
Empreiteira deixa de
.

pagar trabalhadores
Jaraguä do Sul sediou durante esta Apartir da próxima segunda-feira, Há maís dé uma semana,. 27

semana o curso de Orientação em dia 3, o Centro da cidade terá 21 ruas empregados da Subempreiteira
Saneamento Ambiental, promovido reservadas para o estacionamento Solange Bittencourt de Souza, de

pela -Secretaria Estadual do rotativo, com 856 vagas iniciais. A São José, responsável pelas obras do
Desenvolvimento Urbano e Meio Secretaria de Planejamento acredita Conjunto Habitacional da Cohab.zio
Ambiente, em parceria' com aAmvali. que, com a implantação do projeto Bairro Amizade, estão em greve ..

O evento aconteceu no CPL e reúníu ''Zona Azul", o trânsito (icará mais Eles reivindicam. o pagamento dos

.admínístradores dê todo o Estado e disciplinado, melhorando o fluxo, salár.· asados, décimoE.�'�--1��"P'e...,.,IJ4a't-.....���_.J
contou com .palestrantes de São Paulo, contribuindo coma redução dos pODt,,�

�
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elhores condi
Paraná e Santa Catarina, Páoina 3 considerados de risco. pp�- Página 5
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Seminário discute
saneamento ambiental

Iaraguâ do Sul vai ter
estacionamento rotativo

Tem sempre um
jeito de fazer

melhor

Polêmica: Câmara de Vereadores rejeita aumento proposto pelo governo Werninghaus.

,

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul. 31 de janeiro de 1997 - Um jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 78 - N' 4.080 - R� j .OCJ .

Werninghaus sofre a primei-N)
derrota na Câmara de Vereado. .

o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo

Werninghaus (PFL), sofreu a primeira
. derrota na Câmara Municipal. Por oito
votos a sete, os parlamentäres aprovaram
uma emenda aditiva reduzindo de 50

para 25% a verba de representação dos

secretários, chefes de gabinetes e

procurador geral,. proposta na

mensagem governamental. Apesar das
comissões de Legislação, Justiça e

Redação Final e Fmanças e.Orçamento
. terem dado pareceres contrários à

emenda, oito vereadores preferiram
incluí-lano projeto final. A mensagem
governamental, entretanto, foi aprovada
por unanimidade.

Werninghaus, que assistiu a sessão,
não quis revelar se irá vetar a emenda

feita pela Câmara. Caso isso venha a

acontecer, o Legislative precisará de 2/
3 dos votos dos vereadores para denubar
o veto do governo. O prefeito disse

apenas que vai.analisar, juntamente com
auxiliares, as conseqüências da redução
do percentual incluída no texto original.
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MllENIO
-

AliJe de I.ara� - Administraçio - mRJ
ARDe FoIMIeQ 0!ruUi . CiêR:ias Biológicas - FURB
ADa Bn8ila"KascelIer . Pe<lagogia - mRJ
AIIdré \keilte LeIllÍ - �a Civil - URSC - FURB
flabae CrWUa MàJta ·RIibertI - Comércio EXterior - lbiville
JaqueIIoe 'Iueck . Mniistraçio - mRJ
Jeal CadGs radter . Çiên.:ias Cordbeis - mRJ
ÜJlo GiJlaao ZIett - Coméri:io Exterior - UIft . Uliville
.h6ta Bnmontd - Ciências Biológicas· RJRB
MIiecIe MIp.t s.w - Ciênctas Conlhis - !'ERJ
RGdripMIpt Giardll . Ciên.:ias Coóábeis - mRJ
Mlrco�o Sdeplet .� nmlttial E�ica - FURB .

'IàliaDe SdloeDfelder - Farmácia - UFPR - Univali
'IlItilioa BeatrizWlttalick - �eJiJaria Quimica - FURB
Sdlirley Jamee Kalb - Direito . FURB

- CéSar Eduardo da SIlva - Engerm.ia Quimica - UFSC - RJRB
.
'IlIdaDe da� � Letras PortugUêslInglês - UniviUe
AIIIII KariDe Reike - AdminisU:açio - RJRB .

... NOtOD Squesato - &I. Física - UNe

... Alberto ADtamo Bertotto - História - Univille

... CéSar CavalO - .&1. Fisica . UNC

Mara CJWtIa� Mder de Scma - Administraçlo - Uriivali
.

JeanDy ApaR!dda KaranIentd - Ciências Contábeis - mRJ
Mardo Jbtili MaIuta - Ciências Contábeis - FERJ
UM c.ut0tS SdJ*!t - Adniioß'lraçio . FERI
'GrazIelaAlai - Direito - RJRB'
FAuado PIa$ek .Tr. - &I. Física - RJRB
Patricia Dedter - Farmácia - URic - Univali
F_lido BeDckeadorf - Medicina - UIÚV. Sm Maria
ApDor C.ma Ndj) • Medicina - umt

::a::;'��:r��
.

"4(1.IS ai••r .aJwieff'Mf.IJ.naIey Molla I..Iu . Arquiterura • FERJ ,.. "

EX-ALUNOS

Juliano GirGlla - �emaria Civil - RJRB
LeGoardo DdIaal..uDa -.�emaria Civil - RJRB
WIadInir A1buquerCJle .: ComllllÍcaçio"Social - FURB

.

'làIiaoaDIlnaa . Ed. Artistica • FURB'
<lIadé!i Gßeatber - Administraçio - FERI
SlbeIeMaröni - Farmácia - Univali
ADa Paula F.àert . Ciências Biológicas - FURB
KIIan Sohn Neto - TuriSmo e Hotelaia - Univali
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Os caminhos sinuosos da reeleição
A aprovação em primeiro turno da emenda constitucional que estabelece a

reeleição para os ocupan� de cargos no Executivo, de presidente a prefeito,
pelo Congresso Nacional, na noite da última terça-feira, 28, soou como um

I,
' alívio para a maioria dos brasileiros que espera agora 'que o governo' se volte
para os problemas do país. A batalha, entretanto, não terminou com a vitória' A globalização da economia que marca a abertura desse terceiro milênio exige ações e

obtida pelo governo. Faltam ainda as demais etapas que as mudanças na estratégias direcionadas para a motivação e qualificação dos recursos hwnanos nas-empresas

Constituição exigem. Há especulações que o Supremo Tribunal Federal poderá e instituições. Só com a valorização individual e coletiva, a reciclagem de processos e a

decidir sobre a desincompatibilidade dos candidatos à reeleição e se esses capacitação técnica seremos capazes de superar as práticas obsoletas que comprometem a

poderão participar da campanha. ,qualidade e a produtividade,
Um segundo governo FHC terá os defeitos e as vantagens que estão Trata-se de um momento estratégico para a economia nacional, que pede com urgência

.' a execução de medidas ofensivas para agregar valor aos produtos e serviços e melhorar as

aparecendo neste primeiro mandato. Ele herdou um pais quebrado e assim o
condições de corrpetitividade do país. No' contexto da globalização, o crescimento e a

manteve até agora, As privatizações estão em passo de tartaruga manca. A atualização tecnológica das instituições, como alavancas da qualidade e produtividade,
previdência estatal continuadeficitária e sem condições de dar um atendimento garantirão que seus benefícios sejam compartilhados com a sociedade. Afinal, a melhoria

digno. As reformas administrativa e a tributária empacaram porque não se da qualidade de vida da população é o objetivo central das administrações públicas. Para.
chegou aos "acordos" exigidos. A tão propagada revolução administrativa não conseguir o envolvimento de seus funcionários, as empresas precisam elaborar projetos

conseguiu tirar o país do atraso. Nada mudou. Passa-se a sensação de claros, definindo com transparência os valores e quantidades previstos em suas metas.

imobilidade ao país. A responsabilidade pela situação é do Palácio do Planalto
Há dois anos, a Superintendência Estadual do INSS em Santa Catarina aperfeiçoa projetos

de endomarketing e valorização funcional na busca do engajamento de seus servidores com.
e dos ministérios que abandonaram a administração para investirem no projeto o Programa de Qualidade desenvolvido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
da reeleição.

.
O primeiro passo foi encontrar o servidor, no seu local de trabalho, tanto na capital quanto

A expectativaé de que FHC comece o terceiro ano do mandato em situação' nas unidades descentralizadas do interior.

raras vezes vista na história republicana do país - com um horizonte de seis Da prática de verificar as dificuldades "in loco", nasceu a Gestão Participaiiva, um
anos - na medida que conserva os altos índices de popularidade e sendo sistema de mão-dupla, no qual as sugestões e opiniões dos servidores interferem nas decisões

candidato à própria reeleição. A pressão feita pelo governo em cima da base das chefias, e como ferramenta aplicativa, elaboramos uma Cartilha de Qualidade que

abrange em 13 tópicos as relações que norteiam o trabalho em equipe e facilitam a

paríamentar, de governadores e até mesmo de prefeitos resultou na vitória
comunicação entre servidores e segurados. Dessa forma, os servidores não são apenas um

esmagadora - 336 votos a favor e 17 contra. Ninguém acredita numa virada de instrumento para a busca' do "lucro" ou da qualidade, mas se transformam em parte do

mesa nosegundotumo, matcado para acontecer no dia 15 de fevereiro. Existe, 'processo e em seus maiores beneficiados, ao lado dos clientes.

é verdade, a possibilidade de as eleições da Câmara e do Senado desandarem A partir dos anseios e necessidades levantadas pelos funcionários, criamos o Projeto
seriamente, podendotrazer surpres�. Qualidade e Identidade Funcional. O auditório da Superintendência transformou-se em

Existe ainda a possibilidade do Senado contrapor a decisão da Câmara. um centro de atividades culturais que passaram a dividir espaço com os treinamentos e' a
programação oficial. Depois do horário de trabalho, os servidores' têm à sua disposição,Neste caso, a situação poderá traçarum paralelomesquinho no cenário político cursos de inglês, espanhol, música, dança e yoga, a preços bem abaixo do mercado. Também

brasileiro. Onde o fisiologismo reinará absoluto, o que não é novidade. Os como frutos desse projeto, foram implantados seminários de relaxamento e .combate ao'

futuros candidatos verão mais vantagens em se aproximar do presidente do estresse, além da formação do Coral dos Servidores do INSS. São benefícios indiretos de

que em distanciar-se do governo, o que poderá ser traduzido no toma-lã-da- alto valor individual e custo zero para a instituição, que se .incumbe da organização das

cá. Ou no famoso jogo utilizado pelo Centrão; é dando que se recebe. E· turmas e da cessão do espaço. Os custos são divididos entre os participantes. Com o tempo,

transformar O governo num ninho de afagos e fisiologismos. os próprios servidores começaram a tomar iniciativas em todo o Estado, cabendo ao órgão

Há ainda mais lições a se tirar desta novela que vem se arrastando desde o apenas divulgar as atividades.
As ações culturais não são isoladas. Fazem parte de um contexto de democratização da

início do ano passado. Não foram poucas as dificuldades encontradas, pelo administração e participação do servidor nas decisões e se somam ainda a um. programa
governo ao longo da batalha. Ministros e secretários estaduais tiveram que se intensivo de treinamentos que atinge todo o corpo funcional - do agente de portaria ao

desincompatibilizar do cargo para voltar à Câmara Federal e garantir os votos cargo de direção e assessoramento superíor. Na prática o que se busca é a realização
necessários, numa verdadeira demonstração de força e disposição de FHC em profissional do servidor e a satisfação do público externo.

ficar mais quatro anos à frente do governo. Durante todo o ano passado, ItSuperintendenteEstàdual ao INSS/SC
constatou-se que a opinião pública não se inclinava nem a favor nem contra a

emenda. A campanha não conseguiu mobilizar o eleitorado, e não se viu clara

definição da população.
A aprovação da emenda e o provável fortalecimento do governo FHCterão

impacto no desenvolvimento do sistema partidário? Durante todo o processo,
apareceram as fragilidades das instituições políticas e partidärías. A reeleição
em nada garante um amadurecimento ou,

.

no mínimo, uma evolução. Há,
,

entretanto, a esperança de continuarem os íavestimentos estrangeiros no país,
apostando na continuidade do plano e na "segurança" das aplicações.
Especialistas acreditam que, a partir do momento em que essa inovação estiver
definitivamente aprovada, o cenário político brasileiro começará a mudar de
maneira radical. Eles apostam na vinda ,dos investimentos estrangeiros que
garantirão a estabilidade e o amadurecimento. De qualquer forma, o caminho
está menos incerto e

.

mais limpo.

Carta aberta
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O servidor público e a globalização'
ItFloriano JoséMartins
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Se você quer·
realizar velhos
sonhos sem .perda
d� tempo, fale com

o gerente SESC. u;üitt
Venha falar com o gerent�

Sua empresa estáprecisando crescer já? Você está visualizando um

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
'futuro? Venha falar com o SESC, Que tem muitas modalidades de
crédíto", 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 Sonne. O SESC financia.

BESC ""(0.
........

o Banco de Santa Catarina
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Câmara Municipal reduz aumento proposto
por Geraldo Werninghaus aos secretários'
Governo pod.erá vetar
emenda que alterou

percentual e o
Legislativo precisará ,de
2/3 dos vereadores para
derrubar o veto do

prefeito
Jaraguá do Sul - Uma emenda

apresentada por oito vereadores à

mensagemdo Executivo reduziu de 50
para ,25% o aumento, em forma de
verba de representação, proposto aos

secretários, chefes de gabinetes e.

procurador geral. As comissões de

Legislação, Justiça e Redação Final e

Pinan�as e Orçamento derampareceres
contrários à emenda, mas os mesmos

-, oito parlamentares que assinaram a

emenda decidiram inclui-la no projeto
final do. governo. A mensagem
governamental, que dispõe sobre
reforma na estrutura administrativa foi

aprovada por unanimidade em dois
turnos.

Na Sexta-feira passada (24), o

prefeito Geraldo Weminghaus (pR.)
enviou � Câmara de Vereadoresuma

,mensagem com 17. artigos em seis

capítulos propondo reforma na

estrutura administrativa da Prefeitura
e aumento de 7% para os servidores e

mais verba de representação de 50%
para secretários, chefes de gabinetes
e'procurador geral,jáembutidos os 7%
concedidos ao funcionalismo. O prejeto
do governe foi considerado bom pelos
parlamentares. A polêmica ficou por

capacidàde e idoneidade de ninguém.
Os servidores também são idôneos e

vãoreceber somente 7%", rebateu. Na
opinião de Piazera, o aumento proposto
elevaria Os salários dos secretários para
algo em torno deR$ 5,3 mil, acima dos
salários dos secretários de Estado, que
estão em R$. 4,4 mil. "Se for dado o

aumento de 50%, os secretários de

Jaraguä do Sul terão o maior salário
de Santa Catarina", acredita

VarAçÃO - Após serem lidos os

pareceres das comissões, na primeira
sessão, o presidente da Câmara de

Yereadores, Pedro Garcia (PMDB),
colocou em votação. Como os pareceres
rejeitavam a emenda, quem os

1qJI"0vasse, estaria contra a emenda O
·vereador Vicente Caropreso não

entendeu a colocação e questionou a
votação. Fazendo questão de se

identificar como líder do governo,
Caropreso indagou: "Quer dizer que

.

_ _ quem for contra os secretários e centra
Debate: "ereadores ou"emproposta de reduçao .o prefeito ficam em pé?". Garcia

conta do Artigo 14 que institui a verba Vicente Caropreso (PSDB); apelou
....

interpelou o 'Parlainentar e explicou:
de representação de 50%. para a, capacidade técnica dos

ACâmaraMunicipalfolconvocada benefíciärios da medida. "Foi
em regime extraordinário para apreciar esquecido o básico: o reajuste vai
a mensagem do prefeito. Na abertura garantir o mínimo de tranqüilidade
dos trabalhos, na noite da última terça- para a sobrevivência dos secretários",
feira (28), instalou-se as. comissões exagerou.
encarregadas de analisar o documento. .

Os argumentos apresentados por
No dia seguinte, foi apresentado uma Caropreso foram combatidos pelos
emenda aditiva ao projeto reduzindo vereadores Gado Alves (PMDB) e

.de 50 para 25% averba-de Afonso Piazera (PTB). Alvesafirmou
representação. O assunto levou alguns que a intenção da emenda era evitar o
vereadores à tribuna pára defender ou distanciamento entre salários.
criticar a emenda O líder do governo, "Ninguém está duvidando da

lucio Se....

"Ninguém está contra ou a favor. de
ninguém. Vamos votar os pareceres das
comissões" .

Mostrando-se ainda em dúvidas,
Caropreso fez outros questionamentos.
Por fim, Garcia preferiu simplificar e
resmniu: "Quem estiver de acordo com
a emenda, quer que ela seja inclufda
no texto final do projeto, vai se
levantar". Sete vereadores ficaram
sentados e sete se levantaram. Com o

empate, o Regimento Interno
determina que o voto de minerva seja
dado pelo presidente. Garcia, um dos

signatários da emenda, votou pela
inclusão. Logo após, foi votado o

projeto do governo, já com a emenda
Foi aprovado por 14 votos.

POSIÇÃO - O prefeito Geraldo

Werninghaus, que assistiu a primeira
sessão, preferiu não adiantar. quais
serão as providências sobre a emenda.
Sobre um possível veto, afirmou que
"vai analisar, juntamente com

auxiliares, as conseqüências da

redução pretendidapelos vereadores" .

PLACAR DA VOTAÇAO
A favor da emenda

. GildO Antônio Alves (�MDB)
Gilmiu: MimeI (PPB)
Lorita Za,OOtti Karsten (PMDB)
Afonso Píazera Neto (PrB)
José Antônio Schmitt (PMDB)
Lio Tironi (PTB)
Niura Demarchi Santos (PL)
Pedro Anacleto Garcia (PMDB)

Contra a emenda
Moacir Antônio Bertçldi (PPB)
Vicente Augusto Caropreso (PSDB)
Maria Blisabet Mattedi (PFL)
Ademar BrazWinter (PTB)
Ademar Possamai (pR.)
Carioni Mees Pavanellö (PPB)
Alcides João Pavanello (pR.)

Cidade sedia curso de Orientação Básica em Saneamento Ambiental
Jaraguá do Su I- Durante toda

a semana a cidade sediou o curso

de Orientação Básica em

Saneamento Ambiental aos

municípios catarinenses. O evento

foi realizado no anfiteatro do CPL

(Centro de Profissionais Liberais)
e contou com a presença do
secretário do Desenvolvimento
Urbane eMeio Ambiente. Adernar
Duwe, e autoridades ligadas à área
de São Paulo, Paraná e Santa
Catarina. O objetivo foi fornecer
noções básicas sobre �neamento
ambiental. com enfoque especial
em resíduos sólidos e dados sobre

organização e gestão, planejamento
e operação dos sistemas de
controle.

O curso teve como público alvo
prefeitos, secretários responsáveis
pelo meio ambiente, técnicos. e
diretores de.fundações e autarquias
que atuam nas ãreas de

saneamento, meio ambiente,
planejamento, educação ambiental
e agricultura. Na abertura, o

secretãrio Adernar Duwe alertou os

dirigentes municipais para a

legislação vigente sobre
saneamento ambiental e para as

tecnologias existentes. Na opinião

dele, é preciso uma maior

conscientização dos
administradores no que se refere ao

saneamento, visando uma melhor

qualidade de vida. "É preciso
divulgar li idéia do controle
ambiental e aumentar o nível de
consciência des dirigentes
municipais por questão de

sobrevivência", alarmou.
O engenheiro sanitarista Luiz

Antonio Bertussi Filho, consul
tor na área de meio ambiente e

resíduo sólido, apresentou alguns
dados alarmantes. Segundo ele,
90% dos menicípios brasileiros

não dão tratamento adequado ao

lixo, causando 80% das doenças
.

que afetam a população e 65%
das internações hospitalares.
"92% do esgoto são lançados sem
tratamento nos rios', que são

responsáveis por 51% das águas
consumidas pela população",
informou, -lembrando que o

Brasil investe anualmente apenas
0,17% do PIB (Produto Interno

Bruto) em saneamento.

Para O gerente de resíduo
sólido da Secretaria Estadual do
DesenvolvimentoUrbano eMeio
Ambiente. Robson Ávila Wolff,

um dos coordenadores do curso,
o objetivo principal de evento

desta natureza é buscar a

conscientização, o- equilíbrio
ecológico e orientar pasa o

disciplinamento da ocupação e

use do solo. "Queremos despertar
para uma consciência crítica.
Instruindo 0S dirigentes para que
sejam tomadas decisões com

clareza evitando comprometer o
solo", afirmou,' acrescentando
que a educação ambiental é um

processo lento que visa preservar
O· hábitat e garantir a

sobrevivência.

-
.

Laboratório Lenzi de ltnDli-ses elínica;s Ltda.
Participante- do Programa Nacional de Controle de Qualidade

da Sociedade Brasileira de Análises Clinicas.
Com o conceito excelente em 92-93-�95

Ora. Rosangela M. Lenzi - CRF' 1397

Expediente: 7:00 às 12:00 J 13:30 às 18:00 horas
Rua Emílio Carlos Jourdan, 140 - CEP-89251-020 - Ja'raguá do Sul- SC

FonelFax: (047) 371-6524 I 372-0108
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�osaico
Expectativa
O prefeito de Jaraguä do Sul, Geraldo Weminghaus (PFL),
acredita que a cidade tem 70% de chances de sediara empresa
tcheca Skoda.
As negociações iniciaram no final do ano passado, quando a

montadora de caminhões mostrou interesse em instalar uma

unidade no Estado.
De acordo com ele, as conversações estão paradas.
Joinville e Imbitubatambém disputam ainstalação da fábrica.

Conseqüência
Em razão da votação da emenda da reeleição, o governador
Paulo Afonso Vieira (PMDB) adiou a viagem que faria à

Europa, na última terça-feira (28), onde participaria do
encontro de prefeitos de megacidades e se reuniria com

executivos daGeneral Motors, na Suíça. Ele deveria conhecer
detalhes do projeto da empresa, que pretende Instalar três
unidades no Estado.

,

O governador aproveitaria e iria até a República Tcheca para
tratar da instalação da Skoda. Ele embarcou no final da
semana.

Mas como tudo isto é secundário, fica para depois.
Dois pesos e duas medidas

.

O prefeito Geraldo Werninghaus afirmou que o aumento de
50% proposto aos secretários é um incentivo para se evitar

· que eles trabàlhem desmotivados,
. Dentro deste pensamento, os servidóres municipais, que terão
um aumentode 7%, vão ficar desmotivados e enciumados.

Lançandomoda
Na sessão de abertura daCâmara de Vereadores de Jaraguä

·

do Sul, na noite da última terça-feira (28), o vereador mais

votado, o médico Moacir Bertoldi (PPB), compareceu
trajando bermudas. Se amoda pega...

Encontro
Os prefeitos da região daAmvali deverão se encontmr com o

governadorPaulo Afonso (PMDB), logo após o regresso deste
daÊuropa.

. ,

Na oportunidade, vão levar as principais reivindicações e

· discutir o projeto de parceria entre o governo estadual e os

municípios.

Convocação
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do
Sul, Solon Schrauth, está convocando os mutuários

inadimplentes do projeto habitacional da Prefeitura para
regularizarem a situação junto ao órgão responsável.
Ele disse que pretende analisar a situação de cada um,

avaliando caso a caso.

Das 100 casas. construídas, 57 estão inadimplentes, alguns
até 15 meses. Segundo levantamento dasecretaria, os valores
correspondentes as dívidas são suficienses para se construir
20 casas.

Esperidião Amin diz que governador está
comprometido com os desmandos no Estado
Senador afirmou

que Paulo Afonso
não tem condições
morais de
sobrevivência e ué
só um cadáver da
fraude"

l!1orianópolis - o senador

Esperidião Amin (PPB),
presidente nacional do partido,
declarou durante a semana que
o governador do Estado Paulo
Afonso Vieira (PMDB)
abandonou os catarinenses para
tentar apenas salvar omandato.

Amin foi mais longe e criticou
a atitude do governador diante
da CP! das Letras (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
instaurada pela Assembléia

Legislativa para apurar as

irregularidades na emissão de

cerca de R$ 550 milhões em

Letras do Tesouro para o

pagamento de precatórios
(ações judiciais contra o

governo).
'

- Ele perdeu completa
mente o rumo e esqueceu o

conjunto da sociedade,
voltando-se tão somente para
a manutenção do mandato
envolto na fraude, na falsi
dade ideológica, na mutreta e

no dinheiro fácil do desvio da

comercialização das Letras do
Tesouro - disparou Amin.

Na opinião do senador, que
foi governador do Estado entre

.: 1983 e 87, está emmarchauma

engenharia de cooptação, de
compras e de tentativas de
subornar os deputados para
assegurar o respaldo na

AssembléiaLegislativa com "o

objetivo de salvar o governo a

qualquer custo". Amin acredita
que do total das letras emitidas,
R$ ,360 milhões. estão

"engasgadas" no Besc, que fo-

Acusações:Aniin afll71lo1.1 que gover1Ulliorabandonou o Estado

.

ram para o fundo de liquidez evidências em torno do

do banco, "chupando" todos os
recursos. EI� 'afirmou que,
neste . caso,' apenas
nominalmente essa quantia está
à disposição do Estado. "Na

prática, ela está entupida no

Besc", insistiu.
Mantendo ametralhadora na

direção dePauloAfonso,Amin
declarou que oEstado está sem
administração,já que ogoverno'
está montado apenas, e

exclusivamente, para atender
aos desígnios do governador,
somente para a sobrevivência
do mandato. "Ele sequer está
tendo a . preocupação em

atender ao PMDB. Nem

mesmo o conjunto da

instituição política, até como

forma de safar-se das

gravíssimas acusações e

escândalo da emissão das

Letras do Tesouro", frisou,
acrescentando que não tem

dúvidas sobre o processo
montado pelo Palácio Santa

Catarina para salvar a imagem
dogoverno.:

Segundo Amin, um dos

sinais claros que refletiu a

intenção do governo foi a

decisão de colocar o empresário
Paulo Prisco Paraíso na

Secretaria de Fazenda. "O

Paulo Prisco saiu finalmente da
sombra: e veio à tona com a

missão de salvar o governo",
completou, lembrando que
Paulo Prisco sequer é um
político partidário como era o

antecessorNeutolleConto, que
assumiu a vaga naCâmaraFed
eral.
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Empregados em greve esperam pagamento
,

. O... IJ çlo

Jaraguá do Sul - Há uma

semana, 27 -e'mpregados da

Subempreiteira Solange Bittencourt
de Souza, de São José, que realiza
as obras do' Conjunto Habitacional
da Cohab (Companhia de

Habitação), no Bairro Amizade,
estão em greve. Eles reivindicam o

pagamento dos salários atrasados
desde dezembro, }30 salário, férias
e melhores alojamentos. Existe.
também um outro problema: alguns
funcionários assinaram uma folha

que especificava o pagamento da

primeira parcela do 13°, no entanto,
'nenhum recebeu nada.

- Assinei enganado. O Beto,
dono da empreiteira Solange, disse
que era a folha de pagamento de
novembro e o desconto do INSS, mas
quando cheguei em casa, vi que

.

estavam me logrando - reclamou
João Aristeu de Mattos, de 54 anos,
um dos dez empregados que assinou
o recibo. Para este caso, segundo o

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indüstrias da

Construção e do Mobiliário, Ingo
Kaiser, a situação será resolvida pela

. Justiça do Trabalho. "Os empregados
dependem somente do juiz",
completou.

A fiscal do Trabalho, Márcia
Vieira, fez cerca de dez visitas ao

local, em todas autuou a

subempreiteira. "Mas não está

EXecutivos da Fiat
Alimenta se reuniram com
o governadorpara
conhecerem a

.

potenci,.lidade do setor
pesqueiro e discutirem a

viabilidade de -

•

implantação da fábrica

. Florfanõpolfs - A Fiat
Alimenta, ramo alimentício da
indústria italiana Fiat, poderá.
instalar umaunidade no Estado.
Na semana passada. executivos
da empresa se encontraram com

o governador Paulo Afonso
Vieira (pMDB) para oficializar

resolvendo", comentou. Segundo ela,
o sindicato deveria entrar com uma

ação na Justiça, pois a empreiteira
alega não ter dinheiro. "O pior é que
ela não tem mesmo. Assim. os bens
são empenhorados e os funcionários
recebem o que é de direito",
esclareceu.

Os trabalhadores deram o prazo
até a tíltima quinta-feira (30) para que
a Solange, ou a própria Almeida
Amaral - empresa. que contratou os

serviços da subempreiteira - pagassem
os salários atrasados. Mas até amanhã
de hoje os empregados não haviam
recebido. "Ainda continuamos em

greve. Só não colocamos na Justiça,
porque o processo é demorado e o dono
daAlmeida f&ünaral nos prometeu que
até a próxima quarta-feira (5) irá nos

pagar", disse Airton de Souza GouIart,
ex-empregado da EmpreiteiraAlmeida
Amaral, prometendo recorrer àJustiça
caso a empresa não cumpra o. acordo.

.

'sem saúla: emprega40s daEmpreiteira Solange continuamparados
Ele é carpinteiro e pedreiro das obras
da Cohab em Jaraguä do Sul.

. Além dos problemas com o atraso

dos salários, as condições do

alojamento dos trabalhadores da

'Solange Bittencourt são precários.
Camas de beliche improvisadas, num
espaço'de apenas 15metros quadrados,
alojam 11 homens. Sem contar que na
cozinha, sem piso e totalmente anti

higiênica, só funcionaum fogão à lenha
em péssimas condições de uso.

o interesse em investir no setor

pesqueiro no Brasil. Eles

pretendemrealizar umasérie de
esmdos técnicos e econômicos

.

que servirá de parâmetro para
projetos da empresa, que deverá
estar concluído dentro de quatro
rreses. Os empresários visitaram
também São Paulo e Paraná.

Naopinião do governador, os
fatores naturais do Estado e a

oferta de mão-de-obra vão
contribuir e influenciar na

escolha para a instalação da
unidade alimentícia,Ele acredita

que Santa Catarina tem tudo

para dar urngrande salto no setor

"Garanto que os presos da cadeia são

melhores tratados que a gente",
compara um dos empregados.

ESPERANÇA - Os empregados
dá Empreiteira Solange começam a

semana com a expectativa de
receberem no dia cinco, o que foi
acertado entre eles e a empresa. "Ele

(o diretor da Almeida Amaral) me
garantiu que quarta-feira acertará
com os funcionários e também

pesqueiro, caso sejaconcretizado
o projeto italiano. "Será de

grande importância para nós a

presença de urna indústria de

grande porte em nosso Estado",
argumentou. Na oportunidade,
os executivos da Fiat Alimenta
visitaram o Centro de Pesquisa
da Universidade Federal, uma
indústria de pesca, em Palhoça.
e a Epagri, onde conheceram

projetos desenvolvidos pela
empresa para o setor.

Segundo o vice-presidente da
Plat Alimenta, Patrízio Rigoni,
o grupo tem interesseem investir
no país. aproveitando o vazio, já

encerrará o contrato com a Solange",
informou Kaiser, aconselhando os

empregados a darem mais uma

chance à empreiteira. "Mas nós
continuaremos parados", reforça
Souza,

De acordo com o filho do diretor
da Almeida Amaral, Rodinei

Amaral, a Cohab/SC, há dois meses,
não repassa o pagamento à

empreiteira. "A Cohab vem nos

que o setor não é muito

explorado. O Brasil é

responsável por 75% das

importações de peixes da
América Latina, tendo mais de
sete mil quilômetros de litoral.
Somente no ano passado,
importou US$ 450 milhões de

'pescado. A empresa italiana
iniciou o setor de pesca há

apenas cinco anos, mas já
pretende se expandir,
implantando indústrias no exte

rior.
Estiveram presentes no

encontro com os executivos da
FiatAlimenta, representantes do

enrolando há tempo. Com isso, os

nossos fornecedores ficam

prejudicados", justificou Amaral,
garantindo que na quarta-feira ele
mesmo vem a Jaraguá do Sul pagar
o pessoal.

Além de encerrar o contrato com
a Solange, Amaral prometeu
processar a Cohab por prejuízos
causados à empresa. Ele disse que
tem R$ 700 mil em notas emitidas.

Ministério da Agricultura e

Abastecimento, o secretário
Estadual da Agricultura, em
exercício, Frederico Buchele, os
presidentes dos Sindicatos das

. Indústrias de Pesca de Itajaí,
Vicente Perciavalli, e de

Florianópolis, Gerson Silveira,
além do presidente da
Confederação Nacional dos

Pescadores, Ivo Silva. A
Secretaria de Agricultura
infonnou que emSantaCatarina
existemcerca de oitentamI hect
ares de área litorâneaque poderá
ser aproveitada para o

desenvolvirreoto dapiscicultura.

, '.

Empresa alimentícia da Fiat negocia
instalação de unidade no Estado

fSTAelONAIl, UM DIRflTODf TODOS
Dia 3 de fevereiro serão implantadas em nossa 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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Enio Padllha Pilho

Caixa posta/191 - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br

Ler e escrever
Albert Einstein, que além de excepcional cientista foi

também um dos mais bri1hantes pensadores do nosso

século, deixou-nos urn alertamuito importante a respeito
da leitura: ele dizia que é inütil uma pessoa atravessar a '

vidalendo os me1hores livros, se não tirar deles elementos
para uma "ação no mundo".

Por "ação no mundo" entendemos a ação positiva,
renovadora, revolucionária.

O que Einstein fazia era uma convocação para a.

atividade. Um convite à ação.
Ler bons livros, bons jornais, ou boas revistas é coisa

muito importante e qualquer pessoa com o mínimo de
bom senso reconhece isto. O perigo 'estã em admitir que
a leitura é o objeto em si, quando na verdade é apenas urn
meio.

Depois da leitura vem a segunda parte da tarefa, que é
a. ação no mundo. Sem a segunda parte a primeira perde
o sentido.

O que estou querendo dizer é que é necessário escrever
a partir dos livros. E escrever tem aí um sentido. bastante
figurado: significafazer alguma cpisa, defenderurna idéia,
agir no sistema. Significa contribuir para o progresso,
plantar sementes novas.

As pessoas esclarecidas têm responsabilidades
grandiosas diante da sociedade. Se vemos um, caminho.
novo e não convidamos a bumanidade para avançar por
aí, assumimos a responsabilidade pelo atraso.

Não devemos nos intimidar diante da ignorância e da
mediocridade que imperam no mundo. Não devemos
deixar para os outros o traba1ho para o qual estamos
preparados.

Se Pasteur (o descobridor da vacina) tivesse se

acovardado diante da estupidez dos seus contemporâneos
. (que o consideravam um visionário e tolo) a humanidade
teria amargado muitos anos de dor e atraso.

Se 'Einstein tivesse passado seus dias lendo livros de
matemática e física sem nunca ter se exposto (escrevendo
suas conclusões e teorias a respeito do que lia) ainda
estaríamos acreditando que o espaço e o tempo são

grandezas absolutas.
Se todos nós cruzarmos os braços diante das coisas

que considerarmos erradas, a humanidade ficará
exatamente onde está: atrasada, moralmente

. subdesenvolvida e dominada pela ignorância e pela
maldade.

::�:;:::::::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::

ECONOMIA Jar

Realizada aprimeira audiênci
de conciliação, e julgament

Metalnox será atração do. Pequenas
Empresas Grandes Negócios

Pomerode - A primeira
das seis audiências

individuais, além de uma

outra coletiva, entre

representantes de 20
costureiras das empresas
Morena Malhas; Uno Ponto
e FFComércio e Confecção
e aproprietária,Maria Salete
Demathé, aconteceu na tarde
da sexta-feira (24), na

Unidade Avançada da

Justiça do Trabalho.
Presidida pelo juiz Márcio
Luiz Zucco, a audiência teve
como objetivo confirmar as
denúncias das ex

funcionárias contra as

empresas.
Segundo o assessor

jurídico' do Sindicato dos

Jaraguã do Sul - Neste
domingo, a partir das 8 horas
damanhã, a empresaMeta1nox,
fabricante de máquinas e

equipamentos para
estamparias, será. atração do

programa Pequenas Empresas
Grandes Negócios, da "Rede
Globo". As filmagens foram

,

feitas emmeados de novembro
do ano passado e levaram um

dia e meio. A previsão da

duração no programa é de dois
minutos e meio.

Esta não é a primeira vez

que a .ernpresa estará no

programa. No primeiro
semestre de 1995, aMetalnox
já havia participado. De 'lá
para cá a empresa registrou
um aumento real nas vendas

I

e na procura pelos produtos

LOJAS E SUPERMERCA:OOS
..._ -_.... CAD.A R$ 20,00 EM

.

COMPRAS = 1 CUPOM

G'RÁT-IS POR SORTEIO

UMA MERCEDES BENI �180 ClASSIC OKm

Trabalhadores nas Indústrias solução dos conflito

do Vestuário, Airton trabalhistas - declarou o j
.

Sudbrack, as costureiras não Zucco.

tinham registro em carteira, Ele disse também que
foram demitidas à revelia, unidade vai consolidar

semreceberemo pagamento, presença da Justiça d

do mês e com depósito do Trabalho na região. Par
FGTS (Fundo de Garantia Sudbrack. a instalação d

por Tempo de Serviço) Junta de Concíliação
atrasado. A audiência foi Julgamento facilitará
também a primeira na acesso dos trabalhadores

Unidade Avançada do Justiça, já que agilizará o

Município, que foi processos existentes e

inaugurada
I

no final de Blumenau. "Não será maí

novembro do ano passado. O necessário o deslocament

evento marcou uma nova de mais de .30 quilômetros
fase na Justiça Traba1hista. até äquelacídade", reforçou

- Reitero os votos de êxito lembrando que os tra�lha.
já registrados por ocasião da dores terão, apartir de agora
inauguração desta unidade, o amparo ágil da tutel
no sentido da agilização e jurisdicional do Estado.

de 60%. Para o proprietário
da Metalnox, João Pereira, a
participação no programa,
que atinge todo' o território

nacional, é benéfico à medida

que divulga a qualidade dos

produtos e o nome da cidade.
"Estaremos na mídia
nacional. Isto é muito bom

porque mostra que. Jaraguä do
Sul não tem só malharia".
acredita.

AMetalnox produz cerca de
100 máquinas por mês; entre
prensas térmicas e transfer, que
é capaz .de transferir um

desenho do papel para o tecido
em.apenas alguns segundos.
Para Pereira, as máquinas
fabricadas, que são distribuidas
para todo o Brasil, além da Ar

gentina, Chile e Uruguai.são as

melhores do país. "Nosso
preços estão entre os model

.

importados e os nacionais"
informou, acrescentando qu
em relação as máquina
importadas são .mais baratas
se comparada com as nacionai
são mais caras. "Isto é e

função da qualidade e d

tecnologia empregada".
justifica.

Pereira disse também que.
empresa não tem intenções e

diversificar a produção,
investir no aperfeiçoamento Q .

produtos fabricados

"Queremos nos aperfeiçoar
buscar qualidade", frisou. EI
lembrou que aMetalnox possu
representantes em quase lad
os estados brasileiros e no ex

terior.

CERT, AUTJMJ N' 01/587/96 INICIO E TÉRMINO DA PROMoç;.O'
PROCESSO N' 08000,028,691/96·89 DE 24/12/96 À 17/05197

17'�05/97 este.
Mercedes

I' pode ser seu.
.�,.
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JARAGUÁ
.

DO SUL E REGIÃO
mensalista, Tratar372-0597.OFERTAS

Vende-se aparelho celular.
Tratar975-0104.

..

SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 1997

e calçamento. Tratar 975- Celso.
1836.

Vende-sebicicletaMountain
Bike importadamodo Bacine,
nova R$ 250,00 Tratar 371-
4142 .

Vende-se.máquina cobertura
gingi 3500pa semi-nova R$
700 - R. CampoAlegre, 625.

Vende-se aquãrio R$ 10,00
médio e filhote de pinteher
R$ 50,00. Tratar 975-1244.

Vende-se prancheta 1.50 cl
régua banqueta e luminária

pl projetos. Tratar 371-2222
cl Kátia.

Vende-se Video Cassete ou

troe por TV e vende celular
transf. R$ 1.000,00. Tratar
371-0554.

Vende-se pia cl balcão, 1

guarda-roupa, 1 beliche cl
colchõ e cama de casal com

colchão. Rua Janke Manke,
77. Vende-se máquina de fazer

tricô. Tratar 372-2462 .Vende-se balança dupla de
ferro R$180;00 ou troca por
cachorropintcher. Tratar 371-
3357.

.

Vende-sebezerras e novilhas
Nelore. Tratar371-1815 eum
Manga larga 973-9847.

.

Vende-se overloque e uma

máquina de cobertura. Tratar
371-6765.

Vende-se fogão 4 bocas.
Tratar Rua João Carlos Stein,
1146.

Vende-se pistola para
pintura R$ 65,00. Tratar371-
9595.

Vende-se reta, overloque
6000pts e cobertura 3

agulhas novas R$ 2.500,00 -

'aceito carro. Tratar372-0545.Vende-se títuloBaependi,R$
350,00.Trntar 372-1869.

Vende-se4mil telhasR.Caixa

d'Água 3a casa à esquerda
. Três Rios do Norte. Compro celular R. Procópio

Gomes de Oliveira, 1272 cl
Nilva .

Vende-se bezerros e novilha
nelore. Tratar371�1815.

. Vende-se fogão.õ bocas R$
150,00.Tratar 372-2445.

Vende-se centrifuga
Menegotti R$ 80,00. Tratar
372:3405.

Vende-se título do Baependi
R$500,00. Tratar97S-0371 cl

•

• 1: -..;
Vende-se pedras para muro

J •

. '/

Vende-se máquina fazer
blocos de cimento cl 150 .

tábuas,3 moldes, R$1.200,00
-tratar372-1799.

Vende-se rmdas de palmito -

Tratarrua Joinville, 2379.

Vende-se título Beira Rio R$
200,00 e título do Baependi
por R$ 200,00. Tratar 372-
1020.

Vende-semotor poupa 30HP
Suzulti R$2.500,00. Tratar
372-1991.

. Vende-se 2 balcão de loja e 1·
carrino de bebê. Tratar 371-
4OC>5•..

Vende-se vídeo cassete R$
250,00 e 3 em 1 R$ 150,00.
Tratar 973-5766.

Vende-se máquina reta

BrotherR$550,00. Tratar975-
0750.

Vende-se máquina cost. R$
3.500,00.Tratar 973-5410 -.

Vende-se máquina cobertura
R41.700,00. Tra'tar371-8843.

Vende-se Mega Drive cl
monitor e fitas R$ 350,00.

, Tratar373-0006.

Vende-se 2 filhotes depoodle
médio R$ 100,00 cada. Tratar
371-6332

Vende-se bezerros e novilhas
Nelore. Tratar371-1815.

Compra TV 20" cl controle.
Tatar973-5678.

Vende-se Tv em cores R$
50,00 aR$ 80,00. Tratar 372-
0704 ao meio dia comSonia ..

Vende-se filhote de poodle
Toy por R$ 50,QO cada e

barraca para 5 pessoas R$
100,00. Tratar436-3667 com
Maria.

Compra-se cadeirinha de
carro para bebê. Tratar 973-
52.55.

Vende-se babá eletrônica

Sony. R$ 70,00. Tratar 975-
1623.

Vende-se 3 bacões para

confeitaria. Tratar 372-1570
ou371-7965.

Vende-se geladeira nova,

cama tubular, vídeo cassete.

Tratar 372-2706.

Vende-se 2 bancos traseiros
de Kombi R$ 200,00iTratar
973-8525.

Vende-se 2 filtros de água
Ulfer. R. Alberto S. Dumont,
283 clNelci.

Troca parabólica e 1 bicicleta

por mobilete 50 Monade. R.
Pe. Horäcio, 246 clWi1mar.

Corrpra-se roller em bom
estado nO 4O� Tratar372-3812.

EMPREGOS
Procuro empregada
doméstica que pernoite. '

Tratar 372-0690
'

Aceito facção. Tratar 372-
3405.

Quero trabalhar de diarista
ou mensalista. Tratar Rua
AfonsoNicoluzzi, 2545, Rau.

Precisa-se de senhora para
.

cuidar de senhora de idade.
Tratar371-2626.

Senhor de oferece para
trabalhar como pedreiro.
Tratar 372-0079.

Moça costura em- casa e

reforma roupa. Rua max

Wilhelm,391 clMatilde.

Senhora se oferece para
trabalhar de diarista ou

mensalista - Tifa Schubert -

Bairro Amizade próx. Bar'
Giovani por Russo.

Senhora se oferece para
trabalhar de diarista. Tratar
372-0413 cl Trude recados

paraNari.

.Senhora se oferece para
trabalhar de diarista ou,
mensalista.Tratar 372-0731.cl
Isabel.

Casal trabalha como

chacreiros. Tratar 375-1431 cl
Hilário.

Senhor procura serviço de

jardineiro e senhora como

Moça se oferece para
trabalhar de diarista -

Jaraguã-Esquerdo ne Ana

paula TI - R. José Narlock
sInD.

Precisa-se de empregada
com referência eexperiência.
Tratar371-2531.

Moça oferece-se ara

trabalhar de diarista ou

mensalista, Tratar R. Avelino
Floriano deBorba, 91.

Procura casa de família para
morar � ajudar na casa.

Preferência casal ou pessoa
idosa. Tratar 371-3111
recados para Sueli.

Trabalho de mansalista ou

babá. Tratàr rua Afonso

Nicoluzzi,2533.

Precisa de empregada pl
Curitiba. Tratar 372-3724 'cl
Maria.

Moça se oferece para
trabalhar de diarista ou

mensalista. Tratar 392-3054 cl
Lenir.

Moça se oferece para
trabalhar diarista ou

mensalista. Tratar 372-0958.

Moça se oferece para
. trabalhar diarista ou

mensalista. Tratar Rua

Antonio.B. Schmidt, pröc,
Vitória, n" 59.

Senhora se oferece para
trabalhar de doméstica cl
Edite - Rua Francisco de
Farias sInD - Guaramirim.

Moça se oferece trabalho de
diarista, rapaz pedreir.o e

carpinteiro - Schroeder ao
lado da Assembléia de Deus
comBeti.

Precisa-se de serviços de

diarista, mensalista ou

ajudante de cozinha. Tratar
Rua José Picolli, 123 com

Conceição.

Moça se oferece para
trabalhar de diarista. Tratar,
ruaVictorRosemberg, 844 cl '

Veralba.

Aceite facção. Tratar 372-
3405.
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CORREIODO POVO - 2 PUBLICA ÕES LEGAIS Járaguá do Sul, 31 de janeiro de 199

ALUGUEL
DETMJES

I
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

EDI�AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da

Comarcade Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteTabelionato

para Protesto os Títulos contra:

Adilio Krueger, Rua José Stulzer, 69 - Nesta;
Arildo Tomaselli, Rua Santa Luzia, sn - Nesta;
Brasfax Com. Repres. Ltda., Rua Reinoldo Rau, 340 - Nesta;
Cláudio Marcos Gomes, Rua �mesto Lessmann, 616 - Nesta;
Cleber dos Santos Belmonte, Rua João Burcht, 855 - Nesta;
Comercial Bruky Ltda., Rua CeI. Procópio Gomes, 500 - Nesta;
ComercialBruky Ltda., Rua Cei. Procópio Gomes, 500 - Nesta;
Distr. de Confecções Adima, Rua Joinville, 5249 - Nesta;
Denilde Antonio Fernandes, Rua Antonio de Bertocine, 241 - Araranguá -

SC;
Empleitec Empreiteira de Mão-de-Obra, Rua Ney Franco, sn - Nesta;
Elmiro Benthien, Rua Angelo Rubini, 1119 - Nesta;
Entranhacor Com. e Repres. Ltda ME., Rod BR 280 Km 63 sala 13, 5249 -

Nesta;
Frascoplast I. G. Emb. Plast. Ltda., Rua Erwino Menegotti, 1460 - Nesta;
Gessivaldo Oliveira Maia, Rua Dona Matilde, 150 - Nesta;
GS Ind. Com. Serviços Vest. Ltda., Rua Arthur GUI1'lS, 359 - Nesta;
Gewa Com. Repres. Prod. Aliment. Ltda ME., Rua Heinrich A. Lessmann,
127 sl1 - Nesta;
Ind. Com. de Calçados Jaraguá Ltda., Rua Bernardo Dornbusch, 1137 -

Nesta;
Jane Simoni Santos, Rua Mal. Deodoro, 1183 - Nesta;
Johnatas Gerent, Rua Victor Rosemberg, 69 - Nesta;
J.J. Com. Veic. e Motos Terce!ros Ltda ME., Rua Bernardo Dornbusch, sn
Vila Lalau - Nesta;
Luzia R. R. da Costa ME., Rua Edmundo A. Emrnendoerfer, 208 - Nesta;
Lenildo AlvesMartins, Nesta;
Metalim Ind. deMáquinas Ltda., Rua MaxWilhelm, 786 - Nesta;
Metalim Ind. deMáquinas Ltda., Rua MaxWilhelm, 786 - Nesta;
Metalim Ind. deMáquinas Ltda., Rua MaxWilhelm, 786 - Nesta;
Metalim Ind. deMáquinas Ltda., Rua MaxWilhelm, 786 - Nesta;

MetalúrgicaMarle Industrial Ltda., Rua Alberto Klitzke, 178 - Nesta;

Metalúrgica Marle Indl. Ltda., Rua Alberto Klitzke 178 - Nesta·, ,

Manike Indústria têxt�1 Ltda., Rua Luiz Bortoline, 23 - Nesta;
Mihalis Modas Ltda ME., Rua Reinoldo Rau, 61 si 01 - Nesta;
Marinalva Aparecida de Oliveira - Nesta;
Manoel Nilo de Souza ME., Rod BR 280 Km 63 sala 13 - Nesta·,

Norte Distribuidora Ltda., Rua ExpedicionárioA. C. Ferreira - Nesta;
Optus Ind. Com. de Malhas Ltda., Rua Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
Partner Acionamentos Elétricos Ltda., Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira,
1626 - Nesta;
Premium Com. de Alimentos Ltda., Rua Walter tvtarquardt, 2222 - Nesta;
Ricardo Hefter Zwolinski, Rua Manoel Francisco da Costa, 2947 - Nesta;
Roselene Maximo, Rod BR 280, 5249 Km 63 sl13 Portal Jaraguá - Nesta;
Suprimentos Com. Representações Ltda, Rua Marcos Mais - Nesta;
Sefora Teresa Alexandrini, RuaWalter Marquardt, 2222 - Nesta;
Sidnei E. Garcia, Rua Domingos Rosa, 354 - Nesta;

Teleged Inst. e Telec. Ltda., Rua Domingos da Nova, 263 - Nesta;
Unicofe Ind. eCom. do Vestuário Ltda., Rua Joinville, 2429 Vila Lalau - Nesta;
Volni Renato Coelho, Rua Carlos Eggert, 282 - Nesta;
Waldir Flores, RuaWalter Marquardt, 2222 - Nesta.

LS/Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1997

IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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Jaraguá'do Sul, 31 de jane,iro de 1997 MPREGOS CORREIODO POVO - 3

.

, NFoRMAçóes NAHUMANA
AUX. ESCRITORIO Programa de Prevenção de RiSCGS Ambientais - PPRA

CLEITON 372.2505 O O (continuação)
VENDEDORA 17..6�hn nn�hI"Z.� O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva

SILVIA 973.5530 '(:; V � u \J uV � � deveráobedeceraseguintehierarquia:
medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes

AUXILIAR CONTÁBIL prejudiciais à saúde;medidas que previnam a liberação ou disseminação desses
EXIGE-SE: COM EXPERI�IA NA ARTE DE CRIAÇÃOVIVIANE 372.0276 agentes no ambiente de trabalho; medidas que reduzam os níveis ou a

;

INFORMAçOES>NA HUMANA concentração desses agentes no ambiente de trabalho.
MOTORISTA AUTO. As medidas de-caráter coletivo deverão ser acompanhadas de treinamento dos

NELSON 372.3315 I' trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de

T�-(H I (O tOI I lrr� 0- " I (JI informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.
AUX. DE ESCRITÓRIO II'

,

Quando comprovado a inviabiltdade técnica da adoção de medidas de

EDSON �71.8054· ,

.

'" f;;:e�o �;:�;�';�::t;ta;!0;:/=:;!�n: :i:;:o::""'c:á;;
MOTORISTA AUTO. complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas,

CONHECIMENTO EM PROJETOS E LEITURA E obedecendo-seaseguintehierarquia:
CES,AR ,,371.8953 -, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho', utilização de

INTREPRETAÇAO DE DESENHOS. --b--

TEC. ELETRONICO equipamento de proteção individual- EPI.

ELEANA 371.1054 ' .INFORMAÇOESNAHUMANA
A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as Normas

• Legais e Administrativas em vigor e envolver, nomínimo:
CRONOMETRISTA @ CURRICULOS CAIXA POSTAL 200 seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está

NEULSI 973 8068 exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o
. ". - - .. - - - - - - - - - - -, controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do

AUX. DE ESCRITÓRIO , COnCoSSl·ona'rl·a ,
trabalhador, programa de treinamento dos trabalhadores quanto a sua correta

•
� utilização e orientação sobre as limitações que o EPI oferece; estabelecimentoROSE 973.3771

.f I de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
DESENHISTA TÊXTIL I u.f Carros ImhorúuÍos higienização. a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando

, ANGELO 374.0228 I ' r ,I garàntir condições de proteção originahnente estabelecidas; caracterização das

CO'NTADOR
Procura moça de 20 a 23 anos para atuar em vendas. I ��es ou ativida�es dos 1I»:b�ores, com a respectiva identificação dos EPI

I Solicita s . bo aparê
.

d'
.

d b
utilizados para os nscos ambientais.

LUIZ ,634.0568'
- e. a nesa, manusmo e esem araço. I AtravésdanovaNR9ficaestabelecidooconceitodo"NíveldeAção"..

, INFORMAçóES NA HUMANA � Considera-se Nível de Ação o ,:alor acima do qualdevem ser iniciados ações
AUX. ESCRITÓRIO ... - - - - - - - - - - - - - - preventivas de forma a minimizar à probabilidade de que as exposições a

r;:::=========:::;;;;;;::::::=========h agentes ambientais ultrapassem os Limites de Exposição. As ações devem
CARLA 371.3864

ESm,1 Á, rT_IO incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos

RECEPCIONISTA I � .n.u: trabalhadores e o controle médico,

FERNANDA 973.8806
Deverão ser objeto de controle periódico sistemático as situações que

••• RIDltJIlDADO •••
apresentem exposição ocupacional acima dos Níveis de Ação, conforme

VENDEDORA EXTRA CUBlUCULAR 101 BK indicadoabaixo:.

IARA 372 2483 ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO para agentes químicos, a metade dos Limites de Exposição Ocupacional
• ,#

,

,# previstos na NR 15 ou, na ausência destes, aos Limites de Exposição
AUX. PODUÇÃO 111VBL . UBI'VBRSlTARIO Ocupacional adotados pela ACGIH; para o ruído, a dose de 0,5, conforme

"'t:====================:.J critério estabelecido naNR 15, Anexo I,item 6.
CARMEN 973.8474 Deverá ser mantido pelo empregador um registro de dados, es1ttiturado de

AUX. ESCRITÓRIO TRA'BALHO
forma a constituirum históricotécnico e administrativo do desenvolvimento do

CARLA 371.3864
"

PPRA. Os dados deverão sermantidos por um periodo minimo de 20 anos, O
,', registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados

VENDEDORA, , ou seus representantes e para as autoridades competentes.
'

T'E'MPORA'RIO ,- O conhecimento e a percepção que os trabalhadores tem do processo de
SILVIA 973.5530 '

.

•
trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo dados consignados no

AUX. ESCRITÓRIO Mapa de Riscos, previsto na NR 5, deverão ser considerados para fins de

INFORME SE NA HUMANA planejamentoeexecuçãodoPPRAen'ltodas2JSsuasfases.
GIOVANE 372.1923 ,�

,

',' O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos

RECEPCIONISTA SOBRE A locais de trabalho que coloquem em situação de grave e eminente risco um ou

mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato suas

JUCIANE 375.1365 URGENTE TRABALHO TE.PORÁRIO atividades.vcomunicando o fato ao superior hierárquico direto para devidas

AUX. ESCRITÓRIO providências.

GIRLEI 392.3066 VOCÊ QUE TEM CADASTRO NA HUMANA, AnovaNR9éinovadoraemumasétiedemedi.das,agorajánãobastaapenas
quantificar os riscos, é preciso assumir compromissos a curto e médio prazo

VENDEDOR NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ para equacionar e dar soluções às questões relativas aos riscos ambientais

ADEMAR 372.0444 QUE VOCÊ SE CADASTROU, BASTA NOS identificados.

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

'RAQUEL 372.3765 TEMPORÁRIO, PARA --TER MAIS UMA Clie���::l�::;:C:��:.tt,.":��da:
,

CORRETOR OPORTUNIDADE DE EMPREGO. e
,

GLEDSON 372.3017
INFORME-SE, NA-O PERCAM'.

HUMANA ASSESSORI� EM, RH
na execução e controle das NRs.

Classi-Emprego
uma Parceria

CORR�IO DO povo - HUIlANA

'MODELlSTA
I

COMEXPEBI�NCIA COMPROVADA
.�
HUMANA
___BIllt

INFORMA

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ,( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO E SELEÇAO .. CURSOS NA ÁREA DE RH

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: (047) 371.4311,. Fax: 37:2.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR .

A HUMANA E PARTE DE SUA EMPRESA!HUMANA
, ASSESSORIA EM RH

��--------------------------------------------------�--------------------------------�
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CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 199
CORREIODO POVO - 4

VEíCULOS Conpra Fiat 81/82, tratar 973-8016.

�EC�EflTIVfi DUfiS �ODfiS
NOVO ECÔNOMO

Vende-se Chevette ano 76 por RS 1.500,00,
tratar373-0047.

Vende-seDel Rey/88 porRS 4.800,00, tra
371-5587.

-

Vende-seUno CS ano 85 ou troca por carro
demenor valor. Tratar em frenteChurrscaria
ao lado do Posto Marcolla.

Vende-se Santana CL/88 por RS 6.500,00
tratar 372-2208.

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.

Kanchen 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.

Vende-seToyotaf78 por R$ 4.500,00, tra
372-2208.Vende-se Gol ano 95 motor 1.6 por R$

12.500,00. Tratar Rua Professor Antonio

Ayroso, 555. Vende-se Mercedes 608/81 por RS 14mil
tratar371-5033.

Vende-se Kombi ano 86 a gasolina, tratar
372-3065. Vende-seVerona GI...X80 por R$ 8.500,00

tratar 371-5033. '

Compro carro no valor de atéRS 3mil. Tratar
Rua da Abolição, 200 Cohab - Rau. • Vende-seMonza Classic 89190, tratar 986-

om.
Vende-se Passat CS/84 a gasolina por R$
2.90Q,00,pelo fone372-2640. Compra-se carro atéR$ 2mil, tratar376-3449.

Vende-se Chevy/89 em bom estado por RS
5.300,00 pelo fone 973-9296 comSimone.

Vende-sePalioJ96, quatroportasporR$ 9miI
+ 6 prestações deUS$ 854, tratar 372-3276.

Vende-seF-1000/89 preta, tratar973-9599. Vende-seMonzá!86 completo comar, tratar
3714524.

Vende-se 001/84 eXL 250 &93, tratar 975-
0104. Vende-se Chevy/89 em bom estado, tratar

973-9296.
Vende-se Caminhão Volvo/83, tratar 375-
1450. Vende-se Del Rey Ghia/90 motor. 1.8

completo ou troca, tratar 371-8835.
Vende-sePassatVIlage/87motor 1.8 aálcool
por RS 5mil, tratar na Weg Motores ramal Vende-se Consórcio Gol Plus de 60 meses

4826 com Pedro Floriano. com 14 pagas, preço a combinar, fone 376-
5232 comLúcia.

JAGUAR JT 50
* PartIda elétrica '

*cambioautométIco
* Motor 49,3 oe
* FreIo a disco na
roda clanlalra
*SuspensAo
telescópica na
clantelra
* Forta-capacete sob
obanco

"

*Valor RS 3.180,00

XPLORER 300 '4 x 4

,* PartIda elétrica
* cambio automático

'

,

* Motor 95,6 oe
* FreIo a disco na roda
dianteira, ,

* SuspensAo teIescqJIc:a,
na <lantelra
•Forta� sobo
banco
*Valor R$ 3.380,00

TRAILL BOSS 250
Vende-se 001J93 CL 1.6 a gasolina por RS
8.600,00, tratar973-8901. Vende-se ou troca CG/86 por fusca ou

Chevette, fone 372-3110 comAlamir.
Vende-se Santana Quantum CS/86 bordô,
terceiro dono, por R$ 6.200,00. Tratar 973-
8991.

Vende-se Belina lln9 em bom estado por
RS 2.100,00, fone392-3055.

Vende-se Fuscal73 em bom estado por RS
1.700,00 aceito moto, telefone979-0425.

Vende-se Corcel If76, tratar no Restaurante
Califórnia comAdemir porR$ 800,00.Valor R$ 8.300,00 Valor R$ 9.900,00

Compra-se automóvel até R$ 4mil, de
preferência Chevette, tratar Rua Angelo
Schiochet, 100, próximo aoClubeBeiraRio.

Vende-seUno/88, fone 975-0978.JET-8KI· YAMAHA JET·SKI·USADOS
WaV$blaster 96�OK R$ 9.800,00

.

Super-Jet 96-0K R$10.8OO,OO
Wave-Rider 96-0K R$12.300,00
Wave-Rider 1100 96-0K R$14.500,00

Vende-se&cortJ94., azulmetálico,com45mil
, km, gasolina,GLi. Tratar372-2480.

Kawasaki SK '

Kawasaki SXI
R$6.ooo,00
R$8.ooo,QO

R$ 12.000,00
�5.5OO,00
R$ 4.500,00'
R$ 4.500,00

'

,

. R$ 3.500,00

94

95 Vende-se Chevy/89 por R$ 5.300,00, tratar
973-9296.

�

Vende-se Veroria GLX/91 motor 1.8,
dourado, revisado, faz 15kmpor litro. Tratar

975-1411.

Kawasaki ZXI900 95

SEA·DOO SP 92

Yamaha sUper.Jet 92

Yamaha Super-Jet 92

Suzuki 94

Carretinhàs para
'motos e Jet-Ski OK
R$ 700,00

'POSSUíMOSPLANOSDEFINANCIAMENTO

Vende-seCB 400/81 porR$ 1.600,00, tratar
379-1438. Vende-seGoI1000J93 inteiro ecom seguro

porR$ 7.800,00, tratar 975-1810.
Vende-se Fiat Uno/88 ou financia R$ 6mil,
tratar 975-.0978. Vende-seOpalan7 ou. troca por Corcell76,

, '

tratar 975-1671.
Vende-se Monza Cla,ssicJ90 completo por
RS 9mil, tratar 986-0902. Vende-se FiatTipoJ94, tratar 973-8901.

,

Vende-se CB 450/85 ou troca por moto de Vende-se Chevette/89 SLE, tratar 973-3773
menor valor, tratar 973-5205 comSérgio. comCarlos.

, ,

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

Temos: Móveis sob medida ,- Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - VISITE-NOS f CONFIRA

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

JARAGUA DO SUL

LogusCLi
Ranger XL
D-20 CS Turbo
Ipanema GL 1.8
Goi CL 1.àffii
GoIPlusimi
Corsa super 1.0
Uno Mille 1.0 SX
Fiat Patio ED 1.0
Pálio EDX 2pts
CorsaWind
Corsa Plus CPL
Pálio EL 2pts 1.5
Pálio ED 2pts 1.5
Corsa Sedan GL .

Parati CU mi
Kadett GL 1.8

TIpO 1.6 mpi .

Golf GL 1.8

·Tempra Sv + ar

Tempra 16v + ar

Vectra GL
Vectra GLS
Vectra CD
Omega GLS 2.2

OmegaCD4.1
Santana mi 1.8
Santana mi 2.000
S-10 sp
S-10 Extend Cab 4.3
F-1000 HSD

.

Blaser DLX 4.3
Uno Mille 1.0 ep
Logus GL 1.8

branca
azul
vermelho
vermelho
azul

97
97
97
97
97
97
97
97
97'
97
97
97
97
97
97
97

97.
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
96
95

azul
cinza

VEÍCULOSUSADOS
Voyagebraneo gas 95
Uno Mile cinza ga$ 93
Kombi branca ale 93
MonzaSlE ' branca gas 92
Versailles Guia azul gas 92
Monza Classie azul gas 91
Fiat Pick-up LX 1.5 verde gas 89
Opala Diplom. cinza ale 89
MonzaSLE preto ale 87
OpalaCom. cinza. ale 87
Gol bege ale 87
Eseort azul ale 87
Marajó bege gas 85
Voyage branco ale 84

, OpalaCom. azul gas 83.
GoIBX' branco gas 83

Opala bege gas 82
DelRey branco gas 82
Corcel" branco gas 81
Fusca branco gas 81
Kombi . branco gas 81

GUARAMIRIM

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

M.B. - 1218/48 branca OK

M.B. - 1218/51 diversas OK

M.B.-L1418E/48 branca OK

M.B.-1621 branca OK

USADOS
.VW 7.90 chassi amarela 92

v.w. 1114 tcoco carroço branca 9)

Ford Cargo 3224 cavo mecânico vermelha 9)

Ford Cargo 2218 Truque carroço branca 89.

v.w. 14210Trque carroço branca 89

v.w. 7.90 carroço amarela 88

v.w. 14.140 truque baú branca 87

Carreta Pastri m eixo branca 87

vs« 11130 truque carroç azul 86

v.w. 6.90 carroço branca 86

v.w. 11.130 truque chassi branca 86

Ford Cargo 11000 cavalo mecânico azul 83

M.B. 1113 truque carroço turbo vermelha 81

Chevrolet 0-60 tocobaú motorM.B. marron . 81

Ford F-4000carroç azul 80

Chevrolet 0-60 toco carroç bege 80

M.B. 1519 toco basculante azul 78

Chevrolet 0-60 toco chassi azul 78

M.B. 1113 toco carroço azul 76

M.B. 1519 cavalo mecânico vermelho 76

M.B. 1113 toco carroço azul 74

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

[fd@[fd!b'i1@
93 bordo gas
93 bordo gas
94 branca gas
90 azul alc
94 grafite gas
85 verde alc
89 cinza gas
95 marron . gas
88 branca alc

Omega CO
Tempra 16v
Corsa

\ Escört LX
Uno ELX comp.
Voyage
Monza Classic SE
Gol 1000
Gol
Parati 83 branca alc
Monza 8LA: 89 . branca alc
Monza 85 branca alc
Del Rey 80 preta alc
Bellna 83 verde alc
Corcel 80 branca alc
Pointer 95 verde gas
Kadett 8L 91 vermelho alc
Escort XR3 88 prata alc

Pampa 83 bege ale
Escort 96 vermelho R$ 9.800,0 + Financiamento comp.
Versailles 2.0 GL 92 azul alc
F-l00 SS 88 prata die
0-10 81 branca die
Corcel II 78 branca . gas
Escort 85 azul alc

RLia Je>in"ille n� 3573
Fe>ne (047) 37 .. -9822

JA.RA.GUA DO SUL - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

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

R$ 2.000,00 cada

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

Voyage CL 1.8 89 branco
Goi CL 1.6 90 bege
Chevette 8L 1.68 89vermelho
Chevette 8L 1.6 S 87 bege
Uno 8 1.3 88 branco
Uno C8 1.3 86 cinza
Del Rey GL 1.6 83 branco
Gol, 1000 94 branco
MOTOS
CB 400 84 botdõ 2.800,00
XLX 350 87 prata 2.600,00
CG 125 86 branca 1.500,00
TODALNlADE�CUlOSÀ PRONTABflREGACOMMELHOR PREÇOI

gas
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

ale

gas
alc
alc
ale
ale
ale

gas

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

Vende-se0-20/88 por R$19mil,
tratar 371-5354.

Vende-se Gol on 2000, azul
metálico, gasolina, completo,
menos direção, todas as

revisões feitas, segundo dono,
tratar 372-3633.

Vende-se caminhão/Iß Fiatpor
RS 5.500,00, tratar633-2597.

Vende-se Fuscal82 impecável,
motor 1500 por R$ 3mil, tratar
371-0768.

Vende-se Chevettel76,
marrom,porR$ 2.500,00, tratar
372-3827 comCida.

Vende-seGoI CLiJ95 motor 1.6,
azulmetálico,por R$ 10.500,00,
tratar 372-1081 com Fábio e

assumir consórcio.

Vende-se EscortJ94 GLi 1.8,
azul metálico, gasolina, rodas
de liga leve e aerofólios, valer
a combinar, aceita troca.

Contato 371-1169 ramal 210
comSr. Paulo ou975�1330.Vende-seOmegaGLSJ93, cinza

completo, por R$ 19.500,00,
troco por carro de menor valor
ou casa. Tratar com Sr. Maroos

pelo 372-3276 ou 975-3725.

Vende-seBrasilia/75 em ótimo
estado por R$ 2mil, tratar 371- .

3414emhorário comercial.
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Precisa-se de casa para
alugar média, no Bairro
Nova Brasília, fone 371-
4424.

Aluga-se apto de fronte

Menegotti Veículos, tra
COOl Andréia foae 371-7

Vende-se Pastelaria e

Lanchonete,RuaReinoldo
Rau, 63, Tratar no local,
aceito carro.

Vende-seTerreno emBarra
do Sul por R$500,00 de

entrada+ 1 saláriopormês.
Tratar em Barra do Sul,
RuaRio Negrinho, 385.

Rua 25 de Julho, 317-

�7ez4
VilaNova-Jaraguá

.

do sul-se
FONE(047)

372-0153,-371-6475
Vende-se casa na praia d

Palmas, São Francisco d

Sul, telefone 444-1776.
Precisa-se de casa para
alugar até R$ 200,00, fone
372-3588.

Aluga-se dois Galpões (um
de 200m2 e outro de

100m20 e vendo

estamparia, fone 372-
0023.

Vende-se casa mista nova

com 88m2 e terreno de
400m2todamuradaporR$
30mil no Loteamento
Constantino Pradi,
loteamento 42, fone 372-
1401 com Mina.

VENDAS:
TERRENO:· CI 469m2 - Rua Joinville -

R$ 42.000,00
TERRENO: CI608m2 LoteamentoMarquardt
- R$15.000,00
TERRENO: CI 27.0oom2 Vila Rau -

R$ 45.000,00
TERRENO: CI 630m2 Ilha da Rgueira -

R$9.500,00
TERRENO: CI 660m2 Vila Nova
R$ 30.000,00

.

TERRENO: CI364m2 LoteamentoMarquardt
- R$ 7.500,00
TERRENO: C/501 ,85 Vila Lalau
R$ 22.000,00
TERRENO: CI 533m2 Vila lenzi R$ 11.000,00
TERRENO: CI 429m2 Loteamento Papp
Barra - R$ 22.000,00
TERRENo: C/1.018m211ha da Rgueira -

R$ 20.000,00
TERRENO: CI 441 m2 Vila Baependi -
R$15.000,00 .

TERRENO: ci392m2 Vila Lenzi -

R$ 13.000,00
TERRENO: CI 435m2 Estrada Nova -

R$ 7.000,00 �

TERRENO: CI 475m2 Czemiewiez -

R$15.000,00

CASA ALV. cl3 quartos, 1 BWC, + dep. Vila
Nova - R$ 35.000,00
CASA ALV. e/3 quartos; 1 BWC, + dep. Ana
Paula -.R$ 20.000,00
CASA ALV. cl 3 quartos, 2 BWC, + oep.
Jaraguá-Esquerdo - R$ 38.000,00
CASA ALV. cl 3 quartos, 1 BWC, + oep.
Czeiniewicz " R$ 35.000,00
CASAALV. cl 2 quartos, 1 BWC, + dep.
Estrada Nova - R$ 36.000,00
CASA ALV. cl 3 quartos, 1 BWC, + dep.
Jaraguá-ESquerdo - R$ 29.000,00
APARTAMENTO: cl3 quartos, 1 bwc, + dep.
Ed. Vila Nova - R$ 23.000;00 + tin.

Vende-se casa de alvenaria
12Om2com terrenode 500m2
toda murada com 2m de

altura, 3 quartos, 1 suíte, 1
banheirosocial, sala de visita,
sala de jantar, cozinha e

lavanderia por R$ 49mil,
tratar Rua Alagoas, 51

Figueira

Vende-se casa de alvenaria
de 90m2 e terreno de 370m2
todo murado com 2

quartos; sala, copa, e

cozinhaporR$ 34mil, tratar
Bairro São Luís, Rua
Francisco Hurschka em

frente Metal. TS com

WIlson.

Vende-se ou troca sobrado
na praia de Itaguaçu semi
acabada por uma aqui em
Jaraguá, tratar com José
371-1055..

Aluga-se sala próximo ao

Fórum, fone 975-1810.

Aluga-se casa no centro

com 4 quartos por R$
600,00, fone 372-2706.

Aluga-se casa na Figueira
por R$ 300,00, fone 372-
1107.

Vende-se terreno de 10500m2
com casa de 2 pavimentos

.

rancho e piscina, tratar
Lanchonete Prestígio,
ReinoldoRau, 63 em horérie

comI.

Vende-se casa naCohab ou

trocaporcarro atéR$ 5mil,
VtlaRau COOabRua Joãoda
Cruz e Souza,115.

Aluga-se casa no Jaraguá
Esquerdo, fone 973-5013.

Vende-se casa de 70m2 no

Jaraguá Esquerdo por R$
35mil, fone376-2313.

Vende-se casa de madeira

para tirara do local, tratar
372-3948.

Aluga-se casa na Rua
Marina Frutuoso, 620
centro.

Tenho casa em Capri Para
trocar por casa ou apto em
Jaraguá do Sul, tratar com
Alcides nofone 372-2103.

Vende-seTerreno de 15x3Oq
porR$ 3mil em Schroeder
tratar 392-4400 ramal23.

Aluga-se casa mista de 5

peças, tratarcom Terezinha
na Olaria Langue por R$
200,00.

Aluga-secase de alvenaria
com 140m2 (3 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, churrasqueira,
garagem para dois carros

e todamurada) próximo ao
Caíque, Bairro São Luís

Gonzaga- Jaraguá
Esquerdo por R$ 330,00,
tratar 371-0988 ramal237
com Júnior.

Vende-se Lanchonet

completanaRua Venâncio
Silva Porto, ao lado d

Pedalando Gostoso, tra
372-3523 após 15h co

Adolar aceita carro.

Vende-secasa 7xlOmmista
em Três Rios do Norte,
fone 371-2553.

Precisa-se de casa para
alugar atéR$ 200,00, fone
975-1098.

Troca propriedade naRua
FranciscoHruschka, 1060
p<>ruma em outro bairro de

preferência ponto'
comercial, tratar no local.

Aluga-se quartosmobiliad
para rapazes. moças ouc
Rua Ida Bride, 173 ao lad
doLíder.

Aluga-se casa na Estrada
Nova, próximo ao Petry
lagoas de marrecos por R$
160,00, fone 372-0400
com Isolde.

Vende-se Estamparia com
41cavaletes, 28 berco e

600 quadros de desenho,
mesa de gravação, raquete,
e grampeada, aceita carro
ou moto. Tratar Rua João

I

Stein,60.

Vende-se casa de alvenaria
em Schroeder, tratar Rua
Paulo Setter, 73 próximo
Colégio Miguel Couto em .

Schroeder porR$ 32 mil.

Vende-se casade alvenaria
145m2centrodeGuar'

..

por R$ 50mil (R$ 30mil de
entrada e R$20mil aceito
carro, casa, ou proposta),
tratar 373-0763.

Vende-se dois terrenos COOl

casa construída até a lage
ou troco, aceito carro, tratar
'Rua Alberto Santos

Dumont, 283 com Nelci.
Vende-se dois terrenos na

praia doErwino 12x24 por
R$ 3mil, fone 376-1455. ______�__ , Aluga-se casa de alvenaria,

fone 376-7121.
Vende-se Salão de Beleza
no Jaraguá Esquerdo, Rua
FranciscoHurschka, 1267

'

Aluga-se estabelecimento
ao lado Posto de Saúde. de alvenaria com 54m2 e

banheiro, Rua José

Picolei,556, aceito

propostaparamoradia fone
371-4810comCláudio.

Vende-se Minimercado na

Barra, Rua Pastor Alberto
Schneider, 154com Elmo,
973-8978.

IMÓVEIS Vende-se casa mista de

130m· por R$ 12mil, Rua
Emílio Carlos Verline, 693

após a creche 6a casa a

esquerda.

(R$ 30mil de entrada e

R$20mil aceito carro,

casa, ou proposta), tratar
373-0763.

Vende-se Terreno de

15x3Om porR$ 3mil em
Schroeder L tratar 392-
4400 ramal23.

Vende-se Terreno com

27300m2JYóximoa Cohab
da Weg, próximo a

BebidasKienen, tratar371-
8498,com Osmar.

Aluga-se casa' de dois

quartos e quitinete de

alvenaria,RuaCarlosMay,
30 com D. Maria.Aluga-secasadealvenaria,

fone 376-7121.
Vende-se casa no centro de.
3 quartos, copa, banheiro,
Rua Henrique Marquardt,
fone 973-9599.

Alugo apartamento, R�
Silvino Stinger, 157

próximo a Scar.

Vende-se Lanchonete
completanaRua Venâncio
daSilva Porto, ao lado da
Pedalando Gostoso, tratar
372-3523 após 15h com
Adolar aceita carro.

Aluga-se casa na Figueira
próximo ao Vitória porR$
300,00, tratar 372-1107
com Natália demanhã.

Vende-se casa mista de
l30ma porR$ 12mil,Rua
EmílioCarlos Verline, 693
após a creche 6· casa a

esquerda.

Precisa-se de casa para
alugar,RuadaAbolição,11O
Cohab,Rau.Vende-se excelente casa de

alvenaria próximo a Weg
Il, aceita carta de crédito,
documentosem dia, porR$
45mil, tratarRuaBernardo .

Dornbusch ao lado da
Difuso com Tito.

Vende-se casa em Corupã
fone 375-1450. ...

Vende-seTerreno de 420m2

por R$ 8.500,00 em

Guaramirim, Rua 28 de

agosto, 1080 fone 373-
0763.

Vende-se instalações para
Floricultura ou troca pa .

telefone ou carro, tratar

372-0640 ou 375-1114.

Aluga-se quartos
mobiliados para rapazes,
moças ou casal. Rua Ida
Bride, ·173 ao lado do

Líder.

Vende-se Pastelaria e
.

Lanchonete, Rua Reinoldo
Rau, 63, Tratar no local

Vende-se casa no centro
de 3 quartos, copa,
banheiro, Rua Henrique
Marquardt, fone 973-
9599. Aluga-se doisGalpões (��

200m2 e outro de 10Om1{)
vendo estamparia, fone 372�
0023.

Procura-se casa para
alugar até R$200,00, fone.
372-3975 recados para
Francisco.

Vende-se Terreno de 68

mórgãos com água, luz,
bananal, palmitos. Tratar
372-3081.

Vende-se casade alvenaria
de 145m2 centro de
Guaramirim R$ 50mil

, por .

Vende-semóveis para salão
de beleza por 1 + 1 de R$
,500,00, fone 973-5668.

Vende-se casa em Corupá,
fone 375-1450.

.
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idades e gostos
VIP: satisfazendo todas as

)araguá do Sul - Aquele gostinho de quero rnals, pode ser experimentado e
e aprovado noVip Cafê Chopp Grill. Lá você encontra um cardâpio variado, que nada
tem a ver com aquele de algumas semanas atrás. Sob nova- direção, o Vip Cafê

revolucionou sua cozinha e só serve chopp da Brahma Jania Pereira e Vanderlêa
Sohn se uniram e estão fazendo omaior sucesso à frente do nOVQ empreendimento.

No cardâpio, pode ser encontrado o prato do dia - que na realidade são dois - O
, diente escolhe: peixe ou frango. Estes você encontra, tanto ao meio-dia quanto a

,noite. Mas para quem pensa que o Vip Cafê só serve prato do dla, estã enganado.
Todas as noites um bom a Ia carte com 12 pratos diferentes faz parte do requinte Iania Pereira e Vanderléa Sohn, proprietárias

e

o
da casa. Mas pensando em diversificar o paladar dos clientes, as söclas em breve adotarão o rodízio dos pratos - quem almoçar na segunda-
feira, com certeza não repetirá o mesmo prato na próxima segunda. .

Mas para quem gosta de saborear bons petiscos, e ainda não conhece oVip Café, não sabe o que estã perdendo. Agora, numa demonstração
de criatividade, Vip Café, literalmente, inventou alguns lanches râpidos. Aliado a tudo isso, o ambiente ê propício para um bom bate-papo,

d encontro com amigos e porque não para uma boa paquera.
"O rnals interessante, é queos preços são acessíveis", garantem as södas. QJem aindanão conhece Vip Cafê, o endereço ê fácil: Rua

Marechal Deodoro, 97 - Centro.
.

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



VARIEDADES - 2

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bario ele '..pocu

Há 8anos'
- Em 1989, o Hospital São José iria contar em breve com uma Unidade

de Terapia Intensiva (urJ),ondejá existia ârea ftsica para esse fim. O
secretâriomunicipal deSaâde, dr.AmaroXimenesJúnior,ficava de apresentar
umorçamento, quecontava comacolaboração das empresaseda Prefeitura.
- Um levantamento no Registro Civil revelava que o jaraguaense casava

menos: 'em 1988 ocorriam 496 casamentos, contra 576 (em 87),' os
nascimentos aumentavam: 1.656 (867meninos e 789meninas) em 88, contra
1.523 (em 87); os âbitos em 88foram358 (215masculino e 143 feminino)
em 87 eram 314; as.separações consensuais acusavam 81 casos contra 66

em 97,' o número de divârciosfoi omesmo do ano anterior: 22.
- Entravdin em discussão a necessidade de uma nova rodoviária e a

construção do teatro daScar

Há 6 anos
- Em 1991, ainda repercutia a mo rte deNorberto Silveira Júnior, nascido
no Núcleo Barão do Rio Branco, no atuaiMunictpio de Guaramirim, e

que teve como seu tio Ricardo Gruenwaldt.farmacêutico estabelecido em
.

Jaraguá do Sul, titularda FarmáciaÉstrella, anteriormentepertencente a
GeorgHorst.lif:ado ao Banco Inco, dos Bornhausen, era comentarista do
CP, de rádio e Tv, assessorde imprensa do govemadordr. Antonio Carlos
KonderReis. Era também escritor commuitos livrospublicados, dentre eles
o "Mem6rl.as de ummeninopobre", em que aborda suameninice noNúcleo

.

Rio Branco e suapassagemporJaraguâ; que alcançou inúmeros leitores e
admiradores, como o dr. Abelardo F.Montenegro, do longfnquo Ceará,
que traçou um necrolâgio de sua vida. Silveira Júnior, como era conhecido,
morreu às 10:25 horas, de 3/12/1990,' no Hospital Regional de São José,
depois de 28 dias de longa agonia.

.

Há 4 anos

- Em 1993, o ainda vivo cidadãoAlfons ErdmannAlvin Buhr lia no CP de
3/10/92 da edição especial deposse dos eleitos, e encontrava no cidadão
Alfredo Guenther razões para homenageá-lo. Numpapel ele enviava ao
jornal um acontecimento, que classificou de "momento inesquectvel. na
vida de um serhumano"e explicava um ato herôico do então vice-prefeito
DR. ALFREDOGUENTHER: "Quandomenino, atirou-se corajosamente
para dentro das 'cheias doRIO ITAPOCU� e conseguiu salvarumacriança".
Ainda hoje vale a coragem e o desprendimento "...
- O prefeito Durval Vasel anunciava a reforma administrativa, citando
nomes: José Benedito Campos, Chefe de Gabinete; Irineu Bianchi,
Procurador da Justiça, AderbaiMachado, Assessorde Imprensa,' Afonso
Piazera Neto, Obras e Viação; Ingo Robl, Agricultura,' Sigmar Lucht,
Administração; Jark; Finanças; BalduinoRaulino, Cultura,' Irineu Pasold,
Saúde; Rosemeire Vasel, Educação,' Pamplona, Planejamento eMaria Luiza
Vasel, Bem-Estar.

•

Há 2 anos

- Em .1995, a coluna Reminiscências do CP comentava aspectos da

Companhia Lumber (Southem Lumber & Colonizatíon Company) - o

sindicato norte-americano que contribuiu comgrandeparcelapara as tensões
e confusões no altiplano catarinense, gerando osmovimentosmessiânicos
e (l contestado, que sefez repercutirno litoral nordeste deSanta Catarina,
emHansa-Humboldt (atual Corupâ. ex-distrito de Joinville e Ja raguá) de
onde originou-se um lider revoltoso "alemão", em Jaraguâ do Sul, onde
apareceramfamiliasfugidasda área conflagrada eGuaramirim, ondemuitas
[amilias famintas do Contestado foram assentadas no Núcleo Colonial
"Barão do Rio Branco", criado pelo governo federa!.

���l����_.l_.�������������l�l�l�l�l�l�l�l�l�l�l�lllllll�lll1l1ljll�11��1��ll��l���lll�1�1�1�1�ll�����ll���l�l��llll���lll��llll�lll�ll�l��l�l�!ll���l�l�l�l�l�i
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (47) - APONTAMENTO
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A escolade Rio Cmvn,ficavallO latIodaSociedade deAIiroI/oresRIOSERRO - o Teuto-Braslei1'o,fundadaem 1925.
Frade enxaimelehállMSdemo1ú/osobrantloapenmummurodepetlrodegronilo.Afolofoifeilaem 1926, osa/unJJS
aparecendonii.frenk tiaSockdadeJáque aesCQIa .ficavalocàJiu,da, 110 lado.AprofeSSOTderrlasra. ElsaWapere t1ß

grupo de alunosapance, tamblm, a sm.AdeleRa/rnSchumocher, que nos cedeuafolo.OJmofrisanws 1UJ curso desses

aponlamenlos, os o/unnssempredepé 1UJchiío

A concorrênciapública chamadapeloEstado,
se referiapara conservação da estrada que saia
da Capital e vinha até Jaraguá, estabelecendo
os trechos a serem conservados que passava
pelo seguinte traçado: Biguaçú; Tijucas, Nova
Trento, Brusque, Gaspar, Blumenau; Pomerodee
Jaraguá, sendo que o nosso trecho era do

quilômetro 197 ao 232.A imprensa achavajusta
a medida, pois sendo estrada estadual, vinha
sendo até agora custeada pelosmunicipios, que
tinham que empregar anualmente dezenas de
contos de sua arrecadação.
A ponte da Barra do Rio Serro era

inaugurada às 10 horas do dia 22 demarço de
1925, mandada construirpelamunicipalidade,
fazendo-se presente o superintendente, dr.
Marinho Lobo, de Joinville; o sr. ArthurMüller,
intendente do distrito de Jaraguá, além de
outras autoridades. Dizia ° CORREIO DO POVO,
em alemão: "Fuer Getraenke, Spiessbraten
u.S.w. ist aufs beste Gesorgt" (para bebidas,
churrasco, etc. foi tudopreparadopelomelhor).
As outras autoridades eram representadaspelos
conselheiros Austergilio Menezes e Avelino de
Carvalho, da Comissão de Obras Públicas do
Conselho Municipal de Joinville, que eram

recebidospelo Intendente Distrital emais José
Emmendoerfer, Bento Athayde, Coletor
Estadual, que rumavam para ° local. daponte .

Lájá estavam Henrique Piazera; ex-intendente,
Angelo Rubini, Wilhelm Weege, Bernardo
Grúbba, Francisco Fischer (pai), Leopoldo
Janssen, Jósé Müller, Walter Breithaupt. João
Raymundo, juizdepaz e o tenenteAprigioSilva,
delegado depolicia do distrito e grandemassa
popular de Rio Serro, Rio da Luz e Garibaldi.
Na inauguração da ponte o dr. Marinho Lobo
,convidou a srta. Irmgard Weege, para ser a

madrinha. Falavam ainda na cerimônia
Francisco Fischer, Henrique Piazera é Carlos
Vasel. Ponte de 32metros, 4,60metros de largo,
4 pilares, de granito com 4 metros de altura,

I
Doas Rodas
Indastrial

ALTATECNOlOGIA EM
MAT�RIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS
Fone (047) 371-2277
Jaragu6 do Sul - SC

A commiidade cresce ese
trmlonnapelo tmbalOO.De

cada lDll e de toms.

coberta com folhas. de flandres de zinco
corrugado, -a primeira a ser construida neSSQJ

condições pela municipalidade. A comitiva
voltava às 15 horas.
Muitos habitantes do distrito de Jaraguâ não

pagavam o imposto de conservação de estradas;
o que fez o dr. Mário Simões Portugal,
procurador da Fazenda de Joinville publicar
extensa lista de contribuintes, dando o prazo de
30 dias para quitar o imposto sob pena de

cobrança executiva. A relação de nomes

ocupava umapágina inteira do CO_RREIODOPOVO,
devedores dos anos de 1921 a1924, deJaragUá,
Hansae Bananal.
Dia 2/4/1925, Guilherme Fischer, colono,

pretextando caçar macuco, saiu de sua

propriedade, no Rio Serro. No mato ele

desfechou wn tiro no ventre. Demorando a sua

volta, familiares foram a sua procura,
encontrando-o jámorto.

As reclamações ao governo por vezes eram
atendidos, embora muitos anos depois. Assim
aconteceu com o sr.Antonio Demarchi e outros

que recebiam do governo do Estado a quantia
de 34:000$000, provenientes de serviçosfeitos
na estradaRio Serro, nos anos de 1920-1921.

O dr. Marinho Lobo, deputado e

superintendente de Joinville passava por

Jaraguá, onde anunciava a assinatura. de um

contrato com o governo estadual, para
conservação da estrada Rio Serro a Joinville,
numa extensão de 76 km., no valor de Rs.

65:520$000.
Alfredo Klug comunicava à praça; que

reabria sua casa comercial em Barra do Rio

Serro; perto da igreja catôlica, onde hoje é o

comércio do negociante de Serbien.
No setor de Serviços Municipais era

exonerado Affonso Piazera; fiscal de obras e

nomeado Francisco Alberto Voigt, transferida
para oMorro do Serro, na barreira municipal.
Fritz von Jaraguá - 1/96.

I •
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Lembranças dopassado
.

Você já imaginou comprar um

pedaço de terra, toda 'coberta de

mata, longe de tudo? Você já
imaginou ter que lrmorar ali. Não'
ter muitos' recursos,. apenas
algumas ferramentas manuais,
como enxada, machado, foice e

serra e sem muito dinheiro? E ter'

que construir uma casa? Não tem

serraria, nem olaria por perto;
cimento, cal e pregos sendo

produtos importados, caros e

difíceis de conseguir!?
Construir como? Construir com

. quê?O jeito é improvisar. Diz o

ditado: "Quem não tem cão, caça
. com gato': E é o que osrcesos

.

antepassados tiveram que fazer

quando chegaram nestas

paragens.
E em lugar de tijolos ou tábuas,

troncos de palmito. E no lugar de
telhas, palha de palmeira
guaricanga. E no lugar de pregos,
cipó preto.
Isto não é ficção, nem delírio. Era

.

realidade. Fotoso comprovam. Dá

para imaginar o que os primeiros
colonizadores passaram?

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

Será um prazer para nós.

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



VARIEDADES - 4

I Pesquisa e história

Pomerode - Por ocasião da
loa Festa Pomerana, 'realizada

_ de 10 a 19 do corrente mês, na
! vizinha cidade -.A mais alemã
do Brasil-, no retomo visitamos
a aconchegante residência do

� pesquisador e historiador, Udo
Ramlow.Iigado aos rmvirrentos
culturais de Pomerode.

, Na - ocasião' foram

abordados vários aspectos da

,colonização da região,
manuseando escritos e

documentos de alto valor
histórico para os nunicípios de

, ..

Pomerode e Jaraguá do Sul,
pelo grupamento humano �e

, ocupou os vales dos Rios do
Testo e do Serro, em amena

tarde, no banco da varanda.

VIOA ROTÁRIA

Comemorando o

"Dia do Garçom"

Jaraguá do Sul - Em recente reunião do Rotary Club
de Jaraguá do Sul, foi assinalado a data consagrada à
,classe dos garçons, dos milhares que trabalhamem
Santa Catarina, profissão digna quese desenvolve em '

I

todo o mundo.tomando mais agradável a refeição que
é sentida.
A foto feita na ocasião, mostra os rotarianos

posando com os profissionais do Restaurante

"Itajara". tendo ao centro o Carlinhos (o dono) e

ladeado pelos eficientes profissionais (e) Gilmar e

Zulmir.

Sexta-feira, 31 de janeiro de 1997

FALECIMENTO,

A educadora Maria
Alcides Soares Camilo

Com alguns dias de atraso recebo a infausta notícia do
falecimento da educadora Maria Alddes Soares Camßo -

a "Cida", para os seus maís chegados, que deixou esta vida

para uma outra dimensão, onde haverá de acompanhar a
trajetória de seus entes queridos Ivan José Valentin Camilo,
Ivani de Fátima Camilo, Roseli Vidal Camilo, Edilson Luiz

Maciel, parentes e demaís amigos, que remanescem.
Seu passamento deu-se äs 2:20 horas de 15-1-1997, velada

na casa de sua falecida mãe, em Corupá, e sepultada às 15
horas no Cemitério Municipal da vizinha cidade, com
generosas palavras de consolo pelo padre Alberto, Piazera.

Cessava, assim, o sofrimento de que fora acometida pelo
seu organismo combalido, mas permanece o vultodamulher e mãe espiritual, benemérita
professora heroína modesta e apagada, como ela gostava ser, mas de um heroísmo de

todas as horas que não reclamava honrarias e prêmio que não a satisfação do' dever

cumprido. E quando em petição às autoridades do ensino desejava apostilar a sua tardia

conquista de um curso superior, lhe era indeferida a pretensão, por haver ultrapassado a

idade por um artiguete regimental.
Hoje ela não precisa maís de comiseração.unas alimento a certezade que centenas,

muitas centenas - um milhar - de ex-alunos' choram o 'momento da perda de sua querida
professora que encerra sua vida terrena de abnegação e de sacrifício, descansando no

Senhor. Quem sabe até levasse uma vida quase sacerdotal, pontificando no templo do

Saber e cumprindo o mandamento de Deus quando disse: tt_ Ide e ensinai".

Li, certa vez, que Alexandre Magno teria dito dever mais a Aristóteles, seu mestre,
'do que a Felipe, seu pai; pois se este �e dera o pão que nutre o corpo, aquele dera

alimento que nutre o espírito. Sem perquirir a intenção da ilustre personalidade do

passado, acho, porém, que a mestra merece lugar no nosso coração bem junto do dos
nossos pais. Pois não é ela que alimenta o nosso espírito com o. pão do saber e da

verdade?

Ainda em 1996, no dia 17 demaio, a "Cida" participava da comemoração de formatura
da primeira turma, dos 20 anos dá Faculdade de Estudos Sociais e Moral e 'Cívica, da
Fundação Educacional Regional Jaraguaense � Ferj, que concluía a efeméride com lauto

jantar fia Recreativa Breithaupt. falando a todos os formandos, diretores, professores e

"improvisados'' mestres que tudo apostavam no ensino superior em nosso meio.

Manuseio o curriculum vitae de Maria Alcides Soares Camilo, datado de maio de

1987, há quase duas décadas e encontro interessantes dados para esta crônica. '

,

Nasceuem Barra Velha, na microrregião da Amvali, em 2-3-1935, filha de José
l1burcio Filho e Alcida Maria de Jesus e residia na Rua José Pavane11o, 241, em Jaraguá
do Sul, Centro. Trinta e cinco anos de magistério. Antes da faculdade, concluía o 2°

Grau do Colégio Normal da Divina Providência, de Jaraguá do Sul e o 1° Grau no Curso.
Normal Regional Tereza Ramos, em Corupá/1954. Aperfeiçoou-se em Movimento
Brasileiro de Alfabeäzação/Zz; Participação Comunitária-73n4;. Atualização em Língua
Portuguesa/Z'Z; Aperfeiçoamento Curricularl77; Semana da Saúdel78; Aperfeiçoamento
de Métodos de Ensino/83 e Atualização em Tecnología Docente/86.

..

Atuou em nível Estadual: G. E. "Tereza Ramos" - Corupä; E. R. "Francisco Mees">
Corupá;'E. B. "Holanda M. Gonçalves" - Jaraguá do Sul; E. B. "Prof. José Duarte

Magalhães" - Jaraguá do Sul - Municipal: E. I. M. "Ribeirão Jararaca" - Jaraguá do Sul
eE.I.M. "Pedra deAmolar" - Corupá - Particular: E. P. "São'José" - Corupä; Coordenadora

. do Mobral- Corupä e Responsável pelo "Centro Cívico EscolardaEscola BásicaTereza
Ramos, de Corupä - Professor I - Mag. SG - 01 -.40 horas - lotada na 19a Uere - A

disposição do Nemo - Cadeira de Estudos Sociais. '

Assim é a vida, Rezemos pela paz de seu espírito. Amém!
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VITORIOSOS VESTIBULANDOS

Glaucia Rosa Ramos
Glaucia é uma das vitoriosas.

vestibulandas da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense)
habilisando-se entre muitos candidatos ao
curso de pedagogia.
Aliás, no ano retrasado já se vitoriava .

quando foi aprovada no vestibularpara o

curso de Administração, pelo mesmo

Centro deEstudos Superiores. A aplicada
Glaucia, éfilha de Vicente (DivanirRosa)
Ramos, foi muito cumprimentada pelo
notável feito, a. que juntamos os nossos

parabéns, com os votos de que continue
brilhando no novo curso, que a habilitará
para um dos importantes ramos da.
profissão da teoria e ciência da educação
o do ensino.'
Renovados parabéns à Glaucia e seus

felizes pais, pela grande vitoria
alcançada. O listão dos aprovados Acafe
circulou como encarte na edição n" 4.079,

. do CORREIO DO POVO, de 24 de janeiro de
1997.

.

FALECIMENTO

Constâncio Wilke morre aos 95 anos
Repercutiu nesta cidade o desaparecimento do estimado cidadão Constãncio Wilke,

às 17:45 horas do dia 23 de janeiro de 1997, aos 95 anos, em sua residência.
O extinto pertencia a tradicional família Henschel aqui radicada, filho de Ernst

Wilke, natural de Stettin-Pomerãnia; que emigrou para o Brasil. Constãncio lembrava
que seu pai desembarcou em. Itajaí, para se juntar à. colônia germânica do Vale do
��4 �.

.

Wilke nasceu em'1901 e veiopara Jaraguâ do Sul, casando aqui com Ema Henschel,
de quem era' viúvo, deixando o filhoEhrwald e nora e Gerda e genro, além de 9 netos
e 7 bisnetos, segundo o. noticiário do seu 90° ano de existência, na edição 3.669, de
14-21/12/1991, doep, onde
foi contada a sua
. interessante trajetória em

Jaraguá do Sul.
O sepultamento deu-se

no jazigo da família, no
Cemitério Municipal de
Jaraguá do Sul - Centro e

esteve exposto à visitação na
Igreja Evangélica Luterana
de Jaraguâ do Sul, às 17
horas do dia 24 de janeiro
de 1997. Pêsames as
famílias enlutadas.

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar... (III)
,

110Eugênio
Os precursores da saúde bucol- lembra

Nicollini - começou com Roberto Marquardt,
titular de certificado para exercer a

atividade de odontôlogo;prestado perante
,

o Instituto Politécnico de Santa Catarina, um
Centro de Estudos Superiores, em

Florian6polis, Assim acontecia com Adalberto

Grubba e, posteriormente com Arnaldo SchuJz
e Hans Mayer, este pai do ex-prefeito Hans

Gerhard (Nutti). Os equipamentos não eram

sofisucado« e a segurançanão era como é hoje.
Consultório e prótese localizavam-se num

prédio hoje demolido, onde está a Loja Freua e

mais tarde na Rua Presidente Epiiäcio Pessoa,
hoje o Edificio Jaraguá. Freymund Schmidt

trabalhava com PrQJZZ Kubin. Este, alemão e o

professar Porndorfer; músico e dentista

prático, moravam na mesma casa no outro

lado do Itapocu, onde hoje está a residência

de Edson Dornbusch. Até as esposas
trabalhavam .na ramo ajudando os maridos.

Mayer tinha aprendiz, André Schiessel, de
Garibaldi. Walter Weller estava com Rob.

Marquardt, comMário e depois com Grubba.

Em 1941,Marquardt ia à Ibirama e vende seu

consultório paraMário que, apartir de 1'942,
tinha como dentista prático, Antonio' José
Ribeiro, mudando a sala para a firma
Salinget; na Rua Presidente Epitâcio Pessoa.

Adalberto e Walter Weller trabalhavam na

filial da firma Grubba, em Isabel, Hansa.
Vinha o dr. Wolf Kopp, da Alemanha,
dentista formado. Os locais de

atendimento: cidade, Rio da Luz, Garibaldi
e no Wilhelm Raduenz e Roeder, em Rio

Cerro II. Chegava o dr. GuaraciAmarui dos
Santos, formado no Centro de Estudos

Superiores de SC, lá também se formando
o dr. AmoMarquardt, irmão de Roberto. O

deputado federal Leoberto Leal,
apresentava no Congresso projeto- de lei,
reconhecendo os diplomas expedidos pelo
Instituto Politécnico de Santa Catarina.

Depois vieram os formados em faculdades.
Hoje, os mais capacitados profissionais
atendem uma população acima de Lôõmil

habitantes. Até a próxima.
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BATI:lADO - será domingo (02) nalgrejaMatriz o batismo de Daniel

Eugênio Nagel, filho de Hamilton e Cláudia Nagel. Daniel é.

míneírínho de Pouso Alegre. A recepção para padrinhos e familiares

será no Clube Atlético Baependí, em almoço especialmente
preparado pelo mestre Arno Henschel.

JâniaM. Pereira e Van�léa F. Sohn são as novasproprietárias do
líp Chopp Grill, o superpoint tia city

I

Gümar Moretti e Vera Triebes, presença marcante em

nossos acontecimentos sociais

·:::::Riiiiiiêf· NATAÇAO
_

•.••

:::::::::::::�:::�:::::::::_ HIDROGINÁSTlCA
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

HIDROTERAPIATOTAL FITNESS CONDICIONAMENTO rtsico
_�������_ MUSCULAÇAOJ' GINÁSTICA

·::r ARTES MARCIAIS
Horário: AVALlAÇAo FlslCA

06:30à.,1:30-14:30 à.22:00 COMPUTADORIZADA
DANÇA APARELHOS

COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES
HABILITADOS

Rua Amazonas, 426 - Fone: (047) 372-1493 - Jaraguá cio Sul- SC

..-%
.,

O casal Ivo eNorma EwaIJ (Kamisão) marcoupresençana3"Poil
Fashion Rio, realizadana cidademaravühosa de 22 a2S dejaneiro.
Agora eles estão em Canela (RS), participando tia Fenin 97, que
acontece no Hotel Laje de Pedra e apresenta as tendências para o

inverno deste ano

111\1I1.1.!1
MÉDICO DO TRABALHO

CLíNiCa GERAL

End: CeI. Procópio Gomes, 330 - saia 12
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 371-4887

Novas e modernas instalações

Rua BarãodoRio Branco

FOI\E: (047) 372-0081

JARAGUÁ DO SUL- SC

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari, 136 - Dha daFigueira

FONE: (047) 372-0540
FAX: (047) 372-3203
Jaragúä do Sul- SC A super Banda Carrapicho invade Jaraguá do Sulnopró�imo dia 6·

defevereiro a seapresentana NotreDame

e-mail clnagel@netuno.com.br
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• Sociedade Alvorada do Rio Cerro Il, presidida
agora pelo desportista Elmo Mathias, prepara
seu calendário de bailes e festas para este ano.

A primeira grande promoção será no dia 8 de

ImfÇO, baile público animado peloMusiciäl San
Marino do Rio Grande do Sul.

• O comercial da "camisinha" não tá com-nada.

parece propaganda prá convencer criança do

que é bom e do que não é. O Brãulio sai de
cena e entra o peru. Não convence. Peru é coisa

prá vespera de Natal.,
• Janeiro foi "rninguadinho" prá todo mmdo.

Principalrrente emcidades coroo a nossa,

pertinho do litoral. Bares, lanchonetes e

restaurantes então nem se fala, tá todo mando
com o caixa baixo.
•Grande opção prá queimar aquelas
gordurinhas, moldar o corpo ou apenas prá
curtr a geração saúde é a Academia Total

Fitness, agora com o comando exclusivo- dos

·professores. ·Jorge e Cfarice,." a nossa

campeoníssima. Máquinas rrodemíssirras e

importadas, além de hidroginástica, natação e

rmíta malhação. ATotal Fitness fica ali na Rua
Amazonas, 426. Cada nova rratrícula ganha
um brinde especial.
• Líder Club ·e Sanshine, com a direção dos

amigos,Mário e Geni, com suas promoções a

mil. As noitadas de Carnaval serão mistas, para
que o público que gosta do tradicional e

aqueles que preferem o Carnaval, possam se

divertir tanto no salão, quanto na discoteque.
•A Dikasius Jeans abriu nova loja na Reinoldo

Rau, Galeria Center Foca sala 2. É no mesroo

estilo da tradicional loja do Cepron com

produtos de qualidade, preços e condições
especiais. Breve a Dikasius também estará com

loja no Portal de Jaraguá. Parabéns ao Adernar
e equipe pelo bom gosto"

.

•Silvio Celeste, secretário deCultura, Esporte e

Lazer, preparando extensa agenda para ser

cumprida durante 1997. Começa agora no

Carnaval com atrações no palco da Praça
Ângelo Piazera para toda a comunidade.
•A nova pizzaria Casarão na RuaMaxWilhelm,

ao lado da Jamail, será inaugurada brevemente.
Com certeza será um dos melhores ambientes
da cidade. É esperar prá conferir.

•A promoção "Chave da Sorte" do Breithaupt
já começa a pulsar os corações dos primeiros
felizardos. São 126 bicicletas, cada ganhador
receberá também uma chave. Dia 17 de maio

�erão reunidos os 126 ganhadores das

bicicletas, cada qaalcom sua chave para testar .

na Mercedes C180 Classic. O felizardo que
fizer o carro "roncar" será o ganhador. A.
anrenalina vai chegar a mil.
• Um abraço prá Cristiane Zucco do Unibanco.
Com sua simpatia e ótimo atendirrento tern

recebido inúmeros elogios de grande número
de correntistas da agência local.
• O Carnaval de rua deste ano será o mais fraco

dos últiroos anos. Os tradicionais blocos
carnavalescos não deverão desfilar, pois o

custo da fantasia estã muito elevado.
.'0 trânsito de Jaraguá do Sul poderá sofrer.

novas alterações. Segundo entendidos no

assunto, a mudança será para melhorar o fluxo
e abrir novas entradas e saídas para alguns
bairros, principahnente os mais periféricos.
• Schopping Club, com o comando do Orácio,
prormverã super Carnaval 97 com a Banda
Transamérica e Escola de Samba e o ritmo

quente Mak: Som Todas as noitadas na pista
1,Mak: Som e na pista 2, Transaméricae Escola
de Samba. No domingo deCarnaval noVitória,
na pista '2, Mak: Som e Banda Transamérica e

na pista 1, Grupo Quero-Quero em grande
fandango. É o Carnaval diferente com a

equipe Mak: Som,

NOTRE DAME - a casa de espetáculos que trouxe

maiores atrações nacionais e internacionais em 19
reabre em 97 com força total e com um espetáculo,
perder o fôlego. Dia 6 áé fevereiro super show co

consagrada Banda CARRAPICHO do Amazonas.

Carrapicho foi sucesso em toda a Europa, notadam
na França onde permaneceu em cartaz por mais de

ano. Com mais de 1 milhão de discos vendid

Carrapicho traz seu boí bumbá, na base do Tic Tic

para nossa cidade. Imperdível!

BAEPENDI - o super Carnaval 97 do Clube Atlé

Baependi terá apenas duas noitadas, mas será p
levantar li poeira e dar a volta por cima. Dia 7, se

feira a tradicional "Noite do Azul e Branco" c

anim�ÇãO da Banda Energía, Dia 11, terça-feira, Carn
Infantil a partir das 15:30 horas com a. Banda Pag
Às 22 horas começa a super noitada de Carnaval co
4& Redenção e a Banda Verão 40 Graus. Como nos

anteriores, uma festa de Momo especial para söcío

não-sócios.

GARFO E BOMBACHA - a tradicional churras

gancha Garfo e Bombacha ali do Portal, prep
grande festa para comemorar seu 10 aniversário. A
é 9 de fevereiro, .mas Tato e Peninha deverão or

grande baile show para o mês de março com um su

conjunto dos pampas e a presença do consagr
Teíxeírinha, Já a. partir do mês de fevereiro, noita
com mnsíca ao vivo serão anunciadas para
freqüen tadores.

NO CARmE - a grande promoção deste sábado é

Baile do Caribe que o Beira Rio Clube de Campo prom
em sua sede social, com a animação da Banda Emoç
Convite na secretaria do Clube para söcíos e não-söcía

BODAS - tradicional casal de nossa sociedade Jorge
Lydia Schinitt Ersching, comemoram com familiares

amigos no pr6ximo dia 8 de fevereiro, suas Bodas

Ouro, 50 anos de união conjugal, que serão abençoad
por Frei Elziário e pelo Padre Otto, na linda Igr�ja do
Molha. Os convidados serão recepcionados n

aristocrático Baependi. Parabéns!

CURITmAIROMA - em mais de 2.500 anos de hist6ri
Roma teve vários tipos de governantes. Dos chef

tribais, passando pelo "rex'' (rei), o cônsul, o ditad

(como César), o imperador, o papa, e prefeit
intendentes,· escolhidos pelos vereadores. S6 e

dezembro de 1994 os remamos puderam vol

diretamente numa eleição para a prefeitura. Ven
. Francesco Rutelli. Ainda em campanha, Rutelli afirm
em entrevista ao diário "L'Unitã", que seu modelo
admínístração era a brasileira Curitiba. Rutelli elogiou
seriedade. e criatividade de Jaime Lerner e vári

programas sociais brasileiros.

"ol!ageração, a supergataElianetiaSilva

OPA 98 - � última Copa do Mundo deste século é aprimeira
[a festa de abertura não será num estádio, mas no Champs
ysées. A França pretende diversificar das outras e inovar

alguns aspectos, principalmente em termos de beleza e

gurança.

O TCßt\N - a lourinha do Tchan Carla Perez, a lourinha
.

cobiçada do Brasilproibída por Mestre Louro de ser a

adrinha da bateria da- Escola de Samba Salgueiro. Ele
gou que com seus atributos Carla distrairia os bateristas.
ulo CésarMangano, presidente do Salgueiro, elevou Carla
destaque de carro aleg6rico e resolveu o impasse.

CINERAL - depois de carimbar seu nome em sandálias,
lõgios, roupas e tudo o mais, Xuxa parte para novos

ercados. A moça vira ainda neste primeiro semestre marca

televisão. A TV Xuxa Cineral, que a empresa lança em

is modelos, com design colorido, destinados a turminha
.

jovem .

CHONÁRIO - o jornalista baiano Orocil Pedreira Santos
, acaba de lançar o mais extenso dicionário brasileiro de
os homossexuais. Batizado de "Bichonário", o volume,

desperta controvérsias. O "Bichonário" está a venda
enas em Salvador e deverá chegar as demals capitais
ora em fevereiro. Muitos dos termos se caracterizam pelo
m jocoso, permitindo aos gays zombar dos problemas
e sofrem. "Subir o sotícone à cabeça", por exemlo,

.

ica ficar com raiva.

AS RODAS - desde o nítímo dia 24 de janeiro, a sede da
as Rodas Associação Recreativa conta com novo

Onomo. O casal Adilson Inácio Paulo e Simone R.
chen Paulo estarão a partir de agora servindo os

-lhores pratos a associados e a comunidade, com'qualidade
muita simpatia. Sucesso!

RRAKECH - hoje a noite a Marrakech promove a festa
.

g Kong Tequila". No melhor estilo mexicano será servida
uíla gratuit;unente e além da bebida um show especial.
ex, bailarino no "Fantasma da Ópera" de São Paulo e

gessa do Moraes, modelo-é garota Playboy de janeiro.
show espetacular s6 para maiores.

Opimpo/hoJones M. Rocha aniversariou no ú.. ,

dia 21 dejaneiro. Os papais corujas AtIão e Beg,
MachadoRocha cantaram fiparabénsprá você

�NOS DE HIV - treze anos ap6s sua descoberta, o HIV
mfectou por volta de 29 milhões de pessoas, tendo

do a morte de aproximadamente 6 milhões de adultos
1,-6 milhão de crianças no mundo. Há previsões pouco
'mistas de que, no ano 2000, teremos no mundo mais
lheres infectadas qqe homens.

PrefeiloGeraldo Wemingháus coma esposa lilian e o secretário de
Obras. Valáir Bortlin com a esposa Lurdes

Após mereciJas férias, retomaru/o a tlireção tia Raumak, Raulino
Kreis Jr. com a esposaMara Rosana

Adolar Luetlers com a esposa, artistaplástica, MarÚUI

.\

Destaques tiageração sucesso, Paola, Josiani e Talita

ENVELHECIMENTO - fumar acelera o envelhecimento da pele e

antecipa o aparecimento de rugas. Quem garante são o s

pesquisadores do Saint Thomas Hospital, em Londres. Os
cientistas estudaram 50 pares de gêmeos idênticos, dos quais
um dos irmãos fumava, e constataram que a pele dos gêmeos
fumantes tem uma espessura 30% menor que a dos não
fumantes. O. fato levou cientistas a acreditarem que o fumo
libera substâncias que alteram O tecido cutâneo.
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731irAl�lçACJI·
. ..,. Jackson Jaco

Bueno chirusada, na semana passada vimos o calendário dos rodeios de vaca

parada, agora; aqui está o calendário do MTG - sc para o mês de fevereiro

DATA REGIÃO ENtiDADE PROGRAMA CIDADE

1e2 3" CTGTropeiros da Esperança Rodeio C. Interestadual Tangará
1e2 3" CTG Freio de Prata Rodeio C.lnterestadual Campos N<wos

1e2
.

12! CTG MateAmargo - C.F. Rodeio C. e ArUstico Coronel Freitas

1 1! CTGGaJpãoCrioulo Torneio de Laço Lages
2 1! CT-.G Pioneiros do Laço Torneiode Laço carroo Belo doSul

2 1! CTG Estância de_Otacflio Costa Torneio de Laço OtacDioCosta

2 1· CTG Clair P. Bmencourt Torneio de taço São José doCerrito

2 1· CTG Recordando aTraclÇão Torneiode Laço Lages
2 1· CTG Sinuelo daOuerência Torneio de Laço Lages
2 1· CTG PorteiraGaribaldina do Rosário Torneio de Laço AnitaGaribaldi

8e9 3" CTG VeihaEspora Rodeio C. Interestadual Campos N<Wos

8e9 1� CTG PresilhaGaribaldina Mini Rodeio C.lnterest. AnitaGaribaldi

8 1! CTGGalpão�rioulo Torneiode Laço Lages
8e9 1()!

.

CTGTropeiro Velho R�eio C. Interestadual Papanduva
8e9 12! CTG RincãodaSaudade Rodeio C. Interestadual GaMio

9 1! CTG Rincão da Santa Cruz Torneiode Laço São José do Cerrito

9 1! CTG BarbicachoColorado Torneio de Laço Lages
9 1! CTG Rafzes Serrana Torneiode Laço Lages
9 1· CTG Laço daArnizade torneiode Laço Correia Pinto

.

9 1· CTG Rincão dos Pinheiros Ralos
. TorneiodeLaço CerroNegro

15 1· CTG MangueiraCampobelense Torneiode taço carroo Belo do Sul

15e 16 � CTG PorteiraAbdonense . RodeioC. Interestadual Abdon Batista

15e16 � CTG Três deOqlubro Rodeio C. Interestadual Tangará
15e 16 12! CTG Espelho daTradição . Rodeio C. Artfstico Xanxerê

16 1· . CTG Sinuelo daQuerência Tomeiode Laço Lages
16 1· CTG EstânciadaGoiabeira Torneio de Laço São José doCerrilo

16 1· CTGAlcidesCorreia Torneio de Laça Lages
21 a23 11! CTG Lenço Verde 22 Rodeio C. Interest. Atalanta

22e23 12! CTGChamaCrioula Rodeio C. Interestadual Quilombo

22e23 � CTG Integração do Vale Rodeio C. Interestadual pira
22 1· CTG PorteiraGaribaldihado Rosário Torneiode Laço AnitaGaribaldi

23 1! CTG Rincão daSerra Torneio de Laço OtacDio Costa .

23 1· eTG Porteira do Rancho Torneio de Laço Lages
23 1! CTG BarbicachoColorado Torneio de Laço Lages
23 1! CTG Rincão dos Pinheiros Ralos Torneiode Laço CerroNegro
28a2l3 (1 CTG Sul Catarinense VI FestaCa"1>eira Sombrio.

PAJUÚSO DAli Aves r 0011 FILHOTn

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua ,Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

RODíZIOS DE CARNES
BUFFET PORQUILO

NOVIDADES:

JAVAIJ, BÚFALO
OVEIJIA

BR 280 N° 5.249
JARAGUÁ DO SUL /SC

Anexo ao

Portal de Jaraguá

DE VACA ·PARADA
E PROVAS. FUNCIONAIS.
PIQUETE MARCA PASSO

VALE DO ITAPOCU
IPE MARTINS KIENEN

Local:
Extração de areia Martins Kienen
BR-280 - Km 55,S - Guaramirim·- SC
Em frente ao Posto da Polícia Rod. Federal

Dias 22 e 23 de Fevereiro/v?

SÁBADO DIA 22
Infcio às 13 horas
Laço Individual e demais cornpetições

Às 23 horas mega show baile com

OS NATIVOS
. No Parque Municipal de
Eventos de Guaram irim

DOMINGO DIA 23
Infcio às 7 horas

Laço Mirirn, Laço em Duplas, Laço de Patrão e

dernais corrpetíções
11 horas: SantaMissa Crioula

\

Premiação: Bovínos, suínos, ovinos e troféus

Obs.: Mirim só até 14 anos e 11 meses com documento

Completo serviço de Bar e Cozinha não
faltando o tradicional churrasco.

FONE PARACONTATO: (047) 372-0387 e 373-0399

O patrão agradece a sua presença

Despachante
CILO

o 12_NA PESQUISA

Matriz: 372-2779
Filial: 376-8421

."

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua João Plani..checle. 407
Fo....: (047) 372-0124-371-4547 -371-5275

JARAGUÁ DO SUL- sc .
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stilo peronista é recriado porMadonna
Evita Peron tornou-se chamado trabalho de Madonna foi a grande
ma mulher admirada pré-produção de Evita vencedora do papel
elo povo argentino nos foi a escolha da atriz disputado, com Michelle
nos 40. Nestes anos em para viveropapel-título; Pfeif/er,'Meryl Streep e

ue viveu junto ao povo A procura de nome que OUvia Newton John.
a Argentina como tivesse poder de A irreverência de
rime ira dama, bilheteria e habilidade Madonna ressuscitou a

'onseguiu realizar para representar uma imagem de Evita e seu

rabalhos que mulher forte e de sucesso já passou por
eneficiaram muitas p e r s o n a I i da de vários países do mundo.
essoas carentes do marcante, foram as O, resultado foi a

ais. Omito quemarcou características mais invasão do 'estilo
ma geração não procuradaspelo diretor. peronista que está
oderia deixar de ser Surgiu então aversão estampado nas lojas
embradoe representado dos anos 80 e 90, que, européias que,
o filme documentário de alguma mane ira consagram o visual com
vita, dirigido pelo revelou muita polêmica vestidos de seda
iretor inglês Alan para o mundo. Com estampados, cabelos
arker. características bastante louros e presos com um

Mas um dos pontos semelhantes aos da coque e colar de
delicados no própria Evita Peron, pérolas.

taque direto e eficaz contra as rugas
O convívio com as

, gas já não está sendo
ncarado como no

assado: uma

onsequência da idade
. ,ue deve ser "superada"
or todos que
vançaram os 40 anos

e idade. Na guerra
nti-rugas os novos
ecursos tem elevado a

sperança e auto-estima
e todas as pessoas
reocupadas com a

ção dos anos. Os
cidos. ou seja, os alfa-
,idroxiácidos (ABAs) e

cidos sintéticos atuam

uito mais no

otoenvelhecimentd

causado pelo sol) do
ue no envelhecimento
aturai. O mais
estacado entre eles é o

ácido glicólico, que segundo a avaliação de indicados para pessoas
proporciona maior dermatologistas, estes que já ultrapassaram os

eficiência renovadora. Já tratamentos somente são 35 anos.

o ácido retinôico elimina
as camadas supetficiais
da pe le e recupera o

colágeno da pele.
Outra forma de tirar

as rugas ou marcas de

expressões é o uso do
Botox (BTX). A nova

revelação da cosmética
consiste em uma

aplicação do Botox
através de uma

microagulha ajustada a
'

uma seringa, nas regiões
afetadas. Sem anestesia,
bisturi, corte, áreas
roxas ou dores, os efeitos
podem ser observados
nas primeiras 24 horas,
aumentando aos sete

dias de aplicação. Mas,

Anticoncepcional
sem contra

indicações
Foi lançado no Brasil,

um novo e revolucionário
método anticoncepcional
que ajuda a observar o

ciclo menstrual e funciona
não só para gravidez
indesejada como para os

dias propícios. à

concepção.
ODonna é um teste de

fertilidade italiano, que a
partir da análise da

cristalização salivar,
possibilita a identificação
dos dias férteis. Basta

depositar um pouco'de
saliva nalente do aparelho
(um minimicroscó pio
portátil) e aguardar o

resultado. Donnapode ser
facilmentemanipulado hão
possuindo nenhum efeito

colateral, por ser um

método natural.
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Descidapara o inferno
Gwen é uma bela mulher, trabalha muito para

cuidar de seufilho e nunca consegue harmonizar sua
vidapessoal Seu ex-marido nãopaga a pensão, e seu
arrogante chefe apersegue o tempo todo. Sempre
cansada e sem dinheiro Gewn cai emprofunda

depressão, quando um velho amigo lhe apresenta o
anddotoperfeuopara todo este estresse: Heroína. O

queprometia ser a solução, tomou-se um inferno de
Gwen. Desesperadapor

- - -

1
dinheiro rouba a amiga, _

ofilho começa a

freqüentarospiores
lugares da cidade.
Vwendo dementiras

constantes eprestes a ser
demitidil, Gwen vai ao

fundo dopoço. Seufilho e
seu namomdo serão os
únicosa tentarem trazê-la
devokaasupeftcie, de
volta a vida, mas esta sem
apiorde todasas missões. ��;�����-��

Entre o infemo e oprofundo mar azul
omarinheiro Ni/ws (Stephen Rea), um homem sem

põuia, viciado em ópio, atormentadopelo seupassado
e sem qualquerperspectiva de vida. Conhece Li, uma
garota chinesa de 10anos que se dispõe a trabalhar

para, ele em troca de comida.
Eles vãopouco apouco desenvolvendo umaprofunda

amizade, que supera
todas as suas

diferenças: a inocência
contra a maturidade

insensata, o oriente e o
,:.h)"' ....�,llt,�d<, f'.d.-, :..1 t .;I. A •

•"" .'"%".io,, '""- uCmen e, a desistência e

, a vontade de viver.
Uma bela história .âe
amor e redenção

conduzida com muita

sensibilidtl(le, revelando
a cada instante a insana
buscapelo sentido da

vida•.

The last dance - Receita para a

morte
Tove (Helena Bergstrom) uma mulher

sufocada pela vida,'quer a todo custo

vencer um concurso de dança e provar

para todos e principalmente para sua

amiga e rival, Lisselot, que é capaz de peID
menos uma vez ser a melhor.

A situação chega a um ponto em - ue todos
-, '

à sua volta entram'

num clima

permanente de tensãoti:
-

- e competição,
culminando com a

morte de um deles. The
lastdance é um retrato

de toda uma geração
que precisa vencer na
vida e conquistar seu
lugar ao sol; n,!m que
para isso f!s meios

sejam os mais trágicos.

Saga do dragão - A lutafinal
Uma organização criminosa deseja a todo custo

acabar com a vida de Jack Chan. De um lado

_
uma estrutura do crime super equipada com os

piores I! bem mais armados marginais do
Oriente. Do outro Jack, um verdadeiro exército de
um homem só. Ação e humor do início ao fim.

Jack Chan, o maior
das artes marciais desdt
Bruce Lee; reúne neste

filme sua técnica quase
sobrenatural ao seu

inconfundível estilo e
carisma. Este é um dOs
maiores filmes da sUil

carreira antes de
estourar nos Estados
Unidos com o grande
sucesso "Arrebentande

em N()va York".-aal
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RENATO RW"IO
qr São poucos os que sabem,
mas antes de se tomar famoso
como cantor de rock, no início
dos anos 80, Renato Russo -

Renato Manfredini Jr. - atuava

como repórter de assuntos

ligados à defesa do consumidor
e ao abastecimento, emBrasília.

Frutas, legumes, iogurtes e

produtos estragados nas

prateleiras dos supermercados
esmvrunnowruversode�do
Renato travestido deClarkKent
Pautas que ele cobria com a

mesma garra e poesia de quem
canta "Que País é Este?": A
revelação é de Geraldinho

Vieira,jornalista e ex-colega de
profissão do cantor:

. mRRAKECH-
qr Vanessa Moraes, Garota
Playboy e Alex, do Clube das
Mulheres de São Paulo, são as

duas grandes atrações da big
festa�ng Kong Tequila, hoje
à noite, na Marrakech. Para

alegria da galera, o sensual
casal estará distribuindo,
gratuitamente, doses da
deliciosa bebida mexicana, Um

gorila inflável de dezmetros de
altura, 'colocado em frente à

boate, confirmaque anoite será
de arrepiar f

POPEYE
(ff" O jovem André Vicente
Lenzi (Popeye) andou

exagerando positivamente nos

estudos e conseguiu aprovação
parao curso deFngenhariaCivil
em três vestibulares: UFSC,
UDESC e ACAFEIFURB. Na

agradável decisão que era

obrigado a tomar, optou pela
Federal.

-

CARNAVAL INFANTIL
(jJ"" A Secretaria de Cultura

Esporte e Lazer de Jaraguá do
Sul convidá toda a criançada
parapular oCarnavallnfantil,
dia 9 de fevereiro (domingo), a
partir das 16 horas, na Praça

.

Angelo Piazera, no centro da
cidade. Haverá sorteio de

bicicleta, máquina fotográfica,
camisetas e distribuição de
balas.

ClY. - DISCOS - FITAS

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

Abramalas

queabeleza
pede
passagem!
LUCIENE
SUSAN
FRANZNER
(SUSI), a
nossa

anivetSarlante
desta sexta
feira,está
comemorando
osseus 18
aninhos

NOTRE DAME
qrAboateNotreDarre resolveuantecipar aabertura da temporada
97 e traz para Jaraguä do Sul, nesta quinta-feira (6), o grupo
amazonense Carrapicho. Responsável pela divulgação nacional e
até internacional de uma figura folclórica do Amazonas, o Boi
Bumbá, o Carrapicho deve o seu sucesso ao cantor e ator Patrick
Brunel, da França, que simplesmente apadrinhou o grupo, devido
ao seu potencial exótico de suas músicas e coreografias. O show
marca o início oficial do Carnaval jaraguaense. Ingressos
antecipados na Stúdio FM e Visual Vídeo Locadora. O apoio é da
SECEL.

FEITIVAL VER10 BRAIIL
qr Grandes nomes da música popular brasileira�tarão presentes
neste final de semana, em Porto Belo, agitando a juventude
catarinense na segunda e última etapa do Festival-Verão Brasil.
Hoje à noite o palco será da carioquíssima Fernanda Abreu e da
banda Kid Abelha. Para o sábado, os organizadores prepararam
umverdadeiro maremoto sonoro: a excelente banda Paralamas do .

Sucesso e a arretada baiana Daniela Mercury.

PIÇ4RRM
qr No Bali Hai Summer Club, emPiçarras, acontece hoje a festa
Guerra dos Sexos - Parte B. Entre às 23 e Ih a bebida estará
liberada.

. CURIOIIDADE
qr .

Quando a baleia azul nasce mede sete metros de comprimento
e aumenta 100 quilos a cada 24 horas nos primeiros dias de vida.

Depois deadultao seu peso podeatingir 135 toneladas, o equivalente
ao peso de 25 elefantes.

.

�II NI-VER

-

.

LucieneS, Franzner (31/1), Valdecir R. Pellis - Cacau

\ ;
(2/2) e Alessandra T. Lessmann (312).
",. _-

.

"Não tenha medo dos inimigos que o atacam. Tenha medo
dos inimigos que o bajulam"

fARMACfNJU
Av. Getúlio Vargas, 158

Fone: 372 • 3469

VARIEDADES -11

A banda Inner Circle, uma da melhores do reggae na

atualidade, querDanielaMercury emseu próximo álbum. O
convite aconteceu por intermédio do produtor Paul Ralphes,
um inglês que mora há alguns anos no Brasil e que criou uma

série .de remixes para a mísica "Nobre Vagabundo", do
repertório da cantora baiana. Enquanto o encontro não

acontece, Daniela prossegue com a turnê nacional de

lançamento de seu mais novo trabalho, Feijão com

ArrcYZ.(ShoppingMusie)

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Axé Bahia 97, Fafá de Belém (Pássaro
Sonhador),Salsa eMerengue Internacional, PapaWnmie (All
OfMy Heart). Principallançamento: Malhação (Vol. 4).

WAmantes do contagiante baaíqaebaianojá têmencontromarcado
comaBandaBrilho, dia 15 defevereiro, naNotreDame.
WA banda sensação de Curitiba, Dr. Smith, será a atração da

reabertura da Harpya, dia 21 de fevereiro.Um dos objetivos da

Harpyapara 97 é continuar sendoumadanceteria comprogramação
musical variada e transforrnar-se, também, numa Casa de

espetáculos, atraindo os mais diversos eventos.culturais.

--- C I t't
I JOINVILLE

.

Gine MOeI/sr 1 -

E iV\ J.\--
I
I
I
I
I
I

I Gine Müsllsr2-

I Gine MOellsr 3 -

o Preço de um Resgate
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
A Sombra e a Escuddão
Horários: 15h, 17h, 19h15, 21h15.
Kazaan
Horários: 14h30, 16h30.
Medidas ,Extremas
Horários: 18h30, 20h45.I

IBLUMENAU
Gine Shopping 1 -. O Preço de um Resgate
I Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.

Gine Shopping 2 - Pinocchio .

I Horários: 14h, 15h45, 17h30.
O Espelho tem Duas Faces .

l_Horários: 19h30, 22h.
"Programação válida para o período de 31/1 a 612. I

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

I

Artigospara estacoluna devemserenviadosparaAv.Mal Deodoro da Fonseca,
� 122, 1�andar, si. 1, JaraguádoSul (SC), Cap: 89251-700. Sepreferir, para os
fax: 371-1919ou 372-3363, aos cuidados deste colunista

Filmagens & Fotografias

Fone: 372�831FONtE: 371-5309
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MAURE!)· Inti •

Liceuda
Vida

VEíCULOS
Carros Nacionais

e Importados
.

Aua Barão do Aio
Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

de Janette S.e. Marcatto convida você para neste ano,
abrir seu coração:

, ! Curso: CURANDO SEU CORAÇÃO
Ministrante: Maria Laura Packer.
Curso com base no Yoga para prevenir e reverter
doenças do coração
=Movimeetos suaves

*Relaxamento profundo
*Respiração coronária
*Abrindo seu coração para a paz interior
*Meditação - um caminho com o coração
A finalidade deste curso é reduzir a atuação do sistema

I
nervoso simpätico (estressante) e aumentär a do

I
'

parassirnpático (relaxante). "Existe inter-relação entre
os ritmos: cardíaco, respiratório e ondas mentais.

Quando a respiração se pacifica, o coraçãö segue o

. [.=:::.:ier a abrir o coração, inclusive aos

sofrimentos que, namaioriadas veres, guardamos em

forma de mágoas ou ressentimentos. O perdão liberará
.

a dor que carregamos como um fardo.

Pesquisa feita pelo cardiologista Dean Ornish provou
que os problemas' cardíacos desencadeiam tambémpelo
fato de as pessoas manterem os seus corações
fechados.
Dias: 13, 20 e 27 de fevereiro de 1997 (581 feiras)
Horärio: 19 às 22 horas

Preço: R$ 70,00
15 vagas
Local: Inti - Liceu daVida
RuaEmílio Stein, 300

, Maiores informações e inscrições pelo fone/fax: 372- 1141

IRENEZELAK
Parapsicóloga (tksenvolve trabalho com

mmitroterapia) Sedúula em Curitiba àAvenida 7de
Setembro, 1924- teL: (041)362-1648

* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia humana
I (limpeza dos chakras e aura).
li! * AUX11io à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
r I sistema nervoso; dores musculares, etc.

*INCLUSIVETERAPIADEVIDASPASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul mensalmente no

centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

"

I

e·m.:,=;·f·'./
...: ....

••••• .l' -,.," •••••.•••:
»

Noemy Ireny - terapeuta de Shiatsu,
também trabalha associada àAromaterapia
Aromaterapia: aspropriedadesmedicinais dasplantas, flores emadeiras aromáticas

já eram conhecidas de todas as grandes civilizações antigas, incluindoEgito, Babilônia,
Índia, China, Arábia, Pérsia e Roma. No antigo Egito por exemplo, os sacerdotes
curandeiros usavam aromas como de cedro namedicina, embalsamento e em cerimônias
religiosas.
Hoje a aromaterapia é um tratamento natural que emprega óleos essenciais para

cura dos corpos físico e sutil.
Os óleos essenciais são substâncias gordurosas, voláteis, são extratos vegetais

altamente concentrados que contêm hormônios, vitaminas, antibióticos e antisépticos.
Podem ser usados externamente e através de inalações, banhos, massagens,
compressas. Os óleos essenciais se difundempela pele em membranas penetrando em

tecidos e no sistema circulatório.

Massagem "Shiatsu"

(Acupuntura com os dedos)
A massagem é muito mais que uma mera manipulação de tecidos. É uma forma de

comunicação direta e simples ·entre o massagista e o paciente, onde as mãos são
receptores extremamente sensíveis. Durante amassagem .asmãos descobrem ageografia
intema do corporevelandotensões, pontos doloridos, dores escondidas, pontos sensíveis,
etc.

Na massagem as mãos são canais de energia curativa, curando no nível físico,
emocional e psíquico. Portanto a massagem aromaterapêutica é uma excelente
combinação, pois os óleos são completamente absorvidos pela pele numperíodo de 60
a 120 minutos penetrando fundo nos tecidos e desta forma ampliam os efeitos da

.
.

.

massagem propriamente dita trazendo bem-estar, equilíbrio, cura e prevenção das

doenças.
Atendimento: 'Inti- Liceu da Vida
Consultas semanais com hora marcada, pelo telefone 979f:0163

..

ACADEMIA DO SESI
- Musculação

- Condldonamento Físico - Emagredmento
- HIpertrofta

Aulas ministradas com acompanhamento de
seus instrutores.

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

Jaraguá do Sul - Ginásio do Sesi

LOJA
ESOTÉRICA

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

Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel

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

.

RuaReinoldoRau, 806 - Sala2- Jaraguá doSul- SC

INTI • Liceu da Vida
Tarô e numerologia.
Shiatsu e terapia de cristais
e óleos essenciais (aromaterapia)
e angeologia
Consub com horamarcada

pelofone372-1141.
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Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1997 CORREI()DO POVO - 7MÓVEISLASSIFICADOS DE

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

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

LOCAÇÃO
Apartamento 02 quartos d garagem RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

Quitinete: 01 qto., rua Arquimedes Dantas, 80. Valor R$ 160,00

Quitinete: 01 qto., ruaJúlio Tissi, 889. ValorR$150,00

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

VENDAS
, ,

Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarket
Place, rua Reínoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio 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 emCorupá 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

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

* Casa em alvenaria
com 120m2.

Rua: João Frânzner

(Próx. a Arroz Urbano)
Jaraguá-Esquerdo.
Preço: R$ 40.000,00

* Casa em alvenaria com

160m2, terreno com 450m2

(todo murado).
Rua: Luís Gonzaga Ayroso

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

* Terreno com 2.504m2

(todo plaino)
Rua: lateral Berta Weege

(Próx. Malwee)
Preço: R$ 40.000,00

* Terrenos financiados

em até 50 meses,
com pequena entrada.
Em ótima localização.

Casa de madeirai 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nová, sinD - Valor R$
150,00

'

Casa alvenaria 2 quartos sem garagem R$ 18'0,00 - Rua Águas Claras.

Telefone prefixo 371

p-------
•
CAECIN' 1589J

�
I

•
I
I
-I
I
I

I FONE: C04l!. 372-2734 I
1I!RRI!NC6

1- Lotes R.... r""erador. próx. Arrt:n. Um..o, 309& entrad....Ido em 30x total RSI• 10.000.00.

1-
Lot..... R. Virgllio RubiDi, It"" �ermercado Breithoq>l da Bam, 309&

eDtr'l.. Ido Sx.
- Terreno com 100m' - R. Vitgllio RubiDi, DI BARRA ' RS 16.000.00 "",,,d.do.

1- Lot. Hanennonn, d.rro.t. M..... At/!&. ... BARRA. fi....el.do em 12 me.ses -Itotal RS 10.000.00

1-
Terreee cl 3S.OO0.00m' 101an apá! Pasto Mareota - BR 280 - aceita carro -

RSI11.000.00 - pare.1a .

- Lot. Ouro Verde, após • Malwee - 209& eat..da, ... Ido em 30 me.s... - tot.1 RS

110.000.00 I- T•rrene cl <150m' R. Alberto Bortoti.� bailTo Sio Luiz. o lado da 19r�. - RS
14.000.00 ,

1-
T.IT.no cl 413m'. Rua 423 - Vila Lenzi - SO'>' entrada ..Ido. cord>i.ar - tot.1

IRS 11.000.00
- T.rre.o cl 4S0m' Rua Stighen. Lot Paw - RS 22.000.00 - ac.ita F-4000 00

I M.re.de. 608. I- T.';".o cl <150m' - R". Benha Weega, na Bario - RS 11.000.00 - pa",.lado.
, sinos I

I Sitio cl 62.000m2. 'JlRo\ RAPP. di.staiot. 3.5OOnu da MALWEE,- R. Exp. Arnold IHombwg cl ca.. de alvenaria cl I sam' • de ca•• iro em alvenari. com sam'.

'I
pisei... cl 11'm'. fgua - aceita ootro im6v.1 no neg6cio - RS 50.000.00.
Chica .. cl IIS.oo0m'. Rio Cerro, di.otante 100mts do asfalto, taII em a1V.nariaIco,"" 110m'. garagem elO1rru<flOi... dois ..iários em funeioDllmODto pl 12.000

I !rangaJ com ..tom�ico, SO'J& da úea plaina. boa qua para lagou.. e.ita carro

Icomo port. eDtrada ... Ido parc.lado, • eoni>inar - RS 100.000.00
Sitio cl 31.S00m'. coa mista cl 100m' • ootra de lIIIdei.. cl 10m2. uma lagoa.

I fgua para fa�r o,..... lagoa.. IS.OOOm' de postagem Rio da Luz - Tifa M.cucoIGrande, di.stant. 10kmda Malwee, aceita taII Dl Barra como part. de pagameato
- RS �1.000.00 negoeiivel.

ICASAS IC... em alveDaria com 149m'. I ",It. pragem. dlUrra.oqu.ira. Rua Alvi. St.in,

I
Sio Luiz. RS 33.000.0 entnoda ••goci"'.1 (pa",.Iaa) • mais RS 1.000.00 fina.eiado

Ipelo SFH - prea. RS 89.00
Ca.. aIv. 3 '110" garasem. 2BWC. toda rmrada - RS 585. prÓltirm da MaIw••

I 500_ - aceita carro, • parc.lado RS 35.000.00 IC... aIv. cl 140m', 5 qtas, 2 BWC. lot. W.r••r Muquar'-' Dl BARRA - aceita
carro. terr••o, n.gociáv.1 .ntrada RS It� RS 10.000.00 ..Ido. e'oni>inar _ total

I RS 30.000.00 , IC... madeira oom 70m' • com terreno liOI. R". Hcrêelc Rubini.706... 'Barra
- total RS 35.000,00 parceledo.

I C... aIv. cl 90m'. 2qtas, terreno cl 421m'. Rua 721. lateral da Benha W.eg•• RSII 20.000.00 parcelado em at� 6 roeses. '

I
C... alv. cl 80m'. terreno cl 600m' - TIfa KleiD, 3km. apá! Pa"!u. Malwee -

RSI13.000.00
LOCAÇÔIiS '

I
C... maderia. 2 qtos, garagem. lavond. - RU. 634 - Sio Luiz - RS 230.00 'IApto. 2 qtos, garagem - R. Horäcio Rubi.� d.fro.t. NANElE - RS 230.000.00
Cas. aIv. 3 qtaJ. garagem 2 BWC - pl'Ó1limo Checo-Leite - RS 200.00

I Ca.. d. rDld.ira, 3 qtas, garasem - Rua Abramo Pradl. 280 - RS 230.00 ICasa alv. 3 qtos. 2 BWC cl hidro-muagem, garagem pl 2 carras, ,Iava.d. toda

I
nwada - R. 585 .' 130 na B.ITO - RS 450.00

IC... alv. cl 150m' - R. Angelo Rubini defronte Malwee pl e�reio - R$ 300.00
Apto. 2 qtaJ. R. Putor Albert Schneider. 1.181 cl garagem - RS 270.00

I Apto. d.front. NANI>lE garag<m - R. ,Hor'elo Rubini - RS 330.00 ISala comerei.1 cl 36m' - R. Angelo RubiDi, 912 centro d. BARRA - RS 250.00
Sala comercl.1 cl 100m' - R. Putor A. Schneide� 1412 - RS 280.00 ,

I Ca.. aIv .... ri•• 3 '110...... Ia, coZo, la_cl., progem CIourru'qu.ira, IDlnda - R.IPutor A. Schneid.r - RS 250,00 ,

I
C... de alvODllfia. 2 qIiI rtos • deinai.s d'Pendbeiu - R". ]os� Nadoclo - Bairro

IAna Paula - RS .280.00

I
I
I

I
TERRENOS

I
Terrenocl1.540,OOmz,prox.Scar(centro)-R$ 100.000,00

. Terren�c/5.184mzRua 199semnome- VilaNova
R$140.0oo,00
Terreno RuaOomíngos daNovac/260mz- R$ 55.000,00
Terreno São Luiz - R$12.000,00

I
Terrenode44Omz-JoãoJanuárioAyroso-R$22.500,00

ITerreno com 420mz - RuaAlvino Stein (São Luís)- R$
11.000,00
Terreno no Ana Paula IV Lote n° 164 (esquina) - R$
5.000,00

"

'

Terreno LuizManfrinicom fundamento decasa(loten°

I
139)-R$7.500,00 "

I
Terrenocom,573mZLoteamento VersalleslI(loten° 53)
Foradeencheilte-R$16.000,00
Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)-
.Fmanciamento +R$"4.7OO,OO '

Terrenoc/5.000mz-Molhaaoladodagruta-R$90.000,00

I
'CASAS

ICasa em Alvenaria l09mz Tifa dosMartins Terreno cl
2,D9Omz-R$30.000,00
Casaemalvenariac/152mzs/pinturaLoteamento Giovani
Manfiini(aceita-secarro no negócio)+Financiamento - R$
20.000,00

,

Casaemalvenariac/100mz-AnaPaula-R$3,s.000,00

I
APTOS

Apto. Edifício Jaco Fmmendoerfer c/100mz7° andar
R$50.0oo,00

LOTESF1NANC�OSAPART1RDE
R$2.500,OODEENTRADA

I
Loteamento São Cristóvão II
Loteamento Camposampiero

, LoteamentoConstantino Pradi
LoteamentoOuro Verde

I
I

Barra Sul
IIDÓVa,lB

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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CORREIO DO POVO - 8

loteamento 42, fone 372'-1401
comMina.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
proxrmo a Cohab da Weg,
próXimoa.Bebidas Kienen, tratar
371-8498 com Osmar.

Vende-se Terreno de 68mörgãos
com água, luz, bananal, palmitos.
Tratar 372-3081.

Aluga-se casa na Figueira
próximo ao Vitória por R$
300,00, tratar 372-1107 com

Natália de manhã.

Vende-seTerreno emBarradoSul

por R$500,00 de entrada + 1

salário pormês. Tratar em Barra
do Sul, RuaRio Negrinho, 385.

Vende-se instalações para
Floricultura ou trocapor telefone

oucarro, tratar372-0640ou375-
1114.

Vende-se casa mista nova com

88m2 e terreno de 400m2 toda
murada por R$ 30mil no

Loteamento Constantino Pradi,

APARTAMENTO

Apto. cl2 dorms na Rua José Fnunendoerfer - RS 400,00
Apto. 202 r R. Eleonora Pradi, cl 3 dorms., 2 bwc, sala, coz., lav., gar. - RS
550,00. '

Apto; Rua João Jan. A'yroso, cl 3 donns., 2 bwc, sala, coz., lav., gar. - RS 380,00
Apto. Rua Je,linville, com slÚte + 2 donns., saIa, coz., bwc, lav., gar. - RS 450,00

CAIAS
Casa ao lado do BFSC - centro - RS 700,00
Casa mista com 3 dorms., pröx, Hosp, Jaraguá - RS 250,00

. Casa mista cl 3 donns., pr6x. Duas Rodas - RS 240,00'
-

Casa mista c/3 dorms., pröx. Clube Beira Rio - RS 400,00

"IMOBILIÁRIA

LA.NCAl\IENTO
>j Eo. MATHEDI II

RuaJoão
Planinscheck
.INVISTA
NO
VERDADEIRO
PLANO
REAL
OSEU
APARTAMENTO
-Aposcom3
donnlt.
-Salãode
festas
� Play ground
- Ajardinamento
frontal e lateral
- Gás central

- - Interfone

Rua Barão do Rio Branco, 221\ ,

'Fone: 372-1502
372-1594' - Fax: 372-1666

Eo. KLEIN
3 dormitórios 135m2 (1 suíte)
RUA BARÃO DO RIO BRANCO (CENTRO)

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA
- ENTRADA FACILITADA
- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEl TAMBÉM VALEM COMO

PARTE DO PAGAMENTO .

- E AINDA, voes PODE PROPOR SEU PLANO DE PAGAMENTO,

Se você quer adquirir um imóvel COM CARTA DE CRÉDITO CONSULTE-NOS!

"

Ju:aguá do Sul, 31 de janeiro de 1997

Casa mista cl 2 dorms., Rua Joãô Planinscheck - RS 150,00
Casa mista cl 3 donns., pröx. Weg II - R$ 220,00

,

Vende-se OU troca sobrado .na

praia de ltaguaçu semi-acabada
por uma aqui em Jaraguá, tratar
com José 371-1055.

Aluga-se casa no centro com 4

quartos por R$ 600,00, fone
372:"2706.

Aluga-se casa no .Jaraguä
�uerdo, fone 973-5013.

Vende-se Casa de madeira para
tirara do local, tratar 372-3948.

Aluga-se casa de .alvenaria com
14Om2(3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
churrasqueira, garagem para dois
carros e toda murada) próximo
ao Caíque, Bairro São Luís

GOnzaga- Jaraguá Esquerdo por
R$ 330,00, tratar 371-0988
ramal 237 com Júnior.

Vende-se Estampada com

41cavaletes, 28 berco e 600

quadros de desenho, mesa de

gravação, raquete, e grampeador,
aceitacarro oumoto. TratarRua
JoãoStein, 60.

Vende-se Salão de Beleza no

Jaraguá Esquerdo, Rua
Francisco Hurschka, 1267 ao

ladoPosto de Saúde.

Tenho casa em Capri para trocar
por casa ou apto em Jaraguá do
Sul, tratar com Alcides no foDe

.

372-2103.
'

Aluga-se salapróximo aoFórum,
fone 975-1810.'

Troca propriedade na Rua
Francisco Hruschka, 1060 per ,

uma em outro bairro de

preferência ponto comercial, �

tratar no locai).

Aluga-se casa naFigueira porR$
300,00, fone 372-1107.

Vende-secasade 7Om2noJaraguá
Esquerdo por R$ 35mil, fone
37'6-2313.

Vende-se dois terrenos na praia
'do Erwino'12x24 por R$ 3mil,
fone 376-1455.

QUITINESTES
Quitinete na Rua \tlnancio da Silva - RS 180,00

SALA 'CQMERCIAIS
Sala comercial Rua Procópio Gomes cl 50m2 � RS 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, com 80m2 - RS 300,00
Sala comercial em Guaramirim com 50m2 - RS 400,00
Sala comercial na Ru a Eleonora Pradi, com 90m2 - RS 350,00
Sala comercial na Rua Pe, Alberto Jacobi, 172 com 18m2 - RS, 135,00
Sala comercial na rua João Planinsclieck - RS 280,00

Vende-se Terreno com 27300m2
Rua Reinaldo Rau, 144 - Jaraguá do Sul - sc

I VEN DA II: I
- Terreno c! 392m2, prox. Giardini Lenzi.
Valor R$ 8.000,00 negocia-se c! carro.
- Terreno.c! 570m2, c! 2 frentes, 15x38m, Ilha da Figueira,
lateral Henrique Kraüse. Valor R$ 12.000,00
- Terreno c! 561m2, Vila RÉJu, prõx. oelç. Mendonça.
Valor R$ 15.000,00

,

- Lotes rua 850, Willy Günther, 14x31m, 434m2, pronto pl
,construir, prox. à Malwee. Valor R$ 8.000,00 parcelados.
- Terreno rua Rio Branco, 15x38 - 570mz, c!casa de madeira,

. prox. super SESI. Valor R$ 55.000,00.
'"

- Casa de alv. c! 80m2, Rua Olara Hanemann - Barra do Rio
Cerro, após à Malwee, NOVA. Valor R$ 26.000,00
- Casa mista c! 99m2, terreno cl 501m2 - 17x30m, toda
murada, Ilha da Figueira, rue José Teodoro Ribeiro. Valor
R$ 30.000,0, nego
- Casa de alv. cl 220m2, lateral 25 de julho, c! � quartos +

,

. sufte, bairro Vila Nova. Valor R$ 120.000,00, aceita-se apto.
- SALAS COMERCIAIS na Reinoldo Rau, últimas unidades,
finane. direto c! a eonstr. em 18 meses: LIVRE-SE DO
ALUGUEL.
- Apto.c/ 1 quetto, edif. Virgfnia, CENTRO, c!garagem. Valor
R$ 17.000,00 + tineno. '

- Apto. 'cl 3 quartos, edif. Vila Nova, c! garagem. Valor R$
25.000,00 + finane.
7 Casa de alv. c! 220m2, 4 quatos (sufte c! hidro), 4 salas, c!
lareira, toda murada, rua Francisco Hrushka. Valor R$
100.000,00,negocia-se cl imóel, carro e pareeI.
� Casa de alv. c! 163m2, terreno c! 542mZ, 3 quartos (sufte c!
hidro) 'rua Joêo Januário Ayroso, frente malhas Kar/aehe.
Valor R$ 62.000,00, troca-se por imóvel de menor valor ou

parcela. 1r .. D, ID 1&_"=..:,_.'
lu....M••GeL

•
_-
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Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1997 .

LASSIFICADOS DE MÓVEIS CORREIO DO POVO - 9

rtlHABITAT
COMPRA • VENDE • ALUGA. ADMINISTRA

,MOBILIARA
CNCI4J.6D

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
Terreno c/532m2- Estrada Nov� próx.PostoMarrolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/100.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - Rua WolfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terrenoe/28.000m2frente para oasfalto 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 Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nsreu Ramos
Terreno 1.250m2 - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville pr6x. Posto
Becker
Chácara cl 37.000m2 - Rio da Luz cl casa de
madeira e ranchos
Chácara c/ 70 morgos c/ árvores frutlferas, 4.000
pés de pinos e eucaliptos, água correntes, casa e

rancho - Rio da Luz.

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

Schroeder
Casa de alv. C/100m2 terreno c/538m2 - BairroAgua
Verde. .

Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 220m2 1 suíte +3 dormitórios - Rua Max
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 520� - Entrada Rio da Luz

próx. Malwee.
Casa alv. 120m2 cl3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv. 170m2 Barra Velha - permuta casá em
Jaraguá
Sala comI. 93m2 - centro
Casa de alve�ria 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 demals dependências - centro.

APARTAMENTOS
Apto. 3 dorm. - Edif. Gardênia
Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
Apart. c/ 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua
·Gumercindo da Silva

Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + suite e
demais dependências.
Apto. 155m2 - Edif. - Edit. Sehiochet entrada +

financiamento.
Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
Apto. 3 dorm. - Ed. Miner

Apto. 1 dorm. - Camboriú.

Apto. Ed. Isabella c/123m2 - Rua CeI. Procópio
Gomes, Poupança + Financiamento

ALUGA-SE
Sala comI. - Edit. Picolli c/35m2

. Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
Ed. IsabeIa c/ 3 dorm. - Rl:Ja Procópio Gomes

Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
TELEFONES

Vende-se telefone residencial cl prefizo 372

RUAFEUPESCHMIDT, ß7
(AO LADOnA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CREC1187�
EMPREÉNDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA..

VENDA
Residencial de alvenaria
cl� pisos, 286m2 e
terreno com 1.000m2,
área central nobre da

cidade, sistema solar de
água, duas suítes, 2
quartos, 5 BWC, dep. pl
empregada, garagem pl2
carros e demais

dependências.
Rua Canoinhas, 71
R$180.000,OO

APTOSEMCONSTRUÇÂO
Edif. Petúnia - R. José Emmendoerfer
- Apto. c/111 m2 - 2!! andar, c/2 qtos e demais d�p., garagem, port�o e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves

em jan/97
Edif. Dianthus - RuaMarina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 c/397,80m2, c/3 suites e demais dep. lareira' - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada

+ parcelas de condomínio a partir de R$ 1,939,69, reajustados pelo CUB
- Apto 702 e 801 c/225m2 - suite + 2 qtos., sacada, cherrasq, individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Entrada + parcelas de condominio a partir de R$ 1.172,10 reajustados pelo CUB
- Apto 304 c/214m2 - entrada + parcelas de condomlnio a partir de R$ 1.043,89 - reajustados pelo CUB

Edil. Amaranthus Rua Adoffo Sacar/-/at da RuaAmazonas (SCAR)
- Apto c/300m2, temos disponlveis apartamentos n!! 301, 302, 1501.
Entrada + parcelas condominio de 3,65 Cubs (R$ 1.542,19)/mês.
Construção: Proma Constr. e Plan. Ltda. em sistemas de condominio.
Resit!enciâl Tulipa - RuaÂngelo Schiochefti :,'

- Apto. 403, com 126,42m2 - Entrada R$ 6.275,00 + parcelas de Oondomfnlo de 1,65 CLibs (R$ 697,15)/mês
- Apto. 604, com 152,22m2 - Entrada R$ 8.500,00 + parcelas de condominio de 2,11 Cubs CR$ 891,51 )/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 eonstruida, terreno 600m2 - R. Tomaz F. de Goes c/linda vista - R$
160.000,00
- Casa alvenaria c/200,00m2, na Rua Ollvia Chiodini pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Camboriú - Troca-se por apto em Jaraguá do Sul
- Casa alv. e/130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. -,R$ 55.000,00
- Casa de alvenaria c/65m2, semi-nova, 2 quartos e demais dependências - Rio da Luz 1- R$ 16.000,00
- Sitio em Sehröeder 185.000,00m2 à 20km do centro, com toda estrutura montada, com casa R$ 140.000,00
- Casa Alv. c/03 suites + 03 quartos e demals 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.obo,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
- Terreno c/396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, e o terreno com 654,00m2. Rua João

Franzner, erntrente à Igreja São Luiz Gonzaga. Préro R$ 39.800,00.
- Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial p/ aptolterreno.

LOCAÇÃO
Loja c/25,00m2 - Nova - R. Bernardo Dornbusch 1086 - R$ 275,00
Loja c/150,00m2�_subloja em acabamento - R. Adélia Fischer - Centro � R$ 800,00
- Lojas - R. Eleonora S. Pradi Ed. Anturio c/ 42,24m2 - H$ 300,00 - c/ 53,47m2 - R$ 400,00
- Loja c/35m2 - R. Guilherme Hering, 70 - Edif. �riea - H$ 300,00
- Loja c/ 62,00m2 - Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. cl3 qtos - R. Eleonora S. Pradl (Centro) - R$ 550,00
- Lojas c/72,00m2 - Rua José Theodoro Ribeiro,.355 - após Indumak - 72,00m2 - R$ 275,00

,
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio - R$ 450,00
- Apto. c/3 quartos, 2 BWC, churrasqúeirae demais dep., garagem p/ 02 carros, Rua 'José Menegotti, Nova Brasilia - R$'
700,00
- Apto. e/02 quartos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - R$ 450,00
- Apto. c/ 03 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Manke - R$ 450,00
- Apto. e/01 quarto e demais dep. c/ garagem - R. Guilherl"(le Hering, 70 .: R$ 350;00
- Casa alvenaria c/ 02 quartos e demais dep. - Estrada Nova - Próx. Brasão - R$ 250,00
- Sala comerCiai semi-mobiliada - 1!! andar - esc. montado apróx. 70,00m2 + sobreloja apróx. 75m2 - Av. Mal. Deodoro -

Ed. Florença - R$ 666,00

R. EPITACIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-&&14

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



.::;;::::::::::::::::�::::::�:::::�::::::::.:::.:::::;:*::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::....
:�r APARTAMENTOS
....
:;.:.

� CENTRO
::::
�� EDIF.RES. DUNKER EMCONSTRUçAoNOCOAAÇAoDACDADE2E3
� QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
r,= Ed. CalValho -Apto. cl 193m2 (3Ilpavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte
i .

:::: e demais dependências .

• :.: Ed. CalValho - Apto. cl 173m2 (611 pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte

1.11.:1 + dependência de empregada. 2 garagens

';" Excelente cobertura no Edlt. Rlvl�ra cl 246,00m2 - prõx. ao Beira Rio
:-�
:::: Clube de Campo
:l:j Ed. Sehlochet - Apto. cl 152,20m2 (1 QIl andar) 3 qtos, sendo 1 suíte.
�

.

::�' Com garagem
1:1= Ed. Argus - Apto. cl 3 quartos sendo 1 suíte - SIl andar - Rua Jorge
�� Lacerda, 270 - R$ 65.000,00
;:;: Ed. Menegottl • Apto. cl 2 quartos + dep. empregada, SIl andar. Av.

:1� Marechal Deodem- R$ 45.000,00
1:� Ed. Mlner - Apto. cl 3 quartos demais dependências, 211 andar. Frente

�� ao Foto Loss - R$ 45.000,00
'

1�� CASAS

.:.�...i.:.l...1 FIGUEIRA -Casa nova em alvenariael176m2- 4qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre. '

-x NOVA BRASfLiA - Casa em alvenaria cl 1 :'Sm2 em terreno cl 450m2

:1.:�:�.:� FIGUEIRA - Casa em alvenaria cl 550m2 em terreno eI 1600m2
CENTRO -R. JQsé Emmendoerfer, casaem alwnariael4quartos sendo
uma suíte emterreno eI655,50m2 .

CENTRO -Casa emalvenaria com aproximadamente 120m2+prédio em
alvenaria com aprox. 300m2 em terreno com 159,72m2
JOAO PESSOA - Casa em alvenaria c/3 qtos, em terreno com 450m2
VILA LENZI- Casa em alvenaria cl 3 quartos, sendo 1 suíteém terreno CENTRO - Rua 166 - Marisol- terrenomedindo 577.5Om2-
cl 504m2 - R$ 3S.000,00
NOVA BRASfLiA - Casa em alvenaria el3 quartos, sendo 1 suíte em R$24.000,00

jjj: VILANOVA-Excelentecasaemalv.cl13�m2c1piscinaemterrenoel :r� ... r SALAS COMERCIAIS j;j;l
:::: 576m2. :.:.:.

Dl
-x :::::

jjjj ESTRADANOVA-Casaemalv.cl150m2emterrenoel261,SOm2-R$ :r: '

ifII) t f' :lljj
:j:: 32.000,00 ;:::j: I«.: :::: EDIFICIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar - :j:j:
jjjj CENTRO - Rua Max Fiedler, casa em alwe�aria el91 m2 em terreno eI :�jm. ".' • ".

• r: Rua Reinoldo Rau Jjj
:j:j:.607,25m2-Permutacomapartamento-R$50.000,00 ;::::::, ' '. '

. :::j:: ' ;:::::

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 \75.000 SenriacabadonNegociáve�
Casa Alv. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alv; 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. GirolIa, 474 85.000 Aceita carro/lmóvel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua 634- 103 25.000 Casa em construção/froca
Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento

, eru;aMad. 60 2 1 Corupä R. LudowicoWeiler, 210 12i>00 Aceita parcelar/carro

���fl�� R mll��� Casa Alv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5· casa ·85.000 Aceitacasa demaiorvalor
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 Aceitacarroaté R$ 8.00.0

-CARTÕESDEVISrrA
Casa Alv. 48 2 Guaramirim R. 84 (Guaramirim) 15.00 Aceita terreno emJaraguá
Casa Alv. 93 3 1 Cham at R. Irmão Ma no, sino 65.000 Aceita a artamento e carro

-RECEITUÁRIOMÉDICO Apto OK 153 3 1 Centro Ed. Scbiocbet - 12° andar 50.000 + CEF IFica Cozinba/BWC
-LAUDASPEHSONAUZADAS Apto OK 178

'

� 2 Cenll'o Ed. Carvalho (Rua CEF) 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
-PASTAS Apto. Cons. 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt . 40.000 Quitado - EntregaMarço/97

- FICHASDEESTOQUE Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed, Klein - Em Construção 70.0.00 Financiado em 48 parcelas
-MANUAlSTÉCNICOS Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Matbedi - Construção. 38.000 Financiado em 48 parcelas.

-8LOCOSDERASCUNHO SalacomL 113 Centro Ed. Floren a-I°Andar 60.00 Sala Comercial
F'EII.ISQNA' IZADOs Lote 392 Centro RuaBarão do RioBranco 60.00 Negociáveis
-BOLETINS INFJ Lote 483 Versalhes Rua812 - Versalhes Il 18.000 Negociáveis /Parcelado

EMPRESAAIAIS,PÚBLICOS Terreno 10000 Nereu Após Nereu - DR 280 8.500 Negociáveis
- LIVROS,REVISTAS,GI81S, Terreno 8000 - Nereu Pröx. Arroz Zangbelini 35..000 Aceita parcelar

PANR...ETOS Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 28.000 Negociáveis
-...JORNAISPERlÓDICOS Lotes 465 Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224

-FOTOLITOS Lotes 385 Amizade Residencial Bebling 10.000 Ent. 5.000 -+- 12 x 600
.

. -COMPOSlÇÃOALASER Lotes 630 VilaNova Pr6x. F6rum/Rádio RBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x ...

-IMPRESSÃOEMOFF-SET Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geraniuin 8.000 SEM ENTRADA 200 p/ mês
Lotes Vários, - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piermann I Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Värios l- Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alv. - Aceita trocar
Chãcara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - Corupä Estrada Bomplant _ Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela '

Chácara 20000 - RioCerro Rio Cerro II - Km 20 50.000 Casa comJ83m2/Troca
. nA T EN ç A. O _ j)ROPRIETÃRIOS DE IMÓVEIS"

.

SE VOC� POSSUI CASA OUAPARTAMENTO NA FAIXA DE R$ 25.000.00 ATE R$ 30,000,00 E DESEJA VENDER. PROCURE-NOS. MESMO aLE A

DOCUMENTAÇÃO NÃO ESlEJA TroA EM DIA, POIS, REGULARIZAM:lS O SEU IMÓVEL PAPA POSlERIOÂ VENDA PARA CAATA DE
CRI!>Drro DA CAIXA ECGlOMICA FEDEPAL

• .

CORREIODorovo-10

I'

I

GRÁFICA
Rua Walter Marquardt, 11BO

ADMINISTRAÇÃO
Av, MarechalDeodoro da Fonseca, 122
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919

Jaraguá do Sul - SC

TERRENOS
-

VILA NOVA - Excelentes lotesfinanciados em 10 meses
.

edificado cl casa de material e outrasbenfeitorias.

CENTRO - ExcelenteTerreno cl2.500,OOrJl2, fazendo frente

àAv. Marechal cl 28m. Ao lado do Centro Educ. SIGMA

CENTRO.;. Rua Marina Frutuoso: 460 - terreno medindo

399rJl2 - R$55.000,00
.

!ff� ..

··IMÓVEIS

371-7931
RuaÄntonio C. Ferreira 1$7

CREC11741.J

COMPU· VIIDI • 10llIA • ADMIIISIU • IICOIPOU

Qtos Gar Bairro EndereçolPon(9 Ref. PreçoR InformaçõesGerais
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JaragUá do Sul, 31 de janeiro de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODO PÓVO - 11

Aluga-se estabelecimento de
alvenaria com 54m2 e banheiro,
Rua José Picolei,556, aceito
proposta paramoradia fone 371-
4810. com Cláudio.

Alugo apartamento, Rua Silvino
Stinger, 157 próximo a Scar.

Vende-se excelente casa de
alvenaria próximo a Weg Il,
aceita carta de crédito,
documentos em dia, por R$
45mil, tratar Rua Bernardo

.
Dornbusch ao lado da Difuso
com Tito.

.

Procura-se casa para alugar até
R$20.0.,0.0., fone 372-3975
recados para Francisco..

Precisa-se de casa para alugar
média, no Bairro Nova Brasília,
fone 371-4424.

Precisa-se de casapara alugar até
R$ 20.0,0.0., fone 372-3588.

Vende-se casa de alvenaria de
90m.2 e terreno de 370m2 todo
murado com 2 quartos, sala,
copa, e cozinha por R$ 34mil,
tratar Bairro São Luís, Rua
Francisco Hurschka em frente
Metal. TS comWilson.

por carro até R$ 5mil, Vila Rau
Cohab Rua João da Cruz e

Souza,115.

Aluga-se casa na Rua Marina

Frutuoso, 620. centro.

Aluga-se casamista de 5 peças,
tratar com Terezinha na Olaria

Langue porR$ 20.0.,00.

Precisa-se de casapara alugar até
R$ 20.0.,0.0., fone 975-10.98.

Aluga-se casa na &trada Nova,
próximo ao Petry lagoas de

marrecospor R$ 160.,0.0., fone
372-040.0. com Isolde .

Vende-se dois terrenos com casa

construída até a lage ou troco,
aceito carro, tratar Rua Alberto
SantosDumont, 283 com Nelci.

Vende-se Minimercado naBarra, .

Rua Pastor Alberto Schneider,
154comElmo, 973-8978.

Aluga-se casa de dois quartos e

quitinete dealvenaria, Rua Carlos _

May, 30. com D. Maria.

Precisa-se de casa para alugar ,

RuadaAbolição,llo.Cohab,Rau.

Vende-se Terreno de 420m2 por
Vende-secasana Cóhabou troca _ R$ 8.50.0.,0.0. em .Guaramirim,

Rua 28 de agosto, 10.80. fone
373-0763.

Vende-se móveis para salão de

beleza por 1 + 1 de R$ 50.0.,0.0.,
fone 973-5668.

Aluga-se apto de fronte a

Menegotti Veículos, tratar com
Andréia fone 371-7664.

Vende-secasanapraia dePalmas,
São Francisco do Sul, telefone
444-1776.

Vende-se casa de alvenaria 120m2
com terreno de 50.0.m2 toda
murada com 2m de altura, 3

quartos, 1 suíte, 1 banheiro

social, sala de visita, salade jantar,
cozinha e lavanderia por R$
49mil, tratar Rua Alagoas, 51
Figueira

Vende-se terreno de 10.50.0.m2
comcasa de 2 pavimentos rancho
e piscina, tratar Lanchonete
Prestígio, Reinoldo Rau, 63 em

horário comI.

Procura-se casa para alugar até
R$20.0,0.0., fone 372-3975
recados para Francisco.

Procura-se casa para alugar até
R$20.0.,0.0., fone 372-3975
recados para Francisco.

��� LOCAÇAO I�I VENDA �
Cód. 196 - Casa mista - Rua Erwino

Menegotti cl t14m2em terrenos c/450m2
- R$ 30.000,00
Cód. 241 - Apto. cl 2 quartos; dep.
empre. e garagem no Ed. Jaraguá. R$
38.000,00
Cód. 387 - 2 terrenos - Próx. Marisol
Vila Lalau - R$ 9.500,00 e R$ 13.000,00
Cód. 392 - Terreno c/ 442,20m2 - Rua

Jorge Lacerda - R$ ,58.000,00
Cód. 393 - Terreno c/660m2 - Jguá
Esquerdo - R$ 12.000,00
Cód. 394 - Terreno 388m2 - Lot. Butzke.
A partir de R$ 8.000,00

lli Cód. 623 - Sala comI. (65m2) Ed. Miner ,�I�l� Cód. 395 - Terreno cl500m2- Lot. Jardim
..

. .... Hruschka- R$ 9.000,00��� C/4 qmbientes. R$ 500,00 �mt Cód. 396. Terrenoc/337,5Om213.50m2��i Cód. 624 - Sala comI. - João Pessoa - tt
·l�l A�rtirdeR$150,00 II g:d����)��:,������:?��oFail
III Cód. 629 - Sala comI., 1 piso - Av. Mal. II cl 26m2 - pröx, Praça Alimentação - R$
lil Deodoro'- R$ 400,00 II 6.500,00. Aceitacarro

fil!;;�:!í; l.1.1111_�!.filI1IJ$.I_Y..&11;ft�i

CcSd. 605 - Sala comI. - Ed. Diener - Av.

Mal. Deodoro - Centro - R$ 450,00
Cód. 606 - Casa de aIv. mobiliada cl 3

qtos. - R$ �O,OO .'
Cód.609 - Apto. c/3 qtos - Ed. Barão

R$500,00
Cód. 610 - Casa de àlv. cl1 surte + 3

quartos na Vila Nova - R$ 700,00
Cód. 617 - Csa mista cl 2 quartos na

Ilhada Rgueira, próximo ao salãoVitória
- R$300,00
Cód. 619 - Apto. c/2 qtos - Ed. Papp -

Parecer Comerciai

Incorpora910
Vende - Admlnl8tra

Compra - Aluga
DEFRONTE AO FÓRUM· CRECI 001770-J

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

CASAS
Casa na CarlOs F. Vogel. de madeira com a metragem de 125m' próx. a Itapemirim. - R$
Zl.OOO.OO

'

lÃ1as casas na Dha da Figueira próximo -'O Supennercado luri:es • Uma an alvenaria can

110m2• 4,qu.tos. sala, oozriJa, lavarKWia, bdaeiro e ouIra de madeira oom 3 quartos. sala,
cozinha, lavan:leria, l!3Óleiro. etc .• _bas ccnstrlÚdas no mesmo terrem com 77'5m1. - R$
38.000.00 I .

Casa am alvenaria na Barra do Rop Cerro. Rua Luiz SaUer.oom 3 qu""s. 2 salas. copa, cozinha,
lavanderia. 2 balheiros. churrasqueira, garagem com 12(82 - R$ 45.000.00 (negociável)
Casa loteamento Rosa Barra, oom '1Z7m2 • 4 quártos uma suite. sala, copa, oozinha, lavanderia,
garagem com hidr';massagem de eSlJlina. aquecedor celtral R$ 70.000.000 (negociável).
aceita-se carro. camimiJ. casa de lIIInor valor· financia-se 50% do valor (NOVA).
Casa de aIv_ia na Rua José Emmen:locrler. com 310m', 4 qu.tos. Uma suite. 3 salas, COpa,
cozinha, lavanderia, 5 bdaeiros. dispensa, garagem pl 2 carros. dlwrasqueira, m:romassagem.
leID ..,Iar. terreno cl 680m2 - R$ 130.000.00 - (negociáveL aceita-se IermlO.

Casa de alvenaria na e.uada nova, t.erieno com 2.185m' - R$ 55.000.00 (nagociável).
Casa mista Rua Walter Marquardt. cl 180..... 3 lJIartos. salas, cozinha, barbeiro. garagem,
terreno com 6�"", seRio 17.00Dt. de frente, excelente ponto Comercial - R$ 80.000,00
(negociável) ao lado do Posto Mime.
Casa mista na Rua �elo Schiochet, 3 lJIartos, salas. oozma, lavanderia. copa. bameiros.
garll8em, (polio comercial), terrem oom 552,5Om' - R$ 120.000,00 (negociável) • aceità-se
chácaras - carros -e parcel_ento.
Casa mista em (bico de Pada, com 3 qu""" sala, copa, oozinha, lavanderia, garagem, blllheiro,
toda .....ada - R$ .25.000,00 " parcelamoS - negoci4vel.
Duas casas localizadas no fmal da Rua Ca...,., Alegre - excelente eotado - R$ 25.000.00
(negociável).
lÃ1as casa defrorte a Weg n de alvenaria. com 4 lJIartos, saias, cozinhas, badJeiros. etc. -

terreno com 18OOm"- R$ 40.000.00 (negociável).
Casa de alvenaria na Vila N9Va, oom 133m200m 3 qu.tos, 2 salas, copa, oozinha, 2 bdaeir9s,
lavanderia garágem pl 2 carros. churrasqueira - terreno oom 525m' - R$ 65.000.00 (negocíável).
Casa na Rua Joio Plartm.check, de alvenaria oom 170m" 2 slÚleS. 3 lJIartos, copa. COZÜla,
bdaeiro, garagem, terreno cl 414m2 e mais .... a casa de madeira';"'to ao mesmo terreno • R$
68.000,00 negociável.

.

Csa na Rua 25 de Julho, Penta Comercial - 2 qu""s, sala, oozinha. badJeiro, semi·acabada -

R$ 70.000,00 - negociável· aceita-se chácara.
Casa na Berta Weege, com 140m' oom 3 "lIu""" sala, oomna, copa, garagem. banheiro, etc.
- R$ 50.000,00 negociável.
Casa de madeira na Rua Malt w,lhelm ao lado da F'izzMia c�arão • R$ 40.000,00 negociável
- ótimo pcnID Comereial.
Csa na ilha da Figueira - Rua lo� T. Ribeiro - teD'eno 900m'. Casáde madeira outraem alvenaria
• R$ '75.000.00 - negociável· vende a metade do imóvel - Penta Comercial.
Casa na Rua lo� T. Ribeiro oom l2Om'.)XlIlIo Comeccial, IeReno com 19OOm' - lU' 65.000,00
- negociável • aceita·se carro 8té R$ 7.000.00 - parcelamento.

TERRENOS
Terre situado na rua: Jaime Gadotti oom 420....
R$ 12.000.00 Neg. - Vila I.,.,!Il.Í (Fun<los do Col6gio)
Terreno na Vila Nova com a metragem e 384m', situado na rua do Fórum - R$ 2'8.000,00
Terreno m Lot. Azal6ias oom 729m' - R$ 15.000,00 de e"'ada + 30 pao-celas de .R$ 350.00
Terrem rua Amazonas com 600m' - R$ 35.000.00 Neg.
Terreno pnlx. a Faculc:lacJe COlD 420m', de elllJ!lina. R$ 7.000,00 Neg.
Terreno BR 280 pnSx. Guaramirim - R$ 12.000,00 Neg.
Terreno na Rua 25 de Julho com l000m' - R$ 90.000,00 Neg.
T_eno prox. ao Vitória· R$ 10.000.00

.

Terreno pnSx. ào Quarte100m 1.059m' - R$ 28.000.00
Terreno Vila R... oom 360m2 - R$ 8.000,00
Terreno Vila Nova com 392m' - R$ 22.000,00
Terrem LoL Cha...,.mar com 600n'

. ..

TEMOS APARTAMENTOS NO'IOS PARA FINANCIAMENTO

lEMOS CASAS E GALPÖES PARA AWGAR E lERRENOS COMERCIAIS - CEN1RAL

Anuncie nos

classificados do
CORREIO DO POVO

371-1919
372-3363
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TIPO I ENDEREÇO, I ÁREA(M2) N2 VALOR I OBSERVAÇÕES
Construída _ Terreno QUARTOS

�

R$
Sobrado ' A. 402 nº 53 - tat. Francisco Huska 152,00

-

392,00
1

55.000,00 Ácombinar04
AN. A. José Narlof s/nº - Ana Paula

. '195,00 468,00 03 - 70.000;00 tJegociável
AIv. A. Henrique Marquardt, 449 Clemewk7 180,00 04 . 78.000,00 Acombinar
Mista' R.Geraldo Hamack, 231 - V. Laíau 130,00 420,00 40.000,00 Trocaporcasa
AIv. A. Luiz Satler, 63 140,00 330,00 03

,.

65.000,00 'Condições de pagamento àcombinar
AIv. A. Marechal Hermes s/nº -Schroeder 157,00 3.588,00 03 '88.000,00 Condições de pagamento à combinar
Ale. A. Felidano Bortolinl, 271 - Barra 247,00 512,00 03 43.000,00 GondiçOes de pagamento à combinar
Alv. A. Floriano Freberger, 70 530,00 " 530,00 05 250.000,00 Valor e condiçõesa combinar
AIv. A. HenriqUe Gefert, 1621'- Vila Lalau 114,00 286,OOm2 03

�

40.000,00 Assumir financiamento de 72 x 32,00,

AIv. A. Rodolfo Hufenuesller, 48 159,00 350,00 03 45.000,00
AIv. A. BoHvia nº 71,� Czernlewlcz 118,00 462,00 00 37.000,00 Aceita troca com terreno de menorvalor
Mad. Rua Richardt Piske, 417 70,00 435,50 03 18.000,00 Condições de pagamento à combinar
AN. A. Otto Meyer, 66 - Vila Lenzl 205,15 617,50 04

'

58.000,00 EntradadeR$29.000,OO+ 12XTR+1%
Alv. A. Chile, 20 - Czerniewlcz �OO,OO 520,00 04 38.000,00 Condições de pagamento à combinar

'RuaGumercindo da Silva, 555 - Centro - Ed. Carvalho
Rua P.rocóplo Gomes de Oliveira, 1320 - Res. lsabela - 2º andar

...
v=

ENDEREÇO
Rua Procópio G. Oliveira, 1360

RuaOtto Meyer
RuaAngeloTorinelll- VllaNova
RuaTornázFrancisco de Goes - Vila Lenzi

Rua Jacob Buck nº 137 - centro

Rua 748 - ruaao lado RecreativaMarlsol
RuaAdolfo Emmendoerfer, Barrado Rio Molha

RuaWálterMarquardt - clbenfeitorias

Estradei.QuaU- Guaramirim

RuaAmazonas

Rua AntôJ:l1o Gesser

• APARTAMENTOS

55.000,00
30.000,00

N2DE' VALOR

":..

03
03

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

,TER,RENOS'

714,00

375,00

35.000,00

371,00
.

,

4,.236,00

494,59

5.000,00

840,52

250.000,00

385,70

468,00

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

ÕES

VALOR R$

Assumlrflnanciamento de 80meses com base R$ 524,00
Assumirfinanclarnento de 216meses com base de R$ 700,00

OBSERVAÇÕES
Comparcelamentoàcomblnar.
Com parcelàmento à combinar

Condições de pagamento à comoínar

Condições de pagamento à_combinar

'Àcombinar

Condições de pagamento à combinar
Àcombinar

Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar

LOTEAMENTO'FR'ENTEWEG 1- TER,RENOS,COM VÁRIAS ÁAEAS·.'·,� .. -

, ,,--'. _.. ',.
--

R$ 25.000,00 À VISTA OU R$ 5.000,00 1- 25 DÊ R$ 1.000,00 FIXAS
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Governo do Estado distribui
veículos à Delegacias Regionais
Guaramirim - Mais urnlote

de veículos novos foram
distribuidos para 19 Delegacias
Regionais dePolíciado Estado.
A cidade de Guaranirim está
entre os 38 mmicípios que fazem

. parte do programa de

recuperação dafrotadasPolícias
Civil e Militar. Segundo o

comissário Jurandir do

·Nascimento, depois de um certo

tenpo de uso, os automóveis

precisam de revisão.
- Então, para fazermos urn

, trabalho mais eficiente, nada
mais justo que trocar urnveículo

usado por um novo - diz
entusiasmado.

.

Os nunicípios que receberam
carros novos neste lote, vão
devolver os veículos usades que .

depois de passarempor vistoria e

reparos serão redistribuidos.

Segundo informações da
secretária de Segurança. Pública,
Lúcia Maria Stefanovich, os
mmicípios que estão dentro desse

processo de recuperação, chegou
a 71. Ela destacou ainda 'que o

governo do Estado garantiu
rrelhor infra-estrutura, material e
condições de trabalho à Polícia

Civil, num investimento que
totalizarnais deR$ 15 rnlhões.

Para o governador Paulo
Afonso (pMDB), a entrega do

segundo lote de veículos é mais
um avanço significativo dentro
do programa de recuperação da
frota das PolíciasCivil eMilitar.
"O investimento na área de

segurança. representa o esforço
do governo do Estado em

garantir mais tranqüilidade a

todos", afirmou, Para início de

fevereiro, o governador Paulo
Afonso, anunciou a chegada de
mais veículos policiais.

I

Panificadorae Confeitaria

Sempre a melhor
Sempre aprimeira

Cinco endereços para melhor atende-lo

Pão & o/inho

FLIAIS: RuaJosé Theodoro Ribeiro, 860
Bairro Ilha da Figueira

Fone: 372-051 O

Rua Epita6io Pes�oa, 1.301
Bairro Vila Nova

Kohbach

MATRIZ:
Av. Mal.Oeodoro da Fonseca, 1.011

.

Centro - Jaraguá do Sul" SC
Fone: (047) 372-1243

Rua Venâncio daSilva Porto, 225
Fone: 372-2100

Rua Joinvile, 2.655
Fone: 372-0350

Aprender
com prazer!

o Centro de Educação Infantil "Dente de Leite, é urna escola especializada em

atender crianças de 2 a 6 anos.
Oferecendo além do currículo de pré-escolar:
- salas ambiente
- aulas de música
-literatura infantil
- educação física
- piscina (com atividades aquáticas)
- animais, pomar, horta
-lanche na própria escola
- aulas passeio
- colônia de férias (em julho)
Tudo isso supervisionado por uma equipe de: psicopedagogos, médicos e

odontólogos. Com certeza um lugar onde seu filho irá aprender com prazeI·_
Venha nos visitar!

RUAPRESIDENTE EPrTAclO PESSOA, 1329
EM FRENTE AO REFEITÓRIO DO KOHLBACH - FONE: 973-3661

Projeto social vai receber incentivos doBID
Rio de Janeiro _. A Fundação

Banco do Brasil poderá receber
recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento)
para financiar o programa "Homem
do Campo", nas áreas social,
educacional e de saúde, em cidades
do interior. A informação é do

diretor-execu-tivo da Fundação
Banco do Brasil, João Pinto Rabelo.

No próximo domingo, dia 2, no
Encontro para a Educação, o

ministro Paulo Renato Souza, o

governador de Minas Gerais,'
Eduardo Azeredo (PSDB), e o

representante do BID e da Unicef

(Fundo das Nações Unidas para a

Infância)' irão avaliar os cinco

projetos. "As chances de
recebermos esses incentivos são

muito grandes, já que o projeto foi
considerado o melhor do pais pela
Unicef', acredita Rabelo,
estimando em R$ 36 milhões o

dinheiro necessário para levar o.

programa a 60 municípios.

Segundo previsão da Fundação
Banco do Brasil, o custo da

implantação do programa Homem
do Campo vai custar R$ 800 mil

para cada município. Para se ter

uma idéia, um Ciac (Centro
Integrado de Ass istêuc ia à

Criança), criado no governo
Fernando Collor, custa R$ 2,5
milhões e atende 1,2 mil alunos.
"Cada escola do programa sai a R$
120 mil, com 600 alunos", reforça
Rabelo.

A cidade-piloto escolhida pelo
programa será Paracatu, no

Distrito Federal. De acordo com

levantamentos feitos pelo
Ministério da Educação, desde a

implantação do projeto; hã um ano,
os indices de evasão escolar
caíram de 40% para 5%. O grau
de mortalidade infantil despencou
de 26 mortes, para cada mil
nascidos vivos, para 15, números
considerados "dentro do padrão
norte-americano.

NOTAS� �
___

Pelo quarto dia consecutivo, o mercado futuro do dólar caiu e o dos

juros também não apresentou, no fechamento do pregão, alterações
signifICativas. Os dois mercados não estão sem fundamentos reais para
oscilar. O que não signifac:a ausência total de oscilaçies, uma vez que nem

sempre os futuros espelham automaticamente as condições existentes na

vida reaL O contrato de dólar de julho na Bolsa de Mercadorias & Futuros
estava ontem (30) ostentando uma projeção de variação cambial durante
o mês dejunho de 0,91%.

O IGP-M (índice Geral de Preço do Mercado) de janeiro, medido pela
Fundação Getúlio Vargas, ficou em 1,74%. A taxa é 1,01% superior a registrada .

em dezembro. O vilão da estória, desta vez, foi o aumento concedido aos

combustíveis. Apesar de ter .ficado 2% abaixo do esperado, o índice é o maior
desde agosto de 1995.

O IPC (índice de Preço aoConsumidor), que representa 30% do IGP-M, foi
o que apresentou maior elevação: saiu de 0,01%, em dezembro, para 1,79%,
neste mês,

ROUBO

PREVINA-SE

SEGUROS SARCIA·
.

Fone!Fax 371-1 788

"Servindo

hempara·

Procópio
Gomes, 1264

Fone: 371-2114
sempre"

'. ,

Fraldas
R$6,90
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Parque daMalwee
em nosso cotidiano
"0 homem não tem programas. Tem objetivos".

(Meluham, Mutacion, 1990)

"Carlos Cezar Hoffmann

Para melhor compreensão do texto que escreverei precisaremos retomar ao tempo
não muito atrás para relembrarmos um fato histórico que marcaria em muito Jaraguá
do Sul. Em 1978, iniciaria em nossa cidade a construção de um parque que as gerações
futuras tratariam de tomá-lo quase que infmito pela complexidade em relação ao Ser

Humano, em função do mesmo ser um espaço que permitiria a volta a este Ser.
Além desta questão, com" certeza o Parque Malwee toma-se uma obra: de tamanho

inigualável, no qual arquitetos e engenheiros, em muitos momentos, o tomam como

referência de desafio para algo novo: Aqui vale ater-me um instante para relembrar
dos espaços existentes noparque. São 12 km de estradas que permitem ao visitante um

passeio de beleza riea e variável, especialmente quando realizado a pé, pois o mesmo

é de grandeza, infmdável.
.

Observa-se que a beleza paisagística que a natureza tratou de nos oferecer, sem
desconsiderar o reflorestamento com.plantas da região, bem como de raras espécimes \

de outras regiões e países.
Vale lembrar, ainda, os espaços e obras que podemos vislumbrar neste passeio.

Temos um local no qual a sociabilidade fica em voga » os galpões de festas

(churrasqueiras), onde as pessoas se encontram para realizar os mais diversos tipos
de festejos, que são enriquecidos com ambientes que permitem o desprendimento do

grupo para outras atividades além da festa em questão, como caminhadas, brincadeiras
e até"mesmo isolamento para reflexão ou um cochilo furtivo. Durante a caminhada,
tem-se a oportunidade de observar pássaros que na cidade são incomuns.

Para quem procura um lugar de paz para as suas orações, o parque oferece um

oratório e lagos com ninféas (plantas aquáticas), capazes de oferecer tranqüilidade aos

espíritos.
Diante desta leitura é que nos reportamos há 10 anos atrás e pensainos que, para

aquele momento histórico a magnitude do empreendimento realizado em função da

construção do parque gerou muitos questionamentos por .parte daqueles que não
'

compreendiam os objetivos do seu criador. No entanto, a leitura através da leitura que
fizemos, podemos perceber que tal personagem estava muito além dos pensamentos
cotidianos da época, pois hoje sabe-se que ele continua presente e vivo, sendo

impossível não vê-lo refletido. na sua obra.
Wolfgang Weege com certeza jamais será esquecido, faz 10 anos"que Jaraguá do

Sulo perdeu fisicamente, mas seu sonho continua vivo paramuitos.

"'CÇlordenador do Museu Parque Malwee. Membro participante da
,

.

Coordenação de Pesquisa e Extensão da Ferj.

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 19

PRECE MRAGROSA PARA PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: pedi e recebeis, em Vossa
Glória nas alturas, ouvi as preces e os meus pedidos. Pai amado,
que por Vossa vontade eu obtenha a graça que tanto almejo.
(pedir a graça).

"

Que eu seja atendido nas minhas necessidades e desde já agradeço a

bondade do Senhor meu Deus.
Citar esta prece pela manhã 7 vezes acompanhada do Salmo 22

(Hehr. 23) e o Pai Nosso .

Publicar no 30 dia.

TECNO CALHAS LTDA_"-ME
Franqueado exclusivopara laraguá e região

T
Re••

, CALHAS'

Eólicos maxiar

Equipamentos para retirada do calor, "

umidade e poeira
,

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

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

0Valle Informática
Rua: Barão do Rio Branco, 620 Fone: 372-1968

��(ç:�@� Q ������@M�Q �[UJ�����[Mjj@�

�(ç:��©��@� Q t'!\����jj�[M���' jj����(ç:�
CónÕ/'a.NossosP/"e4 l1S

PENTiuM 100Mliz
US$ 1.160,00

PENTiuM l»Mliz

US$l.}OO,OO

PENTiuM 166M hz

US$'1.�4�,00
PENTiuM 200Mliz
US$ 1.74�,00

..

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-03n • 373-0297

Guaramirim • SC
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Novos empreendimentos no turismo Prodec garante. sete
Cese, .1JnIces,cP _

, .

mil novos empregos
Jaraguá do Sul - As

cidades que fazem parte do

Estado deSantaCatarina, cada
uma tem seu estilo e sua beleza
natural. Algumas, sabiamente
aproveitam o potencial que lhes
foi dado naturalmente. Como'

oMunicípio de Jaraguä do Sul
já é conhecido como a "Capital
daMalha", nada mais coerente

que explorar os atrativos que

dispõe e incrementar ainda
mais a sua economia. Há cinco
anos a Prefeitura da cidade em
convênio com a Santur

realizam pesquisa nos três

, pontos principais da cidade:

saída de Pomerode, Joinville e

o terminal rodoviário.
Com este levantamento de

29 de janeiro a quatro de

fevereiro, segundo o secre

tário de Indústria,Comércio.e
Turismo; Solon Schrauth,
será possível saber a,

quantidade de turistas que
visitam a cidade. Mas a

preocupação do secretário é

fazer com que estes turistas

fiquem no Município. Ano
passado,

'

a triagem foi
realizada em cerca de 250

veículos com média de três

pessoas cada carro. Já para
este ano, Schrauth pretente
abranger ummaior número
de carros.

Para resolver a preocupação
do secretário, duas alternativas
já estão sendo encaminhadas: a
criação doConselhoMunicipal
de Turismo e o Fundo

Municipal de Turismo. "Vamos
procurarcidades que já tenham

ParqueMalwee: uma das atrações turfslicas de Jaraguá do Sul

estes programas, para
enquadrá-los dentro da nossa

cidade e colocá-los em prática'; ,
explica o prefeito Gerardo

Werrunghaus (PFL), alertando
que nada terá êxito sem

parceria. Por isto, segundo
Solon, oConselho seráformado
por

-

representantes das
entidades de classe, como:
hoteleiros, agentes de viagem
e prestadores de serviço na área
turística. Recursos p?:"
implernentar estas idéias

existem, assegura o prefeito,
mas primeiro é necessário criá
los.

TURISMO - Além da

Schützenfest que é o principal
evento da cidade onde traz

um número expressivo de

turistas, o Municípiotambém
apresenta uma série de pontos
turísticos. O Parque Malwee
é, um deles. Lá é um

verdadeiro santuário

ecológico: são 42 mil árvores,
de diversas espécies, além de

praças esportivas, lagoas,
sendo que a maior possui 87
mil metros cúbicos.

O Recanto Turístico

Paraíso, também está entre os

diversos atrativos da cidade.

Este éum parque aquático com
água natural tratada, que possui,
uma piscina infantil, duas
piscinas para adultos, além de

um toboágua com duas calhas.
Lc:t-:' .odo está distribuido numa
área de 850 mil metros

quadrados.
Agora, quem gosta de

aventura e detesta o tédio,
nada melhor que a trilha

ecológica do Juvenato
Marista. No alto do histórico
Morro do Carvão, jardins,
mata nativa faz com que o

lugar se tome um verdadeiro

paraíso. Mas as delícias da

"Capital da Malha", não

param por aí: casa do

colonizador; casa rux, ponte
pênsil do rodeiro crioulo e

muito mais. '

t��
Chegou
afita
cassete que
diStrai
eacalma
seubebê!

Florianópolis - Para

aquecer a economia do

Estado o governador Paulo
Afonso (PMDB) e o

secretário do Desenvolvi
mento Econômico, Henrique
Weber, entregaram à onze

empresas umcertificado que
oficializa o enquadramento

,

de projetos para instalação
ou expansão de unidades
fabris no Programa de

Desenvolvimento', da

Empresa Catarinense

(Prodec). Só neste ano, o

Prodec beneficiou um total
de 28 propostas, que
somaram investimentos de

cerca de US$ 236 milhões,
garantindo uma média de

setemil empregos.
- O Prodec assegura

capital de giro à empresas,
que acabam descapitalizadas
após direcionarem esforços
para a imp lantação e

melhoria de indústrias,
�.ssegura o secretário. O

programa é calculado com

base no ICMS (Imposto.
.sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços)
gerado pela empresa: Ele
reverte ao empresário em

forma de empréstimo o que
serial pago em impostos.
Esse "alívio

-,

financeiro"
tem possibilidade,

. de

ideal!

FARMÁCIA

VidaeSaúde
Rua Padre Alberto

Jacobs,55
Vila Lenzi

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

alcançar 70% 'do valor

líquido do imposto no

primeiro ano, dependendo
do tamanho do projeto,
localização e número de

empregos que vai gerar.
Além dos reflexos no meio
ambiente.

O benefício dado pelo
programa pode se estender
até o décimo ano de

funcionamento da empresa
em território catarinense.
As onze empresas que
'acabam de ter seus

em p r e end í me nt o s

enquadrados no Prodec
vão do norte ao sul do
Estado: Sadia, com dois

projetos, uma unidade para
produção de empanados em
Chapecó e outra de

embutidos em Concórdia;
Cremer (têxtil) em

Blumenau: Fiação São
Beato (têxtil) em São Bento

do Sul; Parati (alimentos)
em São Lourenço do Sul;
Agroavícola Vêneto em

Nova Veneza; HeringTêxtil
em Blumenau; Destilaria
DobleW (águamineral) em
Porto União; Akros Indústria
dePlásticos (tubos emPVC)
em Joinville; Indústria Têxtil
Renaux em Brusque e

Vonpar (refrigerantes) em

Antônio Carlos.
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Prédio da Prefeitura 'Operação Arrastão' trouxe
ser reformado benefícios ao INSS do Estado

Jaraguá do Sul - A Para Pasold, a transferência' ,

'

Biblioteca.PüblicaRui Barbosa do Centro Administrativo Florianópolis - O resultado

e o Museu Emílio da Silva, deveria acontecer logo, pois o da Operação Arrastão Fiscal

poderão centralizar suas prédio necessita de reparos realizadano mês de outubro do

atividadesnasededo&ecutivo urgentes. "Especialmente na ano passado, pela
de Jaraguá do Sul, depois dos parte elétrica, hidráulica e Superintendência Estadual do

devidos reparos no prédio. A madeirame", explica. INSS (Irstituto Nacional da

proposta do secretário de Deacordooomosecretário, Seguridade Social) trouxe um

Planejamento, Irineu Pasold, é' acomtruçãodonovoprédioestá incremento de 6,26% na

transferir a Prefeitura para um prevista para daqui a três anos, arrecadação. Foi levantado um

prédio alugado, enquanto, o no entanto, o local não está débito deR$ 66,1 milhões, que ,

Centro Administrativo não for definido. "Mas há duas equivale a folha de pagamento
construido. Segundo Pasold, a alternativas: nas imediações do dé235Dil aposentados. AOJÚor

mudança centralizaria as ações Fórum ou na antiga fábrica de parte da dívida deve ser

e diminuiria o custo com bebidas MaxWtlhelm", declara notificada, contestada ou

aluguéis. Pasold. inscrita em dívida ativa, sem
prazo para ser resgatada. Mais
R$ 3,2milhões 'da dívida foram
recolhidos no ato 'da

fiscalização.
._ A operação ajudou a

reequilibrar a diferença entre a

despesa e a receita, provocando .

Meta:-gerente Regional do'INSS, WalmorGama,prniu retomo
um efeito na arrecadação
bancária espontânea - explicou
o superintendente estadual do

INSS, Floriano Martins.
Durante o arrastão, 90

fiscais visitarammús de trêsmil

empresas em 36 municípios de
Santa Catariria. O maior índice
de inadimplência foi apurado na '

região de Joinville. Blumenau

aparece em segundo lugar,
Chapecó em terceiro e por
último vymFlorianópolis.

,

, Em Joinville, 722 empresas
foram fiscalizadas, constando,

deve

Notas----------.·
, • sÃO FRANCISCO DO SUL I

o navio Ned1loyd Recife que estava há onze meses encalhado nas

'pedras do Saco do Venâncio, na Ilha da Paz, em São Francisco do Sul,
finalmente será retirado do local. No dia dois de março do ano passado,
o Nedlloyd Recife que vinha de Buenos Aires para atracar no Porto de
São Francisco do Sul, encalhou na ilha antes de completar a viagem.

�

• �ÃO FRANCISCO DO SUL II'
Três dias depois do acidente a Orion, empresa responsável pelo

navio, iniciou a retirada da carga. Dos 696 contêineres transportados
pelo navio, 29 eram de carga tóxica. A sucata dos 168 metros de
extensão do navio vai ser cortada em cinco partes de mil e quinhentas
toneladas cada, que já foi negociada com uma empresa do ParaÍlá.

• SÃO FRANCISCO DO SUL III
A Fundação Nacional da Saúde (FNS) encontrou no porto de São

Francisco do Sul larvas do Aedes Albopictus, responsável pela
transmissão da febre amarela urbana. Em 1988 foi a última vez que
foi detectado o albopictus no porto. Os responsáveis pela 'entrada das
larvas em Santa Catarina, podem ter sido pelos navios asiáticos. Depois
da descoberta, a FNS iniciou a desinfecção em um raio de 300 metros '

da área portuária.

• SCHROEDER
Os Bairros de Schroeder I e Vila Amizade terão o fornecimento de

água potável pela Casan, através de convênio com o Samae. Para

agilizar os trabalhos, o maquirlário da Prefeitura já está a disposição
para colocar os tubos que levarão a água aos bairros. A obra terá início
na ponte de divisa dos Municípios de Jaraguá do Sul e Guaramirim,
chegando à Vila Amizade até atingir o Bairro Sehroeder I.

.JOINVILLE
As fortes chuvas e o calor são os dois principais Causadores do

surgimento de ovos do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue,
em Joinville. Os técnicos da Fundação Nacional de Saúde (FNS)
montaram urna armadilha, batizada de "ovitrampa". onde descobriram
o foco nas proximidades da rodoviária. Desde a descoberta do foco os

técnicos estão intensificando a prevenção, além da desinfecção numa

área de 300 metros em torno da rodoviária.

Do lVIaternal ao Terceirão
Qualidade de Ensino, Responsabilidade do Futuro no Presente
Atendimento personalizado com:

I ,

- Plantão permanente
- Diversas opções de aulas paralelas
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 - Fone: (047) 371-0202 ou 372-0202

Conselhos objetivam denunciar irregularidades
Desde 1994 iniciou em SantaCatarina a implantação de Conselhos Municipais daPrevidência
Social nas cidades em que funcionam unidades do INSS. O Município de Jaraguá do Sul, está ,

entre os 17 rnmicípios que possuemo conselho. Alémde criticaraadministração daPrevidência
epropor nudanças, os conselhos têm como finalidade, denunciar irregularidades ou máaplicações
de verbas ao Conselho Estadual, que se reúne mnsalmente na sede da Superintendência, em
Florianópolis

Uma das preocupações do Conselho Es�dual é agilizar o pagamento dos precatórios aos

aposentados que venceram ações contra o INSS e as revisões de cálculo de benefícios pela
Justiça Federal. O Conselho Estadual já conseguiu a aprovação de umamoção solicitando ao

Ministério daPrevidência e AssistênciaSocial a realização de concurso público paraprocurador
autárquico, médico perito e agente administrativo. Todos comobjetivo de suprir a carência de
pessoal na área e acabar com o acúmulo de processos naProcuradoriaEstadual e nos Postos do

Seguro Social.

um débito de R$ 35,2 milhões.
Já em Blumenau, 920 empresas
passaram pelo arrastão,
registrando' débito de R$ '11,2
milhões. Chapec6 com débito
de R$ 11 milhões para 797

empresas. Por último,
Florianöpolis com R$ 8,7
milhões para 908 empresas.
Além do arrastão, o esforço na

agilização da cobrançadadívida
ativa" contribuiu para o

incremento, reforçou o

superintendente.

, Apesar do equilíbrio entre a

despesa e a receita que a

Operação Arrastão trouxe para
Santa Catarina, a Previdência,
Social deveräfazer empréstimos
junto aos bancos Da ordem de
R$ 450 milhões para pagar ,�
aposentadorias e benefícios de
fevereiro. No ano de 1996 a

Previdência fechou suas contas
, ,

com déficit fiscal de R$ 1,1"
bilhão e o empréstimo será feito ,

até que entrem as receitas da'

arrecadação de fevereiro.
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Fevereiro começa com eS!.lf.E,onamento rotatlvo
A partir da próxima
segunda-feira, dia 3, o
Centro da cidade terá
21 ruas reservadas

para 'Zona Azul'

Jaraguá do Sul - Com o

objetivo de disciplinar o

trânsito no Centro da cidade,
a partir da próxima segunda
feira (3), estará funcionando o .

estacionamento rotativo,
conhecido como Zona Azul.
Serão 1.200 vagas disponíveis,
a R$ 0,60 por hora, sendo
permitido apenas duas horas
no máximo, caso o motorista

ultrapasse esse tempo será
.

nultado, O estacionamento vai
funcionar durante a semana

das 8 às 18 horas e no sábado

das 8 às 12 horas
O novo sistema. de

estacionamento, vai se chamar
"Cartão Jaraguä" e será
administrado pela empresa
Transitar, que terá cerca de 30
monitoras: credenciadas e

uniformizadas. Neste final de
semana a empresa deverá
colocar as placas indicativas.
O secretário de Planejarrento,
lrineu Pasold, atual vice
prefeito, garantiu que a

implantação da Zonal Azul

será precedida de ampla
campanha de divulgação. O

gerente administrative da

Transitar, Jair Eugênio de

Souza, informou que os

motoristas terão 30 dias para
adaptarem-se ao novo sistema.

O gerente da empresa
\

informou que, inicialmente,
serão 856 vagas. Ele acredita

que deverá atingir o total de
.

vagas em 60 ou 90 dias. A

Transitar, há sete anos no

mercado, administra a Zona
Azul de Rio. do Sul e trabalha
com sinalização de trânsito em

mais cinco cidades na região.

Souza: "Rotativo vai contribuir para a melhoria do
trdnsito e do comércio"

Souza fez questão de frisar que
a empresa não vai abrir

exceção para ninguém,
Iemarando que de cada dez

vagas existentes, quatro
deverão estar ocupadas. Ele
aconselha os usuários a

colocarem os cartões assina
lados no painel dos carros;
auxiliando as monitoras.

MUDANÇAS O

secretário de Planejamento,
Irineu Pasold, informou que
está em contato com eirpresas
especializadas em sistemas
viários para umes tudo técnico
do trênsito da cidade. Segundo

ele, a decisão de fazer uma
nova análise é decorrente de
diversas reclamações.

Naopinião do secretário, o
estudo técnico vai possibilitar
altemativas de rmdanças no

tráfego, o que está previsto
para acontecer rios pröxirms
dias. Ele disse que pretende
ouvir entidades representativas
e profissionais para recolher
subsídios e sugestões que
possamcontribuir com o trân
sito da cidade. Uma das preo
cupações são os pontes de
risco patapedestres, principal
mente junto às escolas.

'Relação das ruas onde funcionará ,

o estacionamento rotativo
1- Rua Epitácio Pessoa - trecho entre as Ruas Marechal Floriano Peixoto e

Coronel Bmllio Carlos Jourdan
2- Rua Emílio Carlos Jourdan
3- Rua Es téria Lenzi Friedrich
4- Avenida Getúlio Vargas - trecho entre as Ruas Marechal Floriano Peixoto

e Coronel Emílio Carlos Jourdan

5- Rua Marechal Floriano Peixote
6- Avenida Marechal Deodoro da Fonseca - trecho entre a AvenidaGetúlio

Vargas e Rua Barão do Rio Branco
7- Rua Barão do Rio Branco - trecho entre a AvenidaMarechal Deodoro da

Foriseca e a Rua Reinoldo Rau
8- R\J3 Reinoldó Rau
9- RuaExpedicionário caboHarry Hadlich - trecho entre a AvenidaMarechal

Deodoro da Fonseca e' aRuaReinoldo Rau
10- Rua João Picolli - trecho entre a AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca

e Rua Reinoldo Rau
11- Rua Guilherme Weege - trecho entre a Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca e aRua Reinoldo Rau
12- Rua Domingos Rodrigues da Nova
13- RuaJoão Marcatto - trecho entre a Avenida MarechalDeodoro daFonseca

e a Rua Reinoldo Rau
14- Rua José Albus - até a Rua Reinoldo Rau

15- Rua Carlos Hafermann
16- Rua Quintino Bocaiúva
17- Rua Francisco Fischer
18- Rua Henrique Piazera
19� Rua Expedicionário João Zapella - trecho entre a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca e a Rua Francisco Fischer

20- Rua Coronel Procópio GOmes de Oliveira - trecho entre a Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Domingos Rodrigues da Nova

.

21- Rua Expedicionário Gumercindo da Silva - trecho entre' a Avenida

Marech� Deodoro da Fonseca e a Rua Henrique Piazera

VERDUREIRA PATRÍCIA

FRIOS - FRUTAS e

VERDURAS EM GERAL
COMERCIAL REGIS LTDA.

Rua Walter Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)
Telefone (041) 311-2043

POSTO MARECHAL LTOA.
,ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS'20:00HS.

* COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*GÁS

Avenida Marechal Deodoro da Fonaeca, 961 - Jaraguá do Sul - SC<

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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Nofundo do"poço
Dependentes ,de crack
são os que mais
resistem ao tratamento
de desintoxicação,

-

além da droga ser a
que lTII;fis vicia num
curto período de tempo

Mais violenta do que todas as

outras drogas, o crack tem,
definitivamente, levado seus

usuários ao fundo do poço. Esta foi
a constataçâo-feita pela Clínica de

Recuperação Nova Esperança, de
Curitiba, que há cinco arios é

especializada no tratamento da

dependência química. De acordo
com levantamentos realizados pela
clínica, o crack é capaz de viciar
em um curto espaço de tempo e o

dependente da droga é um dos que
sofre mais para abandonar o vício.

Em cada dez dependentes,
apenas um consegue manter- a
abstinência (durante cerca de dois

meses), três abandonam o

tratamento ainda po primeiro mês..
dois recaem logo na saída do

tratamento, dois usam a droga e

tentam manipular o tratamento e

a família (o que_ dura no máximo
1� dias pelas evidências), um
morre 'e um comete suicídio, 'num
prazo de um ano.

A Clínica Nova Esperança já
atendeu, apenas este ano, 25 casos

de dependência ao craek, muitos
de outros Estados. O terapeuta da

clínica, Ivo Hermogenes, diz que
a agressividade dos dependentes de
crack, no período de abstinência,

,

é irnpressionante. "Como a

dependência acontece numa velo
cidade muito superior às demais

drogas, a agressividade é resultado
.

do fato de que a pessoa.não entende
o porquê da pen:la de identidade
tão rapidamente", explica..

Hermegenes aconselha a

família a ter tolerância com o
.

viciado e procurar orientações
adequadas para entender os

momentos. mais difíceis da

abstinência, que acontece nos três

primeiros meses. Na opinião do

psicólogo
.

da Clínica Nova
Esperança, Celso Maçaneiro.: o
crack é uma droga tão violenta que.
já na segunda vez, o usuário é

atingido por uma vontade

Pesadelo: ctu/a vezmais�Ülnfas e cada vezmais cedo se mtregam às drogas

compulsiva, de origem orgânica e

psicológica, de consumi-la. "A

intoxicação do cérebro é'muito

rápida. A droga age violentamente
nos

.
neurotransmissores,

deformando as regiões nobres do

órgão" , reforça.
'

Ele lembrou que, recente

mente, a clínica: atendeu um caso

que exemplifica a força da droga
no organismo e mostra como ela
tem atingido OS jovens cada vez

mais cedo. A estudante K.P., de 15
anos, .parou de consumir crack há
dois meses, e hoje participa do

grupo de voluntários dá clínica. A

seguir o depoimento dela;
"Com 13 anos fumei meu

primeiro cigarro de maconha e

comecei. a tomar bebidas
alcoólicas. Nessa época, fiz
amizade com um grupo jovem,
entre 17 e 19 anos, todos viciados,
e foi assim que conheci a cocaína.
O crack foi chegando aos poucos e

. já me viciei na primeira vez que
usei. No primeiro mês, a pessoa já
está bem dependente da droga. Eu
usava à noite inteira. O efeito é o

mesmo que o da cocaína, só que.

triplicado. -Você se sente muito

forte perante as outras pessoas, e
não quer perder nunca esse

sentimento de poder. Eu ia para
casa apenas para comer e dormia
durante dois dias seguidos.
Quando acordava; sentia muita
sede e dores no corpo e na cabeça,
o que só passava quando usava o

crack. Tive dois inícios de over

dose e estava ficando muito

agressiva. Numa noite, quando
quase quebrei minha casa inteira,

,

meus pais chamaram.um médico.
Ele aplicou umsonífero e me levou

para a clínica, onde fiquei
internada por um mês. Hoje,
quando bate a 'fissura' eu fico
muito agitada, agressiva e sinto
dores no COFpO. Para me controlar
fico em casa, onde tenho o

acompanhamento .
de um

psicólogo, ou freqüento o grupo de
voluntários da clínica, onde

encontro pessoas que passaram
pelo mesmo problema,. o que
possibilita a troca de

experiências ".

Depois de fumado, o craek começa. a fazer efeito ém
cerca ele dez segundos
* O usuário fica eufórico, otimista, excitado
* como não houve estímulo normal para o organismo ficar
nesse estado, o usuário émotivado aprocurar um "motivo"

,

para sua excitação. Qualquer gesto ou comentário pode
provocar' raiva, medo ou excitação sexual

Depois de 15 minutos
* O usuário passa a terumaimagem extremamente negativa
de si mesmo
* Pode ocorrerpânico emedo de ser descoberto, de perder
seu estoque de droga ou de dinheiro para comprar mais

crack, o que pode gerar agressividade � violência'

Depois de DOmáximo 48 horas
* Advém a depressão. O usuário fica passivo, não vê
estímulo em nada e começa à procurar mais droga para
aliviar o "down"

OS EFEITOS
,

FIS�COS DO CRACK

ir 371-1422

Problemas respiratórios
* O usuário fica mais suscetível à infecção do sistema

respiratório - o nariz sangra
Perda de peso
* O dependente da droga não consegue focar os olhos e

vê "estrelas"

Dificuldades em dormir
* Fadiga contínua e dores musculares

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO =ístco - MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO

Ff!?ICA COMPUTADORIZApA - DANÇA
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Horário:

06:�O à. '11 :30 - 14:30 à. 22:00
Rua Amazonas, 426
Fone:.(047) 372-1493
Jataguá do Sul - SC
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