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Tem sempre um

jefto de fazer
melhor

Atraso no pagamento Dívida da Prefeitura JAe tem novo técnico
leva operários à greve ultrapassaR$ 4milhões para o Catarinense

Os operários da fábrica de

parafusosEwald estão em greve desde
a manhã da última quarta-feira (15).J '

Os trabalhadores' alegam que a

empresa não pagou os salärlos de
dezembro nem a primeira parcela das
férias coletivas. O impasse deverá ser

resolvido com a presença do

proprietário, Jo1m Stefensen. Página 5

A Secretaria de Finanças e

.Administraçãc informou que a

dívida da Prefeitura é de R$
4.255.805,09, muito' além do

divulgado pela equipe antecessora.

O atual governo já recorreu a

empréstimo de R$ 900 mil para
pagar os salários de dezembro.

Editorial e coluna Mosaico

Romualdo Négri, o Acosta, que
já dirigiu o Internacional de Lages,
Chapecoense, Blumenau, Atlético
de Ibirama e Tubarão, é o novo

técnico do Jaraguâ Atlético Clube.
Além de Acosta, a diretoria
anunciou a contratação do pre
parador físico Dimas Borges e de

quatro jogadores. Pág'ina 12

nulação de quatro sessões da Câmara
Guaramirim impede a posse de dois vereadores

"-lll'KllIi"11 c

Menel quer ser candidato a

deputado estadual em 98

o presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Ivaldo Kuczkowski (PFL),
decidiu anular as quatro últimas
sessões da Casa, realizadas entre
os dias 15 e 30 de dezembro por
considerá-Ias irregulares. Coma
medida, dois vereadores não

puderam tomar posse, jáquenão
está em vigor � alteração do

Disputa:Mellei e Udo Wagner
O empresário Gilberto Menel
(PPB), que disputou as eleições
municipais de outubro como

número de vagas no Legislativo,
passado de nove para 11,
aprovada em duas sessões.

O Regimento Interno foi
alterado para reduzir o recesso

parlamentar eo plenário aprovou
também, em sessões ordinárias,
oOrçamentoMunicipal, alémde
mudanças de artigos e decretos

Iegislativos. Página 3

candidato a vice-prefeito na

chapa encabeçada pelo
deputado estadual Ivo Konell
(pMDB), está pleiteando junto
ao Diretório 'Municip�l' uma
Vaga para concorrer à

Assembléia Legislativa em 98.
Ele admitiu o direito

assegurado do deputado Udo

Wagner, também do PPB, mas
insiste em disputar a vaga.
Wagner entrou em conflito com

o partido depois de ter

declarado voto e apoio ao então

candidato Geraldo

Wecninghaus, do PFL A
atitude de Wagner levou a

cúpula do PPB a recorrer a um

outro nome "para assegurar o
consenso dentro da legenda".
Página4
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CORREIO DO POVO· 4 POLfTlCA

acreditam que ser ia um

contrasenso indicar jo nome

do deputado Udo Wagner
.
para concorrer em 98.

Tentando desviar-se do
assunto, Menel chegou a se

irritar com os

questionamentos. "Prefiro
não falar no assunto, por
enquanto. Isto é para ser

discutido dentro do partido e

não com a imprensa",
disparou, acrescentando que
a decisão deverá sair de
reuniões do diretório. Uma
fonte do PPB adiantou que a

intenção do partido é

aproveitar a coligação feita
com o PMDB para disputar
o governo municipal e unir
Konell, para federal, e Menel
para estadu, I.

�osa.ico Menel pretende lançar-se
candidato a deputado estadualBoquinha

Seguindo It rotina da política nacional, o prefeito de Schroeder,
Gregório Tietz (PFL), arranjou um Jeito de nomear o antecessor e

padrinho, Hilmar Hertel, do mesmo partido.
Tietz encaminhou mensagem à Câmara Municipal criando a

Secretaria da Indústria e Comércio, a qual ficará a cargo do ex

prefeito Hertel.
Tietz afumou. que o objetivo é incentivar a criação de empregos e a

instalação de novas indústrias.
Ahbom!

Pressão
A Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina quer que o governo do Estado e dos Municípios adotem o

imposto simplificado para as micros e pequenas empresas, como
fez o governo federal.
De acordo com a entidade, se a medida não for implantada, a

desburocratização da produção ficarã pela metade. O objetivo da

associação agora é pressionar o governo do Estado e as Prefeituras

para adequarem as tarifas às novas regras.
-

Dívída I
O secretário de Finanças e Administração, Sérgio Kuchenbeker,
informou que a Prefeitura tem uma dívida de R$ 4.255.805,09. De
acordo com ele, a atual administração teve de recorrer a empréstimo
para saldar os salários de dezembro.

.

No fmal do governo Vasel, o secretário de Finanças,Adejaime Reitz,
garantiuque Werninghaus assumiria uma dívida em tomo de R$'
600 mil. Durante todo o segundo semestre, o ex-prefeito afumava

que ii. dívida da Prefeitura não ultrapassava os R$ 2,5 milhões,

Dívidall
Kuchenbeker disse também que estão aparecendo "outras contas".
Ele não soube precisar quanto tempo levará para 'equilibrar as

finanças municipais, mas adiantou que o governo decidiu gastar
apenas o necessário e investir no aumento da arrecadação.
- Há casos de descontos que foram feitos pela administração anterior
e não foram repassados para as empresas - afumou, lembrando que
o governo quitou as dívidas consideradas prioritárias. "Os
fornecedores receberão de acordo com as datas de vencimentos",
prometeu.

ICMS
A Secretaria de Finanças e Administração esta trabalhando com a

expectativa de receber entre R$ 1 e R$ 1,5 milhão de repasse de

ICMS; equivalente a 4,31% dos 25% destinados aos municípios
catarinenses.

IPTU
O IPTU deste ano sofreu aumento de 9,28%. Os carnês já estão
sendo confeccionados e deverão ser entregues até o fmal do mês

que vem.

Para quem optar por pagamento em cota única terá desconto de
25%. Os que preferirem parcelar, deverão pagar em oito prestações.

Carnaval
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer vai promover na sexta

feira. domingo e terça- feira música ao vivo na PraçaÂngelo Piazera.
No domingo à tarde. está sendo preparado um Carnaval especial
para a garotada, com brincadeiras e premiações.

IT

Udo Wagner, que tem
direito assegurado,
entrou em conflito cbm
o PPB após declarar.
voto ao candidato
adversário na e/elçlo
de outubro

I

Jaraguá do Sul

Sur�reendendo as

expectativas, o empresário
Gilberto Menel· (PPB),
candidato derrotado a vice

prefeito na chapa encabeçada
pelo deputado estadual Ivo
KoneiI (PMDB) nas eleições
de outubro passado, admitiu
que vai à convenção do

partido disputar uma vaga

para concorrer à Assembléia
Legislativa em 1998. Menel
reconheceu o direito

assegurado do deputado Udo
Wagner, também do PPB,
mas adiantou que pretende
colocar o nome à disposição
do partido.

A especulação em torno da .

candidatura de Menel surgiu
depois das .e le ições
municip ai s, quando o

deputado Udo Wagner
convocou a imprensa e

declarou voto e apoio ao

então candidato Geraldo

Werninghaus, do PFL. A

partir daí, alguns integrantes
do PPB iniciaram uma

campanha para incentivar
Menel a disputar .a vaga no

Diretório Municipal. "São
conjunturas, nada de

concreto", disse Mene l. ao

telefone, não deixando

escapar a surpresa pela
pergunta. Ele, no entanto, foi

seguro ao afirmar que tem a

intenção de disputar a

indicação do partido.
- Não sei como vocês

ficaram sabendo disto. Tive

algumas conversas reserva

das com amigos e COT-

SEJA..

I

J

Novidade: Menel' quer ser candidato a deputado estadUl.ll

religionários, quando foi

lançada a idéia. por
enquanto, ainda é cedo, mas
vamos trabalhar para
podermos assegurar o direito
de disputa - revelou.

'<

Um membro do PPB, que
preferiu não se identificar,
afirmou que a legenda se

sentiu traída pelo deputado
Udo Wagner e que "a

lidérança de Menel é

reconhecida e respeitada pela,
maioria dos filiados" _e

completou: "O Udo ficou
sozinho dentro do PPB. Ele
abandonou'o candidato do ,

partido para apoiar o Geraldo
depois que as pesquisas já o

apontavam com maiores
chances de vencer a eleição",
-criticou. Outros pepebistas

- TERCEIRÃO
- 2° GRAU NOTURNO
- AUX. ENFERMAGEM
- SUPLETIVO DE 2° GRAU
- MATERNAL AO 2° GRAU
-ATIVIDADES EXTRA-CLASSSE

INrORMA ÕES 371-0779
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Operários fazem greve como forma
. . l

de protesto para receberem salários
Empresa não

'pagou os salários
de dezembro, a
primeira parcela
das férias coletivas
e suspendeu
convênio$

Jaraguá do Sul - Os
cerca de SO trabalhadores da'

"

fábrica de parafusos Ewald,
a maior do município, estão
em greve desde a manhã da
última quarta-feira (IS). Eles
pararam a produção como

forma de protesto pelo atraso

no pagamento dos salários
de dezembro, primeira
parcela das férias coletivas e
a suspensão dos convênios
com supermercados e planos
de saúde. Hoj e pela manhã,
a fiscal do Ministério do

Trabalho, Márcia Vieira,
visitou as instalações da

empresa e certificou-se das
denúncias;

De acordo com in

formações do presidente do
Sindicato dos Metalúr-gicos,

.

Jair Mussinato, a fiscal
multou e notificou a Ewald
ao constatar que o FGTS

(Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) não tem
sido depositado desde agosto
do ano passado, as férias
coletivas não foram pagas e

não há nenhuma doou

mentação a res.peito. "Os
salários de dezembro foram

pagos ontem (16) apenas
para os que estão tra-

Maonlio de Celvah>
,

1.." '*'1
OrielÚ4f40: M"ssinizto eO""eTsa eom traballuulores

balhando. Ficaram de fora o hoje, dirigentes sindicais
reuniram a categoria na

sede da entidade para traçar
as ações a partir de

segunda-feira. Mussinato
informou que, caso o

proprietário não venha a

Jaraguá do Sul discutir a

situação, "poderão ser

tomadas medidas mais
radicais, como piquete
para impedir a saída de

máquinas e equipamentos".
Ele lembrou ainda que o

sindicato vai entrar na

Justiça com arresto de bens

(medida cautelar que
consiste na apreensão judi
cial de bens do devedor) para
garantir o pagamento dos
salários e direitos dos
trabalhadores .

pessoal de férias �em greve",
criticou Mussinato.

Durante a semana,
Mussinato fez contato com o

proprietário da empresa, 9
nórte-arnericano John
Stefenson, que mora no Rio
de Janeiro. Segundo o

sindicalista, Stefenson

prometeu estar.no município
na próxima segunda-feira
(20) para negociar e discutir
a situação. "Ele disse que não
está conseguindo vôo para
Joinville, mas deverá estar

aqui na segunda", con

firmou, acrescentando que o

empresário alegou falta de
dinheiro para regularizar os

pagamentos dos operários.
No início da tarde de

i1���" ,V ���.t� .

Chegou
afita
cassete que
distrai
eacahna
seubebê!

,

FARMACIA.
#II1II

UNIAO
M·EDICAMENTOS E PERFUMARIA

Não
se

engane!
A única

farmácia
de
Barra

Velha
com

plantão
permanente
e entregas
à domicílio

Av. Santa

Catarina, 1300
BARRA VELHA - sc

FARMÁCIA

'Vida e Saúde
Rua Padre Alberto

Jacobs,55
Vila Lenzi

Fone: (047) 371-8664
Jaraguá do Sul - SC

(l,,<1"� ,.<tJ; .... '2�
., .. I> ..llhV"'lr<l

ideal!
SHARK
CARTlLAGE
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Sindicalistas fazem primeira
reunião para discutir data-base

Ao

enio Padllha Pilho
Serviços: os dez indicadores

da Qualidade Total
estresse. "Nosso desafio é

ampliar ainda mais a

participação das trabalhadoras

emnosso encontro", completou
â coordenadora Rosane Sasse

Gieburowski.
O Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário informou tambémque
está previsto para fevereiro o

Ciclo do Cinema Operário.
Segundo Santos, o evento vai

resgatar um pouco da produção
cinematográfica destinada à

conscientização da classe

trabalhadora, alémde apresentar
noções básicas sobre Direitos

Trabalhistas, voltado

especialmente aos dirigentes
sindicais. Para Santos, as

atividades sociais, educacionais
.

e sindicais integradas oferecem

aos trabalhadoresaoportunidade
de melhor visualizar o mundo e

entender o processo produtivo.

recuperação das perdas
salariais", afirmou, leinbrando
que desdemaio do ano passado,
as empresas não têm repassado
nenhum reajuste à categoria.

Paralelamenteàmobilização
por melhores salários e

condições de trabalho, o

sindicato pretende realizar
eventos que visem o

aprimoramento dos

trabalhadores e encontros com

lideranças, para discutirem

propostas eproblemas da classe.
"Já está agendado para o dia 15

de fevereiro, mais um Encontro
da Mulher Vestuarista, que
abordará o terna 'beleza'

relacionado ao ambiente de

trabalho", revelou Santos,
acrescentando que o 'objetivo é

orientar as vestuaristas sobre os

riscos do trabalho com esforço
repetitivo, apartir de técnicas de
relaxamento e diminuição do

Jaraguá doSul- Os diretores
doSinticato dos'Irabalhadores do
Vestuário fazem hoje a primeira
reunião paradefmir as atividades
e as metas da entidade neste ano.

De acordo com o assessor de

imprensa, Sérgio Santos, o

objetivo principal do encontro é

traçar um plano de ação para
mobilizar a categoria rumo a

campanha salarial, que se encerra
no dia prirreiro de maio, rrês da

data-base dos cerca de 13 mil

operários das indústrias do
vestuário.

O presidente do sindicato,
Gildo Antônio Alves, informou
que a pautade reivindicação será
encaminhada aos patrões em

maio. "Vamos discutir com �

novos dirigentes sindicais as

ações a serem tornadas dentro

das fábricas. Nossa intenção é

assegurar as conquistas sociais
e econômicas, começando pela

Você conhece alguma empresa prestadora de serviços que admita não

ter qualidade?
Ou que a qualidade dos seus serviços não seja 100%?
Provavelmente NÃO.
Conclusão: você não pode avaliar a verdadeiraQualidade de um serviço,

tendo como referência o que o fornecedor diz.
É necessário, portanto, estabelecer critérios claros e objetivos que possam

servir de referência aos clientes na hora de �valiar o grau de qualidade de
um prestador de serviços.

Cinco desses indicadores estão abaixo.Os outros serão apresentados na
,próxima edição.

1· Pronto atendimento/dfiponibilidade
. É o tempo de resposta do fornecedor à chamada do'cliente.Não implica,

necessariamente, a realização do serviço,mas a identificação do problema e

a elaboração do orçamento.
Quando você precisa de um serviço não pode ficar esperando três ou

quatro dias (às vezes, semanas) até que seu fornecedor forneça um orçamento.

2· Orçamento claro e objetivo
Um orçamento é claro e objetivo quando
* Identifica e descreve com clareza o serviço que se pretende executar;
* Identifica com precisão os serviços que não estão incluídos;
* Define preços;
* Define a forma e as datas de pagamento; <'

* Define o prazo de validade do orçamento;
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, na inexistência de

um contrato de Prestação de Serviços, o orçamento é o documento utilizado
para regular a relação entre CONTRATANTE E CONI'RATADO .

. Portanto, fique atento aos Orçamentos "de boca", os Orçamentos
rabiscados em papel de rascunho, aos Orçamentos cheios de indefinições ...

Eles nãovalem nada na hora que as coisas começam a dar errado. Catarinensespodem estar consumindo
alimentos contaminados pelo ETU

3 • Preço adequado ao mercado
Um serviço, pormelhor que seja em relação à concorrência, não pode.

ter um preço que abuse da inteligência do Cliente. O cliente sabe que um

serviço MELHOR pode custar um pouco mais. Mas sabe também onde
termina esse UM POUCO MAIS e começa aEXPLORAÇÃO da boa fé e da

confiança.
'

,

vulgados pelas pesquisadoras!
45% das amostras analisadas

apresentaram contaminação pelo
ETU (Etileno-Tio-Urea). Os

produtos pesquisados são
provenientes dos Estados de

Goiás, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Espírito Santo e São
Paulo. Os produtos cultivados no
Estado não apresentaram
contaminação.

- Como o Estado de Santa
Catarina não .possui labo
rat6rio para detectar esse

veneno, pode estar sendo usado
para desova de produtos
contaminados,· que foram

rejeitados em outras regiões do

Florianópolis - Por falta de

laborat6rios de controle de

agrotóxicos no Estado, a

população catarinense pode estar
consumindo produtos conta

minados com vários tipos de

pesticidas. A constatação é

resultado de pesquisa realizada
entre setembro e outubro do ano

passado, pela estudante de

graduação em Tecnologia de

Alimentos, Léia Costa, e pela
mestrada em Ciências dos

Alimentos, Margarete Grando,
.

com tornates negociados na

cidade. A contaminação pode
causar câncer.

Segundo os relat6rios di-

país - alertou a profe-ssora
Vildes Scussel. Ela defende a

criação do Laboratörio de

Resíduos de Pesticida, que está

sendo montado no Departa
mento de Ciência e Tecnologia
de Alimentos, no Centro de
Ciências Agrárias ..Para a

professora Vildes, a pesquisa
- realizada pelas estudantes é

um indicativo de que outros

alimentos contaminados

podem estar entrando no

Estado. Ela acredita na

parceria .entr e iniciativa

privada e órgãos. governa
mentais parr atenuar e er

radicar o problema.

4 • QUalidade intrínseca· conhecimento e tecnologia
Um serviço é bom se os profissionais envolvidos são reconhecidamente

capazes, experientes, treinados e interessados pelo resultado que o Cliente
vai usufruir.

.

A formação específica dos profissionais é muito importante e tem relação
direta com os cursos, seminários e palestras de que participam.

Além, é claro, das atividades profissionais com as quais esteve envolvido.
As máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados, pelo aporte de

tecnologia que apresentam, também são parâmetros básicos para medir o

potencial de qualidade do serviço que se pretende realizar.

5 • Criatividade e Inteligência
UÍn prestador de serviços está sempre se defrontando com problemas

específicos, porque cada cliente tem características particulares.
A Criatividade e a Inteligência se manifestam pelas soluções inovadoras,

que se incorporam à realidade do cliente, aumentando a eficiência geral e
reduzindo custos.

Caixaposta/191 - cep 89.251-970 - eniopf@netunO.co'm.br

..
CERT, AUTJMJ N' 01/587/96

•

INiCIO E TÉ� _ 'O DA PROMoçÃO:
PROCESSO N' 08000,028.691/96'89 DE 241 36 À 17/05197

..&1 LOJAS E SUPERMERCADOS '.

, CADA R$ 20,00 EM

C :.. • I.· COMPRAS = 1 CUPOM� I J, � � i i aJ laJ �.�",.��oo�_

GRÁTIS PO·R SORTEIO

UMA MERCEDES BENI �180 CLt\SSIC OKm

1710'5/97 este Mercedes
pode ser seu.

MA��12� 8ICICLET�� I'!tO��_� M81KE�!-US 18 M�RCHAS SORTEIOS:_11/01/97, 25/01/97, 08/02/97, 22/02/97, 08/03/97, 22/03/97, 05/04/97, 10/05/97 (14 BICICLETAS POR SORTEIO).
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 1997

Vende-se Salão de Beleza fone 979-0083.Aluga-se casa. -Rua João
Carlos Stein, 80.

Vende-se dois
Cachorrinhos Cofap porR$
60,00 cada. Tratar 372-

0387.

Compra-se casa. TratarRua
Angelo Schiochet, 298 ou

372-0196 com Darci
I Ramos.

ou troca por máquina de

costura. Tratar Rua. Alugo Sala de 90m2 pelo
Bernardo Dornbusch, em fone 372-1537.
frente ao Bar e Lanchonete

Silva.
Vende-se terrreno de 240

m6rgãos em Schroeder,
tratar .371-1321 com Osni.

Vende-se Uno CS ano 88, à
álcool, cor bege por R$
5.400,00. Tratar 372-2965.

Vende-se Título João
Pessoa por R$ 15�,00 ou

troca por título do Acaraí.
Tratar 372-0728.

Vende-se Casa mista de
88m& com terreno de

400m& no Loteamento
I

Constantino Pradi, Jaraguá
Esquerdo, lote 42 por R$
20mil, aceita carro até 6mil
+ financiamento do terreno.
Tratar comMina 372-1401.

Compra-se abelhas ou

colméias". Tratar Rua Victor
Rossemberg, 1042 ou 973-
3833.

Vende-se Voyage branco,
quatro portas, ano 84,
motor novo 1.8 por R$
3.900,00 e preci� de moça·
que trabalhe de tarde para Vende-se Versailes ano 92
dividir aluguel na Rua por R$10.600,00! aceita
Venâncio da Silva Porto, carro demenor valor. Tratar

225 até 13h ou à tarde na 984-2548.
Rua Bernardo Dornbush,
1931 com Ivonete.

Vende-se Vídeo Game, fone
372-2965.

Vende-se 'Máquina
Overlock de 7mil pontos e

Senhor se oferece para
trabalhar de motorista
(com experiência). Rua

Domingos Rosa, 10 rua a

esquerda após a ponte 20
casa com Sueli.

Vende-se Bicicleta e um

Rádio por R$120,00. Tratar
372-0193.Vende-se Opala Diplomata

à gasolina 6 cilindros ano

89 em bom estado. Tratar
973-3467.

Vendo Fogão de 6 bocas

por R$ 110,00; e tenho

Kombi para trabalhar. Tratar
376-0813.

Vende-se Gol CL 1.6 ano

88 por R$ 5.5QO,00 e

Título do Baependi por R$
400,00. Tratar, 371-5621.

Vende-se meia água com

terreno de 408m& no

Amizade por R$ 15mil ou
troca por um em Joinville.
Tratar 371-0754.

Vende-se Bicicleta
feminina Power 2000 por
R$ 100,00 e título do Diana

por R$ 300,00. Tratar
373.0506.

Vende-se Escoras para laje
e telhas 1500. Tratar Rua

Campo Alegre! 420 -

Figueira.

Vende-se casa de madeira e

Vende-se Parati ano 87 por terreno de 12x30m em

R$ 5.500,00, tratar pelo Três Rios do Norte,

'Jurzo DE DIREITO DA COMARCA DE

�ARAGUÁ DO SUL - 11 VARA CíVEL
EDITALDE PRAÇA
O DOurOR EDlR JOSIAS SILVEIRA BECK
MM. JUIZ DE DIREITO DA 'Z" VARA erva,
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANfA CATARINA, NA FORMA DA LEI, EfC...

EDITAL DE CITAÇÃO
."

O Doutor CARLOS ALBERTO DA ROCHA, Juiz de Direito da 1 í!

Vara Crvel da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na fonna da Lei, etc...
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem

conhecimento, que nesta Vara tramitam os autos de Ação Monitória
nº 16.919, em que é requerente- Banco ltaú S/A e requerida Lourdes
Helena Mazzini Baptista, cujo objetivo do presente edital é a

CITAÇÃO de LOURDES HELENA MAZZINI BAPTISTA, brasileira,
casada, comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que pague a importância de R$ 676,49, no prazo de quinze (15)
dias, ou querendo, no mesmo prazo, poderá oferecer embargos, sob

.

pena de se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno
direito, o Utulo executivo judicial, cOnvertendo-se o mandado inicial
em mandado executivo. E para que chegue ao 'conhecimento de

todos, mandou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital que
se rá publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e

. .

Comarca de Jaraguá do.Sul, aos dezoito (18) dias do mês de
novembro nó ano de mil novecentos e noventa e seis (1996). Eu,
AdibertQ Braatz, Escrivão Judicial o subscrevi.

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a
queminteressar possa, queno diaOll04/97, às 15:00 horas, realizar-se-ano átrio
do edifício do Fórum, a praça do(s) ben(ns) penhorado(s) nos autos da ação
executiva nämero 542.7/96, em que é exeqüente Unibanco - União de Bancos
Brasileiros S/A e executado Confecções Mônaco Ltda. e Irineu Ivo Didzian,
qual(is) seja(m): 46Kg de tecido veludo colete marrom; 61Kg de tecido veludo
colete azul-marinho; 31Kg de tecido veludo colete bege; 38Kg de tecido veludo
colete preto, avaliado cada kg emR$ 38,20, totalizando R$ 6.723,20; 22kg de

.

malhas confeccionadas, tamanho adulto, em moleton, avaliado cada kg em R$
72,40, totalizando R$ 1.952,8Ó. Valor total daavaliação: R$ 8.316,00
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

alcançanem) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesrno(s)
levado(s) a segundo leilão, pelomaior lanço oferecido, desdequenão írrlsörío, no
dia 16/04/97 às 15:00 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem €Orno

seu(s) Cônjuge(s) se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontradoís) pelo
Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes ,de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
nmcionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de SantaCatarina, aos dezesseis
dias do mês de dezembro de 1996.

.

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o datilografei e subscrevi.
CARLOS ALBERTO DA ROCHA

JUIZ DE DIREITO
'EDIR JOSIAS SILVEIRA BECK

JUIZ DE DIREITO
I

I
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 1997

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

AUX. ESCRITÓRIO
SUELI 973.3098

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
A�CONTÁBIL
KARLAN 373.0484
MOTORISTA AUTO. Alterações Da novaNorma Regulameatadora 7

m �O� O· OG J
1. CONSIPERAÇÕES GERAIS

NELSON 372.3315 I ( I. li, I Cl A Portaria 8, de 8 de maio de 1996, publicada no Diário Oficial em 13 de maio

Aux. DE ESCRITÓRIO t) de 1996 (esta portaria entrou em vigor 45 dias após a sua publicação, isto é, em
22/06/96), trouxe algumas inclusões e alterações na NR 7, dentre as quais

EDSON 371.8054 .J:�IlUI�JlO �m: .DIOLOGlß . .DIOQuímlc,ß OU �HG. 1).1; ,ßum�mm. destacamos: A empresa que contratarmão-de-obra prestadora de serviços, que
MOTORISTAAUTO.

): seja obrigada a elaborar o PCMSO, deverá infonnar-lhe, os riscos existentes na

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 empresaeauxiliarnaelaboraçãoeimplementaçãodoPCMSO;
CESAR

.

371.8953 Para as empresas de Grau de Risco 1 e 2, o exame médico demissional não selá

TÉC. ELETRÔNICO - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - obrigatório, caso o exame periódico tenha sido feito àmenos de 135 dias - este

: VENDEDOR PRACISTA
I pI1IZO poderá ser estendido mediante negociação coletiva, assistida por

ELEANA
.

371.1054 I

.

.

.: profissional indicado de comum acordo entre as partes, ou por profissional do

CRONOMETRISTA: COM: CARRO PRÓPRIO : óxgãoregionalcornpetenteemsegurançaesaúdenotrabalho;
,

'

I
_

. I
Faia as empresas enquadradas no Graú de Risco 3 e 4, o exame médico

NEULSI 973.8068:. INFORMAÇOES NA HUMANA I demissionalnãoseráobrigatóriocasooexameperi.ódieotenhasidorealizadoà
AlIX. DE ESCRITORIO . .J menos de 90 dias • este pI1IZO poderá ser estendido mediante negociação

,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ coletiva, assistida por profissionalmdíeado de comum acordo entre as partes,

ROSE 973.3771 , ou por profissional do ÕIgão regional competente em segurança e saúde no

DESENHISTA TÊXTIL • Au�iliar Dep� Pessoal I �W:�çãO da DRT, ou em decorrência de Negociação coletiva as

ANGELO 374.0228 I
( sexo feminino) I empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional,

CONTADOR I conhecimento em: folha de pagamento informatizada I
independente da época da realii.aÇão de qualquer outro exame, quando suas

condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores;
.

LUIZ 634.0568 \ INFORMAÇÕES NA HUMANA '

, O Atestado Médico de Saúde Ocupacional- ASO deverá conter no núnimo:
'

AUX. ESCRITÓRIO � - - - - - - - - - - - - - - -
'

nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua

r===================::::::a... furição, os risco ocupacionais específicos existentes, ou na ausência deles, na
CARLA 371.3864

EB�
-

GIO
atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela

RECEPC'IONIST'. . tA. .

Secretaria de Segurança e Saúde no Ttabalho - SSST, indicação dos
.

n .n. procedimentos médicos a que foi submetido. o trabalhador, incluindo os

FERNANDA 973.8806 EXTRA CURRICULAR EM RH exames complementares e a data. em que foram realizados,\) nome do médico

VENDEDORA coordenador, quando houver, com respectivo CRM, definição de apto ou

,ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEQÄO inapto para função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu,
IARA 372:2483, , nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato, data e

AUX PODUÇÃO N IVEL UNIVERS I TAR IO assinatuIa do médico encmegado do exame e carimbo contendo seu número

""t:=================::::::J de inscriçãono Conselho Regional de Medicina.
'

CARMEN 973.8474 A Portaria 23, de 14 de novembro 4e 1996, publicada no Diário Oficial em 18

, AUX. ESCRITÓRIO TRABALH,O·
de novembro de 1996 (esta portaria ainda não esta em vigor, aguardarido o

recebimento de sugestões q-q_e terão o pI1IZO de 90 dias para serem enviadas a

CARLA 371.3864 Secretariade Segurançae Saúde no Trabalho - SSSTIMTb), Ao entraem vigor

VENDEDORA
trará sem dúvida nonnas claras, para controle da audição em trabalhadores

SILVIA 973.5530 TEMPORÁRIOI ,,;;;,.,derdetonnaglobaleconcatet)adaànossos
Aux. ESCRITÓRIO . Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

.

GIOVANE 372.1923 INFORME-SE NA HUMANA, FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

RECEPCIONISTA SOBRE A HUMANA ASS:SSORIA EM RH
mCIANE 375.1365 URGENTE,TRABALHO TEMPORÁRIO na execução e controlt;! das NRs.

I

� .' �

TÉCNICODE SEGURANÇA,
DOTRABALHO

I' COM: 1 ANO DE EXPERIÊNCIA
� CURRicuLOS CAIXA ,PQSTAL 200

�
HUMANA
_EIl'"

INF'ORMA
Ultima parte das informações sobre a NR 7

Ir AuXi,i;r deLa;;r;tõ7io-' B,Infraç�:
Ambos 05 Sexos I '�I=:a.�::S::=s:���=::i!�!=:

do Trabalho, multas classificadas em II (729 a 1646 UFIR) a 14 (2792 a 6304

J UFIR).L·
aniimlco; CilfJiJJC/tIBde de concentração; gosto pela qu/mlCiJ

INFORMAÇOES NA HUMANA
----'----

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS '.

MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA )
,

'

RECRUTAMENTO E SELEÇAo - CURSOS NA ÁREA DE RH
URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP, 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

HUMANA A HnÚ(MÃNA É PAR;'1E 'Ó-Eil:SUÜAÃ@EMP'RESA!
ASSES.OR�EMRH� �----------------------__---------- ------
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Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1997 CLASSIFICADOS CORREIODO POVO - 3

loteamento Souza por R$
6mil. Tratar 371-2412.

Vende-se Escort L ano 91,
à gasolina, único dono por
R$ 7mil. Tratar 371-4998.

I

Vende-se Terreno de

15x30m com casa mista na

Figueira por R$ 15mil.
Tratar 372-1719.

Procuro Casa para alugar
perto de colégio no valor de
até R$ 200,00; e compro
Celular de melhor oferta,
tratar no fone 446-0258.

Vende-se 4.400 tijolos
maciços por R$ 200,00 e

Barracão de madeira de

6x9m por R$ 50,00. Tratar
Rua Bertha Weege, lateral
559, próximo Arte Laje
com Gentil.

Vende-se Casa de madeira
de 56ma para tirar do local.
Tratar 371-3414 com Ari.

Vende-se Aparelho de som

com CD e controle remoto,
marca Toshiba, por R$
200,00. Tratar fundos da

••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••? .•••••••••••

Leomaq Rua José Aluga-seCasanaVilaNova Vende-se Freezer 180L

Theodoro Ribeiro com por R$ 270,00. Tratar 376- horizontal por R$ 190,00.
Aparecido. 2920. Tratar 973-8910.

Vende-se Mountain Bike
Bacíní importada, nova por
R$ 250,00. Fone 371-
4142.

Vende-se Fusca ano 79 por
R$ 2.500,00. Tratar 975-
1309 com Rogério.

Compro Escort ano 93!94
com pagamento à vista.

Tratar 372-2018.

Aluga-se duas peças na Tua
Schubert, último ponto de
ônibus por R$ 90,00, tratar
com Adolfo Correia.

Vende-se Brasília ano 78.
Tratar na Estrada Nova,
depois da escola, 2° casa
com Benedito.

Vende-se Máquina
Overlock por R$ 900,00 e

casa de madeira com

terreno em Nereu Ramos

por R$ 13 mil. Tratar Rua/
Luis Sarti, 382 - Nereu
Ramos com Maria.

Vende-seMoto CB 450 TR
ano 87, cor branca em

ótimo estado. Tratar Rua
Rodolfo Tepasse, 31 -

Guaramirim, próximo ao

Engenho Distribuidora de
Bebidas com Tereza.

Vende-se TV à cores, com

controle, 14 polegadas,
marca Philips por R$
300,00 (em 2x com

cheque). Tratar Rua Ano

Bom, 404 - Corupá com

Elizangela.

Vende-se Corcel I ano .73,
por R$ 1.700,00. Tratar
372-2499.

Vende-se Freezer vertical,
de cormarrom; máquina de
lavar e centrífuga. Tratar
fone 372-3893.

Vende-se Pick-up Wíllís
ano 73 por R4 4.500,00 e

uma Belina ano 91 à

gasolina por R$ 7.500,00.
Tratar 973-5623 após 13h.

Vende-se NX 150 ano 89

por R$ 2.800,00; e Belina

ano 79 por R$ 1.800,00.
Tratar 373-0673.

Vende-se Geladeira Consul

por R$ 200,00. Tratar Tua
Pereira, Rua Sebastião

Pereira, última casa com

João.

Vende-se Çarrinho de Bebê
da marca Burigotto por R$
80,00. Tratar 973-8840
com Sandra.

Vende-se Betoneira 320L.
Tratar Rua Rei dos Botões,
305 com João Medeiros.

Vende-se Casa de alvenaria

com 160ma na Vila Rau ou

troca por residência em

Curitiba, tratar fone 372-

2798.

Vende-se Cachorrinho

Piquinês puro n° 1', tratar
372-1027.

Vende-se Escort GL 1.8,
ano 91 à gasolina por R$
7.500,00. Tratar 372-1528.

Vende-se peças de

Chevette, tratar 975-1172
no horário de almoço ou

após 18h. com José.

Vende ou troca casa de

alvenaria em Itajuba,
próximo a Igreja à 150m do

mar, aceito terreno ou casa

em Jaraguá do Sul. Tratar
372-0665.

Vende-se Freezer e uma TV
P&B por R$ 250,00. Tratar
Rua Oscar Schneider, Tua
da Mosca, próximo
Mercado Pecimar com

Braz.

Vende-se três máquinas
industriais: uma Reta

Singer R$ 500,00; uma

Overlock 7mil pontos R$
500,00 e uma Cobertura

3agulhas 5mil pontos R$
1.000,00. Tratar 973-3638
com Rosinha.

Vende-se filhote de Pastor

Alemão, tratar 372-0410 .

��1il'.I.l.I.I!tlll'lllllliil&à�LI
11BO Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122

Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919
Jaraguá do Sul - SC
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Aluga-se Quarto para casal,
rapazes ou moças, mobiliado com

.

roupa lavada e passada. E precisa
se de moça para dividir aluguel.

. Tratar Rua IdaBride, 173 próximo,
ao Líder com' Jonas ou Bia.

Vende-se Banheira de

hídromassagem completa. Tratar
372-1333.

Vende-se Casa de alvenaria com

70ma e com terreno de 15x25m no

Jaraguä Esquerdo todo murado por
R$ 18mil também troco por
chácara. Tratar Rua 774, n° 160 com
Leocir.

Vende ou troca Terreno de 15x30m,
Bairro Valdemar Rau, Rua Affonso

Nicoluzzi, 580 próximo ao Mini

Mercado Franzner com Miguel.
,

Vende-Se Mercedes Benz 608,
diesel ano 81, com carroceria por
R$ 14.500,00 e urn Verona GLX

ano 90, com ar por R$ 8.500,00.
Tratar 371-5033.

Vende-se RD 135/95 com 20mil km

por R$ 1.800,00. Tratar 372-2870.
Compra-se Carro consorciado ou

financiado, tratar 975-1810. Vende-se Palio/96 metálico,
quatro portas por R$ 9mil + 7x de

Aluga-se Telefone prefixo 372 e US$ 800. Tratar 372-3276.
vendo duas novilhas por R$
300,00. Tratar 372-2706.

Vende-se Terreno na praia do Erwino
de 14x35m por R4 2.500,00. Fone
372-2041.

. Vende-se Fusca!79 motor 1300 por
R$ R$ 2.500,00, tratar pelo fone 97'5-

1309.

Vende-se, Casa de alve-aria com

11 Oma, toda murada no

Loteamento Centenário (fundos
da DG WEG), com 3 quartos, 2
banheiros, garagem,
churrasqueira, por R$ 30mil .
Tratar com' Terezinha 371-6100
ou 372-1514.

Vende-se Corcel173 por
1.000,00. Tratar 371-4633.

Vende-seCarro atéR$ 7mil. Tratar
973-5793.

. Vende-se Parati/90 por R$
7.300,00. Tratar 371-0499.

====- ===- -== iiiiiii. ===::..:::."
- - - .....- -. -- �.....,
-..-.. -....-. .. -- '---- .. ...,

113..."· ...."
JAGUAR JT 100

• Partida elétrica
• Câmbio automático
• Motor 95,6 cc
• Freio a disco na roda
dianteira .

• Suspensão telescópica
na dianteira
• Porta-capaçete sob o
banco
� Valor RS 3.380,00

Vende-se G01l80 à gasolina,
impecável, aceito troca. Tratar
com Ricardo pelo 372-2005 após
18:30hs.

Vende-se Pamti/83 à gasolina por
R$ 3.800,00. Tratar 379-1438.

JAGUAR JT 50
• Partida elétrica
• Câmbio automático .

• Motor 49,3 cc
• Freio a disco na
roda dianteira
'Suspensão
telescópica na
dianteira
• Porta-capacete sob
obanco
• Valor RS 3.180,00

XPLORER 300 4 X 4

Vende-se Chevette/81 por R$
1.200,00 + prestações e Vende-se urna Casa de alvenaria.
Consórcio CG 125 com 10 Tratar Rua da Abolição, 131 Vila
parcelas pagas e assumir, Tratar Rau ou 372-2798.
Rua João Planincheck, 804.

TRAILL BOSS 250

Vende-se Compressor de ar

40pés, 350libras por R$ 1.400,00,
uma Betoneira nova de 120L, e

uma Camionete Willian/72, aceito
carro na troca da camionete. Tratar
371-3414.

Vende-se Casa de alvenaria com 11

peças na Cohab, Vtla Rau por' R$
16 mil. Tratar com Rita na Rua da

Abolição, 160.

Troco Casa em Schroeder por uma

emJaraguádoSul. Tratarap6s 15h.
na Rua Bernardo.Zots, 150 em

Schroeder.

Valor R$ 8.300,00 Valor R$ 9.900,00

JET-SKI ,USADOSJET-SKI - YAMAHA
'Vende-se telefone celular
transferível (aparelho e linha) por

. apenas R$ 600,00 Urgente. Tratar
973-3888 com Júlio.

Waveblaster 96,OK R$ 9.800,00
.

Kawasaki SX· , 94 R$ 6.000,00
.

Super-Jet 96-0K R$10.800,00 Kawasaki SXI 95 R$8.000,00
Wave-Rider 96-0K R$12.300,00 Kawasaki ZXI900 95 R$ 12.000,00
Wave-R;der 1100 '96 -OK R$ 14.500,00 SEA-DOOSP 92 R$5.500,00
Carretinhas para

Yamaha Super-Jet 92 R$4.500,00
motos e Jet-Ski OK Yamaha Super-Jet 92 R$4.500,00
R$ 700,00 Suzuki 94 ' R$ 3.500,00

,.

POSSWMOSPLANOSDERNANCMMENTO

Aluga-se Casa por R$ 130,00.
Tratar Rua Aguas Claras, 436.

Vende-se filhote de Rottweiller
com apenas 50 dias. Tratar 372-
0118 com Marcelo.

Vende-se Título do Acaraí por R$
300,00, tratar com Zenaide
Cabeleireira na Rua Arthur
Henschel, 57 ou 973-5160.

Vende-se Kit· S-10 (Santo
Antonio, protetor de caçamba, e

capotamarítima). Tratar pelo 372-
0118 com Marcelo.

Aluga-se Apartamento por R$
'250,00, tratar 372-3738.

"
.

Na D/CC'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 jantar - Estantes e peças avulsas em geral - VISITE-NOS E CONFIRA

DICC'S"nd. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047),373-0077 e 373-0131 - Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto
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-

JARAGUA DO SUL
,

VEICULaS NOVOS
Go1CI1.6mi
Uno SX 1.0 4pts.
Corsa Super 1.0
GoI1000 mod. antigo
PálioEDX 2pts.
Corsawind
Goi Plus CPL
PálioEL 2pts. 1.5
Pálio EL 4pts.-1.5
Corsa sedan GL
Parati CLi mi
Kadett GL 1.8
Tipo 1.6 rrpi
Lo CLiGoTWL1.8
Tempra 8v +ar
Tempra 16v +ar
Vectra GL
Vectra GLS
VectraCD
Omega GLS 2.2
Omega CD 4.1
Santana mi 1.8
Santanami 2.000
Ranger xi,
S-lO sp
S-IÓ.Extend cabo 4.3
D-20 CS turbo
F-I000HSD
Blaser DLX 4.3
IpanemaGL 1..8
Uno SX 1.04pts. verm. perol

branco
cinza
vermelho
preto

,

VEICULaS USADOS
Logos cinza alcool 95
FiatUno grafite gasolina 93
Kombi branca álcool 93
Monza branco gasolina 92
Fiorino branco gasolina 91
Opala cinza álcool 89
Fiorino verde gasolina 89
Monza preto álcool '67
G>l bege álcool '67
Opala preto álcool Ff7
Fiat147 branco álcool 86
Marajá azul álcool 83
Opala azul gasolina 83
Marajá vermelha gasolina 82
DelRey branca gasolina 82
Kombi branca gasolina 81
Fusca branco gasolina in

GUARAMIRIM

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

M.B. - 1218/48 branca OK

M.B. - 1218/51 diversas OK

M.B. -lAI8E148 branca OK

M.B. - L1620/51 diversas OK

M.B. -1621 branca OK

M.B. - L1621/59 branca OK

M.B. - LS1630/45 branca OK

M.B. - LS 1935/46 branca OK

M.B. - L2635/54 branca OK

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

USADOS
Scãnia 113 azul 95

V.W. 7.110 c/carroço branco 91

FordCargo 3224 cavalomeco vermelho 90

V.W. 16210 cavalomee. branco 90

V.W. 7.90 carro�. amarelo 88
,

V.W.13.130Truc.carroç. vermelho 86

V.W. 11.130 Truc. carroço azul 86

M.B. 1113 toco ball azul 83

Chevrolet D60 toco ball

motorMerceds 1113 "

marron 81

Chevrolet D60 carroço
motorMercedes 1113

cídireção hid. vermelho 81

"
Chevrolet D60 toco

perovins carroço bege 80

Pumamotor M.W.M ball branco 80

F-4000 azul 80,

Chevrolet D60 toco-chassi azul 78

M.B. 1519 toco basculante azul 78

Scania 111 cavalomec. laranja 78

M.B. 1113 toco carroço azul 76

Veraneio verde 74

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

fINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

-

�

DAL-PRA
, MOTOS

II 00 Titan oK azul R$3.200,OO
00 Titan OK vermelha R$3.200,OO
00 Titan 95 vermelha R$ 2.400,00
00 Today 93 vermelha R$ 2.400,00
00 Today .

90 vermelha R$2000,OO
00 Today 89 prata R$1_900,OO
00 125 88 vermelha" R$1.700,OO
00 125 87 "

vermelha R$1.700,OO
ML 125 86 preta R$1.600,OO
00 125 '83 vermelha R$1.300,OO
00 125 82 vermelha R$1.000,OO
ML 125 81 vinho R$1.100,OO
ROZ 135Z 90 preta R$1.800,OO
CBX 150 92 vinho R$3.000,OO
CBX 150 89 vermelha R$2.600,00
DT 180 86 branca R$1.400,OO
CBX " 200 94 vinho R$3.600,OO

II Saara 350 91 azul R$4.300,OO
CB 450DX 88 cinza R$4.500,OO
Teneré 600 90 branca R$5.900,OO
CBX 750F 90 azul R$9.000,OO

"NANeIAMENT' EM ATÉ 12 rEZES
Rua José Theodoro Ribeiro. 860
FONE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 89258-000

Jaraguá do Sul - SC

R. !m@!ld/bY@
Omega CD complt. automatie 93 bordo gas
MonzaSLE 88 marron ale
Uno SX 4p. complet. 94 grafite gas
Uno·S 87 branco ale
Kadett SLE complet. 89 " azul gas
F-1000 super 95 pr�ta diesel
Escort L 85 azul ale
Del Rey 86 grafite alc
Belina L 83 azul ale
Pointer GLi 95 azul gas
Gol 1000 95 marron gas
Parati CL 89 marron gas
Goi CL 88 branco ale
Pampa L 83 marron ale
Monza C lassic 89 cinza gas
Fusca L 79 azul _gas
Corcelll 80 branco gas
Fusca L 79 "

marron gas
Brasilia 76 branca gas
Corsa 94 branc gas
Chevette modelo 79 76 marron gas

Ra..a J<>in"ill� n2 3573
F<>n� (047) 37 .... -9822

J.A.R.A.GUA DO SUL - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

VEÍCUlOSCi<MÀPRONTAENTREGAC/CORÀ ESCOLHER
Escort L 1.8 94 cinza gas 12.300,00
Escort L 1.8 93 prata alc 11.300,00
Parati CL 1.692 verde alc 9.000,00
UnoCS 1.590 azul gas 7.000,00
Chevette DL 1.6S 92 azul alc 6.500,00
Chevette SL 1.6S 89 vermelho 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
XLX 350 87 preta gas 2.800,00
CB 450 84 bordo gas 2.800,00

VEíCULOS TOPAS AS MARCA À PRONTA ENTREGA

R_ JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753
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PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS
TIPOI ENDEREÇO I ÁREA(M2) VALOR

-

I
" -

OBSERVAÇÕES,NQ
Construída Terreno

.

QUARTOS R$
SobradoR.402 nº 53 - Lat. Francisco Huska 152,00 392,00 04 55.000,00 Ácombinar
Alv.R.José Narlof s/nº - Ana Paula 195,00 468,00 03 70.000,00 ' Negociável
Alv.R.Henrique Marquarclt, 449 Czemewia / 180,00 04 78.000,00 Àcomblnar
MistaR.Geraldo Harnack, 231 - V.Lalau 130,00 ---420,00 " 40.000,00 Trocaporcasa
Aiv.R.Luiz Satler, 63 140,00 330,00 03 �, 65.000,00 Condições de pagamento à combinar-

Alv.R.Marechal Hermes s/nº -Schroeder 157,00 3.588,00 03 88.000,00 Condições de pagamento à combinar
Ale.R.Felidano Bortolini, 271 - Barra 247,00 512,00 03 43.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alv.R.Floriano Frel:>erger, 70 530,00 530,00 05 250.000,00 Valor e condições a combinar
Alv.R.HenriqueGefert, 1627 - Vila Lalau 114,00 286,OOm2 03 40.000;00 Assumir financiamento de 72 x 32,00

'

Alv.A.Rodolfo HufenuesHer, 48 159,00 350,00 03 45.000,00
Alv.R.Bolfvia nº 71 � Czerniewicz 118,00 462,00 03 37.000,00 Aqelta troca com terreno de menorvalor
Mad.'RuaRichardt Piske, 417 70,00 435,50 03 18.000,00 Çondições de pagamento àcombinar
Alv.R.Otto Meyer, 66 - Vila Lenzi 205,15 617,50 04 58.000,00 Entrada de R$ 29.000,00 + 12 XTR+ 1%
AN.R.Chile, 20 - Czerniewicz 100,00 520,00 04 38.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alv.Estrada Bananal do Sul- Guaramirim 125,00 19.2�,70 03 35.0ÖO,00 Aceita proposta
Alv.R.João daCruz de Souza, 35Cohal:: 135,00 500,00 04 , 32.000,00 Assumirflnanclamento de 120 meses com base de R$ 24,00
Alv.R.614 nº 1007 - prox. dep, Bebidas 108,00 435,00 03 18.000,00 Àcombinar

.-

,

APARTAMENTOS
ENDEREÇO NQ DE QUARTOS VALOR R$ OBSERVAÇÕES
RuaArthurGuenher, 220 - Condomfnio Amizade - Bloco 08 - 1º andar 03 20,000,00 Assumlrfinandamentode 192 mesescombase R$296;00
RuaGumercindoda Silva, 555 - Centro - Ed. Carvalho 03 55.000;00 Assumlrfinanciamento de 80meses com base R$ 524,00
RuaProcópioGomes de Oliveira, 1320 - Edif. Isabela 03 35.000,00 Assumirfinanciamento de 216meses com base de 590,00
RuaProcópioGomes de Oliveira, 1320 - Res. lsabela - 2º andar 03 30.000,00 Assumirfinanclamento de 216 meses com base de R$ 700,00

",-"-��·;Nns
<,

ÁREAlM2)
- .'-

ENDEREÇO VALOR R$ OBSERVACÕES
RuaProcópioG.Oliveira, 1360 714,00 85.coo.00 Com parcelamento à combinar ,

RuaOttoMeyer 375,00 15.000,00 Com parcelamento à combinar
RuaAngeloTorineIli - Vila Nova 35.000,00 85.000,00 ' Condições de pagamento à combinar
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi 371,00 26.500,00 Condições de pagamento à combinar
RuaJacobBucknº 137 - centro 4.236,00 640.000,00 ,

Rua748-ruaaolado Recreativa Marisol \ 494,59 18.000,00 Àcombinar
RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha 5.000,00 70.000,00 Condições de pagamento à combinar
RuaWalterMarquardt .. próx. Carroc. Argi 840,52 55.000,00 Àcombinar
'EstradaOuaf-Guaramirim 250.000,00 6�)'000,00 Condições de pagamento à combinar
RuaAmazonas 385,70 30.000,00 Condições de pagamento.à combinar
RuaAntônioGesser 468,OQ 14.800,00 Condições de pagamento à combinar

- -- - ..
- , -

PRÉDIOS
.E.NDEREÇO CONSTRUÇÃO TERRENO VALOR R$ OBSERVAÇÕES ..

' ....
-

ÀcombinarRuaBR-280-Engelbert Qesehler, 419 400,00 489,73 250.000,00
RuaJoãoJanuário Ayroso, 630 - Jguá-Esquerdo 518,00 592,00 160.000,00 Àcombinar
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autorizado a pagar em apôlices da divida
pública, a quantia de 2:200$000 a Roberto
Max Grothe, por saldo da construção da
estrada Rega-Rio Serro, entre Blumenau e

Joinville.
Em 1918, o governadorgeneral Felippe

Schmidt, do Estado de Santa Catarina,
comparecia à abertura da terceira sessão

da 9a Legislatura, do Congresso
Representativo, para a suamensagem anual.
No capítulo Obras Públicas. destacava a

estrada de rodagem do -Serro-Rega,: em
Blumenau: de Jaraguá ao Serro-Rega/em
Joinville e, entre Conservação deEstradas,
o governador destacava, entre outras, fI:
estrada do Rio Serro, em Blumenau com o

valor de 3:000$000.
.

Em 1921, o balancete damunicipalidade
joinvilense revelava despesas com estradas
e zeladores no distrito de Jaraguá. O
Conselho Municipal reclamava que tais

despesas eram fabulosas, gastar-se s6:no
distrito deJaraguâ, em 1920, entre estradas
e pontes a soma de 28:400$000 e que,
juntandomais 14:000$000 do Estadopara
a estrada do Rio Serro, ter-se-ia gasto
42:400$000, que daria para reconstruir e
deixar em õtimo estado todo o trechq à
Blumenau. (?)
• Fritz von Jaraguá - 01/97.

VARIEDADES - 2

Confira aHistória

tiA História de nossa gente MO pode ficar só na

saudade". O Passado ,só é importante se

o seu tempo foi 'bem empregado.

Buiodeltapocu
Há 8 anos

- Em 1989, o ano iniciava num domingo, dia r, quando a Câmara de
Vereadores de Jaraguádo Sul, commaioriafolgada no plenário, o PMDB
elegeu uma mesapurapara condução dos trabalhos nesse ano, reunida no
prédiodoSindicato do Vestuário. AdemarBraz mnter, como havia sido do
acordado anteriormente era eleito presidente, não sem antes.acontecer um

movimento de uma candidatura alternativa do vereadotBalduinoRaulino,
que teria o apoio do PDS e PFL O rachafoi evitado em tempo. Na vice

presidênciaficava LuizAlberto Oechsler e nasre 2asecretarias, Almiro
Antunes Farias Filho e Heinz Theilacker. O início efetivo aconteceria no
diardefevereiro, quando se daria amudança doRegimento Interno, para
que, em cada início de ano fosse renovada a Mesa Diretora, ficando
aco rdado que apresidência nessesquatro anos caberia aBalduinoRaulino,
LuizAlberto Oechsler eAlmiro Farias Filho, respectivamente ..

Há 6 anos
-Em 1991, quando osfuncionáriosdaMalweeMalhas ainda estavam em

férias, às 10:/5 horas do diaoito dejaneiro, chamas com causa ignorada
começavam a destruircompletamente o depõsito de tecidos emmalhaspara
tinturaria, localizado em prédio com pouco mais de um._ ano de uso. O'

diretor-presidente calculava um.prejuizo de Cr$ 130milhões, somente em
equipamentos - seismicrosprocessadores de tingimento, um colorfmetro

computadorizado, entre outros,'além de 100 toneladas de malhas.
-As umas elegiam Paulo Roberto Bauer, como deputado federal (PDS) e
Udo Wagner, para deputado estadual (PDS). Oprimeirojá estavamapeado
para ser o secretário deEducação do governador Vilson Kleinübing; e o
segundo, informava a imprensa de que assumiria o cargo no dia r de

fevereiro, "sem qualquer pretensão de lutarpor algum cargo na Mesa
Diretora, satisfeito com a indicação de Paulo Bauer; avaliando que a

microrregião do Vale do Itapocufoiprestigiadapelo governador eleito".

Há 4 anos
- Em 1993, amicrorregião daAmvali (Associação dosMunicfpios do Vale
do Itapocu) empossava os novos prefeitos: Durval Vasel deixava a

Assembléia Legislativa e assumia a Prefeitura de Jaraguá do Sul; em
Guaramirim, assumia VictorKleine, do PDS,· emMassaranduba Odenir

.

Deretti, derrubava a hegemonia deDávio Leu, depois de 22 anos; Schroeder
via a ascensão deHilmarHertel,· em Barra Velha, a esquerda elegia Celso
Bittencourt,·Adelino Hauffe tomavaposse em Corupá e no novelmunicipio
de São João do Itaperiü, assumia JoséAcácio Dalmonego.

.
- Alfredo Guenther era diplomado como vice-prefeito de Jaraguá do Sul.
Preocupado com questões sociais, ligado à igreja, davapalestras ajovens.

Há 2 anos
- Em 1995, o ano começava comfortes chuvas que voltavam aprovocar
problemaspara os estabelecimentos localizados naMarechalDeodoro, na
Expedicionário João Zapella e no Centro de Jaraguá do Sul. A rede de

captação de águaspluviaismostrava-se insuficientepara reteras águas
que acabarampor invadir inúmeras lojas. A imprensa local reconhecia que
coma construção de uma galeria demaiordiâmetro apartirdosfundosda
Igreja São Sebastião, o problemafoi amenizado. Mas com-o asfaltamento
as inundações estavam de volta.
- Ottília do Nascimento, no dia 13-1-95, completava 100 anos de idade,
nascida num lugarejo de LuísAlves, ex-municipio de Itajai, filha de Emilio
Paulo, e Julia do Nascimento. Seu avô era originário do Paraguai. Ela
mesma trabalhoupara asmelhoresfamtlias de Jaraguâ.

���!�!�!_.l_.11�1!�!1!1!1!�!1!�!�!�!�!�!1!1!�!1!1!���!�!1!1���1!1!1!1!���!�!�!1!�!�!1��!�!�!��!ilil���I�!�I�!���1�1�������!���1�1�����1���1�1�������111�1�!�1���!���:
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (45) - APONTAMENTOS

Em 1902 o governadorFelippe Schmidt
dirigia-se ao superintendente de Joinville:
"Responde ao seu ofício de 13 de agosto
findo e declarar-lhe que oportunamente
serão dadas asprovidencias relativamente
'a Estrada na margem esquerda do Rio

Jaraguá, reclamadopelos colonos daquela
linha".
No mesmo ano, o secretário geral do

governo do Estado de Santa Catarina ao

.diretor do Tesouro: "Recomendando

providencias, no sentido deficaraMesa de
Rendas de Joinville habilitada a pagar a

.

Augusto Sohn, a quantia de 336$500, por
indenização com a construção daponte na
estrada dos Rios Serro e Luz".
Na mensagem do coronel vice

govemadorYidal José de Oliveira Ramos
Junior, na sessão 'de abertura do Congresso
Representativo do Estado, em 30/5/1905,

. falando sobre estradas, o governadordizia:
')<1 estrada de Biguassú a Tijucas, que,
como sabeis liga esta capital à rede de
estradas de rodagem ao norte do Estado,
está bastante adiantada, não obstante a

retirada degrande numero de trabalhadores,
devido' as febres palustres que na estação
calmosa reinam naquela zona. Mandei

e,mpregar na construção-dessa estrada os

colonos devedores ao EStado, com os quais
o administrador do serviço faz pequenas
empreitadas, de cujo valor metade leva-se
em conta do débito ao colono".

Com relação a pontes, o governador
informava o plenário: "Além 'das pontes
feitas ultimamente na estrada de Lages,
foram construidasmais as seguintes: sobre
o Rio do Serro, em Joinville, com auxilio
da respectiva municipalidade".
Ainda mais recuadamente, em 1910, o

Congresso Representativo do Estado de
Santa Catarina, aprovava em 2a discussão
o decreto n" 487, que autorizava auxilio a

estradas ao Jaraguá.
Naquele mesmo ano' o coronel Vidal

Ramos, governador do Estado, sancionava
a lei n" 850, de 14-10-1910, cujo artigo
primeiro tinha a seguinte redação: ')<1rt. 1°
- Fica o Poder Executivo autorizado a

auxiliara construção de uma estrada no Íado
esquerdo do Rio Jaraguá, bem como outra

no Ribeirão das Pedras Brancas, ambas no
distrito de Jaragu4, municfpio de Joinville.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em

contrârio't.Jlomo se sabe o Rio Jaraguâ
inicia na Barra do Rio Cerro, que com a

confluência do Rio Garibaldi forma aquela
via fluvial, nas propriedades da familia
�ege.
Em 1916, o governadorFelippe Schmidt

'sancionava a Lei n" 1.1/1, de 20 de
setemb ro, 'em que o governo ficava

I
DáCls ßodas
Industrial

ALTATECNOLOGIA EM
MAT�RIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS
Fone (047) 371-2277
Jaragu4 do Sul - SC

A comunidade cresce e se
tramfonnapeJo trabalm. De

cam \BD edef(d)s.

o etIucadorAlbenRahn, '0primeirt) professorde
RioCerro,naf.deumpasúJrenct:l17'egava-sede
sepultamentos. Este documentofoipor ele escrito,
de t:/JnsolofUJSpais efamiliarespelamortedeuma
CT'ianfa de tenra idade, a beira do túmulo. Era
redigido em Ietrmgóticas eafrase inicúúdkia: "A
misericórdiadeNosso SenhorJesus Crifto, eotimor
deDeuseacomunhiiodo&píritoSontoestljacom
todosnós.Anum!" (DoCtJtÚ!moguarJaáopelafilha,
AdeleRahnSchumaclur)
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O 82° ano de vida deNicollini A Boda de Ouro do

Portuga do pedalNa últimasexta-feira, dia
IOdo corrente mês e ano, o

estimado cidadão jaraguaense
Mário Nicollini viu passar o
seu 82° ano de existência, ao
lado de sua esposa e demais
familiares. Nascido em toll/

.
1915, em Retorcida, hoje
Nereu Ramos, onde ficou até

os 14 anos, quando seu pai
decidiu encaminhá-lo ao

Seminário de Brusque, ap6s
a comunhão que ele tomou,

J

junto com aquele que,
posteriormente, chegou aser
conhecido como Dom

Honorato Piazera.
S eu pai. queria-o

sacerdote, também. Mas
.

Eugênio, pai deMário, um dia

vem para a cidade e encontra

RobertoMarquardt, dentista
prático e relata as suas

preocupações e, ao invés do
seminário acabou no

\ laborat6rio do dentista, seu
pai o acompanha, levado pela
ramona de Pedro Pedroni, e
lá começou a sua carreira de

protético competente e

experimentado, profissional
que produz o substituto
artificial deumaparte perdida
acidentalmente de Um dente

(no seu caso), ou que,
permanecendo no corpo, é
de muito pouca ou nenhuma
utilidade e pode produzir
dano.

Jaraguá então tinha ao

redor de 15.000 habitantes,
2° distrito de Joinville, 80%
da população morando no

interior, o "dr". Roberto

Marquardt, na falta de

Faculdade, freqüentou na

Capital o Instituto Politécnico
de Santa Catarina, escola de
nível superior, mas não
reconhecido oficialmente em

o título que encima esta notapode parecerestranho, mas já
houve épocaem que o Portuga foi "rei" QO pedal.

Queremos nos referir ao querido irmão, amigo e desportista,
Domingos Correia, que foi o "Destaque da Semana n° 28", do
semanário "Mensageiro de Jaraguä-Jaraguä Bote", em que se

contou a fascinante vida de um português, que nasceu no lugar
do Talho daFreguezia'de Vilar das Almas, pertencente à cidade
de Ponte de Lima, distrito do Minho, no norte de Portugal, e
escolheu a antigaColônia de Portugal - o Brasil - para viver os

melhores anos de sua vida.

Domingos Correiaescolheu para ser sua esposa abrasileira
LuizaNunes daSilveira, natural de Joinville, casando-se no dia
4/111947, na Catedral, com o Monsenhor Sebastião, perante
os padrinhos João Carvalho e esposaAna e João Budal e sra. O

ato civil realizou-se no Cart6rio naRua 9 deMarço e um almoço
eumafestiehaíntima

.

Trabalhou na Fundição Otto Bcnnack, seguindo por outros
estabelecimentos atéque fixou-seaqui, trabalhando naCompanhia'
Máquinas Famac, onde cumpriu 16 anos de serviço, até a

aposentadoria.
Sempre gostou de esporte. Jogou futebol, remou pelo

Cachoeira e depois esforçou-se na bicicleta, onde percorria
grandes distâncias 50 a 100 km. Em 1953 o Baependi comprou
três bicicletas Peugeot e formou boa equipe para provas
internacionais no PR, SP eRio, nas provas HM, "ÚltimaHöra" e
DER-PR. E desfilavamais um rosário de outras competições.

O "Portuga" Domingos realizou-se. Neste ano (4/1197) ele e
. a esposa Luiza completaram 50 anos de casados. Voltaram à

igrejapara bênção naMissa das 19 horas, seguido de jantar no
Restautante Bompani, a que compareceram os oito filhos (três
noras), um genro e cinco netos. Parabéns emuitas felicidades!

de Ensino Superior.
Mário é um desses

profissionais anônimos que
ajudatam os jaraguaenses a se
manterem livres demoléstias

que envolvem a saúde das

pessoas, e os danos que
poderia causar.

.

A política também o

envolveu na arte e ciência do
múnus público, vereador de
muitas legislaturas,
participando da

administração do município,
ao lado de proeminentes.
políticos das áreas municipal,
estadual e nacional, graças a
sua equilibradapostura diante
dos problemas que surgiam.
Ainda h.oje está no

exercício de sua profissão,
cercado de competentes
profissionais, com incursões
em patamares de p6s
graduação, cursos de

atualização e de doutorado
neste sofisticado e dos mais

importantes ramos da

medicina, vendo objetivado
esse triunfo na sua vida.

Parabéns ao Mário
Nicollini e que colha ainda
muitos anos de vida entre n6s.

outros estados, mas uma

legislação posterior permitia
àqueles formandos o título de
dentista prático, habilitado
para o exercício da profissão.
As pessoas de posses,
poucas em Jaraguä, faziam o

tratamento dentário em
Joinville ou Blumenan, mas a
grandemaioria procurava na

então freguesia, s6 elevada a
cidade em 1934, quando da

emancipação política, o

atendimento, aqui no distrito.
Isso exrgia muitos

profissionais que auxiliavam
no atendimento da demanda
e da escassez de habilitados
no tratamento dentário pelos
escassos provisionados. E

..

não se tem notícia da
ocorrênciade problemas no
tratamento dasaúde bucal.
Mário Nicollini, em

entrevista, cita profissionais
dentistas práticose protéticos
envolvidos, resgatando a

memöria
.

daqueles
precursores da saúde bucal

\

neste hoje tão pr6spero
município, prestes a se

transformar em Universidade
com unidades dos Centros

..

o endereço da economia
em Jaraguá do Sul

,.
.

.

,
.

.
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VIDA ROTÁRIA

Natal e posse ECOSDE1996

-

' . . .·A rainha das cervejas
no R.C. Estreito em Jaraguâ do Sul

Florianópolis - o Rotary Club Florianöpolis
Est�ito realizou em dezembro último uma reunião
festivadeNatal, muito conconida com acomparência
de familiares e até um Papai Noel - o Pinheiro -

rotariano disfarçado como tal - dando aquele toque
para os 'baixinhost presentes.

Na oportunidade feri recebida no clube uma

rotariana que veio a preencher a classificação de
Indústria - Confecções, muito aplaudida.
A foto que aparece aímostraquatro rotarianas: a

presidente do clube, TessaRegina Freitas (e), a novel
integrante Marlene Rhoden Speck, a secretária do
clube, Devina M.'Romio Duarte e a 'madrinha' da
nova integrante do clube, OdeteMay Fffting.

É oRotary ouvindo os apelos do governadorLauro
José Toledo dos Santos (Rio dosCedros) do Distrito
4650, no seu plano para o ano rotário 1996-1997.

VERÃO DE 97

Confraternização de Ano Novo

Esta foto foi tomada num almoço de confraternização
de Ano Novo, na Enseada, São Francisco do Sul, das
famílias Schmöckel e Chiodini e seus descendentes.

Ainda repercute em nosso meio o lançamento da
cerveja WARSTEINER, a deliciosa bebida da

Alemanhaagora ao alcance em Jaraguä do Sul.
Segundo se recorda, na noite de 11 do mês

_ passado, o representante e distribuidor, o jaraguaense
Roberto Grandberg (com atividade em São P(U1lo),
proporcionou aos amantes locais de umaboa cerveja
a oportunidade de saborear a cerveja Warsteiner,
consoante já noticiado por esta folha nos últimos

números, alinhade cervejaclara, escurae sem álcool.
Na foto que aí aparece, o sr. Roberto Grandberg.
recebia o primeiro copo das mãos do empresário

•

WanderWeege, convidado que foi para 'sangrar' ö
primeiro barril, no Restaurante do Parque Malwee,
.local ondesepoderádomvantetomarafamosabebida
alemã.

FORMATURA
.

Dra. LucieniOliveira eSilva Paixão
Juiz de Fora - MG - Tomamos conhecimento através de

gentil convite, da colação de grau dos bacharelandos de
1996, do Curso deDireito, da Faculdade deCiências Jurídicas
eSociais ''Vianna Júnior", que ocorre hoje, dia 17, às 20'horas
no Cine-Teatro Central, tendo antecedido Culto Espírita,
Culto Evangélico eMissa em Ação deGraças, além deBaile
de Gala a realizar-se, amanhã, ãs 22 horas na sede social do

Tupynambás.
Dentre os bacharelandos, encontra-se a jovem Lucieni

Oliveira e Silva Paixão, nossos amigos e leitores do CP de

longa data, o Casal �nio Frossard (Mayerlí) Oliveira e Silva
�o.

.

Gostamos muito do que Pascal, em "Pensées" escreveu:
"Os homens se dignificam, prestando-se perante a Lei;
Porque assim livram-se de ajoelhar-se perante os tiranos".

Honra-nos sobremodo a distinção do recebimento de um

convite, que a distância e a instabilidade climática da época
não nos permitem assistir; entretanto daqui vão

. cwnprimentos à Lucieni pelo belo feito, extensivos aos nossos
distintos e distantes amigos.

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar•.• (I)
TIoEugênio

o finaldeano de 1996 serviu parapôr
I

em

dia os desalinhos e os restolhos

amarelecidos de anotações. Grande parte é

resultante da falta de espaço ou de

oportunidades para uma matéria que não

comportava o que se ouviu e o que se anotou.

São os tais papéis velhos juntados com.

grampos para aguardar oportunidade de

aproveitamento, mas que correm o risco de

se perder pelo que contêm, para conhecer,
, explicar ou completar pesquisas da história

já enfeixada em livros. Dados que poderão
contribuir para os livros que ainda haverão

de surgir, enriquecendo a memória

jaraguaense.
São de pessoas, muitas delas que já não

mais estão entre nós, mas que foram
testemunhas vivas de acontecimentos de um

tempo que nos antecedeu.
Tais dados podem ajudar a esclarecer fatos

que se passaram, que podem não coincidir

com o que 'Já é tido como.fato consumado",
de acordo com o ver, o sentir e o entender
de cada urn.
As "informações verbais, nessas

,

condições, poderiam correr o risco de se
,

perder irremediavelmente, pois as- fontes

seguramente não poderiam reviver urn tempo
. da evolução de Jaraguá, hoje Jaraguá do Sul,
querpelo seu desaparecimento, propriamente
dito, quer pelos ainda vivos, mas já
envolvidos pelos problemas da maturidade.

Esses pequenos retalhos da vida do
cotidiano servem para avaliar aos estudiosos
de nosso passado, como foram aqueles
tempos quenão voltam mais,mas que podem
servir de elo de ligação para indagações
maiores que darão maior nitidez e

transparência aos que, antes de nós, tudo
fizeram para engrandecer esta terra.

Pretendemosmanter urna coluna de trinta
linhas com setenta toques, para não cansar

os leitores que nos prestigiam.
Até a próxima.

,

O seu telefone celular vai muito melho r com o Correio de
Voz. Não haverámais perda de ligações. Ao sinal de telefone
ocupado, desligado oufora de área de serviço, a ligação é
automaticamente desviada para uma "CAlXA POSTALDE
VOZ", onde apessoa que ligou deixará umamensagem

gravada. O sigilo é absoluto. Somente você, através de uma
.senha, poderá acessar as
mensagens deixadaspor seus

TELEFONIA E INFORMÁTICA

TELmoN - Telefonia elnformíti08
371-9595- 372-1922
Rua Cei. ProoópioGom.. deOliveira, 680

amigos.

@
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Simpática e belaMariaA"pstaNicolodeUi.
,

.
�..

!
Edson e Inês D. MUller, c"rtüulo a bela residê"cia de
veraneio em Barra �lha. Ele troco" iJoJe no último

domingo (12), com belafesta regadaamilita cerveja.

NIVER - desfrutando de merecidas férias em Jaraguá
do-Sul, o empresário venezuelano Gonzalo Paz Peres,
casado com Miriam Ersching de tradicional fann1ia

jaraguaense, aniversariou na última sexta-feira (10) e
corremorou com familiares e amigos.Gonzalo eMiriam
aproveitam p�a desfrutar a beleza do nosso litoral.
Parabéns!'

Novas e modernas instalações

Rua Barão do Rio Brinco

FOI\E: (047) 372-0081

JARAGUÁDOSUL .. sc

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoum
Dr. CarlosA. Beltrami

Rua Dr.WaldemiroMazurechen, 26 - Fone: 372-0814
Jaraguá do Sul

m·l!liíH�'f1
Máquinas para empacotamento

RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá doSul- SC

NA FRENTE - A Malwee espalhou pelo nosso

litorallixeiras pesonalizadas (bombQnas plásticas nas
cores da empresa, com logomarca) que foram

. distribuidas em vários .pontos de grande
movimentação de veranistas. Mais wu exemplo de

quem se preocupa com a ecologia. Quem sabe faz,
não espera aconteceri

.

Dr. Mário e Otilia Nicotini. Ele comittuwo" SeIlS bem
"widos 82anos no ú/timoáia 10, oport""itlmJe em f"e
foimilito c"mprimenttulo. Parabéns'tioMário eprá tia
"otos de rápido recupertlfÓO de sua cinugia.

JoséBoslrammer,felizganhlldordaBMWdapromoçiio
Premiar FazBem doBreithartpt. recebe" as chaves das
mãos do sr. Hans Breithartpt.

Em recente acontecimentosocial&legar e lur_aciM�,
da sociedade corupaense. i

'Comemora colação de g';"" em Medicina pela U"wenitlade
Federal de Santa Catarina, amanhã (18), no Cl""e Doze em

Florianópolis,Aleisandra LombardiPralli, nowa do odontólogo
FernandoG"eder, que recentemente conclui" se" curso depós.
gtaJlUlfão em dentística restill!-rallóra, em C"ritiba.

TÁNAMODA - hoje vestirMalwee ou desfilar comadesivo
Malwee no carro é sinal de bom gosto. E tem alguns mais

ligados apostando que até dá sorte. Tudo é resultado do

incondicional apoio comunitário da empresa e de suas cabeças
pensantes Wander e Laurita Weege.

CENTENÁRIO - aTVE exibe
dia 22 dejaneiro o documentário
"O Século de Barbosa Lima

Sobrinho", homenagem aos cem

anos do jornalista. O programa
analisa a vida de Barbosa Lima
'Sobrinho como presidente da

ABI, jornalista, escritor,
deputado constituinte,
governador de Pernambuco e

articulador da canpanha pelas
diretas e pelo impeaclment de
Fernando Collor.

Jaraguá do Sul, 17 de Janeiro de 1997 • VARmDADES - 7

e-mail clnagel@netuno.com.br -

Enfeitaa coillnaMairaLi_e Reiser, gtIIíssima.

\

José Ramos de Cartlalho com a esposa Dra; HilJemar Me"eg"zzi de
Cartlal�o. Ramos estQprofiSsionalmente em loinvüle dirigindo as lojas
Koerich da região.

. sábados), cerca de mais de 8 mil jovens passam por lá. É demais!

SIRI BAR - em barra Velha o grande point deste verão é o Siri
Bar, no cantão da praia central. Marca-registrada de.jaraguaenses
e joinvilenses, o Siri Bar ficou devendo nesta temporada. Nemum

showzinho prá galera que aterissa por lá em grande número. Só

batuque irrprovisado émuito pouco.

CAUSÍDICA - EsterC.R. Bonillauri cola grau emDireito no

próximo dia lOde fevereiro, naSociedadeDramático-Musical
Carlos Gomes, .formanda do Curso deDireito daUniversidade

Regional de Blumenau. Voltaremos ao assunto nas próximas
edições.

MASP 50 - no embalo de seus

50 anos,· recheado de

Michelangelo, Monet, Portinari,
entre outros, o Masp arma dia
11 de maio jantar de gala para
os que estiverem dispostos a

contribuir com a remodelação
de sua biblioteca. Comdireito a
som a Orquestra da Rádio de

Munique.

.ANIVERS�O - trocou idadeno l° diadoanoDalwRegina
Ersching Nagel, esposadeste colímista.Saudação especial de
todaa família e amigos, especiahnente docolunista e da1àmara
e Júnior. Parabéns

.Del'O'is do peru de natal e da champagne de ano novo, O' prato
principal de início de calendário, sem dúvida, é a política. Da

posse aos acontecimentos preliminares, muita coisa já mudou

e prá melhor, Ern Jaraguá do Sul o prefeito Geraldo bota ordem
na casa e coloca na cabeça dos funcionários municipais, que
funcionário público também. tem obrigação de trabalhar:

.Na Câmara de Vereadores Pedro Garcia, merecidamente, é O'

novo presidente e pode apostar que vem muito trabalho por aí.

Pedro, na legislatura passada foi<> vereador que mais produziu,
com inúmeros projetos e indicações, registrados, inclusive em

jornal de próprio punho.
.Lá por Guaramirim a coisa anda um tanto quanto nebulosa.

.
.

Ivaldo Kuczkowski, O' Polaco é o presidente do Legislative e já
começa seus trabalhos com "encrenca:' pela frente, que
segundo ele, vai tirar de letra. Na posse, dois vereadores

acabaram sobrando e agora apelam na justiça seus direitos de

posse, segundo Polaco, não tem razão de ser.

.Oprefeito Antonio Zimmermann de Guaramirimrecebeu "casa

nova", mas muito trabalho para realizar. Além de assumir a

Prefeitura, Zimmermann assumiu também a presidência da

Amvali. Trabalho em dose dupla.
EmBarra Velha a situação do prefeito Orlando éum pouco mais

tranqüila. E recebeu o cargo de Celso Bittencourt e a casa em

ordern, podendo dar continuidade a todos O'S trabalhos em

andamento e abrir novas frentes. Pela primeira vez nos últimos '

anos, a frota municipal não está sucateada.

.Bom, a coluna não se presta bem ao estilo "política" , mas uma

pincelada de início de ano, não. faz mal prá ninguém. Afinal, a
nossa política social, certamente irá cobrar as boas ações de

nossos executivos e legisladores, em prol da comunidade num

todo.
'

.STUDIO FM - o CD asmelhores da Studio FM é o campeão de
vendas nas casas do .gênero em Jaraguá do Sul. A seleção
musical, demuito bom gosto, agrada em cheio o design da capa

é uma verdadeira obra de arte. Aliás, por falar na Studio, a

programação atual da emissora conquistou novos ouvintes em

todos os 50 municípios por onde suas ondas se espalham
Parabéns ao Paulo Fernandes e sua equipe.

.REVEIILON - estivemos emßalneãrio Camboriú epresenciamos
um show espetacular promovida pela Havan deBrusque. Cerca
de 500 mil pessoas lotaram a imensa praia e saudaram a chegada
do novo ano. Valeu!

.PO'r falar em Havan, vai aqui um abraçopara aMércia Gotardi,

por sua simpatia e ótimo atendimento .

.A galera de Jaraguá do Sul foi destaque no Reveillon promovido
pela RBS TV em Joinville e que foi ao ar no dia 31 de dezembro,

. após o Reveillon do Faustão. Muita gente (amigos) aplaudiu a

nosa "cara" na telinha. O champagne era de primeira.
Nossa coluna está à disposição de nossos leitores e amigos..
Artigos e fetos devem ser entregues em nossa editoria na Av.

Mal. Deodoro, 122, caixa postal469 ou via Internetno endereço
constante na página.

ogarotoesperto CarlosHenriqllePeixercompleto" SeIlS2an",""s
ontem (16). A comemor4fão com fmAiliares e amig"mhos será
amanhã (18), no Beira Rio. Ele éfilho de Carlos e Ieda Peixer.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Dr. Edson Carlos 8chulz

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA

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

STAY UP - prä quem quer novidades e entrar na onda dos
decotes da estação com tudo em cima, acaba de aterissar nas

prateleiras da Bebé Boutique (SP), direto dos Estados Unidos,
o stay up. Que vem a ser uma taça de espuma modeladora
com dois pares de abas adesivas, para substituir todo e qualquer
soutien.

SANTUR - a Feira de Verão
iniciada em 3 de-janeiro e que .

, prossegue até 9 de março,
comercializa variada linha de

produtos de Santa Catarina, de
outros estados e inclusive de

países deMercosul, diariamente
das '16 às 23 horas. Além .da

feira, o visitante pode desfrutar
de um bem montado zoológico .

e de todos os atrativos do

Parque, que permanece aberto
I das 9 às 12 e das 13 às 20 horas,
a razão de R$ 3,00 por pessoa.

Dr. Carlos Alberto íIa Rocha trocou Jara.guá do Sulpela lolITa
Blumenau. Ass"ntosprofiSsionais exigiram suapresençapor lá.

NaMERCOSUL - depois do ''boom'' do mercado interno, a
indústria fonográfica brasileira se volta aos países vizinhos.
Lideradapor Skank, Paralamas. Carlinhos Brown, Kid Abelha
e Fernanda Abreu, a exportação do pop atinge sua terceira

onda na América Latina e ganha força no resto do mundo. o
Paralamas foi o mais pedido naMIV Latina.

NOTRE DAME que
permanece fechada durante a

tenporada, prepara abertura em
grande stilo para após os

festejos do momo. O

errpresärio César Silva mantém
contatos a nível deBrasil e no
.show businesinternational, para
arrebentar após o carnaval.

BALl HAI - a maior atração
do litoral catarinense nesta

temporada é a casa tuma Bali

Hai, localizada na Praia das

Palmeiras, em Piçarras. Nos

�finais de semana (sextas e
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Despachante
Cilo

Bueno

chirusada
amiga, a.
todos que
cultiQam
dentro de

o 12 NA PESQUISA

Matriz: 372-2779 .

Filial: 376-8421 '

_______ sí a nossa

tradição; quero dei!tar meu

cha$(ue à todas as prendas
que com certeza merecem

nosss« atenção, nosso
,�

carinho.. E desejo a todos
flocês um 1997 especial, de
primeira, com muita saúde,
alegria,. rodeios e

fandangos.. Tudo (SSO com

muita paz no coração..

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1997.

XVI Rodeio Crioulo do CTG Laço Jaraguaense
Na última conversa que tive com o secretariado daPrefeitura, no ano passado,
o então secretário, GilmarMoretti, havia dito que o rareio faz parte do calendário
festivo de Jaraguá do Sul, sendo assim informo a todos quemudamos o calendário
a partir deste ano. O XVI Rodeio Crioulo do CTG Laço Jaraguaense será
realizado no mês demaio, nos dias 16, 17 e 18. Os preparativos.contratações
para bailes, shows e tudo mais já começaram. �

����ç.A�
_________________________. --Jackson Jacobi

Aproveitando o climade festa (e quefesta],
quem comemorou muito no último dia

oito, foi Maria Angela Planinscheck (Tia
Maria), nos rodeios quase ninguér ê· a vê,
mas nós do eTG Laço Laraguaens e
sabemos o quanto é importante a sua

participação. Parabéns tia Maria.
Há! Fiquei sabendo que omelhorpresente
que a senhora ganhou veio por telefone!
É isso aí, foi a notícia de que vai ser vovó
mais uma vez, mas agora do filho e

também companheiro de rodeios opatrão
do piquete igualzito ao pai, Iucêlio (]ubi) •

e a esposa (Mirlei). Parabéns ao casal.

RODíZIOS DE CARNES
BUFFEr POR QUILO·

NOVIDADES:
.

JAVALI, BÚFALO
OVEIJIA

BR 280 N· 5.249

JARAGUÁ DO SUL - sc
Anexo ao

Portal de Jaraguá

COMÉRCIO#
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua ,João Plani..check, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

,JARAGUÁ DO SUL - SC
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Este
•

anoval ser
Assumir promessas de mudanças radicais

para o próximo ano é, hábito de grande
maioria das pessoas (inclusive, dos
b r a s t l e t r o s

í

) • Idealizar um gr�nde
investimento. um novo emprego ou até
terminar aquele curso que ficou para trás.
são metàs mais comuns de serem resolvidas.
Uma das promessas mais citadas em todo
final de ano e adi ada assim que o ano

novo chega é. com certeza. colocar o

corpo em forma para o próximo verão. E o

maior inimigo da conclusão destas metas
é a vel ha frase: "amanhã eu começo" I

Prolongar por muitos anos o inicio de

alguma dieta equilibrada. que recupere
o peso ideal e forma fisica. pode
comprometer o processo de uma futura vida
saudável.

DA DIETA À REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
Atingi.r o peso ideal. nos últimos anos.

tornou-se um fator importante. não só
pelo padrão de beleza estipulado. mas

para a saúde das pessoas e também por uma

forma de "sobrevi vênci a". Hoje. depoi s '

de anos avaliados. a med1cina acompanhou t
o processo do organismo humano e concluiu !
que a terceira idade está bastante f
comprometi da cóm a alimentação do passado. l
O organismo passa a ser lento e preguiçoso !
diante dos anos de vida sedentária e de
uma alimentação pobre em alimentos que
dão energia e vitalidade. O resultado
são mil har e s de pessoas com probl emas
cardiovasculares e uma perspectiva de vida

pouco animadQra.
A solução. com certeza. não será ficar

pensando no que poderia ter feito. Para
cada caso. existe uma dieta especifica e

exercicios que correspondem à pessoa. O
i n í c i o t o r n a - s e d i f i c i 1 d i a n't e dos

antigos costumes alimentares.
principalmente para aqueles que adotam
di etas 'r�cii cai s. A perda de peso é bastante

räpt da. mas junto a el a surgem as sensações
de fraqueza e mut t a fome. 1 evando o

organismo querer compensar suas

necessidades para volta.r ao peso anterior.
Para ajudar esse 'processo. uma

alimentação rica em f·ibras (cereais.
,verduras e frutas) e pobre em gorduras e

açúcares. garantem uma reeducação mais
e qu t l t brada e com resul tados ma t s

positivos.

EXERCíCIOS NA MEDIDA CERTA
Uma das metas mais dificets de serem

seguidas para aqueles que possuem uma

vida sedentária. são os exercícios. A
mai o r t a dos i n t c t antes começa na

"empolgação" e acaba perdendo o pouco da

energi a que o corpo t t nha e com ,el a a

perda da vontade.
O bom resultado dos exercicios está na

duração de cada etapa e na escol ha do
melhor exerc1cio para o tipo fisico. As
ativtdades aeróbicas são indicadas para
quem quer per�er gordura� Já a ginástica

diferente!
,

.

"

1 ocali zada e a muscul ação me,l horam a

musculatura e definem as formas.
Para escolher o melhor tipo de

exercicio. o ideal é fazer uma completa
avaliação com um profissional. para depois
adotar a atividade indiCada ..

PARA' UMA PELE PERFEITA
Depois de uma temporada de sol. a pele

apresenta os primei ros s t n a t s de

ressecamento. pois aparecem as células
mortas na superficie da pele.

Além de optar por um hidratante para
cada tipo de pele. a remoção 'das células
mortas é muito importante. A exföliação

feita com produtos i ndt cados p6de ser

feita em casa ou em clinicas
especi ali zadas nesta técni ca. Exi stern
cremes exfoliantes como o Gel Exfoliante
Corporal de O Boticário. Eua de Gommage.
de Christian D10r. Gel Exfoliante Doux.
da Orlane e o Gommage Moussant. de Anna
Pegova que ajudam a retirar as células e

deixa a pele renovada para o ano todo.
Estes cremes devem ser acompanhados por
hidratantes e cremes de limpeza e

principalmente. por uma alimentação
equt l t brada e pel a ingestão_de pelo menos
dois litros de água por d t a (ou oito
copos de água).
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OTIMI/MO
r::sr Esta é aprimeira colunade
97. Um ano.que se inicia com

umcerto atípico otimismo, para
nós brasileiros. Talvez, fruto da
estabilidade econômica, da
queda dos preços de vários

produtos e do resgate' da
credibilidade frente aos grändes
investidores estrangeiros.Mas a
caminhada. só está começando.
Precisamos, urgentemente, de
umBrasil voltado, também, para
o campo social, corno saúde,
habitação, combate à fome e ao

desemprego, reforma agrária e

tantas outras carências
visivelmente presentes em

nosso cotidiano. Ajuventude,
através de uma constante

vigilância em relação às ações
de nossos governantes, terá

.

papel fundamental para que o
Brasil encontre o caminho do
desenvolvimento e ofereça,

-

realmente, qualidade de vida

para todos.

P�TA�
r::sr Por ser rmito próxima ao

litoral, a cidade ficapratícarreote
deserta nesta época do ano.

Propíciaparaumdescanso. Para'
quem não vai às praias, as belas'
cachoeiras da região têm sido
uma ótimaopção paraamenizar -

o forte calor.

P�ANDO RITMO
qr Já era hora 'de nossos

barzinhos e sorveterias abrirem
"suas portas. Quanto às boates,
'vamos ter que esperar mais um

pouquinho. Sem eles, a cidade
fica triste, completamente sem

graça. .

"TURIJTA"
r::iF Jaraguá do Sul, reste verão,
está sendo visitada por uma

certa "turista" totalmente

dispensável e indesejável: a

barata São milhares pelas ruas,
casas e terrenos baldios. A

exemplo do que já foi realizado
com os ratos, é preciso que se

faça um trabalho de combate às

"ilustres criaturas" para que a

saúde dos jaraguaenses não seja
comprometida.

CENTERSOM

CUs • DISCOS· FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

NOTRE DAME
qr Será no dia 15 de
fevereiro, sábado, corn o show
da contagiante BandaBrilho
da Bahia, que a Notre Dame
estará dando as boas vindas à

temporada 97. Conposta por
13 músicos, a banda baiana
promete não deixar parado,
nem mesmo, o mais pacato
cidadão local.

mRRAKKH
qr Sexta Só Para Maiores
é o nome da promoção do dia
24 de janeiro que estará
dando início às atividades da
boate Marrakech em 97. Bob
Marley, Pato Banton, Jimmy
Cliff, Papa Winnie, Titãs,
Legião Urbana, Rolling
Stones, Pink Floyd, Dire
Straits, U2, Beatles,
Credence e muito.mais,
farão parte da programação
musical da noite, que se

repetirá nas próximas sextas-
feiras.

.
"

ARTE CUCK
qr A ArteClick, especializada
em filmagens e fotografias, foi
quem assinou aprodução do clip
apresentadonobailede fornatera
da turma de Pedagogia,' da Ferj,
realizado em dezembro, no

Baependi. Para o mês demarço,
aArteClickjá tem agendado um
outro importante compromisso:a
formatura da turma de

Administração, tanbémdaFerj.

DANÇ4 .

qrFmmdaemDançapelaPUC
do Paraná e integrante·de vários
espetáculos de expressão em
Curitiba, a bailarina Cláudia
Mattana se en:antou com a nossa

cidadeejáarertoucoma Acadenia
LifeCentet, do ani.go e renormdo
atleta José Maria Nunes, uma
promissora parceria. Ela irá
ministrar aulas de Baby-Class,
Ballet Clássico, Jazz

ConenporêreoeDan;aModema.
A<;llIltIíwlas��re.aJi.mjas

.

naprópia'acadenia.

KATIAGARCIA, FLÁVIAMIORELL� SlLVANAVITKOSKleCLAUD"E
PIAZERA,II/nigas do tipo inseparáveis, nosmostrll/n que o altoastral
é indispensável em cada entrada de ano.

CURIOlIDADE!
- Durante uma partida, umjogador de futebol corre de 10 a 13

quilômetros.
-Nanoite denúpcias, Napoleão Bonaparte foi rmrdidopelo cachorro
damulher, Só não se sabe em que parte do corpo.

�'
NIVER

Maico Coelho (2011), Silvia Schöps (20/1) e Luciane
\ /

'. � Schwalbe (21/1).
I

eine Shopping 1 -

"� verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coreçêo e sonnet".
(Roupa Nova) I eine Shopping 2 -

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

Artigospara esta coluna devemserenviadospara Av. Ma/. Deodoro da Fonseca,
"'

�122, 1Qandar,sl1,JaraguádoSul(SC), C8p:89251-100. Sepraferir,paraos
...
fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista

�

fARMAcnrn
Av. Getúlio Vargas, 158

Fone: 372 • 3469

VARIEDADES -11

Toquinho volta ao disco de mãos dadas com a tecnologia. A
Paradoxx, em parceria com a Midianova Internacional, está
colocando no mercado o CD-Rom Toquinho - Livro de Canções
Interativo. Nele, o violonista apresenta suas "30 músicas mais

importàntes em gravações feitas especialmente para o projeto. O
CD-Rom oferece inúmeras informações como partiduras, letras,
posição ao violão e ·discografia completa, além de trazer

depoimento de amigos domúsico e dados biográficos. Este produto
está sendo lançado em cinco idiomas - português, espanhol,
italiano, japonês e inglês - sendo que nos dois últimos os

depoimentós são legendados. Â idéia é colocar o CD-Rom em

outros países, dado o prestígio ;do qual Toquinho desfruta no

Exterior. O lançamento aconteceu no dia 10 de dezembro na casa

de espetáculos TomBrasil (SP) e reuniu imprensa e mercado lojista.
(Music Shopping)

.

Infonnativo Center Som
Títulos mais vendidos: Jovem Pan (vol. 6), Lulu Santos (De Leve),
As Melhores da 99,1, Papa Winnie (All OfMy Heart). Principal
lançamento: Masterboy (Colours),

qrMúsicos.renomados da cidade, como AndréPereira, Edmilson
Freitas e Evandro Silva, serão os responsáveis pela animação do
Carnaval nos dias 7, 9 e 11 de fevereiro, a partir das 20 horas, na
Praça Ângelo Piazera.
No domingo (9) a criançada tambémterávez, apartir das 16 horas.
A promoção é daSecretaria deCultura, Esporte eLazer de Jaraguá
do Sul.

---c
I JOINVILLE

eine Múeller 1 -

E 1'+1\ J..\- - -

I
o Preço de um Resgate
(lançamento nacional)
Hqrários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

Coração de Dragão�
Horários: 15h, 17h, 19h15, 21h15.
101 Dálmatas
Horários: 14h30, 16h30.
Romeu e Julieta ,

Horários: 18h30, 21 h.

I
.1

I
I
I
I

eine Múeller 2 -

I
eine Múeller 3 -

I
IBLUMENAU

o Preço de um Resgate (lançamento
nacional)
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Space Jam - O Jogo de Século
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

I
II ..

"Programação válida para o período dê 17 a 23/01 .

-------------.

Filmagens & Fotografias

'Fone: 372-3831FON,E: 371-5309
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MAURE!) Prática
meditativa
básica

VEíCULOS
Carros Nacionais

e Importados
Rua Barão do Rio

Branco, 353 � Centro
Fone: 372-1132

e·m;."".�:� :' :'
.. : .' ;...

...... ..
- .

Antes de qualquer prática meditativa é bom que se faça um ritual
de abertura: tal como acender uma vela ou uma vareta de incenso,

.

ligar uma música do tipo do canto gregorian,o, ou do tipo da Enya,
(tire o telefone do gancho se preciso) e entre num lugar que seja
calmo e sagrado para você, não importar onde, acomode-se

confortavelmente, feche os olhos, re1axe bem o seu corpo e concentre

se em sua respiração. Quanto mais re1axado ficar, melhor.
Visualize-se num lugar bem lindo, onde você se sente bem. Perceba

bem cada detalhe do lugar, veja as cores, sinta o cheiro, as vibrações,
etc. Arrume-o como você quiser.

Quando estiver familiarizado com o lugar construa rapidamente ali

uma enorme tela branca (dessas igual a de cinema) e veja-se nela como
você é, e como você age consigo mesmo e com os outros.

Apague a imagem e agora veja-se novamente, mas agora como você

gostaria de ser e agir consigo mesma e com' os outros. Veja-se feliz,
muito feliz!

Depois que tiver examinado bem a você mesmo e reforçado bastante
os aspectos positivos de sua vida, volte a se concentrar na sua respiração
e venha para onde está, lentamente.

Abra os olhos.

Observe como você se sente agora.
Toda vez que precisar volte para este lugar e faça isto. Depois esqueça

de qualquer problema que possa ter nestemomento.

Apenas visualize-se sempre:
Feliz, ajudando os outros, perdoando os outros, amando todos sem

distinção de raça, cor, classe social ou religião.

I! IRENEZELAK
Parapsicóloga (desenvolve trabalho com.

montroterapÚl) SediaJa em CuritibaàAveniJa 7de
Setembro, 1924- tel: (041) 36,;2-1648

* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).
* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc.
*INCLUSIVETERAPIA DEVIDASPASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul mensalmente no

centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 979-0163

Experimente acordar bem

cedo, antes do raiar do sol
Descubra a magia dos superfície da terra. Esses

Anjos da Manhã. anjos trazem mais amor e

O amanhecer e o pôr-do- gratidão para as nossas

sol são ocasiões 'solenes, vidas.
encantadas. Cada Antes do amanhecer,
amanhecer confirma nossa acontece um momento de

vida, e contém mais beleza silêncio, de adoração, 'e
e poder que o de ontem. então o sol reluz triunfante
Os anjos da manhã sobre o norizonte.

adicionaram à radiações 'Neste exato momento os

do Sol mensagens de música homens e a natureza
e correntes de cura cósmica recebem ondas de

que só eles são. capazes de renovação, estímulos para
transmitir. começar o dia.

Experimente acordar bem Respire profundamente e

cedo, antes de nascer o sol
.

deixe sair todo o ar

e fique apenas quieto, acumulado nos pulmões
sentado num jardim,. durante a noite. Deixe
'caminhando pela rua, entrar o ar renovado da
observando atentamente manhã. Faça uma

tudo o que vai acontecendo. saudação ao sol. Isto trará
,Podemos sentir a muita saúde para você. Se
atividade 40s anjos da você tiver um aliar em casa,

manhã, eles sempre seria" muito bom fazer ou
antecedem a presença dos trocar suas oferendas antes

raios do sol sobre a de sair.

ACADEMIA DO SESI
- Musculação

- Condldonamento flslco - Emagredmento
- Hlpertrofta

Aulas ministradas com acompanhamento de
seus instrutores.

Prof. Sergio eMarquinho
RuaWalter Marquardt, 835',
Fone: 371-0899 - 371-0690 '

Jaraguá do Sul - Ginásio do Sesi

INTI - Liceu da Vida

,
." � .

LOJA·
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais Energéticos.
Pirâmides, Incensos, Gnomos, Runas, Fitas,

Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel

Atlânte, Pedras do Signo, Mapa ,4.stral,
Numerologia... ,

Ro.ReillOldoRaJ;806-Sala2- Jaraguá cIoSul' - SC
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Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1997 CLASSIFICADOS CORREIO DO POVO - 7

Lar'lmóveis
VENDAS

-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
At>artamento 02 quartos d garagem, RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

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

Quitioete: 01 qto., ruaJúlio Tissi, 889. Valor R$'1SO,OO

Casa de madeirar 02 qtos., RuaD. Lot. Vicenzi e Gadotti. Valor R4 130,00

VENDAS

Sala comerial térrea com 77,50m2no Centro EmpresarialMarket
Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2

Venda de lotes fmanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

Casa de alvenaria com 70iW-'no Lot Vicenzi e Gadotti

Chácara em Corupá com 131.000,00m2 com toda infraestrutura.

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo: casa, ,luz e água.
Chácara à 6km do centro com 50.000,OOm2

INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

VENDA:
Casa em alvenar.ia com 90m2, terreno com 450m2.

Rua João Franzner.
Preço: R$ 40.000,00 (negociáveis)

Obs.: Aceita-se financiamento junto a C.E.F.

Apartamento Ed. Bérgamo, 120m2
(suíte + 02 dormitórios)

Rua Reinoldo Rau
Preço: R$ 45.060,00

Terreno com 586m2, (todo murado)
.

Rua Leopoldo Jenssen (centro)
Preço: R$ 33.000,00 (negociáveis)

.

Galpão em construção com 400m2
.

Terr.eno com 654m2
Rua João Franzner (Jguá-Esquerdo)

Preço: R$ 45.000,00

,LOCAÇÕES
Kitinete na Rua Alfredo Funke - Próx. ao viaduto

Kitinete no Jaraguá Esquerdo - Pr6x. ao Arroz Urbano

SALAS' COMERCIAIS:
Sala comercial com com 50m2 - Rua

Procópio Gomes de Oliveira.

Salas comerciais - Lateral da
Rua João Marcatto - centro

CASAS
Casa de madeira com 3 dormitórios e demais

dependências
Rua Emílio M. Cardoso, próx. a Scar - centro

Casa de alvenaria com 02 dormitórios
Rua Gu.ilherme Hering - centro

,

Casa de alvenaria com 03 dormitórios
e demais dependências

Rua Adão Maba, 56 - Préx. a Creche da Marisol

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

Casa alvenaria 2 quaitos sem garagem R$ 180,00 - Rua Águas Claras.

Telefoneprefixo 371

..
1
•
I

I I
1 I
I FONE: (041.1372-2734 I

1BIIItI!NaI

I• Lotes Res. irq>erado� práx. Arroz Uabano, 30% �nt..da .. Ido em 3Óx, total RSI10.000,00.

I·
Lot... na R. VilgfUo Rubini, atrás. 1q>ermercado Breithaupt da Barra, 30% en"

.•• Ido Sx.
'

· Terreno com 700rii . R. VilgfUo RubiDi. na BARRA . RS 16.000.00 pl",etado.

I· Lot. HanermaDll\, defronte Malhas .� na BARRA. financiado em 12 mM" '1total RS 10.000,00

I·
Terreno cl 3S:000,00m' 10km após Posto Marcola • BR 280 • aceita carro .

RS.17.000.00 . plrcela
• Lot Ouro Verde, após a Malw... 20% ent..da, .. Ido em 30 meses' total, RS

110.000.00 I·• Terreno cl, 4S0m' R. Alberto Bortolin;, bairro Sio !.ui .. o lado da Igreja - RS·
14.000,00

I·
Terreno cl 413m'. Rua 423 • Vila Leu'; • 50% e.t..da .. Ido a conbiilar • total'

IRS 11.000,00
• Terreno cl 4S0m' Rua StiJlten. Lot Paw . RS 22.000.00 • Iceita F-4000 �

1 Mercede. 608. I• Terrene cl 450m' . Rua Bertha Weege, na BatlO . RS 11.000.00 , pereeladc.
slTIOS

1 Sitio cl 62.000in'. 'IlFA RAPP. di.tta�e 3.500_ da MALWEE· R. Bq>. Arnold 1Hombulg cl ca.. de alw...ria cf 150m' e de ,ca••iro em alvenaria com 50m'. .

I
pi.scina cl. 77m', á�

. aceita ",tro imbvel no n,eg6cio
. RS 50.000.00,.

ICháca ra, cl 115.000m', Rio Cerro, diotante 700_ do asfalto. casa em alvenaria
com 170m', garagem churrasqueira; dois aviúi"" em !imcioDamento pf 12.000

I frang'" com .,tomAlico. 501J1. da área plaina. boa 'sua poR lagou.. cda carro

1como porte ent ..da .... Ido plreelado, a combinar· RS 100.000,00
Sitio cl 37.S00m', cua mi.sta cl l00rii e ",tra de rmdeira cl 70m'. WIB lagoa,

'

I água pIlO fa:oer out... lagoas, 15.000m' de, pastagem, Rio da Luz • T� Maroco IYrande, di.ttante IOkm,da Malwee, aceita .... na Bana como poil. de pegamento
• RS 27.000,00 negocitwl.

.

ICASAS ICua. em alvenaria com 149m'. 1 .... lte p ..gem, churruqueira, Rua Alvin Stein,

I
Sio Loi7. RS 33.000.0 ent..da negociável (pa",elu) e mai.s RS 7.000.00 financiado

Ipelo SFH • presto RS 89.00
Ca.. alv. 3 qtoa, garagem, 2BWC, toda nnrada • RS 585, práxirra da Malwee

I 500nt.s . aceita carro, !' plrcelado RS 35.000,00 ICasa 'alv' cl 140m'. 5 qt."" 2 BWC. loto Werner Matquardt, pa BARRA • aceita
carro, terreno, negociável ent rada RS at� RS 10.000,00 .. Ido a combinar· total

I RS 30.000.00
'

ICa.. mldei .. com 10m' e com terreno 2.101. Rua Horácio Rubini. 706, naBar..
· total RS 35.000.00 parcelado. '

I Casa alv. cl 90m', 2qt"" terreno cl 427m'. Rua 721. lateral da Bertha Weege . RSI20.000,00 parcelado em- até 6 meeea.

I
Casa alv. cl 80m'•. terreno cl 600m". TIfa KleiD, 3km. após Parque Malw...

RSI13.000.00
LOCAÇÕES

.

'I
C... modula, 2 qt"", garagem, l.,.,nd. � Rua 634 . Sio Luiz • RS 230,00 IApto. 2 qtO&, garagem • R. Horácio Aubini. defronte NANEI'E· RS 230.000.00
Casa alv. 3 qtas. garagem 2 BWC • próximo Choco·Leite . RS 200.00

I Ca.. .de rmdeira, 3 qtas, garagem • Rua .Ab..mo P ..di, 280 • RS 230,00 ICua alvo 3 qtoo. 2 BWC cf hidro.m....gem. garagem pl 2 carroo, lavUd. toda .

I
rmrada , R. 585 nO 130 na Barra . RS 450,00

•C... alv. cf ISOm' . R. Angelo Rubini defronte Malw...pf com�rcjo . RS 300.00
Apto. 2 qtas. R. Putor Albell Schneider. 1.18? cf garagem • RS �70.00

I Apto. defronte NANEm, garagem . R. Horácio Rubini • RS 330.00

I.

Sala comercial cf 36m' . R. Angelo Rubin;' 972 centro da BARRA . RS 250,00
Apto. cl 2 qtOl, .. la, coz, BWC. garagem, lavanderia· R. �elo Rubini . RS

1350.00 .

, ISala comercial cl 100m' • R. Putor A. Sclmeide� 1412 • RS 280,00

I
Ca.. alvenaria. 3 qtos.•.. Ia, coz., lav.md., Pras""" chutlO"""eira, nnrada •

R.I.

Putor A Sclmeid.r . RS 250.00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I
' TERRENOS

'1Terrenoc/1.540,OOml,pr6x.Scar(Centro)�R$1oo.000,OO
Terrenoc/5.184m1R;ua

199,
sem nome- VilaNova

&$140.000,00
Terreno RuaDomingos daNovaclÚjOml- RS 55.000,00
Terrena São Luiz - R$12.000,OO

I
Terrenode440m2-João JanuárioAyroso -R$22.500,00

ITerreno com 420m1- Rua

AlV.
íne Stein (SãO Luís) " R$

.

11.000,00 .

.

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

5.000,00
Terreno LuizManfrini com fundamento de casa (lote n°

I
139)-R$7.500,00

I
Terreno com 573m1Loteamento Versallesll(loten°

53).Foradeencbente-R$16.000,00
Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)
'Pinanciamento+R$4.7oo,00
Ter.renoc/5.000m2-Molbaaoladodagruta-R$90.000,00

I C�a eu: Alvenaria 109�����dos Martins Te9'eno cl I2.09Om - RS 30.000,00
Casaemalvenariac/152m2�pinturaLoteamentoGiovani

,

Manfiini(aceita-secarronouegócio)+Financiamento - R$
20.000,00
Casa emalvenaríac/I00m2 - AnaPaula-R$ 35.000,00

I
1

APTOS
Apto. Bdífícío Jaco Finmendoerfer c/100m17° andar-
R$50.0oo,00

.

LOTESFiNANC�OSAPARTIRDE
R$2.500,OODEENTRADA

. Loteamento São Cristóvão Il
LoteamentoCamposampiero
Loteamento Constantino Pradi

LoteamentoOuro Verde

I
I
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CORREIODO POVO - 8 CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1997

Vende-se três bicicletas usadas

por R$ 60,00 ou troca por
quatro caixas de cerveja em lata

Skol. Tratar com Marcelo 372-
0118.

Telefones
Entrada e extenções para
telefones tratar com Darci no
fone 371-1142.

Compra-se uma casa de

alvenaria no valor de R$ 23núl,
tratar fone 371-3255.

APARTAMENTO

Al1to. cl 2 dorms na Rua José F.mmendoerfer - R$ 400,00
Apto. 202 - R. Eleonora Pradi, cl 3 dorms., 2 bwc, sala, coz., lav., gar. - R$
550,00
Apto. Rua João Jan. Ayroso, cl 3 dorms., 2 bwc, sala, coz., lav., gar. - R$ 380,00
Apto. Rua Joinville, com sulte + 2 dorms., sala, coz., bwc, lav., gar. - R$ 450,00

CASAS
Casa ao lado do BESC - centro - R$ 700,00
Casa nnsta com 3 dorms., pr6x. Hosp. Jaraguã - R$ 250,00
Casa místa cl 3 dorms., pr6x. Duas Rodas - R$ 240,00
Casa mista cl 3 dorms., pr6x. Clube Beira Rio - R$ 400,00

Casa mista c/2 dorms., Rua João Planinscheck - R$ 150,00
Casa nasta c/3 dorms., pr6x. Weg II - R$ 220,00

QUITINESTES
Qilitinete na Rua �nanCio da Silva - R$ 180,00

SALA COMERCIAIS
Sala comercial Rua Procöpio Gomes cl 50m2 - R$ 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, com 80m2 - R$ 300,00
Sala 'ComefCIal em Guarannrun com 50m2 - R$ 400,00
Sala comercial na Ru a Eleonora Pradi, com 90m2 - R$ 350,00
Sala comercial na Rua Pe. Alberto Jacobi, 172 com 18m2 - R$ 135,00
Sala comercial na rua Jolle Planinscheck - R$ 280,00

Vende-se Saveiro CL 1.6, à

gasolina, com som e alarme,
proteção da caçamba, segundo
dono. Tratar 973-9385.

;,',"y"" , '§@' " ••wlB. ·';"""""*;"·""'"IX«''.''''''&'''''»'''.''''·'.'''''''''', Casa de a/vsnarla c/9Om' rua Alfredo C Meye, prúx ao "",

�� ••••A�A_A� ��01����������m��'w
� ���j� t Cerro, aprox. 500mts da igreja da Ben»: ValorR$20.000,00
j ::j:j: �:j: nego
: $J�:j: jj� Terreno cl392m2, prôx. GiardiniLenzi cl 14X28m. ValorR$

·t jjj 8.000,00 negocia-se clcarro.
}�t j�� Sobrado em alvenaria claprox. 280m2MASSARANDUBA
:�r: }�� elterrenode900m2rua 11 deNovembro. 6timalocalizaçao.
}��� ���j Valor60.DOO,00 negocia-se cl lmôvet em Jaraguá.
:�:�:�: :�:� Sobrado em alvenaria semi acabado rua Luiz Kienen -

tr t centro, terreno ç/ 420m2, construçêo cl281m2. Valor R$
tt ���� 120. DOO,00 parcela-se em 36meses.
:�:f :�:� Sala comercial na Barao do Rio Branco entro de 30% e

r: ���� restante em 12x finane. direto cla construtora .

. :{ t CENTROCOMERCIALREINOLDORAU, ú/timasunidades,
���j 30% entro e restante em 1BX. finane., direto cla construtora.

[''''��ZC':'''�':::::::�E��::�r�:;;:!�';::;:'::::��ªW�1�'I ..i�=: � !.!'-�
Se você quer adquirir o imóvel COM CARTA DE CRÉDITO CONSULTE-NOS! ��t.... . ....

.........: :.:.::.:.:.:.:.: :.:.:.. : :.:.::.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : :.: : :.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:: :.:.:.:.. ::.: : : : .:.:.::.:.:.: :.' .: :.:.:.:.:.::.. :.:.: :.;.; :.:.: :..:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::=:::::::::::':::::::=:::::::::::::::::=::::::::::::::::::�:;.:::::::::::::::::::::::}:::::::::::::::::::::::::::::::::;:�.;:�:::.,:.

[L�I.7� �©�
ORA. DENISE MULLER T. OLMOS

A Ginecologia e Obstetrícia

,,--p_reve_nti_vod_OC_ân_cer_-F_one_:37_1-0_94---12

�--------------------------------�'--'------------------'---"--------------------------------------------------�

DR. DOUGLAS F. C. ANJO

Angiologia - Cirurgia Vascular
Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais

Fone: 371-4935

ORA. ELEN C. O. J. DE MASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446

DR. NELSON EICHSTAEOT
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso

sinusal- cirurgia do ronco - Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e 371-0942I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rnHAB"AT
COMPRA • VENDE • ALUGA. ADMINISTRA

.MOBILIAR A
C:�[Ct 4JU!

TERRENOS
Terreno 1.25011')2 - R. Treze de Maio
Terteno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 4�m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Beeker
Terreno c/420m2 - Tita da Mosca
Terreno cl 460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno cl 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno. cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Figueira'
Terreno cl 40011')2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoe/532l1')2- Estrada Nov� próx.PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno cl 100.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - Rua WolfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terreno cl28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januárlo Ayroso
Chácara 115.00011')2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes cl 400m2 - próx. São Luís Gonzaga
Terreno' 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

CASAS
Casa em alvenaria cl 26011')2 - terreno ell540m2 -

Sehroedér
Casa de alv. c/l 0011')2 terreno cl538m2 - BairroÁgua
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 22011')21 surte +3 dormitórios - Rua Max
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 52011')2 - Entrada Rio da Luz
próx. Malwee.
Casa alv. 12011')2 c/3 dorm. Lot. Res. Luis KIenen
Sobrado alv. 17011')2 BarraVelha - permuta casa em

_ Jàraguá
• Sala comi. 93m2 - centro

•
•

C Apto'. 3 dorm. - Edlt. Gardênia

!!! Apto. 1 dorm. Edit. Virginia

C Apart. cl 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua

•
Gumercindo da Silva

• Apto Ed. lsabela cl 123m2 - 2 dormitórios + surte e

• demais dependências.
• Apto ..155m2 - Edit. - Edlt. Sehloehet entrada +-
-

• financiamento.

• Apto. 96m2 - Edlf. Imigrantes' (parcelar)
• Apto. 3 dorm. - Ed. Miner
• Apto. 1 dorm. - Camboriú.
-
•
• ALUGA-SE
: Sala comí - Edif.' Pieolli cl 35m2
• Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.

• Ed. Isabela cl 3 dorm.
-I'
Rua Procópio Gomes

• Apto. 3dorm. Ed. Carva ho
;

.... Casa de alvenaria rua João Nunes, próximo Hospital
iIIII Jaraauá.

.

-

•
•
• Vende-se telefone residencial c/ prefizo 372

APARTAMENTOS

,TELEFONES

aUA FEUPESCIIMIDT,Q7
(AO LADODA I••I J"ERRAGENS)

< FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS CORREIO DO POVO - 9

CRECI1873-.J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDA

Casa alvenaria cl3
suítes + 3 quartos e

demais dependências
R. Canoinhas, 71 -

Centro - R$ 180.000,00
APTOS EM CONSTRUçAo

Edif. Petr1n/a - R. Jo" Emmendoerfer •

-Apto. cl 111m2 - 2Qandar. cl2 qtos e demais dep., garagem, portãoe portariaeletrônica- R$50.000,OO • entregachavesemjan/97
Edif. Dianthw - Rua Marina HutUoeo .' _

- Cobem.ra�lex904c1397,SOm2,cI 3 sultas e demâisdep .Iareira· ctlll'rasqueira ild. - 2vagas, garagem. Entrada+ parcelas de condanlnioapartirde R$1.939,69,
,reajustadOs pelo CLB

.

- Apto 702 e SOl cl 225m2.- suite + 2 qtos., sacada, churrasq_ individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Entrada + parcelas de condanlnio
a.partir de R$1.172,10 reajustados peloCLB ,

- Apto 304 cl 214m2- entrada + parcelas de condanlnio a partir de R$1.043,S9 - reajustados pelo CLB
Edit Amaranthu. Rillt Adolfo' Sacari - lat d.· Rillt Amazona. (SCAR)
- Apto cl 300m2,18mos disponiveis apartamentos nR 301,302,501.
Entrada + parcelas condanlnio de 3,65 CUbs (R$1.542, 19)hn6s.
Construção: Prorna Constr. e Plan. Ltda. em sistemas de condanlnio.
RNidendal Tulipa - Rua AngelO Sehioehettl
- Apto. 403, com 126,42m2 - Entrada R$ 7.200,00 + parcelas de Condornlnio del ,76 CUbs (R$ 743,63) reajustados peloCUb
-Apto. 604, com lS2,22m2- Entrada R$S.500,00 + parcelas de condanlniode2,ll CUbs(R$S91,51)hn6s.

CASAS I APARTAMENTOS
• CasaAlv. cl 15Sm2- R. AMnoSl8ln, 960- SãoLuIzR$ 40.000,00, trocapor apto.
- Casa de aIv. N�a3 pavimentos cl 450m2 de área construlda,l8rreno 600m2- R. Tanaz F. de Goes cl linda vista - R$.160.000,00
- Casa alvenaria cl 200,00m2, na RuaOIMa Chlodlni Pradl, 33 - Jaraguã.Esquerdo· R$ 60.000,00
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Cambori(l· Troca-se por apto em Jaraguã do SU
- Casa aIv. cl 130,00m2- 3 quartos e demais dep.lroca-se por apto. - R$55.000,00
- Casa de alvenaria cl 65m2, semi-nova, 2 quartos e demais depend6ncias - Rio da luZ I - R$16.000,00
- Sitio em Schr08der 185.000,OOm2 ii 20km do centro, com toda estruturamontada, com casa R$140_000,OO

TERRENOS
-Terrenocl2S.269m2,notrevoquevaiaBlJmenaucll65mdefrentep/BR413,cattendo uma casa de madeira cl 150m2 + galpão de aivenariacl200m2-
R$170.000,OO
- Terreno cl 450m2• R. Am6lla Rscher Enke, Vila Rau - R$12.900,OO
- Terreno cl 392,00mo. Rua Ernesto lassmann - Vila lalau - R$lS.000,00

GAlPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Galpão Industrial, estruturamontada, coberturapaga, com área de 400,00m2, e o.l8rrenocom 654,00m2. RuaJoão Franzner, em frente ii IgrejaSãolulzGonzaga.
Pr6co R$ 39.S00,OO. .

- Pr6dlo comerclal- 312m2- R. Ad6(a Rscher, 720 - R$ SO.OOO,OO - aceita parcelamento ou troca parcial pl aptOiterreno..
LOCAÇAo

I.oja cl 25,OOm2- N�a' R. Bernardo Dornbusct't 10S6· R$275,00 •

loja cl 150,,00m2 + subloja em acabamento - R. Ad611a Rscher· Centro - R$ SOO,OO
-lojas - R. ,EleonoraS. PradfEd. Anturio cl 42,24m2 - R$ 300,00 - cl 53,47m2 - R$ 400,00
-lojacl35mo- R. Guilherme Hering, 70 - Edit. 81ca- R$300,00
-loja cl 62,OOm2- RuaMarina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. cl 3 qtos - R. Eleonora S. Pradi (Centro) - R$ 550,00
-lojas cl 72,OOm2- RuaJos6 Theodoro Ribeiro,355 - após Indumak-72,00m2- R$275,00
- Apto. cl 03 quartos e demais dep. cl garagem· Rio da Luz I, nR 2741 - Pr6x. Escola - R$ 200,00
- Apto. cl 3 quartos, 2 BWC, churrasqueirae demais dep., garagem p/02 carros, Rua Jos6 Menegotti, N�a Brasßia - R$ 700,00
- Apto, t6rreo cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 94 - Centro - R$ 350,00
- Apto. cl 02 quar.tos e demais dep. - RuaMarina Frutuoso, 909 - RS 450,00
- Apto. cl 03 quartos e demais dep. - Rl.!Qleopoido Manke - R$ 450,00
-Apto. cl02 quartos 8 demais dep. - RuaAn�oC, Ferrelr, 950 - Pr6x.Artelage· R$320,OO
- Apto. cl 01 quartoe demais dep. cl garagem - R. Guilherme Hering, 70· R$350,00 •

- Sala comerciaiseml-,moblllada· lQ andar - eso. montado apr6x. 70,00mo + sobreloja apr6x. 75m2 - Av. Mal. Deodoro· Ed. Ror....ça· R$ 666:00
- Casa alvenaria cl 02 quartos e demais dep. - Estrada N�a - Pr6x. Brasão - R$ 160,00

;

R EPITACIOPESSOA,421 SAlA103 rONE:371 8814
I

Vende-se Gol 1000 plus
ano 96, branco com

2700km, urgente. Tratar
372-2922 ou 975:-1014.

Vende-se Logus GL ano 94,
urgente. Tratar 372-2922
ou 975-1014.

Ve Ide-se uma casa de
alvenaria ou troca por
residência em Curitiba.

1_'ratarRuadaAbolição, 13,1
Vila Rau ou 372-2798.

línica São Camilo
Dr. Marcos Fernando FI" Subtil

jilgli�lltjIIH!miliililj!�!jIIMllf!�!�",111�ljl
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urgincla.
Doen9a. de Coluna, Le.ae. do e.porte - VfdeQ Artro.copla
e Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico.
Hor6rló. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 18:30h•.
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EDITAL DE PRAÇA IlEILÃ.O
o DOUTOR EDIR JOSIAS SILVEIRA BECK
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2· VARA CíVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar possa, que no dia 04102197, às 14:00

horas, realizar-se-á no átrio do ediffcio do Fórum, a praça does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva número 709.8/96, em
. \ .

que é exeqüente Engetec Engenharia e Tecnologia da Construção e executado Margarida Jandir Dalpra Lindner e outros, qual(is)
seja(m): uma motocicleta marca CG-125 Honda Spacy, ano e modelo 1994, cor verde, chassi 9CAJF0301 RRR00056, placas LXF-

9580, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 3.000,00.

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s)
mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 19/02197 às 14:00 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimad<?(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s) se casado(s) forCem), caso não seja(m)
encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns).acima menclonadoís), de conhecimento deste Juízo. E, para que

chegue ao conhecimento de tod� e pará que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado
na fonna da Lei.

Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos nove dias do mês de dezembro. de 1996.

Eu,· Cláudia Jenichen Janssen, que o datilografei e subscrevi.

EDIR JOSIAS SILVEIRA BECK

JUIZ DE DIREITO

Rua 25 de Julho, 317 •

Vila Nova· Jaraguá
doSul·SC
FONE (047)
372.0153

Terreno - cl 392m2 - Loteamento Bartel- R$ 20.000,00
Terreno· cl 425m2· EstradaNova· R$ 7.000,00

.

Terreno- cl465m2• Ilha da Figueira - R$ 6.000,00
Terreno - c/ 322m2· Vila Lenzl- R$13.000,00
Terreno· c/300m2- Vila Lalau· R$1';:.OOO,OO·
Terreno· c/420m2• Jaraguá-Esquerdo· R$ 9.500,00
Terreno- cl 1 0.256rJ12 - Em frente aRockwiária Nova

.

Terreno- C/227,50rJ12 - Água Verde· R$16.000,00

Casa a1v. c/ 4 quartos, 1 ba,nheiro + dep .•
AnaPaulll· R$ 32.000,00

Casa aIv. c/ 3 quartos, 1 banheiro, + dep.·
Czemiewicz· R$ 35.000,00

Casa a1v. c/ 3 quartos, 2 banheiros, + dep. -.
Jaraguá Esquerdo· R$ 38.000,00

,Casaalv. c/3 quartos; 1 banheiro, + dep.
Ana Paul- R$ 20.000,00

Casa a1v. c/ 2 quartos, 1 banheiro, + dep. -

Ilha da figueira· R$ 22.000,00

Casamista cl 3 quartos, 1 banheiro, + dep.·
VilaLenzi - R$ 37.000,00

casamista cl 3 quartos, 1 banheiro, + dep .•
Agua Verde· R$ 38.000,00

Casamista c/ 3 quartos, 1 banheiro, + dep.·
Vila Rau - R$ 28.000,00

371-7931G9�.Q7� .

Ó RuaAntonio C. Ferreira 197
. IM VE I S CREC11741..J
COMPU· VEIDE ;. LOIEIA • ADMIIISTU • IICOIPOU

m1 Qtos Gar Bairro EndereçoIPonto Ref. Preço:ru InformaçõesGerais """I'r óvel

Sobrado 300 4 .2 VersaJbes R. Herold Hesse, 30 75.000 Senriacabad�egociávem
Casa Alv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceitacarrollmóvel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua634-103 25.000 Casa em construção/Troca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 1 Corupä R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
Casa Alv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5· casa 85.000 Aceitacasa de maiorvalor
Casa Alv.. 130 3 3 Centenário R. Carlos Meier, 266 40.000 Aceita carro/terreno/etc .

Casa Mm. 120 4 1 Rau R. Luis Pícolíí; 140 28.000 Aceitacarroaté R$ 8.000
Apto OK 153 3 1 " Centro Ed. Schiochet - 12" andar 50.000 + CEF /FicaCozinha/BWC
Apto OK 178 3 2 Centro Ed. Carvalho (Rua CEF) 80.000 Quitado - 2 vagas garagem

. Apto. Cons. 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt 40.000 Quitado - EntregaMarço/97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3 1 Centro Bd, Matfiedi - Construção 38.000 �inanciado em 48 parcelas
Salacoml. 113 - - Centro Bd. Florença - 10 Andar 60.000 Sala Comercial ,

Lote 392 - - Centro RuaBarão do RioBranco 60.000 Negociáveis
Terreno 10000 - - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500, Negociáveis ..

Terreno 8000 - - Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 2608 - - Nereu RuaAndré Voltolini 28.000 Negociáveis
Lotes 465 - - Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224 .

Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + 12 x 600
..

.- -

Lotes 630 VilaNova. Pröx. F6rumlRâdioRBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x
.'

- -

Lotes Vários - - StaLuzia Residencial Geranium 8.000 SEM ENTRADA 200 p/ mê�Lotes 'Várips - - VilaRau ResidencialRenascençá Diversos 30% entrada - Saldo 18 x . ',
Lotes

.

Vários - - VilaLenzi ResidencialPiermann I Diversos 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - - Barra Residencial Satter Diversos 30% entrada - Saldo 18 x

. Chácara . 1-80000 - - Garibaldi ·Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 .Semmoradia - Trocalparcela
Chácara 49172 - - Corupä Estrada Bomplant - Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela

"ATENÇÃO -PROPRIETÁRIOSDEIMÓVEIS"
SEV� POSSUICASAOUAPARTAMENTONAFAIXADE RS 25,000,00 A1ÉR$.

30.000,00 EDESEJAVENDER,PROCURE-NOS, :MESMO QUE ADOCUMENTAÇÃO NÃÓ
ES'lEJA TODAEM:DIA, POIS,REGULARlZAMOS O SEU IMÓVELPARAPOS1ERIOR

VENDAPARACARTADE CRÉDITODACAIXA ECONÔMICAFEDERAL
".

� �
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®-.
ERIYEITO ImÓYEI'

VENDAS - Av. Santa Catarina,247
FoneIFax:(047) 456.0153 - 456.2022

BARRA VElHA - SC

Hãéãiã
...III • HACASAAIlMNIS1RAÇÃO E EMPR.IMOBIl.IRIos
VENDAS·Rua 9 de �J:���ne'(047) 433·1474

BARRA VELHA É A PRAIA.
, PRAIAMAR
E O SEU APARTAMENTO.

Agora você tem mais um bom motivo para desfrutar
as belezas e encantos de Barra Velha.

.

O Residencial Praiamar está sendo realizado para
oferecer a você mais conforto e tranquilidade em
todas as estações do ano.

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios, localizados
em rua pouco movimentada e próxima à praia.
E você adquire o seu imóvel a preço justo, em
condições facilitadas e com financiamento direto
pela construtora.
Reserve o seu apartamento no Residencial Praiamar.
Viva tudo o que Barra Velha tem de melhor.

��� . LOCAÇAO I�I VENDA
-,

Cód. 602 - Apto. cl 2 qtos - Próx. Cód. 196 - Casa mista - Rua Erwino

Botafogo - Barra cb Rio Cerro - R$ Menegotti cl 114m2em terrenos c/450m2

250 00
- R$ 30.000,00

cócÍ. 605 - Sala cornI. - Ed. Diener _ Av. Cód. 387 - 2 terrenos - Próx. Marisol

Mal. Deocbro _ Centro _ R$ 450,00 Vi� LaJau - R$ 9.500,00 e R$ 13.000,00

C'd 606 C de aJv b'l' d /3
Cod. 392 .. Terreno cl 442,20m2 - RJa

o. - asa . mo lia ac

t _ R$ 550 00 Jorge Lacerda - R$ 58.000,00 \.
q �s. ,.

_
Cód.393 - Terreno cl 660m2 - Jguá-

Cod. 609 - Apto. e/3 qtos - Ed. Barao -

Esquerdo _ R$ 12.000,00
R$ 500,00 Cód. 394 - Terreno 388m2 - Lot. Butzke.
Cód. 619 - Apto. e/2 qtos - Ed. Papp -

A partir de R$ 8.000,00
Barra do Rio Cerro - R$ 300,00 Cód. 395 - Terreno e/5OOm2- Lot. Jardim
Cód. 624 - Sala comI. - João Pessoa - Hrusehka - R$ 9.000,00
A partir de R$ 150,00 cód. 396 - Terreno cl337,50m213,50m2

,

Cód. 629 - Sala cornI., 1 piso - Av. Mal. (13,50 x25) - Vila Rau R$ 14.000,00
Deodoro - R$ 400,00 Cód. 397 - Terreno cl área de 500m2-

Cód. 636 - Apto. e/2 qtos. - Ed. Jguá - Próx. Fórum - Vila Nova - H$ 27.500,00
Centro - R$ 300,00 Cód. 423 - Sala comI. - Sehopping Fall

Cód. 640 - Csa de a1v. e/3 qtos. - Rua cl 26m2 .. próx: Praça AlimentaÇão - R$
6.500,00. Aceita carro

l!tii!�íli,1:;i.,i.1••gt.iI.iffiiili!liI_ii.lj!11i1iijj'

•

CORREIODO POVO .. 11

Parecer Comerciai

Incorporatio
Vende .. Administra

Compra .. Aluga

DEFRONTE AO FORUM - CRECI 001770-J
.

FONE/FAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089 - JARAGUA DO SUL - sc

CASA - VENDE
Duas casa. na Ilha da Figueira próximo ao Supermercado Junke. - Uma em alvenaria com

110m. - 4 quarlDs. sala. cozinha" lavanderia. banheiro e outra de madeira com 3 quartos. sala.

coziDba. lavanderia. banbelro. etc.• ambas construída. no mesmo terreno com 775m· - R$
38.000.00

casa am alveDada na Bana do Rop Cerro. Rua Luiz Salier. COOl 3 quartos. 2 saia'. cq>a. cozinba.

lavanderia. 2 _iros. eburrasqueira. garagem com 120m· - R$ 45.000.00 (negociável)

casa Ioleamento Ro� Barra. com. 2'J:lni- - 4 quartos m .UIle. sala. copa. cozinba. lavanderia.

garagem com bldromassagem de esquina. aquecedor central R$ 70.000.000 (negociável).
aceita-se carro. caminblo. casa de manor valor - linaneia-",: 50% do valor (NOVA).

casa de alvenaria na Rua Jo� Bmmendoerfer. com 310m·. 4 quartos. 'uma .mte. 3 sa.... copa.
cozinha, lavanderia. 5 banbelros, dispensa, garagem pl .2 carros, eburrasqueira. bidromassaSJ'm.
teto solar. terreno cl 680m" - R$ 130.000.00 - (negociáveL aceita-se terreno,

casa de alvenaria na e.trada nova. terreeo com 2.185m· - R$ 55.000.00 (nag:>ciável).

casa mista Rua Waler Marquardt. cl 180m·. 3' quartos. salas. cozinba. banbeiro. garagem.
terreno com 647m•• sendo 17 .oomr, de frente. excelente ponto Comerciai - R$ 80.000.00
(negociá.vel) ao lado do Posto Mime.

casa mista na Rua Angelo Seblocbet. 3 quartos. salas. cozinba. lavanderia •. copa. banheiros.

garagem. (ponto comerciaI). terreno com 552.5Om· - R$ 120.000.00 (negociável) . aceita-se

ebácara•. carro. e parcelamento.

casa mista em <lIico de Paula. com 3 quartos. sala, copa. oozinba. Iavandeda. lJIl3I!em. _iro.
toda murada'.R$ 25.000.00 - parcelamos· negociáveL

Duas casa. iocalzadas no final da Rua campo Alegre - excelente estado - R$ 25.000.00

(negociável) .

Duas casa defronte a Weg II de alvenaria. com 4 quartos. saias, cozinbas, banbeiros. ele. -

iorreno com 1800m· - R$ 40.000.00 (neg:>ciável).

casa de alvenaria na VBa Nova. com 133ni- com 3 quartos. 2 sa.... copa. cozinba. 2 banheiros.
lavanderia lJIf"llem pl 2 carros, eburrasqueira - terreno com 525m· . R$ 65.000.00 (negoáável).

casa na Rua Joio PJaninscheek. de alvenaria com 170m·. 2 suíte •• 3 quartos. copa. cozinha.
banbeiro. lJIfaSJ'QI. terreno cl 414ni- e mais uma casa de madeira Junto ao mesmo terreno - R$
68.000.00 negociáveL

.

casa no Rio da Luz, próximo ao bar do Rowe, 2 quartos, sala cozinha. banbeiro. lavanderia.

garagem. leerreno com '544m· - R$ 16.000.00 '-negociaveL

casa de alvenaria na Berta Weege - com 150m· terreno com 7.500 . R$ 90.000.00 negociável

ca no $lo Luiz - Rua Benjamim Stein. de alvenaria" R$ 35.000.00 ou R$ 25.000.00 + Rnane.·
R$ 150.00 pl me. - 6 anos e 6 meses.

Coa na Rua 25 de Julbo. Ponlo C<lInerdal - 2.quartos. sa". cozinba. banboiro. seoi-acabada .

R$ 70.000.00 - negociável - aceita-se :ebácara.
casa na Berta Weege. com 140m· com 3 quartos, sala. cozInba, copa. lJIfagem. banheiro. etc.
- R$ 50.000.00 negociáveL

casa de madeira na Rua Max Wllbebn ao lado da Pizzaria casario . R$ 40.000.00 negociável
- ótimo ponto ComerciaL

ca na)l,a da Rguella . Rua Jos<! T. Ribeiro - terreno 900m'. Casa de madeira outra em alvenaria.
- R$ 75.000.00 - neg:>clável - vende a metade do 'imóvel - Ponto ComerdaL

Casa na Rua Jos<! T. Ribeiro com 120m". pooto Comerdal. ter1eno com 1900ni- . R$ 65.000.00
- negociável - aceita-se carro at� R$ 7.000.00 - .parcelamenlo.

.

TEMOS APARTAMENTOS NOVOS PARA FINANCIAMENTO

TEMOS VÁRIOS TERRENOS: CENTRAIS EM BAIRROS ÓTIMOS

TEMOS CASAS ,E GALPÕES PARA ALUGAR E TERRENOS COMERCIAIS - CENTRAL

Anuncie nos

classificados do
CORREIO DO POVO

371-1919
372-3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DE,TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
Margot Adélia Lehmann; Oficial do Reptro Civil do 1° Distrito da Comarca ele Jarag"" do Sul,
Estado ele S_a Catarina, taz sabe .. que compareceram neste Cart6rio exibindo seus documentos
pela lei, dim ele "e Iuobilitarem para casar os sepinte,.:

EDITAL N· 2..,03 ele 10-12-19"
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA E ELVIRA DO ROSARIO SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, oervente, nalural de Rodeio Bonito, Rio Grade do Su� domiciliado e residente, em Três Rios do Norte,
nesta cidade, filho de Modesto Vaz de Oliveira e Maria Geni de Oliveira.
Ela, brasileira, solteira; do�a, namral de Gu.úmbú - CIupecó, neste Estado, domiciliada e reside.... em Três Rios do

,

Norte, nesta cidade, filha de João Maria Mamedes da Silva e Maria Rosa da Silva.
'

.

EDITAL N" 20.'" ele 03-01-1997
EDERSON LUIZ RODRIGUES E JOCrANE STINGHEN

'Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Pato Branco, 'Paraná, domiciliado e residente na Rua Pastor Alberto Schneider,
7Z/. Barra do Rio C«ro. nesta cid�. 'filho de Wilson Rodrigue. e Deonice Rodrigues.

, Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Su� domiciliada e residente naRua Gabriel Coimbra Meyer.
47. ar:*>. 202, São Gabriel. Rio Grade do Su� filha de Orlando SCinpIen e Maria de Lourdes SCinpIen.

EDITAL N" 2U07 ele 07-01-1997
ARLINDO HORNBURG E 'ALICIA RASSWElLER

Ele. brasileiro. solteiro. auxiliar de expedição. nalur8Í de laragu"do Sul, domiciliado e residente em Rio da luz Vitoria, nesta
,

cidade. till., de Waldr1mar Homburg e Hildegardes Hamburg.
Ela; brasileira. solteira, digitadora, nalural de Jaraguá do Su� domiciliada e residente em Rio da Luz I, nesta cidade. filha de
� Rassweiler e Anélia Rux Rassweiler.

'

EDITAL N" 20.908 ele 07-01-1997
Cópia recebida do cart6rio ele Joinville. neste Estado.

SERGIO BOLDT E IRENE GAZANIGA.
Ele. brasileiro. solteiro. operador de má",inas. Ntural de Cor�á, neste Estado. domiciliado e reside.... na Rua Alferes
Schmiel. 830. Boa Vista, Joinville. neste Estado. filho de Alvino Bolel e An.l.uy Boldt.

.

Ela, brasileira. solteira, costurei;a, nalural de Piçan;as. neste Estado. domiciliada e residente na Rua José Rosa, 8S. Barra do
Rio Cerro. nesta cidade. filhà de Augustimo Augusto Ga:raiiga e lima lseJ:lS(!e Ga:zaniga.

EDITAL N" 20.917 ele 09-01-1997
'

JACKSON VIEIRA DO P� E DIANA SCHWEINLE
Ele. brasileiro. solteiro. IIlOdador eletmmecinico. Ntural de, laraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua M. Doering.
46. nesta cidade.' fi.., de Mauro Vieira do Prado e Vitóri ....'vieira do Prado.

"

EI", brasileira. solteira, auxiliar de escritório. nalural de Jarll81!á do Su� domiciliada e residente na Rua Roberto Ziemam, 4S4.
nesta cidade. filha de Wilfried Joham Schweinle e Ro.imar Kreis Schweinl�.

EDITAL N" 2U18 ele 13-81-1997
ONILSON ROGERIO SCHEUER E FRANCIELLE SANTANA

Ele. brasileiro. solteiro. mecirüco. nalural de Jaräguá do Su� domiciliado e residente nesta cidade. filho de Alidio Scheuer e
Vanildé Táfuer Scheuer.

Ela. brasileira. solteira, oomerciária. namral de UIDW'ama, Paraná. domiciliada e residente em Umu.ama, Paraná, filha de
Ennelindo Sadana e Cirlene Siquini Santana.

EDITAL N° 2U19 ele 13-81-1997
FRANCISCO SERGIO JACOMINI E SILVIA VANDERLINDE

Ele. brasileiro. solteiro. marcenea... Mural de J8I;aguá do Sul, domiciliado e residente na RuaDomingos Ros", Ilha da Figueira,
nesta cidade. filho de R<IIato José JaClOlllÍlli e Maria lacommi.
Ela, brasileira, solteira. cosfureira. narural de Marechal Cindido RoJdon, Paraná, domiciliada e residente na Rua nmaingos
Rosa. Ilha da Figueira, nesta cidade. filha de Silvestre Vanderlilde e Maria Vanderlilde.

EDITAL N° 20.920 ele 13·01-1997
TIM DA SILVA E IRANI 'FRAVASSOS

Ele, brasileiro. divorciado. mecilnico. oafural de Jaraguá do Su� domiciliado e residente na Rua 4S6. Oúco de Paula, nesta
cidade. filho de Pedro da Silva e Agripina Bebiano.
Ela. brasileira, solteira, do lar. nmiral de Ma.&a, ne&te Estado. domiciliada e residert.e na Rua 4S6. Oúco de Paula. nesta
cidade. filha de José David Travassos e Edi Madeus Travasso•.

EDITAL N° 20.'�2 ele 14-01-1997
GRAZlANI TOMELIN E EDILEUSA INts PRESTINI,

Ele. brasileiro. solteiro. operário. natural de Jaraguá do Su� domiciliado e residente na Estrada s.w.� nesta cidade. filho
de Ivo Ari� Tomelin e Olga Bortolini Tomelin.

'

Ela; brasileira, solteira, professora, nSural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua Carlos Frederico Ramllun,
16.7SO. Slillta Luzi'!, nesta cidade. filha de EugeÍúo Prestini e Carlota Moreüi Prestini.

EDITAL N" 20.'23 ele 14-01-1"7
ZENI CARDOSO GODINHO E ELISABETE ROSA NOGUEIRA

Ele. brasilei;o. solteiro. mecirüco. nalural de São Jo� do Cerrito. Ji.esfe Estado. domiciliado e re.idente na Rua José Narloch,
S74. Jaraguá Esquerdo. nesta cidade. fdil> de Agenor Costs Godinhl e Maria dos Pr_es Cardoso Godinhl.
Ela, brasileira. solteira, auxiliar de oozinha, nalural de Riacho de Smtana, Bahia, domiciliada e residente na Rua Tosé Narloch,
S74. Jaraguá Esq�do, nests cidade. [dha de Francisco Alves Nogueira e Orezma Rosa de Jesus.

'

EDITAL N" 20.924 ele 15-01-1997
VERISSIMO UJlBAINSKI E MARILENE MEIRELES

Ele. brasileiro. solteiro. operad!>r de máquina. namral de JaragUá do Su� domiciliado e resic:lente na Rua Wolfg� Wecge.
Jaraguá Esquerdo. nests cidade. falho de lnacio Urbaindci e Ro.alia Urbainski.
Ela, brasileira, solteira; do ,lar. nafural de Smts Isaliel !lo Oe&te. Paraná, domiciliada e residert.e na Estrada Corticeira,
Guaramirim, neste Estado. filha de João Maria Meireles e Alverinda de Mora Meireles.
E, para que Cbecue ao conheclniento de todos. mandei passar o 'presente Edital. que seri pubHcado
pela imprensa e em Cart6rio, onde seri alixado' por lS (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabelii e Oficial de Tituos da Canarea de Jaraguá do,Sul, Estado
de Sal:lta Catarina. na lorma da Lei, etc.
Faz �aber a todos �to aste edital virem que se acham neste Tabe.onato para Protesto os Tltlilos contra:
Anodiplac Plaquetas Anodizadas LIda. Rua Francisco Hrusw. 897 - Nesta;
Ademir Ibos.... Rua Estrada Garibaldi - Nesta;

,

Anodiplac Plaq. Anodizadas lida, Rua Fr...,isco Hruscka, 897 - Nesta;
Alvacir Jose Bertoldi. Rua c..1. Procópio GllDes. 1089 - lIIesta;
Aliana Malhas LIda. Rua Rodolfo Sansão. 49 - Nesta;
Bernardo Ocosmer. Rua Estrada Garibaldi - Nesta;
Bar e Merc. Floónda lida ME, Rua Estreito It.apocuzimo. s/o - Nesta;
Baumg_tel Quim. Irr:l. LIda. Rua ROd. BR 280 - Guaram'.. im;

,

Bar e Mercearia São Berto lida. Rua Fredolim Martins. 338 - Nesta;
Claudicir MelchioreUi ME, Rua Rod BR 280. km 78 - Nesta;
a..dys House Baby Com. Móveis Ltda; Rua ReinDldo It.. , SSO. s 01 - Nesta;
Claudicir Melcl\ioreUi ME, Rua Rod BR 280. km 78 • Nesta;
o.mércio de m.1as LaJgue LIda, Rua Estrada Isabel. s/o ' Corupá;
Color Tinias Comércio Tintas LIda, Rua ReinDldo Ral. 229 • Ne.;
o.mercial Bruky Uda, Rua Procópio Gomes. SOO - Nesta;
Develar Irr:l. Com. de C<lIÚ. Ltda, Rua Adolf Puljer. 409 • Nesta;
Dilmar Paholdci. Rua Estrada Isabel,. s/o - Corup6;
Eletro Produtos Wersta LIda, Rua Gumercindo da Silva, 4S2 fundos - Nesta;
Elemar Batmana. Rua Berthà Weege. 3460 - Nesta;
Egina S;mon ,de Souza, Rua Av. Mal. Deodoro. 1014 - Nesta;

Evilacio Brum da Silva, Rua Barão do Rio BrlllCO. 143 - Nesta; ,

Eletro Produtos Wersta LIda, Ifua Ex. Gumerciolo da Silva, 4S2 - Nesta;
Ü1g�a Ü1ganaria do Pavimenn SA_, Rua Joinville. 1016 - Ne.ta;
EI"",ar Batm_, Rua Bertaa Wecge••In • Nesta; ,

Gooch Madeiras lida.. Rua Rio Grade do Su� 16S - Nesta;
GollCh Madeiras lida.. Rua Rio Grade do Sul, 16S - Nesta;
GS Iod. e Com. de Arfá. de Bo, Rua Exp. Artmio C. 'Ferreira - Nesta;
a".ther Engel. Rua Joaquim Fr...,isco de Paula, sln • Nesta;
Instaladora Elarica Jaraguá. Rua Bernardo Dornbusch. 479 - Nesta;
Ind. e Com. de Roupas Mac Mor Ltda.. Rua Germam M.!hdc:e.499 - Corupá;
Irr:l. e Com" de Roupas Mac Mor lida.; Rua GerJlUD) Mlmke. 499 • Conipá;
Irr:l. e Com. de Roupas Mac Mor lida., Rua C';oerJlUD) Mlmke. 499 • 'Caupá;
Ini. e Com. de Roupas Mac Mor lida., Ru. (ierJlUD) Mlmke. 499 - Conipá;
kia Bianchini MiUnitz, Rua das Saudades. s/n - Corupá;
Iria Bianchini MiUnitz, Rua das Saudades. s/o - Corupá;
Irr:l. de Artefatos de Borracha BM LIda .• Rua Apiuna, IS7. ex. Postal 06 - Sclroeder;
Irr:l. de Arfáatos de Borracha DM LIda .• Rua Apiuna, 1S7 - Nesta;
Jorge da Silva & aa LIda ME•• Rua Bernardo Dombusch, S897 ' Nesta;
Kikar Auto Center lida.. Rua Exp. Antmio C. Ferreira. 86S • Nesta;
Loja Sm Rio. Rua José Narloch Ptoximo. 1120 - Nesta;
Loja Sm Rio lida.. Rua José Nalas Ptox. 1120 - Nesta;
l.anchmete e Petis'JIeira lida ME•• Rua Bertha Weege. SOO - Nesta;
LaJri Alvaro Koerner; Rua Av. Mal. Deodoro. 88 • Nesta;
Loja Opd' lida.. Rua Exp. Artmio C. Ferreira. 86S - Nesta;
Loja Sm Rio. Rua Jose Narloch Ptoximo. 1120 - Nésta;
Loja Sm Rio lida, Rua Jose Nalas Ptox. 1120 - Nesta;
Lanchcnete e Petis'JIeira lida ME .• Rua Bertha WtJege. SOO • Nesta;
LaJri Alvaro KDemer. Rua Av. Mal. Deodoro. 88 • Nesta;
Loja Opd' LIda, Rua Exp. Artmio C. Ferreira. Sff/ - Nesta;
Metalúrgica Marle IndI. lida.. Rua Alberto Klitzlce. 178 - Nesta;
Metshirgica M.'e Irr:l. lida•• Rua Alberto Klitzlce. s/o - Nesta;
Metalúrgica Marle Ind. lida; Rua Alberto.Klit2ke. s/o - Nesta;
Metalúrgica Marle IndI. lida.. Rua Alberto Klitzlce. 178 • Nesta;
Marcos MoreltÍ Garcia, Rua Alberto R. Jacobs - Nesta;
Marco Aur61io. Rua 329. Z/4 - Nesta;
Marco Aur61io. Rua 329. Z/4 - Nesta;
Marcelino Ata.io da Costa, Rua Avelino Floriano de Borba, 267 - Nesta;
Merceária FillCher lida, Rua Roberto Ziem_. 744 - Nesta;
Malha. Ivomar LIda•• Rua Cei. Procópio Gomes. ISSO - Nesta;
M:alhas Ivomar lida.• Rua Cei. Procópio Gomes. ISSO,� Nesta;
Malhas IvollUlt LIda•• Rua Cel. Procópio Gomes. ISSO � Nesta;
Normmdo e Jiosco Com. Repte•., Rua Fra:isco Hrusêhka, 7:16 - Nesta;
Norberto In8cio Guiobw. Rua Estrada Rio da Luz, s/n - Nesta;
�s Iod. e Com. de Malhas Uda•• Rua I.ourenço KamIer. 467 - Nesta;
Dl:Gts Iod. e Com. de Mallia&: lida.• Rua I.ourenço Kanzler. 467 - Nesta;
�s Iod. e Com. de Malhas lida .• Rua I.ourenço Kairder. 467 - Nesta;
�s Iod. e Com. de Malhas lida•• Rua Loureoço Kanzler. 467 - Nesta;
OfICina de Sola Bage LIdá., Rua Walter Mar",arcl, s/o • Nesta;
Pré Moldados Agha LIda •• Rua Clar" Hanem.ruI,' s/n - Nesta;
Alcides Alves OfICina, Rua Bemardo Dombusch, sln - Nesta;
Aurea Stein, Rua M'!ior Júlio l'erreira, S68 - Nesta;
A1exaoch Luchini. Rua Guilherme Wecge. 166. apto 202 • Nesta;
Antonio Thon, Rua Bemardo Dor.mllCh••In - Nesta;
Adernar Coelm. Rua Barão do Rio Branco. 6SO • Nesta; ,

Com. e Incorp. fg do Sul Uda.. Rua Fritz Bartel. s/n • Nesta;
Com. e Incorp. Jg do Sul lida.. Rua Fritz Bartel. s/o • Nesta;
Confecções R.en..s ltda, Rua Castelo Br...,o. 3564 - Sclroeder;
Claudio Marcos Gom.... Rua Ernesto lessmann, 616 - Nesta;
Coremaco' Com. Repres. lida•• Rua Av. Mal. Castelo Branco - Nests;
Cmtro :Educacional Sigma, Rua Av. Mal. Deodoro. 1067 - f'lesta;

, Distrib. Ferrunda Ltda.. Rua 328. s/o - Jardim São Luiz - Nesta;
Esquadrias Péroll' Uda., Rua Roberto Seidel. 1200 • Corupá;
Esquadrias Pérola Uda, Rua Rsberto Seidel. 1200 - Corupá;
Estofados Ikoch lida .• Rua Augusto Danarchi.' 386S - Nesta;
Elson Paganelli. Rua Rio da luz I - Ne� .

Eletro Mecanica Satler. Rua Pres. Epitácio Pessoa, 229- Nesta;
Eriedel·Sch.,.tt, Rua Barão do Rio BranCO; 2'Il - Nesta;
Fabio Rogerio,dos Passos. Rua Bernardo DombullCh. 630 apto 13 -' Nesta;
Gilberto NQgath. Rua lose do Patro,clnio. 17 Cohàb - Nesta;
G:alvmização Batisti LIda, Rua 8S05. s/n - Nesta;
Herbert Kreis. Rua Francisco Hiusc,*", 60 '. Nesta;
Hilberto Geisier. Rua Estrada Jaragu.:inh:>. s/ri -, Nesta;
HS Iod. e Com. de Prod. AlimenUcios. Rua Estrada Braço do Su� km 2S - Nesta;
Impressos laraguá lJda.. Rua ReinDldo RaI. 21 Lj 03 - Nesta;
Instaladora Elétrica Jaraguá LIda. Rua Bernardo Dor.msch, 479 ' Nesta;
João El-aldo Moller. Rua Felipe Sdimidt, 268 apo 101 - Nesta;
Juju Moda Baby lJda.. Rua Reinoldo RaI. 116 - Nesta;
losé Voltolinillngl;id K. Voltolini, Rua.."OUo Mey�. s/o • Nesta;
KWB Comunicação lida.• Rua ,Procópio Gomes, 1149 - Nesta;
Metalllrgica Bona IJda, Rua -dos Imigrantes. 320 • Nesta;
Posto de Medicameotos Rio da luz Ltda, Rua Estrada Rib•.Grande da Luz. s/o - Nesta;
Salete Busareib H........ Rua Estrada Geral Garibaldi • Nesta;
Sigma EmP. EàJcacionais. Rua Av. Mal. Deodoro; 1067 - Nesta;
TecI Teles Elelroelefmnica, Rua Luiz Schoiz, 116 - Nesta;

. Lanchonete Vila Progreoso de S. Rua Rod BR 280 Km S8 - Nesta;
MetaltiIt Irr:l. Metalwgica Ltda, Rua Pres. Costa e Silva, lS8 - Nesta;
Marcio Almir Grutzmacher. Rua Prefeito José B..er. sln - Nesta;
Malhas Ivomar LIda, Rua c..1. Procópio Gomes. ISSO - Nesta;
MariDO Mandte. Rua Roberto Ziem_I 3720 - Nesta;
Metalin Inci. de Má<Ilinas lida.. Rua Ma Wilhelm. 786 - Nesta;
Metalin Ind. de Má<Ilinas Ltda.. Rua M. Wilhelm. 786 - Nesta;
OlindaOcIukowski, Rua Av. �. Deodoro. 364 • Nesta;
Osm. Artmio da Silva, Rua 326. de lionte a Igreja Ev. 10 S Lu - Nesta;
Paulo Luiz Chis "Rua Mal. Deodoro - Nesta;
Sérgio Ricardo mitag - Rua Av. Mal. CastelO Branco· Schroeder;
Aldo de Souza - Av. Mal. Deodoro. 1014 - Nesta;
Fabio l. Schiochet - R. ReinDldo RaI. 170 .po. 03 - Nesta;
Gilberto Smfns - R. Cklelia Horst, 447 - Nesta;
Metaltik Iod. Metal. Ltdá. • R. Prer; Costa e Silva, lS8 • Nesta;
<lI:tus Iod. e Com. de Malhàs lida. ' R. LoureßSlO Kan2fer. 467 - Vila leRZi - Nesta;
<lI:tus Iod. e Com. de Malhàs t.tda. - R. l.oureßSlO Kan2fer. 467 - Vila Lerrzi - Nesta;

, Suprimertos Com. Repres. Lida. - R. M.cos Maia, 169 • Nesta;
Teleform Com. Repres. lida. ME " R. I'Il:s� Juscelino. 188 - Nesta;
Telefurm Com. Repres. lJda. ME - R. Presidente :Juscelino. 188 - Nesta;
Posto de Medicamentos Rio da Luz, Rua Estrada Rib. Gralde da Luz, sino - Nesta;
Rosimery Pelt Vieira ME ' Rua Arthur Muller.oo 96 - Nesta;
Rolando Stoberg'- Rua Est. Pech de Amol. sino. Corupá;
Renovar Decorações lida. - Rua Carlos Egertt. nO 28S • Nesta;
Rodoprimo Com. de Peças e Serviços LIdá. - Rua Joaquim Francisco de Paula, 0° 3S7 - Nesta;
Raeder Plásticos L.tda. - Rua Amll!Dnas. 0° 29 • Neilta;
Raeder Plásticos Uda. - Rua Ama:!Dnas. 0° 29 . Nesta;
Roberta Fossile • Rua sln· - Nesta;
Raeder PlásticQs LIda. - Rua AllIa:!Dnas. nO,29 • Nesta; (,
Raeder Plast. lida. - Rua Am2IlIIas. nO 29 - Nesta;
Re.&igeração Jaraguá lida. -,Rua Horácio Rubini••ln° • Nesta;
Re.&igeração 1ar'lluá Uda. ' Rua Horácio Rubini, sino - Nesta;
Suzmi Gensemin - Rua Ernesto LeSsmam, nO 90 - Nesta;
Santa Marta Com. e Incorp. lida. Rua ReinDldo RaI. 0° S41 - Nesta;
Três Rios Caú'. LIda. - Rua Roberto Ziemmn, o· 3720 - Nesta;
WalJiedo Roeder - Rua Padre Pedro Franklin, 0° 139 - Nesta;
V P Mattijie - Rua HoIaOda, 0° 63 - Corupá;
Verdureira Olivio Scmpping • Rua Bernardo Dcni>UIlCh, sino
Voltaire de Mattos - Rua Domqos S....,,,, 0° S90 • Nesta;

' ..

LS/JaraguádoSU.15de dezembro de 1,996
lIton Hoffmenn

TebellÃo Substituto
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Informações sobre amatricula
fotöcôpias > frente e verso);
g) CPF (urna fotocöpia > frente e

verso);
h) Docwnento para dispensa de

Educação Física;
- Declaração de atividade

profissional que comprove jornada
igual �u superior a 'seis horas'
diárias; ou
- Comprovação do serviço militar
de estar praticando educação física
na Organização Militar em que
serve; ou
- Cópia do diploma de pós
'graduação; ou

- Cópia da Certidão de Nascimento

does) filhots) (somente para o sexo

feminirio).
OBS.: Nas letras "b", "c", "d" e "gr,
no que se refere a fotocópia, a frente
e o verso do documento deverão
estar no mesmo lado da folha e

somente serão aceitos fotocópias
legíveis.

Datas:
Dias 3, 4, 5, 6 e 712/1997.
Horários:
Das 14 às 20 horas.
Local:

, Fundação Edacacional Regional
Jaraguaense - Ferj.
Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro

Água Verde - Jaraguá do Sul - SC.
Fone: (047) 371-0983.
Pagamento:
Taxa do DCE = RS 5,00
Para os cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Pedagogia e

Letras:
Mensalidade de janeiro e fevereiro!
97 = R$ 426,00
Para o curso de Arquitetura e

Urbanismo:
Mensalidade de janeiro e fevereirol
97 = RS 734,85
Docwnentos necessários:
OBS.: Todas as cópias deverão ser

apresentadas juntamente com o

documento original.
a) Certidão de Nascimento ou Os candidatos com curso

Casamento (duas fotocópias); superior concluído ou que já
b) Carteira de Identidade (duas cursaram algumas disciplinas no
fotocópias - frente e verso); ensino supericr, deverãõ

c) Título de Eleitor (uma apresentar:
fotocópia); (Além da documentação citada

d) Certificado Militar (uma acima)
fotocópia - frente e verso) a) Diploma deNível Superior (duas
e) Histórico Escolar de 2° Grau (em fotocópias - frente e verso)
duas vias, uma original e uma b) Histórico Escolar do, Curso

fotocópia frente e verso);
,

Superior (em duas vias, uma

f) Diploma ou Certificado de -original e uma fotocópia - frente e

Conclusão de 2° Grau (duas verso);
)

'c) Programas (devidamente,
carimbado pela instituição de A Ferj contou com 960 candidatos inscritos no
origem) das disciplinas cursadas vesttoularâa Acafe, realizado em Jaraguá do Sul,
em outra faculdade;' d d
d) Fotocópia da parte do dos quais compareceram 908, haven o um ín ice
Rendimento Escolar que trata da

'

de abstenção de 6% ou seja,52 alunos faltantes.
verificação escolar e freqüência ( Durante as dias 7 e 8 de janeiro, transcorrendoCurricular n? 515197;
ej Potocõpie da paree do Regimento tudo dentro da normalidade.
Escolar que trata da verificação O listão dos aprovados será divulgado na Ferj às
escolar e freqüência;
f) Fotocópia do Diário Oficial da 10 horas ao dia 24 de janeiro, em seguida os alunos
União que trata da Autorização de aprovados poderão-fazer as matrículas.
Puncionamento ou do
Reconhecimento do curso;
OBS.: Os documentos das letras

"a", ''bIO e"c" deverão ser entregues
no ato da matrícula, \

impreterivelmente.
•O s candidatos que concluíram o

ensino médio no exterior deverão

apresentar documento

comprobatório da equivalência de

estudos, expedido pelo órgão
competente;
Impot1:antej O candidato aprovado
que não se apresentar para efetuar
amatrícula, dentro do prazo fixado,
será substituido pelo candidato
imediatamente subseqüente na lista
de classificação tornando-se nula
de pleno direito, a classificação
obtida no Concurso Vestibular.
Em nenhurna hipótese será aceita
matrícula condicional.
Início das aulas:
As aulas iniciarão dia 3 de março
de 1997 às 18:45 horas.

Programa Magister
No dia 6 de janeiro iniciou o

curso de Letras com

Habilitação em Alemão, para
uma turma de 50 alunos.
Trabalho em parceria com a

Secretaria Estadual de

Educação e Desporto da
UniversidadeFederal de Santa
Catarina.·

,

No próximo dia20 retomam os

acadêmicos do curso de

Matemática, também em'

parceria com a Secretaria de.
Educação e a Fu'rb, atendendo
uma turma. Projeto Magister do curso de Matemática

Vestibular de

janeiro de 1997

\ Cursos de Pés-Graduação
A Ferj informa novos cursos de Pós-Graduação

Lato-Sensu em Educação.
As áreas de especialização são Psicopedagogia,

Irformatica e Ciências. ,

Maiores informações através da Caixa Postal

6808, Florianópolis, Sc.
CEP 88015 - 972

Telefone/Fax: (048) 233-0892
, , (048) 983-2788

O curso é conveniado com a UFSC e Aproe.

Bolsa de Estudos
na Alemanha

]r

A Universidade Federal de Santa Catarina,
através de Assuntos Internacionais (Esai) está
divulgando Bolsa de Estudos naAlemanha, através
'do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

(Daad) a nível de especialização completa, incluindo
J

a residência, bolsa de doutorado, em todas as áreas
do conhecimento, incluindo belas artes e música,
para candidatos que tenham cursado ou estejam
cursando mestrado.
A data limitepara a entrega da documentação de

inscrição, devidamente preenchida no Esai -

Escritório de Assuntos Internacionais da
Universidade Federal de Santa Catarina, é de 30 de
março de 1997.

Interessados ligarpara Esai - UFSC. Fones: 231-
9266,231-9089 Fax 231-9747.
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ASSOCI'AÇÃO DOS JORNAIS' DO INTERIOR DE SANTA- CATARINA

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

Entrevista com o governador de Santa Catarina, PauloAfonso
Evangelista Vieira, exclusivapara os Jornais do Interior

I
1

Na entrevista, o presidenteMiguel Ângelo Gobbí agradeceu
ao trabalho profissional e à atenção que o secretário Roger
Bittencourt tem dedicado aos Jornais do Interior e mostrou
a ímportâncía da Rede Catariaense de Jornais no contexto

dos meios de cormnicação e o pioneirismo no processo de

comunicação interativa que ela permite. Destacou a

seriedade no processo de cadastro da Adjori, seu apoio às
entidades associativas de jornais e colocou a Rede à

disposição do governador COJ:l}O instrumento de governo.

AJi)JORI�

Adjori: Estamos redefinindo as relações Estado/Cidadão.
O Real acabou com a fantasia dos orçamentos públicos
inchados do pagamento com inflação. Os atuais dirigentes
vivem esta transição com os cofres vazios, pagando contas

de outros governos. Como está Santa Catarina hoje?
Paulo Afonso: Estamos melhores que muitos Estados.
Estamos comobras em todos os rrnnícípios e mantemos as

contas públicas com razoável equilíbrio. Agora; as

dificuldades de pagamento mostram uma crise estrutural
de todo o .poderpúblico e atinge a todos, independentemente
de partidos. Entendo que a reestruturação dos Estados e

'

Municípios é inadiável e que muito pouq coisa se .fez até

agora.

Adjori: Mais recursos. Este tema mobiliza todas as

lideranças políticas, e fórmulas possíveis. Federalização,
securitização, privatização, enfim. fazer caixa para poder
pagar contas, manter o funcionamento da máquina publica
e sobrar algum recurso para investimentos. O que SC tem
feito?

rau,lo Afonso: Estamos, como todos, redimensionando o

Estado. Até pouco tempo, tudo ficava escondido na ciranda
dos números. Hoje tudo é verdadeiro. Os salários, q!le o

Estado paga são verdadeiros, têmpoder de compra.Por isto,
estes processos como privatização e parceirízaçãe com a

iniciativa privada, que há alguns anos atrás pareciam
inimagináveis, hoje são inadiáveis.

'

Adjori: PDV, reforma administrativa, todos estão atrás da
fórmula de adequar o pessoal ao orçamento e não o

orçamento ao pessoal. No início de seu governo, houve uma
tentativa de se cumprir o limite constitucional de 65% do

orçamento para despesas com pessoal. E hoje?
PauloAfonso: Este processo é lente e há muitas resistências.

'

O próprio Governo Federalestã com um projeto de reforma
adrninistrativa há dois anos em tramitação. Só que este

processo é fundamental não só para o governo e a sociedade
mas sobretudo para o funcionalismo. Não adianta ter

direitos assegurados na Constituição se as finanças
públicas não puderem atende-los. O, servidor público
deveria se antecipar e participar dest� revisão de forma
madura. Nós conseguimos algum sucesso na educação,
onde foi possível reduzir" o número de servidores, mas

não conseguimos ainda atingir o teto estabelecido pela
Constituição.

DJOAI

Adjori: O número de aposentados está ficando maior que o

.de servidores para retribuir em serviços os impostos pagos.
Como é este quadro em Santa Catarina?
Paulo Afonso:, Hoje gastamos 25% de toda a arrecadação
com o pagamento de aposentados, aproximadamente 30%
da folha de pagamento global. Estamos preparando um Fundo
de Aposentadoria e Pensões, que não é novo, mas por
enquanto é pioneiro no País. Entendemos que está na hora de
se revisar este assunto e se preparar um plano que consiga
conciliar interesses de tal modo que a sociedade não tenha

que arcar com uni Ônus tão pesado e que os aposentados 1130'
tenham dificuldades futuras nos seus recebimentos.

Adjori: A parceria do governo com a iniciativa privada parte
agora para a disputa entre os Estados na.ínstalação de novas

empresas, Qual o saldo para Santa ,Catarina?
PauloAfonso: Acho que muito bom, Os investimentos estão
aí. A chegada da GM pode ser chamada como o investimento
da década. Mas, por justiça, devemos destacar também os

investitnentos das indústrias catarinenses tradicionais, no
ramo da agroindústria, têxtil, metal-mecânica e outros, que
não tem conseguido destaque no noticiário mas que são
fundamentais para o desen�olvimento harmônico do Estado.
O apoio à pequena e microempresa, através da isenção de
tributos efinanciamento peloBesc, temgerado maís empregos

,

nestes dois anos do que em toda a história do Prodesc. E gerar
empregos hoje é maior desafio do governo e da sociedade.

Adjori: O Estado está tomando consciência de seu próprio
tamanho. Os governantes hojejá sabem que não poderão fazer
tudo o que está sob sua responsabilidade, Não está na hora
dos governantes falarem para os cidadãos sobre o que vão e

o que não vão fazer até para que a comunidade possa achar
uma maneira de fazer por si estes serviços essenciais?
Paulo Afonso: Eu acho que a eleição de 96 mostrou o

amadurecimento da sociedade neste sentido. Ó discurso da
crítica e da promessa perdeu para o discurso de quem disse
as realizações que puderam sen feitas. A promessa eleitoreira,
do atendimento fácil, não encontrou receptividade no eleitor'
Hoje a comunidade quer julgar o governante não pelo, que
não fez mas pelo que ele pôde fazer com os recursos
disponíveis.
Adjori: A imprensa, tem o papelfundamental de meio de

comunicação. Aproximar autoridades e Comunidades como

parceiros das soluções dos problemas, assim como foram nas

eleições. Mais do que notícias, dar a conhecer 0S problemas e

buscar as soluções e parceiros para trabalhar onde estiverem.

Qual o papel que o governador vê para a imprensa em seu

'Governo?
Paulo Afonso: Eu acho que a imprensa deve procurar o

equilíbrio entre a: notícia negativá, serrpre maisveemente, e
a notícia positiva, geradora de bem-estar social, nem serrpre
.atrativa, mas fundamental para a formação da opinião pública.
Eu acho que nos últimos anos a imprensa brasile.ira evoluiu
de uma tendência ao trágico, ao negativo, para uma postura

mais aberta a todos os fatos. Noticiar pessoas debaixo da

ponte mas também a construção de casas. Ser parceira na

prestação de serviços, na educação, nas campanhas de

saúde, valorizando as posturaséticas, destacando a família

que vacina seu filho e condenando quem não o faz.

Adjori: E o que vem aí nos próximos dois anos?
.Paule Afonso: Apesar da importante 'vitória nacional no

combate à inflação, da estabilidade econômica da conquista
,
da credibilidade internacional, não há dúvida que o número
de postos de trabalho está se reduzindo. A avenida do ajuste
financeiro ainda não achou a rua do desenvolvimento. Este
será elemento politicamente decisivo daqui a dois anos. A

diretriz macro-econômica é 'ditada pelo Governo, Federal.
Estados e Municípios procuram se adaptar como podem.
Mas o problema do desemprego é dramático e exige
providências imediatas.
No âIIlbito do Estado, espero continuar com o êxito obtido
até agora, Não somos de lançamentos bombásticos. Nós
temo! um conjunto de programas importantes, conhecidos
como Vivas, em plena execução, restritos evidentemente
ao volume de recursos que são escassos. Nós

acompanhamos estes programas através da Secretaria de

Qualidade, que mede o desempenho deles e, em média,
chegamos a 50% alguns com 30% outros com 90%, e

devemos alcançar o final do mandato com mais ou menos
90% das metas do início da gestão alcançados.
Adjori: A reforma administrativa e tributária serão

fundamentals para o sucesso das adininistrações públicas.
Só que os orçamentos públicos são peças fechadas,
complicadas, onde o cidadão acaba, por não conhecer
realmente o destino dos recursos, por não participar
ativamenfe destas reformas onde, parece, contribuinte não

'

tem a opinar, Como o governador vê este assunto?
PauloMonso: Realmente as pessoas tomam Conhecimento
das coisas isoladarrente. Por não conhecer os números, elas
pensam que é bom remunerar rrelhor o servidor público
mas não pretendem que se gaste tanto com o funcionalismo
em geral. Está evidente que o Estado está aberto à imprensa
para que ela possa informar ao cidadão catarinense de sua

realidade orçamentária e, assim se tornar partícipe no

processo, de reforma do Estado que certamente vamos ter

de escrever a muitas mãos.

Adjori: A reeleição passa no Congresso?
Paulo Afonso: Eu acho que passa e sou a favor. Entendo

que chegamos a um-grau de amadurecimento e evolução
política que permite a adoção desta reforma constitucional.

,

Ela deve ser em todos os níveis, presidente, governador e
prefeitos, e também deve ser sern desincompatibilização,
isto é, sem deixar o cargo. Para fiscalizar a conduta do

governante existe o Poder Legislative, os Tribunais de

Conta, a imprensa, os demais candidatos �, sobretudo, o
eleitor, este sim o grande julgador das administrações
públicas.

AGO�COM MAIS
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Jaraguá já conta
com o moderno

COULTER T-890
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COMEMORAÇÃO VISITA ILUSTRE

1ô"Festa Pomerana Dra. Zilá Rodrigues Leite

Jaraguá do Sul, 17 de,janeiro de 1997
,1997
r-

De 10 a 19 do mês em curso,

realiza-se a tradicional Festa

Pomerana, do vizinhomunicípio, com
grande afluência de forasteiros que
costumam prestigiar as tradições da

cidade mais alemã do Brasil.
Uma nova programação, melhorou

consideravelmente a organização e o

fluxo dafesta, commarchas tradicionais

(desfiles). de segunda a sábado (19
horas) tornando mais cômodo o

desenrolar das atividades.

Entre as ilustres visitas, flagramos o
distinto casal Paulo Mathias,
jaraguaense de JaraguáAlto-Garibaldi,
ruooooHoori�eMmru�erua��
Wally e uma amiga de Blumeneu. sra.
Helga Stark, empresário bem sucedido
na capital do Estado de São Paulo, que
costuma, -sempre que podem, reavivar
contatos com as suas raízes. Eles
adoraram os pratos típicos regados a

muito chope para refrescar a canícula

do verão. (EVS)

ido

Nós

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

I· DOCONSELHO DELIBERA11VO
Na formado § único do artigo 20" dos Estatutos Sociais, CONVOCAMOS os MEMBROS DO CONSELHO

DEI...ffiERATIVO doCorpo de Bombeiros Voluntários'de Jaraguâ do Sul, para a REUNIÃO a ser realizada no
dia 19 de Fevereiro de 1997. com início às 19,JOhs., na Sede Social da Corporação, sito na rua Presidente

Epitâcio Pessoa, nestacidade de Jaraguâ do Sul (SC), com aseguinte ORDEMDO OlA:

I - Análise e aprovação ou não das contas do Conselho Administrativo, gestão de 1996, bem como o balanço
encerrado em 31.12.1996;
2 - Eleiçllo dosmembros doConselhoAdrninstrativo, gestão 1997;
3 - El�ção dosmembros do ConselhoFiscal, gestão 1997;
4 - Outros assuntos de interesse daCorporação.
D • DA ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
Nafonnadaletra "a" do artigo 16" dosEstatutos Sociais, convocamos os sócios doCorpo de Bombeiros \bluntários
de Jaraguâdo Sul,paraaASSEMBLÉIA GERALORDINÁRlA,aserrealliada no dia 19 de Fevereiro de 1997,
com início às 20,00 horasem primeira convocação e às 20,J0 horasem segunda e ültimaconvoceçso -letras "a"
e "b" do § único do artigo 15° - na Sede Social da Corporação, sito narua Presidente Epitácio Pessoa, nesta
cidade de Jaraguâ do Sul (SC), com aseguinte ORDEM DO OlA:

I - Eleição dosmemrbos doConselho Deliberativo, gestão 1997/�8;
2 - lndicaçãode pessoasque deverão receber a "Ordem daMa::hadinha" ,avaliando sob aduas formes de concessão
de talmérito - 20 anos de serviços ininterrupto àCorporação e/ou serviços relevantes prestados àCorporação.
III·MEMBROS DOCORPO ATIVO

Nafonna do artigo 36" dos Estatutos Sociais, convocamosa todos os Ml!MBROS ATIVOS doCorpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguâ do Sul, para a REUNIÃO aser realizadá no dia 19 de Fevereiro de 1997, com início às

21,00 horas, naSede Social daCorporação, sito narua PresidenteEpitácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguâ do Sul
(SC), com a seguinte ORDEMDO OlA:
I - Eleição do Comando Geral, gestão 1997/99;
2. Outros assuntos de interesse doCorpo Ativo.

Jaraguá do Sul (SC), MAURI FERRAZZA - Presidente
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CORREIO DO POVO - 9

Deu-nos a honra de sua visita, a dra.
Zilá Rodrigues Leite, fmo ornamento da
sociedade itapenmense, advogada das

- mais conceituadas na região da Comarca
de ltaperuna, noEstado doRio de Janeiro.

Amiga e admiradora do CORREIO DO

POVO (ela lê até os anäncíos, de tanta

afeição), fazem décadas que a amizade

perdura e se fortalece a cada reencontro,
conhecendo nesta cidade as mais
tradicionais famílias da região.

Desta vez, abstraída a tragédia que se

abateu sobre a sua cidade, pelo
transbordamento do caudaloso rio que
banha ampla região, quando já em

viagem, ela assim'mesmo cumpriu com

rigor e algum sacrifício programa de

visitas no Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba e veio até Jaraguá doSul, para
um saudoso abraço, cidade que estava

vazia com as férias coletivas, mas que
-,

aproveitou urna esticada até o Ba1neário
de Barra Velha-Se, para abraçar os

familiares de Schmöckel, Buerger,
Gonçalves eAlves, de que foram tomadas

várias fotos.
A foto que ilustraestanota foi tiradano

alto doCristoRedentor, rmstrando detalhes
do mar e da lagoa. Agradecemos a visita
da sra. ZiláRodrigues Leite. (EVS)

A dpren er.

� com prazer!
o Centro de Educação Infantil "Dente de Leite, é uma escola especializada em

atender crianças de 2 a 6 anos.
Oferecendo além do currículo de pré-escolar:
- salas ambiente
- aulas de música
-literatura infantil
- educação física
- piscina (com atividades aquáticas)
- animais, pomar, horta ,

-lanche na própria escola
- aulas passeio
- colônia de férias (em julho)
Tudo isso supervisionado por uma equipe de: psicopedagogos, médicos e

odontólogos. Com certeza um lugar onde seu filho irá aprender com prazer.
Venha nos visitar!

, RUAPRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1329
EM FRENTE AO REFEITÓRIO DO KOHLBACH - FONE: 973-3661

"Servindo

bempara
•

serVIr

sempre"
Procópio

Gomes, 1264
Fone: 371-2114

Fraldas

R$6,90
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PRESERVAÇÃO

Sítios arqueológicos
Recentemente Ô�d. n" 4.077, do CP, no

Caderno de Variedades, página 5)
correntamos o achado dewn sítio de dois mil
anos em São José dos Pinhais, onde aRenault
constrói a sua fábrica e lembramos os

cuidados com nossos sítios localizados às

margens doRio Itapocu, chamando a atenção
dos .arroientalistas.

Eis que, agora, o "jornal Universitário"
da UFSC, n° 278, de 19/12/96, página 3, a
arqueólogaDeiseLucy Oliveira e a socióloga
Maria Dorothea Post Darella, 'do Museu
Universitário voltam ao assunto, em função
de artigos por elas publicados no referido

jornal, em 10/6/96, concluindo pela
.necessidade da elaboração de relatórios

complementares ao EIAlRima. referente às
obras de duplicação da BR-101, no tocante

aos sítios arqueológicos e a população
indígenaGuarani, no trecho Garuva-Palhoça;
"A pesquisa arqueolõgicanão localizou sítios

arqueológicos ná faixa de domínio da rodovia
(30 m), mas levantou a existência de vários
nas suas proxirrâdades. Sublinhou também
a presença de patrimônios históricos nos

municípios de Joinville e Biguaçu. Durante
a pesquisa a equipe constatou, através de

.

entrevistas com moradores de diversas
localidades, o quanto as conmnidades e o

patrimônio arqueológico já haviam sido

inpactados com a implantação do traçado
original daBR-10 I. Nestesentido, o relatório

recomenda proteção aos sítios levantados e '

acompanhamento arqueológico durante as

obras no Conjunto Arquitetônico e

Paisagístico de São Miguel, em Biguaçu.
O relatório sobre a população indígena

revela 22 locais de ocupação Guarani no
litoral do Estado, entre aldeias ocupadas,
'transitõrias e desocupadas, salientando que
não há terra Guarani demarcada no Estado
de Santa Catarina. A equipe de trabalho
propôs várias medidas mitigadoras, dentre
as quais entendemos que as centrais se

referem: 1) à definição e regularização das
terras indígenas (áreas de matas preservadas
e de proporções adequadas); 2) ao

acompanhamento e orientação das
conmnidades indígenas durante e apôs as

obras de duplicação; 3) à construção de

passarelas ou passagens subterrâneas

próximas às áreas indígenas; 4) à realização
de programas de apoio à agricultura de

subsistência, saüde e recuperação ambiental
e 5) à viabilização de um sistema de

"passagem livre" aos índios Guarani nos
ônibus das errpresas que operam no trecho
OsóriolRS - VitórialES (BR's 101, 37(j e

116), território de aldeias Guarani no litoral.
Acreditamos que a duplicação da rodovia

BR-10� deve ser preoedida da concretização
emedidas propostas nos relatórios, para que
seja garantido o respeito ao patrimônio e à
diversidade cultural". (EVS)

EDITAL DE PRAÇA
A DOUTORA H1LDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO

MM. JUIzA DE DIREITO DA za VARAcÍVEL
DA COMARCA DEJARAGUÁDO SUL

ESTADO DE SANTACATARINA. NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar possa, que no dia03/c:wrn ,às
15:00 horas, realizar-se-á noátrio doedifíciodo Fórum, apraça does) bem(ns) penhorado(s) nos autos daaçlioexeculiva nümero
670.9/96,em queéexeqUente Banco l!aú S.A. eexeculdoJosiConfecções Lida e JoãoWaldemiro Ibhl, qual(is) seja(m):O �rreno
situado nestacidade contendoa áreade 1.632,76mZ,edificado comumacasaem alvenanade n° 2020,medindo 106,00m2constru{da
em 1964, urnasalacomen:ial em a1venariacom,áreade 24,5Om2 construfdaem 1982,uma ampliaçliocomercial em alvenariacom
a área: de 33,I4m2, construída ein 1982, uma ampliação galpão comercial em a1venariacom área de 160mZconstruído'em 1985,

,
sito no lado par daBR 280 - RodoviaWaldemarGrubba, também dénominadarua 12 - Joinville, fazendo frenteem 42,20em linha

,
curva com a BR-280 - coincidindo com o alinhamento predial travessão dos fundos em so,00m2collÍaR.RRS.A. ex1remando do
lado direitoem 28,70mZ, comMãôo Schram epelo ladoesquerdo em4),OO com terras de Gerhard Sasse. Registrado noRegistro de
Imóveis sob o n° 1.205. Avaliado em R$ 152000,00

'

'Não havendo licitante(s) na datae hora acima, ou se o(s) bem(ns) não a1c�ar(em) lanço superior àimportância da avaliação,
será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) asegundo leilão, pelomaior I�o oferecido, desde que não ímsõno, no dia 18JU2/97 às 15:00
horas.

Fica(m) o(s)executado(s) inlimado(s) das solenidades designadas, bemcomo seu(s) cônj uge(s) secasado(s) for(em),caso não

seja(m) encontrado(s) pelo Oficialde Justiça
Nlkl há ônus nem'recursos pendentes de julgamento sobreo(s) bem(ns) acimamencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E. para
que chegue ao conhecimento de todose paraque ninguém alegue ignorãncia,mandou-se expediro presenteedital que será publicado
e afixado na formadal.ei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de SantaCatarina, aos sete dias do mês de outubro de 1996.
Eu,Cláudia Jenichen Janssen, que o daIilografei e subscrevi.

,
. HH..DEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO

..
'

JUIZ DE DIREITO"
,

FIEJ

Associação Mundial de Jornais
Circuloumais uma edição dos jornais que compõem

a Association Mondiale des Journaux - World
Association of Newspapers - Weltverband der

Zeitungen, com um bem elaborado Boletim
Informativo, situandopara os jornais do mundo o que
ocorre no campo da imprensa mundial.
Na capa um interessante artigo da Fiej nos Bálcãs,

quando os bósnios foram às urnas em meados de

setembro, com um homem em campo em Sarajevo
ajudando a garantir a livre cobertura da mídia das

eleiçõespôs-guerra, com o título O front de defesa da
liberdade de imprensa. uma iniciativa conjunta
exclusiva da Fiej e da Federação Internacional de
Jornalistas (IFJ), localizada emLjubljana, Eslovênia.O
Centro foi criado pelas duas organizações em 1995

para ajudar a sobrevivência e o crescimento damídia
livre e independente, especialmente na antiga
Iugoslávia, onde as organizações estatais de notícias
estavam disseminando um nacionalismo acirrado. Um
auxíliofinanceiropara ajudarapagar osfuncionários
e a estrutura é fornecido pelo Conselho da Europa,
pela União Européia e pela Unesco.
A sede da Fieffica em Paris, França, com boletins

nas línguas dos países de quantos queiram sefiliar ao
organismo, como recentemente aconteceu com a

Gazeta de Transilvânia, da Romênia.

, .

�.,

,e

Il_»IID O.

SEGUROS GARCIA
Fone!Fax 371 �1788

'

'

..

Do lVIaternal ao Terceirão
Qualidade de Ensino', Responsabilidade do Futuro no Presente
Atendimento personalizado com:
- Plantão permanente
- Diversas opções de aulas paralelas
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 - Fone: (047),371-0202 ou 372-0202
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AfVOTAÇOES
Agostinho Oliveira

- A Liga Jaraguaense de Futebol estará reunida nesta sexta-feira

(17), para definição do Campeonato da Primeira Divisão de

Amadores. D.ez clubes devem disputar a competição. Já na 'outra

sexta-feira (24), a reunião será para discutir o Campeonato de

seniors, e no dia sete de fevereiro, a discussão será sobre'a Segunda
Divisão de Amadores. 'lbdas as reuniões acontecerão na sede 'da .

Liga Jaraguaense de Futebol.

- Conversei longamente comSilvio Celeste, secretário daCultura, Esporte
e Lazer, e posteriormente com Rogério 'Iomazellf presidente da PME.
Os dois têm idéias brilhantes e visam o incremento nas categorias de

base em todas as modalidades esportivas. Acredito que, alcançando o

objetivo, Jaraguá do Sul revelará ótiIIX>S valores, COIIX> vem acontecendo

já há algum tempo.

- A maior preocupação de Rogério 'lbmazelli é pagar a dívida que
ainda resta, algo em torno de 42 mil reais, "totalmente
administráveis" . A partir daí, os projetos começam a ser colocados
em prática. A idéia inici_' é promover parcerias Will empresas,
principalmente em modalidac;les como o futebol de salão, que
disputará a Divisão Especial,- e vai requerer uma verba especial.

- Os clubes de Santa Catarina já começam a definir os nomes para as

disputas do Catarinense, e COIIX> todo time se começa pelo técnico, vamos
as midanças: Avaf, será treinado por Raffaele Graniti, que deixou o

Joinville. Este, por sua vez, será dirigido por José Galli Neto, ex-XV de
Piracicaba. No Figueirense deve permanecer Lauro Búrigo, o Thbarão
mais urna vez contratou um gaúchÓ, Bebeto.

- Já o Criciúma confia no trabalho de Givanildo de OHveira, que
treinou durante muito tempo o Sport Recife. Já o Marcilio Dias

contratou o conhecidíssimo e competente Abel de Souza. O

Blumenau contratou o desconbecido carioca Edson de OHveira
Gaivão. A Chapecoense permanece com Joel Castro Flores e o

Atlético de Rio do Sul com Domingos Sávio. O nosso Jaraguá será
comandado pelo experiente Acosta.

- Acosta pretende mesclar jogadores campeões do Estado comjuniores.
Barbosa, centroavante, Disnei, zagueiro, Edson Porto, meia, e Castro,
lateral direito, foram as primeiras aquisições, as chamadas caras novas

no João Marcatto. O presidente Angelo Margutte protrete ainda trazer

um meia esquerda de respeito para o "Catarinão".

- O CampeonatoCatarineilse iniciará no sábado, dia 15 de fevereiro,
com Criciúma x Chapecoense, campeões de 9S e 96 respectfvameete,
A primeira rodada será completada no domingo, dia 16, com: JAC
x MaJ:cilio Dias; Avaí x Blumenau; Thbarão x Atlético e JoinvUle x
Figueirense.

- Discordo do presidente do Joinville, que afirmou durante a semana,

que o futebol catarinense está totalmente falido. Não está totalmente,
ainda pode sersalvo, contanto que dirigentes cOIIX> ele sejamsubstituidos.
E se está quase no fundo do- poço, não é por causa de jogadores, da
'torcida ou da Federação, mas sim dos próprios dirigentes que, fazem a

elaboram o calendário e as regras para a disputa. E que, principalmente,
enganam a torcida com contratações erradas.

Estadual97
Serão 45 jogos pelo primeiro turno em

nove rodadas. O campeonato começa
com Criciúma e Chapecoense, que
jogam dia 15, no Estádio Heriberto

. Hülse, com transmissão pela TV.

la Rodada - 16/2
Criciúma x Chapecoense
Avaí x Blumenau
Tubarão x Atlético
Jaraguã X Mareflic Dias
Joinville x Figueirense
'r Rodada - 19/2

Chapecoense X Joinville
'Figueirense x Jaraguá
Mareflic Dias x Tubarão
Atlético x Avaí

· Blumenau x Crioiúma
3a Rodada - 23/2
Blumenau x Chapecoense
Criciúma x Atlético
Avaí x Marcílio Dias
Tubarão x Figueirense
Jaraguá x Joinville
4a Rodada � 213

Chapecoense x Jaraguá
Joinville x Tubarão

Figueirense x Avaí
Marcílio Dias x Criciúma
Atlético x Blumenau
se Rodada - 5/3
Atlético x Chapecoense
Blumenau x Marcílio Dias
Criciúma x Figueirense
Avaí x Joinville
Tubarão x JaragÜá

·

(JA Rodada - 9/3

Chapecoense x Tubarão

Jaraguá x Avaí
Joinville x Criciúma
Figueirense x Blumenau
Mareflic Dias x Atlético
,. Rodada - 12/3
Marcílio Dias x Chapecoense
Atlético x Figueirense
Blumenau x Joinville
Criciúma x Jaraguä
Avaí x Tubarão
8" Rodada - U,/3

Chapecoense x Avaí
Tubarão x Criciúrna

· Jaraguá x Blumenau
Joinville x Atlético
Figueirense x Marcílio Dias
!)8 Rodada - 23/3

. Figueirense x Chapecoense
Marcílio Dias x Joinville
Atlético x Jaraguá
Blurnenau x Tubarão
Criciúma x Avaí

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Sociedade Sport Club Estrella através'de seu presidente
abaixo-assinado, convoca todos os seus associados para
AssembléiaGeral Ordinária a ser realizada no dia 24.01.97

(sexta-feira), às 20 horas em primeira convocação com no

mínimo50% (cinqüenta por cento) dos associados, ou às

20h30min., em segunda convocação com qualquer número
de associados, para tratar dos seguintes assuntos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação do balanço de

1996;
2 - Eleição diretoria pará 1997;
3 - Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 16 de Janeiro de 1997
Dirceu Rodrigues Dias

Presidente

DIRECTV
•

Mais de cem canais de
TV por assinatura

Ugu�, já! 372-1496

:��:��:�?:,: I!�.
Jaraguá do Sul- sc

VERDUREIRA PATRÍCIA

FRIOS - FRUIAS e

VERDURAS EM GERAL
COMERCIAL REGIS LTDA.

J:lua Walter Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)
Telefone .(047) 371-2043

POSTO MARECHAL LTOA.
ATENDEMOS AO� DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*GÁS'

Avenida Marechal Deodoro da Fon.eca, 961 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX (047)
372-0705

37'-1888
371-0905
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Acosta é o novo técnico do",li!:.!aguáAtlético Club
.

diretoria, da equipe que disp
os campeonatos do ano pass
devem renovar o goleiro Reg'
os meias Scharles e Jairo, alé
atacante Ricardo. Estão nos pl
alguns ex-juniores como G

Alexandre, David, Márcio Bor
. Rodrigo, Leõ, Reinaide e Sch

Ortiz. Os deis últimos poderão
negociados, Outres poderão
analisades pela comissão técni

O JAC estréia no catarinense

dia 16 de fevereiro, no Estãdio J
Marcatto, às 16 heras, centra
Marcílio Dias.

Esperamos que seja o incentivo que
faltava para levar os torcedores de

volta ao Jo'ãe Marcatto", acredita

Margutte, acrescentando que

pretende anunciar, até a próxima
segunda-feira (20), quando a

equipe .se reapresentará, a

contratação de um meia-esquerda.
Ele adiantou que o jogador em
questão já atuou por times da série

A do brasileiro e teve passagem

pele Estado. "Ele vem resolver o

nesse problema de meio-de

campe", prevê Margutte. .

De aeordo com informações da

®VaUe Informitic

AssisTÊNciA TÉCNicA

M iCROCOM pUTAdO,RES
IMpRESSORAS

SupRiMENTOS
ACESSÓRios

Rua: Barão do Rio Branco, 620
Fone: 372-1968 Fax: 372-1130

Contratação: Acosta, novo técnico do JAe, inicia os trabalhos com vistas ao estadual
I,

Jaraguá do Sul - Romualdo

Négri, o Acosta, de 60. anos, é'e
neve técnico do JAC. A escolha foi

feita logo após e presidente do

clube, Ângelo Margutte, definir a

comissão técnica que dirigirá a

equipe no Campeonato
Catarinense deste ano, que terá

como preparador físico Dimas

Borges. Acosta é bastante
conhecido nó Estado, já tende

passado pele .Intemacional, de
Lages, pela Chapecoense,
Blumenau, Atlético de Ibirama e

Tubarão. Destas equipes, apenas

o zagueiro Disnei, de 29 anos,

campeão pelo Comercial de Mato

Grosso, no ano passado; o meia
Édson Porto, de 23 anos, cem

passagem pele Figueirense; e o

atacante Barbosa, de 31 anos, que

jogou pele Jaraguá em 1992,
quando foi artilheiro do estadual,
repetindo o feito no ano seguinte
pele Concórdia, e em 94 pele
Figueirense, elide foi campeão
catarinense.

Barbosa estava no Brasil de
Pelotas. uÉ o artilheiro que faltou

ào JAe em outras competições.

uma uão conseguiu implantar
esquema ofensivo, "por falta de

qualidade da equipe".
- Vamos colocar valeres jovens

cem jogadores experientes, mas
não velhos - revelou Acosta, que
no ano passado dirigiu o

Democrata de Sete Lagoas, Minas
Gerais.

A diretoria de JAC anunciou

também a contratação des novos

reforços. O lateral direito Castro,
de 23 anos, que trabalhou cem

Acosta no Atlético de Ibirama, e

que estava atuando pela Francana;

COMUNICADO
A ARMALWEE (ASSOCIAÇÃO RECREATIVA

MALWEE) comunica que está proibido tomar banho

nas lagoas do PARQUE MALWEE. A empresa não

. se responsabilizará por qualquer acidente que venha

a ocorrer aos infratores.

A DIREÇÃO

A EVOLUÇÃO EM LAVAÇÃO
r.\ .

. .
I

�
. /

Bar
'

NOVO ENDERECO
.

..

Sala de espera com ar

Estufa para Polimento
/

Troca de óleo
- 3'72 ...-0081

v,_c
, L- J\ .

,

Rua Barão_do Rio. Branco
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