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Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Termina a greve os

metalúrgicos da EwaltJ
Os cerca de 50 operârios da fábrica A "Operação �raneio", integrada

de parafusos Ewald, que entraram em pelas Polícias Militar e Ovil, Corpo de

greve na quarta-feira da semana passada" Bombeiros, Secretaria de Sadde e Santur,
()()moformadepm!8ãopara�cebctemos' preparada pelo governo do Estado estä
salârios de dezembro e a primeira parcela garantíndo a segurança e a tranqüilidade
dasfmascoletívas,tetomaramaotrabalho dos turistas nas 156 praias eatarinenses.

após o propríetârio da empresa, Jan Mais de sete mil policiais em quase 550

Stefenson, depositar os salmos dos veículos, além de dois helicópteros fazem
funcionários. parte da operação.

Atletas de Jaraguâ do Sul e de

Guaramirim estiveram na capital do
Estado, entre os dias 17 e 19 deste mês,
para participarem de um curso!

treinamento ministrado pelo mestre

japonês, Tatsuo Suzuki, 8° Dan. Os

treinamentos tínham,duração de !res horas
e, segundo avaliação dós caratecas,
contribuíram para o aperfeiçoamento do

nível t6cnico. Página 16Página 6 Página 11

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul. 24 de janeiro de 1997 - Um jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 78 - N" 4.079 - RS 1.00

Prefeitos da Amvali discutem a

viabilidade em adquirir usina de asfalto
A AmvaIi (Associação
dos Municípios do Vale

do ltapocu) está
estudando a possibilidade
em adquirir uma usina de

asfalto para atender as
cidades 'que integram a

associação. Na tarde. da
• última quarta-feira (22),

os prefeitos da região
estiverain reunidos no

gabinete do prefeito de

Jaraguá do Sul, Geraldo
Werninghaus, com o

representante da empresa
Ciber (Companhia Indus

trial Brasileira de

Equipamentos
Rodoviários), de Porto

Alegre, Valmor Accorsi,
para tratar dos detalhes. O
valor total da usina é de

R$ 365 mil.

Página 3 Reunião: prefettos da Amvali ouvem a explicação de Accorsi (gesticulando)

Alterações -no IPVA Udo Wagner se diz indeciso
sobre candidatura em 98A Secretaria Estadual de Fazenda decidiu não mais enviar aos

contribuintes o DAR 51 (documento para o recolhimento do IPVA -

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).
Os contribuintes deverão procurar as agências do Besc, munidos do

certificado de propriedade do veículo. Com o número do Renavam, o
caixa emitirá o documento de arrecadação com base nas informações
constantes do sistema informatizado.

Os veículos novos, adquiridos entre 30 de novembro e cinco de

dezembro, tiveram prazo de recolhimento prorrogado. Os demais
continuam os mesmos. Para pagamento em cota única: sempre no último
dia útil do mês correspondente ao último algarismo da placa. Parcelado:
a primeira cota vence no dia dez do mês correspondente à placa.

III

o deputado Udo Wagner
afirmou durante a semana que
está indeciso sobre a

passibilidade em concorrer a

uma vaga à Assembléia

Legislativa no próximo ano.

Segundo ele, existe a chance de
abandonar a carreira política e

dedicar-se à empresa.
Na semana passada, o

empresário
.

Gilberto Menel,
tambémdo PPB, informou que
pretende disputar no diretório
a indicação para o cargo.
Fontes do PPB afirmaram que
a cúpula do partido está
ressentida comWagner por ele
ter apoiado Geraldo

Werninghaus nas eleições de
outubro. Página 3
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EDITORIAL

Jaraguâ do 'Sul ainda não'

conhece a Qualidade Total
o Programa de Qualidade Total, mais conhecido pelas iniciais em inglês

TQC, tão propagada pelo mundo ainda não chegou em Jaraguá do Sul. Pelo

menos é esta a constatação que se faz depois de analisar os serviços prestados
pelas lojas, bares, restaurantes, empresas prestadoras de serviços e demais,
incluindo aí os serviços públicos e sindicatos. A Qualidade Total tem como

meta: o cliente. Ele é a razão da existência das-empresas e para ele é preciso o

melhor. Nummercado altamente competitivo, a eficiência e a qualidade fazem
a diferença, não deixando de lado, é claro, o atendimento.

A filosofia daQualidade Total foi desenvolvida pelos japoneses logo ap6s
o fim da segunda Guerra Mundial. O objetivo era adequar o país, então

arrasado, ao novo modelo mundial e viabilizá-lo para o futuro. Os japoneses
começaram pelo 5S, método que consiste em disciplinar as tarefas baseando
se em cinco princípios de organização e limpeza, iniciadas pela letra S. O 5S

progrediu e se aperfeiçoou de tal forma que tomou-se mania mundial. Hoje,
afirmam os empresários, sem a Qualidade Total não há como competir.

Para aQualidade Total, o cliente é a razão de tudo e por ele tem de se fazer

o melhor. Uma das pioneiras na implantação do Programa de Qualidade Total
no país foi aCSN (Companhia SiderúrgicaNacional), em Volta Redonda, no
Rio de Janeiro. A estatal CSN deveria se adequar às novas regras de mercado:
enxugar o quadro, tornar-se competitiva, buscar qualidade, aparelhar-se com

o que existia de melhor no setor e organizar-se estruturalmente, para estar

preparada àprivatização. Alguns anos depois aempresa estava completamente
saneada e foi privaäzada, Cerca'de Um 'ano e meio apös a privatização, já
registrava lucro.

Com raras
...
e louváveis exceções, a.prestação de serviço em Jaraguä do Sul

carece de muita qualidade, de uma Qualidade- Total no atendimento
principalmente. Os "garçoas" nos atendem como se estivessem nos fazendo
um grande favor, além de, na maioria das vezes, sequer limparem as mesas,
isto sem levar em conta a qualidade da comida. As vendedoras das lojas
mostram umaapatia pela profissão emuita índisposíção em atender os clientes.
As empresas prestadoras de serviços agem como se tivessem o monopólio. O
cliente tem quase que implorar para ser atendido e nunca pode reclamar ou

sequer argumentar sobre atrasos ou compromissos não cumpridos. As

recepcionistas, ao atenderem o telefone,' não identificam' ° local, quando
cumprimentam. Os serviços públicos e os sindicatos quase sempre não têm as

informações quando o "chefe;' não está. As ações são concentradas dificultando
a integração.

Jaraguá do Sul está incluída entre os grandes p610s industriais do país,
guardadas as devidas proporções, e já é hora de se mudar a mentalidade de
muitos empresários. Não podemos admitir que a qualidade dos serviços
prestados no município comprometam a boa imagem da cidade. A eficiência
das .indústrias e a qualidade dos produtos fabricados aqui, contrastam com a

falta de preparo dos atendentes e prestadores de serviços. A falta de educação
também é primordial nesse processo.Não é admissível que uma cidade como
Jaraguädo Sul tenha tanto lixo pelas ruas. A responsábilidade pela limpeza é
do cidadão .. Estamos às vésperas do ano 2.000 e não podemos mais conviver
com tanta ineficiência, negligência e falta de respeito, senão estaremos'
assinando nosso atestado de subdesenvolvidos.

Carta aberta
.

Contrabando de animais
*M8ra Regina Krause

Cerca de 12 milhões de animais são capturados anualmente no Brasil para abastecer o tráfic

de espécies silvestres, de acordo com estímativas do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conam

Embora a principal causa do desaparecimento da fauna seja a destruição dos hábitats, o comérci

ilegal de animais está contribuindo de modosignificativo para dizimar vários espécimes. A prova
disso é a ocorrência de muitos animais ameaçados de extinção que vivem em ecossistemas qu� não

sofreram profundas alterações.
O contrabando de espécies silvestres é considerado um des maiores negócios ilegais do mundo,

só perdendo para o trâfleo de drogas e de armas. Calcula-se que este Comérciomovimenta. em escala

mundial, cerca de 10 bilhões de dólares por ano e, destacifra, o Brasil sería responsävel por 15%.

Macacos, onças, jaguatiricas, papagaios e outras dezenas de animais e aves têm sido vitimas

constantes de indivíduos inescrupulosos, que cometem os maiores barbarismos. O biólogo Maurício
de ÀlmeidaNoronha, do setor de recuperação dos primatas da Fundação Floresta Amazônica, conta
que para cada filhote. de macaco que chega a ser vendido, outroscinco são mortos: doisfilhotes e três
fêmeas adultas. Os caçadores só tem interesse nas crias, porém abatem as fêmeas a tiros porque, ao

despencar 'das árvores, elas trazem consigo seu filhote. Como nem todos sobrevivem, os traficantes
encomendam um nümero 'de bichos bem maior..

Todos os animais que conseguem chegar vivos ao seu destino - e seu preço aumenta àmedida qu�
são comercializados maislonge do seu local de origem -, suportaram maus tratos inimagináveis. O
jornalistaGeraldoMayrink, que escreveu extensamatéria sobre o assunto, conta que os contrabandistas.
obrigam os bichos a beberem pinga, água comMelhoraI, éter, ou engolir qualquer tipo de tranqUilizante
consumido p(;)r pessoas. Há casos em que os caçadores quebram o peito de algumas aves, esmagando
lhes o esterno com o dedo polegar, para que morram alguns dias depois da venda, e o comprador
encomende mais. !

Macacos tomam banho de água oxigenada para ficarem louros e serem vendidos a alto preço aos

interessados que.pensam estar comprando o mico-leão-dourado. Os traficantes rodam os macacos

pelo rabo para que fiquem tontos e pareçam dóceis. Arrancar O'S dentes e cerrar as garras de animais
- como onças - são práticas .comuns.

As aves também sofrem horríveis mutilações. Tendões e asas são cortados. Os olhos dos melros
são cegados com pontas de cigarro porque, na escuridão, não temmais o que fazer, a não ser cantar.
Mas não é só por isso: reforçando o profissionalismo do negócio, é também para que muitos fregueses
os comprem por piedade. Outra crueldade praticada é o esquartejamento de alguns animais, cujos
pedaços. são vendidos como amuletos: olhos e dentes de boto, patinhás de macaco e de preguiça,
cabeça de jibóia recém-nascida, ou passarinhos inteiros, como os uínapurus, secos.e esturricados.

Quando se toma conhecimento-destas barbaridades, é natural pensar que e governo deveria adotar
.
medidas e fiscalização mais rigorosas, e aumentar os investimentos para proteção da natureza, já que
os mesmos crescem numa escala insignificante se comparados ao número de animais ameaçados de

extinção. ,

.

'Mas é perda de tempo esperar uma ação governamental, mesmo porque não basta o Estado
decretar textos de leis conservacionistas se, para sua execução, nunca dispõe de verbas, veículos e

pessoal. .

A diminuição do comércio de animais silvestres depende, em primeiro lugar, daqueles individuos
que consideram "uma atração" ter em casa um animal silvestre, exótico ou colorido: esses os verdadeiros
inimigos da fauna silvestre. São os compradores que fornecem o grande estímulo àqueles que continuam
caçando, matando, destruindo e mutilando a fauna. Quando esse esnobismo ignorante acabar, o
contrabando de animais perderá seu estímulo.

.

* Integrante da entid,ade Amigos da Natureza· Curitibà-PR.
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Sua empresa está precisando crescer já? Você está visualiza, o um
.

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para gariUldr o
futuro? Venha falar com o BESC, Que tem muitas modalidades de

'

crédito', inclusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento.

Relaxe'e sonhe. O BESC financia. ••

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

o gerente BESC. BESC .�•.
......

o Banto de Santa Catarina
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Osprefeitos dos
municípios do Vale do

Itapocú se reuniram com

o representante da
empresa eiber, no
gabinete de Werninghaus,
para conhecerem os

equipamentos

Jaraguá do Sul- A Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) pretende
adquirir uma usina de asfalto

para atender as cidades que
integram a região. Na tarde da
última quarta-feira (22), os

prefeitos dos nainicfpios se

reuniram com o engenheiro
Valmor Accorsi, representante
daCiber (Companhia Industrial
Brasileira de Equipamentos
Rodoviários), para conhecerem
os maquinários e tratar dos
detalhes técnicos.
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"apenas sucatas".
,

O governador assegurou que os

compromissos firmados durante a

campanha eleitoral serão cumpridos.
"O respaldo prometido aos programas
de governo está mantido. Vamos
trabalhar junto às novas administrações
para levar mais qualidade de vida à

população", discursou, ressaltando a

necessidade dos novos administradores
a usarem da criatividade para
administrar co.m competência as

dificuldades iniciais. À cidade de
Iomerê, recémemancipada deVideira,
Paulo Afonso, prometeu uma

ambulância.
- Sabemos das dificuldades que a

maioria das Prefeituras tem. Vamos

ajudar para firmar parcerias nos

projetos prioritários e atender o que
for possível a curto prazo -

garantiu.

que ainda não decidiu se vai ou não

candidatar-se à AssembléiaLegislativa
no ano que vem. A declaração foi uma
resposta a pretensão, do empresário
Gilberto Menel, também do PPB, em
disputar uma vaga na legenda e

concorrer ao Legislativo Estadual.
Segundo Wagner, ainda é cedo para
tratar do assunto e vai deixaro caso para
"a ocasião apropriada".

. - Ainda não me decidi a respeito. Já
pensei em deixar a política ,e cuidar

apenas da empresa, mas isso não é
decisivo - desviou,

Sobre o anúncio feito, na semana

passada, porMenel que quer disputar a
indicação do partido, Wagner afirmou
que considera um direito do empresário
em pleitear a vaga, mas fez questão de
lembrar o direito assegurado. "É,
legítimo a qualquer cidadão. habilitar-

Modelo: desenho da fUma de asfalto apresentado aos prefeitos
lenmouqueascidadespequenas utilização. "Não sei o que os as cidades de Tramandaí e

não tem a mesma demanda que mmicípios pequenos têm para Taquara, noRio Grande do Sul,
as maiores epor isso, não teriam investir raimeqaíparreeto deste", pará conhecer _os equipamentos
a mesma necessi dade de frisou. Bordin deveráviajar para e para melhor avalia-lo.

garantir a realização de obras ou dar Jaraguá do Sul - O deputado se a um cargo público. Toda pessoa
continuidade as já iniciadas. De acordo estadual Udo Wagner (PPB) afirmou maior de 18 anos, com título-de eleitor,
com eles, os antecessores deixaram

Florianópolis - Onze prefeitos das

regiões Serrana e Meio-Oeste tiveram
encontro com Q governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB), na semana

passada. Eles fazem parte da primeira
turma de novos prefeitos, empossados

. em primeiro de janeiro, que terão
audiência com o chefe do Executivo
Estadual. Na oportunidade, Paulo
Afonso reafirmou a disposição do

governo doEstado emmanter a parceria
. com as Prefeituras e ajudaI ncs projetos
prioritãrios, O governador se encontrou
ainda com dez dos 11 prefeitos eleitos
peloPSDB.

Os chefes dos Executivos
municipais, que estavam

acompanhados pelo secretário do
Desenvolvimento Econômico e

Integração ao Mercosul, Eduardo Pinho
Moreira, e dos deputados estaduais
Francisco Küster e Jorginho Melo,
entregaram ao governador as principais
reivindicações de cada rramicípio. A
maioria solicitou máquinas. para

tem o direito de querer ser candidato",
desconversou. A respeito das

declarações de pepebistas de que ele

teriatraído o partido ao apoiar o então

candidatoGeraldoWerninghaus (PFL),
às vésperas das eleições, Wagner disse
que é a minoria.

- O sentimento que percebo é que'
uma minoria dentro do PPB tem essa

idéia. Talvez até, por outras razões -

acrescentou, assegurando que caso não
saia candidato, Menel é um dos nQ�es
que o partido dispõe.

O" deputado descartou a

possibilidadede se filiar a outro partido.
"Estou bem noPPB ", insistiu. Ele disse

.

ainda que se o PPB realmente se sentiu
traído "pode montar um processo de

expulsão". Wagner não acredita na

hipótese e disse que "optou pelomelhor
para Jaraguá do Sul".

Laboratório Lenzi de lInáli�e� clmteas .Ltda.
Participante do Programa Nacional de Controle de Qualidade

da 'Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.
Com o conceito excelente em 92-93·94-95

,Dra. Rosangela M. Lenzi - CRF 1397

ExpeçJiente: 7:00 às 12:00 113:30 às 18:00 horas
Rua Emíiio Carlos Jourdan, 140 - CEP 89251-020- Jaraguá do Sul-SC

FoneJFax: (047) 371�6524 I 372-0108

Amvali estuda a possibilidade em adquirir usina de asfalto
De acordo com o diretor da

Divisão de Imprensa da

Prefeitura, Odair Berthi, os

prefeitos devem se reunir outras
vezes para discutirem as

propostas e decidirem sobre a
, viabilidade de cada um. O

equipamento completo é

composto por uma usina modu
lar de R$ 250 mil, uma

hidrostática' (para espalhar o
asfalto) deR$ 80mil, emaísum
outro conjunto de maquinário
acoplado a um caminhão, no
valor deR$ 32 mil. O secretário
de Obras e Serviço. Valdir
Bordin, informou que a usina
tem capacidade para produzir
300 toneladas por dia.

Sobre a participação dos

mmicípios na aquisição dos

equipamentos, Berthi disse que
"será preciso mais algumas
reuniões entre os prefeitos". Ele

Novos prefeitos se encontram com Udo Wagner afirma estar
governador e discutem parcerias indeciso sobre candidatura
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�osaico INSS vai cobrar dos novo�prefeitos
Apelo

.

dívidas para com a Previdência
o prefeito de Schroeder, Gregório Tietz (PFL), iniciou os

contatos com o Samae com o objetivo de solucionar a falta

de água no Bairro Vila Amizade, sob responsabilidade da

Casan.

De acordo com informações da Prefeitura, o Samae já está

elaborando estudos para assumir a concessão dos serviços
no local.

Na semana passada, Tietz decretou estado de calamidade

pública no bairro. A intenção do prefeito é chamar a atenção
.

das autoridades para o problema.
Com as chuvas dos últimos dias, o problema foi atenuado.

. I

Sem chances

O deputado estadual IvoKonell (PMDB) descartou qualquer
. possibilidade do ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Durval Vasel
(PTB), de regressar ao PMDB.

Segundo Konell, as acusações- feitas por Vasel a

"peemedebistas históricos" inviabiliza qualquer tentativa de

retomo à legenda.
Um dos líderes do PMDB afirmou que, caso Vasel retome

ao partido, ele sai.

Boa noticia
O vice-presidente da Telesc, Geovah Amarante, informou

que a concessionária vai ativar duas estações de Rádio Base

para telefonia celular. Uma na lbcalidade de Sinuelo, que
deverá entrar em operação no final do mês, e outra em

Araquari, prevista para funcionar em fevereiro.

As estações solucionarão. os problemas de sinais nas cidades
da região.

'Iude como dantes.••
Continua o-impasse entre o governo do Estado e a bancada

do PT naAssembléia Legislativa a respeito daCPI das letras
do tesouro.

De acordo com a líder petista, Ideli Salvatti, o governo se

nega a. enviar os documentos solicitados pela comissão. O

que já havia acontecido anteriormente.
O governo, por sua vez, alega impedimentos jurídicos de

prazos e prerrogativas.

Dúvidas
O senador Vilson Kleinübing (PFL) denunciou, no plenário
do Congresso, que somente R$ 120 dos R$ 605 milhões de

letras foram vendidas. O restante, segundo ele, estão no

Fundo de Liquidez do Besc.

Conclusão

Se a denúncia de Kleinübing for verdadeira, o governo
realmente não poderá mostrar os extratos bancários pedidos
pela CPI. Porque vai comprovar que pagou ágio e deságio
de títulos que ainda não foram negociados.

Levantamento realizado

pelo Serviço de

Planejamento da

Superintendência
Estadual aponta crédito
de R$ 54,5milhões com
179 Prefeituras

Florianópolis A

SuperintendênciaEstadual do
INSS (Instituto Nacional de

Seguridade Social) está

enviando correspondência aos
prefeitos recém-empossados .

O objetivo é cobrar as dívidas

das Prefeituras,. princi
palmente no que se refere ao

combate à sonegação ná -área
da construção civil, de

particulares para com a

Previdência, avaliada pelo
INSS regional em R$ 54,4
milhões. .A

Em anexo, o órgão está Em dia: Kuchenbeker afir1fUl que Jaraguá do Sulnão tem

alertando os chefes dos
débito» com o INSS'

. Executivos sobre o risco de

terem o FPM (Fundo de

Participação dos Municípios)
bloqueados caso não cum

pram os pra,zos para o

pagamento dos débitos

parcelados e das contri-

. buições mensais. Segundo
informações da Superin
tendência Regional, cerca de

17 Prefeituras têm o FPM

bloqueados por mês. Ö INSS

informou que somando os

débitos administrativos e

jurídicos, a dívida chega aR$
908,7 milhões, dos quais R$
854 milhões são de empresas

privadas. Em cima deste
cálculo não foi computado os

débitos' parcelados que
envolvem 1.072 Prefeituras

com dívidas de R$70.576,00,
na área administrativa e

jurídica,
O documento enviado às

Prefeituras Iembra ainda a de pagamento de 54 mil

responsabilidade de exigir aposentados.
. dos proprietários de De acordo com a Se-

construção. matrícula da cretaria de Finanças e

obra no. INSS para a Administração de Jaraguá do'
concessão de alvarä. No fi- Sul, a Prefeitura não tem

nal da obra o poder público nenhuma dívida com o INSS.

deve também exigir a CND O secretário Sérgio Kuchen

(Certidão Negativa de bekerinformou que a ad

Débito) para a emissão do ministração recebeu apenas
habite-se. "A Prefeitura que uma notificação sobre as

não exigir a matrícula ou a 'exigências de matrículas e

CND está sujeita a multa de CND. "Não tenho conhe

até R$ 56,3 mil", lembra o cimento de nenhuma dívida

documento, que pretende, .

com o INSS. No levanta

além de fazer um trabalho mento preliminar não apare

preventivo junto aos novos ceu essa dívida. Aliás,
prefeitos, combater a sone- quitamos tudo, inclusive o

gação. FGTS"; garantiu, assegu-
Estão .sendo convo-cados rando que a fiscalização da

os proprietários ina- Prefeitura vai exigir dos

'dimplentes para quitar os proprietários de obras as

débitos. Segundo a Superin- matrículas no INSS e a CND

tendência Bstadual, os débi - antes de autorizar o habite

tos equivalem a oito folhas se,
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Malharia poderá ter bens Novo chip promete melhorar
.. .. o uso do telefone celular

apreendidos
.

judicialmente São Paulo - Um chíp produtoo�problem�como
.

.

'

.

importado do Japão é a cortes de ligação e ruídos de

Assessoria Jurfdlca do, horas extras. grande novidade no transmissão são reduzidos,

Sindicato do Vestuário As atividades .da Facção mercado de telefonia evitando nova ligação para

ingressou na Justiça Bris Malhas se encerraram no celular. O Otojy é um completar a conversa.

com pedido de arresto final do ano passado quando componente específico Os testes realizados

para garantir .

concedeu férias coletivas aos para ampliar a capacidade com o Otojy mostraram'

pagamento de salários, funcionários. Maria Tereza de transmissão e recepção
.

que o chip absorve,
férias e 13f1 lembrou que, na ocasião, a de ondas eletromagnéticas concentra e direciona as

Jaraguä do Sul - A proprietária afirmou que não dos aparelhos de ondas eletromagnéticas
empresa Facção Bris Malhas reabriria aempresa neste ano. comunicação. para a parte posterior do
poderáterosbenspatrimoniais "Ela disse quea empresa dava O chip foi desenvolvido 'aparelho, protegendo o

apreendidos pela Justiça do prejuízo e não. pagou
com o objetivo de melhorar usuário dos possíveis

Trabalho. O Sindicato dos ninguém" � afirmou.
a utilização dos celulares, males . causados pelasCostureira há 25 anos, Maria
especialmente nas regiões ondas. Outra novidade do

Tereza teme que a empresária
Kaiser: &'0 pessoal quer desvie as máquinas para onde existem dificuldades chip é a utilização nos

receber o que tem direito"
Chapecö, onde é dona de uma

de propagação das ondas de telefones sem fios, alto-

outra malharia. rádio. A fabricante garante falantes sem fios e walkie-

DERETTI Outra que com a utilização do . talkie.

Trnba1hadores nas indústrias do
Vestuário encaminhou pedido
de arresto (medidacautelar que
cönsiste na apreensão judicial
de bens do devedor) alegando
que a firma não pagou os

salários de novembro e

dezembro, além das férias
coletivas e o 130 salário. A
entidade denuncia ainda que a

proprietária da Facção, Maria
Ruth Correia, manteve cinco

costureiras sem registro
profissional por quatro meses.

De acordo com
-

o

sindicato, a medida cautelar

disse que a proprietária alega
não ter dinheiro para saldar as
dívidas. "Ela sempre promete
que vai nos pagar, mas até

hoje não apareceu nada do

que nos deve", reclamou.
Além de Maria Tereza;

trabalhavam na empresa a

ftlhaElaineCristina de Pinho,
admitida em setembro último,
que começou a receber os

salários atrasados no terceiro

empresa que poderá ter os

bens apreendidos é a Indústria
de Estofados Deretti. O

Sindicato dos Trabalhadores

da Construção Civil e do
Mobiliário também entrou na

Justiça contra os

proprietários. A denúncia é a

mesma, falta de pagamento
dos meses de novembro e

impetrada tem como objetivo pagamento, e a irmã deMaria dezembro, férias, '130 e não

"evitar a dissipação dos bens Tereza, Mima Hintz Spezia. depósito do FGTS (Fundo de

patrimoniais daempresa", que "Recebi cheque sem fundos, Garantia por Tempo de

segundo as funcionárias, já depositei na conta do meu Serviço). A direção do
desviou cinco máquinas para irmão e ele acabou também sindicato informou que a

aRuaFmncisco Hruschka, no sendo prejudicado", contou dívida da empresa com os

Bairro São Luís. Uma das ex- Elaine, acrescentando que não trabalhadores ultrapassa R$
funcionárias da Facção Bris recebeu os R$ 300,00 150 mil, além de ter sido

Malhas, a costureira Maria referentes ao salário de autuada oito vezes pela
Tereza Hintz, de 51 anos, dezembro, aviso prévio e Fiscalização do Trabalho.

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Gildo
Antônio Alves, foi eleito coordenador do Departamento do Vestuário, órgão
vinculado à Federação des Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina

(Fetiesc). Alves vai substituir Vanderlei Camargo, de Rio do Sul.
- O departamento, criado em janeiro de 95 e que reúne os sindicatos de Brusque,

.
Blumenau, Caçador, Criciúma, Jaraguä do Sul, Joinville, Rio do Sul e São Bento.
do Sul, tem como objetivo integrar as entidades sindicais e garantir "as mesmas
conquistas aos trabalhadores".

,

CONCURSOS PUBllCOS
Palestra Informativa Grátis

Você quermelhorar de emprego?
A melhor hora é agora

Ambos os sexos, Sem limite de Idade

Fiscal do INSS - RS 4.500 (Iniciais)
- Nível Superior Concurso Autorizado
- 700 vagas D.O.V, de 22/10/96

Tecnico Receita Federal RS 2.100,00 (Iniciais)
Escolaridade 22 Grau

Sem experiência anterior
solicitada autorização para
realização do concurso

INFORME-SE

Amplas explicações sobre estes e outros concursos.
Gratuitamente e sem compromisso. .

Dia 30 de janeiro (5!-feira) 19:30 horas
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário.
Rua: Francisco Fiseher, 60 - Jaraguá do Sul - SC

Prepare-se com quem entende do assunto:
Curso Preparatório direcionado. Gabaritada equipe de
professores.
Experiência comprovada - Apostilas auto-explicativas

Curso Prctessor '�aulino Rosskamp
,

Edil. Terraço Center 112 andin - sala 1106
Rua Mário Lobo, 61 - Cx. Postal 466 - Joinville - SC

Cep.: 89.201.972
Fone: (047) 433-8759

fSrJlCIONJIR, UM DIRElrODf rODOS
Dia 3 de fevereiro serão implantadas em nossà cidade ÁREAS DE ESTACIONAMENTO.

Você poderá estacionar seu veículo mais facilmente, por
um período de até duas horas no mesmo local. .
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Proprietário da Ewaldfecha acordo
e funcionários voltam ao trabalho

A

Enio Padllha Pilho
apreensão judicial dos bens do
devedor) foi suspensa pelo
sindicato a' pedido dos
funcionários. Mussinato , no

entanto, afirmou que a ação
poderá ser retomada caso a

empresa não : cumpra os

acordos. "É uma medida de

segurança", justificou.
NEGQCIAÇÃO Em

reunião entre patrões e o

Sindicato dos Metalúrgicos,
'durante asemana, ficou acertado

que' os reajustes da, categoria
serão de 8,15%, mais abono de

R$ 50 e R$ 80. Os operários
terão um reajuste de 5% em

janeiro e 3%. em abril. Em
fevereiro, os trabalhadores de

empresas de até 70 funcionários
recebem abono de R$ 50, os
demais R$ 80. O acordo aponta
um índice de 0,97% menor que
oINPCde96.

pagamento dos trabalhadores,
caso o, empresário não

atendesse as reivindicações da
categoria. Na manhã de sexta
feira (17), a fiscal do Trabalho,
Márcia Vieira, visitou as

instalações da, empresa e
'

comprovou as denúncias. Ela
autuou a empresa e a maltou
por não estar efetuando o '

depósito do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço). ,'_

Na segunda-feira (20),
. Stefenson esteve na cidade

para negociações. Ele

prometeu quitar as férias
coletivas em duas parcelas,
uma já no final de janeiro.
Haverá descontos dos dias

parados, mas a'! demissões por
represália'! foramdescartadas.
O pedido de' arresto (medida
cautelar que consiste na

Serviços: os dez indicadores
da Qualidade Total

(Continuação da edição anterior)

Jaraguá do Sul - Os cerca

de 50 funcionários da fábrica de

parafusos Ewald encerraram a

grevenanoite daúltimasegunda
feira (20) após receberem os

salários de dezembro. Eles
entraram em greve namanhã da

quarta-feira da semana passada
alegando não terem recebido o

salário dedezembro e aprimeira
parcela das férias coletivas. De
acordo com eles, a empresa
tannem suspendeu convênios
com supermercados e planos de
saúde. '

Durante a semana, o

Sindicato dos Metalúrgicos
tentou contato com o

proprietário da Ewald, Jan
Steferson, umsueco que mora
no Rio de Janeiro. O presidente
da entidade, Jair Mussinato,
prometeu entrar comuma ação
'de arresto pára garantir o

'6 - Cumprimento dos prazos
Um serviçomuito bem feito, barato, mas que, em veZ de ser executado em

uma semana Cconforme a previsão) leva dez días para ser concluído, pode
oausar.Ie geralmente causa) um prejuízo muito maior do que a eventual

diferença de preços do contrato. , I

O não cumprimento de prazos é uma doença para a qual n6s, brasileiros,
precisamos encontrar a cura. E NÃOMELHORES DESCULPAS.

7 - Capacidade de assumir responsabilidades
Uma empresa - em comparação com um autônomo - temmaior capacidade
de assumir ös custos de um erro cometido, ainda que involuntariamente.
Entre duas empresas sempre existem diferentes graus de Capacidade para
assumir responsabilidades. O patrimônio físico, o nome e o prestígio da

empresa, bem como a reputação dos seus proprietários devem ser levados
em conta na hora de "MEDIR" até queponto se pode esperar ser resslircido
de prejuízos decorrentes de eventuais erros comprovados.

8 - Limpeza e ordem no local de serviço
Os prestadores de serviços muitas vezes têm como local de trabalho a

propriedade do cliente (residêncíazescrítöríoríndüstría).
A desorganízação e a falta de limpeza, nesses casos, representam muito
maís do que relaxamento e preguiça. Podem significar uma tentativa de
dificultar a avaliação do cliente, impedindo-o de ver tudo com a necessária
clareza.

.

NOTAS
A F&F Consultoria e Treinamento empresarial vai promover de três de fevereiro a 24 de

julho, na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, nas segundas, terças e quartas
feiras, das 19h15 às 22h30, o curso de Gerenciamento de Empresa,
O curso será voltado para proprietários e/ou gerentes de pequenas empresas e contará com

disciplinas como Administração FInanceira, .Desenvolvimento Gerencial, Marketing e

Legislação Trabalhista, além de palestras de profissionais do setor.

Estão previstas também três visitas à empresas, que poderão ser escolhidas pelos alunos. O

objetivo é consolidar os ensinamentos ministrados em sala de roda.
-

,

I

9 - A:tendimento aNormas de Segurança do Trabalho
Segurança é sempre uma questão coletiva.
Num acidente de trabalho nunca existe uma üníca vítima. Um acidente de
trabalho provocará transtornes e constrangimentos para OACIDENTAOO

Ca vítima principal); para OS COLEGAS, DE TRABALHO, que, -vía de

rêgra, ficam traumatizados e apresentam sensível perda de rendimento

profissional; para o CHEFE OU EMPREGADOR, qúe terá de desviar sua
atenção dos negócios e garantir o atendimento e socorro necessários; para
OS FAMILIARES DAmIMA, que terão de conviver com todo o processo
de tratamento e recuperação, bem como com as seqüelas... e, em 11ltima

análise, para o CUENTE, que acaba se sentindo envolvido com um

problema que não deveria ser dele.
Isto sem considerar os prejuízos financeiros e materiais que geralinente
estão vinculados a um acidente de trabalho.
Um fornecedor de serviços que não dê a devida importância à questão da
SEGURANÇA DO TRABALHO é, na melhor das hípöteses, um
IGNORANTE; e.jia pior, um IRRESPONSÁVEL.
E nenhum cliente, com o mínimo de bom senso, gostaria de ter alguém
com essas características trabalhando para ele.

7x R$197,OO
7x R$191,OO
7x R$185,OO

Valor: um aluno por empresa .

,

dois alunes por empresa � .

três ou mais alunos por empresa
.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (047) 422-5141

10 - Compromisso com o cliente

Quando um prestador de serviços está trabalhando na sua. empresa, ele

precisa entender isso: ele trabalha PARA VOC� E deve estar envolvido e

comprometido com os problemas de SUA EMPRESA.
• EIe não pode, entre duas opções.escolher a que facilita o trabalho DELE
ou aumenta súa margem de lucro;
• Ele não deve sair por aí falando para todo mundo a respeito do trabalho

que executa dentro da sua empresa;
• Ele tem a obrigação de zelar pelo patrimônio e pela reputação de seus

clientes.
'

10 Senai ..; Centro de Educação e Tecnologia de Jaraguá do Sul vai promover os seguintes
cursos de aprendizagem.
* Mecânico de maquina de costura industrial
* eletricista geral
* Mecânico geral

'

* Mecânico de manutenção

As inscrições vão até a próxima terça-feira, dia 28, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Os cursos são graniitos e terão duração .de dois anos.

Pré-requisito: idade mfnima de 14 anos, 6a'série do primeiro grau.
Caixa posta/191- cep 89.251-970 - sniopf@nstuno.com.br

CERT. AUTJMJ NO 011587/96 INfclO E TÉRMINO DA PROMoÇAb:
PROCESSO NO oeOoo.028.691/96·89 DE 24/12/96 À 17/05197

I LOJAS E SUPERMERCADOS
.

CADA R$ 20,00 EM

C
.• '.

'

i I· COMPRAS = 1 CUPOM� I.Li3U:tJ laJ�o_oo--
GRÁTIS POR SORTEIO

UMA MERCEDES BENI �180 ClASSIC OKm

17105/97
este Mercedes
pode ser

seU.

MAIS 126 OICICLUAS MONARK MOlKE PLUS 18 MARCHAS 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 SORlEIO).
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Comércio registraaumento de 13,27% em96
superou a Extremo-Oeste nas

vendas por uma diferença de
apenas 1,63%, registrando
crescimento de 5,99%. A

.

inadimplência ficou em 5,21% e

o resgate do crédito foi de

26,16%. Na média estadual as
.

vendas ficaram em 13,27%, a
inadiinplência-l,08 e o resgare
docrédito 19,72%.

- Um exemplo foi a queda de
4,36% nas vendas na região do

Extremo-Oeste - explicou Pohl,
A região Norte apresentou

maior aumento nas vendas,
19,05%, apontando uma

inadimplência de -5,22%,
contrastando com apenas
1,45% do número de resgare do
crédito. O Vale do Itajaí

preocupação com o crédito
deixou o movimento de vendas
a prazo de dezembro, melhor
mês do ano, abaixo das

expectativas. O setor registrou
um incremento de 19,74% em

relação a dezembro de 95. A
FCDL atribuiu o índice inferior
às -dificuldades que atingiram
a agroindústria.

aumento'de 20,52%, as vendas
de materiais de construção
aumentaram 18,39%. A FCDL
acredita que a estabilização da

moeda' contribuiu para o

acréscimo no comércio. "O
índice de inadimplência teve

redução significativa e houve

aumento no resgate de crédito",
avaliou, acrescentando que, em

comparação com' o ano de 95,
quando apresentou uma

"explosão" no número de
devedores, amadirrplência de 96
(-1,08%) mostra 'que os

, catarinenses estão saindo do
vermelho.

Outro ponto considerado
positivo pela FCDL foi o

aumento do resgate de crédito,
pessoas que saíram do SPC,
que ficou em 19,72%. Na

opinião 'de Pohl, o 13° salário
foi fundamental no. processo.
Em dezembro,· o resgate
apontou um aumento de

29,13% em relação a igual
período do ano anterior. A

Florianópolis - A FCDLI
SC (Federação das Câmaras
deDirigentes Lojistas de Santa
Catarina) registrou um

aumento médio da ordem de

13,27% no comércio do Estado

�m r�lação ao ano anterior.

Apesar do acréscimo no

movimento de vendas a prazo,
o presidente da FCDL, Jorge
Ronaldo Pohl, disse que o

índice não é animador para os

lojistas.
- O índice é significativo

porque 95 foi um ano muito
ruim para o comércio -

menosprezou.
O número foi calculado com

base no movimento dos SPC's

(Serviço de Proteção ao

Crédito) das CDL's (Câmaras
de Dirigentes Lojistas) do
Estado. O levantamento

apontou também que os

consumidores preferiram
investir em bens duráveis. Os

'negócios com móveis e

eletrodomésticos registraramum

Blumenauprepara a segunda
maior feira têxtil do país

organização está trabalhando
com a expectativa de receber o
mesmo número de visitantes. A

feira terá o apoio do Ministério
da Indústria e do Comércio,
Associação Brasileira da.
Indústria Têxtil, União
Brasileira dos Promotores de

Feira, Associação Brasileira de

Empresas Organizadores de

Congresso, governo do Estado,
Santur, Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina,

'

Sindicato da Indústria Têxtil de
Blumenau e Prefeitura.

A TCA Karsten, entre outras.

A promotora da feira tem

sede em Joinville e recebeu, em
96, o mérito de ''EmpresaQual
ity", concedido pela Fundação
Eduards Deming, certificado
ISO 9.000, e medalha "Ulisses
Guimarães" da Ordem dos
Parlamentares do Brasil, pela
atuação profissional.

AExpotêxtil do ano passado
recebeu umpúblico em torno de
12 mil 'visitantes e gerou
faturamentonaorderndeR$ 200
milhões. Para este ano a

Blumenau

(Tessari Consultores Ass.o
ciados) vai promover entre os

dias 25 e 28 de fevereiro, nos
pavilhões da Proeb, a

Expotêxtil 97. Será a quarta
edição da segunda maior feira
internacional da indústria têxtil
do país. O evento é direcionado
exclusivarrente para compra
dores e profissionais da área.
J á confirmaram presenças
algumas das maiores errpresas
do setor como: Vicunha, Têxtil
Dahruj, Benevides, Buettner,

EDITAL DE PRAÇA
A DOlJfORA HIWEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
MM.lutzA DE DIREITO DA 2" VARA ClvEL

'

DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADODE SANTA CATARINÀ,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 03/02/97, às 14:30 hiras, realizar-se-á no átrio do
edífício do Fórum, a praça does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva
número 908.4/95, em que é exeqüente Conjel Serviços Contábeis e Adro. S/C Ltda.
e executado S.F. da Silva Reis e Cia Ltda., qua1(is) seja(m): parcela nO 06, situada no
perímetro urbano de Jaraguá do Sul, com a área de 394m2, fazendo frente em

• '14.00mtS., ,com a rua 629, Adolfo Tóbess, coincidindo com alinhamento predial,
travessão dos fundos em 14,OOmts., com terras de Reinoldo Tribess, extremando
pelo lado direito em 28,17mts., com a parcela n° 05 de João Medeiros Zeferino e

pelo lado esquerdo em 28,16mts. com a parcela n° 07 de Ricardo Forlin, distante
85,80mts, da esquina da rua 470 sem nome, avaliado em R$ 6.800,00
Não havendo licitanre(s) na data e hora acima, ou se o(s) bemms) não alcançar(em)
lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo (s) levado(s) a
segundo leilão, pelomaior Iànço oferecido, desde que não irrisörio, no dia 18/02/97
às 14:30 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s)
cônjuge(s) se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontradots) pelo Oficial de c

Justiça. '.

.

Não há ôn�s nem recurso pendentes de julgamento sobre 0(8) bem(ns) acima
mencionado(s), de conhecimento deste Juízo'. E, para que chegue ao conhecimento'
de Iodos 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 Santa Catarina, aos sete dias do
mês de outubro de 1996.

.

Eu. Qãudia Jeníchen, que o datilografei e subscrevi.

HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
JuIzA DE DIREITO

Expotêxtil: desJile geralda feira do anopassado
,

"Servindo

bempara
. ""'t •
:. serVIr

sempre"
\

\' Procópio
j Gomes, 1264
PMe: 371-2114
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Conheça o Laboratório de Informática. da Fer
Informática: .

- Microsoft Word
- Microsoft Excel·
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Access .

- Fácil Windows
- Word Perfeet
e outros softwares

específicos.
Qualquer aluno pode

usufruir dos micros, bastando

apenas reservar urn horário no

próprio Laboratório. Caso não
domine completamente os

programas, existe urna pessoa
capacitada paraauxiliar você e

tirar todas as suas dúvidas. O
. Laboratório de Infonnática da

FeIj localiza-se no Bloco 'B'.
Venha nos visitar!

Hoje o Laboratório de Agora, o que pouca gente
Informática se encontra na sabe é que tudo isso está à

Segunda Fase de sua disposição dos alunos da Fer]
evolução, com 17 micros de segunda a 'sexta das 8:00

(lO "486" e 7 "586"), dos . às 11:00'horas e das 14:00 as
quais dois possuem equipa- 18:00 horas. Aos sábados o

mentos multimídia. expediente é das 8:00 às 12:00

A Terceira Fase do horas.

Laboratório de Infonnática da Temos à disposição. dos
Ferj começa em 1997. Entre alunos apostilas pröprias qúe
os projetos para este ano explicam de uma maneira

estão a instalação do prática como usar oWindows

Windows 95 em todos os 3.11, Q Excel 5.0 e o Word

micros do Laboratório e a 6. O'. Em breve também

implantação de acesso· teremos apostilas sobre o

gratuito à Internet, através de Windows 95 e Internet. Ainda
um convênio com o Governo à disposição dos alunos

Estadual, também em todos possuímos os seguintes
os micros do Laboratório de softwares instalados nos

Informática. micros do Laboratório de

Até o ano de 1995 os aulas.

alunos da Ferj que possuíam . Para isso foi contratado o

na grade rurricular adisciplina professor Achilles, até então

de Informätica eram professor da disciplina de

obrigados a se deslocarem Informática. Com adoação de
uma vez por semana até o alguns micros por parte da

Colégio Divina Providência, Weg e com a compra de

onde eram ministradas as outros por parte da Ferj, em
aulas. maio de 1995 foi implantada

ComocrescimentodaFeIj a Primeira Fase do

criou-se a necessidade de Laboratório de Informática,
possuir um Laboratório de contando com 12 micros

Informática localizado na "486", sendo um com

própria instituição. Outra equipamento multimídia.
necessidadeconstatadaerade Como o maior inimigo da

.

um local onde os alunos . informática é o tempo, em

pudessem digitar os seus 1996 foram comprados
trabalhos de faculdade, nOVO$ micros, desta vez

colocando em prática os "586", sendo um

conhecimentos adquiridos nas equipamento multimídia.

. Projeto de Educação Permanerrte 1997

Promoção Ferj/ Coordenação de Pesquisa e

Extensão
Atividades 4as feiras

NOÇÕES DE PINTURA E DESENHO
Local: Bloco "B" - Sala 7
Horário: 14h30 mino às 15h45 mino

'Vagas: 20

DANÇA DE SALÃO
Local: Bloco "B" - Sala 7
Horário: 16h15 mino às 17h30 mino

Vagas: 30

Infonnações Gerais
Período.março a julho de 1997
O candidato poderä-inscrever-se em maís de urn

curso/atividade/oficina.

2as feiras

RELAÇÕESHUMÁNAS .

Locai: Bloco "B" - Sala7
Horário: 14h30 mino às 15h45 min
Vagas: 30

<,

O valor mínimo mensal de cada curso/atividade/
oficina equivale a dois CRÉDITOS' ARTESCÊNICAS
FINANCEIROS. Local: Bloco "B" -:- Sala 1

Horário: 16h30 mino às 17h15 min

Vagas: 30

.

5as feiras

NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
Local: Bloco "B" - Sala 7
Horário: 14h30 mino às 16 h

Vagas: 20

INFO�TICA BÁSICA I
Local: Bloco "B" - Laboratório de Informática
Horário: 16h às 17h15 mino

Vagas: 20

AUDITÓRIO ABERTO
Úlima 1: feira de.cada mês
Local: Bloco "C" - Auditório daFerj
Horärio: 14h30 min às 16 h '

Palestras: Vários temas

Vagas: Todos os alunos do Projeto de Educação
Permanente.

o valor do crédito foi definido de acordo com a

políti�a financeira daFerj.

Matricula
Data: 3 de fevereiro a 1 de março de 1997
Horário: 13h30 mino às 20 horas.
Local: Bloco "Ati - Coordenâção de Pesquisa e

Extensão.
início das Atividades: e semana de março, confoini'e
o dia dos cursos.

3Q feiras

CONQUISTAS DO SÉCULO_XX:
Artes/Saúde
Artes Plásticas no Brasil
Local: Bloco "BtI - Sala 7
Horário: .14h30 min. às 15h45 -

Vagas: 30

A participação nas palestras no "Auditório Aberto" é
-

gratuita. INFORMÁTICA BÁSICA n
Local: Bloco "B" - Laboratório de Informätica,
Horário: 16hàs 17h15 mino

Vagas: 20
O alunoreceberáCertificado deParticipação, atingindo
75% de freqüência.

• .

. CO:.inhas ,,'
.erllm·
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

.........

!J'
.

111"""· ·�r ::'-.'::.:1]' "11·'·' '$;......................................................................
.. ·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.· w

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267k��__\\_\(iill'IIIIII:)III__F_o_ne_s_:_(0_47)_�_7:-_a_�:_�_7ir_im_37__3-_�_3_n_-_3_7_3-_0..29_7..
fiii
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JARAGUÁ DO SUL E REGIAO

Compra-se aparelho
celular, tratar 973-
8016 com Rogério.

SEXTA-FEIRA,24'DE JANEIRO DE 1997

Vende-se um

Computador, um 586,
e um órgão eletrônico,
tratar 371-7042.

304 com Fernando.

Vende-seComputador
486, tratar 392-3055
ramal30.

OFERTAS
de experiência. Tratar industriais paraalugar,
371-5764 com fazer facção (reta,

overlock e bainha).
Tratar Rua Joaquim

Vende-se Betoneira Francisco de Paula, ao
145L por R$ 450,00, lado Cemitério com

com motor, e um ano Cristiano) aceita

de uso. Tratar Rua facção.
Procópio 'Gomes, 440
com Anselmo.

Vende-se Filhote de
Boxer e Cofap, tratar
371-6675.

StanleyEnke.

Vende-se 4.500 tijolos
por R$ 65,00 o

milheiro. Tratar 372-
2928.

Vende-se 3 máquinas
de costura, tratar fone
372-1524 com Rosa.

Vende-se Toca Fita
CCE por R$ 3,0,00.
Fone: 371-5924.

Vende-se Overlock
Chinezinha semi-nová
de 4mil pontos porR$
200,00. Tratar 372-
0468.

Vende-sé Scanner de
mesa colorido semi
novo da HP 1.600

DPI, impressora laser
HP4 plus 600DPI, 12
páginas por minuto
semi-nová por R$
1.250,00. Tratar 372-
1028.

Vende-se Rádio
Amador para carro ou

caminhão, tratar 372-
11 05 com Sebastião.

Vende-se Babá
Eletrônica Sony por
R$ 70,00. Tratar 975-
1623.Tinturaria:

Procuro vagano ramo

têxtil, tenho alto grau Procuro 3 máquinas

Juízo DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÃ DO SUL - li! VARA CíVEL

o Doutor CARLOS ALBERTO DA ROCHA, Juiz de Direito da 1 II

Vara Cível 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
nQ 16.919, em que é requerente � Banco Itaú S/A e requerida Lourdes
Helena Mazzini Baptista, cujo objetivo do presente edital é a

CITAÇÃO de LOURDES HELÉN� 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 ernbarqos, sob
pena de se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno
direito, o título 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
será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e

Comarca de Jaraguá do Sul, aos dezoito (18) dias do mês de
novembro no ano de mil novecentos e noventa e seis (1996). Eu,
Adiberto Braatz, Escrivão Judicial o subscrevi.

Vende-se Babá
Eletrônica Sony por
R$ 70,00, bicicleta
ergqmétrica R$ 70,00
e carrinho de bebê

Burigotto por R$
80,00. Tr.atar 975-
1623 ou 975-0479.

Vende-se Mega Drive
com monitor colorido
+ fitas, porR$ 350,00,
tratar 373-0006.

Vende-se Telefone
Convencional por R$
2.5ÖO,00, tratar 372-
2033.

Vende-se Linha

Vende-se

Compra-se Máquina
de Costura simples,

duas' tratar 372-1027.

Telefônica
convencional. Tratar
371-7042.

Vende-se Telefone
Celular transferível

por R$ 1.000,00.
Tratar Rua Reinoldo

Rau, 299, 1° ando
sala 03 ou 973-8289
com Osni.

máquinas de fazer
fralda descartävel,
tratar 371-1880. TELEFONES

Vende-se Vídeo Game Vende-se Telefone

MegaDrivemporR$ 'Celular transferível
150,00. Tratar Rua por ns i.ooaoo; tratar
Cabo Harry Hadlich, 973-8129.

EDITAL DE CITAÇÃO

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
JUIZ DE DIREITO

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



CORREIODO POVO - 2 PUBLICA ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 199

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA

FONE: 372-3349

ALUGUEL
DETRAJES

I
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCIAMASDE CASAMENTO.
MargotAdélia Lehmann,Oficial doRegistroCi\'ildo 1° DistritodaComarca de Jaraguádo
Sul. Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus
documentos pela Iei, af"un de se habilitarempara casar osseguintes:

EDITALN°20.926 de 16-01-1997
MAGNUSEDWARDBEHIJNGELÓIDEJURK

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural deJaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Antonio Carlos Ferreira, 23, apto. 201, nesta cidade, filho deWaldemarBehling e Rosemary
Loss Behling.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliada eresidente

. na Rua Antonio Estanislau Ayroso, 421, nesta cidade, filha de Dorival Jurk e Ruth Leo Jurk
E para que chegueao conhecimento de todos,mandei passaropresente Edital, que será
publicadopela imprensa e emCartório, onde serálÚtxadopor 15 (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIATAVARES DACUNHAGOMES Tabeliãeoticialde Títulosda ComarcadeJaraguádo Sul,
Estado de Santa Oatarina, na forma da Lei, etc.
Fazsaberatodosquantoesteeditalviremqueseacham nesteTabelionato paraProtestoosTítulos
contra:
.Cristal Textil Lida, Estrada Schroeder I km 3, sln .: Schrocder;
Cristal Textil Lidá, Estradà Schrocder I km 3, sln - Schrocder;
Cristal Têxtil Lida, Estrada Schroeder I kín 3, sln - Schrocder;
Cristal Têxtil Lida, Estrada Schroeder I km 3, sf..n - Schroeder;
Com. de Tecidos Pomerode Lida, Av. Mal. Floriano Peixoto, 59 - Nesta;
Grêmio Esportivo Juventus, Rua João Carlos Stein, sln - Nesta;
Ind. Calçados Jaraguá Ltda, Rua Bemardo Dornbusch, 479 - Nesta;
Ind. Com. de 'CaIç. Jaráguá Lida, Rua Bernardo Dornbusch, 479 - Nesta;
Ind. e Com. de .CaIç. Jaraguá Ltda, Rua Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesta;
Kamehen M6veis Lida, Rua Antonio Gesscr, 74 - Nesta;

.

Lanchonete Henn Lida, Rua Reinoldo Rau, 562 - Nesta;
Lider Mercantil do Brasíl Lida, Rua 02, 09 - Kennedy Contagem - MG;
Maura MarÍenc Pereira, Rua Rod. SR 280 km 78 - Nesta;
Michigam Botões Lida, Rua Fco. Stinghen, sln - Nesta;
Metalúrgica LeitZke Lida, Rua Joinville, 2287 - Nesta;
Metalin Ind. Mäqs. Lida, Rua Max WilheIm, 786 - Nesta;
Malharia \éste Bem Lida, BR 280,419 - Nesta;
Olmirio Schaves, Rua Max' Wi1heIm, 786 - Nesta;
Ronaldo de Bortoli, Rua Leopoldo Diel, 76 - Nesta;
Rei dos Bolões Com. Aviamentos Lida, Rua Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Silva Almeida Camacho Camacho Lida, Av. Getúlio \Wgas, 488 - Nesta;
Transportadora Marquardt Lida, Estr. Rio da Luz - Nesta;
\éra Lúcia Padilha, Rua Barão do Rio Branco, 997 - Nesta;
Vilson Rengel. n" 903-B lote �2, Jardim Primavera - Nesta;
Wavo Ind. e Com. de Malhas Lida, Rua Leopoldo Jansen, 126 - Nesta;
Zonta Materiais de Consto Lida, Rua João Planinschek, 205 - Nesta;
Alvacir José Bertoldi, Rua CeI. Procöpio Gomes, 1089 - Nesta;
AGT Com. Mats. Constr. Ltda ME, Rua Joinville, 4100 - Nesta;
Alcione Pereira, Rua Arthur Guinther, 220 BI. 2 apto 303 - Nesta;
Comercial Bruky Ltda, Rua CeI. Procöpio Gomes, 500 - Nesta;
Condomínio Residencial Tulipa, Rua Emil Burow, sln - Nesta;
Daterra Ind. e Comércio Lida, Rua 3 de outobro, 3405 - Nesta;'
Distr. de Confecções Adima, Rua Joinville, 5249 - Nesta;
Hilberto Geister, Rua Garibaldi, sln - Nesta;
Instaladora Bertoldi Lida, Rua CeI. PrOCÓpiO Gomes, 1089 - Nesta;
Laurinde Goedert, Rua Gervásio Amancio da Costa, ·sln - Nesta;
Me�n Ind. de Mãquinas Lida, Rua Max WilheIm, 786 - Nesta;
Maurilete Simoni Wintrich ME, Rua Três Rios do Norte, sln - Nesta;
Mercearia Fischer Lida; Rua Roberto Ziemann, 744 - Nesta;
Mercearia FischerLIda. Rua Robert� Ziemann, 744 - Nesta;
Mercearia Fischer Lida, Rua Roberto Ziemann, 744 - Nesta;
Mamisio GeL'IIer, Rua Jaraguá 84, Wigando Meier, Garibaldi - Nesta;
Normando e Bosco Com Repres., Rua Francisco Hruscka, 276 - Nesta;
Optus Ind. e Com. de Malhas Lida, Rua Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
Optus Ind. e Cem. de Malhas Lida. Rua Lourenço Kanzler, 467 - Nesta; .

Posto de Med. Rio da Luz Ltda, Rua ESI. Ribeirão G�ande da Luz I, sln - Nesta;
Padana e Confeitana Tecnopan Lida, Rua Bernardo Dornbusch, sln - Nesta;
Rogério da SílvaPre-Mol. ME, Rua Bernardo Dornbusch, sln - Nesta;
Supnmentos Com Representações Lida, Ria Marcos Mais, 169 - Nesta;
Sandro Engel, Rua Pedra.de Amolar, sln - Corupâ;
Teleform Com. Repres. Ltda ME, Rua Pres. Juscelino, 188 - Nesta;
Telejed Instalações Telecomunic. Lida, Rua Joinville, 1878 - Nesta;
Wanfried Schroeder, Rua Cerro 11 Estrada Aurora, sln - Nesta;
Waldemar Klabundi. Rua Estrada Garibaldi, sln - Nesta;
.

\hldir Koerich, Rua 3 Rios do Norte, 1049 - Nesta.

LS/Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1997
.

flton Hoffmann
Tabelião Substituto

I ,

/

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA,-faço saber ao responsável
pelos títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste OfIcio de

Protestos para serem PROTESTADOS em 30 de janeiro de 1997, se não for pago ..

AQ intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por. escrito.
•

Este EDITAL é expedido em virtude de não ter sido posslvel encontrar o responsável
no endereço fornecido.

Esp. 'Cheque EM-639262 - Vencimento a vista - Valor R$ 641,73
Esp. Cheque EM-630263 - Vencimento a vista - Valor R$ 671,73
Esp. Cheque EM-630268 - Vencimento a vista - Valor R$ 475,20
Esp. Cheque EM-630265 - Vencimento a vista - Valor R$ 445,00
Esp. Cheque EM-630264 - Vencimento a vista - Valor R$ 671,73
Esp. Cheque EM-6302e6 - Vencimento a vista - Valor R$ 445,00
Esp. Cheque EM-630269 - Vencimsnto a vista - Valor R$ 475,20
Esp. Cheque EM-630270 � Vencimento a vista - Valor R$ 475,20
Esp. Cheque EM-630267 - Vencimento a vista - Valor R$ 445,00
DEVEDOR: �DE HAUS IND. COM. MALHAS LTDA.

DCTO: CGCIMF 00.264.340/0001-20
CREDOR: UNICON-BANCO DE COBRANÇAS LTDA.:

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n2 7.661/45 - Art. 10,
e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1997.

IIton Hoftmann
Tabelião Substituto

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EOITAL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA, faço saber ao responsável
pelos tftulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de
Protestos para serem PROTESTADOS em 30 de janeiro de 1997, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.
Este EDITAL é expédido em virtude de não·ter sido posslvsl encontrar o responsável
no endereço fornecido ..

Esp. NP 1376 - Vencimento 28-06-96 - Valor R$ 1.999,51
Esp. NP 1375 - Vencimento 31-05-96 - Valor R$ 1.904,29
Esp. NP 1374 - Vencimento 30-04-96 - Valor R$ 1.813,61
Esp. NP 1373 - Vencimento 29-03-96 - Valor R$ 1.727,25

DEVEDOR:WEIHERNAZZA IND. E COM. REPRES. LTDA.
DCTO: CGCIMF 74.073.727/0001-35
CREDOR: ICO COMERCIAL S/A FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Na forma-do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto lei n2 7.661/45 - Art. 10,
e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1997.

IIton Hoftmann
Tabelião Substituto

EDITAL ESPECIAL DE FAL�NCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA, faço saber ao responsável
pelostítulos abaixo relaciQnados, que Os mesmos se acham neste OfIcio de
Protestos para serem PROTESTADOS em 30 de janeiro de 1997, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

, apresentar declaraçâo de resposta por escrito.
Este EDITAL é expedido em virtude de não ter sido posslvel encontrar o responsável
no endereço fornecido.

Esp. DP 88928/1 - Vencimento 27-09-96 - Valor R$ 421,75
Esp. DP 89083/1 - Vencimento 01-10-96 - Valor R$ 172,50
Esp. DP 88524/1 - Vencimento 18-09-96 - Valor R$ 1'39,72

I!
..

DEVEDOR:WEIHERNAZZA IND. E COM. REPRES. LTDA.
DCTO: CGCIMF 74.073.727/0001-35
CREDOR:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n2 7.661/45 - Art. lQ,
e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1997 .

IIton Hoftmann
Tabelião Substituto
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Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA
.

,

AUX E CRI
' "'@CURRiCULOSCAlXAPOSTAL200....,lll

. S ,TORIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
SUELI 973.3098 r

- -

-A'SS-ISTE-NTE-DE
- - --, 1.ConsideraçõesGerais·,

VENDEDORA
' I o D.O.u. do dia 30/12/94 publica a Portaria nro 25, -de 29 de

I COME'RCIO' .

EXTERIOR I
dezembro de 1994, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho,

SILVIA ·973.5530 que altera aNorma Regulamentadora 9.

AUXILIAR CONTAB'..IL EXIGE-SE: A partir da publicação da Portaria nro 25 as empresas terão 180 dias

L
IDADE DE 20 A 30 ANOS E FLU�NCIA EM INGL�S E ESPANHOL

KARLAN 3730484' INFORMAÇOESNAHUMANA" J para se adaptarem às novas exigências introduzidas na Norma.

. - - - - - - - - Regulamentadora 9 e apresentar o PPRA - Programa de Prevenção de
MOTORISTA AUTO. Riscos Ambientais - Inicial. I .

NELSON 372.3315 m I (�O.D I O LOG I�T�
2. Principais Alterações I

.

.

' .

Agora além de regularmente a empresa ter que monitorar os riscos
AUX: DB ESCRITÓRIO .

.

ambientais (agentes fisicos, químicos e biológicos). ela deve

EDSON 371.8054 ��m.n.��O �m: .DIOLOGUI . .DIOßuímlC.n OU �.HG•. 1)1; .num�rtTOt obrigatoriamente elaborar e implementar um Programa de Prevenção
MOTORISTA AUTO.

�!l de Riscos Ambientais - PPRA.

II W CURRíCULOS CAIxA POSTAL 200 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais dever incluir as

CESAR 371.8953 seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos nscos;

TÉC. ELETRÔNICO :-
-

-V-.-E--N--0-
-

-E-n--0--R-
-

-p':"-RA-
- -

-C--I-S-T--A-
- - -

�I estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;

ELEANA 371.1054' I I
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; implantação de

II COM: CARROPRÓPRIO II
medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da

CRONO:J_\tETRISTA exposição aos riscos; registro e divulgação dos dados.
I I

NEULSI 973.8068: INFORMAÇÕES NA HUMANA
.

I A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas

AUX'.IDE ESCRITÓRIO - - - - - - - - - -,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _j instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos

ROSE 973.3771'
- - - - - - - - - - - - - - - já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir

.
,. medidas de proteção para sua redução ou eliminação.

DESENlÍISTA TÊXTIL I Auxiliar Dept<» Pessoal I o reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes

ANGELO. . 374.0228 I
I itens. quando aplicáveis :a sua identificação; a determinação e

( sexo feminino ) localização das possíveis fontes geradoras; a identificação das
CONTADOR I conhecimento em: folha de pagamento informatizada I possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no

LUIZ 634.0568 ' \ INFORMAÇÕES N"A HUMANA , ambiente de trabalho; a identificação das funções e determinação do

AUX. ESCRITÓRIO � - - - - - - - - - - - - - - - mínimo de trabalhadores expostos; a caracterização das atividades e do

r;::=========:;;:::=========:J." tipo
-

da exposição; a obtenção de dados existentes na empresa,CARLA 371.3864

BSm:Á.GIO indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do
RECEPCIONISTA I �.n. trabalho; dos possíveis danos à saúde relacionados aos nscos

FERNANDA 973.8806 " identificados, disponíveis na literatura técnica; a descrição das
JSX'1'RA CURRICULAR EM RB, medidas de controle já existentes .

.VENDEDORA ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEçAO A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessériaIARA 372.2483,)1'ÍVEI, 'OBIV'BB.SI'I'ÁRIo pára: comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos ..

AUX. PODUÇÃO identificados na etapa de reconhecimento; dimensionar a exposição

CARMEN 973.8474 �.

-

dos trabalhadores; subsidiar- o equacionamento das .medidas de
controle. Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes

AUX. ESCRITÓRIO TRABAI.HO para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais
CARLA 371.3864 sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

VENDEDORA identificação, na fase de antecipação,. de risco potencial a saúde;

TE'MPORA'RIO I constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente a saúde;
Sn.,VIA 973.5530'

, •
quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos

AUX. ESCRITÓRIO trabalhadores excederem aos valores dos Limites de Tolerância

GIOVANE 372.1923 INFORME-SE NA HUMANA, previstos na NR 15 ou, na ausência destes, ao,s valores de Limites de

ltxposição Ocupacional adotados pela ACGIH - American
RECEPCIONISTA 'SOBRE A Corference ofGovernmental Industrial Higyenists, ou aqueles que

mCIANE 375.1365 URGENTE TRABALHO TE.poRARIO venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho,

AUX. ESCRITÓRIO desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais
A • estabelecidos; quando, através do controle médico de saúde, ficar

GIRLEI 392.3066 VOCE QUE TEM CADASTRO NA HUMANA, caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos
VENDEDOR NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ trabalhadoreseasituaçãodetrabalhoaqueelesficamexpostos.

ADEMAR 312.0444 QUE VOCÊ SE CADASTROU, BASTA NOS ! •

CAIXA DIZER QUE ACEITA TRABALHO Para atender de forma global e concatenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
RAQUEL 372.3765 TEMPORÁRIO, PA"RA-- TER MAIS UMA FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

CORRETOR OPORTUNIDADE DE EMPREGO. e

HUMANA ASSESSORIA EM RHGLEDSON 372.3017
INFORME-SE, NA-O PERCAMI na execução e controle das NRs.

,..

TÉCNICODE S:eGURANÇA
-,

DO TRABALHO
'

COM: i ANO DE EXPERIÊNCIA
�
HUMANA
-_...

,INFORMA

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS"
MEDICINA DO TRABALHO (PCMSO) -'AUDIOMETRIA (PCA)

.
RECRUTAMEN�O E SELEÇÃO - CURSOS ,NA ÁREA DE RH

URGEN'iTE TRABALHO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255�24Ö - JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!HUMANA
ASSESSORI� EM RH

�----------------------------------------------------------------------------------�
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CLASSIFICADOS DE OFERTAS Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 199
CORREIO DO POVO - 4

VEíCULOS mil e Veroll3l90GLX cotnpleto. T
371-5033.RECREfiTlVfI DUfiS RODfIS

NOVO ECÔNOMO-
,

Vende-se Brasilia ano 78, cor bege,
motor novo por R$ 2.500,00. Tratar
EstradaNova 3a casa após escola.

Vende-se Corsa/96 com 11mil

originaisporR$9.300,OO. Tratar379.
1490.A partir do dia 24 último, a Sede da Duas Rodas

Associação Recreativa conta com novo Ecônomo.

Trata-se do casal Adilson Inácio Paulo e Simone R.

Karrehen Paulo.
Clientes e amigos são bem vindos e a Associação
Recreativa e Ecônomo buscam a satisfação de seus

clientes, atendendo com qualidade todos os serviços.

I

Vende-se Prêmio CSL ano 90/91 por
R$7mil, tratarap6s 18hnaAcademia
Dedicação em frente ao antigo
Doering.

Vende-se Moto/90 GLX por R$
2.700,00. Tratar 373-0711.

Compra-seDelRey anos 85/86 ou 87,
quatro portas. Tratar371-2198.Vende-se Opala/72 quatro portas,

quatro cilindros por R$ 1.200,00.
Tratar 372-3653. Vende-se Carretinha com carroceria

demadeira, tratar 372-0951 ou 973-
8205.Vende-se Palio/96 EDX metálico,

quatro portas porR$ 9mil e assumir 7

parcelas de US$ 854. Tratar 372-
3276.

Vende-se Opala!77 em bom estado

porR$ 2.300,00, aceito moto até R$

1.00Q,OO. Tratar 973-5229.
Vende-se Escort GL/96 por R$ 7mil
+ prestações; e 'vendo Tipo /95 aceito
troca, tratar 973-8951.

Vende-se Tolda paraSaveiro de lona
em ótimo estado por R$ 150,00.
Tratar 372-3252 ou Rua Padre
Alberto Schneider, 2115.

JAGUARJT50
* Partida élélrlCa .

* cambio automático
, * Motor 49,3 cc

* FI8Io a disco na
roda dl8nteira
*SuspensAo
telescópica na
dantelra
* Porta-capacete sob
obaneo _-

.
• Valor RS 3.180,00

XPLORER 300 -4 X 4

* Partida elétrica
* cambio automático

_

* Motor 95,6 cc
* FreIo a disco na roda
dianteira. .

* SuspensAo telescópica _

na clantelra
• Porta-capacete sob o
banco
• valor RS 3.380,00

Vende-se Passat/80 em ótimo estado,
aceito carro ou

- moto. Tratar Rua
Manoel Francisco da Costa, 2942
João PessoacomRicardo.

Vende-se·Passat PointR$ 4 mil. Tratar
372-2033.

Vende-seMonza/93 completo porR$
12.800,00. Tratar 373-0761.

TRAILL BOSS 250 Vende-seConsórcio não contemplado
com 29 parcelas pagas + prestações
de R$ 336,00 mensais. Tratar 975-
2975.

Troca-se Fiat 147 por outro. demaior
valor. Tratar comNelson ou Noecir no

373-0554.

,

Vende-se Kadett SU90 porR$ 8 mil.
Tratar 372-1362.

Vende-se Fiat 147rn à gasolina por Vende-se Today/94por R$ 2.350,00,
R$ 1.200,00. Tratar Rua Germano tratar 975-0846.

. Marquardt, 135.

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

JET·SKI·YAMAHA JET·SKI·USADOS -

Vende-seSantanaQuantum/89 porR$
Vende-seMercedes608/81 porR$14 8 mil. Tratar373-oo50.Waveblaster 96.0K R$ 9.800,00

.

KawasakiSX 94

Super.Jet 96·0K R$10.8OO,oo Kawasaki SXI 95
Wave-Rider 96-0K R$12.300,00 Kawasaki ZXI900 95
Wave-Rider 1100 96-0K R$14.500,00 SEA-DOQSP 92

R$6.000,00
R$8.000,00
R$12.000,00
R$5.500,00
R$ 4.500,00'
R$ 4.500,00

.

. R$ 3.500,00

PRECE MILAGROSA PARA PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo Tu que disseste: Peça e receberás embora nas

alturas em nossa glória inclinai os seus ouvidos a esta humilde criatura
para satisfazer-me o desejo ouve a minha prece.
Oh Pai amado que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto

almejo (pedir a graça).
Deus supri agora todas as minhas necessidades segundo as suas

riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha
vida e que isto seja feito pelo poder em nome do nosso adorado filho
Jesus.

.

Citar esta prece pela manhã 7 vezes juntamente O' salmo 23 e o Pai
Nosso mande publicar no 3º dia e observar no 4º dia.

Yamaha Súper.Jet 92

Yamaha Super.Jet 92

SUzuki. 94

Carretinhàs para
. motos e Jet-Ski OK

.: R$700,OO

.\_ 'POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

, ,

'.-

Na DICC'S MOVEISvocê 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 ae seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - VISITE-NOS E CONFIRA

DICC'''S lnd. 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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Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1997 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS CORREIO DO POVO - 5

Vende-se Chavettel86 porR$ 3.500,00. Tratar
975-1301 com Jair.

Vende-se Fusca/rü branco, em 6timo estado
"

porR$I.900,00. TratarRua Frederico Barg,
76, próximo Rodoviária.

Vende-seGoll.6/88 em 6timo estado, porR$
5.900,00, aceito troca. Tratar 371-5621.

Vende-se Santana GLS/86 completo, ar,

direção, trio, vidrosverde, terceiro dono. Tratar
371-4842 com Fernando.

Compra-se Fiat 81/82, tratar973-8016 com

Rogério.
I

Compra-se Parati ou Opala quatro portas
diplomata. Tratar979-0074 comMarcos.

Vende-se Capota para Pampa, nova. Tratar
372-1105 com Sebastião.

Vende-se BelinaLDOn9. Tratar 373-0673.

AUTO NOVO
VEíCULOS

PROMoçÃODASEMANA:
4 FUSCAS - anos: 73,74,76,79 em ótimo estado por

R$ 2.000,00 cada

gas
ale
ale
ale

gas
ale
ale
ale
ale
ale

12.300,00
11.500,00
9.200,00
6.500,00
7.000,00
5.300,00
4.500,00
5.500,00
4.700,00
3.600,00
7.500,00

Escort L 1.8 94 cinza
Eseort GL 1.6 93 prata
Parati CL 1.6 92 verde

Voyage CL 1.8 89 branco
Goi CL 1.6 90 bege
Chevette SL 1.6S 89vermelho
Chevette SL 1.6 S 87 bege
Uno S 1.3 88 branco
Uno CS 1.3 86 cinza
Del Rey GL 1.6 83 branco
Gol 1000 94 branco
MOTOS
CB 400 84 bordõ 2.800,00
XLX 350 87 prata 2.600,00
CG 125 86 branca 1.500,00
TODA l.NtA DE VEl'CULOSÀ PRONTAENTREGACOMMELHOR PREçol

gas

n, JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753

Vende-seGoI1.6 CL/89, pneus novospor R$ 6.500,00
Compra-se carro atéR$ 3mil, tratar 372-2442. e Moto/97 CBX 200. Tratar 371-2714.

Vende-se Opala/I? por R$ 2.300,00. Tratar Vende-se Santana/88 CL, à alcool por R$ 7 mil, troca
973-5229. por carro de menor valor. Tratar 372-2208.

Vende-seOpalan2 quatro portas. Tratar 372- Vende-se Chevy/87 porR$ 5 mil. Tratar 973-9948.
3653.

�

Vende-se MonzaSLFJ91 por R$ 10.600,00. Tratar372-
Vende-se Fiat Uno CS/88. Tratar 372-2965. 1775.

R. !m@[fd/bV@ II

Omega CD 93 bordo gas

Tempra 16v 93 bordo gas
F-1000 95 preta diesel

Corsa 94 branca gas
Santana 85 marron ale

Eseort LX 90 azul ale

Kadett SLIE eomp. 89 azul gas
Uno ELX eomp. 94 grafite gas
Gol 87 preta ale

Voyage 85 verde ale
Monza Classie SE 89 cinza gas
Gol 1000 95 marron gas,

Gol 88 branca ale
Parati 83 branca ale
Monza SUE 89 branca ale
Monza 85 branca ale

Del Rey 80 preta ale
Belina 83 verde ale
Uno S 87 branca ale
Corcel 80 branca ale
Pointer 95 verde gas

RLia Jc:>i.,."ill� .,.2 3573
Fc:>"'� (047) 37"'1-9822

JA.RA.GUÁ DO SUL - sc

Vende-se Kombil78 por R$ 3 mil, aceito troca ou

proposta. Tratar 973-8525.

Vende-seCorcel IT/81 ou troco por carro de maior valor.
Tratar 973-5793.

Vende-se&cortl94GL 1.8, gasolina, azulmetálico, com
rodas de liga leve, aerof6lios, valor a combinar. Tratar
371-1169, ramal210 ou 975-1330 com Sr. Paulo.

CORREIO DO POVO E RÁDIO JARAGUÁ
A COMUNIDADE

, )

EM 1° L'UGAR
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CORREIODO POVO - 6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 199

Rua 25 de Julho, 317-
-

�CRECI17fS2.,J
Vila .Nova

- Jaraguá
doSul-SC
FONE (047)

I
. 372-0153-371"'75

VENDAS:
CASA ALV..c! 3 quartos, 1 BWC, + dep.
Czemiewicz. - R$ 35.000,00
CASA ALV. c! 2 quartos, 1 BWC, + dep.
Ilha da Figueira - R$ 22.000,00
CASA ALV. c! 3 quartos,' 1 BWC, + dep.
Estrada Nova - R$ 29.000,00
CASA ALV. c! 3 quartos, 1 BWC, + dep,
Jaraguá Esquerdo - R$ 29.000,00
CASA ALV. c! 3 quartos, 1 BWC, + dep.
Vila Rau - R$ 32.000,00
CASA ALV. c! quartos, 1 BWe, + dep.
Estrada Nova - R$ 36.000,00

· CASA ALV. c! 3 quartos,'2 BWC, + dep.
Barra do Rio Cerro - R$ 45.000,09
CASA ALV. c! 2 quartos, 1 suíte, + dep.
Centro - R$ 58.000,00

i .

CASA MISTA c! 3 quartos, 1 ewc, + dep.
Vila Lenzi- R$ 37.000,00
ÇASA MISTA c! 3 quartos, 1 BWC, + dep.
Agua Verde - R$ 38.000,00
CASA MISTA c! 3 quartos, 1 BWC, + dep,
Vila'Rau - R$ 28.000,00 f'

TERRENO c! 10.000,00 Ilha da Figueira
TERRE:NO cl 450m2 Amizade -

R$ 18.000,00
TERRENO c! 10.256m2 Atrás do Posto
Vargas.
TERRENo c! 25.000m2 Rio Cerro II

IMÓVEIS
Compra-se umacasacom carta

de crédito atéR$ 20mil. Tratar
Rua Eugenio Nicoline, 53 com
Sandro.

Vende-se Sobrado 10x12m em

Joinville no Bairro Aventureiro
ou troca por imóvel em Jaraguá
do Sul ou Schroeder, aceito
carro. Tratar 425-2981.

I

Aluga-se casa próximo a

Malwee com 8 peças. Tratar
Rua Francisco Hruschka, 520
em: frente Churrascaria
Pereira.

.

Vende-se equipamento para
lanchonete por R$ 600,00'.
Tratar 372-3679 comMarcelo.

quartos, tratar 372-2245.

Vende-se Casa de alvenaria,
Rua da Conceição, 131 -

.

Cohab - Vila Rau, fone 372-
2798.

Vende-se Terreno de 12mil ma
com casa, rancho, cercado.
Tratar 371-7554 com Walfri.

Vende-se Terreno de 15x30m
em Barrra QO Sul por R$ 3mil.
Tratar 372-0869.

Vende-seMercearia completa,
.

Rua Victor Vitikoski, 289.

Vende-se Terreno de 14x29m
no Rau por R$ 2.700,00 + 29

parcelas de um salário e meio

por mês. Tratar 373-0811. .

Aluga-se Casa de quatro peças
por R$ 150,00, tratar 973- Aluga-se dois apartamentos,
5013. tratar 372-3738.

Aluga-se bar completo e sala
comercial. Tratar 372-0597.

. Vende-se Terreno de 360ma
com casamista emeia água de
alvenaria bem situadaporR$ 20
mil. Tratar Rua Avelino F. de
Borba, 226 - Figueira.

LOCAÇÃO:
'CASA ALV. c! 3 quartos, 2 swc, + dep.
.

Centro - R$ 500,00
CASA MADEIRA c! 3 quartos, 1 BWC, +
dep, Vila Nova - R$ 250,00
CASA MADEIRA c! 2 quartos, 1 BWC, +
dep. Vila Nova - R$ 300,00

Aluga-se Quartos mobiliados
com roupa lavada, passada por
R$ 70,OO.Trataf'RuaIdaBride,
173 - próximo ao Salão Líder.

Aluga-se Casa de quatro

I;DITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo pre:>ente EDr�AL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA, faço saber ao

. responsavel pelos tltulos abaixo relacionados, que osmesmos se acham
neste Ofício deProtestos para serem PROTESTADOS emao de janeiro
de 1997, se não for pago.

'

,

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de
protesto ao apresentar declaração de resposta por escrito.
Este ED�TAL é expedido em virtude de não ter sido possível encontrár o
responsavel no endereço fornecido.

'
.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nQ 7.661/
45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1 ß97.
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto

Vende-se ou troca casa de
alvenaria na praia de Itajuba
próximo a Igreja, 150m do

mar, aceito terreno ou casa em

Jaraguá do Sul. Tratar 372-
0665.

.

Vende-se Casa de alvenaria co

100mB, e terreno com 900ma po
R$ 30 mil em Schroeder I-V'

,

Amizade. Tratar em Schroeder L
bar do Fuzil com Walmor ou

Luzia.

Vende-se Balcão de padaria por
R$ 250,00 novo. TratarRuaJoão
Januário Ayroso, 915.

Procur�sa para alugar com
três quartos, tratar na Rádio

Jaraguá.

Compra-se casa para tirar do local
(média). Trata! 392-3026 recado

para Cecília.

Aluga-se dois quartos para
rapazes, pröxímoaWeg I. Tratar
372-3227 'com Nete.

Aluga-se casa com dois quartos,
tratar Bairro Vieira, Bar do

Gaúcho, 1500, preço a combinar

Vende-se casa na Cohab na Rua
João da Cruz e Souza, 115 -

. Bairro Vila Rau por R$ 14mil
com garagem.

Vende-se Floricultura. Tratar
Vende-semóveis para salão de .

371-1065.
beleza completo. Tratar 973-
5668.

.

Vende-se Terreno no Bairro
Avai com 1050ma em

Guaramirim por R$ 9.500,00
ou troco por carro, tratar 373-
0906 recado para Tereza.

Compra-se casa com carta de
crédito da Cruza Econômica no

valor deatéR$ 14mil. Tratar 975-
1644.

Vende-se casa em Barra Velha de

alvenaria, tratar 372-3709.

..

Esp. Cheque 060415 - Vencimento a vísta - Valor R$ 717,30
DEVEDOR: Alvina Schroeder Serpa - ME

'

\
.

DCTO: CGCIMF. 00.303.860/0001-02
CREDOR: Confecções Dalila Ltda.

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo prese.nte EDI�AL DE INTIMAÇÃO DE FALf:NCIA, faço saber ao responsável pelos,
titulos abalxo relacionados, que os mesmos se acham neste OfIcio de Protestos para
serem PROTESTADOS em 39 de janeiro de 1997, se hão for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postul�r judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.
.

Este EDITAL é 'expedido em virtude de não ter sido posslvel encontrar o responsável
no endereço fornecido.

'

Esp. Cheque BP -924267 - Vencimento a vista - Valor R$ 751,41
Esp. Cheque BP. -924277 - Vencimento a vista - Valor R$ 229,52
Esp. Cheque 924278 - Vencimento a vista - Valor R$ 229,52
Esp. Cheque 413598 - Vencimento a vista - Valor R$ 218,51
Esp. Cheque BP -924248 - Vencimento a vista - Valor R$ 751,41

.

Esp. Cheque 413599 - Vencimento a vista - Valor R$ 218,00 .

Esp. Cheque 413600 - Vencimento a vista - Valor R$ 218,00
DEVEDOR: JOSt AMARILDO '

DCTO: CPF. 566.720.479-72
CREDOR: UNICON - BANCO DE COBRANÇAS LTDA.:

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nº 7.661/45 - Art. lO, e
Provimento 16/93 da CGJSC. '

'

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1997.
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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Caiatina/97
A 'final do concurso Miss Santa Catarina/97,
realizado na terça-feira (21), no CIC (Centro
Integrado de Cultura), em Florianópolis, reuniu
20 candidatas, o evento com o patrocínio da
'MalweeMalhas.
A primeira colocação ficou para aMiss
Blumenau, Maxine Rodrigues do Nascimento.

.
.

Em segundo lugar a candidata de Lages,
Andressa Kaiser e, em terceiro aMiss

Florianópolis, Renata Flores. Como Miss
Simpatia, a escolhida pelas 20 candidatas foi
Flávia Fátima Feilstecker. Em quarto lugar ficou
para a Miss Rio do Sul, J7an NickyMezadri.
A Miss [araguä do Sul ficou em quinto lugar
entre as cinco finalistas e foi eleita por uma
comissão de sete fotógrafos como aMiss

Fotogênica..
Maxine Rodrigues do Nascimento recebeu a
faixa de RafaelaUnhares, Miss Brasilj96 (Miss
Florianópolis/96) e ganhou os trajes típicos e
de gala para concorrer aoMiss Brasil que
acontecerá no dia 8 de março, em Brasília. A
vencedora também foi premiada com duas

viagens para aAlemanha, um aparelho de
jantar, um relógioOmega e guarda-roupa
completo.

FOIos: DlvUgação

As 20 candidatas do Miss Santa Catarinal97

Miss Videira, Miss Joaçaba, Miss Tijucas, Miss Florianópolis e aMiss Iaraguâ
do Sul, queficou com o quinto lugar efoi eleita Miss Fotogênica

.
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (46) _ APONTAMENTO

Confira aHistória
Alguns moradores do Rio do Serro

encaminhavam requerimento ao

superintendente de Ioinville, solicitando
abatimento nos impostos e melhorias da

estrada, anexando um parecer do sr. Gustavo
Hesse que assinava em nome da UGA DOS
LAVRADORES e o "bürgermeister" exigia
a prova de que podia assinar pelos colonos,
causando revolta entre os colonos que viam
na medida ganhar tempo para decidir.

Jaraguá já contava com uma população
de 10.150 habitantes e produzia centenas de
contos de mercadorias exportáveis, como

queijos, manteiga, fumo, açúcar, etc.

-Alegava-se que fõra constituído como

distrito há 20 anos, tinha aspecto de cidade,
possuindo bons hotéis, escolas, fábricas,
cinemas e tudo omais relacionado ao perfeito
aparelhamento econômico ..Provava que sua

evolução era espantosa e que, Jaraguâ,
proporcionalmente era igual a Joinville, como
distrito eleitoral elegeu deputados que são

capazes de levar avante a idéia de sua

emancipação, como os srs. Deodoro de
Carvalho, Plácido Gomes, Yasconcellos e

Arthur Costa.
Acontecia que um animal desgarrava-se

de seus-pastos - uma vaca malhada de branco
epreto, que o sr. Paulo Rahn, emRio do Serro,
punha no seu pasto, por precaução, e pedia
ao seu dono para buscá-lá no prazo de 30
dias, pagando as despesas.

Colonos do Rio do Serro continuavam
revoltados com a cobrança de imposto de
estradas e pontes, que continuavam
intransitâveis há mais de um ano, dificultando
a circulação de suas colheitas. Mas aparecia
um feitor que falava em nome do governo do
Estado, oferecendo compensadora pecúnia,
o que fez com que os homens abandonassem
as suas lavouras para trabalhar na abertura
da estrada.

Enquanto isso acontecia, curiosamente uma.
Resolução do sr. di: superintendente municipal
de Jolnville, mandava suspender todos os

serviços nas estradas de Rio do Serro, como
represália (?) por se negarem os colonos' de
pagar o imposto de conservação de estradas
e pontes. Como era intenso o tráfego na

estrada que ligava Jaraguá a Blumenau e ao
Sul do Estado, com grave repercussão. ao
próprio Erário estadual, fazia-se apelo ao

superintendente, dr.' Marinho Lobo, de
Joinville, pará reiniciar a conservação.
A estrada (Dona Francisca" era para os

viajantes uma verdadeira desgraça. Trechos
inteiros eram intransitâveis e não adiantava

reclamação do público usuário. A "ACI" -

Associação Comercial e Industrial de JoinviUe

dirigia-se ao dr. Marinho Lobo, superintendente
do município de Joinville e ao governo do
Estado, pedindo providências também �os
serviços de reconstrução da estrada do Rio Serro
que não v;nha sendo paga há mais de um ano.

A Superintendência de Joinville, depois de
muitas demarches remetia um caminhão para
melhorar as estradas.do 2 o distrito. Também era
recomeçada a reconstrução da estrada Rio Serro,
em meados de 1924.

Em janeiro d!!._ 1925, no dia 15, entrava em
.

construção aponte sobre o rio, informava ofiscal
Affonso Piazera e que os moradores da estrada

.Jaraguâ, podiam fazer os seus transportes pelo
caminho que, partindo um pouco além da
residênciade Wilhelm Weege iaã estradaJaraguâ
esquerdo e os do Rio da Luz, fundos, prôximo à

escola pública, passando para a estrada Rio
Serro.

Vinha à Jaraguá do Sul o dr. José Gomes
de Oliveira, diretor de obras da

municipalidade de Joinville.
O governador coronel Pereira Oliveira, por

intermédio da Diretoria de Obras e Viação,
,

abria concorrência.

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempofoi bem empregado.

Há 8 anos
- Em 1989, divulgava-se omovimento estat{stico dos últimos três anos das
atividades da Prefeitura de Jaraguâ do Sul: em 1986, durante o Plano
Cruzado, o setorde construções experimentou um desaquecimento, tendo
expedido 900 licenças para uma área edificada de 118.063, 55m2, caindo
no ano seguintepara 658licenças e 122.160, 26m2 e no ano passado 627
licenças e 103.862,39m2de área requeridapara construção. Os números de
88: as construções para residências responderam por 58.017, 12m2,
industriais, 25:515,33m2; comerciais, 4.760,05m2 eoutras edificações,
6.912,53m2• A Prefeitura expedia 595 alvarás de habite-se (construções
concluidas, numametragem total de 92.947, 14: residênciás 53.637,40m2;
industriais 20.797,20m2, residência e comércio JO.780,30m2;comércios
4.091,97m2 e outras 4.090,27m2

Há 6 anos
- Em 1991, asprincipais empresas de Jaraguá do Sul preocupavam-se com
produção e tecnologia: Eggon João daSilva construiria a novafundição
nomunicipio de Guaramirim, numa área de 5,9milmetros quadrados, já
tendo definido o financiamento ao BancoNacional de Desenvolvimento

..

EconômicoeSocial(BNDES), no valorglobal de Cr$1,4milhão; Wander

Rkege, diretor-presidente daMalweeMalhas, preocupava-se em reduziro
desperdicio atravésda aquisição de equipamentos sofisticados. Asmáquinas
custariam cerca de 3,5milhões de dôlares e iriam incrementaros setores de

estamparia, tinturaria e tecelagem emmalha.
- Honôrio Tomelin, diretorda UNA e colaborador daAgência Planalto,
jaraguaense de nascimento, em edito rial do Cp, comentava em' "Ingredientes
do Desenvolvimento", comentando a "eficiência nacional relativa", que
não depende do tamanho do t�rrit6rio ou dapopulação, opoder relativo é
conseqüência da existênciadematérias-primas em seu solo.

Há 4 anos
- Em J993, a coluna "Reminiscências", do CP comparecia com um relato
sob re o' 'Salão Buhr' e o 'Hotel Central', então existentes na Rua 29 (Emilio
Carlos Jourdan), quefizeram época - o Buhr�onstruindo em 1918 o seu

famoso salão, e o hotel, construido anos antes por Emilio Stein Senior,
local de empolgantes acontecimentos na vida jaraguaense.
- Os legislativos daAMVAll eram ocupadospelos seguintes vereadores:
JARAGUÁ DO SUL - Lutz Zonta; GUARAMIRIM - Francisco Luiz de
Souza; CORUPÁ - Luiz Carlos Tamanini; MASSARANDUBA - Donato
Petri; SCHROEDER - Walmor Hein: Stricker; BARRA VEUIA - João
Ronaldo Dutra Leite e SÃO JOÃODO ITAPERIU -JoséMárcio Ramos.
Massaranduba, São João do Itaperiu, Schroeder e Guaramirim tinham
Câmaras com 9 vagas; Barra Velha e Corupâ, com 11 e Jaraguá do Sul
com 15.

Há 2 anos
- Em j995, o ano começava quente, com chuvas, tombos, solicitação de
obras do governo e a vistoria da comissão da FCF, no Estddio João
Marcatto, com vistas ao estadual.
- O médico Moacir Bertoldi afirmava a sua disposição em disputar as
eleiçõespara a Prefeiturade Jaraguâ do Sul, em 1996. Segundo ele, a sua
candidatura já tomava corpo dentro do PPR, que não vingou no

emaranhado político local, sempre muito recheado de apetites, interesses a
traições, elegendo-se, contudo, em 3/10/96 como vereadorpelo PPB, com
a melhor votação (2.156) dos quinze ungidos pela preferência popular.
Sem dúvida uma votação consagradorapara quem, além demédico, ainda
encontra tempo para sepreocuparcom as problemasmunicipais.

'&1aedificofão hojepetúnceaGerhardRoeJn, emRioCerro 11,masquefoideRichardRoeJn, deJohann
JuliusMöllerequejáfaziampartedeWJheln W«gee,anJesdeleeraumagrandeáreadeterrasdevolutas
que o go�emo do Estado, onde se IocaJiwu a extinta "Colônia Rio do Serro". Passarporali era uma
temeridatk. Hoje, passa em frente desta edlficação uma faixa asfóltica, que é conhecidapor Rodovia ,

"WoifgangWeege"

ALTATECNOLOGIA EM
MATtRIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS
Fone (047) 371-2277
Jaraguá do Su I - SCIDuasROdasIndustrial �

A comunidade cresce e se

traJNormapelo trabslbo. De
cadamn e de todos,
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Lembranças dopassado.
.

"

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, ligue para 372�1300 e fale com Egon, ou
para 371-1919. Se preferir escreva para a Caixa Postal19.

As primeiras iniciativas de

cotonizsçéo (oficial) de
Corupá se deram em 1897.
Há 100 anos. Seu primeiro
nome, Hense-Humboldt. Os

primeiros lotes foram
,

adquiridos por Otto Hilbrecht
e filho e Wilhelm Ehrhardt,
em '7 de junho de 1897, da
Cia. Hanseática de

Colonização .

.

Os primeiros tempos foram

difíceis, como em todo o

começo. Mas,
onncoetmeme, devido à falta
de vias de comunicação.
Apenas o Rio Itapocu servia
de acesso. A seguir foi
aberta a estrada ltepocu
Hansa, a ferrovia, em 1911, e
mais tarde é aberta a Estrada

Nova, à margem direita do .

Rio Itapocu.·
Nesta edição temos o

prazer de publicar duas fotos
ínéditas destes primórdios,
gentilmente enviadas e

descritas pelo sr. Ernesto

i Felipe B/unk.

Será um prazer para nós.
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Em data de amanhã, dia 25 de janeiro de 1997, o distinto casal Rolf e Ürsula Steilein

Brandenburg, comparecem, às 20 horas, na Igreja Evangélica Luterana - Centro, para renovarem
votos de uma união que completou 25 anos, presos pelo mesmo ideal afetivo que os uniu um
dia, de aflições, de incertezas, de carinho � amor, 25 anos, enfim, uma existência desdobrada
em várias existências, comos filhos já criados e perseverando no caminho a dois, que bem faz
a eles e aos amigos que lhes querem de todo o coração.

Após o ato. religioso, seus familiares e amigos serão recepcionados no Clube Atlético
Baependi.

CORREIO DO POVO sente-se honrado em cumprimentá-los pelo alcance de tão significativa
data. _

<'

FESTA DE CALOUROS

Andreas Schmõckel Buerger
Na tarde de 20 do

corrente o espaço da família
de lrineu (Rosane) Buerger,
ficou pequeno com o

resultado do vestibular da
PUC Pontifícia
Universidade Católica, de
Curitiba,
ANDREAS

aprovando
SCHMÖ':

CKEL BUERGER para
cursar engenhariacivil, por
aquele notável esta

belecimento de Ensino

Superior do Paraná. A

notícia como não podia
, deixar de ser, correu

celeremente para todos os,
quadrantes, anunciando a

boa nova com que todo

jovemsonhaum diaalcançar.
em meio dessa verdadeira

guerra em que se busca uma

vaga para freqüentar e se realizar num curso superior,
Andreas fez pormerecer essa vitóriainicial, porqueaplicou-semuito nos estudos

e enfrentou de cabeça erguida os vestibulares que, afinal, lhe reconheceram o

mérito de sua aplicação. O CORRFlO DO POVO apresenta ao agora acadêmico de
engenharia civil, os parabéns que ele merece, realizando-se profissionalmente,
segundo sua tendência detectada no teste vocacional.

A foto que enfeita a auspiciosa nota, por falta de outra mais adequada, mostra
um 'die' da máquina, no Baile das Debutantes no Clube Atlético Baependi, em
Jaraguä do Sul. quando sua irmã Vivian Schmöckel Buerger dança a primeira
valss ('mn _<:"''' nar n inn<ín A norf'''l<:: n� noita nf>. ?R �"'_ ,\"to""hr" ril" 1 QOf,
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FRAGMENTOSDEMEMÓRIA

Os Gerânios _ Vermelhos
Luiz J. Sant'Ana

Transcorriam calmamente os primeiros anos da emancipação política de Jaraguá,
do município de Joinville, ao qual pertencera por longo tempo como seu 2° distrito.

Àquela época Jaraguã era ainda uma pequena e pacata cidade, situada ao lado de

Joinville, que era considerada aManchester Catarinense e do outro lado, ficava o grande
e importante município de Blumenau, inegavehnente o maiorpölo industrial de Santa

Catarina e do sul do Brasil.

A influência politica e comercial de Blwnenau era ponderável e se confuma pelo
fato do presidente Washington Luiz haver convidado e nomeado o então prefeito de

Blumenau, dr. Victor, Konder, ministro da Viação e Obras Públicas do seu governo, e
era o mais importante de todos os ministérios.

Era esta; portanto, a posição do nosso Jaraguá na época a superar o desafio com

parceiros tão impoitantes, para alcançar uma posição privilegiada entre os principais
municípios catarinenses, cujos objetivos veio a concretizar, pela sua constante

operosidade -e grande dinamismo. Entretanto, como o objetivo principal destes Fragmentos
de Memória é mais de natureza histórica e pesquisadora do que politica, vamos rumar
para caminhos mais românticos e menos controvertidos. Com outros

I
tantos atrativos

na vivência de Jaraguá de antigamente, não poderíamos nós, nostálgicos memorialistas,
deixarmos de registrar alguns acontecimentos pitorescos ocorridos no início da década

de 30.

Grupos de seresteiros divagavam pelas ruas semi-desertas sob a claridade suave do

luar, executando belas melodias, enquanto a cidade dormia.

Esporadicamente havia paradas diante de casas e mansões, circundadas de floridos

jardins, onde, geralmente, encontravam-se apreciadores das melodias executadas e,

principalmente, também, sonhadoras adolescentes sob a penumbrá das cortinas.
Um dos grupos que cultivava as serestas foi, iniciahnente, o "Bloco do Amor",

animado conjunto amador. Posteriormente, ante a evolução, constituiu o Jaraguá Jazz

Band, de grande participação em festas e na sociedade.
-

Do "Bloco do Amor" faziam parte inúmeros adole-scentes cultivadores das atividades
artísticas e sociais, jaraguaenses da época.

Dentre outros, participavam ativamente Romeu, Altino, Joaquim, Gustavo, Renato,
Nasim, Werner e este improvisado articulista.

Foi durante uma daquelas memoráveis serestas que assistimos singela manifestação
de carinho. Enquanto executávamos as melodias, Um dos nossos acompanhantes, o

Werner, compôs no piso da varanda, comPétalas dos Gerânios Vermelhos, o nome da

sua Musa inspiradora: M A R T A. O inusitado fato ficou gravado para sempre nos

nossos Fragmentos deMemória, como o último capítulo de um grande amor platônico.
E os dois personagens morreram, ambos solteiros.

VIDA ROTÁRIA

Rotary Florianópolis-Estreito

Florianópolis - A foto desta nota mostra o instante em que eram desfraldadas as bandeiras
do Japão e da Austrália, da panóplia do Rotary Club Florianópolis-Estreito, no dia 6-l-97,

_

quando da visita dos intercambistas '96'-'97, Azumi Hiraya, de Tokyo Inogashira - 0-2750 e

Patrick Wuers, AFS, de Coororong - South Australia, tendo ao lado o companheiro Michel
Diamantoupolis, da Av. de Serviços Internacionais e presidida a reunião pelo ex-governador
Hélio Freitas. Na ocasião a intercambista Azumi fazia um relato, falando já fluentemente o

r'lnrt_uotl;""
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FALECIMENTO

. corrpanheiras de Congregação, pois, grande número delas

enco��vam-se em A�nópolis, cidad� �r�xima, s�e do

Provincialado; 'ondepreparavam-se para unerar o Capítulo.
O cerimonial fúnebre foi dirigido pelas irmãs, onde além

da biografia apresentada, falou em nome da Congregação a

Irmã Provincial. Amissa foi co-celebrada por três sacerdotes
e dois diáconos, na Igreja Matriz.

.

Padre Reinaldo e Frei Carlos foram unânimes ao

enaltecer as qualidades marcantes da Irmã Thornazia; a
. Fé incondicional em Deus, o tratamento devotado ao

próximo,. a solidariedade, o incentivo aos sacerdotes, a
alegria e a paz que transpareciarn continuamente em seu

semblante sereno-e feliz.
Perdemos uma companheira, mas ganhamos uma grande
aliada no Céu. Até breve!"

Rosa/ia Piaz.era Prado

FALECIMENTO

Morre aprimeira enfermeira de Jaraguâdo Sul
A Congregação da Divina Providência deixou de 'contar

com a colaboração de uma de suas mais dedicadas irmãs.
Embora curto o tempo em que tivemos contato com a Irmã

Thomazia, seu nome religioso escolhido, assim mesmo este

semanário resgatou grande parte de sua vida dedicada. ao

serviço do próximo. E pela relevância de seus serviços esta

verdadeira sacerdotisa ficou lembrada em nossas páginas e

nos livros - On Livro de Jaraguá do Sul, do mestre Emílio da

Silva e datas Jubilares da Divina Providência, pela doutorado
em história - Maria Regina Boppré, esta coordenadora do
Museu eMemória Histórica da Divina Providência.
Sua sobrinha, Veralba M. Freiberger Pereira deixou umrelato
dos momentos derradeiros, que transcrevemos:

"Irmã Thomazia era filha de Marcos Emílio Verbinnen e de
Maria Luiza Verbinnen. Nasceu em Jaraguá do Sul, em lOde

setembro de 1904.,Fez votos perpétuos aos 22 anos quando
ingressou na Congregação das Irmãs da Divina Providência.

Trabalhou sempre em hospitais, como: Mafra, Joinville,
Bom Retiro. EmFlorianópolis trabalhounos hospitaisMilitar
e da Polícia. Ao aposentar-se ficou anos no hospital da
Caridade onde passou a dedicar-se à evangelização e

assistência espiritual aos doentes daquela instituição.
Não tardou em levar a Palavra do Senhor aosmoradores

dos arredores. Seus últimos anos de vida passou-os em

Tijucas, na Comunidade Rainha da Paz, de propriedade da

Congregação. Em junho/96 comemorou festivamente seu

jubileu de 70 anos de vida religiosa, Apesar da idade avançada
(92 anos) Continuava conquistando amizades e exercendo
seu ministério, conforme constatou-se pelo testemunho de
diversas pessoas, inclusive jovens, que corrpareceram ao

seu velório por ocasião de seu falecimento, ao entardecer do
dia 31. de dezembrp/96, ocorrido no Hospital deTijucas, onde
estava internada há duas semanas para tratamento de saúde.
O sepultamento deu-se no cemitério daquela cidade no dia 19

dejaneirot)7. A ele compareceram os parentes e pessoas da
comunidade tijucana.

Compareceram, também, em grande número, .suas

Faleceu nesta cidade, no dia 14 de janeiro último, a
veneranda sra. RosaliaPiazeraPrado, filha de Victorio
eEdwirgesBortoliniPiazera, tradicional famíliapioneira
desta terra, nascida em 26/5/J906.

A extinta deixa uma filha, Maria Edwirges e sete

netos. uma irmã Adelia Piazera Schiochet, o irmão

Joaquim Piazera e demais parentes.
Viveu emSão Paulo de 1942_até 1990, exercendo a

profissão de enfermeira. Na capital paulista casou-se

com Clementino daSilva Prado, retomando às suas

origens para tratar da Irniã Amábile. Este semanário

apresenta pêsames aos enlutados,

Centro Cultural Alemão
Circula em nossa cidade a idéia de um grupo de

pessoas que pretendem tornar realidade a corstituição
deum Centro Cultural Alerrão, por ondepoderão retormr
as bases culturais de antigas famílias e seus descendentes,
como acontece emoutras cidades limítrofes com Jaraguá
do Sul. A nossa cidade, durante um longo período foi

considerada como núcleo de colonização alemã, O
progresso vertiginoso desta região e o afluxo de pessoas
em busca de errprego nas indústrias que aqui se localizam.
contribuíram para uma descaracterização dos hábitos. o
que pode influir na constituição social. Pesquisas feitas
em diversos setores. apontam para essa direção.

O Registro Civil de Jaraguá do Sul serve para aferir
tais tendências de cidade que se transforma, com
pessoas que vemde fora. No último edital de proclamas
do l° distrito da Comarca de Jaraguá do Sul apareceram

doze proclamas, envolvendo 24 pessoas. Desses
candidatos a casamento 13 (54,2%) eram nascidos em

Jaraguá do Sul e 11 (45,8%) eram de outras cidades
catarinenses e do outros Estados, a saber: Rio Bonito �

RS, Guatambu-Chapecõ - SC, Pato Branco - PR,
Corupá- sc, Piçarras - SC,; Umuarama- PR, Marechal
Cândido Rondon - PR, Mafra - SC, São José do Cerrito
- SC, Riacho de Santana - BA � Santa Isabel do Oeste
- PR. Este percentual já amuitos anos é uma constante.

Um Centro Cultural Alemão certamente será bem

recebido. À propósito. lemos na Revista
DEl írSCHLAND (Alemanha) matéria da KULTIJR

(Cultura) em que duas instituições, em 19%, emBerlim,
à Academia de Belas Artes e a Escola Superior de
Arte, comemoraram umjubileu: o 300° aniversário com

Uma grande exposição.
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MEMÓRIA JARAGUAENSE

O que faltoupara contar... (II)
TioEugênio

Em recente entrevistá com o protético
Mário Nicollini, ele abordava.as

profissões que se exerciam ;a.qui em

Jaraguâ, quando faltava tudo, mas
.. .

importante era aprender a fazer as coisas,
na prática, porque nem legislação existia

a princfpio. Lembrava, entre outros os

contabilistas, práticos e provisionados,
farmacêuticos que aprendiam a manipular
emfarmâcias, pedreiros que se habilitavam
nos então já existentes Conselhos Federais:
de Engenharia e Arquitetura, como

construtores práticos licenciados, depois
de devidamente comprovada capacidade,

.

que era limitada de aço.rdo com o
z ,

(

regulamento vigente e nenhuma casa- de
.

até dois pavimentos ou salões se tenha

constatado deficiência, os jornalistas
profissionais ainda hoje existem em grande
número; provisionados, para cidades onde

não existia profissional habilitado na

forma da lei, assim acontecendo na

agropecuária que, porfalta de habilitados,
eram realizados por práticos, e não podia
deixar de acontecer 'com os dentistas

práticos, exercendo esse ramo da medicina,
opoderpúblico tomando conhecimento dos
problemas que surgiam, encontrando

f6rmulas para atender a demanda no

interior do Estado. Aqui em Jaraguá,já nos

tempos ,que se aproximavam da

emancipação política do 2° distrito (em
1934), ainda trabalhavam solicitadores

que, após exame de suficiência, estavam

habilitados a exercer as atividades ligadas
ao direito, intervindo em nome de pessoas

que postulavam direitos feridos perante
aos juízes de direito das comarcas ou

procuravam defender-se de acusações
infundadas que eram levantadas numa

época em que o ajuntamento populacional
não passava de simples freguesia

É isso que se pretende relatar com

relação a saúde bucal, em nosso meio, .

lembrando nomes de pessoas que aqui
deixaram os seus serviços bem prestados.
Até a pr6xima.
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Trocou idadena ú/timaterça-feira (21)agatissimaLuciana
Schwalbe, destaque emergente dageração sucesso

-" I,

NO PARQUE - O ex-ministro da Fazenda e ex
governador doCeará, Ciro Gomes, é agora assessor
de planejamneto estratégico do Beach Park, um dos
maiores parques aquáticos do Brasil, napraiade Porto
das Dunas, em Fortaleza.yßle irá estabelecer as

estratégias que deverão ser seguidas pela empresa no
futuro. Alémde outrasmordomias, receberãumsaläno
mensal de R$ 10 mil pelo trabalho.

COMUNICADO
Escritório Contábil RG

de Adernar Gumz
apartir de 27/01/97, estará atendendo

em novo endereço
Rua: Quintino Bocaiuva, 120 - Centro

i.
I
I
I

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA Beltrami

Novas e modernas instalações
Rua Barãodo Rio Branco

FOI\E: (047)372-0081

JARAGUÁ DOSUL- SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

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

W�Wjjt.H,.

Máquinas para empacotamentó
Rua Araquari, 136 - Dha da Figueira

I<'ONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul- SC

NO CIRCO - O Circo Vostok, que
recentemente esteve em Jaraguádo
Sul, está instalado em Balneário
Camboriú com novas e inéditas

atrações, muitas delas apresentadas
exclusivamente no Beto Carrero
World. Acontece que Beto Carrero

(SérgioMurad) é o novo proprietário
do circo: Alexandre Vostok vendeu
o circo e o nome também.

VELHO MUNDO - antes de
aterrissar em Roma durante o

Carnaval, Fernando Henrique
Cardoso dá um olá, queridos, de
últimahora. Apesarde sua viagem
oficial para a Inglaterra estar'

marcada s6 para o final de 97, o

primeiro-ministro John Major
requisitou suailustrepresença em um

seminário para empresários, dia lOde fevereiro, em
Londres. A ilustre ausência serä de Carlos Menem,
aindaporconta dabistöria das ilhas Falklands, Malvinas

e-mail clnagel@netuno.com.br
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As flores deste sábado (25) são todas para a senhora Brunhilde Mah
Schmöckelporseuaniversário.Afesta será,emfamüia ecom seu largo círculo
amizades. DonaBrunhildeéesposade nossodiretorEugênio VICtorSchmöc
Os melhores cumprimentos de todaa equipe do CORREIODO POVO

para seus súditos.

NA FURB - a Universidade Regional de Blumenau
(Furb) e o Instituto Nacional de Pós-Graduação (lNPG)
promovem o curso de P6s-Graduação Lato-Sensu, em
nível de especia1 ização emGerenciamento deMarketing,
O curso visa preparar executivos dealto nível, através
do desenvolvimento aprofundado e da atualização dos
seus conhecimentos no campo de Gerenciamentode
Marketing. As inscrições estarão abertas a partir do
dia seis de fevereiro. Maiores informações pelo fone
321-0247.

consult6rios com aqueles que desejam apenas a paqu
limitada. Em Nova York umasessão de três horas

orientação de ''boas maneiras na paquera" com

assistente social e psicoterapeuta Fran Greene c

US$ 40. Elajáatendeu mais de 10 mil clientes e

criou um guia prático que ensina as pessoas a

aproximarem sem sermal interpretadas.

DORMINHOCOS - cientistas ingleses di
Universidade deBristol estudam o comportamento
motoristas sonolentos paraconstruirum carro que sai
quando o piloto caiu de sono e o acorde imediatamen
comum alarme. Aqui no Brasil eprincipalmente naB
101 acontecem vários acidentes à noite, e a causa

sempre amesma, o motorista dormiu.
CasalMauro e Lenir Koch (Mauro Veículos) desfrutando as belezas do

NÚMEROS DA AIDS _ O Ministério da Saúd nosso litoral na aeonchegame residência-de veraneio em Barra Vel�
organizou o 10 Congresso Brasileiro dePrevenção
Aids, quefoirealizadoemSalvadornomêsdedeze .

CA.RNAVAL AZULE BRANCO - o Clube Atlético Baependi
do ano passado. Depois deste encontro o govern
admite um número de soropositivo no país pr6ximo
que é dado pela Organização Mundial de Saúd
Segundo o ministério, há entre 338 mil e 448

!
brasileiros infectados pelo HIV. Os melhores remédi
disponíveis nomomento, a informação e a camisinha.

'á definiu as datas de 7 a 11 de fevereiro para suas tradicionais
noitadas deMorno. Dia 7, sexta-feira a "Noite do Azul e Branco"
com a Banda Energia. Dia 11, terça-feira, Carnaval infantil às
15h.30 com a Banda Pagode e às 22 horas o grande baile de

Carnaval animado pelas Bandas 4a Redenção e Verão 40°. Como

sempre. boamúsica, cervejagelada, muitaalegria e segurança.

.10 Boticáriol
.;,}

Andreia Cristina liero comemora idade nova na próxima
quinta-feira (30) em torno de abraçosmil

� ..

Ocasalecônomodo ClubeAtlitico BaepenJi, Álvaro eSalete
Küne� tiram um tempinhoparaprovar ospratos deliciosos
que costumam servir nas melhores festas e jantares no

"azurra"

•

WISDOM(- a escola de inglês Wisdom inaugur
oficialmente suas modernas instalações na noite
ontem (23), com coquetel paraseus convidados.
Wisdom está instalada naRua Ângelo Schiochet, 11
commatrículas abertas. Parabéns ao amigoHidalgo d

Anjos pelainiciativae sucesso.

_. '

O COmpetente e dinâmicomédicoMarcos Subtil com a esposa Rossana

MARRAKECH - promove sexta-feira (31) "Sexta só para
maiores" com a festa King Kong Tequila. A tradicional bebida
mexicana será servidapor Alex, bailarino do "Fantasma daÓpera",
Cluoe das Mulheres de São Paulo e por Vanessa deMoraes, garota

Victoria HagnaM;;�l comemorou seuprimeiro aninho nO Play�y deste mês. Bônus com desconto especial em vários pontos
ú/timodia 12 destemês. ElaéfilhadeGilmar e }aniraMenti dadty. Vale conferir.

A cantora ebaili:uinajaraguaenseDanieOeBorba com o cantor

Amado Batista

MOTOTAXI - a grande novidade da temporada em

Balneário Camboriú é a Mototaxi, combatida pela
empresa de ônibus que detém o monop6lio na cidade e

pelos taxistas. Cinco empresas de mototaxis já estão a

tuando na cidade e o assunto é polêmico,mas tem o apoio .

da comunidade. Cerca de 6.800 assinaturas atenissaram na

mesa do pre
feito solici
tando a manu

tenção das
mototaxis. E
olha que fun
ciona mesmo,
você está na

praia, s6 de

sunga ou bi

quíni, apela
para a moto

taxi e vai ra

pidinho pro
mercado, pro
barzinho, prä

O emp res an o He in: Edga rá 1?aeder -outro local da

aniversaria ncstc <ábado (J.') A dai a será praiaoumesmo
comemorada com amigos It ';oJ,t"Wfldos

especiais
prá casa pa
gando 1 real.

• Secretário deCultura, Esporte e Lazer,
Silvio Celeste, começa a mil seu

trabalho, estudando diversos

projetos que deverão ser implantados
por sua pasta, A primeira mostra será
no Carnaval, que já recebe atenção
especial de sua secretaria, para que a

corrrunidade possa' participar
ativamente na Praça Ângelo Piazera.
• Prefeito Antonio Zimnermann, de

Guaramirirn, ainda hão definiu todo
o secretariado, o que deverá
acontecer nos próximos dias. A

nomeação de sua esposa para a

Secretaria deBem-EstarSocial foi das
mais acertadas, afinal de contas, ela

já realizava trabalho exemplar sem ser

primeira dama.

• O comercial em rádio e televisão do

Arroz Urbano abre o apetite.
.• O .grande campeão de pesca desta

temporada foi o Tio Ito (Ailton
Narloch) apresentador do Bailanta do
Tio Ito da Rádio Jaraguá. Com solou
chuva It0 promoveu a multiplicação
dos peixes.

.

• O casal Volnei e Marli Muniz de
Balneário Camboriü, ao lado das
filhas Gabriela e Muriel, foi perfeito
anfitrião nesta temporada. Né, Néki!
Ab, um abraço prá Fabíola também
• Por falar em Balneärio Carmoriü,
Sérgio

.

Mallandro andou se

apresentando por lá. Mesmo com o

SBT "nas costas", o Mallandro anda

por baixo. O público presente nos

seus shows foi sofríve-l, quase
ninguéni
• Em Balneário Camboriü se encontra

de tudo, nas noites então, nem se

fala. Pintou até um "striptaiz"
ostentado em um reluzente cartaz

(enorme). Coisa feia.
• No sábado (18), mais de 15 mil

pessoas visitaram o Beto Carrero
World.

• Praia das Laranjeiras em Balneário
Camboriú, que delícia. Praia lotada,
barzinhos super espertos, jet-ski,
caiaque, banana boat, passeios de

escunas e atendimento de bar em

plena praia. Bom demais!
• EmBarra Velha o point da temporada
foi (e continua sendo) a praia do

Tabuleiro que nesta temporada ficou

super lotada. Só o mar que não

ajudou.
• Destaque da praia do Tabuleiro, o

barzinho do Campo Alegre reuniu

caçadores, pescadores e outros

surfistas (do copo) de plantão.
Atendimento nota mil.

• Nem loiras, nem morenas, o grande
destaque da temporada foram as

castanhas.
• Valdir Bordin começou a todo vapor
na Secretaria de Obras. Aqueles
pequenos buracos. que incomodam
rrruita gente já receberam atenção
especial.
• Pergunta prá Comissão Municipal de
Trânsito, faz sentido aquele
treehinho da Barão do Rio Branco ser

mão única? A que interesse atende?
Os comerciantes dali não estão nada'
satisfeitos.
• Neste final de semana participe com

sua família da Festa de São Sebastião
nos pavilhões de festas da Igreja
Matriz.

POLÍTICOHONESTO - aconteceu em Sales6polis,
cidade de 20 mil habitantes no interior de São Paulo. A
Câmara Municipal concedeu o título de Cidadão
Salepolense a um político honesto, correto e

preocupado com os problemas da Nação: o senador
Roberto Caxias, personagem interpretado pelo ator
Carlos Vereza na novela O rei do gado, da Globo.
Apresentada pelo vereador Benedito Lélis Reno. a

proposta foi aprovada por nove votos a quatro. Se a

modapega...

ASSÉDIO OU PAQUERA - ninguémquercorrero
risco deser processado por assédio sexual, mas todos
gostariam de apenas flertar com alguém. Nos Estados
Unidos, especialistas no assunto estão lotando seus
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Jaraguá do Sul1124,dejaneiro de 1997

�JI�IÇA�
-----------------------------1ackson Jacobi'

Despachante
Cilo

Bueno

chirusada,
aqui vai o
calendário do
ano de 1997.
Trata-se do
calendário dos

o 1º NA PESQUISA

Matriz: 372-2779 rodeios de

Filial: 376-8421 "Vaca

__________• Parada" e

provas funcionais dos piquetes
filiados - ao Clube de Cavaleiros da

Microrregião Norte Catarinense.
Janeiro - Píq. Invernada do Pago

Cidade: Campo Alegre
. Fevereiro -Píq; Marca Passo

Cidade: Guaramirim

Março - Piq. Lembrança do Velho Pai
Cid�e:Schroeder
Píq, Chácara Bianca
Cidade: Guaramirim

Maio -

"

Piq.Armadada Tradição
Cidade: Campo Alegre
Píq. Recordando a Tradição
Cidade: Tibagi

'

Píq. Trote ao Galope
Cidade: Jaraguá do Sul

Agosto - Piq. Laço de Ouro .

Cidadei Jaragua do Sul
Setembro - Piq. Laço Santa Luzia

Cidade: Jaraguá do Sul
Outubro- Piq.ArmadadoGarrafão

-

Cidade: Campo Alegre
Novembro - Piq. Amigo dos Pampas

Cidade: Pomerode

Piq. Asa Branca
Cidade: Guaramirim

Dezembro: Piq. Corupá
Cidade: Corupä

No decorrer do período vamos lhes dar todas as

informações destes rodeios cömo datas, falaremos sobre
os bailes, depois vamos saber também como andam e

quem são os campeões destes rodeios e muito mais.

Abril �

Junho-

Julho -

Ne,sttt e4ição '{uero manJar umabraço
bem chinc�aJo a toJos à'{ueles '{ue Je
uma forma ou de outra já estllflam ou '{ue
aflora, n» começo Jo ano, estio aútnJo
suasmios·ilsnossas, com aparticipação.
E " objeti"o Je

-

mantermos um espaço
abertg para Jiflul'larmos o '{ue hti Je
melhor e que "irá a acontecer Je mellror
Ja traJição flaúcha, nest« '{ue é'a 9«
Reflião !raJlcionalisttt Je Stmút Catarina.

ANTES TARDE
DO QUE NUNCA
Não poderia deixar de relatar aqui a

alegria que me foi transmitida através de
uma carta enviada pela chirusada do agora
"CTG Tropeiros da Amizade" - Balneário

Ban-a do Sul - SC

O Futuro Confirma o Tradicionalismo
Diante da história que escrevemos a cada

novo dia, sempre haverá um caráter exemplar
enquanto prevalecer a "lei" do respeito mútuo.

Nosso contentamento é explicado pelo
processo de aprendizado e desenvolvimento que
vivenciamos, nestes quatro últimos anosno meio
do tradicionalismo gaúcho, através do Piquete
'Tropeiros da Amizade".

Voc€ também é responsável por grandes
alegrias, quando fazemos um balanço das
nossas conquistas festejadas e em termos o

privilégio do seu incentivo e de sua amável

companhia acada Rodeio.
Somente um trabalho de parceria e um

conjunto em harmonia (Homem + cavalo) faz
atingir o €xito do sucesso "Confirmado a

armada ", aquele que o tempo não apaga com

facilidade e se eterniza como um legado a ser

espelho para os mais novos ou geração em

Geração.
-

No decorrer do ano que se finda,
completamos a mais branda de nossas metas,
com a transformação do Piquete para CTG -

Tropeiros da Amizade, ficamos na expectativa
de seu estímulo e que continue o nosso

companheiro leal, constante em nossa jornada
maior, que é cultivar o Tradicionalismo Gaúcho.

Obrigado por tudo!

Parabéns pela vitória, mas quero lhes diZl!r que:
Para cultivarmos esta que éa nossa tradição gaúcha,
'não.ésimples como vestirumabombacha, mm; srm
muitas vezes éardua anossa luta, mm; como diz um
velho ditado "não estámorto quempeleia". Vamos
levandofirme comforça no braço que nem ginete em
lombo de aporreado, que só assim sabemos viver.

RODíZIOS DE CARN!ES
BUFFET POR QUILO

NOVIDADES:

JAVAlJI, BÚFALO
OVELHA

BR 280 ,N° 5.249

JARAGUÁ DO SUL - SC
Anexo ao

�ortal de Jaraguá

COMIDA
CAMPE/RA

Churrasco completo
Ingredientes:
� kg de bistecas de Porco, suco de limão, 1
colher (de café) de tomilho, 5 dentes-de alho

.
.

socados, sal, pimenta-do-reino, 3

berinjelas, � xícara (de chá) de ôleo, 3
tomates.

- Tempere as bistecas com limão, tomilho,
três dentes de alho, sal epimenta. Reserve.
- Corte as berinjelas ao meio no sentido

do comprimento. Faça quadrados com uma

faca e deixe demolhopor 30 mino em água,
sal e o resto.do alho. Corte os tomates ao

. meio.
,

- Escorra as. berinjelas. Regue com o ôleo,
juntamente com a carne e os tomates.

Coloque tudo sobre a grelha, em braseiro
brando. Vire algumas vezes para assarpor
igual (cerca de 30 min). Sirva quente.
Preparo: 10 mino
Grelha: 30 mino

Para 4 pessoas

Receita: Churrascaria Garfo e Bombacha

FANDANGO
- \

.Os Nativos
Dia: 22/2/97

ParqueMunicipal de Eventos Pref.
JoséManoelde Aguiar - Guaramirim.

C'O'M ÉR,CIO
DE CAR,NES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

.

Hua João Plani..check. 407
Fo.... : (047) 372-0624-371-4547 -371-627&

JARAGUÁ DO SUL- SC
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A diferença não está só na beleza

A f amos a , an t ig a e
. revolucionária grife Chanei, criadá
por Mademoiselle Coco Chane I,
nos anos '20 e 30, é o sonho de
boa parte dos vaidosos do mundo.
Símbolo de uma marca forte, a

imagem passada pelas topmodels
que vendem os produtos, tem

que ser perfeita e marcante, para
que este império resista há tantos
anos.

Ter "a cara" da Chanel não é

simplesmente ser extraordina
riamente bonita, mas sim ser a

"diferença" no meio de todos.
Nas duas últimas décadas a

marca elegeu (e pagou muito) para
que mulheres traduzissem tudo

que é ser Chane!. Os 'anos 80
ficaram registrados pelo símbolo
da "ressurreição da grife" com o

rosto de Ines de Ia Fressange a

superstar da moda naquela época.
Trabalhou vérios anos corne grife

em períodos integrais dedicados
somente a Chane!. Sua saída
deu-se em 1990, onde hoje é
dona de uma rede de lojas que
leva o seu nome produzindo
peças básicas e práticas,
desvendando os desejos das
mulheres "normais" e nunca para
mulheres magérrimas e de 1,80m.
de altura que são expostas para
propaganda.
A versão para os anos 90,

possui praticamente o mesmo

estilo de Ines (sua antecessora) e
foi resumida como "a

. representante de beleza que tem

classe, estilo e modernidade".
Stella Tennant, filha de uma

. aristocrática família inglesa, se

dedica como modelo por puro
prazer, pois dinheiro "não é bem
o seu problema". Além dos

elogios que éercam a top model,
ela domine as passarelas deixando

Linda Evangelista, Naomi

Cempbell, Cleudie Schiffer e Cindy
Crawford para trás, devido as

diferenças nos padrões de beleza

que nos últimos anos vem

acontecendo. Stella é realmente
dona de vários atributos que
fazem dela uma mulher bonita e

auto-confiante. A inteligência, por
exemplo, é um dos seus pontos
mais fortes. Talvez é por isso que
sua imagem é tão determinada
diante dos "olhos maldosos" do
mundo das modelos.
Com o sucesso que a Chane I

representa para o universo da

moda, suas modelos não

poderiam deixar de serem tão
"únicas" quanto a própria grife.
A final, a autora da grife também
foi uma revelação que fez mudar
a cabeça das mulheres, dando
vida as roupas usadas naquela
época.
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VIDEO

o Sedutor
Cinqüenta anos, vinte e seis de casamento,
uma carreira de extremo sucesso, tudo isso

parecia perfeito para um homem comum,

.

mas Iack Montgomery não é um destes
homens. Ele busca nas mulheres a

resposta para todas as dúvidas e

inseguranças. Ele as seduz, envolve e logo
parte para outra Iconqu�sta. Iack só

..
nao estava

preparado para
as crueldades do
destino que a essa

'altura de sua vida
o coloca em

xeque,' fazendo-o
reavaliar todos os

seus romances.

OsAnjos da Guarda
Antoine Carco, dono de um badalado clube de strip-tease
vê.sse surpreendidopor um velho amigo, à beira damorte,
pedindo-lhepara que vá a HongKong e resgate afilho que
correperigo. Carco sóaceita quando descobre quemuito

dinheiro está ein jogo.
°plano era pegar o dinheiro e entregar o garoto a alguma.

instituição.

"""\III,lIllOjDiÚljno 'alhou redondamente ..•
t
.•

Ele entrega ogaroto a uma

igreja eacaba sendoperseguido
pelopadre Taram, indignado

com aatitudede Carco.
.

Ele também consegueo

din�iro,mas e violentamente
perseguidopelamáfia chinesa.
Eparacomplemroquadro
desce a terra o seu anjo-da

guarda decidido a
transformâ-lo num homem
bom aomesmo tempo que o

I anjo dopadre Tarain resolve
fazê-In descobrirosprazeres
da vida••• Está montada a

Marcada pelo Desejo
Quando Brianne conheceu Clay ele

era apenas um garoto rebelde, de
olhar misterioso e sorriso sedutor.

O homem dos seus sonhos, o pesadelo
de sua família.

Casados, com uma filha, Brianne
descobre com o passar dos anos o

homem violento e

cruel com quem se

casara..

Violência que o leva a
cometer um

assassinato, crime que
coloca a liberdade de
Brianne em jogo, um
jogo perigoso que

traz à tona o passado
inesperado de sua

pacata famüia.

BuscaAlucinada
Duas mulheres com vidas absolutamente

diferentes com uma devastadora verdade em

comum. Cheryl é uma típica dona de casa, .

dedicada que tem como único objetivo a

harmonia de sua familia. Annie trabalha na

vida noturna, é carteadora de um cassino, tenta
om todo esforço cuidar
de seus doisfilhos' e

conseguir uma relação
estável com alguém. O
caminho das duas se

CIU7Il1Il quando seus ex

maridos raptam seus

jiOws. Elas partem em
I

uma caçada, uma
aventura em busca das

crianças desaparecidas,
prontas a enfrentar

auasauer coisa para isso.
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pRAIA E CHUVA
r:::ir Depois de alguns dias de

-trabalho, muitos jaraguaenses não
agüentaram a saudade do
descanso das férias e se dirigiram
às belas praias catarínenses para
reviver ãqueles bons momentos.

Só que desta vez com a

companhia de muita chuva.

Resultado: os que não levaram
" baralho ou televisão, dançaram.

BH
r:::ir A 'nossa leitora Melissa
Buchmann dedicou alguns dias de
suas férias escolares para.vísítar
a capital nacional dos barzinhos,

.

Belo Horinzonte.

IÓ PA�IABER
r:::ir Para quando era mesmo a

inauguração do shopping center

da Marechal Deodoro? Eo da rua
Marina Frutuoso sai este ano?

AMOR Nio
INTEREfIE nM

r:Jr Capítulo de terça-feira (22)
da novela global Salsa e

Merengue apresentou o

desespero .

da personagem
Adriana ao saber que seu

"grande amor", Guilherine,
perdera toda a sua fortuna.
Curiosamente, o amor que ela

sentia, desapareceu. Ela não

quer mais saber do cidadão,"
agora, pobre. Certos
matrimônios locais nos mostram
a pequena distância que separa
ficção de realidade.

MAR�KECH
W Hoje à noite, a partir da�
23 horas, a Marrakech faz a sua

reabertura parcial da boate com
a primeira Sexta Só para
Majores. Especialmente
idealizada para atingir um

público mais maduro, .a

programação musical desta
sexta-feira será de muito rock
and roll, pagode e reggae.

a.U HAI
W O Bali Hai Summer aub, em.
Piçarras, dedica a noite de hoje
aos aprovados de todos os

vestibulares, realizando a

Primeira Noite dos Bichos.
Uma festa pra nenhum calouro
botar defeito.

CENTERSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

�')
'N I V E R .•

Danilo Dias Paiva (24/1), Cristiane K1emann (24/1),
5

.' I eine Müeller 3 -

\ EloísaPeters(2/1),EdhaM.Gunther(27/1),Gislaine
'. .; Mohr (28/1) e Andreia C. Viero (30/1) • BLUMENAO

eine Shopping 1 -

I
eine Shopping 2 -

I
. "

IHOWI
qr A progra
mação do Festival
VerãoBrasil, que
começa hoje no

Parque de Eventos
do paradisíaco
balneário de Porto

Belo, traz para o

palco a banda
Cheiro de Amor

(sexta), os irre
verentes Titãs (sá
bado) e o mais
badalado grupo
de pagode do

Brasil, o Raça
Negra (domin
go). No próximo
final de semana

outros grandes
nomes do show
business nacional.
estarão se apre
sentando por lá,
como Daniela

Mercury e Para- A sensual manequim e modelo pau/Istana
lamas do Suces- VANESSA MORAES estará no próximo dia 31 na
so. Marrakeeh

KING KONG TEQUILA
qr Não se assuste se na próxima sexta-feira (31) você avistar wo
enorme gorila de dez metros em frente à boate Marrakech. O
"animalzinho" estará apenas anunciando a King Kong Tequila, uma
super festa mexicana que terá a presença do bailarino Alex, Integrante
do Clube dasMulheres de São Paulo e damanequim emodelo Vanessa

Moraes, Garota Playboy e uma das atrações da revista Principal do
mês de janeiro. O casal estará servindo, gratuitamente, tequila pra
toda galera. Pegue seu bônus nos principais points da cidade e venha

para essa festa pra lá �e sensual.

CURIOIIDADE
qr Os toureiros usam capas vermelhas para provocar os animais,
certo? Não: se Usassem capas verdes, azuis e pretas, o efeito seria o

.

mesmo. Os touros não distinguem as cores. O que faz o touro ficar

enfurecido e partir em direção ao toureiro é o movimento da capa, e

não a sua cor.

liA todos os náufragos da vida o

céu atira uma prancha feita de

esperança ". (Campoamor)

VARIEDADES -11

Reeleição> um show

de toma-lá-dá-câ:

I
Artigospara esta coluna devem ser enviadospara Av. Mal Deodoro da Fonseca,

"

n9122, 19andar.sl. 1,JaraguádoSul(SC), Cep:89251-700. Sepraferir, para os
fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista

I l I l I:� I , I I

L. I
�

I l I
I �•

Av. Getúlio Vargas, 158

Fone:' 372 • 3469

I

Viper, Agora em Português
Confirmando que omercado está mudando, muitos grupos de
rock pauleira que antes só cantavam em inglês agora estão

fazendo seu trabalho na nossa língua. Um deles é o Viper, que
está lançando O CD'Tem Pra TodoMundo quase todo cantado
em português.Yves Passarei, integrante do grupo, explica:"Foi
uma das poucas coisas. que nunca tínhamos feito antes. É hora

de dar mais atenção para o pessoal daqui, para que todos

entendam nossa mensagem. Somos os primeiros. Acho que é

uma tendência". Como o Sepultura, os rapazes também
convocaram convidados alheios ao som do grupo paraperticipar
do disco, como Ivo Meirelles e Dado Villa Lobos do extinto
Legião Urbana "Há tempos tivemos a idéia de gravar 'Mais
do Mesmo' do Legião. Infelizmente o Renato Russo morreu
antes de mostrarmos para ele" , diz Pit PassareI. Agora o Viper
já começa a excursionar, embalado pelo sucesso de "Oito de

Abril", primeiro destaque do novo álbum. (MusicShopping)

. Infonnativo Center Som
Títulos mais vendidos: É o Tchan (Na Cabeça e na Cintura), As
Melhores da Studio ,FM, As 1 Melhores da Jovem Pan (vol. 6),
Festa de Peão (De Norte a Sul), Zeca Pagodinho (Deixa Clarear).
Principal lançamento: Axé Bahia 97 (Seleção).

Er-J �'N'f"N'IJ,.
qrAboate Marrakechjáagendou para 22 de fevereiro. o badalado
concurso de beleza "Garota Verão RBS TV".

---c
I JOINVILLE

eine MÜBI/er 1 -

• eine Müeller 2 -

•
•

O Preço de um Resgate.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Kazaan.
Horários: 15h, 17h, 19h.
O Espelho tem Duas Faces.
Horário: 21 h.

.

O Sonho não Acabou.
Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

•
•
•
I

O Preço de um Resgate.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Spaoe Jam - O Jogo do Século.
Horários:14h, 15h45, 17h30.
Romeu e Julieta.
Horários: 19h30, 22h .

"Programação vá/ida para o período de 24 a 3G'01.

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

'.
•

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831·FONE: .371-5309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carros Nacionais
e Importados
Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

Gayatri é um dos muntras que mediante a, energia solar, pode _

renovar nosso

metabolismopor completo, elefoi criadopara receber as vibrações solares, que nos
trazem vigor epouquíssimo tempo, iluminando através de nova compreensão.

Om bhur bluwah swah - Meditemos na Glória-do
Absoluto

-

Om savitur varenyam - Criador do Universo eÚnico
Digno daNossaAtenção
Bbargo devasyadhimai - Portador daSabedoriae da
Luz

Dhiyo yo nah prachodayat - Destruidordo Pecado e
da Ignorância QueEle ilumine' aNossaExistência

o MantraGayatri também é chamado de "Mães dos
Vegas", pois ao praticá-lo (cantá-lo), nascem

imediatamente os frutos dasabedoriainteriore exterior,
além de serem destruídos os carmas negativos de
nossas existências exteriores. Aqueles que têm pouca
vontade ou pouca saúde, deverão cantá-lo no mínimo-
56 vezes duranteo dia, o queproduzirá no corpo um

,

efeito revitalizadore renovador deenergias positivas.
Pode-se repeti-lo mentalmente em qualquer lugar ou

.

situação, seja caminhando, trabalhando ou estudando.
O DomeGayatri contém a essência da filosofiaHindú
na forma de uma simples oração. No seu início, ele
nos fez reconhecer que o espírito Universal (OM) é a
origem e absoluta de tudo; do conhecido e do
desconhecido. Sabemos que no universo tudo
obedece às chamadas leis da natureza cósmica, Ol:l
seja, às leis do criador, a origem dos planetas e das
estrelas, os ciclos das estações, o despertar das
sementes ou o fim dos seus frutos, a existência dos
pássaros, dos animais e do homem. Neste caso, alei

IRENEZELAK
Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) Sediada em CuritibaàAvenida 7de
. Setembro, 1924.teL: (041)362.1648

* 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.
* INCLUSNETERAPIA DEVIDAS PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul mensalmente no

centro INTÍ • Liceu da Vida - Tel.: 979-0163

./

divinaunicamente observa, já que o serhumano está
dotado de vontadeprópria, de livre arbítrio, e possui
a faculdade de obedecer ou não as leis da natureza
Sua mais alta realização, de acordo com os

ensinamentos na terra, seria sua adaptação às leis que
regem o universo, o que o ser humano faria

voluntariamente, tal como ocorrê com as outras

ordens da criação. Porém em sua ignorância, o

indivíduo acredita que a sua felicidade decorre de

ações de sua própria vontade; de suas próprias leis,
mesmo sabendo que pode estar contrariando às leis
da natureza, da criação. Esta é a ignorância

(
,

.

fundamental do homem (Ajnana), e dela surgem o

sofrimento e todos os males que impedem o

verdadeiro desenvolvimento do nosso planeta, Assim,
.

a melhor prática deste Mantra deve pautar-se pelo
sentido de que a livre vontade do praticante seja
inspirada não pelos próprios desejos e ambições, mas
simpelavontade superior, fazendo deleum instrumento

das realizações desta poderosa vontade.
O MantraGayatri contém as seguintes essências:
a) Do JnanaYoga: pois através deste conhecimento
não mais estamos presos- à ignorância primitiva

. (Ajnana), quepode darpreferênciaaos nossos desejos
transitórios, em lugar dos propósitos do criador.

. b) Do Bhakt Yoga: pois através deste eonhecimento
realizamos devocionalmente as leis do criador do
uníverso e dasuprema ordém cósmica

c)DoKanna Yoga: pois através deste conhecimento

ACADEMIA DO SIESI
- Musculação

- Condldonamento Frslco - Emagredmento
- HIpertrofia

Aulas ministradas com acompanhamento de
seus instrutores.

Prof. Sergio eMarquinho
RuaWalterMarquardt, 835
Fone: 371-0899,- 371-0690

Jaraguá do Sul - Ginásio do Sesi

INTI - Liceu da Vida

realizamos todos os nossos atos, não só pela nossa
vontade própria, mas, acima de tudo, pela vontade
do absoluto e da suprema consciência cósmica.

Compilado pelo sábio Viswamitri, as

palavras do Mantra Gayatri têm a

seguinte significação:
Bhur - representa o plano físico
Bhuwah ,- o plano astral·

.

Swah - o plano celestial

Tat - a transcedência

Savitur - o absoluto

Varenyam - aquele que deve' ser
,

venerado

Bhargo - aquele que destrói os

pecados
Devasya - o resplandecente ou

.

brilhante na essência do saber.

' ..

LOJA
ESOTÉRICA

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

Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel

Atlânte, Pedras do Signo, Mapa Astral,
Numerología...

RuaReiooldoRau, 806 - Sala 2 - Jaraguá doSul- SC

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



Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7

Larlmóveis
Av .. Mal. Deodoro, &83 - aala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
Apartamento 02 quartos c/garagem. RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

Quitinete: 01 qto., ruaArquimedesDantas, 80. ValorR$ 160,00

Quitinete: 01 qto., rua Julio Tissi, 889. ValorR$ 150,00 -

Casa de madeirá: Oiqtos., RuaD. Lot. Vicenzi e Gadotti. Valor R4 130;00

VENDAS

Sala comerial térrea com77,50m2 no Centro EmpresarialMarket
Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira 570m2

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

Casa de alvenaria com 70m2 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 50.000,00m2

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

*Casaem alvenariacom 100m2 (suíte,
01 dormitório, banheiro social, sala

de tv, sala � copa conjugadas, cozinha,
garagem, churrasqueira, lavanderia}
terreno com 450m2 (todo murado).
Rua: João Franzner, 625

Jaraguá-Esquerdo
(próx. a Igreja São Luiz)

Preço: R$ 40.000,00

* Casa em alvenaria com 160m2,
terreno com 450m2 (todo murado)
Rua: Luiz Gonzaga Ayroso

(Jaraguá-Esquerdo)
Preço: R$ 55.000,00

* Casa em construção com 112m2 em

alvenaria; terreno com 350m2

Rua: Waldemar Rau

Preço: R$ 25.000,00

*

Apartamento Ed. Jaraguá com

182m2 (suíte, 02 dormitórios,
dependência de empregada, sala
copa conjugadas, banheiro social

de serviço, cozinha e garagem).
Preço: R$ 65.000,00

Casa de madeirai 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, sIn° - Valor R$
.

150,00

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

Telefoneprefixo 371

p--------CRECI NO 1589 J

�:-
I Barra Sul
I Imóveis
I FONE: (04!!. 372-2734 I

'lERJlEN()S
.

·1· - Leres R... !Jq>....dor. pr6x. Artar. Ulbano. 3091. entrada .. Ido em 30,. total RSI10.000.<r0.

1-
Lot... Da R. Virgillo Rubini, 11m S4>ermereado Breith...,t da B..... 3091.

OIltr·1.. Ido 5x.
.

- Terreno com 700m' . R. Virgillo Rubini, Da BARRA - RS 16.000,00 parcel.do.

1- Lot. HonerltllllD, defronte MaIh .. ArPa. DI BARRA. nDlDciado em 12 mes... -Itotal RS 10.000.00

I·
Terreno cl 35.000.00m' 10kln após Peste Mareola • BR 280 • aceita carro -

RSI17 .000.00 . parcela
. Lot Ouro Verde, após a MoIw... 2091. entrada, .. Ido em 30 mu.. - tot.1 RS

110.000.00.
-

•

I- Terr.. o c/ 450m' R. Alberto Bortoltaí, bairro Sio LW .. o lado d. Igreja - RS
14.000.00

I· Te.rreno e/413m'. Ruo 423 - Vila Lenzi· 5091. entrada saldo a corminar -

totallRS 11.000.00 .

- Terreno cl 450m' Ru. Stil!ll ... Lot Paw - RS 22.000.00 • aeefta 1'4000 ou

I Mereed.. 608. I; Terreno cl 450m' - Ruo Bertlia W";ge, n. B.rra • RS 11.000.00 - parcelado.
srnos

I Sitio cl 62.000m'. 1IFA RAPP. diotante 3.500_ da MALWEE - R. Elq>. Arnold IHomburg cl CI" de oIvenl<i. c/ 150m' e de e..eire em oI .....ari. com 50m'.

I
piocina cl 77m', ......eeit. outro im6vel no neg6cio • R$ 50.000,00.
a..ca .. cl 115.000m'. Rio Cerro. disante 700nis do ...ralto, .... em alvenariaIcom 170m'. garaaem elmraaqueira. doi.! oviirio.! em funcionamento p/ 12.000

I &aDJOI com mtornaico. 50CJ1. da úea plaina. boa !&Ua para lago.... eeit. carro

Icomo parte ...trad. e .. Ido porcelado. • eonbinar - RS 100.000.00
.

Sitio cl 37.500m' cl 100m' e outra de nadeira cl 70m'. WIll lagoa,

I .... para (O",r out lagoa.. 15.000m' de pastagem, Rio da Luz . Ttfa M.ruco IOrando, diotaat. IOkm,da M.lw... aceita .... na Barra como parte de pagamento

I C���OOO.OO oegoei""'l. •

ICu. em alvOllarli com 149m'. I .!Uíte prosem. dmrruque.ra. Rua Alvin Stein,

I
Sio Luiz, RS 33.000.0 entrada negociivel (parcei.. ) e mo.. RS 7.0.00,00 financiado

Ipelo SFH - pr..... RS 89.00
Ca alvo 3 qto.. garaaem. 2BWC. toda IIUrada . RS 58�. próxima da Malwee

I 500 aceita carro, e parcelado RS 35.000.00 IC alvo c/140m'. 5 qt06, 2 BWC. lot. Werner Muquardt, na BARRA . aceita
carro, terreno. negociável entrada R$ até RS 10.000,00 .saldo a corrbinar t: total

I R$ 30.000.00 .

.

I�

Casa mideira com 70m e com terreno 1101. RUi Horácio Rubini. 706. na Bam
• total RS 35.000.00 parcelado.

I C... alv. cl 90m'. lqt06, terreno c/427m'. Rua 721. lateral da Bertha Weege - .RSI20.000.00 poreelado em até 6 meses,

I
C... alv. cl 80m'. terreno c/ 600m' • Ttfa Klein. 3krn, após P.tque Malw.. -

RSI13.000.00
LOCAÇÕES .

I
C... moderia. 2 qto.s, garagem, liMDli - Rua 634 • Sio Luiz . RS 230.00 IAplo. 2 .qtoo, garagem· R. Hcréclc Rubin� derronte NANEIE· RS 230.000.00
Cu•• Iv. 3 qtOl. garagem 2 BWC - próximo Choco-Leite - R$ 200.00

I Ca... de madeira, 3 qtoo, g.ragem - Ru. Abramo Pradi. 280 . RS .230.00 ·1·Cu••Iv. 3 qtos. 2 BWC c/ hidro-m.....g.m. garagem pl2 catres, lav.ncl. toda

I
rmrada . R. 585 n' 130 na BItII - RS 450.00

.

IC....Iv. c/150m' . R. Anseio Rubini defronte Malwee pi ceméreto . RS 300.00
Aplo. 2 qece. R. Putor Albert Schneider. 1.187 c/ garagem - RS 270.00

I Aplo. defronte NANE1E ga..gern • R. Horácio Rubini . RS 330.00

ISala comercial c/36m' - R. Anseio Rubini, 972 centro da BARRA· RS 250.00
S.I. comercial cl 100m' . R. Pastor A. Schneider. 1412 . RS 280.00

I CUI wenaril, 3 qtos.. ala. coz, laVllld.. pragem, c:hurra.tqUeira. rruradl - R..IPastor A. Schneider· RS 250.00

I
C... de alven.ria. 2 ",.rto.! e demoi.! dependenciu . Rua Jos' N.rlock . B.ilTo

IAmt Paula . RS 280.00
.

•
I
I
I
I
I

I
. TERRENOS·

ITerrenoc/1.540,QOm1,pr6x.Scar(Cenlro)-R$�OO.OOO,OO
Terreno c/5.184m1Rua 199 sem nome- VilaNova-

. R$140.000,00
Terreno RuaDomingosdaNovàcl260m1-R$55.000,00
TerrenoSão Luiz - R$12.000,00 .

I
Terrenode440m2-JoãoJanuárioAyroso-R$22.500,00

ITerreno com 420m2 - RuaAlvino Stein (São Luís) - R$
11.000,00
Terreno no Ana PaulaN Lote n° 164 (esquina) - R$
5.000,00
Terreno LuizMantrín! com fundamento de casa (lote n°

I
139)-R$7.500,00

..

Terreno com 573m1Loteamento Versalles II (loten° 53)
Foradeenchente-RSI6.000,00

.

Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)-1Financiamento +R$ 4.700,00
Terrenoc/5.000m1-Molhaaoladodagruta-R$90.000,OO

I
CASAS

ICasaen: A1ven.aria 109m2 Tifa dos Martins Terreno c/
2.09Om -R$30.oo0,00
Casaemalvenariac/152m2s/pinturaLoteamento Giovani
Manfiini (aceita-se carrono negócio)+Financiamento - R$
20.000.00
Casa emalvenariac/lQOm1-Ana Paula-Rã 35.000,00

I APTOS

Apto. Edifício Jaco Fmmendoerfer c/lOOm17° andar
R$50.0oo,00

LOTESFINANCIADOSAPARTIRDE
R$2.500,OODEENTRADA

I �ê�ª"ªE�
I
I

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

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



CORREIOOOPOVO.l.8

Vend�seTenenodeI5x30
em Ribeirão Cavalo por R$
3 mil. Tratar 371-1253.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
Alu ga-se casa de três

quartos, tratar 376-7121.
completa.Tratar Tifa dos

Monos,27.

Aluga-seBai e Lanchonete,
tratar 372-0597.

Vende-se Terreno em Três
Rios do Norte por R$ 7

mil, tratar Hospital Jaraguá
com José.

Vende-se Casa para tirar do
local por R$ 1.000,00,

CASAS
t'asa ao lado do IESC - centro - R$ 700,00
Casa mista com '3 dorms., pr6x. Hosp, Jaraguã - R$ 250,00
Casa mista cl 3 dorms., pröx. Duas Rodas - R$ 240,00
Casa mista cl 3 dorms., pröx, Clube Beira Rio - R$ 400,00

Rua Barão do Rio Bl'anco, 221
Fone: 372-1502

372-1594 - Fax: 372-1666

ED. KLEIN
3 dormitórios 135m2 (1 suíte)
RUA BARÃO DO RIO BRANCO (CENTRO)

- FINANCIAMENTO DIRETO' COM A CONSTRU'FORA
- ENTRADA FACILITADA

'

- AUTOMÓVEl, TELEFONE OU IMÓVEl TAMBÉM VALEM COMO
PARTE DO PAGAMENTO

'

- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO bE PAGAMENTO

Se você quer adquirir um imóvel COM CARTA DE CRÉDITO CO�SULTE-NOS!

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1997

Vende-se' instalações
completas de uma

Floricultura, aceito troca.

Tratar 372-0640 ou 375-
1114.

VeNd�se Lote de 450ma na
Rua .Arduino Pradi Bairro
São Luis, Tratar fone 372-'
2160.

Aluga-se apartamento e

quitinete, tratar 975-1148. Aluga-se Galpão de 45Om·
com telefone convencional

por R$ 1.500,00. Tratar
372-1428 com 'Márcia.

Aluga-seBar e Lanchonete,
tratar 372-0597.

Nende-se ou troca casa no

Bal. de Barrado Sul à 250m
do mar,' de 70ma em

alvenaria. Tratár 426-1227
ou 974-5227 com Moacir.

Procuro casa para alugar
até R$ 200,00. Tratar Rua
Roberto Ziemann, 40 com

Valdir.

Vende-se uma Casa de
alvenaria na Vila Rau, Rua
da Abolição, 131 bem
localizada com 110m·.
Contato no 372-2798,
valor a combinar, troça por
imóvel em Joinville ou

aceita carro no negócio.

Vende-seCasa de alvenaria
com 150m· e com terreno
de 7.500ma na Rua Bertha
Weege, 1945, ótimo, lugar
para instalação de empresa.
Valor R$ 85.0oo,00� tratar

no local.

Vende-seCasaem alvenaria

em Guaramirim, tratar 979-
0037. Vende-se Terreno de 5mil

Casa mista cl i donns., Rua João Planinscheck - R$ 150,00
Casa mista c/'3 dorms., pröx. Weg II - R$ 220,00

QmTlNESTES
Quitinete na Rua \\mancio da Silva " R$ 180,00

SALA COMEROAIS
Sala comercial Rua Procópio Gomes cl 50mz - R$ 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, com 80mZ - R$ 300,00

, Sala comercial em Guaramirim com 50mz - R$ 400,00
Sala comercial na Ru a Eleonora Pradi, com 90mz - R$ ,350,00
Sala comercial na Rua Pe. Alberto Jacobi, 172 com 18inz' - R$ 135,00
Sala comercial na rua Jo!io Planinscheck - R$ 280,00

Rua Reino/do Rau, 144 - Jaraguá do Sul - SC

LANCAl\IENTO
>

ED.MATHEDIII
RuaJoão
Planinscheck
,INVISTA
NO
VERDADEIRO
PLANO
REAL
OSEU
APARTAMENTO
-Aposeom 3
donnit.
-Salãode
festas
- Play ground
- Ajardinamento

.

frontal'e lateral
- Gás central

, -Intertone

M<:::>BILIÁRIA

I VENDAS: I
- Terreno e1392rn2, próx. Giardini Lenzi.

., '

Valor R$ 8.000,00 negocia-se cl carro..
- Terreno cl562rn2, 16x34m, rua 589, João Sanson, Ilha eil

Figueira. Valor R$ 12.000,00
- Terreno e1570rn2, el2 frentes, 15K38m, Ilha da Figueira,
lateral Henrique Kraüse. Valor R$ 12.000,00
- Terreno cl 561 rn2, Vila Rau, próx. ealç. Mendonça.

,r

Valor R$ 15.000,00
- Lotes rua 850, Wil/y Günther, 14x31m, 434m2, pronto pl
construir, prôx. à Malwee. Valor R$ 8.000,00 parcelados.
- Terreno rua Rio Branco, 15x38 � 570rn2, clcasa demadeira,
próx. super SESI. Valor R$ 55.000,00.
- Casa de alv. el98m2, Barra do Rio Cerro, após à Malwee,
NOVA. VtJlor R$ 26.000,00
- Casa mista cl 99m2, terreno cl 501 tn2 - 17x30m, toda
murada, Ilha eil Figueira, rua José Teodoro Ribeiro. Valor
R$ 30.000,0, nego
- Casa de alv. e/220rn2, lateral25 de julho, el2 quartos +

suIte, bairro Vila Nova. Valor R$ 120.000,00, aceita-se apto.
- SALAS COMERCIAIS na Reinoldo Rau, últimas unidades,
tinane. direto cl a constr. em 18 meses. LIVRE-SE DO
ALUGUEL.
- Apto.cl 1 quarto, edito VirgInia, CENTRO, clgaragem. Valo; ..

R$ 17.000,00 + finane.
'

- Apto. cl 3 quartos, edito Vila Nova, cl garagem. Valor R$
25.000,00 -I' finane.
- Apto. el3 quartos, edito M4THEDI, NOVA BRAS/LIA rua

João Planinscheck, 6T1MA LOCALIZAÇÃO, aceita-se �arta
de crédito.

.IÇA"L .. -=

........DENGo.ME.OIAL
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r"HABITAT
COMPRA" VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

.MOBILIARA
C:�[CI4J.6Il

TERRENOS
Terreno cl 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532m2- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/100.600 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno c/28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2• - próx. São Luis Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Oalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero.
Terreno 450m2 Nereu Ramos
Terreno 1.250m2 - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Léopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Becker
Chácara cl 37.000m2 - Rio da Luz cl casa de

madeira e ranchos c

Ó

•

Chácara c/70 morgos c/ árvores frutiferas, 4.000
pés.de pinos e eucaliptos, água correntes, casa e

rancho - Rio da Luz.

CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/ 1540m2 -

.

Schroeder
Casa de alv. cl 100m2 terreno c/538m2 - Bairro Água
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 220m2 1 suite+3 dormitórios - RuaMax
Ziemann

.

Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz

próx. Malwee.
Casa alv. 120m2 cl 3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado aiv. 170m2 Barra Velha -_permuta casa em
Jaraguá
Sala comI. 93m2 - centro
Casa de alvenaria 130m2 e terreno 520m2 - c/ 3

dormitórios e demais dependências - Entrada Rio
da Luz - próx. Malwee
Casa de alvenaria c/180m2 cl suite + 2 dormitórios
e demais dependências - centro.

.

APARTAMENTOS
Apto. 3 dorm. - Edit. Gardênia
Apto.1 dorrn, Edit ..Virginia
Apart. cl 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua

Gumercindo da Silva

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

demals dependências..
.

Apto. 155m2 - Edit. - Edit. Sehiochet entrada +

financiamento.
Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
Apto. 3 dorm. - Ed. Miner

Apto. 1 dorm. c Camboriú.
Apto. Ed. Isabella c/123m2 - Rua CeI. Procópio
Gomes, Poupança + Financiamento

.

ALUGA-SE
Sala comI. - Edif. Pieolli c/35m2

<3alpão indl. 130m2 - Rua l.epoldo Janssen,
Ed. Isabela c/ 3 dorm. - Rua Procópio Gomes

Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
TELEFONES

Vende-se telefone residencial cl prefizo 372

RUA FEUPE·SCBMIDT, 157
(AO LADODA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 9

Edit. Petúnia - R. José Emmendoerfer .

- Apto. c/111 m2 - 2!! andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves
��� ,

.

Edit. Dianthus - RuaMarina Frutuoso .

.
- Cobertura Duplex 904 c/397,80m2, c/3 suites e demals dep. lareira - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada

+ parcelas de eondominio a partir de R$ 1.939,6�, reajustados pelo CUB
- Apto 702 e 801 c/225m2 - suite + 2 qtos., sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas

piscina - Entrada + parcelas de condominio a partir de R$ 1.172,10 reajustados pelo CUB
'

- Apto 30� c/214m2 - entrada + parcelas de condominio a partir de R$ 1.043,89 - reajustados pelo CUB
Edil. Amaranthus Rua AdoNo Sacar; -/at da RuaAmazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponiveis apartamentos n!! 30.1, 302, 501.
Entrada + parcelas condominio de 3,65 Cubs (R$ 1.542,19)/mês.
Construção: Proma Constr, e Plan. ttda. em sistemas de condominio.
Residencial Tulipa - RuaÂngelo Sch;ocheft;
- Apto. 403, com 126,42m2 - Entra,da R$ 7.200,00 + parcelas de Oondomínlo de 1,76 Cuba (R$ 743,63) reajustados pelo
Cub I

- Apto. 604, com 152,22ffi2 - Entrada R$ 8.500,00 + parcelas de condominio de 2,11 Cubs (R$ 891,51 l/mês.
CASAS/APARTAMENTOS

.

- Casa Alv. c/158m2 - R. Alvino Stein, 960 - São Luiz R$ 40.000,00, troca por apto.
- Casa de alv. Nova 3 pavimentos c/450m2 de área construlda, terreno 600m2 - R. Tomaz F. de Goes cllinda vista - R$
160.000,00

.

- Casa alvenaria c/ 200,00m2, na Rua Olivia Ch10dini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Camboriú - Troca-se por apto em Jaraguá do Sul

'

- Casa alv. c/130,00m2 - 3 quartos e demais dep, troca-se por apto. - R$ 55.000,OÖ
- Casa de alvenaria c/65m2, semi-nova, 2 quartos e demais dependências - Rio da Luz 1- R$ 16.000,00
- Sitio em Schroeder 185.000,Q0m2 à 20km do centro, com toda estrutura montada, com. casa R$ '140.000,00

.
- Casa Alv. c/03 suites + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00

TERRENOS
'

- Terreno cl 28.269m2, no trevo que vai a Blumenau c/165m de frente p/ BR 413, contendo uma casa de madeira c/

150m2 + galpão de alvenaria c/200m2 - R$ 170.000,00
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno c/392,00m2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00

GALPÃOINDUSTRIALlCOMERCIAL
- Galpão.lndustrial, estruturamontada, cobertura paga, com área de 400,00m2, e o terreno com 654,00m2. Rua João

Franzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga. Préco R$ 39.800,00.
- Prédio comercial - 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial p/ aptolterreno.

LOCAÇÃO
Loja e/25,00m2 - Nova - R. Bernardo Dornbusch 1086 - R$ 27500

Loja c/150,00m2 + subloja em acabamento - A. Adélia Fischer: Centro - R$ 800,00
- Lojas - R. Eleonora S. Pradi Ed. Anturio c/ 42,24i'n2 - R$ 300,00 - c/ 53,47m2 - R$ 400,00
- Loja c/35m2 - R Guilherme Hering, 70 - Edit. Érica - R$ 300,00
- Loja cl 62,00m2 - Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. cl 3 qtos - R. Eleonora S. Pradi (Centro) - R$ 550,00
- Lojas c/ 72,00m2 - Rua José Theodoro Ribeiro, 355 - após lndurnak - 72,00m2 - R$ 275,00
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio - R$ 450,00
- Apto. c/03 quartos e demais dep. , 02 bwc - R. Barnardo Dornbusch, 590 - R$ 500,00
- Apto. c/3 quartos, 2 BWC, churrasqueira e demais dep., garagem p/ 02 carros, Rua José Menegotti Nova Brasilia - R$
700,00 .

.'

- Apto. térreo c/ 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 94 - Centro - R$ 350,00
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - R$ 450,00
- Apto. c/03 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Manke - R$ 450,00
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - Rua Antônio C: Ferreir, 950 - Próx. Arte Lage - R$ 300,00
- Apto. cL01 quarto e demais dep. c/ garagem - R. Guilherme Hering, 70 - R$ 350,00
- Casa alvenaria c/ 02 quartos e demais dep. - Estrada Nova - Próx. Brasão - R$ 250,00
- Sala comercial semi-mobiliada - 1!! andar - esc. montado apróx. 70,00m2 ..... sobreloja apróx. 75m2 - Av. Mal. Deodoro -

Ed. Florença - R$ 666,00

R. E P ITA C 10 PES S o A. 42 1 - SAL A 1 03 - F oNE' 37 1 - 8 8 1 4

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LlDA.

VENDA

APTOSE�CONSTRUÇÂO

\

Residencial d" alvenaria
cl2 pisos, 286m2 e
terreno com 1.000m2,
área çentral nobre da

cidade, sistema solar de
água, duas suítes, 2
quartos, 5 BWC, dep. pl
empregadlfl, garagem pl2
carros e demais

dependências:
Rua cenoinnee, 71
R$ 180.000,00
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CORREIODO POVO - 10 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1997

TERRENOS
CENTRO

EDF.R�.DUNKER EMCONSTRUÇÃONOCORAÇÃODACDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Carvalho - Apto. cl 193m2 (311 pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte

e demais' dependências.
Ed. Carvalho - Apto. cl 173m2 (SlI pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte

+ dependência de empregada. 2 garagens
Excelente cobertura no Edlt. Riviera cl 246,OOm2 - prõx. ao Beira Rio

Clube de Campo
Barbada - apto. no Edlt. Mlner (1 quarto, demais dependências). Frente
pl Prefeitura - R$ 22.000,00
Ed. Schlochet - Apto. cl 152,20m2 (1011 andar).3 qtos, sendo 1 suíte.
Com garagem o

Ed. Argus - Apto. cl 3 quartos sendo 1 suíte - SI! andar - Rua Jorge
Lacerda, 270 - R$ 65.000,00

CASAS
FIGUEIRA -Oasa nova em alvenariacl176m2- 4qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre.
FIGUEIRA - Casa em alvenaria c/2 suítes, demais dependências
VILA NOVA - Casa em alvenaria c/4 quartos em terreno c/480m2
NOVA BRASrLlA - Casa em alvenaria c/138m2 em terreno c/450m2
FIGUEIRA - Casa em alvenaria c/550m2 em terreno c/1600m2
CENTRO -R. José Emmendoerfer, casaem alvenariaf,/4quartos sendo
uma suíte emterreno c/655,50m2
CENTRO - Casa em alvenaria com ap roximadamente 120m2+prédio em
alvenaria com aprox. 300m2 em terreno com 759,72m2
JOÃO PESSOA - Casa em alvenaria c/3 qtos, em terreno com 450m2
VILA LENZI- Casa em alvenaria c/3 quartos, sendo 1 suíteem terreno
c/504m2 _/R$ 38.000,00
NOVA BRASrLlA - Casa em alvenaria c/3 quartos, sendo 1 suíte em
terreno c/ aprox. 470m2
VILA NOVA - Excelente casa em alv. c/138m2 c/ piscina em terreno c/
576m2•

. ....

-CARTÕESDEVISITA
-RECEITUÁRIOMÉDICO

-LAUDASPERSONAUZADAS
-PASTAS

- FICHASDEESTOQUE
-MANUAlSTÉCNICOS

-BLOCOSDERASCUNHO

-BOLETlNSINFJ
EMIPRESARIAIS,PÚBLICOS
-LIVROS,REVISTAS,GIBIS,

PANR....ET'OS
.

- ....ORNAISPERlÓDICOS
-FOTOLITOS

-COM�OSlÇÃOA LASER
-IMPRESSÃOEMOFF-SET

GRÁFICA
Rua WalterMarquardt, 1180

ADMINISTRAÇÃO
A v, MarechalDeodoro da Fonseca, 122
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919
Jaraguá do Sul - SC

VILA NOVA - Excelentes lotesünanclados em 10 meses

- Próx. ao Fórum e aoBreithaupt
JARAGUÁESQUERDO - Cond. dasAzaléias - Terreno cl

721,57ffi2
JARAGUÁESQUERDO - Cond. dasAZaléias - Terreno cl

1.061,82ffi2

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina c/579,00ffi2
CENTRO-RuaWalterMarquardt - Excelentes lotes frente

aoSupermercadoBreithaupt
RUAJOINVILLE - Excelente terrenomedindo 2.721 ,60ffi2,

_sem benfeitorias - próx. Bese Portal.

CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1 .548ffi2

edificado cl casa dematerial e outrasbenfeitorias.

CENTRO - ExcelenteTerreno C/2.500,OOffi2, fazendo frente

àAv. Marechal,c/ 28m. Ao lado do Centro Educ: SIGMA

CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo

399ffi2- R$55.000,00
CENTRO - Rua 166 - Marisol- terrenomedindo577 .5Om2-

R$24.000,00

SALASCOMERCIAIS
EDIFrCIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar
Rua Reinoldo Rau

-

!ff� 371-7931
RuaAntonio C. Ferreira 197

IMÓVEIS CRECI1741..J

COM'RA • VEIDE • LOTEIA· ADMIIISTU • :IICOR'OU
",.

;rJmóvel ml Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Ref. PreçoR InformaçõesGerais ---

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 SenllacabadonNegocmve�
Casa Alv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m1 - Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carro/lmóvel- valer
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua 634- 103 25.000 Casa em construção/Troca
Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 I Corupá R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
Casa Alv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5" c,asa 85.000 Aceitacasa de maiorvalor
Casa Alv. 130 3 3 Centenário R. Carlos Meier, 266 40.000 Aceita carro/terreno/etc.
Casa M�. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
Casa Alv. 48 2 - Guaramirim R. 84 (Guaramirim) 15.000 Aceita terreno emJaraguá
CasaAlv. 93 3 I Champae:hat R. Irmão Mamo, sino 65.000 Aceita apartamento e carro

Apto DK 153 3 1 Centro
•

Ed. Schiochet - 120 andar 50.000 + CEF / Fica CozinhatBWC

Apto DK 178 3 2 Centro Ed. Carvalho (Rua CEF)
,

75.000 Quitado - 2 vagas garagem
Apto. Cons. 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt 40.000 Quitado - Entrega.Março/ê?
Apto Cons. 135 3 1 Centro Bd. Klejn - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas
SaIacoml. 113 - - Centro Ed. Florenca - 10Andar 60.000 SaIa Comercial
Lote 392 - - Centro Rua Barão do Rio Branco 60.000 Negociáveis
Lote 483 - - Versalhes Rua 812 - Versalhes n 18.000 Negociáveis /Parcelado
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.QOO Ent. 2.000 + 48 x 224 .

Lotes 385 - - Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + 12 x 600
Lotes 630 - - VilaNova Pröx, Fórum/Rádio RBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x ...

Lotes Vários - - StaLuzia Residencial Geranium 8.000 SEM ENTRADA 200 pl mês
Lotes Vários - - VilaRau ResidencialRenascença Diverso! 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes· Vários - - VilaLenzi Residencial Piermann I Diverso! 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - - Barra Residencial Satler Diverso! 30% entrada - Saldo 18 x
Chácara 180000 - - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa a1v. - Aceita trocar
Chácara 111500 - - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - - f Corupá Estrada Bomplant - Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela
Chácara :10000 - - RioCerro Rio Cerro II - Km 20 50,000 Casa com 183m1/Troca

,
"A TE N ç A o - PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS" .

SE VOCÉ POSSUI CASA OU APARTAMENTO NA FAIXA DI,:: R$ 25,000,00 An: R$ 30 000,00 E DESEtJA VENDER, PROCURE-NOS, MESMO QLE A

�
OOCUMENTAÇAO NÃo ES1EJA TOOA EM DIA, POIS, REGULARIZAM)S O SEU IMÓVEL PARA POS1ERIOR VENDA PARA CAATA DE

_)CRf:DrrO DA CAIX;A. EC()IIÖMICA FEDEFVIL.
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m2 em Santa Luzia, prórpio
para fazer mini chácara ou

terrenos com escritura

pronto para construir, pode
ser feito lagoa de peixes; e
vende Terreno na praia de

Piçarras à 800m do mar,
tratar 973-3773 (aceito
proposta e até' financio),

Vende-se Fogão por R$
50,00, tratar 372-0230.

Vende-se Geladeira, tratar
372-0597.

Vende-se ou troca TV 20'
com controle por uma de
14 '. Tratar Rua Fidelis

Sthinghen, 3° lote Dalmar
com Sérgio Girardi.

Vende-seMáquina de lavar
Brastemp, tratar 372-2752.

Vende-se Fogão à gás de
seis bocas por R$ 110,00,
tratar 376-0813.

ELETRODOMÉSTICOS
Vende-seMáquina de lavar
Muller por R$ 100,00 e

Centrífuga por R$ 80,00.
Tratar 372-3405.

Compra-se Freezer

horizontal, tratar 372-2025.
Vende-se' Máquina de lavar

Brastemp. Tratar 372-2752. ,

EDITAL ESPECIAL'DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA, faço saber ao responsável pelos tftulos abaixo
relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS em 30
de janeiro de 1997, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao apresentar declaração
de resposta por escrito.
Este EDITAL é expedido em virtude de não ter sido passivei encontrar o responsável no endereço
fornecido.

Esp. DP 88928/1 - Vencimento 19-09-96 - Valor R$ 557,72,

DEVEDOR:WEIHERNAZZA IND. E COM. REPRES. LTDA.
DCTO: CGCIMF 74.073.727/0001-35
CREDOR: DICORTE COM�RCIO DE FERRAMENTAS LTDA.

Na forma do Art. 883 do -CÓdigo de Processo Civil e Decreto Lei n!! 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93
da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1997.
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

jij LOCAÇAO '�l�j VENDA �
Cód. 196 - Casa mista - Rua Erwino

Menegotti cl 114m2em terrenos cl 450m2
- R$ 30.000,00
Cód. 387 - 2 terrenos - Próx. Marisol
Vila LaJau - R$ 9.500,00 e R$ 13.000,00
Cód. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua ,

Jorge Lacerda - R$ 58.000,00
Cód.393 - Terreno cl 660m2 - Jguá
Esquerdo - R$ 12.000,00
Cód. 394 - Terreno 388m2 - Lot. Butzke.
A partir de R$ 8.000,00
Coo. 395 - Terreno cl500m2 - Lot. Jardim
Hruschka - R$ 9.000,00
Cód. 396 - Terreno c/337,50m213,50ri12
(13,50 x25) - Vila Rau R$ 14.000,00
Cód. 397 - Terreno cl área de 500m2-
Próx. Fórum - Vila Nova - R$ 27.500,00
Cód. 423 - Sala comI. � Schppping Falt
cl 26m2 - próx. Praça Alimentação - R$
6.500,00. Aceita carro

Cód. 606 - Casa de aIv. mobiliada cí 3
qtos. - R$ 550,00.
Cód.609 - Apto. c/3 qtos - Ed. Barão

R$500,OO
Cód. 619 - Apto. c/2 qtos - Ed. Papp
Barra do Rio Cerro - R$ 300,00

Parecer Comerciai

Incorpora9io
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
FONE/FAX (047) 372-2990

CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO SUL - SC
CASA - VENDE

Duas casas na Ilha da figueira pr6lÚ111O ao Supermercado lunte. - Uma em alVenaria com

110m2 - 4 quartos, sala. co:llnba. lavanderia. banbeiro e outra de madeira com 3 quartos. sala.

cozinha. lavanderia. banheiro. etc•• Unl>as construída. no mesmo terreno com 775m2 - R$
38.000.00

Casa am alVenaria na Bana do Rop Cerro. Rua Luiz Salier, com 3 quaI1Ds. 2 salas. oopa. cozinba.
lavanderia. Z baRbeiros, churra.queira. garagem com 120m2 - R$ 45.000.00 (negociável)

casa loteamento Rosa Barra. com 2Vní' - 4 quartos uma .utle. sala. copa. cozinba. lavanderia,

garagem com bidromassagem de esquina. aquecedor central R$ 70.000.000 (negociäveí),
aceita-se carro. camlnbJo. casa de manor valor - ãnancta-se 50% do valor (NOVA).

casa de alvenaria na Rua Io� Bmmendoerfer. com 310m2• 4 quartos. uma .wte. 3 salas. copa.
co:llDba. lavanderia. 5 _eiros. dI.pensa. 8I'Jllgem pl 2 carros, churrasqueira. bldromassa§'m.
teto solar. terreno cl 680m2 - R$ 130.000.00 - (negochiveL aceita-se terreno.

Casa de alvenaria na estrada nova., terreno com 2.185m2 - R$ 55.000.00 (nagochlvel).

Casa mista Rua Waller Marquardt. cl 180m2• 3 quartos. saias, cozinha. baRbeiro. garagem.
terreno com 647m2• sendo 17 .000t. de frente. excelente ponto Comerciai - R$ 80.000.00
(negocillvel) ao lado do Posto Mime.

Casa mi.ta na Rua Angelo Scbiochet. 3 quarto.. saias. cozinha. lavanderia. copa. banbelros,
garagem. (ponto comercial), terreno com 552.5Om2 - R$ 120.000.00 (negociável) - aceita-se
cbllcaras - carro. e parcelamento.

'

Casa mista em CIúco de Paula. com ,3 quartos. sala. copa. 'oozinba. Iavandeda. IJll3gem. _iro.
toda murada - R$ �.ooo,oo - parcelamos - negociáveL \
Dua. casas Ioca,Bzada. no final da Rua Campo Alegre - excelente estado - R$ 25.000.00
(negociável).

Duas casa de fronte a Weg fi de alVenaria. com 4 quartos. saias, cozinhas, banbelros, etc. '

terreno com 1800m2 - R$ 40.000.00 (negociável).

casa de alvenaria na Vila Nova. com 133ní' com 3 quartos. 2 sa.... copa. cozInba. 2 _eiros.
lavanderia garagem. pl 2 canos, churrasqueira - terreno com 525m2 - R$ 65.000,00 (negoá've9.

Casa na Rua 1010 Planinscheck. de alVenaria com, 170m2• 2 ....!tes, 3 quartos, copa. cozinha.
_eiro. gara§'m. terreno cl 414ní' e má. uma casa de madeira Junto ao mesmo tem:no - R$
68.000,00 negociáveL

Casa no Rio da Luz. pr6ximo ao liar do Rowe, 2 quartos, sala cozinha, _ciro. lavanderia.
garagem. temeno com 544m2 - R$ 16.000.00 -negoclaveL

Casa de alvenaria na Berta Weege - com 150m2 terreno com 7.500 - R$ 90.000.00 negociável'

Csa no São Luiz - RUa Benjamim SteIn. de alvenaria - R$ 35.000,00 ou R$ 25.000.00 + RIIIIDC.
R$ 150.00 pl me. - 6 anos e 6 meses.

Csa na Rua 25 de Iulbo. Ponto Canerdal - 2 quartos. sa". cozlnba. _eiro. sem-acabada -

R$ 70.000.00 - negociável - aceita-se cbllcar".

Casa na Berta Weege. com 140m2 com 3 quartos, sala, ÇOZÚJIla. copa. garagem. banheiro. etc.
- R$ 50.000.00 negociáveL

Casa de madeira na Rua Max Wilbelm ao lado da Pizzaria casarão - R$ 40.000.00 negociável
- 6timo ponto ComerciaL

Coa ,na ilha da Agueira - Rua I� T. Ribeiro - terreno 900ní'. Casa de madeira ooÍtra em alvenaria
- R$ 75.000.00 - negociável - vende a metade do imóvel r: Ponto ComerdaL

casa na Rua I� T. Ribeiro com 120m'. pooto Comerdal. terreno com 1900"" - R$ 65.000.00
- negociável - aceita-se carro at� R$ 7.000.00 - parcelamento.

'

TEMOS APARTAMENTOS NOVOS PARA FINANCIAMI!NTO

TEMOS VÁRIOS TERRENOS - CENTRAIS EM BAIRROS ÓTIMOS

TEMOS CASAS E GALPÕES PARA ALUGAR E TERRI!NOS COMERCIAIS - CENTRAL

Anuncie nos

classificados 'do
CORREIO DO POVO

371-1919
372-3363
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CASAS

I ÁREA (M2) I
_. -

OBSERVAÇÕESTIPOI ENDEREÇO . Nil. VALOR
Construída Terreno QUARTOS

-

R$
SobradoR.402 n!! 53 - Lat. Francisco Huska 152,00 392,00 04 55.000,Öo Ácombinar
Alv.
.

A.José Narlof s/n!! • Ana Paula 195;00 468,00 03 70.000,00 Negociável
Alv.R.Henrique Marquardt, 449 Czemewia

\

180,00 04 ..

78.000,00 Àcombinar
MistaR.Geraldo Harnack, 231 • V. Lalau 130,00 420,00 - 40.000,00 Trocaporcasa
Alv.A.Luiz Satler, 63 140,00 330,00 .03 'I. 65.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alv.R.Maredlal Hermes s/n!!·Schroeder 157,00 3.588,00 03 88.000,00 Condições de pagamento à combinar
Ale.R.FeUciano BortoUni, 271· Barra 247,00 512,00 03 43.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alv.R.Floriano Freberger, 70 530,00 530,00 05 250.000,00 Valor e condições a combinar
Alv.R.Henrique Gefert, 1627· Vila Lalau 114,00 286,OOm2 03 40.000,00 Assurmr financiamento de 72 x 32,00
I•Alv.R.Rodolfo Hufenuesller, � 159,00 350,00 03 45.000,00
Alv.A.BoUVia n!!71 • czemíewícz 118,00 462,00 03 37.000,00 Aceita troca com terreno de menorvalor
Mad.RuaRichardt Plske, 417 70;00 435,50 03 18.000,00 Condições de pagamento à combinar -

Alv.A.Otto Meyer, 66 • Vila Lenzi 205,15 617,50 04 58.000,00 EntradadeR$29.000,00+ 12XTR+1%
Alv.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 19.294,70 03 35.000,00 Aceitaproposta
Alv.R.João da Cruz de Souza, 35Cohat .

-

135,00 500,00 04 32.000,00 Assumir financiamento de 120 meses com base de R$ 24,00
Alv.R.614n!! 1007· prox. dep. Bebidas 108,00 435,00 03 18.000,00 Äcomolnar

APARTAMENTOS
ENDEREÇO Nil DE QUARTOS VALOR R$ OBSERVAÇÕES
RuaArthurGuenher, 220·Condomtnio Amizade • Bloco 08· 1!! andar 03 20.000,00 . Assumir financiamento de 192 meses com base R$ 296�00
RuaGumercindoda Silva, 555· centro- Ed. Carvalho 03 55.000,00 Assumirfinanciamento de 80meses com base R$ 524,00
RuaProcópioGomes de Oliveira, 1320· Edif.. Isabela 03 35.000,00 Assumirfinanciarnento de 216meses com base de 590;00
RuaProoöpoGomes de Oliveira, 1320· Res. lsebela- 22 andar 03 30.000,00 Assumirfinanciamento de 216 meses com base de R$ 700,00

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

ENDERECO ÁREACM2
RuaProcópioG.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorineIli - Vila Nova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
Rua.JacobBucknº 137 - centro
Rua748•ruaaolado Recreativa Marisol
RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaWalterMarquardt· cl benfeitorias
EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas
RuaAntônioGesser

714,00
375,00

35.000,00
371,00

4.236,00
494,59 .

5.000,00
840,�2

250.000,00
385,70
468,00

VALOR R$ OBSERVACÕES
Com parcelamento à combinar
Com parcelamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

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

640.000,00
18.000,00
70.000,00
50.000,00
60.000,00
30.000,00
14.800,00

Àcombinar
. Condições de pagamento à combinar
Àcombinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

PRÉDIOS
ENDEREÇO VALOR R$
RuaBR-280-Engelbert..Oeschler, 419
RuaJoãoJanuário Ayrooo, 630 - Jguá-Esquerdo

CONSTRUçAo t TERRENO

400,00
518,00

489,73
592,00

250.000,00
160.000,00

ERVAÇÕES
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Governo Federal vai liberar
R$ 1 biparaprodutores rural

. Brasnia :.. Ö setor agrícola brasileiro vai contar com um acréscimo de

recursos para financiamento de custeio entre R$ 600 milhões' a R$ 1 bilhão

até junho. O crédito é decorrente do aumento dos depösitos à vista provocado
pela cobrança da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira). Este foi um dos votos agrícolas aprovados ontem (23) pelo CMN
(Conselho Monetário Nacional).
, Outra medida aprovadapelo CMN desatrela a obrigatoriedade de aplicação
em custeio dentro de limites de crédito por agricultor. Os, bancos poderão
aplicar estes recursos em comercialização, investimentos e pré-custeio sem

limitação de v�ores. A ünica.exigência é de que tenham encargos de 12% ao

ano.

Pelas regras anteriores, 2�% dos depósitos à vista teriam que ser utilizados
. para financiar a agricultura: 50% para culturas de até R$ 30 mil e .os outros

50% para plantações de até R$ 150 001 e; no caso do algodão, de até R$ 300
mil. Com a cobrança do CPMF, e a esperada migração do dinheiro para os

depósitos à vista, mais recursos serão destinados à agricultura. "

Para atender a um maior número deprodutores, o CMN'aprovou também
a liberação do que exceder aR$ 2,7 bilhões, que é o saldo em 31 de dezembro
do montante que os

.

bancos teriam que utilizar financiando o custeio, para
empréstimos de qualquer cultura, com qualquer tamanho. O ministro da

'

Agricultura, Arlindo 'Porto, estima que o excedente fique por v?lta de R$ 1

bilhão. Amedida vale para os próximos quatro meses, quand? entraem prática
a nova política agrícola, 'Os R$ 2,7 bilhões continuam com a obrigatoriedade
de atender às regras antigas.

Delegacia Regional divulga prazo
. .

para renovação de alvarás policial
. .Iaraguã do Sul - O delegado regional de Polícia, -Adhemar Grubba,

.

divulgou os novos prazos para a renovação de alvará policial para bares,
restaurantes, lanchonetes, hotéis, pensões, postos de gasolina e empresas que

.

-estäo obrigadas por lei a terem o alvará; que o prazo de renovação se encerra

no dia 28 de fevereiro.
Ele lembra que, a partir desta data, quem, não recolheu as taxas pagará

multa e estará sujeito às sanções previstas. Maiores informações poderão ser

'obtidas na Delegacia Regional de Polícia, à Rua Antônio Tobias, 5n, ou pelo
telefone 372-0479.

-
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A D MIT E:

• ESTOFADOS KRAUSE L'fDA.

Contador com experiência mínima'

de 3 anosna função.
Intéressados comparecer à Rua
Rodolfo .Hufenüessler, 104 no

horário comercial; acompanhado de
curriculum vitae .

A sua,melhor opção
em despacho' aéreo

.de cargas e�
.

encomendas para
quetquer parte do pais .

RUA .CEL� PROCÓPIO:-GOivl-=s, 246
'

CENTRO - JARAGUÁ DO SUl. - SC

FONES: 371-0091 _c371-0363
FAX 37l-1919

SHARK
CARlllAGE

VARIG
RIO-SUL CARGO

FARMÁCIA

w....
·'

VidaeSaúde
Rua Padre Alberto ..

'Jacobs,55
, Vila Lenzi

Fone: (047)' 371 *8664
Jaraguá do Sul- SC
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Índice de reprovação escolar Universidade Feâeralprogram
• ". d'

'

, 2' '3lJ1.' 17 cursos de especializaçãono mu,nlClnlO re" ,uz em , -/0 Florianópolis - A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) estár programando a implantação de 17 cursos de especialização para este ano. Seis deles jã
foram aprovados e devem iniciar em fevereiro e março. Outros seis estão em processo
de aprovação. O restante está previsto para o segundo semestre.

Veja os cursos a serem oferecidos Odontologia em Saúde Coletiva
• Urbanismo e História da Cidade Departamento: Saúde Públi,ca/CCS
Departamento: Arquitetura e Tel: 231�9388 '

Urbanismo/CTC Saúde Pública
Tel: 231-9393 e 231-9743 Departamento: Saúde Pública/CCS
• Gestão Integrada de Processo e Tel: 231-9388
-Serviços: Qualidade, Produtividade e Estudos da Cultura Contemporânea:
Recursos Humanos Imagens e Narrativas
Departamento: Engenharia de Produção Departamento: Comunicação/CCB
e Sistemas/CI'C

' Tel: 231-9084
Tel: 231-9428 e 231-9274 Direito Processual Civil

Apesar da queda no
número de repetência,
os 11,5% registrados
preocupam a Secretaria
de Educação

Laraguâ do Sul - A
Secretaria de Educação
divulgou nesta semana que o

índice de reprovação nas

escolas da redemmicipal é de
11,5%, considerado alto pela
secretária Isaura Silveira. O
levantamento aponta,
entretanto, uma redução de
2,3% 001 relação à pesquisa levantamento das necessidades
anterior, que mostrou um, .de cada escolapara detectar as
índice de 13,8% de principais necessidades e

reprovação. A secretária propor soluções. Isaura aposta
prometeu uma, atenção espe- na integração entre escola e
cial à questão pedagógica connmidade como forma de
aplicada nas escolas com o rrelhorar o ensino no nmicípio.
objetivo de tentar reduzir "A participação das APP's
ainda mais esse indice. deverá ser voltada para- a

- Diminuir o índice de questão pedagógica", insistiu.I

reprovação é um dos grandes QUALIFICAÇÃO - A
desafiosdaequipetécnicaque ßecre�ia de Educação está
integra a Secretaria de promovendo, naFerj, o curso
Educação - afirmou Isaura, de propedêutica (conjunto, de
,acrescentando que uma das estudos que antecedem, como
estratégias paratentarreverter um estágio preparatório, os
o quadro é investir na cursos super iores), para
informatização das escolas e aproximadamente ' 120
da secretaria. "Através da professores da rede manici
informatização, teremos paI., De acordo com a
acesso imediato à secretária, o' objetivo é
informações", completou. fornecer subsídios .aos

Na opinião da secretária, professores na elaboração do
será preciso também um plano de atividades a serem,

Projeto: Isaura quer reduzir o índiee tk reprovação

desenvolvidas em sala de
aula,

Para a secretária, o curso

deverá diminuir as

dificuldades dos professores.
Elaioformou queo curso faz
parte daproposta demelhoria
na qualidade do ensino. Os
professores deverão ter rrédia
sete para receberem o

certificado.
/ACf'S - Outra proposta

da Secretaria de Educação é
reduzir em 30% o raímero de
ACf's (Admissão em caráter

temporário). AtuaIrn:ente são
381 funcionários nessa

situação. "Queremos
trabalhar com ACf's apenas
em casos de emergência",
afirmou, ressaltando que
poderá promover concurso
públicocaso haja necessidade
de mais profissionais.

Um século dedicado ao Brasil
o jornalista e escritor José Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI

(Associação Brasileira de Imprensa), completou 100 anos na última quarta-feira (22).
BarbosaLimaSobrinho foi deputado constituinte em 46, governador de Pernambuco

e candidato a vice-presidente em 74, na chapa encabeçada pelo deputado Ulisses
Guimarães. De acordo com o próprio Barbosa Lima Sobrinho, só aceitou a indicação
por ser um anti -caudidsto aos núlitares.

Foi um dos líderes da campanha pelas Diretas-já, em 84, e signatário do documento
do impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

• Dentística Restauradora
Departamento: Estomatologia/CCS
Tel: 231-9880

.

• Organização, Sistema e Métodos
Departamento: Ciências da

Administração/CSE
Tel: 231-9501 e 231-9374
* Gestão de Pessoas nas Organizações
Departamento: Ciência da

Administração/CSE
Tel: 231-9501
• Expressão Gráfica

, Departamento: Expressão Gráfica/CCB
Tel: 231-9285
Gestão do Ser Humano

Departamento: Ciências da

Adminisu-ação/CSE
'

Tel: 231-9501 e231-9374
Gestão Contábil num ambiente
competitivo
Departamento: Ciências Contábeis/CSE
T�l: 233-0737 e 231-9501

Departamento: Direito Processual e
Prática Forense/CCJ
Tel: 231-9730

Engenharia de Segurança do Trabalho
Coordenadoria do Curso de

Especialização em Engenharia e

Segurança do Trabalho
Tel: 231-9736
Enfermagem - Área da Saúde e da
Família

Departamento: Enfermagem
Tel: 231-9480

Enfermagem - Administração de

Serviço de Saúde e de Enfermagem
Departamento: Enfermagem
Tel: 231-9480
Moderna .Gestão Empresarial
Escola de Novos Empreendedores
Tel: 231-9820
Ensino da Matemática
Departamento: Matemática/CPM
Tel: 23 I -9807
• Cursos já aprovados

.I

PREVINA-SE
IlOIJB O

SEGUROS GARCIA
Fone/Fax 371-1 788

' ..
Do lVIaternal ao-Tereeirão
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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'Operação Veraneio' garante
segurança aos turistas no Estado
Esquema, que devera
se estender até o dia
dez de março, envolve
as Polícias Civil e
Militar, Bombeiros,
Santur e Secretaria de

Saúde

Florianópolis - O governo
do Estado preparou um

esquema especial de verão

denominado "Operação
Veraneio 96/97", que tem

como objetivo garantir a

segurança e a tranqüilidade doo
turistas nas 156 praias Estado. Santa Catarina está

catarinenses. Participam da preparada para manter a

operação: Polícia Militar, tradição e o status de um

Polícia Civil, Corpo de Estado seguro e de qualidade,
Bombeiros, Secretaria de também na área turística",
Saúde eSantur (SantaCatarina afirmou Moretto.

Turismo); Como em anos anteriores,
De acordo comopresidente· o policiamento foi reforçado

da Santur, .

Luis Moretto Neio, em toda a orlamarítima, centro
na temporada passada, Santa de compras, cidades turísticas
Catarina recebeu cerca de 1,5. do interior e estações
milhão de turistas, vindo de . hidrominerais, A Polícia
todas as partes do país, da Ar- Militar está com 6.688 homens

gentina, Paraguai e Uruguai, - envolvidos na operação.
principalmente. Ele acredita Destes, 560 são do Corpo de

que neste' ano
. haja um Bombeiros. Dois helicópteros

acréscimo em tomo de 10% no estão prontos para socorro de

número de veranistas. emergência, principalmente
''Estamos trabalhando com a em casos de afogamento. Uma
expectativa de aumento em aeronave está na capital e a

1O% do fluxo de turistas no outra em Navegantes. Além

Tranqllilidode: cCOperaçiio l'éraneio"garantepraias cheias

dos helicópteros, 217 veículos
depequeno emédio porte estão
à disposição, mais 30 de

grande porte, 167 motocicletas
e 35 embarcações.
A Polícia Civil destinou

1.350 agentes e investigadores
para atender à' operação, 24

, horas por dia, em 29 veículos.
Já a Secretaria de Saúde está

apostando em campanhas
preventivas de doenças da'

térnporada. Além de fornecer

profissionais para os

. atendimentos médicos, a

secretaria distribuiu 15 carros

de auto-socorro de urgência,
nos principais balneários do

Estado. A "Operação Veraneio
96/97" se estende até o dia dez
de março.

Números da operação
Policiais militares 6.128
Bombeiros 560
Policiais civis 1.350
Veículos da Polícia Civil. ; 11O
Veículos da Polícia Militar � , 414

Helicópteros ,

2

Embarcações , 35

Parque Cyro Gevaerd
é opção para turistas

BaÍneário Camboriú - Uma das atrações do Estado
é o Parque Cyro Gevaerd, o segundo maior de Santa

Catarina, émais uma das opções aos turistas. O parque
de 116mil metros quadrados de área, é um complexo
de lazer, gastronomia e feiras, sendo visitado

anualmente por .cerca de 500 mil pessoas.
Dentro do parque a Santur mantém um zoológico,

uma mini-fazenda, aquário, museu ,da fauna, flora e

geo (terra), além da Vila das Crianças, lanchonetes e

restaurantes. No zoológico vivem cerca de 700 aves,

de 150 espécies diferentes, 80 mamíferos, de 26

espécies, 100 répteis, com uma diversificação de 16

espécies.
A Santur aconselha os turistas a dispensarem pelo

menos' meio dia para conhecerem o Parque Cyro
Gevaerd, uma vez que não faltam atrações e o�ções
gastronômicas. Na Vila das Crianças, ao redor de um

lago, onde se pode andar de pedalinho, há diversas

casa� em estilo típico. Há ainda quatro restaurantes

com comidas alemãs, italianas e outras.

VERDUREIRA PATRÍCIA

FRIOS - FRUTAS e

VERDURAS EM GERAL
COMERCIAL 'REGIS LTDA.

Rua Walter Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)
Telefone (047) 371-2043

POSTO MARECHAL LTOA.
ATENDEMOS AOS DOMINGOS'DAS 07:00 ÀS 20:00HS_

* COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*GÁS

Avenida Mareohal Deodoro da Fon.eoa, 961 - Jaraguá do Sul :- SC

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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2 ANOS DE GOVE\RNO.

PELA'QUANTIDADE DE OBRAS, PARECE uMA VIDA.
Há 2 anos, o Governo vem .trabalhando firme para transformar Santa Catarina em

um verdadeiro Estado de qualidade. O resultado está aí, pode comprovar.

EDUCAÇÃO - Mais 443 salas de aula construídos e ampliadas • 300 mil kits escolares distribuídos • Vídeos, laboratórios e computadores
.

nas escolas • Garantia de vagas poro todas as crionços > Capacitação para 30 mil professores. SAÚDE - Abertos 505 leitos hospitalares
• R$ 7,8 milhões investidos na modemização de hospitais • 100% de imunização contra poliomelite e sarampo • Mais medicamentos
• Programa médico de família • 150 ambulâncias entregues aos municípios. HABITAÇÃO - Mais de 33 mil famílias atendidas pelo
Projeto Viva Casa com moredies mais dignas • Mais de 2,8 milhões de pessoas beneficiadas com novas redes de água e esgoto • luz

. nas comunidades rurais mais distantes • Mais de R$ 70 milhões destinados à construção e melhorias de casas e apartamentos.
TRANSPORTES - Duplicação da BR-101 • Duplicação da SC - 401 com a iniciativa privada • Conclusõo da BR-470 • Continuação da
BR-282 • Pavimentação de estradas secundárias em todo Estado· Construção da Via Expressa Sul na Capital, com 2 túneis • 3 mil
quilômetros pavimentados ou em obras. SEGURANÇA - 120 Oelegacias construídas ou reformadas • 47 delegacias informatizadas
• Mais de 300'novas viaturas • Polícia Técnica mais equipada' • Mais de mil novos policiais nas ruas. AGRICULTURA - Mais de 600
máquinas e implementos financiados • 120 tratores para os municípios • Mais de 1200 toneladas de sementes distribuídas • Erradicação
da febre aftosq • Retomada da Assistência Técnica com 426 mil visitas a propriedades rurais • Construção de 5 centros de treinamento
agrícola e mais de 17 mil agricultores treinados. TRABALHO - Capacitação de mais de 100 mil trabalhadores • Apoio às' micro

empresas com isenção de impostos e facilidades para as pequenas empresas • Instalação da GM e da Skoda • Geração de mais de 15
mil empregos através do Prodec. ..

GOVERNODE
SANTACATARINA
2 ANOS CONSTRUINDO

UM ESTADO DE QUALIDAPE
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Abaj poderá. conquistar a .quinta NBA dá show de cesta
.

.
.

1&leIdo fJFPIOCNIß:QN8' _

vitória no Campeonato Brasileiro
Belo Hertzente - A

equipe de basquete de

Joinville, Abaj, vai buscar
hoje, à noite, a quinta vit6ria
no Campeonato Brasileiro de

Basquete centra o Minas

Tênis Clube, Em quarto lugar,
com dez pontos, a Abaj vai
enfrentar no pr6ximo
domingo (26), às 16 horas, no
Ginásio do Centro Esportivo
do . Sesi, a equipe do

Palmeiras, atuallantema da

competição.
Umavit6riado Joinvilleesta

noite vai significarum lugarde
destaque entre os melhores
times do país. Um problema,
no entanto, preocupa o técnico
Marco Antônio Aga: a

ausência do lateral norte
americano Patterson, um dos

cestinhas da equipe até o

momento. Ele sofreu duas

microfraturns naúbiadireita, na
partida contra o Ribeirão

PretolPoltilCOC e deverá ficar .

.de fora dos jogos por no
mínimo mais duas semanas.

Para substituir Patterson,
os mais cotados são Cristian
eMoco, que estão no time há

mais tempo. Entretanto, 9' .

II
jovem Magu, ex-seleção
brasileira juvenil, poderá
ocupar o lugar do norte-.

americano durante a partida
A rodada de hoje pelo

brasileiro traz, além da partida
entre Abaj eMinas Tênis, mais
cinco outros jogos: Palmeiras
x FlamengolPetrobrás, às 21

horas, em São Paulo, partida
que será transmitida pela
SportTV; Ginástico x

CorinthianslAmway; Ribeirão
PretolPoltilCOC x Franca!

Cougar, às 19 horas;
Corinthiansnpony x Mo�e
portIEroies e Grande
Londrina!Ametur x Guaru,
jogomarcado paraäs 20 horas.

De acordo com os

cronistas esportivos do país,
o Campeonato Brasileiro de

Basquete deste ano mostrou

uma grande evolução,
apresentando partidas de alto
nível. Nas cinco partidas
disputadas em SantaCruz do

Sul, amédia do público foi de
1.262. O total de público da

competição é de 45.437

pagantes.

Performance
da Abaj

II
I'

Número de jogos 6

Pontos prós 561

Média -93,5
Pontos contra 539

Média 89,8
Saldo de cesta 22

Arremessos de

três pontos 64

Certos 15

Errados 49

Arremessos de

dois pontos 295

Certos 183

Errados 112

Arremessos
.

lances livres 224.
.

Certos 150

Errados 74

Rebotes de defesa 11 O

Rebotes de ataque 69

Bloqueios 16

Bolas recuperadas 68

Assistências 44

Passes errados 52

Faltas 23

Os Estados Unidos continuam
sendo o país do basquete e seus

jogadores o 'orgulho e a inspiração
dos jovens que se aventuram pelo
esporte. Na última rodada da NBA,
cinco jogadores marcaram mais de
30 pontos: Karl Malone, do utah,
que marcou 41· pontos, 'Jerry

. Stackhouse, do Philadelphia, com
38, Mitch Richmond, do Sacra

mento, tanihém 38, Grant Hill, do
Detroit, que fez 33 pontos eKendal

Gm, do New Jersey, com 32

pontos. ,

Os resuLtados das partidas
confirmaram. o bom desempenho
e a qualidade do basquete norte

americano.

Philadelphia 127 x 125 Boston;
Sacrainento 97 x 92 Detroit; New
Jersey 103 x 95 San Antonio; Den
ver 94 x 84 Vancouver, Utah 111

;x 99 Phoenix e Seattle 98 x 97
Portland

.

Equipe de futebol de salão estará entre OS'melhores neste ano

Jogos Abertos em São Bento
do Sul. Manoel Dalpasqualle,
o Maneca, ficou contente'

com a permanência da base
do ano passado onde vários

jogadores como Paulinho,
Ninho, Dão, Ramon,
Drayton, Jayson, Marcelo,
Kleber e outros. A base da

equipetemmédiade 17 anos.
Para as disputas daDivisão

Especial neste ano, Ö treinador
Manoel pretende mesclar a

.

juventudecomaexperiênciade

Jaraguá do Sul - A
.

equipe da ADJ, Associação
DesportivaJaraguá, disputará
neste ano a Divisão Especial
do salonismo catarinense. A

vaga foi conquistada com a

classificação na final do ano

passado, daPrimeiraDivisão,
quando a ADJ conquistou o

título inédito para o'
salonismo de Jaraguädo Sul.
A base daquela equipe

será mantida neste ano, com

a chegada de reforços pois a

alguns reforços.
Para viabilizar as

contratações, o secretário de
.

Turismo, Esporte e Lazer,
Silvio Celeste, informa que
"vamos procurar parceria
com as empresas, pois s6

assim daremos mais

condições para o

desenvolvimento destas
modalidades". Silvio afirmou
ainda que "as empresas
precisam saber que investir
no esporte, é certeza de

divisão especial "tem um nível

superior ao da Primeira
Divisão e precisamos estar

preparados para jogos
difíceis", informou o técnico

Manoel Dalpasqualle.
O técnico campeão ano

passado pela ADJ,
permanece no comando da

equipe, bem como a amaioria

dos jogadores, que

disputaram os joguinhos em

Criciúma onde foram

campeões na modalidade e

retomo publicitário, é investir
na saúde, na educação, no

lazer daquele público todo

que vai acompanhar as

partidas", finalizou.
O futebol de salão de

JaraguádoSul, voltaafigurar
entre os melhores de Santa

Catarina, disputando a

Divisão Especial, depois de
vários anos fora de

campeonatos como a

PrimeiraDivisão e aDivisão

Especial.
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Novo reforço do JAe
chega na segunda-feira.

.

JaraPá do SUl - Na

próxima segunda-feira
(27) deverá se apresentar
ao técnico Acosta o

último reforço do Jaraguá
Atlético Clube para a

temporada. Trata-se do

meia-esquerda Miranda,
campeão catarinense pelo
Figueirense em 1994. A

Chapecoense procurou o

jogador, no entanto, ele
defenderá o tricolor no
estadual-97.

Já se apresentaram ao

técnico Acosta, Disnei
zagueiro, Castro Iateral
direito, . Carlinhos e

Edson Porto meias e o

atacante Barbosa; que
jogou ao lado deMiranda
no Figueirense. Além
destes, estão treinando
com a equipe os goleiros'
Rogério e Gean, laterais
Alexandre, Alex e

Márcio Borges que está
sendo pretendido pelo
Criciúma, zagueiros
David e Marcelo, meias DeciJitlo: RkartJo "ai tlirigir� escoli,,1ra de futebolEdésio, Rodrigo, I

Scharies, de contrato renovado, Matheus, •

Reinaldo, Leó e Charles.
O atacante Ricardo, o único

remanescente da melhor campanha do JAC
em estaduais, terceiro lugar em 1.994 não
renovou contrato. Ricardo foi procurado pelo
presidente AngeloMargutte que lhe fez uma
proposta, mas o jogador prefere deixar o
futebol· profissional onde tem um grande
prestígio, para comandar uma Esoolinha de
Futebol. Ricardo segundo Angelo Margutte
"faz parte da história do Jaraguá no futebol

profissional.Um exemplo dentro e fora de

campo, e que nos fará rraiita falta, não só

pelas qualidades dentro de campo, mas
.

também fora dele", finalizou o dirigente.
O técnico Acosta, informou que com a

desistência de Ricardo, outro atacante deverá
ser procurado pelo clube, pois conta hoje
apenas com Barbosa e Leó, para a posição,

Ainda antes do início do estadual,
programado para o dia 16 de fevereiro,
quando o JAC enfrentará o Marcílio Dias
no Estãdio João Marcatto, a equipe fatá um
amistoso que poderá ser com o Atlético
Paranaense, em Curitiba.

�Aprender�
.

� 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) ,

- animai's, pomar, horta
-lanche na própria escola
- aulas passeio
- colônia de férias (em julh0)
Tudo isso supervisionado por uma equipe de: pslcopedaçcços, médicos e

odontólogos. Com certeza um lugar onde seu filho irá aprender com prazer.
,

Venha nos visitarl
RUAPRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1329

EM FRENTE AO R�FEITÓRIO 00 KOHLBACH - FONE: 973-3661

Jar

-Surpresa 'na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o
Lousano chega afinalcontra o Corinshians. O São Paulo, o

grande favorito para a conquista do título da competição,
"dançou" na segundafase. Umapena, pois era a equipe com
a melhor técnica da Copa. No entanto o Lousano vem

surpreendendo e será, presume-se pelos jogos, osso duro de

roer.

�.

ANOTAÇOES ..

.

Agostinho Oli.,e;'a

-Um campeonato que revelou tantos craques para o nosso

futebol como Falcão, Careca, Batista, Nilton Batata, Viola,
MUller, Tita, Zico entre

tantos outros, a atual Copa São Paulo, não chama mais a

atenção. Um campeonato onde a briga era acirrada, para o

televlsionamento, hoje
só assiste quem tem ]V por assinatura. Neste 'campeonato 1

apenasMarcos Alemão do Corinthians tem chamado a atenção
de empresários..

-A FME começa a eolocarno papel os seus planos para as

competições deste ano. Rogério Tomazellijuntamente com os

professores da Fundação prometem muito empenho e

novidades para as modalidades. A ADJ, representante de

Jaraguã do Sul na Divisão Especial do futebol de salão

camrinense, deve-receberatenção especial Empresários serão
visitadosparaparceria nestamodalidade, bem como em outras.

-Umapena. Ricardo, atacante, experiente, ídolo da torcida tri
color, deixará os gramados como jogador profissional. Ele
preferiu repassar seus conhecimentos para alunos da futura
escolinha de futebol. Ricardo, era o, único remanescente do

grupo de jogadores com a melhor campanha na história do

JAC,· úm terceiro.lugar em 1994.

Boa sorte Ricardono seu novo empreendimento.

-Miranda, jogador inteligente, técnico, um meia-esquerda
respeitáve� disputará oCampeonatoC�nsepelo_Jaraguá
Atlético Clube. Napróxima segunda-feira dia 27defevereiro,
ele se apresentará ao técnico Acosta, e inicia treinamentos.

Miranda vai tentar reviversuamelhorfase, quandojogoup'elo
Figueirense, da capital.

-Miranda em suaformafisica e técnica ideal, tem condições de
atuar em qualquer equipe de nosso Estado. É o jogador que há
muito tempo, se é que algum dia teve, a meia-cancha tricolor

não tem. Quem agradece é a torcida.
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FundaçãoMunicipal de Esportes
começa a pagar seus credores

CP -·E a definição de
nome dos técnicos das
diversasmodalidades?

CP - Qualo real valor da Rogério - É lógico que
divida da FME, e como cada técnico formará a

serápaga? sua equipe de apoio, mas
Rogério - São exatamente os responsáveis pelas
R$ 64.677,25, da qualjá

.

modalidadesjádefinidas
são as seguintes:

.

- atletismo e caratê

feminino: Ivanildo Souza
Pinto;
- voleibol feminino:
Plauto Mendes, 'uma
novidade este ano na

FME;
- voleibol masculino:
Ademar Saganski, o

Mazinho, quepermanece
com seu trabalho;
- basquetebol: Ailton
'Schiochet, oprofessor Ito,

,

que vem realizando um

g rande trabalho na

modalidade;
-futebol de salão: Manoel
Dalpasqualle, oManeca.

'laraguádo Sul-Após
levantamento das dividas
da FME (Fundação
Municipal de Esportes)
de R$ 64.677,25, o

presidente da entidade,
Rogério Lauro Tomazelli,
começa a pagar os

credores. Segundo o

dirigente, a divida é uma

herança da

administraçãopassada.
Para falar mais um

pouco sobre a divida da

fundação e dos projetos
par.a este ano, Tomazelli

, recebeu a reportagem do
CORREIO DO POVO para
a seguinte entrevista:

pagamos ou estamos

quitando R$ 21.693,00.
Este dinheiro foi
repassado no dia 30 de
dezembro do anopassado f

,

pela administração
anterior e está sendo
utilizadoparapagamento
de salários e osprincipais
fornecedores. '

CP - Quanto falta para
colocar o déficit
financeiro em dia e quais
os maiores credores da
FME?

Rogério - Devemos ainda
R$ 42.983,96. A nossa

grandepreocupação hoje
é a dívida com os

colégios, com os quais
mantemos convênio;
Colégio Divina
ProvidênciaR$1.67�50;
Instituto Educacional

Sigma R$ 870,00,
Instituto Educacional

Jangada R$ 5.564,00 e

Colégio São Luis R$
5.431,83, atrasadosdesde
setembro último. São
dividas de atletas que
estudam nestes colégios
comaFMEpagandó50%
dos estudos e os colégios
outros 50%. R$11 mil ao
Clube Atlético Baependi,
pelo uso da pista de

atletismo, e outros R$ 12
mil referente a ummês de

repasse ao Jaraguâ
Atlético Clube. Estas são
asprincipais despesas da
fundação.

.

CP - Porfalar emfutebol
de salão, como será o

auxilio da FME à equipe
classificadaparaaDivisão
Especialeste ano?
Rogério - Esta éa grande
preocupação hoje da

FME, porque, lamenta-

velmente, não dispomos
de recursos financeiros,
por isso, é intenção da

Secretaria de Cultura

Esporte e Lazer e da FME
buscarem parcerias com

empresas interessadas em
investir no esporte,
especialmente no futsal.
Estaremos desenvolvendo

projetos para cada
modalidade. Depois disto,
visitaremos as empresas
expondo os beneficios de
se aplicar no esporte e

o retorno que o esporte
dá.

CP - Objetivos nos

Joguinhos e Jogos Aber
tos, as duas competições
mais importantes do
Estado?

Rogério - Os Joguinhos
.

serâ uma dasprioridades,
porque os atletas,

utilizados são de Jaraguá
do Sul, e contamos com
atletas de ótimo nível
técnico que merecem

nosso incentivo. Já os

JogosAbertos vai depen
der da nossa estrutura, a

princípio, pretendemos
ficar entre os dez
melhores nesta competi
ção e entre os seis nos

Joguinhos.

CP - O repasse ao

Jaraguá Atlético Clube
continua?

Rogério - Este assunto

ainda não está totalmente

definidopela secretaria e

pela FME. Pretendemos
conversar muito ainda
sobre o repasse, inclusive
COm o prefeito. Antes de

qualquer coisa, este é um
projeto que deve ser

aprovadopela Câmara de
Vereadores.

EMPRESA DO RAMO FINANCEIRO DE

ÂM BITO NACIONAL, CONTRATA PARA

TRABALHO TERCEIRIZADO

OPERADOR D'E
TELEMARKETING
Exige-se: Boa fluência verbal.
Com curso superior completo ou em andamento,
com alguma experiência anterior em vendas

Oferecemos salário fixo mais comissão.

Os interessados deverão entregar seus curriculuns
mais foto 3x4 (até dia 28.01.97).

Local para entrega:
UNIBANCO - Ag. Jaraguá do Sul - SC

End.: Av. Getúlio Vargas, 41
Falar com Nívea Göedert

I' I

TECNO CALHAS LTOA.·- ME
Franqueado exclusivopara Jaraguâ e região

T
lIe••
CALHAS

Eólicos maxiar

Equipamentos para retirada do calai,
umidade e poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

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

o "alle Informática
Rua: Barão do Rio Branco, 620 Fone: 372-1968

[t1]���©$ Q �[t1][;>����©��Q �[!JJ[;>��[t1]�[NJlí©�

����@��©� Q �����lírt[NJ���' lí��[NJ���

Cónff/'aNossosP/'e4 l1S

PENTiuM 100Mliz
US$ 1.160,00

PENTiuM lnMliz
US$ 1.}00,00

PENTiuM 166M hz

US$1.�4�,00
PENTiuM 200Mliz
US$ 1.74�,OO
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São Paulo - As exigências
físicas em uma prova de

automobilismo são enormes e, por
isso, os pilotos fazem um intenso
trabalho de .preparação e

condicionamento físico. Um piloto
chega a perder em uma corrida, de
2,5 a quatro quilos. A preocupação
com a performance física fez com

que Hélio Castro Neves, piloto da
Marlboro Braz ilian Team de
Fórmula Indy Lights,
desenvolvesse um intenso trabalho
de condicionamento com o

treinador, Silviano Rodrigues, que
fez o trabalho de preparação física

Speed Racer.

Os resultados já apareceram.
Em sua última avaliação física,
Helinho mostrou que tem coração
e pulmões de maratonista. No

teste, ele apresentou um consumo

máximo de oxigênio de 61
mililitros por quilograma pol:
minuto. Há seis meses, em outro

teste, o consumo foi de 52.
Esses índices são conseguidos

depois de um teste de potência
aeróbica ou cardio-respiratôria,
que mede o consumo máximo de

oxigênio. Na prática, é um índice
de performance,

"Considerando o índice de

mais de 61 pontos, pode-se dizer

que Hélio está em plena forma e

de acordo com a programação
estabelecida pelo meu programa",
diz Silviano. O preparador físico
destacou que o resultado foi

alcançado por causa da dedicação
exemplar do piloto nesses quatro
anos que trabalham juntos,
cu11llrindo todas as propostas de

preparação,
,

A tendência agora é chegar a

níveis cada vez mais altos,
aumentando a capacidade cardio

respiratória. O piloto brasileiro
ainda deve ter uma evolução maior
até o começo da temporada de
Fórmula Indy Lights 97. "Além do
lado físico, também fazemos uma

preparaçãomental para que os dois
lados- estejam afinados,
objetivando o rendimento máximo
do piloto", destacou Silviano.

Assim, procura-se trabalhar com
a confiança e a capacidade de lidar
com as pressões, algo que não falta
na carreira de um piloto.

Em uma corrida, há vários
fatores que precisam ser levados
em conta. A posição depilotagem,
a..trepidação do carro, a duração

EsPO TE Jar

das provas, as altas temperaturas
a que os pilotos são. submetidos
dentro do carro, além da tensão da

classificação, itens que
influenciam na performance do

piloto.
Toda a preparação física é

voltada para obter o máximo em

eficiêncià cardíaca e respiratória,
resistência muscular localizada,
reflexo, coordenação,
concentração, resistência à fadiga
e adaptação às altas temperaturas.

Dentro disso tudo, a nutrição
também é fator importante.
Muitos músculos, como dos

braços, da região das costas,
ombros e membros inferiores são

trabalhados de maneira' espe
cial.

Os músculos do. pescoço
merecem atenção à parte, devido
as corridas em ovais, quando
sofrem aumento da força de

gravidade.
Outro fator importante é a

adaptação às altas temperaturas, já
que, segundo Silviano Rodrigues,
o calor traz uma carga extra sobre

a circulação sangüínea, gerando
mais cansaço e provocando
desidratação.

(MarÍhoro Brazi/ian Team) condições
igUQ/a tk ummaratonista

Caratecas participam de curso com mestre japonês
Florianópolis - O mestre

japonês em caratê, 8° Dan,
Tatsuo Suzuki, estevena cidade,
nos dias 17, 18 e 19 deste Dis,
paraum curso/treinamento com

os caratecas do Brasil e do
Chile. Os atletas de Jaraguä do
Sul, Eduardo Scheuer eRicardo
Scheuer, da Associação Fênix,
e de Guaramirim, Paulo O.
Danker juntamente como aluno
Marco A. Murara, da

Associação Danker..
Aos 67 anos, omestreTatsuo

.

Suzuki, que atual.tmntemoraem
Londres, surpreendeu a todos
com seu vigor físico e técnica

A EV�LUÇÃO EM L4VAÇÃO
4D.

8
.

ar

apurada, chamando mais de 50
atletas dos dois países.

Os treinamentos tinham a

duração de três horas diárias..Na
avaliação dos participantes, a
contribuição que esse curso tem

parao aPerteiçoamtto datémica
edonível dosatletasparticipantes
é de suma importância para o

.

caratê regional.
Os caratecas que estiveram

em Florianópolis, se preparam
para competições estadual deste
ano. Alguns, ano passado,
estiveram defendendo a cidade
deRio do Sul, nos JogosAbertos
realizados naquelemunicípio. Eduardo, Ricardo, mestre Tatsuo Suzulci, Ptiulo eMarcos-

NOVO ENDEREÇO
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. Sala de espera com ar

Estufa para Polimento
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