
Tem sempre um

jeito de f�zer
melhor
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"�'

G' ld. UT. •

h da papelaria S-g'ma 'piratas'era o wermng aus ••

Op�derefouu,aadmiJ)istralivaque AJusliçadoTcabalhodecidiudecretaro ' SetelojasdeJaragiJádoSulti.veram.,ceJÇa
'propunha,a1émdeouttascoisas,amnentode ,aaestodebensdaSigmaPapelariaéUvraIia. de 100 camisetas com estampas .010

SO% como verba de representação aos de LuizLucllini Filho, proprietário também autoózadasapRelldidaspelapoIfcili. na 6lti.ma
secretários, foi contestado pelo Diretório do Instituto Educacional Sigma e das teIÇa-feira(4). O comércio ilegal foi denun-

Mui)icipaldoPl'em notadivulgada durante confecçõesOrigenes eThIpu's, A decisI.o da ciado poradvogados daDannemann, empresa
a semana. O prefeito GeraldoWerninghaus juíza doTrabalho, Desirré BoIlmann, acatoU

�

contratadapelaWaltDisneyCQmpanyeTune, '

(PFL)rebateu as crlticas e afirmou que oYf ação impetrada pelosfuncionârios, que WarnerEntertainmentpara aexploraÇllo das
.

nlo tem representativid8de e que a nota é' alegam não receberem salãrios desde agosto imagens. As lojasirllo responderpor violaçl.o
Ínentirosa;mostrandoafi!ltadeinfOl1l)llÇIo do ano passado. A empresa tambéJ1l não dediJeitoautoral,estelionatoecrimecontrao'
dos petistas. PáBina3 depositou o FGI'S� PáBina7 ,

. coménio. P'aina 11

sindicatos filiados, à CUT e

integrar a categoria. Na

opinião dele, aatualfederação

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul. 7 de fevereiro de 1997 - Um jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 78 - N 4.081 - RS 1.00

� Estado repassa R$ "240 mil para
,

.

construção do prédio, da Ação Social
,

.

CUTvai criarfederação
de sindicatos,no Estado

Metalürgicos do Estado

querem criar a federação dos
sindicatos filiados à cut
(Central Única dos

Trabalhadores). A proposta
será.discutida nos dias 19 e 20
de abril, no primeiro congres
so da categoria, em Florianö

polis, Naúltima terça-feira
(4), o presidente da Confede
ração Nacional dos Metalúr

gicos, Heguiberto Navarro,
ex -presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC,
esteve em Jaraguä do SUl pará
apresentar o projeto e discutir
o estatuto com representantes
de entidades da região._,

De acordo com Navarro, a
criação de uma outra

federação no Estado tem

como objetivo unir os

. FirnuMJo: W""';"glulus e BiJtencoM assinam con"ênio quegarante repassede R$240
milQIJMunicípio

.

.
'

" O governador em exercício; Pedro creche com 230 crianças de zero a oito
BittencourtNeto (PFL), presidenteda anos e Serve também para reuniões
Assembléia Legislativa, esteve em dos grupos de Alcoólicos Anônimos.
Jaraguä do Sul, na.última terça-feira, De acordo com o prefeito. Geraldo
dia 4, para assinar convênio, firmado Weminghaus (PFL) o objetivo da,
em maio do ano' passado, no qual o ,construção do prédio, que terá 7�1,
Estado repassará R$ ,240 mil para metr�s quadrados em blocos pré
construir a sede da Ação 'Social, moldados, é criar o Centro, de Re-

, prevista para ser iniciada ainda este -cupéração para assistir à viciados em
mês e término em novembro. droga e álcool, além de prestar os ser-
A Ação Social abriga hoje uma viços sociais necessários. Página 4 '

não representa os

teato araguá do Sul "ai
se integrar à feJertlfão estoduol

trabalhadores porque "não
defende a liberdade sindical.
É cartorial e inoperante".
Página 5·
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r o pe-conu 'Q os trabalhadore
Com as vitórias do senador Antônio carlos Magalhães para a presidência

.,

..

.

.

do Congresso, na ültima terça-feira, dia 4, e do deputado Michel Temerpara
\
..Gi�id�o-A�n-tô-n-io-Alves

\ presidir aCâmaraFederal, eleição que aconteceu um dla depois após a escolha •

no Senado, o.governo de Fernando HenriqueCardoso tem tudo'para deslanchar A Câmara dos Deputados aprovou, neste início de 97, o Projeto de

sua administração, emperrada desde o início do ano passado. A eleição dos do governo que institui o. Contrato Temporário de Trabalho e impõe ao

candidatos do Palácio do Planalto dá a FHC um poder nunca visto em todaa trabalhadores ainda maishumilhação e insegurança. O projeto ainda vai
história republicana do país. Nem mesmo o acordo interpartidário firmado no votação no Senado, mas somente a pressão popular tomará possível su

· governo de Gaspar Dutra conferiu ao presidente o poder que FHC tem hoje. rejeição. Caso contrário, estará colocada em prática mais uma maneira d
-

'
-

-Ao conseguir emplacar dois aliados importantes na presidência das duas reduzir salários e desarticular os trabalhadores brasileiros.
.

Casas, rnc assegurou o futuro dos projetos governamentais. A maioria Trata-se de uma niedida que desregulamenta todas as-relações trabalhis
parlamentar situacionista noCongresso dá ao governo a traiíqäilidade suficiente existentes hoje no,país. D� acordo com oProjeto. de Lei; de número 1.724

para a aprovação das reformas pretendidas. cabe ao presidente ter a coragem a empresa que tiver 'acima de 200 trabalhadores, terá o direito de contrat

e a disposição para promover as mudanças que o país necessita e espera. Por 20% temporariamente. Os patrões terão, assim, enorme facilidade d'
enquanto, ruc ainda não se despiu da vaidade pessoal impregnada pelos substituir parte dos seus trabalhadores pormão-de-obra temporária - ess

níveis de aprovação popular ao governo, decorrente da implantação do Plano evidentemente, sem qualquer capacidade de mobilização para exigirmelh
Rem. "O governo agora aprova o que quiser", disse um parlamentar logo. salário e condições detr�alho.

.' ,

após a confirmação da vitória de Michel Temer:
. .

Com o Contrato Temporário, o percentual de recolhimento do FG

O socialista Fernando Henrique Cárdoso, militante de esquerda no final- pelo patrão também cai de 8% para 2%. Ou seja; acaba 'a última garanti
dos anos 60 e início dos 70' e exilado político, participou da �bamada elite que os trabalhadores tinham, caso perdessem, a necessária estabilidade n,

cultural do país, cuja principal colaboração à nação foram os ensaios literários emprego. Caem a obrigação de pagar o aviso prévio, amulta de 40% sobrq
sobre os graves problemas sociais, que submeteram o Brasil à miséria, à o FGTS e a estabilidade provisória à gestantes e líderes sindicais. As hor •
degradação e à perversfl distribuição de renda. Eleito em primeiro turno, FHC 'extras exigidas do trabalhador poderão ser compensadas no prazo de at8.
era a esperança da população � a resposta aos absurdos instalados no país em um ano - hoje, o limite é de uma semana, O argumento para todo es�
20 anos de mílitarismo e alguns outros. de desmandes e incompetência absurdo, segundo patrões e governo, é o surgimento de novos empregos.jã
administrativa, Ao assumir, no entanto, recomendou para que esquecessemos que as empresas estão falindo. Mentira. Foi com base nesta legislação atuai.
o que.havia escrito e embarcou no projeto pessoal da reeleição, relegando a que nosso Brasil se transformou no país mais desiguaI: do mundo.

administração e os projetos a segundo plano. . Agora, querem aumentar ainda mais essa desigualdade, privatizandq
" Eleito em cimade umprojetoeconômico que conseguiu eontera famigerada empresas 'públicas lucrativas e precarizando as relações de trabalho.

inflação, 'que assegurou a estabilidade da moeda, FHC propôs reformas na Retirando direitos que faze� parte do patrimônio dos trabàlhadore "

Constituição, na Previdência, tributária e fiscal. Tudo para garantir a brasileiros. Com a decisão de encaminhar este projeto, e governo Femand
continuidade e o suc�so do Plano Real. O apelo do presidente foi contagiando Henrique C�rdoso apenas mantém-se na trilha da injustiça social, submis

·

a todos. O markering político conseguiu transformä-Io no salvador da pátria e
aos interesses do capitalismo neoliberal. Precisamos aperfeiçoar as le�

ünico responsável pelo futuro do país. Passou-sé a imagem de que o bom trabalhistas e impedir retrocessos brutais desta natureza,
'

andamento da administração püblica implica'necessariamehte na reeleição de *Presidente doSindicato dos Trabalhadores nas IndústrÍ/ls do Vestuário;'
FHC. Tanto assim que a Câmara Federal e o .Senado decidiram aprovar a

.

, véreadorpelo PMDB, de Jaraguá do sut
·

emenda da reeleição e eleger os "parceiros" do governo para ajudá-lo na Art!gosp�raCartaAberta,dtvemsereDviadospataAv.MarechaiDeodOl'odaFoDseca,122,lOandar.

, condução da nação.
. ÀS ca�as devem conter no múimo251nhas de 70 toques. O Jornal'se reserva o dir.eito de silltetbar o

texto e fazer as correções ortográficas e gr8maticals necessárias
.

.
Agora, FHe, com mais dois anos de mandato, talvez seis, está com a faca

e o queijo namão. Só não vai fazer o que prometeu se não quiser, Os.racordos"
de bastidores e os compromissos assumidos anteriormente podem
comprometer os projetos administrativos do governo. Os aliados não merecem
crédito. São oportunistas que nunca deixaram o poder e estarão do lado deste

'sempre. Mas não' se iludam, podem mudar ao sabor do vento se sentirem o

poder ameaçado-.Hipóteses à parte, a�idade é a concreta composição do

governo. A nação respira aliviada e aguarda com ansiedade que FHe coloque
em prática tudo o que prometeu fazer e volte, a administrar, justificando a

vontade de ficar mais quatro anos.

Se vocêquer
realizar' velhos,

\

sonhos sem' perda
de·tempo, fale com

o g�rente BESCII Ittpêditt
,Venha falar com o gêrente
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Sua empresa está precisando crescer já? Você está visualizando um

nevo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro? Venha fala� com o BESC, Que tem muítasrnodaüdaäes de
crédito', inclusive para máqulnas, equipamentos, computadores e até
móveis, Não importa o tamanho dá sua empresa, tem umünancíamento
que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento.

Relaxe e sonhe.. O BESC financia,

,BESC
o Banco de Santa Catarina
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Valle
Informáfica

Diretório do PT critica aumento
- -

diferenciado propostoporWerninghaus
Prefeito rebate e diz
que petistas estão
desihformados�
creditando à notll
intenção de
11umultuar e criar
fatof polR;eos para

,

aparecer'"

Fone: 372-1968
Fax: 372-1130

trativa preconceituosa, o.u, em

nome da decência, rejeitar o. projeto
evitando os privilégios",

\

TIROTEIO - O prefeito.
Geraldo. Werninghaus classificou a

nota divulgada pelo. PT de

mentirosa e afirmou que o. partido
não. tem representatividade para

opinar a respeitei de uma decisão.
administrativa. Ele fez questão. de
frisar que, além da emenda

apresentada pelos vereadores, o.

projeto foi aprovado por
unanimidad�: "EIes (es petistas)
não-, representam nada. Os
candidatos a vereador .tiveram
pouco. mais de mil votos.jpor esse
motivo. 'não. têm o direito a fazer tal

. declaração.
Sobre a informação da nota que

o. prefeito prevê á criação. de mais
278

'

cargos cornisaionados,
Werni.nghaus informou que a
previsão. .se dá pela visão. de futuro.
"Prever é uma coisa, preencher é
outra, Estamos trabalhando com a

previsão. de aumentar, no futuro, os
quadros para serem preenchidos
em creches; no setor de

enfermagem e no esporte",
explicou, acrescentando que a

previsão. é para quatro. anos de

governo, "Não precisaria dar uma

resposta à nota porque o. Pr não
merece. São arruaeeiros . e

mentirosos", disparou.

Jaraguá do Sul - O Diretório

Municipal do. :PT divulgou nota

protestando centra o aumento

diferenciado dado pelo. prefeito.
Geraldo Werninghaus (PFL) aos

servidores, secretários, chefes de

gabinetes e procurado.r geral. De
acordo. com.o documento, o partido.
repudia o. "pacote" de medidas
enviado à Câmara de .Vereadores,
no qual é concedido. reajuste de 7%
ao. funcionalismo e mais 50% aos

outros em cargo de comissão, que
uma emenda apresentada por oito

parlamentares e aprovada pelo.
plenário reduziu para 25%.

Ao diferenciar

vergonhosamente os .reajustes a

serem concedidos aos secretários e

, dernais servidores, o prefeito.
Geraldo Werninghaus deixa

expresso seupreconceito e descaso.
contra o serviço público - critica um

.

trecho da nota e indaga: "Como.

justificar Um aumento de 60,5%
nos salários dos seeretãrios, que já
'recebem R$ 3,5 mil, enquanto a

-imensa maioria dos servidores que
ganha piso salarial de R$ 261,

submete os
: funcionãrios -à

humilhação.
.'

Outra crítica feita pelo. diretório.
do. ,PT é quanto a reforma
administrativa elaborada pelo.
prefeito, Segundo a nota,
Werninghaus ignora as promessas
de campanha quando. cria 278
novos cargos comissionados, 23 a

mais do que a administração ante

riõr, <CE a promessa do. enxuga
mento. da' máquina adminis
trativa?", questiona. Finalmente, a
nota afirma que a proposta de
aumento colocou os vereadores "na
difícil situação. de decidirem entre

aprovar uma .reforma adrninis-

Públicos -e o Diretório. Municipal
do. PT consideram o. reajuste
elevado.

A nota do Pl' vai mais além e

afirma que a intenção do. prefeito é
aumentar 'ainda mais a distância .

entre o maior e o menor saléric

pagos pela Prefeitura. O diretório
. informou que até dezembro do. ano.

passado, essa diferença ec.a de 12
vezes. "O piso. salarial des
servidores jaraguaenses é um dos
menores da microrregião", garante.
o documento, acrescentando que o

aumento. de 50% proposto por

Werninghal:lS concentra a renda nas .

mãos dos mesmos privilegiados e.

amarga 7% de reâjuste?".
No dia 24 de janeiro, o prefeito

Geraldo Werninghaus enviou

mensagem' à Câmara Municipal
propondo reforma na estrutura

adrninistrativa da Prefeitura e

concedendo aumento. de 7% aos

servidores
.

e mais verba de

representação. de-.. 50% para
secretärios, chefes de gabinetes e

procurador geral, já embutidos Os
7% dados. ao. funcionalismo. Os
vereadores' não concordàram com

o percentual de 50% e

apresentaram uma emenda
reduzindo-o para 25%. Mesmo
assim, o Sindicato dos Servidores

Werninghausprometemudar sede do governo em três meses
fontes oficiosas garantiam �u� Ó
acordo '1á estava selado".

.

PROJETO - Para não preju
dicar os funcionários püblicos, já \

que alguns precisarão. pegar dois
ônibus para chegarem até à Prefei-.
tura, Werningbaus autorizou a

contratação de urna empresa espe
cializada em trânsito para projetar
novas linhas de coletivos até o local.

meses. A mudança, segundo.
Werninghaus, tem corro objetivo.
concentrar as secretarias, à exceção'
da deObras, autarquias e fundações,
além de reduzir os custos. com

aluguéis das salas na galeria Dom

Francísco.
Segundo. informações da

Prefeitura, o. aluguel do. prédio. da
Marisol será de R$15 mil, R$ 5 mil

Jaraguá do Sul - Cumprindo.
promessa feita logo após ter' sido
eleíto, o. prefeito Geraldo

Werníngheus (PFL) contirmou a

disposição em transferir a sede do.
Executivo.MUnicipal para umprédio. .

da Marisol, situado na Avenida
Waltet Marquardt, perto. do. Parque'
Municipal de Eventos, onde é

realizàda a Schützenfest, 'em três

míito pequena", definiu.
A especulação em torno do

.

terreno do Café Bauer surgiu na reta
final da campanha política do ano

passado, quando. o.�então. candidato.
Ivo Konell (PMD�) aparecia em

prírreíro lugar nas pesquisas de

opiniãó, .cuja campanha era

coordenadapor Victor Bauer,Konell
serrpre desrrentiu os boatos, mas

a ramos, que o. gÇlverno. paga
atualmente com locações. Wecnin

ghaus informou ainda que estã em

estudos' a viabilidade em construir
um novo prédio para abrigar o

governomunicipal daqui atrês anos,'
cujo. terreno está sendo analisado. O

prefeitonegou que estejanegociando
a compra da ãrea do Café Bauer para
a.construção da sede do governo. "É

, . I

Laboratório 1�nzi de ltnzíli��� C!lfnicZliS 1td�.
Participante do Programa Nacional de Controle de Qualidade

da
.

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

Dra. Rosangela M. Lenzl - CRF' 1397
Expediente: 7:00 às 12:00 /1,3:30 às 18:00 horas

R"a Emílio Carlos Jourdan, 140 - CEP 89251-02() - Jaraguá do Sul � SC
FonelFax: (047) 371-6524 l 372-0108

...
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Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 19

lVI:osaiCO Governadorem exercicio assina
convênio em, Jaraguâ do. SulPouquinho menos

O mGE divulgou o resultado do censo populacional realizado
a partir de agosto do ano passado, Segundo o órgão, Jaraguá do
Sul tem 92.849 habitantes, um acréscimo de 20,6% em relação
à pesquisa feita em 1991, quando apresentou uma população
de 76.994.

.

O número, no entanto, está abaixo das previsões das autoridades
municipais que calculavam

..

110 mil habitantes.

Os vizinhos
Pela mesma pesquisa a população de Guaramirim está em

20.820. Barra Velha vêm em seguida com 13.221, Massaranduba
tem 11.787, seguida de Corupä com 11.081 e Schroeder com
9.293. Por fim, São João do ltaperiú fica em últirno lugar na
região com apenas 3.085 habitantes. •

piscriminação
-

A Comissão de Orçamento da Câmara: Federal decidiu destinar

para o Estado de Santa Catarina apenas R$ 33 milhões dos R$
200 que estavam previstoa, anteriormente.

'

Apesar de ter sido aprov-ada parcialmente, a bancada catarinense
. resolveu protestar contra o que classificou de discriminação.
Os deputados prometem denunciar a postura e o funcionamento
da comissão, caso não forem revistas a distribuição das verbas
federais.

Apressadinhos
O projeto de reeleição foi apresentado ao então candidato a

presidente Fernando Henrique Cardoso, no Restaurante
Mourisco, Olinda-Pe, no dia 17 de setembro de 1994, antes

mesmo do primeiro turno da eleição presidencial, pelo deputado
Maurílio Ferreira Lima (PSDB).

.

.'

A certeza da VItória de FHC já no primeiro turno era tanta que o

deputado Ferreira Lima, hoje presidente da Radiobräs, propôs
ao colega de Câmara, Mendonça Filho (PFL), que apresentasse
a emenda em 95.

Estratégia
.

A proposta da reeleição era de Ferreira Lima, que disputava
urna vaga no Senado por Pernambuco. A idéia de indicar

Mendonça Filho para a apresentação da emenda tinha duas
.

razões: Ferreira Lima não acreditava que pudesse se eleger. O
vice, Marcos Maciel; era, na época, radicalmente contra a

.

reeleição e um pefelista poderia convencê-lo a nmdar de idéia.

Terrorismo
A emenda 001 foi protocolada em 19,95 corno a primeira do
ano. A intenção era aproveitar o clima da vitória de FHC e

aprová..Ja na CCJ daCâmaraFederal. Até o petista José Genoino
votou, a favor da emenda, Agora, FHC posa de salvador da pátria
e o único capaz de dar um destino à nação. Divulga a idéia que,, .

se não reeleito, o trono pode ser ocupado por um "cavaleiro do .

apocalipse"; destruindo o plano e o país.:

Na espera': Bittencourt afirma que apoio ao governo
, será' decidido pela maioria

Rrmado em maio do'
-ano passado entre o

governo do Estado e.o

Munlcfplo, acordo
transfere R$ 240 tril
para construção de um

prédio para a Ação
Social

Francisco AMIs,cP

T"
- .

pela maioria", sintetizou,'
acrescentando que a discussão

será em torno do .espaço
administrativo e político..

Especula-se .que, para

garantir o apoio do fFL, o

governador teria oferecido

secretarias aopartido, inclusive
a: do Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente, de Adernar

Duwe. Este afirmou que
desconhece tal'acordo, "Não sei
de nada .. Vou estar em breve

com o governador e então
saberei", .desconversou,
lembrando que Pàulo Afonso
disse que quer contar com o

apoio do PFL.
Bittencourt.se irritou ao ser

questionado sobre a tática do

PFL para manter o apoio.
"Desde o início do governo; o
PFL avisou que faria uma

avaliação do governo, no final'
do segundo ano, para decidir se
continuava como at><>io ou não.
Não estamos leiloando nada",
disse exaltado.

--�---------------��------------------�--���------�--�----�r-----------�--����--��--__---------,

('

ESTACIONAR, .UM DIREITODf TODOS
.

•
, ..'

•

.

.
J

Dia 3 de fevereiro serão'implantada� em nossa cidade ÁREAS DE ESTACIONAMENTO.
Você poderá estociener seu veículo mois facilmente, por

um período de até duas horas no mesmo local.

Jaraguã do Sul - o

governador em exercrcio,
Pedro Bittencourt Neto (PFL),
presidente da Assembléia

Legislativa do Estado, esteve
no município, na última terça
feira (4), para assinar,
juntamente com o prefeito
Geraldo Werninghaus, do

mesrno partido, um convênio

que transfere à cidade 'R$ 240

mil para a construção de um

prédio com 721 metros

quadrados para abrigar a sede

da Ação Sociai, com obras pelo então deputado estadual

previstas para serem iniciadas. Geraldo Werningbaus ao

ainda este mês. governador Paulo Afonso
Segundo informações da (PMDB). ,"Este é um

Prefeitura, atualmente a casa da compromisso assumido, pelo
Ação Social abrigauma creche, Estado anteriormente. Pela

atendendo 230 crianças de zero interinidade, não devo

aoitoanos,alémdeservirpara -aprofundar-rne nos
:

atos

as reuniões dos grupos de governamentais", discursou,
Alcoólicos Anônimos. acrescentando que assim que
"Pretendemos construir um assumiu o governo pediu
Centro de Recuperação, onde informações sobre o convênio

serão atendidos viciados em e soube que poderia ser.

drogas e em álcool, além de, realizado imediatamente.

prestar, os serviços sociais APOIO - Bittencourt, que
necessários", informou tambéÍn é presidente doPFL no

\ Weminghaus.o novoprédio da .
Estado, não quis comentar

AçãoSocial seráconstruido em sobre as especulações em tomo

. pré-moldados e;. segundo de ,um possívelrompimento da
, previsão 'da administração, legenda' com o 'governo. Ele

ficará proilt� até o. final de- informou que o partido
novembro.; ,

encaminhou questionários aos

Durante a cerimônia da filiados, para -que estes

assinatura ,do
.

convênio, decidissem a posição. em
B ittencourtafirmou que o ato . relação a questão e que está em
será o único desta nanireza negociações permanente como
realizado por ele, lembrando governo. "O PFL é

que foi uma solícitação feita democrãtíco e vamos decidir

.'
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'Sindicatos dosMetalúrgicos do Estado
.

iliaâos à CUTquerem criarfederação
Presidente da

.

Confederàção Nacional·
.

dos Metalúrgicos,
Heguiberto N_ava"o,

. esteve na cidade .na

Última terça-feira (4)
para traçar·as metas
com sindicalistas·da

região

Cêsar JiJnkesK:P
.

é "balela".
·

"As empresas que têm compromisso COIJl o social

já estão instaladas no país vão e apostam. apenas na

descentralizar a produção. especulação produtiva. "O
Ninguém acreditaque uma GM capitalismo não tem pátria, ele
vá contratar novos empregados está onde estiver o dinheiro e

e abandonar a mão-de-obra mais .chances de ganhá-lo",
qualificada das outras filosofou, acrescentando que as

unidades", sentenciou. Ele empresas estrangeiras estão

informou que, somente na apostando nos incentivos fiscais

região do ABC, 130 mil oferecidos pelos Estados e

trabalhadores foram demitidos Municípios por ocasião da

nos ultimes quatro anos. instalação no país.
- O govemo mente quando Para Navarro; as indústrias

divulga o, índice de estão exigindo cada vez mais

deserrprego no país, Os 4 ou dos trabalhadores e traçando
5<fe estão longe dos 18 ou metas "absurdas". Sobre a

20% apresentados pelo reforma da Previdência, ele
Dieese (Departamento disse que o governo_ deve

Intersindical de Estatísticas e propor o firn dos privilégios e

Estudos Sócio-Econômicos). não o fim dos direitos. "São

Hoje são cerca de dez milhões precisos algumas .mudanças
'de desempregados. A área: in- para adequá-Ia à nova

formal cresceu de lSpara 32 estrutura, mas nàda que
milhões nos últimos dois anos comprometa o futuro' do
- denunciou. . trabalhador", aconselhou;

SOCIAL - Navarro afirmou lembrando que existem maitos.

que as indästrias estrangeiras
.

ganhando mais do que' deviam
.

que estã�.vindo para o país não e maitos ganhando misérias.

Jaraguá do Sul - O

presidente da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos,
Heguiberto Navarro, ex

presidente do. Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC, esteve
no mmicípio na última terça
feira (4) 'para apresentar as

propostas da criação .de uma
.

federação da -categoria no

Estado. Navarro esteve

reunido, na sede do Sindicato
dos Metalürgicos, 'com.

representantes de entidades dos
setores netalürgioo, mecânico
e dematerial elétrico de Jaraguá
do Sul, Pomerode, Blumenau, "

Criciúma e Joinville. Na

oportunidade, eles discutiram o Projeto: Navarro quer integrar trabalhadores para garantir
estatuto e a estrutura do democracia sindical

primeiro congresso, que vai

acontecer nos dias 19 e 20 de

abril, em Florianópolis.
De acordo com Navarro, o

objetivo de se criar uma

federação dos sindicatos
. filiados à CUT (Central única
dos Trabalhadores) é organizar
os trabalhadóres no Estado,
unir os sindicatos e integrar a
categoria, Na opinião dele, a
federação existente em Santa
Catarina não representa os

trabalhadores e não defende a

liberdade
.

sindical. "A

federação do Estado é cartorial
e inoperante. Queremos uma

federação legalizada
politicamente", declarou,
informandó que a federação vai

congregar 20 sindicatos com democratização dos 'sindicatos,
aproximadamente 80 mil à medida que promove
trabalhadores, destes, 60% reciclagem profissional,
fazem parte dos sindicatos que informa os trabalhadores e

participaram.da reunião com acompanha o avanço
Navarro. tecnológico nas linhas de

Anteriormente, a direção produção", . argumentou
nacional pretendia criar uma Navarro, acrescentando que os

federação que envolvesse os sindicatos perderam força com

Estados -de Sinta Catarina e
.

a globalização.
Paraná. Depois optou-se por Sobre a vindà de

um órgão catarinense apenas. A . montadoras automobilísticas

ConfederaçãoNacional dos· para Santa Catarina, Navarro
. Metalúrgicos reúne atualmente 'jogou um balde de água fria na

cinco federações, Rio de esper3:nça do aumento do

Janeiro e Espírito Santo, Norte número de emprego. Segundo
e Nordeste, Rio Grande do Sul, ele, o-anúncio da criação de 15
São Paulo e Minas Gerais. "A mil novos empregos no Estado

confederação contribui para a com a instalação das indústrias

COMUNICADO
Todas as EMPRESAS, PERSONALIDADES E

IMPRENSA Destaque do. ano de JARAGUÁ DO

SUL, apontadas na pesquisa de opinião pública,
realizadapelo MASTER Transglobal Instituto de

Pesqúisas em Dezembro/yô, junto a população
comerciária, estarão sendo visitadas nospróximos'
dias.

'

A Equipe da MASTER Transglobal Instituto de

Pesquisas, visitará todas as empresas .. e serviços
classificadas em primeiro lugar na pesquisa, de
acordo com a Preferência da população de
JARAGUÁ DO SUL

. EMPRESAS, PERSONALIDADES E IMPRENSA
MASTER TRANSGLOB�L PESQUISAS
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A

Enio Padllha Pilho
Nome feio é o seu!

, Todo mundo gosta do próprio nome. Ainda que o fulano 'se chame

CleopOncio, Conscücio ou coisa que o valha. o sujeito acaba se

acostumando e pronto.
. "

Na infância, principalmente nos primeiros anos de escola, os nomes

esquisitos incomodam mais. AS crianças são mais naturais. Costumam

achar graça de tudo e ainda não desenvolveram a capacidade da hipocrisia
e da falsidade, que são habilidades de adultos. Umamenina, por exemplo,
que se chama Ermengarda, não tenham duvida: todo mundo vai chamä-la
de "Espingarda" ou coisa pior.

Quando eu estudava no fnstituto Estadual de Educação, nos primeiros
dias de aula, os professores chamavam uma tal de PASCOÍNA, que não

respondia à chamada - porque não estava na sala de aula. Todos nós

tínhamos grande curiosidade em saber como seria a dona de um nome tão

estapafürdio: PASCOÍNA!
-

,

,Ao fim de duas semanas de ausência, num belo dia a professora
chamou: Pascoína,

, -Presente, respo'ndeu uma voz bonita no fundo,da sala,
Todo mundo se virou na carteira; dirigindo o olhar para o lugar de

onde havia partido a voz. E, para surpresa geral, a dona da voz bonita e do

nome medonho era, na verdade, uma moça muito bem desenhada.

Lindíssima, para ser mais exato;
,

,

Mas eu acho que, no fundo, no fundo, a turma toda ficou meio

decepcionada.' .

E quem pensa que' ter nome bonito resolve o problema, engana-se
redondamente. Na verdade, mesmo que você s� chame Eliane, Daniele,
Ricardo ou Bráulio, isto não livra você de, amanhã ou depois, aparecer

.

um personagenrna televisão com um nome desses epronto: você não val
ter paz por um bom tempo.

:

...

Eu, por exemplo, já fui vítima disto por duas vezes. Na primeira, foi
na época do VtlaSésamo (lembram aquele programa infantil da televisão1).
Havia um &io safado e trapaceiro que vivia fazendo sacanagem com seu

amigo Beto.
'

Na época, ninguém podiame ver na rua sem me perguntar pelo. Beto.
"Ei Ênio, cadê o Beto?'

Na segunda vez, foi azucrinante. A culpa foi do Jô Soares, que botou
no ar um tal de Padilha, personagem de masculinidade duvidosa e que
tinha em casa uma mulher super gostosa e pouco séria.

Passei anos ouvindo pacientemente o famoso "Vai pra casa Padilha".
E ainda hoje, passados dezessete anos, de vez em quando alguém me vem

com essa piada. Nos tempos agudos foi terrível. Ninguém me poupava.
Nem os parentes!

Mas eu não sofro sozinho. O Batista - amigo meu dos tempos do
atletismo - teve de aturar, pormuito tempo, o"Cala a bocaBatista" (também '

por conta do Jõ Soares). .

E quando o Bvàndro Mesquita esua Banda Blitz colocaram no ar a

Rádio Atividade, quase morri de pena daminha amiga Bete: por qualquer
coisinha o pessoal.caía de pau: "Calma Bete, calma!"

,
'

Todo mundo se divertia. Menos a Bete.
Na minha turma de faculdade tinha o Adão. Rapaz inteligente,super

amigo, calmo e de muita paz.
,

A sua calma e paciência me anímavam, de vez em quando, a fazer
uma brincadeira com ele:

.

Eu chegava à sala de aula e ia' cumprimentando a todos, um por um:
Ave- Ricardo! Ave Sebastião! Ave Pedro!...

.

Quando chegava a vez do Adão, todo mundo já estava com aquele
risinho sem-vergonha na cara. Mas eu não dizia "Ave". Falava
simplesmente: bom dia Adão! :

- Ave Padilha, respondia ele aliviado.

Caixa postst tet - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br ,

Apevi reinicia vendas
estandes para a IIMultifeir

Composição da,diretorla daAmvali • Associação dosMunicípios
do Vale do, ltapocu ,. eleitos para o exercício äe '1997
Presidente: 'Antônio Carlos Zimmermann - prefeito de Guaramirim
12 vice-presidente: Luiz Carlos Tamanini - prefeito de Corupá

'

2!! vice-presidente: Geraldo Werninghaus - prefeito de Jaraguá do Sul

Conselho Fiscal
Efetivo�:

Jaraguá do Sul - A' Apevi abrigará 70 estandes destinados à

(Associação das, Pequenas indústria, comércio e empresas

Empresas do Vale do Itapocu) prestadoras de serviço. Os

reiniciou as vendas dos 151' organizadores. pretendem dar

estandes disponíveis nos pavilhões prioridade às empresas locais nas

. "A" e "B", -do Parque Municipal negociações, mas as vendas estarão
de Eventos, onde acontecerá, no abertas também para as de outras

mês de julho, a segundaMultifeira. cidades, que têm demonstrado
O zerceiro pavilhão será utilizado ,interesse em participar do evento. '

para a realização da "Roda de Para os empresários locais, as

Negócios" e o leilão de máquinas vendas dos estandes vão até a

e equipamentos usados. segunda quinzena de fevereiro, a

Segundo informações da Apevi, partir desta data, serão voltadas
o Pavilhão A será reservado à XI . .para interessados de outras cidades,
Feira da Malha - confecções, A primeira Multifeira,

, acessórios e matéria-prima. O B realizada de 20 a 28 de julho do

ano passado, que reuniu a X Fe'
da Malha, a m Feira da Peque
Empresa, além do I Leilão d

máquinas e equipamentos usad
.

e a Roda de Negócios, contando
ainda com o Salão do Desig
montldo pelo Sebrae, foi visita
por cerca de 53 mil pessoas
registrou négõcios entre 5 a 10
em relação ao ano anterior, quand
as, feiras eram separadas. N

avaliação final dos organizadores
a primeiraMultifeira foi sucesso
vendas, negócios e troca d

experiências entre os expositores
participantes da Roda de Negócios,

Mário Sasse - prefeito de Massar;:lnduba
�lvalrRicardo - presidente da Câmara de Massaranduba
José Miguel Campestrini - presidente da Câmara de"Schroeder

, Alzerino Bernardes - prefeito de São João do ItaperiCl
Ivaldo Kuczkowski - presidente daCâmara de Guaramirim

, Afonso VavasSori - presidente da Câmara de S. J. ItaperiCl

Suplentes:
'

Delegados juntos à Fecam: AntônioCarlos Zimmermann
Orlando Nogaroll- prefeito de Barra Velhà
Gregório Alois Tletz - Prefeito de Schroeder

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industríal vai prom�ver
a partir de 17' de fevereiro, três cursos de computação:

1 ;.. Usuário de microcomputador em WindowslWordlExcel

Carga horária: 76 horas

Período: 121fev a ll/abr
Horário: das 16 às 18 horas

Pré-requisito: 1 C>

grau completo

2 - Usuário Júnior de microcomputador em WindowslWord

Carga horária: 60 horas
.

Período: 17ifeva lIabr
Horário: das 10 às 12 horas

Pré-requisito: cursando a 5a série

3 <Power Point

Carga horária: 20 horas

Período: 17/fev a 28/fev

Horário: das 14 � 16 horas

Pré-requisito: usuário de windows

I,

CEAT. AUTJMJ N" 01/587/96 INICIO E TÉRMINO DA PROMoçÃO:
PROCESSON·08000,028.691/96·89 DE 24/12196Â 17/05197

...

17/05/97�::::=

MAIS 126 BICICLETAS MONARK MBIKE--PLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11/01/97, 25/01/97, 08/02/97, 22102/97, 08103/97, 22103/97, 05104i97, 10105/97 (14 BICICLETAS POR,SORTEIO):

I' LOJAS E SUPERMERCADOS' ,

"

I
. w. CADA R$ 20,00 EM

_ :] • 1 .... I. li : ri \IJ ·li .I COMPRAS = 1 CUPOM

_••__ I] " ., I I r. lU Leia o Regulamento no cupom.
,

GRÁTIS POR SORTEIO

UMA MERCEDES BENI �180 ClASSIC OKm
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ELITE (Mototola) -'

Sony-
Nokia mod., 232 -

SEXTA-FEIRA, 7'DE FEVEREIRO DE 1997

R$ 750,00
, ,

R$ 650,00
,R$ 3�O�OO

975-1159 c/ Cezar
OFERTA:

Vendo Micro

Compuador Note Book
586 Sbarp 100 Nbz, visor
colorido, mouse Cristal

liquido R$ 2500,00 à
vista .ou à prazo
negociável. Telefone:

975-1996 ou 372-3303.

Alugo. Roupas de

Carnaval, Telefone:372-
3827 com Cida

Vendo Indústria de
Sorvetes e Picolés.

Umamáquinadeproduzir
sorvetes epicolés ( Tipo
MP-30), 05 freezers, 01
liquidificador Indústrial e
embalagens, por' R$
6.300,00. Contatos:

371-7876 ( Sorveteria

Sideral)

Vendo Aiwa NSX 999
1.800Watz, duplo deck,
várias funções.Bandeja
para 3 CDs. Por R$
900.00 Paço em 2x.
Tratar com Fabio.

. Telefone: 372-1081 apÓS
17:30: '

'

Vende-seCompressor de
ar 10 pés" 200 libras,
tófásico porR$ 280.00.
Vendo Jato de areia R$
250.00. ",felefone;371-
3414HorárioComercial. '

Compra-se ,telefone'
prefixo 371 pelamelhor
oferta proposta, Ligar ,

para 372-2000.
'

-------

Cassio com caixa desom
porR$ 150,00, pelo fone
372-2419.

Vende-se um cavalo
crioulo.' Tratar na

LanchonetePrestigio na

Rua Reino�do Rau, 63
com.Gefersonou Leni.

, Vende-se um kart

categoriakadete indicado
para criança até 10 anos.

'Preço à combinar.
Telefolie:372-1794..

'Vende-se Lavadom de

Louça Enxuta para seis
pessoas, R$, 250,00.
Telefone:372-3248.

Vende-semóveis de uma
casa inteira emóveis de
um salão completo. Falar
com Marta QU Mirian .

Telefone:373-0606 com

urgência,

Vende-se a Marca

Registrada '"BIRILLO"
com certificado, tratar
372,"1185�

Compra-se Esteira

eléricacomputadorízada,
tratar 975-1505.

Vende-se sala de jantar,
fogão, geladeimemóveis
apreço de ocasião, tratar '

372-2798.

,

Vende-se duasmáquinas
Interloque e uma

Cobertura, tratar 973-
8313.

Procura-se telefone
celular para alugar ou
comprar, tratar com Sr;

, Adair no 973-5157.

completa de casa e

Compra-se Balança serralheria, tratar 975-
Mecânica de 100 a 250 ,1303. "

,

Kg, tratar 376-281'4.

com motor compressor,
um ano de U$O, por R$
400,00, tratar Rua.

Procópio Gomes, 440
Lanchonete Souza. com
Anselmo.

280 Km 56 em frente a

PolíCia Rodoviária de
Guanunirinl.

'

Vende-seBicicletade 18
marchas por R$ 50,00,
tratarMal. Deodoro, 855
8° andar apto 801. .

Vende-se mobília

Vende-se'Geladeira de

280L ecompmcapacete,
tratar 372-2706.

.

R$ 240,00, tratar 973�
3377.

Vende-se Vídeo Game
Master Sinten com dois

cartuchos e dois

controles, tratar 372-
'372l.

Vende-se Vídeo Cassete
e TV 14' por R$ 400,00
osdois, tratar973-0288.

Vende-seCavaloManga
Larga'marchador e um

pequeno para criança,
tratar 973-9847.

Vende-se Vídeo Cassete

por R$ 320,00, tratar'
372-3236.

Cris.

Vende-se Carrinho de
Bebê lavável, por R$
120,00. Tratar 371-
7533.

Vende-se 2Máquinas de
'

CostumOvedock, euma, ,

7500 pontosRimoldi por
R$ 7,00,00, e outra

Cansai especial3 agulhas
semi-nova. por R$
1100,00, tratar 371-
0518.

Troco telefone dé Barra
Velhaporum de Jaraguä
do Sul, pago volta, tratar
973-9347.'

Vende-se máquina
Overlock de l.Omil
pontos Rimoldi por R$
1300,00 ou troca por
CG, aceito proposta,
tratar 973-3197. ,

Vende-se Celular
transferível por R$

__________

' 900,00, tratar973-9647.

Vende-se uma máquina,
industrial de costura faz
Reta" Zig Zag , e

Bordados, por R$
Vende-se 4.500 Tijolos' 800,00, aceitatrocarpor
maciços porR$ 250,00. Freezer. Tratar Rua
Tratar 372-2925. Emílio Schulz, 296.

'Vende'-se dois cachorros
Cofapp euma cadelapor
R$ 50,00 cada, tratar
372-0387.

Vende-se Poodle Toy de
�O dias, 'desvenninado,
porR$ 80,00 cada, tratar '

372-2456 ou Rua dos

Escoteiros, 128.

Vende-se Vídeo Cassete
Philco' 4 cabeças, uma
Balança tipo plataforma
marca Rimert para

,

300Kg e Máquina de
Costura Reta, tratar<975-
1635.

Troca-se Telefone 372

por 376, tratar 3715043
e compra-se forja,
massaneo ebigorna

Vende-se' 'Celular
Motorola 550 com duas

baterias, aparelhos por
,'R$ 800,00, tratar 3'72-

Vende-se título do Clube 2463.
Atlético Baependi. R$
420,00. Telefone:372-
3248.

Vende-se Máquina de 'Vende-se Assadeira de
Picar Trato com motor Vende-se SerraCircular Frango com butijão por
completo e trituradeira, Bosch com disco turbo R$ 400,00, tratar Rua

Vende-seórgãodamarca 'Vende-seBetoneira 145L -porR$ 500,00, tratar BR. maquila semi -nova, por FrnnciscoHuscbka, 945.

Vende-se uma bicicleta
'Mountain Bike Monark Vende-seMil Telbaspor Vende-se Teclado (29
Plus de 18 marchas por Vende-se Cadeira de R$ 150,00, tratar 973- teclas) Yamaha por R$
R$ 135;00 e uma Rodamotorizada, marca 5507. ,100,OOeumRoBerno40
.bicicleta de senhora por Fredon, tratar373-0640. com quatro rodinhaspor
R$' 130,00. Tratar Rua Vende-se Carrinho de ' R$ 30,00, tratar 372-
Joinvílle, 1118 em frente 'Troco Mãquinade Tricô Bebê Borigotto dupla 0231.
ao Trapp, com Monso. porumVídeo Cassete ou : face, por&$50,00, tratar

- Blank. Aparelho de Som 4 em, RuaJoinville, 2802� ,.

1, tratar 371-5587 com

Vende-se, Agasalho e

BermudadoColégio São
Luís e duas bicicletas,
tratar 372-1875.

Vende-se Celular, tratar
975-1303.

Vende-seEsteiraÉlétnea,
tratar 372-1362.

Compro Carrinho de

Bebê, tratar 372�-328b.

Compro Compressor
10pés de 100 ou

200libtàs, 'tratar 376-
3811. .

Compro Feezer 31° ou

415L, tratar com Ivo na

RuaLouriValZocate1li,6O
VJla.Lenzi.
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CORREIODO POVO - 2 PUBLICA ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 1

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349 ,

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184 �

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato
para Protesto os Títulos contra:
Adelmar Max Eggert - R. Pastor Ferdinando Schuluzen, 131 - Nesta;
Alexandra Luchini - R. Guilherme Weege, 156 apto. 202 - Nesta;
Borrcharia Floriane Uda. - R. Joinville, 1311 - Nesta;
BoIicl:l� Guaramirim Uda. - R. 28 de Agosto, 215 - Nesta;
�arlos Alberto Guths - R. José Menegotti, 190 - Nesta; ,

Claudicir Malchioretti - ME - Rod. BR 280 Km 78 - Nesta;
Claudecir M�chioretti - ME - Rod. BR 280 Km 78 - Nereu Ramos - Nesta;
Confec. Noppen Ind. e Com. Uda. - R. Leopoldo Janssen, 100 - Nesta;
Confec. Noppen Ind. e Com. Uda. - R. Leopoldo Inde. Com. Uda. - Nesta;
Cerâmica Campanharo - Est. caixa D'Água próx. Igreja - Guaramirm;
Componentes Sist. Maqs. Constr. Uda. - R. José Stulzer, 80 - Nesta;
Débora Cristina Brges - ME - Posto de Lav. S/A - R. Barão do Rio Branco s/nº
- Nesta;
Elias Paoletto - R. José Menegotti, 157 - Nesta;
Elisaldo Leutprecht - Rio Cerro I - Nesta;
Empleitec Empreiteira Mão de Obra - R. Ney Franco s/nº - Nesta;
Fleur - Com. Imp. e Exp. Uda. - Av. CeI. procópio G. Oliveira, 1550 si 3 -

Nesta; I

Formabor Ind. Ecom. Art. Borracha - R. Leopoldo Jansen, 120 - Nesta;
lsolde Horwath - Estrada Nova Bairro Nereu Ramos - Nesta;
Ind. Com. Calçados Jaraguá Uda. - R. Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesta;
Ind. Com Calçcados Jaraguá Uda. - R. Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesta;
José Amarildo Sordi - R. Max Egert, 79 - Nesta� . \
J. R. Pedroso de Quadros - Av. Tiradentes, 257 - Nesta;
Juraci Bento - R. GuilhE�rme Mercheti Final - Corupá;
José Amarildc;> Neves de Oliveira - Av. Mal. Castelo Branco, 7025 - Schroeder;

Lucia Buzzi ME - Av. Mal. Castelo Branco Lj 5033 - Schroeder;
LZ Negri Repres. Uda. - R. Guilherme Weege, 166 - Nesta;
LZ Negri Repres. Uda. - R. Guilherme Weage, 166 - Nesta;
LZ Negri Repres. Uda. - Guilherme Weege, 166 - Nesta;
Lilian Com. de Cestas Uda. - R. Reinoldo Rau, 340 - Nesta;
Marcelus Ind. e Com. de malhas Uda. - R. 602 Nr 151 - Nesta;
Máquina Grassia Uda. - R: Wilhelm, 786 - A - Nesta;
Metalim Ind. Maq. Uda. - R. ax Wilhelm, 786 - Nesta;
Mario José Marangoni Com. Repres. - R. Reir'loldo Rau, 757 - Nesta;
Madeirante Ind. Ecom. de Art. Madeira - R. Modesto Theiss, 358 - Nesta;
Mercadinho Pepos Uda. - R. Roberto Ziemann, 1434 - Nesta;
Metal Wagen Uda. - R. Iberto Klitzke, 178 - Nesta;
Netuno Modas Uda. - R. Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Nesta;
Nilton Luiz Voltolini - Nesta; �

Olivia de F. de A. Tores - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - NeSta;
Oscar. Cesar Amaral Werner - R. Henrique Piazera - N9$ta;
Olinda Oschakowski - ME - Av. Mal. Deodoro 364 si 2 - Nesta;
Optus Ind. e Com. de Malhas Uda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Vila Lenzi
Nesta;
Optus Ind. e Com. de Malhas Uda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;

_ Optus Ind. e Com. de Malhas Uda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Vila Lenz
- Nesta;
Optus Ind. e Com. de Malhas Uda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
Paradisius Empreendimentos e Prim. Uda. - R. Barão do Rio Branco, 77
Nesta;
Paradisius Empreendimentos e Promoções Uda. - R. Dona Antonia, 73
Ne�a' �

,

Ronaldo de Bortoli - Nesta;
Ramdri Trans. Com. Repres. Ltda, - Av. Mal. Castelo Branco s/nº
Schroeder;
Transportadora Marquardt Uda. - R. Estrada Rio da Luz I sln - Nesta;
Transportadora Marquardt Uda. - R. Estrada Rio da Luz I sln - Nesta;
Transportadora Marquardt Uda. - R. Estrada Rio da Luz I sln - Nesta;
Três Rios Confec. Uda. - R. Roberto Ziemann, 3720 - Nesta;
Três Rios Confec. Uda. � R. Roberto Ziemann, 3720 - Nesta;
Três Rios Confec. Uda. - R. Roberto Ziemann, 3720 - Nesta;
Waldemiro Drews Serraria - Estrada. Rio Alma sln Rio Cerro I - Nesta;
VG Ind. Es. Uda. - R. Roberto Ziemann, 175 - Nesta;
Vilson Rengel - R. 903 - B - Lote 62 A - jardim Primavera - Nestà;

'"

LS/Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 1997
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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'Jaraguá doSul, 7 éle fevereiro de 1997

!', Classi-Emprego
uma Parceria

. CORREIO DO POVO - HUMANA

MPREGOS CORREIODO POVO - 3

II

� AUX. ESCRITÓRIO
CLEITON 372.2505

VENDEDORA
.
SILVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
VIVIANE 372.0276

M9TORISTA AUTO.

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON 3:71.8054
MOTORISTA AUTO.

CESAR 371.8953' CONHECIMENTO EM PROJETOS E lEITURA E

TÉC. ELETRÔNICO INTREP�ETAÇÂO DE DESENHOS.

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI '973.8068 , - - - - - - _ _ _ _ _ _'. .-
,

�UX. DE ESCRITÓRIO , Concessionária' ,
ROSE

i
973.3771 I '

•.
DESENHISTATÊXTIL· tfe Carros ImhorúuCos'
ANGELO 374�0228. .

r •

Procura moça de 20 a 23 anos para atuar em vendas. •
CONTADOR I So!iCita-se: boa aparência, dinamismo e desembaraço. "

LUIZ 634.0568", INFORMAçOESNAHUMANA.
.

�
.

AUK. ESCRITÓRIO '... - - - - - - - - .. - - - - -

CARLA 371.3864
.

' I . Data:'�f e 22 deFevereirode 1997
RECEPCIONIsTA

GUARDA DE PORTARIA (GUARITA)
Horário .. Día: 21- das 18 às 22

FERNANDA 973.8806
.

SEXOFEMININO,IDADEMÍNIMA30ANOS
22 _ das 8 às 18 horas

,

VENDEDORA

'1' I Ministrante: Ermeli Mariot
IARA 372.2483 LAVADÖR DE CAMINHÕES

. AUX. pODuçAo ......,..CAR_TE_I_RA_"D_"__,....___.;....__..,...· ASS�NTE SOCIAL - SOCIOTERAPEUTA

CARMEN 973.8474
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864 .

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

GIOVANE 372.1923
RECEPCIONISTA

mCIANE 375.1365
AuX ESCRITÓRIO

GIRLEI 392.3066

,
VENDEDOR

ADEMAR 372.()444
CAIXA

RAQUEL 372.3765
CORRETOR

GLEDSON 372.3017

MODELlSTA
COMEXPERI'tNCIA COMPROVADA

NFORMAÇOES NA HUM.ANA

�
'HUMANA.
...._IA "MI

INF'ORMA

EXIGE-SE: COM EXPERI�CIA NAARTE DE CRIAÇÃO .

lNFORMAÇOES NA HUMANA

Programa de Prevenção de RiscosAmbientais - PPRA
(firtal)

o estabelecimento dos Níveis e Ação, valores estes inferiores aos Limites de

Tolerância, onde as empresas são obrigadas a iniciar ações preventivas, é outro
avanço signifiClltivo.
O estabelecimento de que quando inexistirem 'Limites de Tolerância na NR 15
deverão ser utilizados os valores de referência da ACGIH, ou outros que
venham a ser estabelecidos em negociações coletivas, awnenta o leque dos

agentes que deverão merecer atenção das empresas.
fato de que medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho
devam preceder às-medídas de proteção individuaI, sempre que medidas de
ordem coletiva forem tecnicamente inviávei$, ex1ral!0la o que até então vinha
send� praticado. A partir de agora, por exemplo, se wna área for ruidosa, a
exposição máxima não .deve exceder a 8 horas se o ruído for de 85 dB (A). Se
for de 90 dB (Arestá exposição cai para 4 horas. Se for 100 dB. (A) II. máxima

exposição diária permissível será de 1 (wna) hora. Como vemos medidas de

organização do trabalho, de acordo com os novos critérios legais não só podem
como devem ser adotadas antes de se exigir a proteção individual através dos
EPf. Nestes casos como irão agir ,os Sindicatos? E a Fiscalização?

INFORMAÇOES NA HUMANA

� CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
----------------�---------�-------------�---------------.------.--

Curso de: Desenvolvimento Interpessoal

TRABALHO
TEMPORÁRIO'!

. .

INFORME-SE NA' HUMANA,
SOBRE A ,

URGENTE TRA8�LHO TE."ORÃRIO

Objetivos:
• Oportunizar o auto-conhecimento .

,

• Melhorar o relacionamento interpessoal
•

, Facilitar a compreensão do relacionamento
humano

Conteúdo:
• Estudo.da Personalidade Humana
• Dinâmica do Relacionamento Humano
• Jogos Psicológicos
• Afetividade e Reconhecimento

Vagas: Limitadas em 20participantes,' ou
"

'

cursofechadopara uma empresa. '

Custo: RS 30,00porparticipante
Reservaspelofone: (047) 371- 4311.

Vo.CÊ QUE TEM CADASTRO. NA HUMANA,
NÃo."IMPORTANDO QUANTO. TEMPO. FAZ
QUE Vo.CÊ SE CADASTRo.U, BASTA No.S
DIZER' QUE,

.

ACEITA· TRABALHO.
TEMPo.RÁRlo., PARA fER MAIS UMA

o.Po.RTUNIDADE DE EMPREGO..

INFQ�ME-SE, NÃO PERCA!

Para atender de forma global e concatenada à nossos

CI!entes integraram-se os esforços técnicos da:,.

,
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
·MEDICINA. DO TRÂBALHO ( PCMSO ) � AUDIOMETRI.A'
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - .CURSOS NA ÁREA DE RH

,

URGENTE TRAB"LHO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGuA DO SUL - SC .

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

ASSESSORIA EM RH A_H_U_M__A_N_A_·_É_PA_R_T_E_D_E_'S_U_A......E__M_P_R_E_S_A__I__...;......,I

, \
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CORREIOD6 POVO - 4 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS Jaraguá do8u1, 7 defe�ereiro de 19

�EC�EflTIVfl, DUfiS �ODfiS
,NOVO ECÔNOMO'

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 arniqos são bem vindos e a Associação
Recreativa e, Ecônomo buscam a satisfação de seus
clientes, atendendo com qualidade todos os serviços.

-I!'

JAGUÂRJT50
o Par1IcJa,àIétí1ca '

o cambio automático
"

o Motor49,3 cc
O.FreIo a cisco na
nxIa dianteira
o Suspenslo

'

teIesoópk:a na
dantelra

.. o Porta-capacete sob
,
obanco

" '

" *ValorR$3.180,OO

XPLORER 300'4 X 4

JAGUAR JT 100
• ParIIda elétrica
• cambio automático.

'

• Motor 95,6 cc·
• FreIo a disco na nxIa "

dianteira, ,

• SUspeosAÕ teIes®pIca
na diantel18
• parta-capaeete so6 o
banco,
* valor RS 3.380,00

,

TRAILL BOSS 250

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

.JET-8KI • YAMAHA .JET·SKI·USADOS
,

WaYeblaster

Super-Jet
Wave-Rider
Wave-Rider 1100

R$9.800,OO
R$10.800,OO
R$12.300,OO
R$14.500,OO

96.0K
96-0K
96,-OK
96-0K

KawasakiSX 94
Kawasaki SXI 95
Kawasaki ZXI900 95
SEA-DOQSP 92

R$6.000,OO
R$8.000,OO

R$12.000,OO
R$ 5.500,00,
R$ 4.500,00.
R$4.500,00
R$3.500,00

Vamaha Super-Jet 92

Yamaha Super-Jet 92

Suzuki

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

POSSUíMOS ,,!:ANOS DEFINANCIAMENTO,

94

Vende-se Tipo195 motor,2.0 com 4 portas Vende-se'Gol/Sõmotor de Passat, emóti
por R$ 16.500,00 ou troca-se por dois carros" estado, tratar 973-8863 comAltamir.

tratar 973-8951.
I

Vende-seFiorino Furgão 85186 por R$ 3mi1
tratar973-3567.

'

Vende-se Opala Comodoro SLE/90, a

gasolina completo. Tratar '975-0285 com

Nelson. Vende-se Moto TitatiJ95 cOm 27 parcelas
pagas preço anegociar, tratar 372-1169 co
Fred.

I

Vende-se Apolo GU91,bordô, com som,

rodas; de magnési por R$ 4500,00 + 18x de

R$297,00, tratar973-8185. Vende-se Fuscal77, original ou troca por
moto menor, tratar Rua Angelo Schiech

Vende-se Caravaml80 ou troco por Pampa' ao ladoBeira Rio.
ou Saveiro, tratar 975-0756.

Vende-se Pampa/84 com 10mil km por RS
,
Vende-se Monza184 por R$ 4500,00, tratar ,3500,00, tratar 371-4424.
973-5692 �-'------'------'''--

Vende-se ou troca Escort Hobbyl96, tràtar
Vende-seMoto CB 450184, tràtar 371-1176 372-1362

após 14h. I

,V�nde-seCaminhão 608181 combaú95 em

\::t:nde-se Fiat 147n9, Tratar Rua Francisco ótimo estado porR$ 17lDil, tratar372..-I783.
de Paula, 2475.

Vende-se Diplomata/Sê, seis cilindros, e
ótimo estado por RS 9mil, tratar 973-3467. 'Vende-se ou troca Chevette/86 por Gol ou

uno ano 88 à 90, tratar 975-0951 comAldo.
Vende-se Passar183 porR$ 3500,00, PassaU
78 por R$ 2500,00 e um Maverick por R$l
1800,00.Tratar373-0679 comChico.

,

Vende-se Fuscal75, branco, motor 1600, por
lU2500,00, tratarRuaAfonsoBàrtel,288 ou
371-7687.

Vende-se Uno/g8 1.5R, preto, por R$
6500,00 aceito troca, tratar Borracharia

Coelho na Rua Joinville.
Vende-se�aI89 porR$ 6400,00 eEscort/
85 porR$ 4300,00. Tratar376-3414.

Vende-se Escort GU86 em bom estado por
R$ 4500,00 (ou 50% àvista e 50% financiado).
Tratar979-0083.

'

TrocoBelina/82 por Kombi ou Pampa, tratar ;

371-7553.
'

Vende-se Todayl89, prata por R$ 1600,00,
tratar 973�8984 comMarlete.

'

Vende-se 0-20/95 fianciada e Go�4 em

ótimo estado. Tratar973-9629.
Vende-se Opala Comodorot19, tratar Rua
Luís Sarti, 1715 - Nereu Ramos.Vende-se Opala Comodorol90, tratar 975-

0285. -

Vende-se Monza SLF190 completo e com

57001 kmpor R$ 9mil, aceito carro demenor
valor, tratar 371-1876.

Vende-seUno CS188modelo 89 com alarme

porR$6300,00, tratar371-3257,

Vendê-se CorsaJ96 todo equipado QU troco

por carro demenor valor, tratar 373�0682.

VOLKS - FIAT � CHElfflOLET - FORD
l'QUALIDADE - CONFIANÇAEHONESTIDADE
COMOMELHORPREÇODA PRAÇA - VENHA

CONFERIR - FALECIZECA
'

Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
Próximo Beira Rio - Fone: (047) 371-7711

,

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 - "SITE-NOS E CONFIRA

,DICC'S Ind. e Com,� de Móveis Lt'da•
.

BR-280 - Km 58 - Fon� (047) 373-00n e 373-0131 - \Guaram'irim - SC - Próximo ao viaduto

"
I, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 7�efeveJ;'eÍfo de.l�97

-

JARAGUA DO SUL
... ." .. �

"

'. , �

,

VEICULOS NOVOS
LogusCU

'

0Km' <

Ranger XL 0Kin

1p$I)�rna GL 1.8
,
'\ \' � j )

, O.Km _

ti
Corsa super 1.O vermelho 97

'

'Fiat Paio EO 1.0 1.. , azul 97
"

,,'

Uno Mille 1.O EP I .
azul 96

Pálio EOX 2pts 97

CorsaWind 97

Corsa Plus CPL 97
Pálio EL :?pIS 1.5 -, 97
Pálio EL 4pts 1.5 97

,

Corsa Sedan GL 97

Parati CU mi
J

� " 97
Kadett GL 1.8 97 "

il;'1pO 1.61'11P.i ,'.

j." "
�

97
e . '.

'j,1

GoH GL 1:8
p

91
'Tempra Sv +'ar 97

Tenipra 16\1 + ar ..
l; 97 -

. Vectra GL , r
97

Vectra GLS 97
Vectra CO. 97

Omega GLS 2.2 97

OmegaC04.1 97

Santana mi 1.8 97

Santana mi 2.000 97

8-10 sp
.-}

97

S,10 �nd Cab 4.3' 97

F-1000HSO 97
Goi mi branco

,

97,

Kadett 2.0 branco 97

Logus GL 1.8 cinza .95

,

VEICULOS USADOS
UnoM. cinza gas 93 f' � {

KotTbi branca ale 93, , ,

Monza SLE br.anca
-

gas 92
. Versailles Guia azul' gas 92
Monza ClassiC azul gas 91
Fiat Pick-up LX 1.5 verde gas 89

Opala,Oplom. cinza ale 89
MonzaSLE preto ale 87

OpalaCom. ' cin,za ale 87
Gol bege ale " ,).(,,: &7
Escort a:tul' alc

:

87

Marajó I?�e gas'
r .

�. 85,t �, J

Voyage branco 'ale 84

OpalaCom. aZ1l1
.

gas ", -e �

83

.Opala bege gas 82
OelRey brànco gas. 82
Corcelll branco gas 81

,

Fusca branco gas 81
Kombi bránco gas 81

Marajó vermelho gas 82
Passat cinza gas 82
Fim 147 branco ale 86
Veroilá bege. �t gas 90
Fiorino branca gas 91

CLASSI:jicADOS DE,. CORREIODO POVO - 5'EÍCULbs

GUARAM/RIM
-

CAMINHOES

NOVOS
n ,»

,

oiMB. - 1214/51 ;1 r

l'
'j i!

branca
�

(: '-, f

M.B. - 1218/48
'I branca OK

M.B. - 1218/51
t ; �I L I diversas OK'

M.B.-L1418E/48 branca OK

M.B.-1621 branca OK

USADOS
� 7.90'chassi' amarela 92

V.W.
.

1214 toco carroço branca 90

Ford Cargo 3224 cavo mecânico vermelha 90

v.w. 14210 Truque carroço branca 89

vs« 7.90 carroço amarela 88

v.w. " 14.140 truque baú branca fÇJ

\

Carreta Pastri III eixo branca '67

v.w. 11130 truquecarróç aZul ,86

v.w. 6.90Carroç. brancá �
' ..

v.w. 11.130 truque chassi branca 86

.

Ford Cargo 11.000 toco cartoç azul 85

M.B. 1929 cavalo mecânico azul 83

M.B. 1113 truque carroço turbo vermelha' 81

Chevrolet 0-60 toco carroço motorMB vermelha 81

Chevrolet 0.:60 toco baúmotorM.B .. 81

Cheerelet 0-60 toco carrcç bege 80

M,B. .1519 toco basémap� .3zuj 78

M.B. 1113 toco carroço azul 16

M.B. 1519 cavalo mecânico vermelho 76

M.B. 1113 toco carroç, azul 76

M.B.· 1113 truque turbo hid. vermelho 74

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

'gas
gas
gas

'I'R
. ,

, j

,'� .,
93 bordo; gas'
94 branca /gas
90' azul ale
94 grafite' gas
89 cinza ;9as

,
" 95 marron gas

S8 . branca ale
-

89' . branca i. ale'
85, branca álc
85 preta alc.
83 verde ·alc
80 branca ale'
9S verde gas
91 venhelho ale
88 prata

'

ale
'R$ 9.800,0 + Financiamento

92 aZl:l1
88,' prat�t.
81 branca
78· branca
85 azul
93 prata
81 grafite
8� azul
90 azul . gas
95' consorciado gas-
91 branco ale
,95 branco'
OKm branco
87 azul,'

'Tempra 16v
Corsa
Escort LX
Uno ELX corilp,
Monza ClasSie SE
Go1100G·

.
� Gol
Monza SUE
Monza

i-. 'DelRey
Belina
Corcel
Pointer

..

Kadett SL
EscortXR3'
Eseort 96
VersalIIes 2,0 GL
F-1000 SS
O�10 :
Corcelll
Eseort
Ipanema SL 4 pts cl trió
GolGL
Monza comp.
Monza Classic comp.
Pampa
GOLCL,
Tempra 16v. comp.
Gol CL mi consorciado
UnoCS

, '

i' J

, "

vermelho
ale

."die
die I
gas·
älc

I "i {': �
.

.,{

gas
gas
ale

RLla J<>il1l"ill� In<'> 3573
F<>I1I� (047) 37"1-9822

J.A.R.A.GUÃ DO SUL - sc

AUTO NOVO
'VEíCULOS"

. PROMQÇÃODASEMÀNA:
4 FU$CAS - anos: 73,74,76,79 em ótimo .sIado 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 00 bege.
Chevette 8L 1.68 .89vermelho
Chewtte SL 1.6 8 87 bege
Uno 8 1.3 88 branco
Uno C8 1.30 86 cinza. '

, DelRey GL 1.6 83 brarco
r

Gol ,1000 94 b'ianco .

MOTOS
CB,400 84 bordO lo 2.800,00
XLX 350 87 prata 2.600,00
CG 125 86 branca 1.500,00
TODA LNIA o,: VEfCUlOSÀPRONTAEMREGACOMMElHOR PREÇOI

gas.
ale

12.300,00
11.500,00
9.200;00
6.500,00
7.POO,00·
5.300,00
4.500,00
5.500,00
4.700,00
3.600,00
7.50o,do

. ale
ale

gas
ale
ale
ale
;al'c:
ale

gas

! R_ JOINVILLE. 2050

I FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753

,
. '-

[Edicar� Comércio'�Auto·

Peças. Acessórios
Ltda.-ME

Especializada em todas as linhas nacionais

'Pára-lama Fusca,- '8$24,00,,-,.
;Pára-thoque .Fusça - 'R$ 21 ,00
'i

Farol' Fusca - R$ 8,00
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CORREIO DO POVO � 6 CLASSIFICADOS DE IMóvEIs J�guá do Sul, 7 de fevereiro de 1

Joinville com Zenaide.Rua 25 de Julho, 317 -

�7f12'"
VilaNova· Jaraguá

.

'

..
' do sul-se.

FONE (047)
372.0153-371-6475

VENDAS
CASA ALVENARIA cl 2 quartos Vila Bapendi - RS 62.000,00

. CASA ALVENARIA cl 3 quartos Estrada Nova - RS 29.000,OQ
CASA ALVENARIA cl 4 quartos Czemiewicz - R$ 85.000,00
CASA AL.vENARIA cl 3 quartos Vila Maba - RS 55.000,00
CASA ALVI;NARIA cl 2 quartos' Jaraguá-Esquerdo -

RS 28.000,00
CASA ALVENARIA cl 4 quartos VOa Lalau - RS 106.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos VOa 'Lenzi - RS 37.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos VOa Rau - RS 32.000,00
CASAALVENARIA cl4 quartos Ilha da Figueira - RS 37.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Vila Nova - RS 80.000;00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos � RS 27.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Ana Paula - R$ 20.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Jaraguá-Esquerdo -

.

RS 38.000,00 -

CASAALVENARIA cl2 quartosllha da Figueira - RS 22.000,00
CASA ALVENAFIIA cl 3 quartos Czemiewicz - R$ 35.000,00
CASAALVENARIAcl3quartosllhada Figueira -R$ 85.000,OQ
CASA ALVI!NARIA cl 3 quartos .)araguá-Esquerdo -

-

RS 29.000,00 .

CASA ALVENARIA cl 3 quartos Barra.do Rio Cerro -

A$ 45.000,00
.

CASA ALVENARIA cl 2 quartos VHa Lenzi - RS 42.000,00
-.CASA ALVENARIA cl 4 quartos VOa Nova - R$ 98.000,00.

CASA ALVENARIA cl 4 quartos Czemiewicz - R$ 90.000,00.
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Trfa Schubert - RS 12.000,00
CASA-ALVENARIA cl 4 quartos Água Verde - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Centro - RS 58.000,00
CASA ALVENARIA cl 2 quartos Estrada Nova - R$ 36.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Jaraguá-Esquerd� -

RS 165.000,00,
.

.

CASA ALVENARIA cl 3 quartos Walter Marquardt -

RS 48.000,00
CASA ALVENARIA cl 3 quartos Vila Lenzi - RS 58.000,00
CASA ALVENARIA cl 4 quaitos Jaraguá-Esquerdo -

RS 74.000,00
.

APARTAME!'IT0 cl 3 quartos Barão do Rio Branco -

RS 45.000,00 + fino

APARTAMENTO cl 3 quartos Condomínio Amizade -

RS zi.ooo.oo + fino
APARTAMENTO cl 3 quartos Ed. Vila JIlova - RS 23.000,00
+ fino .

APARTAMENTO cl 3 quartos Ed. Schiochet -.R$ 50.000,00
+ fino
CASA MISTA cl 3 quartos Água Verde - R$ 38.000,00
CASA MISTA cl 3 quartos Vila Rau - R$ 28.000,00
CASA MISTA cl 3 quartos VHa Lenzi - RS 37.000,00
CASA MISTA CI 2 quartos Estrada Nova - RS 24.000,00
CASA MISTAcI 3 quartos Vila Nova - R$ as.OOO,OO
CASA MADEIRA cl 3 quartos Czemiewiez - R$ 23.000,00 .

CASA MADEIRA cl 2 quartos Ana Paula II - R$.15.000,OO

IMÓVEIS:
.

Yende-se Apartamento
.

(em cima do Shopping
.Atlânticon Sul em

Balneário Camboriü)
com dois dormitórios,
uma Suíte, sala, copa,
cozinha, banheiro, área
de '. servIço,

churrasqueira, garagem
porR$ 65.nill no prédio
mais bonito de
Camboriú. Tratar 372-
1185.

Aluga-se apartamento
de um quarto, sala,
cozinha, áreade serviço

"

e banheiro, ao lado da
Dalmar. Tratar 372-
0187.

Cómpro casa' de

alvenaria com carta de
crédito no ValO1:. de R$
'25mil, tratar 371-7533 .

Vende-se. Lanchonete e

Pastelaria na Rua.
Reinaldo Rau, 63

completa, aceito carro.

Tratamo local emhorário
comercial.

Vende-se casanaEstrada
Garibaldi - Jaraguá 84

por R$ 5mil, tratar na
ChurrascariaMullercom
·Oilda

Alugo Salas nos fundos
da Weg II, tratar 371-
313�. ,

Preciso de casa ou

apartamento paraalugar,
tratar 973-3863.

Alugo casaem Três Rios
do NoneperR$ 200,00,

.

tratar 37}:·9365.

Vende-se Lanchonete
toda equipada ou troco

por carro, Rua Venâncio
daSilvaPorto, ao lado do
Pedalando Gostoso,
telefone 375-1212 com

.

Angélica. .

Vende-se Floricultura
'com estoqueou troc:o por
carro ou telefone.
Tratar.372-0640.

aluga-sé Salãö de Beleza, '945.
Tratar 372-2106.

Aluga-se casa de

alvenaria (Figueira) com
(2 dormitótios, por R$
350,00. Tratar 973-
9985. '. Vende-se Terreno na

Praia de Itajuba por R$
3500,.00, troco por carro,
tratar 372-0668.

Vende-se Lanchonete na
Av. Getúlio Vargas, 488
pr6ximo àMilium, tratar
nolocal.

Vende-se Terreno naTua
.

daMoscade50x17mou
troco por· carro, tratar
com Doralice no Bar e
MerceariaPecimar,

Vende-se casa de 155ma
com suíte e 2 quartos no
Loteamento

Champagnat, legalizado
por R$ 53mil, tratar no
local.

Vende-se casa 12x6m em

Barra Ve1.Qa à 700m do

mar, porR$ 13mil, aceito '

carro. Tratar Rua
Roberto Ziemann, 2920
cpmSaleteou 371-3357 .

Alugo quarto paramoça
próximo ao centro, tratar
975-1421.

Vende-se Terreno de
500m2 com casa de
alvenaria de 120m2 na

Rua Alagoas, 51. Tratar
973-5507.

Vende-seTerreno de3mil
m2, no centro de
Schroeder . próximo a

Marisol par R$ 30mil,
aceito proposta. Tratar
Rancho Bom, Móveis
Strelow com Sr. Alvino.:

Vende-se Lanchonete

completa com intalação
nova e estoque, à preço'

. de ocasião, Tratar Rua
Francisco Hruschka,

Vende-se casadealvenaaa,
,

Aluga-Se casa de 3 peças
na Rua Ida Bride, 207

na Estrada Nova, próximo ao Líder, tratar:

Loteamento Primavera.. 371-9153 com José.

lote 41, porR$ 130,00.
Tratar no local.

Vende-se Terreno de
,

400m2 em Joinville no

. Bairro Floresta por R$
lOmil, tratar 975-1552.. '

Precisa-se de casa ou'
apartamento para alugar
pr6ximo ao'centro. Tratar
372-3'009.

Vende-se 2 casas de
alvenaria com terreno de
450m210calizado naRua

JoséNarloch,375 (Jardim
São Luís), casas com 74'
e 86m2 cada, muradapor
R$ 35mil. Tratar no local ..

Aluga-se casa de praia'
por R$ 100;00 mensais,
e precisa-se de rapases
ou .casais sem filhos para
dividiraluguel, tratar 372'-
0597. '

Vende-se 'casa

àlvenaria com 70m2 e

garagem com terreno de
362m2 no Jaraguä
Esquerdo, Rua Emílio
Schultz, 296' por R$ .

35mil. Tratar no local.

Aluga-se Casa com' 2

quartos, suíte, 2·

banheiros, garagem, Rua
Bemardo Dornbusch, em
frente ,a Fanriácia

Baependi, tratarno local.

Procura-se Casa de 3·'

quartos para alugar, até
R$ 250,00, tratar em

. .

frente ao Líder na Rua

Procura-se casa para
alugar no valor de até RS
230,00. Tratar372'-3I6.8à
tarde com Eliane.

Aluga-se casade alvenaria,
Rua Ana Bortoline, 170

Jaraguá Esquerdo, tratar
nolocal. '

VARIG/RIO-SUL CARGO
A suamelhóropção em aespecnoeéreo de cargas e

. encomendaspara quetquerparte do país.
RUA CEL. PROCÓPIO GOMES; 246'� C,ENTRO - JARAGOÁ DO ,SUl:. - SC'

FONES: 371-0091/371-0363 - FAX 371-191,9

Aluga-se càsa, tratar
372-2706.'

Vende-se Lote com casa

na Rua João Franzner,
porR$15mil, tratar 372-
3601.

Vende-se Lote de 450ma
naRua Arduino Pradi e

Aluga-se casa, tratar 973-
5013.

Procura-se para alugar.
quitinete ou apartamento, '

tratar 371-0991 com

Júnior.

· Troca-se 'casano centro de
Guaramirim por outra
menor, tratar 373-0763.

Troca-se casa em Joinville
8x9m com dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
toda murada por uma em

·
Jaraguá do Sul. Tratar

· 372-0820 recados com

Sérgio.

Vende-se casa na praia de
'

Itajuba, 709m do mar, por

de R$ 8mil. Tratar371-7742.:

Vende-se dois lotes

próximo ao Vitória, tratar
371-8121.

Vende-se Terreno de
16x320m com casa de
6x8m demadeira, naRua

, o

Jaraguápróximo aF�rica
de TubosRuke - Figueira,
tratar no local com Sr.

Quilhamo.

Aluga-se casa em Barra

Velha, tratar 372-0597.

Vende-se Terreno de
15x30m naVIla Rau por
R$ 9mil, tratar372-0597.
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Folia antecipada em Jaragu, do Sul

A maior festa popular do Brasil começou com' poderão brincar nos clubes da cidade, que irão,
.

,. "

antecipação emJaraguä do Sul. Uma das opções' promover' bailes de acordo com suas
do' calendário do Carnaval da cidade aconteceu programações ou optar pelo Carnaval ao ar

"

'"ontem (6), na Boate Notre Dame, com a livre, naPraçaAngelo Piazera, que acontecerá
apresentação da banda Carrapicho, do hoje (7), no domingo (9) e na terça-feira (11),. �

,

Amazonas. A banda que lotou a boate.com um com a banda InNatura e Amigos. Já. para as.

,
.

público de aproximadamente 2.000 pessoas,
'

crianças, ,a animação será no domingo (9), a
animou os jaraguaenses num' show que partir das 1,6 horas, com sorteios de camisetas,
interpreta a figurá folclórica do Amazonas" o .mãquina fotográfica, bicicleta e distribuição de
Boi Bumbá. balas. Apromoçãó é da Secretaria de Cultura,
Para os demais dias de Carnaval, os foliões Esporte e Lazer. It

Banda Carrapicho:
apresentação que lotou

,

a Boate Notre

,
.

R. Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro
, Fone: 372-0703
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (48) - APONTAMI;NTOS.
Confira aHistória

encarregado do· Posto Fiscal Municipal dai
estrada Rio do Serro à Jaraguâ; o que erd
concedidopelo sr: súpetiräendente:

.

GermanoGielowpediapagamento daquantia
.

de 799$000, provenienies dematerialfornecido
em 1920,para construção da estradaRio Serro.
Max Fritzke, Wilhelm Glasenapp Bruch"
solicitavam a administração municipal de
JoinVille, umauxllioparaconstruçãodeumaponte
sobre o Rio Serro. E <> superintendente pedia
informaçõesao intendente. Ump'rna1 do Rio de
Janeiro divulgavaasestradasdeSantaCatarina
que acusava um total de 1953 km. em tráfego; ,

203,30km. emconstrução�668,20kmemprojeJo.
Nomeiodessas, destacavaaBliuf1enau -JoinviIIe,
via Jaraguâ; concluindo que o governador
AdolphoKonder, trabalhava. .

, Região decredo homogêneo estranhou em'
1927 a chegada deManuel Silvano, emRio

Serro, nas terras deHenriqueRahn, que agia
de modo a que os moradores acreditassem I

emfeitiçaria, pelo que 25 colonosforam até

lâ e o despejaram violentamente, sendo o

caso entregue à Justiça. A idéia básica era
não deixar conspurcar o meio ambiente em

que, mansa e pacificamente, viviam e ainda

vivem,
Aparecia a público um mapa geral' do

sistema rodoviärio catarinense com as

quilometragens.
Chegava à Jaraguâ a revista "Boas

Estradas" e, em suas páginas aparecia um

interessante artigo assinado pelo antigo
administradordo "DominioDonaFrancisca",
local- dr: CesarPereira deSouza. Sob o t(tulo
"Ligações Interestaduais'í.falava das estradas
.doSul do Brasil das últimos 25 anos, ,

Anunciava-se a visita dó governador.
Adolpho Konderà Jaraguâ:

'

Fritzvon Jara uâ - 2/97.

o superintendente, dr. UlyssesGersonAlves
Costa, de Joinville, autorizava o pagamento
de3:4QO$OOO, � OIto Pasold;pela construção
daponte sobre.o RioAurora.

Odr. Costa inspecionava as.Intendências e
as estradas, em companhia do engenheiro
Epinghaus, diretordeobrasdeJoínville e dos
conselheiros Ricardo Karmann e Adolpho
Schmidlin, que percorriam as estradas da
Barra do Rio Cerro até Garibaldi e também
no distrito deHansa.

José Panstein apresentava proposta para
'construção de uma ponte no Rio Serro

esquerdo. Do alto do Rio do Serro era

transferido o Posto FiscaI para a vila de

Jaraguâ eo coletor de impostos da barreira
era atendidopelo sr. Osârio Soares.
Anunciava-se o serviço-dediligência entre .'

Jaraguâ e Blumenau e vice-versa. O seu

proprietdrio eraAdolpho Emmendoetfer, com
viägens às 2as e 6as feiras, para Blumenau e

,

jas, 5as feiras e sábados de Blumenau, para
Jaraguâ:
A Intendência Municipal do 20 Distrito

de Joinville, baixava um Edital: "De 'Ordem
do snr. dr. Superintendente Municipal faço
publico q�e se acham em poder desta
'Intendência asapõlicesemitidaspelo Governo
do Estado-para pagamento das colonos que
trabalharam na reconstrução daEstradaRio
do Serro, ;'IOS meses' de junho, agosto e

setembro de 1920, pelo que são convidados os
mesmos para dentro do prazo de 60 dias se
apresentarem nesta repartição, afim de
receberem empagamento asmesmas apõlices,
de accordo com a relação enviada pelo
Governo Estadoal. Jaraguâ, 15 dejunho de
1927 - O Intendente Municipal - Arthur
Müller".

'

,

.

"A História de nossa gente não pode.ficar só na
.

saudade". OPassado só é, importante se

o seu tempo foi bem empregado.

BRio ele ltapocu

Há8anos
- Em 1989, criava-se nesteMunic{pio a-Junta-de Conciliação, Julgamento
e Justiça do Trabalho de Jaraguâ do �uí, que no final.defevereiro ou no

mais tardaratémeados demarço devia instalar-se. A)u(za-presidente do
TribunalRegional do Trabalho deSanta Catarina, dra. IoneRamos vinha
à Jaraguâ do Sul, tratando com sjndicalistas, empresários eadvogados
acerca da Junta criada pela Lei n° 7.720, sancionada dia 17 pelo
presidente Sarney, cuja jurisdição, além domunictpio-sede, abrangeria

.

ainda Corupâ; Guaramirim, SchroedereMas�áranduba.
- AAmvalimantinha a unidade regional, com.Jair Tomelin na secretaria
executiva. Por consenso era eleito presidente Davia Leu" de

Massaranduba, ]O vice, IvoKonell, de Jaragud,doSul; 2°vice, Ademar
Piske, Schroeder. O Conselho Fiscal ficava com qs demais, efetivos e

.

suplentes. •
.

Há õ

anos
- Em 1991, o Carnaval de rua sofriamodificações. Com o novo governo
instalado, os blocos e escolas de samba reuniram-se na Secretarià de

Cultura, Esporte e Turismo, quandofoi asertada amudança do local do
desfile que ocorria na Rua Reinoldo Rau passaria para a Av. Getúlio

Vargas. As duas escolas di samba e qtlatro blocos iriam abrilhantar a
"avenida'í juntamente com umaconvidada especial: a EscolarJe Samba

, "Estrelinhas doMar", deNave�,!ntes.,' .

'- Em Corupâ, ex-distrito de Jaraguâ; oSeminârio do Sagrado Coração
de Jesus, sofria dois roubos em apenas uma semana. Os ladrões
desalmados levavam 43 aves e um cachorro de estimação. Até então não
se dera' queixa à policia: Fundado em 1932, 'O Seminário passava por
sérias dificuldade financeiras e os prõprios padres rec'Onheciam a

dificuldade em administrar, sem recursos, um patrimônio tão extenso e
� ,

de grande valor cultural. ' .

Há4anos
- Em 1993, na coluna "Reminiscências", graças

ã

jaraguaense fica Rau
deMio, residente emCuritiba, trazia interessantesmemâriasfotográficas,
lembrando a Revolução de 1930, que transfprmou Jaraguâ, na maior

\. .

concentração de forças militares já existentes emSanta Catarin� em

razão de suaposição estratégica rodo-ferroviäria .:
- Um suplemento Especial do CORREIO00 POVO, trazia asmudanças que
marcariam 'O inicio do governo Yasel/Guenther � aReformaAdministrativa
- os secretários municipais 'apresentando avaliaçõesíe apontamentos
objetivos, para um total de 1.666funcionários, entre concursado na sua

f!lnção, concursados.fora dafunção original,.não concursados admitidos
até5/10/1983, não concursados admitidos apõs essadata e estatutários,
que iria darmuito pano para asmangas.

.

.

Há Z anos
- Em 1995, a Câmara de Vereadores era convocada extraordinariamente
pelo prefeito Durval Ydsel, para discussão do projeto que promove a

reclassificação salarial dos 1.520funcionários da Prefeitura..
- Sindicatos dos trabalhadores rurais de Jaraguä do Sul, Schroeder,
Massa�andubae Guaramirim, tinham reuniãomarcada em Florianõpolis,
para discutir uma-proposta elaborada pelo deputado Paulo Roberto
Bornhausen e pelo ex-governador Antonio Carlos Konder Reis,
objetivando maiorfiexibilização a respeito daproibição intransigente de
cortes de árvores naMataAltântica, que invibilizava tudo e qualquer
desenvolvimento na área rural. Depois iriam à Brasilia para ter uma

audiência com o minis�ro Gustavo Krause, que semostravafavorável à
. mudanças. Cerca de 500 trabalhadores rurais participavam de uma

reunião na SociedadeAlvorada com a Fatma e PoUcia Ambiental.

Es*ctlpíJu/ofoJ4tkUInIIponte$Obno.AuroTtl.PerlinIw Je láse tÚc4"f1111'noRio lÀrro1I,1Iis estnuMs conMcillu
conwJ4valil,JavaliHeJavalilll,e1embTflUlnllhisi6riaconlmlapelolavrtukJ;..pesquisador-historiaJlJremúBiepEmil
Siewerdt,jáfaleciJo,lTUlS seujilho Wiga1Ulo,nwTflnoJavalill,no queseconcWnoutie "Vater'sHaus "(acasa dopai�
PoUCQs COnMcçm o qUe seja um jav41i que dtmws dos 1eiIQres, cedidopeú) "Peninluz", d4 ChumuctuiIl GtUfo,.l
�bacluJ,1UJdivis4CXJmGua�NapTÓximllsemtliulv�descreveress!afJÍmlÚJeacelinlecame,semcolesteroL

ALTA TECNOLOGIA EM
MATtRIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS

Fon.(047) 371-2277
.

Jaragu6 do Sul- SCWDuasROdasIndustrial '

A comunidade cresce e se

ransfonna pelo trabalho .

De cada um e de todos.
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Lembranças dopassado
,

Se algo é importante para a
.

históriajaraguaense e cuja .

raemaie precisa serpreservada é
a história da ferrovia .

. Mesmo que seus prédios sejam
. semmuita expressão

.

.

arquitetônica e beleza, eles'
representsrn ums época demuita
tute peloprogresso. Guardam (.Jma·

.

história de 'vida. Emerecem ser

metnortreteaos dó que são.
Nelesticou depositada a riqueza
produzida nesta terra, quendo do

seu destinoaos centros
I

consumidores deste país ou
·exterior.

Emsue plataforma, ámocinha, .

com o coraçãopalpitante, ansiosa,
esperava seu noivo chegarno

trem das sete. Enouentoos olhos
atentos de outrosprocuravam

. pelo parente recém-chegado. Eo
.

executivo, que hoje vaiaos
grandes centros de carro ou avião,

naquele tempo. impaciente,
e·

.

esperava Q ''misto''para embarcar.
A ferrovia, para--Jaraguá doSul, foi

.

. comoume veia no corpo humano,
levando e trazendoas riquezas desta .

. terra, impulsionando oprogresso.
Nêo é uma história quemerece

serpreservada? .

;1111111,.
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Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, ligue para 372-1300 efale com Egon, ou
para. 371-1919. Se preferirescreva para a Caixa Postal19.

Será um prazer para nõs.
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LIVROS

Fernando Elviro Costa na capa do CP
, '.

Recebemos do. beletrista
Fernando. Elviro Costa, de

Niterói, dois opusculos
"Glosando Trovas" e "Cem'
Perfis com Amor' & Humor",
comdedicatõria eumacartaque
acompanha, explicando. a razão
dessa inusitada visita à nossa

redação, para nós, também, ,

agra$velmente visitados pelo
ilustre poeta,
Diz Fernando: "Tenho. o.

,prazer de. comunicar-lhe que , •

recebi por intermédio do. meu, 'Elviro Costa pela inesperada,
nosso, amigo. Kleber Leite,

' mas gostosa visita que nos faz,
diretor do. BaU, deItaöcara, o. mas somos gratos, também, ao.

jornal que contém (na capa) a grande e admirado. e

publicação do. meti soneto tremendamente dinâmico. dr.
"Feliz Natal". Foi uma SebastiãoKleberdaRochaLeite,
surpresaagradabilíssima. Muito. da Academia Itaocarense de

obrigado pela divulgação. do. Letras, seu mega presidente que
que foi escrito. com o. coração conseguiu tornar conhecida a

.

visando.unicamente, o. bem da bonita e acolhedora Itaocara no .

�anidade. mundo. inteiro. (com que recursos
É-me .grato dizer-lhe que .

eu não sei, mas ele sabe
mesmo não 0.. conhecendo, sou encontrar no seio. da sociedade,
um fã de SantaCatarina, estado. os queamam o. desenvolvimento

.. que é exerrplo de trabalho. e intelectual). Roquette Pinto'
honradez para todo. o. Brasil. tentou. definir esse

Aproveito o. ensejo. para desenvolvimento, dizendo. que a
dizer-lhe, também, que sou cultura tem de ser feita à Custa

casado. com uma sobrinha do. de umas .tantas riquesas, ou,
ilustre catarinense, que brilhou ainda, lembrando Oswaldo
no passado, Osmar Cunha de Aranha, que dizia que "a

quem não tenho. notícias há, civilização brasileira é cósmica,
muitos anos.

I

uma fusão. de ,raças,
Aproveito a oportunidade pensamentos, terras e climas".

para enviar-lhe dois lívros de Seja como for, o. eminente dr.
minha autoria: "Cem perfis com Kleber Leite, .um dia, em 1990,
amor & humor" e "Glosando redige o. ofício n° 90/033/D, de
Trovas". 26/6, corramicando que."P?r

PS - Se possível gostaria de indicação. da Diretoria desta
receber alguns exemplares do. . Academia, foi o. ilustrejornalista
número. que publicou o. soneto. eleito. por unanimidade para

. de minha autoria'v- ocupar a Cadeira n° 29, COm o.

Somos. gratos ao querido. e patronato de Melhem Bey
inspirado. poeta Fernando. -Lahard, um Emérilo Educador

FORMATURAS. ..

nestas plagas fluininense que,
em 1913, possuía uma escola
especializada em línguas, indo.
do. grego. ao alemão". Desde

então; Fernando. Elviro Costa

e, talvezumpouco antes, perto.
.

do. Centenário. deFundação de
Jaraguá do. Sul, quando.
procuravamos a veneranda sra.
Helena Constança, filha de

,

nosso. fundador Emílio Carlos

Jourdan, em Friburgo,
passamos em Itaocara para
visitar o. dr. Carlos Moacyr
Faria Souto, então. prefeito.
daquela encantadora cidade

que despachava em verso e

prosá e, na ausência ocasional

(estava ne Rio), fomos eu e

minha esposa, considerados

hóspedes' ,o.ficiais . da

municipalidade e Q

encontramos' no Rio. de

Janeiro, em contato. telefônico,
e ali, no paço. municipal,
presente do. dr. Kleber Leite,
tivemos ocasião de registrar no
"Livro. Histórico. da Cidade".
as nossas impressões, que·
assim permanecem para a

eternidade. Uma amiga: de
muitos anos, a dra: Zilä
Rodrigues Leite, advogada em
ltaperuna-RJ, nos representou
condignamente, recebendo. em
nosso nome o laurél de

pertencer ao.' Sodalício
Itaocarense.: .

Em 28/10/90 o. bom e

fraterno. dr. Kleber; mandava
.livros de sua terra e enviava um

preito de· agradecimento. "por
tudo.que� feito. por Itaoeara
- Uma Democracia Rural - e a

. AcadeniàltaocárensedeLetras,
. na qual, por certo é umdos mais
expressivos integrantes".

.

,

Formandos em Direito da Furb
A Universidade Regional de Blumenau desenvolveu as solenidades de colação de grau de

114 fo.rmandos em Direito., co.m a seguinte pro.gramação.: dia 31/1/97 - Missa em Ação. de Graças
na Igreja Matriz São. Paulo. Apósto.lo, em Blumenau; Crilação de Grau no. dia 1/2/97,' às 19
ho.ras; na Sociedade Dramático-Musical Carlos 'G�mes e Baile de formatura, m�. noite, às 23
ho.ras, no Bela Vista Co.untry Club. .�

.

Dentre os fo.rmandos encontramos �. jo.vens Caroline DeUagiustina Barbosa, filha dileta
do dr. José Aiberto Barbosa, ex-pro.mo.to.r público. e advogado e sua esposa Maria Eunice

Dellagiustina Barbosa, residentes em Jaraguá do. Sul, ,e de Orjana Barte), filha do. advogado e

pro.fessor da Furb, Osnildo. Bartel e sua esposa ,Áurea Maiochi Bartei, residindo. no. vizinho.

Munlcípio. de Guararillrim.
,

O CORREIO DO i'OVO fez-se .presente à solenidade, po.r intermédio. da neta, do direto.r, a
acadêmica de pedagogia Aless�dra Schmöckel Go.nçalves e do. acadêmico. da faculdade de
Direito. da Furb, de.Blumenau, sr. Jo.ão Carlo.s. CassuU.

,

Felicitações ao.s distintos fo.rmando.s e bastante sucesso. em suas pro.fissões.

��&u6 1'idcK Sd.ik.út
SOCIAIS

Kelly eEmerson inaugurarama
Aproveitando as

bodas de prata dos pais
Ro.lf, (Ursula Steilein),
dia 25 de janeiro, a filha
Kelly Cristiane

Brandenburg noivou

naquela data com '0.

jovem Emerson
Bortolini, filho de
Marinho. (Amolda
Borineli) Bortolini, no
salão. Vip, do. Clube
Atlético Baependi.
Cunprinentos .

Leo completou 15 verõe
Leandro. (L

Sclumckél Gonçalv
completou dia 3
'corrente o. seu 15° anó
vida, que foi, co

morado. no Balneário.
Barra Velha, comgr
afluência de familiares
fãs do. guapo.moço (vi
campeão de futsal/96,
Santa Catarina). Val
Leo!

Tevemortesúbitaopareni ,

e amigo João Colaço
ItJosé CastilhoPinto

A data de amanhã, 8 de fevereiro. assinala umfato triste, poi
estará completando. 30 dias do. falecimento, 'em Canoinhas,
parente e amigo João Colaço, desenlace que só agora est

comentando porque estive ausente de Jaraguá do. Sul durante 1
dias. O conhecimento entre nós dois aconteceu há värios aDOS
po.r acaso, pois O bar que o.Colaço tinha naRuaMarechalDeodç
foi destruido. por um incêndio. e, curioso, fui 'dar uma olhada
estrago, ocasião em que nos encontramos e conversamos pe
primeira vez, e já fizemos amizade.. sem imaginar quemais tat
. . ,

viríamos a ser parentes, as tais surpresas.; .

.

João Colaço sempre ·fo.i �mpresário. 'do. ramo -de bar

ultimamente estava, estabelecido. com esse tipo. de comércio,
Rua Epitäcio Pessoa, defronte a Recreativa Kohlbach. Além

.

amigo, tornou-se mais tarde nosso parente, como. dissemos acima.
devido. sua so.brinha, a professo.ra universitária Roseli de

.

,

Colaço. ter se casadO' co.m o. meu filho. Ubiratã Mafra Pinto,

residente emRio. das.Antas, cidade do. Meio.-Oeste catarinense.

Colaço estava adoentado"e fazia tratamento. intensivo. nUlll

hospital em·Cano.inhas, o.nde seu estado de saúde agravo.u-se e

teve morte súbita, aos 54 anos de idade, sendo. sepultado. eJl)

Canoinhas, sua cidade Natal.
Prezado. amigo. e parente Co.laço.; no.sso.· pesar' pelo. seU

falecirrento. extensivo. aos familiares de Jaraguá do. Sul, San
CeCília, Çano.inhas, etc. Ago.ra·descanse ém paz so.b a pro.teção." '

..

Deus NossoSenho.r e até um dia quando. de no.vo. estaremo.s

reenco.ntrando.. .

ItFuncif;lnáriopúblico apOsenta ,
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SOCIAL,

.Iorge eLsdia comemoram.Bodas de Ouro
Em data de amanhã, dia 8/2197 � reúnem-se

duas das mais tradicionais famílias de
'

Jaraguá do Sul: os Schmitt e os Ersching.
Lydía é filha de Amoldo Leonardo Schmitt

e Otilia Prim, da família originária.de Brohl,
na região do Rio Mosela, Alemanha, de onde

emigrou João Pedro Schmitt, vindo para São
Pedro de Alcântara, em 1828. Â história da:
família Schmítt vai contada no' livro de frei
E1zeário Schmitt, com o título "�casa dos

jasmins", crônica de uma família catarinense,
com 144 páginas e rico informativo histórico,
'quando se contar como ela se espalhou pelo

. vasto espaço do estado sulino, cuja árvore fotográficas�para m�strar às .gerações que lhe

genealógica se perde em 1645. seguiram, que não era moleza o que muitos

Jorge é filho de José Ersching e Catarina classificaram como um passeio turístico à

Ruysam Ersching, .o maís velho de seis filhos, ' Europa, o que motivou este semanário a

esuafamíliamereceu o "Destaque daSemana", publicar em dezenas de 'edições, a passagem
do semanário "Jaraguá Bote" - o mensageiro dos "50 anos de guerra epaz", ilustrando com
de Jaraguä do Sul, 'em 1990, com o título flagrantes mostrando a paisagem estorricada
ItCatarina Ru:ysam - A esposá do alfaiate

,

pelos bombardeios, os corpos dilacerados pelas
Ersching" , para homenagear um tradicional bombas e rajadas de metralhadora, debaixo de.

tronco familiar bmsileiro,- cujos antepassados muitos graus abaixo de .zero, .em abrigos
se perdem na Hungria, em Gischgona e na cavados ao pé da própria montanha que lhes

Áustria, em Deutschitt, um afluente do Rio . competia tomar a qualquer custo.
Danúbio, que amemória histórica conta como Casaram em 1947. Hoje, voltam a Lydia �

sendo o lugar onde os magiares vindos detrás o Jorge para render graças a Deus por havê

dos Montes Urais, no século IX, ali viveram e los conservado por cinqüenta anos em perfeita
fizeram alianças com o Santo Império Romano, união, apesar dos momentos de tristeza que se

entraram .em luta com os turcos, e foram entremearam, por vezes. '

anexados no tempo dos Habsburg, apenas para Seus filhos José S. Ersching-Odaléia;
um,pequeno .comentärío. Mas Jorge Ersching. Miriam D. E. de Paz-Gonzalo A. Paz Perez;
tem, um capítulo especial a lhe ornar a sua ,Roseclair E. Rosa-Ordival Rosa;'Margaret O.
trajetóriade alfaiate, de desportistae de homem E. Rüncos-Fredemar Rüncos; Rogério
integrado na sociedade jaraguaense, que .até Ersching-Marines R. Ersching; Arnaldo P.
bem pouco serviu com toda retidão, ,de Ersching-Roseméri A. K., Ersching; Beatriz T.
cavalheiro e principalmente, de patriota que� E. Tomaselli-Aurélio T. Tomaselli; Dalva R.

convocado pelas Forças Armadas, não ti�beou. E .•-Celso Luiz, Nagel e seus 16 netos,
em integrar a Força Expedicionária Brasileira comparecerão" às 20 horas à Gruta Nossa
e seguir 'para as trincheiras em território Senhora de Lourdes-Rio Malba, para
italiano, para lutar bravamente pela volta da acompanhar a cerimônia religiosa alusiva.

paz e democracia entre os povos, retomando Após, os convidados serão recepcionados no

ao Brasil e à Sl\3 Jaraguá do Sul, \coberto de Clube Atlético Baependi. O CORREIO DO

glórias pelos seus feitos de herói na Il Guerra POVO, sente-se honrado' em cumprimentar o

Mundial, de que trouxe muitas lembranças' distinto casal.

NASCIMENTO

Chegou Ana dasGraças.
Para o distinto casal Márcio Ricardo Augusto (Naiade Piske) das Graças, nasceu a tão aguardada menina,
que na pia'batismal recebera o galante nome de Ana Gabriela Piske Augusto das Graças.

O nascimento.deu-se naMatemidade Pró Matre, de São Paulo, com o tamanho de 49 centímetros e dois
quilos e nóvecentos e oitenta gramas.

São avós de Ana, do 1000 matemo, o Reverendo Pastor Ingo Piske e AlbaPiske, daComunidade 'Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul e, do lado paterno, Marco Aurélio e Elvira Nogueira dasGraças.'

"

O nascimento de Ana foi, agradàvelmente recebido na sociedade jaraguaense, e nos apressamos em

rul11lrilmntar a pequerrucha, � pais e avós.

VARIEDADES -'5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar... (IV)
Tio Eugênio

. Na entrevista para a coluna "Flashes
da' Cidade", o estimado e bWquisto
Innocência Silva, chefe da Estação
Ferroviânade laraguádoSul, relatou uma
interessante vida que levou, cheia de

'. . .

percalços com os revoltosos atacando os
trens e as estações da. LinhaRio-l,Iafra à
Porto União. Dizia a certa altura da

satisfação de morar em Jaraguâ do Sul �
que,ele junto comAxel Boss, iniciavam-se

,

na Loja Maçônica de Joinville.
"

"
Numa outra entrevista, muitos alemães

aderiam ao nazismo pregado pelo
"Fuehrer"Adol[Hitler" anos antes da 2a ,\

Guerra Mundial e tal era o entusiasmo

pelos adeptos que se reuniam numa casa,

na Rua Presidente Epitacia Pessoa, onde
mais tarde moravam os Borges, hoje I

demolida, com roupa cáqui, as insígnias
nazistas eandavam livrementepelacidade
e faziam a saudação, bradando "Heil:
Hitler!"; sem que qualquer autoridade
"brasileira interviesse. Passada a cruenta

guerra e serenados os dnimos dos "ismos"

(nazismo, fascismo, integralismo e

. comunismo), um número elevado de.
, ,

alemães natos, requeriam a sua

naturalização como brasileiros. Morüz
Max. Wilhelm e Walter Gosch,
encaminhavam através do Escritório' '1\

Comercial", de Arthut Muller e os

contadores Rudolfo Guilherme
Emmendoerfer, Sérgio Thomsen e

Eugênio Victor Schmõckel; petições com

documentos, dirigidos ao presidente, da
República, dr. Getúlio Domeles Vargas,
por intermédio do ministro da Justiça e,

'após algum tempo lhes era oferecido o

pedido, recebendoatravés da Comarca de
Jaraguâ do Sul o tttulo de cidadão

brasileiro, depois de ler pf:lrtes da nossa
Constituição.

OUtros, casados combrasileiras efilhos
brasileiros, requeriam ao MMo Juiz de
Direito da Comarca; o título declaratório
de cidadão,brasileiro, 'de acordo com a

legiskição vigente. Até a próxima.

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



6 - VARmDADES - Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 1997

o casal Jorge (ExpeJkion6rio) e Lydia SchmiitErschmg
comemora 50anos de união conjugalamanhã (8).Abênção
às Bot/as de Ouro será na bela Igreja do Rio Molha e a

recepção aos conviJQdos no aristocrático Baependi.
Parabéns!"'·

Presençamarcante nafesta de aniversario t;W empresário
Hein:RaedeT, dós casais Sérgio eamédicaDenise Vamiere
o odontólogo Ainérko e Rosana Coral ..

RSII
,Engll.h Aulas z» a Sabado

MATRíCULAS
ABE.RTAS

R. PRESo EPITÁCIO PESSOA. 651 - FONE: 372-2896

I�����.���_�_��.��II.I[����i�
.

MÉDICO DO TRABALHO
CLíNICO GERAL·

End: CeI. Procópio Gomes, 330 - sala 1-2

.Jaraquá do Sul - sc - 'Fone: (047) 371-4887

Novas e modernas instalações
,

.

Rua BarâodoRio Branco
FO�: (047) 372-0081
JARAGUÁDOSUL- SC I

::::�,
.......::;.

,

NATAÇÃO_····:;::::::::::::::::::::llr_l. ,HIDROGINASTICA .

:':':':':':':':':':':':':1:"
,

H 10ROTERAPIATOTAL FITNESS CONDICIONAMENTO nsrco
_�l�l�l�_ MUSCULAÇÃO. -GINÁSTICA

.

'

'.::::: ARTES MARCIAIS _

Horirio: AVALIAÇÃO FlslCA
05:30 •• 11:30-14:30 •• 22:.00 COMPUTADORIZADA

DANÇA APARHHOS
COMPUTADORIZADOS

PROFESSO.RES
,HABILITADOS

Rua Amazonas, 426 - Fone: (047) 372�1493 - Jaraguá do Sul- sc

NOS SfATES - à diretora daPink and BluelFreedom,
Lair da SÚva Landelino, retornou dos Estados Unides

,

onde esteve visitando escolas e conhecendo novos .

sistemas de ensino, que pretende implantar na sua escola
em Jaraguá do Sul. E por falar em Pink and Blue, as

jovens Viviane e Deborah Lazzaris, juntamente com,
·

Melissa Maba,'embarcaram para a Inglaterra para
participarem de 'intercâmbio, mantido pela escola

jaraguaerse..

'COR DE ROSA - o 9" Encontro Brasileiro de Gays,
Lésbicas e Travestis, que acontece de 21 a 23 de

fevereiro, emSão Paulo,já temnimo extraparao público
emquestão. Vemaserumaamostra, comcartões-jostais
de todo omundo, só commeninas quenamorammeninas.

LICENCIATURA - professores do Colégio Valdete
Inês PiazeraZindars,MarliPriamo Borges, IvoneteRuda
e'MarcosClivatti Freitag, foram aprovados riaFerj para
licenciatura em Alemão. Parabéns!

MORDOMIA AÉREA - depois dó ruo, é a vez de

São Paulo ganhar sessão funilaria total no vai-e-vem de

aviges, pelo menos nos da United Airlines, A partir de
abril, os passageiros da companhia terão direito a roupa
passada, trato nos 'pisantes' e banho sem precisar tirar
os pés de Cumbica, •

Bruno Breithalipt Filho aprovado no 'vatiba " cursará

Administração na PUC ,em Curiti�a. Com» todo bom·
calouro,Bruninho encaroukgalösuper.''trote''lá napraia
deArmoção

NIVER - troca idade na próxima quinta-feira (13), o•

dublê de empresário e jogador de futebol, Altair Fuzão. ,

· Seus amigos agradecem � convite para a grande festa e

levarão a tiracolo um presente inovador. Trata-se do
aparelhinho (que ainda esta em teste) denoni.nado
"inibidor de reclamações emjogos de futebol se salão".

EM RIO NEGRINHO - o amigo padre Vilmar Feuser
troca Jaraguá do Sul pela serranaRio Negrinho. Depois
de 3 anos de trabalho reconhecido e aplaudido emnossa

cidadecirä apascentar "as ovelhas do Senhor" no vizinho
nnmicfpio. A comunidade agradece pelos três anos de

dedicação às causas e coisas da Igreja � nosso meio,

·

Comemo/a seus 9 aninhos -amanhã (8), AI,'4J .Paula ROM
BumEla éfJhadeAdemarRoque e Ivonir Buzozi.Afestinlra

,

pluafamilioTes e amigos seráno Baependi

DanklEugênio,jiIho deHamilton �C1áutJiaNagel, Te
o batismo no últimodomingo (2), naMatrizSão Sebas
O casal com ofilho e com ospa4rinhos Venilton eMar
daSilva, Eugênio eJosiGarcia,padreWmar,,,,.o
eprimos Júnior eEduardo

.....

wersarÜlu ontem (6), o companheiro aqui
�====�o ct; Sidnei Garcia, competente Gerente

Ana Carolina Eichstaedt Rita ctm;lemora úlade nova inanceiro. Parabéns de toda agalet:a '

,

Y7), em torno deabrtlfosmil NEU ECOLÓGICO - o grupo alemão

CALOUROS - galera feliz� vida, alunoi do Colé gussaquer trazer o "pneu verde" para o

Valdete Inês Piazera Zindars aprovados no 'vesti rasil. Para tanto, planeja instalar .no país
EveraldoMenin (Física/UFSC), MargaretheWoncze a fábrica para fornecer matéria-prima
(LetnlslFerj), Juliane Grassmann (LetraslFerj), Mát. ara a produção do pneu ecológico.' A
dePaula(LetraslFerj), RobsonEloir Anacleto (Ciên venção, que consumiu US$ 50milhões em *

ContábeislFerj), Iara Ana Senf (LetraslFerj) e Adrii.��ilS, possibilitou o desenvolvinmto do
,

Wa1mir Gumz (Ciências Contäbeis/Ferj). Valeu! green tyre", pneu verde ecológico, como está
do chamado nos mercados europeus' e

GINÁSTICA NA PRAÇA - o secretäriode Cul

Esporte e Lazer, Silvio Celeste, pretende lançar
,

.

neste verão, o programa "Ginástica na Praça", atr
, em todo o litoral catarinense. Para tanto, terá o

das diversas academias de ginástica da cidade.

ec:onomiza

Da'1IovagerQfão, asgatinhasMariaMeúiros
�KariheR.Leier .

'.f.
"

. e-mail�lnagel@netuno.com.br
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Destaque emergente da geração sucesso EmltUlllueUe Luana Volto/i",

Tafner
.

NOVO ITAPOCU - aproximadamente 150 voluntários devem

participar, no próximo, dia 15 de março, da operação limpeza
no Rio Itapocu. A promoção é da secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente, capitaneada por Werner Schuster e conta com
o apoio do Corpo' de Bombeiros Voluntários, Clube de

Canoagem Kentucky e Jeep Club de Jaraguä do Sul.,Beleza
puni!

BAEPENDI - o super Carnaval do Clube Atlético Baependi
começa hoje (7), com a tradicional "Noite Azul e Branco".
animada pela BandaEnergia, Na terça-feira (11), 15:3011
Carnaval Infantil com a Banda Pagode e a noite a 'partir das
22:00h;0 grande Baile de Carnaval com a animação do 4·

J Redenção e Banda Verão 40 Graus. Com ou sem fantasia,'
., valeparticipar.

NA PRAÇA - o 'Carnaval :ao ar livre na Praça ÂngeloPiazera
será hoje (7), domingo (9) e terça-feira (11). com música ao
vivo e muitos prêmios. Toda a comunidade está convidada a

.

participar.

• Caetano eNicole da SilvaLaudelino estiveram

na terra do ''Tio Sam" participandode curso de
-

'aperfeiçoamento da língua ingl�a.
.

• O Centro- de Reabilitação Jaraguä tem novo

número telefônico à sua disposição. É o 372-

1804.
• Sociedade de Desportos Acaraí promove
carnaval InfantiL Será amanhã (8), a partir das
15:30h com entrada franca.

,

• Conselho Tutelar tem novo horário de

atendimento, pelamanhãdas 8:00 às 12:00h e à

tarde das 13:00 às 17:30h. O telefone é o 371-

0324.
• Seu CD está riscado? Procure o Bethoven na

/ RuaGiardini Lenzi, 183 ou pelo 975-1131, ele
conserta!
• Sociedade Recreativa Vitória do Rio da Luz

.promove amanhã(8), baile deRei eRainha. Às
14: 30h a caravanaparte embuscado rei Walter

e da rainha Herta LeÍnke. O grande baile tem

início às 22:00h animado pelo musical Becos

Band.
• Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

comandada pelo professet Silvio Celeste,
pretende implantar dois novos projetos a parti!
do próximo Inês demarço. Trata-se do projeto
"Sonhador" na área de cultura e o de formação
de novos atletas na área esportiva,
• A Praia de Piçarras vive a expectativa. de seu

Carnaval Alegria Agora. Da programação
constam shows musicais e muito sarribano pé.
A promoção é da Secretaria de Turismo e

Esporte daPrefeitura de Piçarras, que contratou
o artista plástico Sérgio Sales para decorar o

Centro da cidade.

e Cartão Jaraguá, instituído pela Transitar,
empresa responsável pela exploração de áreas

de estacionamento (Zona Azul) no Centro da

cidade, foi bemrecebido pelapopulação. Mas,
porque custaR$ 0,60 aqui e em Joinville só R$
O,50?
• Os pesos pesados Mike Tyson e Evander

Holyfield, se enfrentam em 3 de maio pelo
,

cinturão dos pesos pesados da Associação
Mundi� de Boxe. O combate será no Hotel

MGM, em Las Vegas, EUA. Holyfield deverá
receber US$ 35 milhões e Tyson US$ 20
milhões.

e Acabe com seus problemas de enxaqueca,
labirintite, dores lombares, hérnia de disco, '

torcicolo, etc, marcando consulta com o Dr.

TemojimPerotti, que atende quinzenalmente, às
sextas-feiras, em Jaraguá do Sul. Ligue pará,
372-1141.
• O Carnaval de São Paulo devemovimentar/RS
20 milhões neste ano. O Carnaval do Rio cerca
deR$ 25 milhões. Os valores foram calculados

pelas Ligas de Escolas de Samba de São Paulo
e Rio de Janeiro.

e-Uma pesquisa encomendada pela fábrica de

calçados BeiraRio, de Igrejinha (RS), mede os

pés das,brasileiras. A pesquisa revelara dentro
de quatro meses as características dos pés das
brasileiras, possibilitando a fabricação de

calçados mais adequados e confortáveis.
• E por falar em mulher... anualmente, são
produzidas no Brasil150 milhões de peças de

lycra. São quatro a cinco peças por mulher .em,

todo o país. Aprimeirado ranking brasileiro é a
Du Loren.
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E neste final de semana o

calendário não poderia ser

melhor.l temos Rodeio em -

Campos Nol/os por conm do
cte ·Velha espora.l Mini

.

Rodeio em' Anim Garil1aldi
no CTG Presilha
Garihaldina.. Tomeio de -

Laço em LaIJBS no CTG
Galpão Crioulo.. Rodeio
Crioulo Interesmdual em
l'apantlUl/a.l este por conta .

do CTG Tropeiro Velho e por
• t>

último Rodeio Crioulo .

Interesmdual no CTG
Rincão da Saudade.l na
cidade de Gall/do..

Ê isso aí chiruSllda.l alJora é
ensilhar o pinlJo.l a�umar a
mala de lJarupa.l escolher a

.

fesm e aí é só prosá e I/erso..

Panificadora c Confc iuiria

Pão &·o/infw··
Sempre a melhor

Sempre a primeira .

Cinco endereços para
melhor atende-lo I

MATRIZ:
Av. Mal.Oeodoro da Fonseca, 1.011

Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fone: (047) 372-1243
.fIJAIS:

.

Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Fone: '372-2100
Rua Joinville, 2655 - Fone: 372-0350
Rua.José Theodoro Rbeiro, 860

Bairro Ilha da Figueira - Fone: 372-0510
. Rua Epitacio Pessoa, 1.301
Bairro Via Nova - Kohlbaoh

.

pA.RA1ao DAS AV!S � D08 FILHOTES

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
RuaRio de Janeiro, 79 - Jaraguá do StJl- sc

Jaragua do Sul, 7de fevereiro de 1997

�AfD'IF'"� .

, .

Jaékson.Jacobt

..

SC, Sr. Juarez
. Esmério, está

direcionando seus

trabalhos à

juventude
tradicionalista, não
épormenos a sua

preocupação, pois
este« serão OS .futuros

patrões dos

etc» e piquetes

' ..

·0 12 NA PESQUISA

Matriz: 372-2779
Filial: 376-8421

RODíZIOS DECARNFS
BUFFEt POR QUILO

,NOVIDADES:
JAVAIJ, BÚFALO

OVELHA

COMÉR·CIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua .João Plani..check. 407
Fo....: (047) 372-0524-371-4547 -371-627&

.JARAGUÁD9 SUL- SC

BR 280. N° 5.24'
JARAGUÁ DO SUL - sc

Anexo ao

Portal de Jaraguai
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Amamehtação: ligação vital.enwemãe e flho
Sexkt-[eira, 7 de fevereiro de 1997

Apesat" de e;xisi'it"el'''' vat"las cal1"panh'i"s em i'orno çJa
aw,aw,eni'açüo ,e da iw'pori-ância do vít'ClI\lo qll\e e e, fot"w,a eni-re

w,üe e filho diani-e desi'e ges-!'0 siw'ples, w'II\Has mll\lheres ainda
nüo esf'ão bew, inforw,adas, principalmetli-e pelas gesf'ani-es
precoces e pela edll\caçüo de se,lI\::> atli-epassados, pois esi'es

ct"iam w,Hos Cfll\e acabaw, call\sando d�vidas eni-re as fll\1'lI\ras
w\aw,ües.

LÄso de medicaWlentos
e;xisi'ew, resi-rições pat"a a1911\t\S f-ipos de w\�dicaw,eni-os COW\O

o s sedaH�os, oe ani-ii'it"eoidianos, OS anHconvlI\lsivani'es, os

t"adioplásicos. Os arvfibiói-icos, co",", t"aras e;xceções, nüo +em
I .

coni·t"a,... i�\d icações.
. \

, "

Vida mais saudável pà ..á o bebê

.,com a amamentação
J .

o c�ni-ai-o cow\·a I'hüe dll\rani'e a aw\aw\eni-ação,_ aléw\ de

dei�at" o, bebel w\ais se911\ro, i·aw\.béw\ previne de it'fecções
call\sados por <xeetli-e infeccioso. Mas, 'ew\ condições t\orw,ais

qe hieiene' e sa"de recow\endadas p�los pediai'ras, �Iéw\ do
carinho w\ai-et"t\o, a criança �w\aw\etdadà pot" w,aw,adeira

podet"á ser iell\�1w\eni-e sall\dável.

o 'leite de ce ..tas mulher-es "seca"
esse proc:esso sow,eni'e aconi-ece por choCfll\es ew,ocionais

erave;;, 011\ ainda ei:'" d""enças'oreât,icas ercwes, �OW\OO câncer,

es.pecialw,enile o de maw,a. Oll\i-ro fai-or Cfll\e pode co�li-t"ibll\ir é a

falhx-de SII\CÇÜO do bebà, e;xisi'itli-o ;:;ofll\ções pat"a esi-e caso.

I
•

. Algumas mul.he ..es têm 'eite
, '-..

fo ..te, out ..as f..aco
esi-lI\dos feiios ew, 1985 cómparoll\ o leHe de I'f\lI\lheres bem

nll\i-ridas com o de oll\i-ras w\et\os t\lI\i·t"idas, e o t"esll\li'ado foi Cfll\e
, r '

.
havia i911\aldade calórica eni- ..e os leHes. A "nica diferença-
dependia 'qe álell\ns cow\poneni-es: Cfll\ani-o mais d�snll\i-rida Cl

mll\lher, w\dis pobre em proi'eína era se� leiie, o Cf",e a nai:lI\t"ezQ

compensava COW\ at'\w,eni'o de �ordll\ ..a. A pt"esença de. cálcio

no leHe era a, w\eSI'T.\a, ew,bora corressew\ o risco de apresenh�r
� (..,.;:;i'��(�r..,( .., ... .:.,�fo?.

""

VARIEDADES � 9

A mll\lher nüb pod�rá aw\aw\etdqr sow\eni'é em.'caSO$ de

ci,oll\reias por problew\qs de sd"de, COI1'\O o câncer de w\at·na,. I

011\ plási-icas Cfll\e penei-raw\ �W\ pOIl\CO w\ais no i'ecido w\aw,ário

(i-rall\w,a). Ao coni·rá ...io, Cfll\aJCfll\e r w'lI\lher poderá aw\ametli-ar.

, . .

Ama�e�tação.e â pacidez dos seios
À fl'acidez dos seios dll\rani-e a 9 ...avidez po,de o�orr�r devido

aoet"c::mdevolll\me. MAS, esi-e processoi-aw,béw\ pode acotli'ecer
ew, Cfll\alCfll\e ... fase da vida. No caso da eravidez, deve-se II\sar

II\W\ sll\i-iã e. crew\es hidrai-at,i'es especiais coni'ra flacidez e

, esi-rias. '

·A ingestão de líquidos
Afali-a de lí�lI\idos no 'oreanisw,o w\cderno.é II\w\a das call\sas

w,ais ft"eCfcÄeni'es da perda de p;so do �ebel Qw,aw,e:nJado. Mas
se � w\üe h\$erit" dia ... iaw,etli-e, de 3 a 4 laros de líCfll\ido�' em
eeral, _o Cfll\adro poderá ser revet"i·ido.

Tempo d� amametltação,
o bebel deve set": alimen-!-ad::' 'e/(cllI\sivaw\et,i-e cow, leHe

";\ai-erno ai'é pelo w,eno's seis w,eses. A·pqt"i·i ... daí deve-se iniciat"
II\W' i-ipo de diei·a. t\(�O ládea, indll\indo eJemeni-os. nll\Úii-ivosj
Cfll\e all\;>dliew, n,o crescil1'\enh:J da criança.

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



I:

"

VIDEO

Juven�eroubada
Com um elenco de primeirissima linha; Harley Jane Kozak

(Harry e Sally) John Getz (A Mosca) e Brian Austin Green

(Barrados no Baile) esta éa história sobre a desestruturação de
umafamilia diante de um acontecimentopouco convencional

.

para uma sociedade movidapor regras rígidas de
comportamento.

Quando Abby reencontrou Nina, suamelhoramiga de seus
.

tempos de colégio, hoje umaglamourosa cantora das noites
nova-iorquinas, vivia um dosmomentosmaisfelizes de suá vida

em familia: Paulcseufilho
mais velho, estavapreparado.

.

para entrar numa das

melhoresfaculdades norte-
americanas.

Mas umfato inesperado viria
alterar o quadro de satisfaçiio
vividopor eles. Aprincípio, os
sentimentos são velados;más
MO demorapara que uma

paixão avassaladora rompa
seus limites eNinaePaulsejam
confronllÚlosimpiedosamente

pelafamíliae, consequenteménte,
por todaa sociedade. Uma
escolhalhes éimposta.
Agoraalguém teráque

renunciar.:

2 ANOS DE·GOVERNO.·
,.,

AÇOES DE QUALIDADE E OBRAS
EM QUANTIDADE.

Geração perdida
A adolescência é uma idade de rebeldia. Mas,

.

para esses três jovens, a rebeldia leva o nome

de crueldade. Com apenas 14 anos.dois
meninos e uma menina saem pela cidade'

descarregando sua violência em tudo e em

todos - sobretudo naqueles que não podem se

defender: um casal de velhinhos, u,!,a simples
atendente de bar, uma senhora indefesa que

acabou de estacionar
seu carro... São

adolescentes da classe
média, semmaiores
problemas para

. sobreviver, mas com·
uma crueldadeacima
dos limites. Quem vê
suas carinhos de

anjo, não imagina
. que eles constituem

uma verdadeira

ameaça para a

sociedade.

Em todas as áreas, o Govern!) do Estado está deixando sua

marca de qualidade, com um grande número de ações e

obras. O resultado você pode .cenferlr,

EDUCAÇÃO - MQis 443 salas de aula construídas e ampliadas e 300 mil kits esco-:

lares distribuídos ,e Vídeos, loborotórios e computadores nas escolas e Garantia de
'I ,vqgas poro todosos cricnços • Capacitação para 30 mil professores. SAÚDE -

Abertos 505 leitos hospitalares • R$ 7,8 m'ilhões investidos na modernização de
hospitais • 100% de imunização contro poliomelite e sorcmpo • Mais medicamen
tos • Programa médico,de família • 150 crnbulôncics enrreques aos municípios.
HABITAÇÃO - Mais de 33. mil famílias atendidas pelo Projeto Viva Casa coni mo-

.

radias mais dignas e Mais de 2,8 milhões de pessoasbeneficiadas comnovas redes
'de água e esgoto e Luz nas comunidades rurais mais distantes � Mais de R$ 70

milhões destinados à construção- ernelhoric de casas e cportomentos.
,

.

���------------------�--�--�--�------------------�------------�------��----------�--�--�--------�--��

GQVERNODE
SANTA CATARINA

2 ANOS CONSTRUINDO
UM ESTADO DE QUALIDADE

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



7 de fevereiro de 1997
"

AI MELHOREI PUlAI
r:]J Das 1.574 praias
identificadas no _Brasil, a

revista Caminhos da Terra

elegeu as dez melhores, A
tarefa não foi nada fácil devido

ao vasto e belo litoral
brasileiro. Setedelas estão no
Nordeste - Quarta'Praia, em
Morro de São Paulo (B�),
Jericoacara, no Ceará,
Sancho, em Fernando de

Noronha, Itacaré, em Ilhéus

(BA). Praia do Portó, no sul

de Pernambuco, Barra do

Jequiá,: no. litoral sul de

Alagoas e Pipa, próximo a

Natal, no Rio Grande do

Norte. Cachadaço, na Ilha

Grande (RJ), Guarda do

Email, em Santa Catarina, e
Azedinha, em Búzios (RJ),

· conpletama lista,
,

.fANTA E BELA
CATARINA

W Leitores da coluna que

·

andaram circulando pelo litoral
-cerarinense elegeram. os points

·
com maior número de gente
bonitapormetro quadrado neste
badalado Verão/97: Café

.

Cancun e Ibiza Club, em

Floripa, CamorraeBaturité, em
Balneário Camboriú e BaH Hai

Summer Club, em Piçarras.

CARNAVAL 97
W Osmísicos An<kéPereira,
Edmílson Freitas e Evandro

Silva comandam hoje, apartir
das 20h30,a animação do,
Carnaval ()1 de Jaraguá do

SuJ, naPraça Ângelo Piazera.
Toda a galera que 'curte a

maior festa popular brasileira
está convi'dada. A folia se

repetirá no domingo (9) e-

\ terça-feira (11), no mesmo

local e horário.

BEM-VINDA
W'OCORREIO DO POVO já
conta com rraisuma integrante
em sua equipe de redação.
Trata-se da jovem jornalista
Silvia Pinter, que acaba: de

chegar de Floripa. Seja bem-

CIY••n'C08 • FITAS

Av. Mal. De0d9ro, 406
FONE: 371-2847·

.b
. EDUARDO MARQUARDT, MICHEll,E SIQUEIRA e

DEAlBERTO JORGE dando uma folga nos estudos para
colocaroutrasmatérias em discussão

vinda! It

BAEPENDI
r::ff' Ö Clube Atlético Baependi dá a largada, hoje, para o seu

Caranaval 97 com a tradicional Noite Azul e Branco, ao som

da banda Energia. Na terça-feira (11), a partir das 22 horas, a
folia será em dose dupla com as já 'consagradas bandas 4&

Redenção e Verão 40 Graus.

.

MARRAKECH
r::i!r No próximo dia 15 acontece aReabertura Total da

Marrakech, coma primeira promoção Sábado. Mix. Urranoite
altamente dançante dedicada aos estudantes que estão se

despedindo das férias e voltando a mais uma jornada escolar.

BALl HAI

VARIEDADES -11

-Cadavezmais conhecido fora do Pais - acaba deter a canção
"Cartão Postal", de 94, adaptadapela duplaPet Shop Boys -

o Olodum traz emseu novo. dísco fortes influêncías do reggae,
o que faz do seu somalgo. ainda mais�çante e cativante. O

repertório é de primeira, com destaque para "BoraBora" ,
"Mundo Cão", "A.Brisa do Mar", unia releitura de
"Reconvexo" (Caetano Veloso) e atéumaversão instrumental
de "Smile", de Charles Chaplin, em belíssimo arranjo com a

batida característica do Olodum (Shopping Musie)

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: PapaWmnie (AU ofmy Heart), Axé
Bahia 97, Planet Hits 3, Salsa e Merengue Internacional,
Malhação (voI.4). PrincipallanÇa.mnto: To.co pance (vol.'Z).

r::i!r Com o objetivo de se ter 'um melhor aproveitamento da bela
área disponível, aSeoel 'estará realizando na.·Pr�a ÂngeloPiazera
aulas deginásticae aeróbicapara todos aqueles quedesejamcolocar
o corpo em forma. Academias da cidadeestarão se revezando�
direcionamento da saudável e oportuna atividade de lazer. O início
está previsto para após o Carnaval.

.

r::i!r Para a moçada que terá as praias com> destino neste final

de semana, o Carnaval de Espuma do Bati Hai Summer Club,
em Piçarras, candidata-se como o "agito da hora" para uma

refrescante noitada.
.

I
'

,

Cif,leMüe//er2-ffiRANHO
r::i!r .Em recente concurso estadual de beleza, tivemos a I CH?eMüe"�r3-
participação de umabonita "çandidatajaraguaense". O quemii� I. gente ainda não entendeu

é

como, quando, onde e por quem. fOI
escolhida a nossa representante. Ficou tudo na surdina. Menmas

. I BLUMENAU
aqui da cidade, que talvez teriam desejo em representar Jaraguä Cine Shopping 1 - Sieepers - "A VingançaAdonneclda"

I (lançamento nacionaO· •

do Sul, não tiveram acesso à nenhuma informação, via imprensa,
. ..' Horários: 13h30, 16M 0, 18h50, 21 h30.

de co im poderiamparticipar da seleç.ão local. Cine Shopping2- CoraçiodeDiagio

�
N' I V E R I ��:::::��:::�te/ .

'. ,Horários: 17h15, 19h30, 21h45.
I

Shirley Ernmendoerfer (7/2), Alexandre Trapp (812). I "Programaçlo vil/da pa" o p."odo tJ. 7 a 1S12.

\ Juliana Gonçalves (9/2), Cássio E. Trapp (10/2) e
_

'

_
'. _� Marcelo Gasehe (1312).

. ,

•

. Artigospara esta co/una devem serenviadospara Av. Ma/. Deodoroda ':onseC8,.

�122, 1I/andar,sl1,JaraguádoSu/(SC), Cep:89251-700,Seprefeflr,paraos"Homem de êxito é aquele que procurou o que há de
fax:3n-19190u372-3363,aoscuídadosdesteco/unista

melhornos outros e deu o melhor de simesmo" (R.O.)

fAIMACfNrn
Av. Getúlio Vargas, 158

FO.ne: 372 • 3469

- - � C ,I ,�I E· 1"1\ Ja\- - -
I· JOINVILLE'

. \
. Icm;'Müe//er 1_. Sieepers - "A Vingança Adonneclda"

(lançamento nacionaO.
Hórários: 13h30, 16h10, 18h50, 21h30. "I .

ASombra e a Escurlc:llo.
.

Horários: 15h,17h,19h,21h.
IMatllda

-

Horários: 14h, 16h.
O Preço de um Resgate IHorários: 18h, 2Oh30 .

I
I

I
I

... -

FON'E: .371-5309

Filmagens & Fotografias
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sepensar

M'AUR�
VEíCULOS
Carros Nacionais

'

e Importados
Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

para

,

Nelson�andela
Nossomaiormedo não é à de sermos inadequados.
Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da medida.

,", \ '
'

E nossa luz, não nossa escuridão, o que mais .
nos apavora.

Perguntamos a nósmesmos: Queni sou eupara serbrilhante, esplêndido,
'talentoso e fabuloso?
Na verdade, por que você não seria?"
Você é umftlho de Deus. Bancar o pequeno não serve ao mundo.
Nada nos esclarece no sentido de nos diminuirmos, para que outras

, pessoas não se sintam inseguras em torno de nós.
'

.

Nascemos para tomarmanifestá aglôria de Deus que 'está dentro de
nós. I _

Ela não estáem, alguns de nós; está em todos nós.
E quando deixamos nossaprópria luz brilhar, inconscientemente damos '

a outras pessoas permissão pará fazer o mesmo.
'

, Quando nos libertamos de nosso próprio medo, 'nossa presença
automaticamente liberta outros.

(Extraido do discurso de po,sse de 1994)

IRENEZELAK
Parapsicóloga (tlesenl'oll'e trabalho com

mantroterapia) SediiuJaem Cruitiba·àAl'enüla 7 de
'

Setembro, 1924. tel: (041) 362--1648 ,

* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
hwnana (limpeza dos chakras e aura).
* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc.
* INCLUSNE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.

, Atende em Jaragoá do Sul mensalmente no
centro INT) - Liceu da-Vfda - Tel.: 372-1141

ACADEMIA DO SESI

Inti � Liceu da Vida de Jane
Marcatto convida para•••

Curso de FilosofiaYögui
'Este é um curso voltado principalmente para
alunos de yoga, no qual coinpreenderão a filos
dos exercícios praticados nas aulas.
Temas:

' ' ' '

, 1 - Os sete veículos do Homem
, '

2 - Karma/Dhanna/Reencamação/Ciclo da Vi
da Morte
3 - Raja- Yoga;

, 4 - Meditação
Dias: 13,20 e 27 de fevereiro de 1997 (5- fei
Horário: 16:00 às 18:30 horas

Preço: R$ 50,00'
15 vagas

I',

- Musculaç.to
- Condldonamento Frslco - Emagredmento '

- Hlpertrofta
Aulas ministradas com acompanhamento de

seus instrutores.
Prof. Sergio e Marquinho
RuaWalter Marquardt, 835
Fone: 371-0899 - 371-0690

Jaraguá do Sul - Ginásio do Sesi

...

,

CurSO: Curando o seu coração
Curso com base no Yoga para. prevenir e' ceve
doenças do coração: '

*Movimentos suaves

.*Relaxamento profundo '

* Respiração coronária
,

"

. * Abrindo seu coração para. a paz interior
* Meditação - um caminho com o coração

Dias: 13,20 e 27 de fevereiro de 1997 (5as fei
Horário: 19:00 às 22 horas'
Preço: R$ 70,00
15. vagas
Ministrante dos cursos:

Maria Laura P�cker' (professora de yoga, co

especialização na índia) ,

Local: Inti - Liceu da Vida
, Rua Emílo Stein, 300
Fone: 372-1141

INTI - Liceu da Vida ENIGMAH
I

\ LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais Energéticos.
Pirâmides, Incemos, Gnomos, Runas, Fitas,
Livros, Aparelhos Radiônicos, An�l Atlânte, "

Pedras do Signo, Mapa Astral,
'

�
"

, Numerologià... ,�
Rua Reinoldo Rau, 806 " Sala 2 • Jaraguá' do, Sul.:]

,,..
.
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JaraguádoSuI, 7defevereiro de 1997

.

CLASSIFICADOS ;E IMÓVEIS CORREIODO rovo- 7

LQ-Imóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 - aala. 1

VENDAS

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

VENDAS

, Sala comerial térrea com 77;50m2 no Centro Empresarial Märket
. Píace, rua Reínoldo Rau, centro

LOCAÇÃÖ
Apartamento 02 quartos d garagem RuaDomingos da Rosa, 85 . R$ 300,00

Quitinete: Ot.qto., rua ArquimedesDantas, 80. Valor R$ 160,00
. "

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 emCorupä com 131.000,00m2 com toda infraestrutura.

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
"

Chäcara à 6km do centro com 50.0()(),00m2

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

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

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

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

Telefone prefixo 371

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

* Casa em alvenaria

',com 120m2.

Rua: João Franzner
(Próx. a Arroz Urbano)
Jaráguá-Esquerdo.
Preço: R$ 40.000,00

,

* Casa em alvenaria com.

160m2, terreno com 450m2

(todo murado).
Rua:

.

Lufs 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.

p--
CRECI Nl! 1589 J

I
I
I
I'
I
I. :FON,E: (047),372-2734

Vende

I·
TERRENOS

- Ter8'nosc/378m2, Rua 6830" Juliana - Barra'- R$ 16.000,00

1-T_noc/384m2,
JardímHruacbka c n � Sio Lu{s - R$3.000,OOcntrada

I+ 20 x R$ 300,00 '

. '

I-Lotes
Res. hnperador- R. Joio J. Ayreso, 30%cntradasaldo 30x �

Itotal R$ 10.000,00 "

- Terren c/700m2 - R. VirgOioRubini, Da BARRA - R$ 16.000,00 -

'

1�1ado. I
- Terreno Lot.Hanemamt defronteAghaBcrthaWccge-R$ 10.000,00

Ilem 12x
- TerrenosLot.OuroVerde, após aMalwcc - 29%entrada, sald09m 30

I meses - totaI R$ 10.000,00, 'I- Terreno c/4S0m2, Lot. Papp - aceita F-4000 ou Mcrccdel; 60S - R$
,

122.000,00
"

'

I- Termnoc/4S0m2-R.BcrthaWccge,naBA.RRA-logo apósáMa1wee

1-
R$11.000,OO palCClado; '"

I- Terreno c/1.384,S0m2(13x 1.0SS), lot. n°S, naR. AugustO SChwart7.

I
Anizadc - R$ 6500,00 em 12x.

sínos.'· 'I·
1- Sftio ,c/3? .SOO,OO, casamistac/l00m2e outra de madeira c/70m2,1uma lagoa, espaço para novas lagoas, lS.000m2 em pastagem,

IlOCalizado em Rioa da Luz - TiaMacuco Grande, distantcm lOkm daImalwecaceitacas� naBarracomo parte d,o pagamento - R$27.000,OO

I-p�lado. "I'

- Sítio c/14.600nr, tcimJo um pouco irregular, comcasas de madeira

I
de 97,50m2, 3qtos,comárvorafrutrfcras, palmito, ribeirão paralagoas I- R.:$ 26.000,00 - aceita carro at6 R$ 4.000,00. '

ICASAS I
1-

casa em al,vénaria c/140m2, 3 qtos, garagem, terreno cl 672,7Sm2-R. BcrthaWecge, ao lado daMalwcc � R$ 35.000,00. I
- Casa de madeira c/70m2 termno ci2.0 10m2 - Rua Honlcio Rubíni, ,

1706, na Bàrra - R$ 35.000,00.,
'

I-casa alvenalÍac/80m2,�noc/600m2,TdaKlein, 3km apósPaJquc

1 Malwec - R$ 13.000,00 I
I LOCAÇÃO' , '.,

'

I- Apto. 2 quartos - R. HorácioRubini, defronteNANETE - R$230;00

l-casasemalvenariac/1S0rß2defronteaMALWEE-R.AngeloRubini Isó p/ comércio R$ 300,00 ,

I-Apto.2qua_rtos,garagem-R.PastorA. &hncider,1.1S7 -R$27O,OOI-Salacomercialc/l9m2,R.AngeloRubiní.defrontelgrc:jadaBARRA
- R$ 160,00

l-casaalv:2quartos,garagem-R.JoséNadOCh; 1.567,Siolwa-R$I'

280,00 '

1- CasaAlv. 5 quartos, dem8is depcndancias - R. BcrthaWccge, 3S2-IR$ 300,00

I-Casaalv. 2quartOseclcmais dOpendêocias-R.latera1daBcrthaWeege I

--- ..
,I
I
I
,'I,
I
I
I

Barra 'Sul
IlDóvels

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

'I Lotel;l057Loteament=��-RS7.5oo,0� 'ILotedeesquinaLot.Kuismanfrini loten°46 - RS 8.500,00
Lote c/950m2 Lot. LuisManfriniloten°47 -RS 8�000,OO
Terrenoc/�.54Om2pr6x.Scar-Centro -astoo.ooo.oo

'I
Terrenoc/5.l84mlRua199(VilaNova)R$140.000,00'

'ITerreno I..uisMafrini (comfundamento decasa(loten° 139)
-R$9.000,00 _

,

'

.

Terreno·RuaDomingos daNovacl 26Om2.-RS55.000,OO ,

, Terrenocl85:000m2Molhaaoladodagnlla-RS90.000,oo,

I
Terreno c/575m2 Lot. Versalles Il (Lot. n° 53) Fora de

I enchente-RS15�000,OO.'
.

ICASAS '

,ClISa em Alvenaria I 89_m2Tifa dosMartins Terreno-o/

2.89Om2;..R$ 30.000,00
'

Casa emalvenariac/100m2 - Ana Paula-R$ 35.000,OÓ

I
Casaemalvenariac/96m2RuaJoãoSanson,lS7 -Ilhada

I' Figueira�R$2€í.000,OO
'

, Casa em alvenaria c/12ÜJ:D,2-Rua JoséMesch - Três Rios

-R$17.oo0,00
,

Casademadeíracl9lm2-RuaJoãoFranzner -RS16.00Q,00

I
-

APTOS

Apto. Edifício Jaco E'mmendoerfer c/100m27° andar-

RS50.0oo,00, .

, LOTESFlNANCIADOSAPARTlR DE
I
I

R$l.000,OODEENTRADA
LoteamentoCiriloZangbelini
Loteamento Camposampiero
LoteamentoConstantino Pradi

I:.oteamentoOuroVerde
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. Rua Reinoldo Rau, 144 - Ja�aguá do Sul - sc

)/',�_".·k,-"",- ��, - ":-.'

coiuJtilio'Reígel- jàrWtíeirö do
, KQlbacli�

.� ";'-""; .. , ":.,

q- �_i

,

,

'" EM�ÇGpS: ,
,

�:�nho; se. oferece pat�
, �q��rseor�l'lar,àtiâbâlha,r, t�í)ijlliQs:e seJ,Viços, gemis.
< oom.pesSÓaid�á:ou'�"bote1,) taltárComerc'iálJMagÚá com
,·,kataf,Merq. JorgeW�Íler em. ',":i\l1gelina. '.. C3$a} se oferece para trabalhar
'êt:tàramirim eo,m Roseli' �da ��+--=---��'----���=''''''='":C de easeiros. Tratar:973-3643
,Silva. Façomanicureepedieure, RlÍa

� .

João Píanichek, 254 emoça se
Moçaseofereceparatrabalhar 'oferece para trabalho meio

,

de mensalista ou doméstica, ' peQodoemcasàdefamíli�
',parapemoitar, trarar com Jülio

Reiguel - jardineiro do

,�olbach.

Precisa...se de mensalista com

referências e que sejamaior de
18 anos, tratar após as 18h 110

telefone371-4209.
,

,)�

Moça se'oferece paratJiabalbar
'

de Babá, parapernoitar, tratar

7.{?recisa.,se de costureira p�
máquinaCobertura, tratar372-

. 3729.

Precisa-se de moça com mais
de, 21 anos solteira que
'pernoite; para tta6atlíar im

,

lanchonete, tratar 372-0907.

Tiabafho de diaästá' .ou.
$ensâlisÜl, triúar'372�3578"., �','� , ALUGA:

',& .:;. .t
�
\-

AP",�o, ;' ";"
'

Ap� cl 2 dorms na Rua José 'Emmend®crfer -,,� 400,,00, .

,

Apto. '202 �,R. Eleonora Pràdí, cl 3 dorms., :2 bwc, saia, ,<oz.llav., gar. - RSTri1b�bo COthö .eStilista,'faço
'

ttiêôs.. creche; bÔFdQ�' tratar:
37i'-3105'� ,i

"

.' ,

C�SAS;' "

caSa ao lado 40 BESC - Centro - RS 700,00' .

'

CaSa místa com 3 dorms., próx. HOSR. Jaraguâ - R$ 250,00'
''f

Casa mista cl � dorms., pröx. Duas Rodas -' RS 240,00
'

Casa mista cl 3, dorms., pröx, Clube Beira Rio - ss 400,00
, .

Mo.ça trab�h� q�, 4'i�ri'sta
'em período integral, tratar
'Bairro, João Pessoa.jnorro

r do Lesmann, falar com
Neri.

MO,B
Rua laráo'do 'Rio Iran'oo, 221

'

Fone: 372-1502
372;-1594 � 'Fax: 372-1666,

í
•

•

. ' , v'",
I

,�
:.

\( •
"

j

ED., 'MATHEDll"

3 dormitórios 13Sm2{1 suíteY
: RUA BÂRÃÖ DO RIO BRANCO (CENTRO')

,
RuaJoão Plaoinscheçk
INVISTA NO VERDADEIRO PLANO

, REALOSEUAPARTAMENto'
,

-�9�u:9m,3dQrmit/ '

.

_ FINANCIAMENTO DIRÉTO COM A CONSTRUTORA
.. Salio, ,�knêstas "

'

.:: S", W
- ENTRADA F.ACllITADA

"��;Play �oun�lr
"

'". 'i;:,
"",

",', - Au':rOM6VEt, ,tELEFONE 'OU IMÓVEL TAMBÉM VAlÉM

, -A,jaI;dinarn.�rífof,o.,talelâ.al ,) K: CO:A�TE DO' PAGAMENTO

'
'

- Gás centrâl
'

";,

- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PlA,NO DE
-hlterfóÍ'te ',:, PAGAMENTO "c

-_" t'_� '), ..

'

:, '

.

.

,
' '\t' _

' �'V-_

iEstando em fase final de co.nstrução �o Edif. M�,thed,i :I;)ançanlos Q"EciUf: l\!ath'é4i:JI\
'

mensalista. Tratar Rua 403

pröximo a Metalérgica, TS -

Bairro São Luís com Cläudia,

Precisa-se de doméstica para
trabalhar na parte di, tardei

Casa mista cl 2 dotÍíís., Rua João Planinscheck - RS ISO,O<k,1l:'
Casa I_iljSta cl 3 dõrins:, pr6x. Weg II - RS 220,00

QUI1'.IN.ES1ES _ ,

Quitinete na Rua \fmanci9 <Ja Silva - R$' 180,00

SALA ÇOMERfuIS. ,,'
Sala cómercial Rua Procópio Gomes cl 50m2 - RS 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, com 80m2 - RS 300,00
S$ comercial. em Gilaramirim com 50m2 - RS 400,00

, ,Sala cbmereial lia Ru a Beonora Pradi, eom 90m2 - R$ 350,00
Sala C0.111erciaI na Rua Pe. Albe1ltô Jâc0bi, 172 com 18m2. R$ 135,00
Sala, comercial, na rua João Planinscheck � RS 28Q,OO

I
- Terreno el 392m�, Pr9x. Giardini Len�i.
'{a/oi R$ 871,JOO,OO negocia-58 cl carro. ,,'
� Terreno ê/570m1, G/2 frentes, 15x�8m, Hha ,dá Figueira,
lateral Henrique Kraüse. Valor R$ 12.000,00

tn v
- Terreno at·561m2, Vila Rau, próJt oelç. Mendonça.
Valor R$ 15.000,00'

'

,
- 'Lotes r/;fa' 850, Willy Günther, 14x31m, 434m2, pronto pl
(Xi)nstruir, próx. à Malweê. Valor ,'R,$ 8,OOO"V()parée{ados.

: ;'Terrenoni.a Rio Branco, 15x38 - 570m3, cl casa de madeira,
prox. superßESI. Vaíór .R$ 55.000,0();

,
,

"Casa de::alv. cI'80roZ, Rua.Clara Hanemann - Barra do Rio

'Cerro, apó'$"à Mi3lwee, NOVA. Valor B$ 26.000,00
'

-, Casa mist« o/ 99.mz;·,terreno, c/501m2 - 17xSf)m, toda

murada, 7ifla da Figueira: rua José' Teodoro Ribeiro. \(alor
R$ 30.000,0, nego ,

'

- Casa de'àlv. o/ 2?9tn2, (aterat 25 �e julho, cl 2 quat;fos +
.

,

" . surte" Mirro Vila Nova. 'Válor R$, 120.000,00, aceita-se (ilpto. "
'

,",'
""SALAS COMERCIAIS na .Rein';'Jd4 Bau, últimàs unidades, "�"

, tinenc. direto cl a constr. em 18 meses. LIVRE-SE DO :'�
ÂtUGul=L. ..

-

" ';;'Apto.cI 1 quarto, edif. Virgrnia, CENTRO, cl garagem. ,Valor
R$ 17.00o,,(Jo + financ.

,

.,Apto. cl 3 quartos; edito Vila Nove, o/ garagem. Valor R$ "

25.000,00 +, tinenc.
'

•

'

:Casa dt3';�Iv. c/ 220m2, 4'quatos (sufte dk/dro);'" salas, c/ ;

lareira, toda murada, r!Ja Frsncisço /-fru�/Jka<;Valor A$
, 100.000,00, neqooie-se cf' imoet, carro e pareeI.
,Casa de a/v. c/ 163m�, tefife,no c/ 542m2, 3,qOl;lrtps (sufte c/
filidro) rua João Januátio Ayroso, frenté malhas Kar:laehe.

Valor R$ 62.000"QO, troca��e p,orirpQvelde menpcvalor o,u,

pa,"ela�, 'q':c�>"�i••� t: , ....

M·' iID '.'di" .
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Jaraguá do Sul, '7 de fevereiro de 1997 CORREIO DO POVO - 9

,..." HABITAT
COMPRA • VI:NDE • ALUGA • ADMINIS1RA

,MOBILIARA
r�tC:llVJ:,lJ

TERRENOS
Terreno cl 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno cl 460m2 Rua João Januário AyroSIJ
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina) IIha,da Figueira
Térreno c/400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532m2- Estrada'Nova próx.PostoMarcolla
Terreno cl '500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/loo.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - Rua WO.lfgang Wef'ge (Rio Cêrro II)
Terreno cl28.0oom2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova,
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 1 15.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmat
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Ne,reu Ramos
Terreno 1.250m2 - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto

.

Becker
Chácara cl 37.000m2 - Rio da Luz cl casa de
madeira e ranchos
Chácara c/ 70 morços cl árvores frutrferas, 4.000
pés de pinos e eucaliptos, água correntes, casa e

rancho - Rio da Luz.
.

CASAS
Casa em,alvenaria C/260m2 - terreno cl 1540m2 -

Schroeder
' ,

Casa de aiv. cl 100m2 terreno c/538m2 - BairroAgua ,

Verde
'

Casa de alv. 215m2 - Praia c;le ltajuba
Casa de alv. 220m21 surte +3 dormitórios - RuaMax
Ziemann
C�sà 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio dá Luz

prõx, Malwee. I
,

Casa alv. 120m2 cl 3 dorm, Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv, 170m2 Barra Velha; permuta casa.em

.. Jaraguá
Sala comi. 93m2 - centro
Casa de alvenaria 130m2 e terreno 520m2 - cl 3

dormitórios e demais dependências - Entrada Rio
da Luz - próx. Malwee
Casa de alvenaria cl 180m2 cl surte + 2 dormitórios
e demais dependências - centro.

APARTAMENTOS
Apto. 3 dorm. - Edif. Gardênia
Apto. 1 dorrn, Edif. Virginia

.

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

Gumercindo da Silva
Apto Ed. lsabela c/123m2: 2 dormitórios + surte e
demals dependências. .

'

Apto. 155m2 - Edit. - Edit. Schiochet entrada +

financiamento.
Apto. 96m2 - Edil. Imigrantes (parcelar)
Apto. 3 dorm. - E'd. Miner

.

Apto. 1 dorrn. - Camboriú.
Apto. Ed. lsabella c/123m2 - Rua CeI. Procópio
Gomes, Poupança + Financiamento

ALUGA-SE
. Sala comi. - Edif. Picolli c/35m2
Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
Ed. Isabela c/3 dorm. - Rua Procópio Gomes

Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
TELEFONES

Vende-se telefone residencial cl prefizo 372

RUAnuPEsciDaDT,157,
(Ao lADODA1001 n:RRAGltNS)

,FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS. DE' IMÓVEIS

CRECI,187�
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LlDA.

VENDA
Residencial de alvenaria
cl2 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/l11 m2 - 2" andar, cl? qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves
em jan/97
Edlt. Dianthus - RuaMarina Frutuoso
- Gobertura Duplex 904 cl 397,80m2, c/3 surtes e demais dep. lareira � churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada
+ parcelas de condomínlo a partir de R$ 1.939,69. reajustados pelo CUB

'

- Apto 702 e 801 c/225m2 - surte + 2 qtos., sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Entradà + parcelas de condomínlo a partir de R$ 1.172,10 reajUstados pelo CUB
- Apto 304 c/214m2 - entrada + parcelas de condomlnlo a partir de RS 1.043,ß9 - reajustados peio CUB
Edit. Ainaranthus Rua AdolfO Sacari -/at da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponrveis apartamentos n" 301, 302, 501 ..

Entrada + parcelas eondornlnlo de 3,65 Cubs' (R$ 1.542,19)/mês.
ccnstruçäe: Proma Constr. e Plan. Ltda. em sistemas de cordomínlo.
Residencial Tulipa - RuaÂngelo Schiochetti
- Apto. 403, com 126,42m2 - Entrada R$ 6.275,00 + parcelas de Oondomínlo de 1,65 Cubs (R$ 697,15)/mês
- Apto. 604, com 152,22m2 - Entrada R$ 8.500,00 + parcelas de condomrnio de 2,11 Cubs (R$ 891,51 )/mês.

,

CASAS/APARTAM�TOS
.

- Casa Alv. c/158m2 - R. Alvino Stein, 960 - São I,.uiz R$ 40.000,00, troca por apto.
- Casa de- alv. Nova 3 pavimentos c/450m2 de área consnulda, terreno 600m2 - R Tornaz F. de Goes cllinda vista - R$
,11S0.00o,00 .

.
.

- Casa alvenaria cl2'bO,OOm2, na Rua Olfvia Chio{jini Pradi, 33 - jaraguá-tsquerdo - R$ 60.000,00
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Camboriú - Troca-se' por apto em JaragUá do Sul
- Casa alv. cl 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 demals dependências - Rio da Luz I - R$ 16.000,00
- Srtio em Schroeder 185.000,00m2 à zokm do centro, com toda estrutura montada, com casa R$ 140.000,00
- Casa Alv. c/03 surtes + 03 quartos e demais �ep. - Rua Canoinha,71 - Centro - R$ 180.000,00

.'

TERRENOS
- Terreno 'CI 28.269m2, no trevo que vai a Blumenau cl 165m de freme p/ BR 41'3, contendo uma casa de madeira cl
150m2 + galpão de alvenaria c/200m2 - R$ 170.000,00
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terrenó c/ 392,00m2 - Rua Ernesto Lessmann � Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno c/396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradl, Centro - R$ 37.100,00

GALPÃOINDUSTRIAUCOMERCIAL
- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, comárea de 400,00m2, e o terreno com 654,00mz. Rua João

Franzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga. Préco R$ 39.800,00:
.

- Prédio comercial-312m2 - R. Adéiia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pl aptolterreno.
LOCAÇÃO

' .

�

Loja c/25,00m2 - Nova '- R. Bernardo Dornbusch 1086 - R$ 275,00
Loja cl 150,00m2 ,f--subloja eni acabamento - R. Adéli!l Fischer - Centro - R$ 800,00
- Lojas - R.' Eleonora S. Pradi Ed. Anturio c/ 42,24m2 - R$ 300,00 - c/ 53,47m2 : R$ 400,00
- Loja cl 35m2 - R. Guilherme Héring, 70 - Edif. �rica - R$ 300,00
- Loja cl 62,00m2 - Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. cl 3 qtos -H, Eleono�a S. Pradi (Centro.) - R$ 550,00 ·�.í- 'Lojas, c/ 72,00m2 - Rua José Theodoro' Ribeiro, 355 - após Indumak - 72,OOmZ - R$ 275,00
- Apto. cl 02 quartos e dsmals-dsp. - R Eleonora S. Pradl - Ed. Anthúrio - R$ 450;00 .

- Apto. c/3 quartos, 2 BWC, churrasqueira e demais dep., garagem p/02 carros, Rua JoséMenegotti, Nova Brasflia - R$
700,00'
- Aptq_. ,c/ 02 quartos e demais dep. - Rua Marina Frutuoso, 909 - Rs 450,00
- Apto. c/03 quartos e dêmais dep. - Rua Leopoldo Manke - R$ 450,00
- 'Apto. clOl quarto e demais dep. c/ garagem - ,R. Guilherme Hering, 70 - R$ 350,00
- Casa alvenaria c/ O� quartos e demais dep. ,- Estrada Nova - Próx. Brasão - R$ 250,00
- Sala comercial semi-mobiliada - 1" andar - esc. montado apróx. 7<t,00m2 + sobreloja apróx. 75m2 - Av,. Mal. Deodoro -

Ed. Florença - R$ 666,00

R EPITACIOPESSOA,421 SALA103 r orar 3713314

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



CORREIO DO POVO - 10 �CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 1

J!�
EDF.RES.DUNKEREMCONSTRUçAoNOCORAÇAoDACDADE2E3 :AI IA.:
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR ,AI •• DI.: - Próx. ao Fórum e ao BreithauptEd. Carvalho - Apto. cl 1'93m2 (311 pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte A II1II 1IIIIIIII ti. ' .�
e demais dependências. " .. II II� :� JARAGUÁESQUERDO� Cond. dasAialéias -Terreno cl
Ed. Carvalho - Apto. cl "173m2 (611 pavimento) - 3 qtos. sendo'uma suíte

: :;.. lo • ":::�::::::::::::::::�
+ dependência de empregada. 2 garagens .,'

,

::::::::::::::�:::� , ��:;:!:;:;: Im§� f.*�:;:� �:::::�::::::::::� 721 57m2

Excelente cobertura no Edlt. Riviera cl 246,00m2 - próx. ao Beira Rio '!��1���::�;:;:;:;:;: 1::::::::::::: mm F.:::::::::::::l ':';:�1�111�� JA�GUÁESQUERDO _ Cond. dasAzaléias - Terreno cl
Clube de Campo

. !:1�:::���� r::::::m� �:�::1:1:�
Ed. Schlochet - Apto. cl 152,20m2 (1 Q!I andar) 3 qtos, sendo 1 suíte.

, !�li�li� �l ..'�;:i: fr�1 ;:;;"!;!:!ii ,�(ê;..l:i�� 1.061,82m2
Com garagem " :::::::: I"!·!'!UU�: �:::U�;� �; ':':"'''::::::: .

Ed. Argus - Apto. cl 3 quartos sendo 1 suíte _ 511 andar _ Rua Jorge' :::�1:::::::::::::::::::::;:::::::::;::::::::-- .�:::: l::::::::�:::::::�:�::::::::�:::::::;:::::::::::::l:::� ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquma cl 579,00m2
L:acerda 270 - R$ 65 000 ÓO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::�::::::::�::::: CENTRO-RuaWalterMarquardt - Excelentes lotes frente
��!::r�":"',,;'�"���&',,:,:s + dop . .._...,� 5' anda,

"·,1""1"'111:':.Ed. Mlner - Apto. cl 3 quartos demais dependências, 211 andar. Frente ::::: ''':: : t:·:·:·::
....

::::: :::::
....

;::::�:�:�:�:

FIGUEIRA - Casa nová em alvenariacl 176m2- 4qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre.
NOVA BRASfLiA - CaSa em alvenaria cl 138m2em terreno cl 450m2,
FIGUEIRA - Casa em alvenaria cl 550m2errrterreno cl 1600m2

CENTRO - R. ,",osáEmmendoerfer, casaem alveria ria cl4quartos sendo
.uma suíte em terreno cl 655,50m2
CENTRO,-CaSa emalvenaria com'aproximadamente120m2+prédioem
alvenaria com aprox. 300m2 em terreno com 759,72m2
JOAO PESSOA - Casa em alvenaria cl3 qtos, em terreno com 450m2

VILALENZI-Casa em alvenaria cl3 quàrtos, sendo 1 suíteem terreno

cl 504m2 - R$ 38.000,00 . •

VILANOVA - Excelente caea em alv. cl 138m2clpiscina em terreno cl
576m2• SALAS C'OMERCIAIS

�;::�::*:�k:::::lw�,��mr",;""",�1I1::::::�:::,�::,::��

CENTRO

Roteiro. para início da. aula.
de12/2 à 21/2 - SUL BRASIL

Matutino - 5:30
tf.!01
- Abdon Bàtista
- Epitácio Pesso�
- Weg I (embaixo do viaduto)
- Getúlio Vargas; Reinoldo Rau, Marechal Deodoro
� Hotel Etalan, BÉlmardo Dornbusch
" Guar�mirm (entra na 28 de Agosto pela entrada
principal e sai próximo ao Móveis Berlim
- Posto Rudinick
N002
-Posto Mime
• Marechal,Deodor.o
- Reinoldo Rau
- Guaramirim 28 de Agosto

- Walter Marquardt
- Domingo da Nova
- Procópio Gomes
- Posto Rudinick

Noturno - 17:25
N001
- Abdon Batista
- Epitácio Pessoa
- Weg I (embaixo do viaduto)
- Getúlio Vargas; Reinoldo ,Rau, Marechal Deodoro
• Hotel Etalan, Bemard.o Dornbusch
- Guaramirim (entra na 28 de Agosto pela entrada
principal e sai próximo ao Móveis.Berlim
- POSJo Rudinick
No 02 � SC,hroeder
- Saída da Prefeitura;
- Vai para Guaramirim, apenas 28 ,de Agosto;
- Posto Rudnick
NO 03 - Malwee
- Sarda passa apenas pela Angelo Rubini
- Waldemar Marquàrdt

' .

• Entra na rua da marcatto, sai perto do trevo
,

da Figueira •

- Vem pela rua procópio Gomes, passa pela
Bernardo Dombusch e vai para o Rudnick.
NO 04 - Arthur Muller (Plumas)
- Sarda passa pelo Marcolla, entra no trevo passa na Weg I
(embaixo do viaduto, Getúlio Vargas

- Hotel Etalan
- Bernardo Dornbusch, Rudniék

Infclo linha: 12102197
Caso nlo hllJa nO mfnlmo de 25 alunos e Onlbus ser6 cobrado.

•

Informações: 979-0070 clWladmir

r ,

'

,

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses

aoSupermercadoBreithaupt
.

R,..AJOINVILLE - Excelente terrenomedindo 2.721 ,60m2,

sem benfeitorias - próx. Besc Portal.

CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno, cl' 1.548m2

edificado cl casa dematerial e outrasbenfeitorias.

CENTRO - ExcelenteTerreno cl2.500,OOf112, fazendo frente

àAv. Marechal cl 28m. Ao lado do Centro Educ. SIGMA

CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo

399m2 - R$55.ÔOO,00

8J�
. IMÓVE'IS

"

·371-7931
RuaAntonlo c. Ferreira 197

, CREC11741..J

COM'IA • VIIDI.· LOll1A • ADM.I..llA ••ICOI'OIA

Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Ref. PreçoR Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.00 Semi.acabado/Negociáveis
CaSa Alv. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 80.00 terreno 6.562pl2 - Parcela
Casa Alv. -240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Girolla, 474 85.00 Aceitacarrollmóvel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua 6�4-, 103 '25 ..000 Casa em construção/Troca
Casa t\}v. 180 4 2 Centro R. José Ennnendoerfer, 1390 80.00 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 1 Corupä R. LudowicoWeiler, 210 12.00 Aceita parcelar/carro'
Casa Alv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5· casa 85.00 Aceita casa de maiorvalor
Casa Alv. 130 3 3 Centenário R. Carlos Meier, 266 40.00 Aceita carro/terreno/etc.
Casa Mis. 120 4 i Rau R. Luis Picolli, 140 28.00 Aceita carro até R$ 8.000
Casa Alv. 48 2 Guaramirim R. 84 (Guaramirim) 15.000 Aceita terreno em.lar�
Casa Alv, 93 3 1 Cham R.Irmão o,sln° .65.00 Aceita a artemento e carro,

Apto DK 153 3 1 Centro Bd. Schiochet - 120 andar 50.DOO +·CEF /Fica Cozinha/BWC

Apto OK 178 3 2 Centro Bd, Carvàl1;!o (RUa cBP) 75:00 Quitado - 2 vagas garagem
Apto. Cons. (12 3 1 Barra Res. HaniMarquardt 40.00 'Quitado - BntregaMarço/97
Apto Cons, 135 3' 1 Centro Bd. Klein - Em Construção 70.QO Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3 1 Centro Bd, Mathedi - Construção 38.00 Financiado em 48 parcelas
Salacoml. 113 Centro Bd. Ploren a-loAndar .60.00 Sala'Comercial
Lote 3,92 Centro RuaBarão do RioBranco 60.00 Negociáveis
Lote ' 483 Versa1hes Rua812 - Versalhes n ,18.00, Negociáveis /ParceIado
Terreno 10000 - Nereu Após, Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 - Nereu Pröx. ArrozZanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 28.000 Negociáveis
Lotes 465 Figueira ResidencialPiazera I 6,00 Ent. 2�00Ö + 48 x .224
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + 12 x 600
Lotes 630 VilaNova Próx. FórumJRád.io RBN 33.00 20% entrada - Saldo 20 x
Lotes Värios l- StaLuzia ResidencialGeranium .8.000 ,SBM BNTRADA 200 p/ mês
Lotes Vários - VilaRa.u ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x '

'

Lotes VáriOS" VilaLeilzi ResidencialPiermann I 30% entrada - Saldo 1� x
Lotes Vários - Barra Residencial Satler 30% entrada - Saldo 18 x
Chácara 180000 - Gariba,ldi Estr. Garibaldi � Km 15 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara '111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.00 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - Corupä Bstrada Bomplant - Km 8

,

8.000 Semmoradia - ParcelaI

Chácara 20000 - RioCerro Ria Cerro ß - Km 20 50.000 Casacom 183m2/Troca
,

"A TE N ç A o • PROPRIETARIOS DE IMÓVEIS" '

•

.

SE VOCt POSSUI CASA OU APARTAMOOO NA FAIXA DE R$ 25.000,00 An: RS 00.000,00 E DESEJA :vENDER, PROCURE-NOS. MESMO QLE A
DQCUMENTAÇÃO Nl\o. ES1EJA TODA EM DIA, POIS, REGlJIARIZAMOS o SEU IMOVEl PARA POSlEROR VENDA PARA CARTA DE
,,' caserro DA CAIXA EC<NC».1ICA FEDE�l.

'

,

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



Jaraguá doSul, 7 d� fevereiro de 1997 CORREl�DO POVO - 11

,104fundos.Fhlarcom·Emílio.
Bairro ßhadaFigueira.

sem n" ou no telefone: 973-
5402.,ComVIlson ou Carla.

,

esportiva esocial. Desechos na
hora (desenhoup� os Jornais
Tribuna Popular, Opinião
ambos de Jaraguä do Sul e

-Jornal daManbã deCriciüma).
Tratar na VIla Rau, Rua João
daCruz e Souza, 115.

Preciza-se deum confeiteiro e

padeiro com prática. Tratar '

Paníficadora e Confeitaria
Primos Parn. Rua25 dejulho,

Rapaz se oferece para
desenharparaJomais, temado
desenho Fatos e Acontecí-,
mentos seja na área política

Não fique andando por aí.
Procure seus negôcios aqui-.
Classificados do
CORREIO DO POVO
O'MAIS· LIDO
DA REGIAo,

371�191'9
372-3363

LOCAÇÃO
Cód. 602 - Casa mista (maior parte de material) Cód. 196 .. Casa mista 114m2 c/ 3 quartos na R.
cl 2 quartos, na Ilha da Figueira, ,próxima ao

Erwin<) Menegotti, R$ 38.000,00
salão Vitória - R$ 300,00 -

C6d. 603 _ Casa de alv. c/surte +2 quartos na
Cód.197 -Casa emalv.102m2c/surte +2quartos

Rua Bertha Weege, na Barra do Rio Cerro _ R$ na Vila Lenzi - R$ 42.000,00 , '

670,00
Coo. 200 - Casa em alv. - 196m2 c/3 quartos.

C6d. 604 - Casa de madeira cl 3 quarto,s na
R$ 49.000,00

Rua BerthaWeege, 457, na Barra do Rio Cerro
C6d. 201 - Casa em alv. 216m2, cl surte + 2

_ R$ 390,00 quartos no bairro Czerniewicz - R$ 130.000,00

Cód; 611 _ Casa de alv. c/ surte +3 quartos, na
Cód. 229 � Apto. cl surte + 2 quartos e garagem

Rua Frederico durt Vasel, 211 - Vila Nova _ R$ no Edifrcio Jaraguá - R$ 57.000,00

600,00 Cód. 240 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem

Cód. 612 - Casa de alv. c/3 quartos, mobiliada no Ediffclo Isabela .,. R$ 35.000,00 +

na R. Antonio Tobias, 39, próx. ao Colégio financiamento junto CEF.

Jangada _ R$ 550,00 'Cód. 241 - Apto. cl 2 quartos, dep. empre, e
Cód� 631 :' Apto. cl suite + 2 quartos, no Edifrcio. garagem no Ed. Jaraguá. R$ 38.000,00

Barão, defronte a Elite Móveis - R$ 470,00 C6d. 242 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem
Cód. &:i3 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinville, 'na R. Germano Marquardt, próximo à Marisol -

3511, defronte a DG da Weg - R$ 400,00
'

R$ 40.000,00
Cód. 634 - Apto. cl suite + 2 quartos João'Picolli C6d. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge

'

- R$ 550,00
. I Lacerda - R$ 58.000,00

Cód.636 - Apto. c/ 3 quartos na R. EI�onora S. CcSd. 395 - Terreno cl 500m2 - Lot. Jardim

Pradi, próxiniO a Bavária no infcio do �raguá.,. Hruschka - R$ 9;000,00
Esquerdo - R$ 550,00 Cód. 396 � Terreno .c/337,50m2 13,50m2 (13,50
C6d. 630 - Apto. c/2 quartos no Edlffcio Jaraguá x 25) -,Vila Rau R$ 14.000,00 '

- R$ 350,00 �ód. 423 - Sala comI. - Schopping Fall cl 26m2 -
.

��� -cC6d. 629 - Apto. cl 3 quartos defronte a '��r�� próx. Praça Alimentação - R$ 6.500,00. Aceita ' �
t� VOlkswagen -.R$ 500,00

. -ilJ\ carro
.

���j�j�j�ljl�j�1�1�j����j�j�ll1��11.���1I.ili'lli�lI.��11�.llj�lfll�iil1�1i1�1�il��lill��11Iiil��1�lI����jI�1������1���111��
I I

'arecer Comerciai
Incorporação

Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM - C.RECI 001770-J
FONE/FAX (047) 372-2990

.

CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO SUL - SC

CASAS
Casa na Carlos F. Vo,.l. de madeira com a meU.,.m de 125m2 prÓl<. a ItapelÚim. - lU
'I7.000.00
tuas casas na Dha. da Figueira prÓl<ißJJ ao Supeonereado Jumes - Uma <m alvfllaria c,cm

1l0m1 - 4 'quartos. saJa, ciozálha, lavanderia, bmheiro e outra de madeira oom 3 quartos. raJa,
e<Yi� lavanderia, bameiro. etc .• _bas emstiuldas no mesßJJ ferrem'eom 775m2 - RS
38.000.00 ,

Casa am alvenaria naB_a dÓ Rop Cerro. Rua Luiz SaIJer. oom 3 quartor. 2 salas. copa, coz!nha.
lavanderia. 2 balheiros, churrasqueira, g".aem oom 120m2 - lU 4S.000.00 (negociivel)
Casa loteamento Rosa Barra, oom mm2 - 4 quartos uma ..liIe. raJ,a, copa, oozirlha, lavanderia,
gar.,.m' com hidromass.em de esquina. aquecedor eedral RS 70.000.000 (negoeiAveJ).
ace�-se carro, camiÔlã>. casa de maIOr valor - firuncia-se SO% do valor (NOVA):

'

Casa de alvenaria na Rua Jo� Emmerdoerfer, com 310m2• 4 qua1os. uma sulle; 3 raJas• .;.,pa,
oozálha, lavanderia, S b.meiros, dispensa, g"!"agem p/2 carros. chwrasqueira, hick'omass.<m.
leID solar, leIreno cl 680m2 - lU 130.000.00 - {negociável_ aceita-se terreno.

Casa de ·alvenaria na eRrada nova, terreno cOlD 2.18Sm2 - lU 5S.000.00 (nagoeiivel).
Ca.. mista Rua WaJler Marquudt, er ISO..... 3 quartos. raJas. cozinha. badleiro. garagem;
terreno com 647 ..... remo 17.00nt. de frenle. excelente ponto CanerciaJ -' lU SO.OOO,OO
(negocá'vel) ao lado do PodD Mime.
Casa,mista na Rua �elo Schiochet. 3 quartos. saJ,as.oozma, lavmcleria. copa. b...... iros,
garagem, (porto oomereiaJ). terreno oom SS2.5Om2- lU 120.000.00,(negociável) - aceita-se
'chácaras -' carros e pareel_fIIto.

'

Casa mistaem Oúco de Plllla; com � quartOs, sala, copa, ooÚlha, lavanderia, garagem; banhCiro.
Ioda .....ada • RS 2S.000,OO - parcelalllDS - riegociivel.

"

'

puas caras localizadas no {'lIlaJ da Rua Ca""" Alegre - e"celenle eotado - lU 2S.000.00
(negoei'vel).

'

tuas casa de.&orte a Weg D de alvenaria. com 4 quartos, .aJas. cozinhar. b�iros. etc. "

terreno COlD 18i()(a2 - lU 40.000.00 (negociivel).
Casa na. Rua Jo.ão PIaninScheck, de alvenaria oom 170m2• 2 sufles. 3 qua1or. copa. cozima,
banheiro, garagem, Iemno cl 414m2 e mais lIDa casa de madeira jwIo ao meslllD Iemno - lU
68.090.00 negoei'vel.

"

Casa na Rua 2S de Julho, Po,*, Chm,erciaJ - 2. quartos. saJa, cozi..... banheiro. semi-acabada
- RS 10.000.00 - negociãvel - aceita-se chácara.

-

Casa na Berta Weege. com 140m200m 3 qul!dos, saJa, oozirila. copa, gar"8_ banheirD. etc.
" lU 50.000,00 negociável.

.

Casa de madeira na Rua Malt Wihlm ao lado da Pizzaria e�arão - lU 40.000.00 negociSivel
- ótimo pcnID ComereiaJ.
Csa 'na Ilha da Fil!lleira - Rua Jo� T. RibeÍl:o ' terreno 900..... Casa de madeira outra <m

alvenaria - lU 7S.000,OO - ßegociivel - vende a metade do imóvel - Pot1D Comercial.
Casa na Rua Jo� T. Ribeiro oom 120m2, ponto Comercial. Ieneno oom 19OOm2 - lU 6S.000.00
- negociivel - aceita-se carro lU R$ 7.000,00 - parcellDeilto.
C,\"a tifa da iDÓrca r<mi acabada com 3 cpartos. sala, cozinha. lavmcleri� bubeiro - RS
16.000.00 Négociável.

'

Casa nó bairro São luiz oom 3 qu"';. 2 bwc. saJa, copa, oozálha, IavlDleria, dispensa ótima,
póx. ao Urb.... - lU 60.000.00

TERRENOS
Terre situado na rua: Jaime Qacbtti com 4nn2 - lU 13.000.00 - Negociável - Vila Lenzi (funb<bs
do Co�gÍD)

,

-RS 12.000,00 Neg. - Vila Inizi (Fund>s do Co�gÍD)
.. Terreno na Vila Nova com a Dotr"8em e 384m2• situado na rua do Fórum - lU 28.000,00

,Terreno,no Lot. AzaUias oom 729m2 - lU IS.000,OO de emada + 30 parcelas de RS 350.00
Teuem rua Amazo.... com 600D2 - lU 3S;000.OO Neg. •

Terreno plÓx. a Faculdade cOlD 420m2• de, esquina - RS 7.�.OO Neg.
Terreno BR 280 póx. Gu.amirim c lU 12.000,00 Neg.
Terreno na Rua 2S de Julho' com l000m2 - lU 90.000.00 Neg.
Terreno pro'" ao VillSria - 1U10.000,OO
Tmeno Vila RaJ oom 360m2 - RS 8.000,00
Terreni> Vila NQva oom 392.... - lU 22.000,00
Terrem Lot Champartiar �OJa6OQn2
Terrem plÓx. Recrealjva Marisol oom �2, 12/24 - lU 20.000.00 negocia parcela:

TEMOS APARTAMENTOS NOVOS PARA FINANCIAMENTO
TEMOS CASAS E GALPÓES PARA ALUGAR E TERRENOS COMEROAIS - CEN1RAL

Anuncie nos
�

:classificados do·
CORREIO DO POVO

3'71-1919
372-3363

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



hiiar CASAS·

pLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

·tLr.·

ti

TIPO

I
.� Sobrado
l A1v.

1 A1v.

j Mista

i A1v.

j
A1v.

, Alc.
A1v.
A1v.
A1v.
A1v.
Mad.
A1v.
A1v.

ENDeREço ÁREA(M2)
Construfda Terreno

R. 402 n2 53 - Lat. Pranclsoe Huska
R. José Nar10f s/n2 - AnaPaula
R. Henrique Marquardt, 449 Gzeniewa
R. Geraldo Harnack, 231 - V. Lalau
R. Luiz Satler, 63 .

R. Mar�chalHermes s/n2 -Schroeder
R. Feliciano Bortollni, 271� Barra
R. Floriano Freberger, 70
R. HenriqueGefert, 1627 - Vila.Lalau
R RodolfoHUfenuesßer, 48
R. Bo.lfvia n2 7'1 - Czerniewicl
RuaRlchardt Piske, 417
R. Otto Meyer, 66 - Vila Lenzi

.

R Chile, 20 - Czerniewlcz_

J .

03
03

152,00
195,00
180,00
130,00

.

140,00
157;00
247,00
530,00
1'14,00
159,00
118,00
70,00
205,15
100,00

RuàGumercindo da Silva, 555 - Cent� - Ed. CarValho'
Rua procópiO'Gomes de Oliveira, 1320 - Res. lsabela - 22 andar

ENDEREÇO
.

ÁREA(M2)'

392,00
468,00 '

420,00
330,00

.3.588,00
512,00·
530,00
286,OOm2
350,00
462,00 .

4�5,50 .

.617,50
520�00

Nil

QUARTOS
·04
03
04

03
03
03
05
Q3
03
03
00
04.
04

OS

VALO.RR$

.VALOR

OI}

- R$
55.000,00
70.000',00
78.000,00
40.000,00
65.000..00
88.000,00
43.000,00"
250�OOO,00
40.000,00
45.000,()0.
37.000,00
18.000,00 .

58.000;00
38.000,00

OBSERVAÇÕES

Ácombinar
Negociável '

.•

Àcombinar
Trocaporeasa
Condições de pagamento à combinar
Condições d9 pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Valor e condições a combinar
Assumir financiamento de 72.x 32,00

-Aceita troca com terreno tle menorvalor
.

. Condições de pagamento àcombinar
. Entrada de R$ 29.000,00 + 12 XTR+ 1%

Condições de pagamento àcombinar

APARTAMENTOS
55.000,00
30.000,00,

'TERR·ENO·S.

Assumirflnanciamentö de 80meses com base R$ 524,00
. ASSlimirfinanclamentode 218mesescombase de R$ 700,00

OBSERVAÇÕES.
Rua Procópio G.Oliveira, 1360

.

Rua OttoMeyer
RuaAngelOTorinelli - VilaNova

RuaTomáz FranciscodeGoes - Vila Lenzi

Rua Jacob 'auck n� 137 - centro

Rua748 - ruaao lado Recreativa Marisol

RuaAdol1o Enimendoerfer, Barra do Rio Mólha

RuaWalterMarquardt - cl benfeitorias

EstradaQuati - Guarami rim

RuaAmazonas .

Rua'AntOnio Gessar

"

714,00 .

375,00

35.000,00

'371,00

.4.236,00
494,59

5.000,00

840,52

85.000,00

1i5.ÇOQ,00
.

85.000,00.

26.500,00
640.00ê,00
18.000,00
70.00(),00

.

50.000,00

60.000,00

30.000,00

14.800,00

Com parcelamento à combinar
Com parcelamento à combinàr

Condições de pagamento à combinar

Condições de pägamento à combinar

Àcomblnar
"

Condi9f)es de pagamento à combinar
Àcombinar

Condições de pagamentp à combinar

Condições de.paga�n!o à combinar

Condições de pagamento à combinar

"

,

250.000',00

385;70

468,00

LOTEAME,:NTO"FRENTE WEG I�'TER'RENOS C'O.M VÁRIAS ÁREAS
-

-

-

�,- �-. - -- - -, - -., • _,.' - -- •• �
--

- - - - - - - -
.

_.
-

1

-.

"-. ..... - -
.

- - � - • •

•

H$ 25:O,OO,OOÀVISTA OU R$ b�OOO/OO +25 DE R$ 1.000,00 FIXAS
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Jaraguá do Sul, 7 dê fevereiro de 1997

Justiça decreta arresto da
Sigma Papelaria e Livraria

,k§lGliI'2-�;;�:Jaraguá do Sul - A juíza do

Trabalho, Desirré Dorneies de.
Ávila Bollmann, acatou a ação
impetrada por funcionãrios da

Sigma Papelaria e Livraria, de

propriedade de Luiz Luchini Filho,
e deferiu liminar determinando o

arresto de bens (providência
cautelar que consiste na. apreensão
judicial' de bens do suposto

. devedor) da papelaria para garantir
o pagamento dos empregados. EIes
afirmam que não recebem salários

,

desde agosto do, ano passado;
Segundo o advogado dos

funcionários, Cláudio Selhorst,
Luchini, também proprietário do
Instituto Educacional'Sigma e

das .confecções Trapu 's e

Origenes, não fez os depósitos do
FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) no mesmo

período e não pagou os demais
direitos trabalhistas. Selhorst
informou que os funcionários do
Grupo Sigma, entre eles os

.

professores do instituto, também
recorreram à Justiça com ação
cautelar 'com as mesmas

reivindicações.
- Havia promessa do Luchini

em acertar os débitos com os

funcionários. O tempo foi passando
e ele não cumpriu O' compromisso

,

&grurznça:policialgarante tIetermbrafiiojtulkial
- .'lembrou Selhorst, acrescentando
que alguns funcionärios afmnaram
que parte do patrimônio foi

dissipado.
No despacho, a juíza Desirré

Bollmann determina o arresto dos
bens móveis localizados nas

dependências d� 'prédio, bem como

móveis e imóveis que se encontram
sobre o terreno. "Expeça-se ofício
ao INSS e a Receita Federal
solicitando informações sobre os

débitos", diz um trecho do

documento: A Justiça determinou
ainda que a Polícia guarde o local

para garantir que; nenhum bem
arrestado saia do local.

A reportagem dó CORREIO DO
POVO tentou contato com' o

I ,
,

proprietário do Grupo Sigma, mas
Dão conseguiu. O telefone do
instituto não atende, o outro da
residência de Luchini não está
recebendo chamada, conforme

informação da Telesc. O prédio está
fechado .

.

�.. Aprender com prazer!
o Centro de Educação Infantil 'Dente de Leite, é uma escola especializada em atender crianças de 2
a6anos.

'

Oferecendo além do currfculo 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: psicopedaflogos, médicos e odontólogos. Com certeza

um lugar onde seu filhö ir� aprender com prazer,
Venha nos'visitar!

RUAPRESIDENTE EPITÂCIO PESSOA, 1329
EM FRENTE AO REFEITÓRIO DO KOHLBACH - FONE: 973-3661

, CORm:O DO POVO - 7

Presidente inaugura Usina Jorge Lacerda IV
,

Capiyari de· Baixo - O

presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) inaugurou, na

,tarde de ontem, a Usina
Termoelétrica Jorge Lacerda IV,
que estava operando em fase de
teste desde o final do ano passado.
O presidente estava acompanhado
pelo governador Paulo Afonso

Vieira.(pMDB), pelo ministro das

Minas e Energia, Raimundo Brito,
e pelo' presidente da Eletrobrás,
Firmino Pereira Sampaio Neto.

A quarta unidade da Jorge
Lacerda, com potência nominal de

350 Mw (mega-watt), aumentará
em 73% a oferta de energia no

Estado, além de incrementar a

produção de carvão na região ;

carbonífera do sul, que, de acordo
com às estimativas, vai consumir
1,1 milhão de toneladas/ano. Paulo
Afonso afirmou que estão sendo
criados 200 novos empregos diretos
e 600 indiretos. "A usina vai trazer
'melhoria nó fornecimento' de
energia à comunidade", reforçou o

'governador. Esta foi a primeira
"

visita feita por Fernando Henrique
a Santa Catarina este ano.

férias e melhores condições de

alojamento. A fiséâl do Trabalho,
Márcia Vieira, visitou o local da
obra e autuou a empreiteira:

Num acordo definido entre o

empresário Rodnei Amaral e o

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da

Construção e do Mobiliário,.Ingo
Kaiser, a empresa contràtante
acertaria os débitos da contratada
na tarde da última quarta-feira (5).
O acerto foi feito no final da noite,
na sede do sindicato, quando foram
pagos os salários de dezembro e o

13°, além das verbas rescísöriás de
oito demitidos. Rodnei Am�al
voltou ao canteiro de obras, na
manhã de ontem (6), e, propôs
acertar o restante das dívidas no dia
25.

.
'

A.lmeidaAmaral quita débitos comfuncíonârio:

.

....
BOVB'O

PREVINA-SE

SEGUROI GARCIA
FonelFqx 371- 1 788

•

serVIr.

s.empreff
Rua

Procópio
Gomes, 1264

Fone; 371�2114

"Servindo
t

hempara

JaràgUá do Sul - O empresário
Rodnei Amaral, da Construtora
Almeida Amaral, cumpriu' a

promessa feita, na Semana passada,
aos funcionários da subempreiteira '

Solange Bittencourt de Souza e ao

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção e do

Mobiliário; � pagou parte das
dívidas da empresa subcon
tratada.

A empresa Solange Bittencourt
de Souza foi subempreitada pela
Almeida Amaral para construir o

conjunto habitacional dá Cohab

(Companhia de ;Iabitaçã9), no

BairroAmizade. No início da

semana passada; 27 funcionários
resol verarn entrar em greve
reivindicando o pagamento dos
salários de dezembro, 13° 'salário,

'Fraldas

R$ 6,90,
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Promoção: Ferj, UFSC, Aproe,
Clientela: Docentes de 1°,2° e 3° graus eI ou outros profissionais
interessados,

,

Local: Jaraguá do Sul- Ferj
Vagas: 50 (máximo) 30 (mínimo) .

Duração: 27 de janeiro a: 6 de setembro de 1997
- 27 a 31 de janeiro

com pesquisa, e tendo no _ 3 a 7 de fevereiro
Estágio Curricular urn dos . - 26 a30 de maio
canais ,para sua - 7 à 25 de julho
concretização, como também -1 a 6 <Ie setembro

'.

um meio de promover, a . ,

.integração &cola-Empresa- Horário: matutino - 07:30 às 11:30 horas.
Comunidade. Vespertino - 13:30 às 17:30 horas.

Esta integração só será Corpo Docente: Mestse eDoutores, conformeResolução n° 11)83
concreta e viável se do CFE.

.
.

.
'

construida coletivamente. A

,

It Coordenador de
Estágio de

Administração - Ferj

Estágio
supervisionado
do Curso de

. Administração
Ferj

ItNelson Luiz'Pereira

A Ferj tem como objetivo
.geral do Estágio Curricular,
proporcionar ao acadêmico o
domínio a.aplicabilidade de
urn instrumental educativo e

'

formativo-profissional,
. absorvido ao longo do Curso ,

deAdministração, de formas
a adquirir urna Visão crítico
conjuntural da realidade e

dinâmica organizacional e
social.

Vale dizer, constatar a

relação teoria e prática
fundamentada num ensino

construção coletiva
, pressupõe um

comprometimento Conjunto
, -Social, Político Empresarial
e Acadêmico.

Diante do exposto faz-se

,
mister um cumprimento
especial aos formandos do
Curso de Administração de

1996, pelo considerável nível
de seus estágios, bem como

as empresas e respectivos
profissionais que sabiamente
contribuiram par� o êxito do

programa.

Curso de .Pós-Graduação
Lato-Sensu em Educação,
Áreas de especialização:
Pstcopedagogía
Infonnática e Ciências
Os avanços e aprofundamentos dos estudos sobre educação, seus,
agentes, meios, fins e fatores têm promovido constante?

desenvolvimento dos processos educacionais. Isto tem exigido
contínuos aperfeiçoamentos dos seus profissionais. ,

Assim a formação dos profissionais que trabalham no carrpo
educacional e áreas afins, passa a ser constante. Consciente' desta
realidade.aFerj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) ein'
convênio comaUFSC -(Universidade Federal de SantaCatarina) e
Aproc (Atividades e Projetos Didáticos Catarinenses) se

,

preocuparam em levar para todos os profissionais do Estado sua

contribuição em prol do desenvolvimento de estudos e pesquisas
no campo da educação.

.

.
. .

Custos do curso

,
:- R$ 1.000,00 (mm mI reais), p�amento de 30% noato da

. inscrição e sete parcelas iguais mensais; .

, I
-

,

- Adicional d�R$ 2,00 (dois reais) por hera/aula, quando houver
necessidade de computadores.
- Adicional de R$ 3,00 (três reais) por hora/aula pela disciplina
Metodologia doEnsino Superior;

,

- Casa o número de inscritos varie entre 30 e 40 pessoas haveráum
acréscimo de 15%.

Matriculas
A matrícula deverá ser realizada no dia 27 de janeiro de 1997 no
local de funcionamento do curso - Ferj; ,

- No ato damatrícula os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos:

'
'

- Ficha de inscrição devidamente preenchida C()m letra de forma;
.

- Histórico Escolar e Diploma do Curso de Nível Superior com
duração plena em cópia autenticada;

"

'

- CurriculumVitae comprovado;
- Uma foto 3x4 atualizada.

.

VENDE-SE LINHA,'
, '

DE CELULAR
975-1111.. TRATAR975-1100'

.

. ,

OU'371-7114ÀS 17:00HS

,

TEC,., CALHAS LTOA. - ME
Franqueado exclusivopara Jaraguá e região/

T
�E��

Exauetores
. Eólicos maxiar

Equipamentos para retirada do color;
,

.

.

.

umidade e poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 37",2-0448 - Jaraguá do Sul - SC

�Valle Informática
Rua: Barão do Rio Branco, 620 Fone: 372-1968

����@� .. ��[t)���@M�" �l!)J[t)�����ir@�

i!\���@��@� .. �$�U�ir���Ui!\� 'f���U�t!\
. . ..

CónHraNossosPra 17S

PENTiuM 100Mliz .

US$ 1.160,00
PENTiuM l}}'Mliz

.

US$ 1.}ÓO,OO
PENTiuM 166Mhz
US$ 1.�4�,OO

PENTiuM 200Mliz
US$ 1.74�,OO
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Jaragmí do Sul, 7 de fevereiro de 1997

Diferença entrematerial escolar chega
.
I···

_.

.

:
.
'.

a 50% deuma papelaria para outra
pesquisà é a forma de

driblar os preços
'absurdos apresentados
nos pro�utos

Jaraguá do Sul - Os materiais

escolares apresentam diferenças i

que podem chegar até 50%. A

borracha, por, exemplo, na

Papelaria Grafipel custa R$ 0,10 e

na Livraria Alemã R$ 0,04. O
mesmo acontece com 100 folhas de

papel almaço, mas esta apresenta
diferença de 60%, enquanto que na
.Papelaria Grafipel o custo é de R$ ,

1,00, numa outra papelaria, Pena
e Pauta é de R$ 3,00. Por isso os

consumidores devem pesquisar '

preços antes de conprar, "Mas para '

quem trabalha o tempo é curto e

pesquisa leva terrpo", lamenta o

,pedreiro Belarmino da Silveira que '

tem duas listas de materiais

.

Prazot/epagamentopotleser"egocimlo nacompratlomaterialescolar'

escolares para cO,mprar, numa

.média de 20 itens cada uma.'
'

Numa estratégia, a Pink Shop
está aproveitando à loja de R$ 1,99
parasediferenciar do mercado e

vender mais material,escolar.
Mesmo com tania diferença de

preço entre Uma livraria e outra,
todas aderiram a Iei da oferta ou

vantagem 'para atrair os

consumidores. "Ano passado a

prática do desconto ou cheque pré
datado j� era realizado e dava

certo", lembra' p proprietátio da

,
.

Livraria Alemã, Pedrinho Piccinin,
assegurando que.este ano os preços
baixaram, porém" o lucro equivale
ao de 1996.

Em alguns casos o prazo de

pagamento, é negociado, "isto
dependendo do valer da compra".

Lãpispreto 0,10 0,05 0,05 0,09

lápis cor com 12 1,80 2,15 1,90 1,60',

Régua' 0,40 0,22 0,20 0,09
Borracha, II, 0,10 0,04 ,0,07 0,08

'

Cademo60 folhas
I·

0;36 . , 0�50 0,40 0,37
Folha sulfiet cl 100 folhas 1,00 0,99 1,00 1;30
Caderno desenho grande

\ \

1,001,10 1,10 1,25

Apontador 0;20 0,30 0,20 0,11
Caneta 0,20 0,15 0,25 0,20

Papel almaço com 100 folhas ,1,00 3,00
'

3,00 2;70

r
I

<".'1> �, ".:."

li*�>a' <<tr'.....'1�

. ,

'���� ,� ... l\.
t��

Chegou
afita
cassete que
distrai
e acalma
seubebê!

FARMÁCIA

-w'....
Vida e Saúde, f

Rua Padre Alberto

Ja�obs,55
,

' Vi Ia Lenzi
,

,

'A Babá 'Fone: (047) 371-8664

ideal! Jaraguá do Sul- sc

. .

.
Concorrência com

colégios particulares'
livrarias e papelarias da cidade estão descontentes.

Alegam: que os colégios particulares estão vendendo os
livros didáticos na pröpria escola, o que não acontecia em.

.
I

.

anos anteriores. "Isto não é certo, o colégio é uma

instituição de ensino e não paga impostos", justifica o

proprietário da LivrariaAlemã, Pedrinho Piccinin. Segundo
ele, os colégios não passaram a lista dos livros, mas garante

,

quequando souber irá'Colocá-los a venda em sua livraria.

Porém, a gerente da livraria Pena e Pauta, evita falar do
assunto, ficando apenas nó "sem comentários".

A gerente da Papelaria Grafipel, Margit Wagner, vai
mais longe, "Temos que manter funcionãríos e legalmente
eles estão incorretos", arriscá, Mas segundo o coordenador

dó Procon (programa Estadual de Proteção e Orientação
ao Consumidor), José Carlos Rossato, em regra geral não
há. proibição em vender os livros que se 'referem ao curso

'

que o colégio leciona. Informando que até -agora ninguém
o procurou para obter informações.

O diretor do Colégio São Luís, Gervásio Oecksler,
explica que este ano os livros serão vendidos no colégio
por motivos extremamente humanitários. "Os Colégios
Maristas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão

numa campanha para reconstruir o Colégio são José, dá
'cidade dekwito, naAngola (África), que foi bombardeada
pela guerra". Oecksler ainda diz que, o pessoal do Soo
José faz .um trabalho de missões, .que não é igual aos
colégios do Brasil que é somente instrução.

Já os livros do Colégio Divina Providência continuam
sendo vendidos nas livrarias. "Aqui nadamudou", informa
a coordenadora do colégio, Doraci Demarcai.
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ERAL I Jar

, Cidades.Lc... -'--_----t

BARRA VELHA
Hoje, às 20:00h, na praia central, será a abertura oficial do Carnaval.
"Às 24:00h continua a folia na Sociedade de Barra Velha com a escolha

da rainha. Amanhã às 18:00h terá show com Mário Vendramel na

praia. Domingo às 15:00h Carnaval Infantil na Sociedade. Segunda e

terça-feira a festa continua à todo vapor,

JARAGUÁ DO SUL I
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promove Carnaval na Praça
Ângelo Piaiera. A festa começa nesta sexta e vai até terça-feira.
DOmingo e terça-feira, segundo o secretário. de Cultura, Sílvio Celeste,
terá sorn ao vivo com grupo musical da, cidade a partir das 20:00h.

Hoje, 'sábado e segunda-feira o som será'mecânico,'com Carnaval
Infantil no domingo a partir das 16:00h.

JARAGUÁ DO SUL n
'Durante-o Camaval o setor de odontologia da Secretaria da Saúde
estará de plantão para casos de emergência. Segunda e terça-feira das
8:00b às 11:00h e das 14:00h às 17:00h o plantão estará atendendo no

Pronto AtendimentoMédico (PAM). Na quarta-feira atenderá somente
no período da manhã.

'

SCHROEDERI
A Secretaria de Obras está colocando ostubos para o fornecimento de

água potável Para a Vila Amizade e trecho do Bairro Schroeder I.
Desde a ponte da divisa entre os Municípios de Jaraguá do Sul e_
Guaramirim, no Portal, até a divisa ente os 'Municípios de Guaramirim
com Schroeder, os tubos já estão devidamente colocados. Segundo o

prefeito, Gregório Alois Tietz (PFL), na semana que vem a obra terá
continuidade para q_de S9a 'concluída o .maiscrápido possível. '

SCHROEDER II
Técnicos da c;san estão analisando a forma de ampliação do sistema

, de abastecimento de água de todo o município.
Eles já entraram em contato com os proprietários de terras nas margens

, do Rio Macaquinho para que a captação seja feita no local, que oferece
água de excelentequalidade e em abundânbia. Também foram
realizados levantamentos para aumentar as bitolas dos atuais tubos

que abastecem o Bairro Rio Hem - o atual sistema não suporta mais a

quantidade de água necessária para atender a comunidade.

PiÇARRAS
A Prefeitura .em parceria com a Santur vai fazer pesquisa para traçar
o perfil do turista que freqüenta as praias do município. o estudo da,
demanda turística de alta temporada irá até o finai de fevereiro. Os
dados podem servir como fundamento para projetos que pleiteiam
recurso junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento' Econômico e

�ocial (BNDES).
. ,

Hotéis' registram que�
delO% no faturame

BibliOtecà itinerante irá
às escolas municipais

T�ristas de toda parte do
,Brasilprocuram hotéis
no nortedo Estado.
Mesmo com descontos e

. pacotes os hotéis tiveram
,

um« baixa no
faturamento em ,elação a
temporada do ano

'

passado.

Barra Velha - Os hotéis
de uma das praias mais

procuradas do norte do

Estado para o Carnaval estão

praticamente lotados.
. Pacotes de cinco dias

,

incluindo café damanhãpara
casal no valor de R$ 330,00,
foi uma das opções que o

Hotel Filadélfiaescolheu para
atrairos turistas, que vem de

toda parte _ Minas Gerais, .

São Paulo, Curitiba e Rio

Grande do Sul.

Naopinião doshoteleiros,
este ano, houve uma queda
no faturamento de 10% em

relação ao ano passado, "O
verão diminuiu este ano e às

; Praia: uma opçõesptlTQ o CtlnUlI1< '

aulas começam mais cedo", Já para .outros hotéis

justifica o, gereute do. Hotel falta demarketing prejudicoâ
Mirante" Nildo Wille, o rendimento para este

garantindo que mesmo assim Carnaval. "Estávamo
fechará a temporada com 'desativados há dois anos e

lucro. há dois meses fizemos

No Hotel Mirante o único
,
convênios com agentes de

agrado para os turistas é um' viagens de São Paulo e

desconto de 5 à. 1'0%. Curitiba", diz a gerenie do

Nenhum tipo de pacote foi Hotel Floral, Diva Winter.

praticado para chamar os Mas para concorrer com os

, hóspedes. "Isto porque teve hotéis mais conhecidos, o

cbuva, aí a procura é menor Hotel Floral está praticandö
que a oferta", explicaWille. descontos de 10% na díaría,

I

ônibus. "É a cultura apresentações de pequenas
.itinerante", explica Q peças teatrais. Para a

secretário de ,Cultura,' formação de novos atletás,

Esporte e Lazer,' Silvio "utilizaremos as quadras de

Celeste, garantindo que o, areia que tem nos bairros da

ônibus já está à disposição cidade", garante Celeste. De

para a adaptação do, projeto. acordo com o sectetário, o

Além da biblioteca,.() .objetivo maior deste projeto
"Sonhador" terá um palco éa formação de possíveis
onde será • utilizado para 'novos atletas que terão

Jaraguá do Sul • A área
cultural, a partir de março,
será incrementada com dois
novos projetos: o projeto
"Sonhador", e a formação
de novos atletas. O

"Sonhador", é uma'biblioteca
móvel que percorrerá todas
às escolas da rede municipal
de ensino dentro de um

,Do lVIaternal ao Terceirão'--/
Qualidade de Ensino, Responsabílídade doFuturo no Presente

Atendimento personalizado com:

- Plantão permanente
-,Diversas opções de aulas paralelas
Rua Presidente,Epitácio Pessoa, 676 - Fone: t047) 371-0202 ou 372-0202

_'
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Comércios são auruados por
. -

venda de produtos 'ilegais
Advogados da
Dannemann, do Rio

.

de Janeiro,'
investigam
empresas que
comercializam
.ilegalmente
camisetas com os

personagens da .

. Walt Oisney
Jaraguá do Sul, - A

Polícia Civil apreendeu,
terça-feira .(4), ce�ca de
100 camisetas falsificadas
com as estampas de

personagens da Wait
Disney Company e Time PersoJUigens tIa WaltDü"ey são explorados i1egslme"te

Warner Entertainment, 'tarina para fabricar as

comercializadas por em- camisetas" com os

presas não licenciadas. personagens; e policiais
Numa operação que CIVIS fizeram uma

envolveu, quatro. advo- .verdadei ra caça aos

gados da Dànnemann, 'piratas'.
empresa contratada pelas . A primeira .loja a ser

marcas americanas para fiscalizada foi a Barato

investigar a pirataria, o Maria, há dois meses na

advogado Gilmar
,

cidade. Seguindo o

Krutzsch, 'da Maiwee itinerário, de busca e

Malhas, única empresa apreensão, mais seis lojas
.. .licenciada em Santa Ca- foram notificadas: Ki-barato

I
, PÁRA-BRISAS
.,.JARAGUÁ

Roupas e Acessórios, Lojão
Marechal, Mercadão da

Roupa, Klaerte Comercial,
Moleque & Cia. e Litoral
Norte Confecção. "Apenas

-

duas delas não encontramos

nada", observa a delegada,
explicando que mesmo

assim, ela tem provas da

comercialização ilegal.
Os advogados da

Daunemann estão há seis
meses investigando em

presas no Brasil que
"pirateiam" os personagens
da Disney. S6 em Brusque,
cerca de sete mil camísetas
foram apreendidas. "Essas

empresas desabonam a

imagem de nosso cliente",
acredita José Henrique
Werner um dos advogados

,

da Dannemann.

As empresas autuadas

o comércio'. "Mas é bom

lembrar que todas têm o

direito de defesa"; diz a

delegada, acrescentando

que as camisetas apre
endidas serão anexadas

ao processo e .enca

minhadas p�ra o F6rum de

Justiça.
·PIRATARIA. - Os ad

vogados da Dannemann

irão continuara fiscalizar

lojas em Santa Catarina.
"Nossa única arma, para
acabar com 'as empresas
falsificadoras é àutuando

as", esclarece Werner,
garantindo que a piratarià

. é grande no Rio ,de Janeiro
rrao responder poi e São Paulo e .que em

violação de direito autoral, Santa Catarina não é

estelionato e crime contra diferente.

VERDUREIRA. PATRÍCIA,
,

FRIOS - FRUTAS e

VERDURAS EM GERAL
COMERCIAL REGIS LTDA.

Rua Walter Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)
Télefone (047) 371-2.043

POSTO'MARECHAL LTOA.

P4'14-MU,u Comércio de Vidros Novos e Usados para Autos

';.4�.4GUA Colocação de Pára-Brisa Colàdo
'u •

=��E:;::�J"IPas!amento com cheque pre-datado. ::::::::::: :. "� :: ::..}� .:t�: ::�::::::

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905

"

ATENDEMOS AOS DO"",NGOS DA� 07:00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
�GÁS

. Avenida Mareohal Deodoro da Fon.eoa, 961 - Jaraguá do Sul - SC
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Técnico da Funarte avalia Secretaria fará campanha par.
aquisição de livros à biblioteci

,

b do C t ·e ·lt· 1 -raraguá do Sul - A. aquisição de novos livros,

O ra o· ....en· rou· ura BjbliotecaNblicaRui,Baibos,a acordo com o secretário

tei:�umaumento de 10% ern Seu Cultura.Esporte eLaze.., Sflv
acervo

:

este semestre. Celeste Bard, sairá

Atualmente ela tem 17 mil orçamento da Prefeitura e
'

livros. A área mais defasada. campanhas que deverão

segundo a responsável pela desenvolvidas, pela pas
biblioteca. Dianer Chiodine, é a Durante o ano passado, cer
literária. "Estamos carentes de "de nâl Iivros deramentrada

. lançamentos", diz Chiodine,
.

acervo da biblioteca. 33 deI"
acrescentando que o�úmero de . foram comprados com

empréstimos diminuiu por falta dinheiro das, multas

de alternativas. inscrições, o restante atra

A verba para viabilizar a
.

de doações:

CORREIO DO POVO - 12 ERAL
.

Complexo tem ..

aprovação da Fundação
Nacional deArtes do Rio
de Janeiro. Segund,o o
técnico AbRio Henriques,
(, teatro será um dos
melhores do país

. Jaraguá do Sul - As obras
do Centro Cultural foram
avàliadas ontem (6) por um
técnico da Funarte ( Fundação
Nacional de Artes) do Rio- de
Janeiro. Segundo o

luminotécnico do CTAC

(Centro Técnico de Artes

Cênicas) da Funarte, Abílio
.Henriques, o centro "foi maito
bemprojetado". "Estou levando
os projetos para . serem

analisados' por arquitetos", ...

revelou Henriques, adiantando'
que irámandarpara a comissão

. pró-construção umrelatõrio das

avaliações, "mas com certeza

não há nenhum problema". <

Henriques veio à cidade a
.

pedido da comissão pró
construção do Centro Cultural.
O técnico enfatizou que a

. construção ,do teatro, se Para dar mais apoio à
referindo ao uso da cortina cultura, a Funarte pretende
contra fogo, será um dos resgatar as antigas fundações, .

melhores do país, "mesrm se "mas isto é só um projeto que
tiver tecnologia nacional". está em andamento", ressaltá o

"Apenas 10% dos teatros luminotécnico, Hoje a Funarte
brasileiros têm este acessörio

:

agrega todas as áreas dacultura,
.

fundamental, ele evita os desdeartesplásticasatéfolclore.
incêndios que são oomms nos "Com a voltá das antigás
teatros", diz, aprovando a fundações o setor ficará'
colocação desta peça subdividido,oonseqüentemente
fundartrntalno teatro da cidade.· mais independente", diz,

A Lei Rouanet permite a COBERTURA _. Segundo
tramferênciade 10% do�osto. Intormações

.

da comissão
de renda das pessoas físicas e encarregada da construção, a
jurídicas para a cultura. "A

.

primeira etapa da obra do
partir deste incentivo, podemos Centro Cultural seráinaugurada

'

perceberqae de.umanopara cä daqui a três meses. "Na
houve um incremento na inauguração da cobertura, em
construção deteatros",justifica maio, iremos fazer uma festa

Henriques, lembrando. que no

governoCollor adeterioração da
cultura brasileira foi

vergonhosa,

, -..

AprIWtZf1io: Centro Cultural tem aval tia Fu1Ulrle

CulturaArtística),EdsonCarlos
Schulz. Segundo. ele, o

organograma físico da obra está
dentro dos prazos previstos.

O Centro Cultural terá

aproximadamente sete mil
metros quadrados. de área

construída, o término da obra
está previsto para o ano 2.000.·
"Este será um. marco· na

microrregião", avalia Schulz,
acrescentando que Jaraguá do
Sul irá ser o itinerário das

grandes apresentações teatrais
do Brasil.

Segundo Schulz, cinco .

.empresas da cidade dão

sustentação àobrado conplexo:
Marisol, Weg, Duas Rodas,
Malwee e Menegotti Malhas.
Mais, continua ele, "as pessoas .

físicas que são em torno de 20,
mais as pequenas empresas
completam 'o nosso orçamento"'.

'cumieira', é oomo se chama o

término de uma' etapa de.
construção", informou o

presidente da Scar (Sociedade

ir 371-1422

...

7 de fevereiro de 1

Anuncie nos
classificados do

371-1'919
372-3363

T
NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERÂPIA-'
CONDICIONAMENTO FfslCO - MUSCULAÇÃO-

, . "GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO
FfslCA COMPUT�DORIZADA -DANÇA-

. APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS
..

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Hor.rlo:
06:30 li. 11 :30 - 14,:30 li. 22:00
Rua Amezones, 426
Fone: (047) :372-1493
Jaraguá do Sul - SC
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