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Tem sempre tim
,jeito de fazer

melhor
.

Dionei deverá ser

candidato a deputado
Campeonato Catarinense

começa amanhã
Ladrões levam R$ J8

mil em dois ússaltos
Dois homens. aruda não identifwados.

assaltaram durante oCarnaval o Posto Millle!
e oClube Vitória. No primeiro. um assaltaruc

levou R$ 2 mil em dinheiro e ·R$ l l mil em

cheques, além de um revólver jH. '1ue foi

usado no assalto seguinte. no Clube Vitória,
de onde levaram iU 6mil em dinheiro e R$

Embora não confmne, o candidato
derrotado do PT à Prefeitura de Jaraguá do
Sul'. Oionei daSilva. deverá sero candidato
da íegenâa para disputar uma cadeira na

Assembléia Legislativa no ano que vem,

A presidente do Diretório Municipal,
ClemairCorreia, confirmou a disposição em
lança-lo candidato, O atual deputado est..ldual'
Canito Merss disseque pretende concorrer à
Câmara Federal é apoiar DiolÍei, Página 3

O JAC estréia domingo (16) 110

Campeonato Catannense, O jogoestá m"UI:�lo

para às 16h. no Estádio João Marcano. em

Jamguá do Sul. coutra o MÚcilio Dias, de

ltajaí, O nme terá quatro jogadores da equipe
de base (júniores - campeões do Estadual de
1996), Segundo o treinador Acosta.mais cinco
Jogadores júniores podemo seroproveitados no
campeonato. Ano passado o lime ficou em

quinto lugar no Catarinense. Página 11
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Kohlbach triplica capital soci4t���li,,". '

,'�..
""

,h"","".

rojetafaturamento deR$ 70 milltª,fl�'!
A Kühlbach Motores,

recentemente vendida a um

grupo. de empresários
paranaenses, divulgou durante.
a semana que o. capital social
da empresa saltou de R$ 9.7
para R$ 34 milhões. O grupo.
está em processo de

.

recuperação que inclui 'abertura
do, capital, formação. de joint
ventures com empresas
européias e .asiäticas e

co.nquista do. certificado. Iso
9.000.

'

, Entre os resultados obtidos
sob a nova direção, a empresa
destaca a redução. do.

endividarrento de .curto prazo e

ativo. fixo. junto. aos bancos,
eunento do. volume médio. da

produção e awnento. no. estoque
'

de produtos em elaboração .. Os

projetos da empresa estão no

relatório. "Kühlbach ano. 2.000",
que pretende faturar cerca deR$
70 milhões este ano. Página 5

Deputado Paulo Bauer faz.'
,;;JP�

palestra sobre ImpostoÚnico
.' o deputado f'ederal

Paulo. Bauer (PFL), rela
tor da Medida Provisória
sobre a unrficação dos

irrpostos para as micros e
,

pequenas empresas,
matéria que foi votada pela
Câmara Federal em

janeiro, esteve emJaraguá
do. Sul, na noite da última

quinta-feira (13), para
fazer palestra sobre o.

tema.

Bauer foi antecedido.
pela diretora da agência
Stagi o Assessor ia, de

Joinville, Maria Aparecida,
Pereira Gonçalves, que
falou sobre marcas e,

patentes, alertando. para a

'Debate: Bauer durantepalestra sobre "simples"
preo.cupação. com o. processo de registro.
evitando. o. uso de marcas alheias já
.regrstradas. Página 5
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Perspectiva: empresa, aposta na recuperação e
'

quer abrir capital

GARANTA SUA VAGA!

éDo Maternal ao Terceirão
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C 371-0202 PARABÉNS ALUNOS E PROFESSORES! VALEUo ESFORÇO!
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EDITORIAL

Inda que tarde o nosso despertar
As especulações em tomo de nomes para concorrer às eleições parlamentares do

ano que vem ressuscita a polêmica em cima dos políticos profissionais. Aqueles que
nem bem são eleitos a um cargopúblico, se lançam a uma outra empreitada, apesar de
negarem a intenção até o fim. Os políticos de carreira, mesmo com a experiência
.adquirida com os vários anos de atividade pública, não contribuem .para o

desenvolvimento das- instituições a que foram eleitos nem para o tyogresso e

amadurecimento das relações políticas-partidárias. Perdem' o entusiasmo do início e

embrenham-se pelo campo das questões ideológicas, quando não fisiológicas.
A perpetuação de parlamentares, prefeitos e governadores foi capaz de gerar uma

política de "parentesco", onde oco�vívío entre os pares, pordiversos anos, transforma
os em mais do que colegas e amigos, mas em cúmplices. São incapazes de denunciar
alguma falcatrua ou irregularidade do companheiro. A alternância do poder se dá em

, períodos consecutivos. Deixam, de ser deputados para serem prefeitos ou vice-versa,
deixam de ser prefeitos para serem governadores ou senadores ou ministros ou ainda

amigo do rei simplesmente, quando não conseguem se eleger.
,

A política brasileira está repleta de políticos profissionais, que fazem dela uma

forma de ganhar a vida e não uma missão, quando o objetivo maior deveria ser a luta
, em favor da nação. Os exemplos estão aí. O presidentedo Senado, Antônio Carlos,

Magalhães, o ToninhoTernura para aBahia e ToninhoMalvadeza para o resto do país,
já foi de tudo 'na polftica. Agora se elege presidente do Senado, com as bênçãos do
Planalto, quando seu filho, Luiz Eduardo Magalhães, ainda era o presidente daCâmara
dos Deputados. O quê ACM fez para o país? Qual a contribuição, em favor da nação?
Por que tem tanto poder? São perguntas um tanto einbaraçosas e difíceis de responder
se se levar em consideração a trajetória dele.

No outro lado da linha estão os novatos, cheios de esperanças e iludidos com o

mandato popular. A inexperiência os ferça a 'se aproximarem dos antigos para
"aprenderem" e adquirirem conhecimento do processo. ESta estratégia é traduzida em

,

capítulos viciados de comprometimento e favorecimento.
O prefeitoGeraldoWeminghaus (PFL)Joi eleito vereadoremâã, em 94 candidatou

se a deputado estadual, em 97 assumiu a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Em quatro anos
foi eleito três vezes para cargos diferentes, não cumpriu os dois primeirosmandatos e,

apesar de negar, pode.ser novamente candidato a deputado. A especulação sobre uma
. possível candidatura do atual presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Garcia, a
uma vaga à Assembléia Legislativa, confirma a disposição em ficar em evidência.
Dionei da Silva, do PT, mesmo não.admitindo, é candidato a deputado estaduale' de�e
ser também o nomeda legenda para disputar, em 2.000;,0 governo doMunicípio.

O ex-prefeitoDurval Vasel (PTB), mesmo antes de entregar o cargo ao sucessor, já'
se lançava candidato a' uma vaga na Assembléia Legislativa, O mesmo acontece com

. os deputados Ivo Konell (pMDB) e PauloBauer (PFL). O primeiro disputou a Prefeitura
e já se lançou candidato a deputado federal. O segundo já avisou que pretende ser,

candidato a governador ou a senador. O deputado Udo Wagner (PPB) também é
candidato a reeleição. embora insista em afirmar que ainda não se decidiu. Isto sem

falar nos outros que ocupam cargos comissionados nos governos estadual e municipais.
.

Nacionalmente temos o eterno candidato do PT à presidência da República, Lula:
dá Silva, protótipo do político brasileiro. Maluf, que tem como sonhomaior a presidência _

do país, também já foi de tudo e quer ser mais, já se lançou candidato a presidente e a

governador. Os-exemplos seguem com Brizola, Jaime Lerner, Jader Barbalho, Edvaldo -

Suruagy, Esperidião Amim, Jorge Bornhausen, emuitos outros, que apenas contribuiram
para-o crescimento do patrimônio pessoal. Dizem que a política vicia, uma vez dentro,

'

não se consegue sair: Balela. conversa fiada, política dá dinheiro, status e poder..
. Longe das críticas aos políticos, está o povo que os elegeu. Apáticos à política. a

maioria da nação assiste aos desfechos e conchavos políticos sem nenhuma reação, à
'urna distância, nomínimo, comprometedora. Tem comportamento de avestruz e finge
que a coisa não é com ela. Uma pena para urn país que pretende ser potência mundial.

,

Se você quer
realizar velhos
�nhos�m perda

,

de tt-mpo, fale com

o gerente BESC. IIlcrél.
Venha falar com o gerente

Car'ta aberta
Escola: espaço.de construçã

It Cátia Cristinà Gomes

Ommdo transforma-se vertiginosamente. Estamos senpreàprocurade referenci
.

e, mal nos acostumamos com determinados parâmetros, somos levadosa questio
los e adaptá-los, quando não a esquecê-los rapidamente sob pena de esclerosamento
E a escola? Tem tido preocupação com as nrudanças? Com os novos teIlll?os? Qu
tipo de desenvolvimento vemproporcionando aos futuros cidadãos?

'

Hoje-fala-se nruito na formação de seres pensantes, críticos, líderes que deve'

es�elecer a realidade de pensamento nas instituições, demodo geral, para que
exerçam a atividade política de ínfluenciero meio social e renová-lo. Fala-se

resgate dos valores essenciais, da humanização, na buscá de urnamaior integração
interação social. Fala-se na necessidade do indivíduo ter uma clara visão demund
De sermos capazes de trabalhar sinergicamente em equipes. ,

Estará a escola preparada para todas essas transformações? Para esses nov
tempos? Nov.as concepções de escola, novas rretodologias e disciplinas rrais inteira
devemprocurar reverter urgentemente essapreocupante realidade que caminhap

, urna tecnologia sem cérebro. É preciso rever aquela escola que ensina, trans
.

informações visando ao conhecimento, mas freqüentemente não educaà compr
não torna o conhecimento aplicável e aplicado. Não exercita a reflexão, não leva
pesquisa e não promove as ações decorrentes'. Não estimula o pensamento criativ
nem a experimentação.

A escola deve ser o centro do saber. Daí a imprescindível sinergia com as for
sociais. Educação e cidadania devem caminhar juntas. É preciso fazer da escola u
espaço vivo, estimulante à construção do conhecimento de todos que dela faze

'

parte, se entendermos, é claro, como função principal do educador não a trans
. -

,

dos conteúdos, mas aparticipação ativa no.processode crescimento e desenvolvirren
pessoal e social, tanto do educando quanto do educador. Neste contexto, nóS;
professores, precisamos rever nossa prática, quebrar a redoma das nossas verd
absolutas e ampliar nossa visão de mundo.

.....na vida intelectual, é indispensâvel que façamos compromissos com nass

ignorância, como nossas limites de conhecimento e com os quadros mesquinhos
estreitos da nossa especialização".
(Hilton Japiassü, prefaciando Ivani Fazenda -no livro "Integração

Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro - Efetividade ou Ideologia").
,..Coordenadora pedagógica de 5'a 8' séries e do segundo grau d

'

Colégio Cenecista JoséEliasMoreira, de Joinvi/l'

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 122, 10 andar.
As carlasdevem conter no ináxim02S Inhas de70 loques. O jornalae reserva o direito deslntetizaro

texto e fazer as correções orlográficas e gramatica Is necessárias
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. Sua empresa está precisando crescer já? Você está visualizando um
novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro? Venha falar com o BESC, que tem muitas modalidades de
crédito *, inclusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento

que cabe direitinho nos seus planos e nd seu orçamento.
'Relaxe e sonhe. O BESC financia.

BESC
o Banco de Santa Catarina
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PTquer lançarDionei da Silvapara
candidato a deputado estadual

/

"':'.�(U jlIn"'t'�:/(,.·

Especulações apontam nomespara disputar candidaturas a deputado
"

'

Laboratório Lenat de ltnilliS�s Clínicas Ltda.
Particip.arite do'Programa Nacional de Controte d, Qualidàde

da Sociedade Brasileira de Análises Clfnicas. I

Com o conceito "Excelente" em 92-93-94-95 e 96

Ora. Rosangela M� Lenz; - CRF 1397

l�llllll1_�r_IIIl._.r_.lii�II,I,

A intenção do partido é
tuer uma dobradinha
com o atual deputado
eStadual Carlito Merss,

,

que deverá concorrer ã
uma vaga na Câmara
Fedelal
Jaraguá do Sul .!. O

candidate derrotado a prefeito
pelo PT, Dionei Walter da .

Silva, deverá ser candidato a

deputado estadual nas

eleições do ano que vem pela
região. A presidente do

partido, Clemair de Fátima
Santos Correia, confirmou a

disposição da legenda em

lançar o nome deDionel para
concorrer à uma vaga na

Assembléia Legislativa. Ela,
entretanto, condicionou a Comp�sodeespei'a: DioneiJeverásercmuliJatoadepllUuloesttuJual
candidatura à aprovação da' pelo PT com o apolo deMerss (no detalhe)

Executiva e do Diretório, . ampliada para o Diretório e à Prefeitura de Joinville no

além da convenção estadual. filiados, onde abordaremos o' ano passado, afirmou quetem
- A disposição em lançar o assunto - informou. Ela intenção de concorrer à

nome de 'Dioneí para acredita que, as lideranças Câmara Federal e considerou

deputado estadual já foi locais e regionais vão aprovar "muito boa uma possível
decidida pela Executiva, mas o nome de Dionei para dobradinha com Dionei". EIe
a decisão viráde reuniões que concorrer à Assembléia também condicionou as

o PT fará para discutir o Legislativa. candidaturas .à decisão do

. assunto. No próximo dia 21, O deputado estadual Diretório Estadual. "Sempre
baverá reunião da Executiva, Carlito Merss, que concorreu quis ser 'candidato a deputado

" '
'

I

Jaraguá do Sul - Apesar de vereadores: o presidente da Câmara' será 'tornada pelo Diretório Munici
estarmos a quase dois anos das Municipal, Pedro Garcia; segundo pai e homologado pelo Estadual.

eleições parlarnentares do' ano que mais votado, e o presidente do : A secretária da Executiva dó
vem. a especulação em tomo dos Sindicato do Vestuário, Gildo PFL, Iony dos Santos, informou que
possfveís nomes a candidatos já'está ,

Antônio Alves. Pedro Garcia negou
'

o partido ainda não discutiu nomes

nas ruas. Conãrmado, apenas a pré- que tenha pretensão emdisputar uma para apresentar à convenção para
candidatura do ex-prefeito DlJIVal vaga à ASsembléia Legislativa. Ele concorrer à Assembléia Legislativa.
Vasel, pelo PTB, e a dísposição do ,afinnou que não vai àbandonar a Ela, 'no entanto, deixou escapar que
PI' em lançar Dionei da Silva pru:a • Cârnara de, Vereadores para- um nome já surgiu entre os filiados,
concorrer à Assembléia Legislatíva. concorrer ao Legislativo Estadual. mas preferiu não divulga-lo. "Ainda
C?S demais nomes, por enquanto, não "Se o partido fizer'o convite, digo é mu i to cedo para di s cu t irmos

passam de palpites ou desejo de .

que existem pessoas em meíhores nomes. Temos alguns que
grupos ou pessoas, condições", despistou, preenchem os requisitos básicos,

No PMDB, os favoritos são dois acrescentando que qualquer decisão rnas aguardaremos o momento

federal. Quero discutir as

causas nacionais até por

questão de formação
profissional. Caso a

convenção estadual aprove as

candidaturas, vamos trabalhar
unidos", prometeu.' Merss
teceu vários elogios a Dionei.
Na6pinião dele, Dionei é uma
das graudes revelações do PT

no Estado. "Foi uma

agradável surpresa das

eleições passada", resumiu.
O deputado, no entanto; é

mâis cauteloso, quanto ao

futuro .das candidaturas. Para
ele, as discussões devem'

obedecer os critérios
definidos dentro da linha do

.
PT. "É preciso que se resolva

no consenso. É vontade,

pessoal candidatar-me a
deputado federal, mas talvez

o partido decida que o melhor

seja concorrer a reeleição",
ponderou. Ele acredita que
até maio a legenda fecha
questão sobre os nomes.

"Ainda não discutimos 'se
vamos sair sozinhos ou

coligados. Há muito para ser

conversado, mas não nego

oportuno", desconversou .. Ela
acredita que, antes de abril o partido
não vá discutir nomes. "ESperamos
apresentar um candidato 'que tenha

apoio da microrregião", informou,
lembrando que o PFL não deve se

coligar. '

Sem fazer as pazes com alguns
líderes do PPB, que andam
ressentidos com a atitude assumida
na eleição passada, quando apoiou
o candidato Geraldo Weminghaus
(PFL), o deputado estadual Udo

Wagner fez declarações afirmando

Valle
Informáfica

que pretendo ser candidato' a

deputado federal e apoiar o

Dionei a candidato a deputado.

.

estadual peja região Norte do

Estado", insisuu.
.

,

,

.
Dionei não confirmou a

disposição em disputar uma
cadeira na Assembléia

Legislativa 110 alio que vem.

Ele. entretanto, deixou

escapar que se sentiu

.Iisonjeado em ser lembrado

pelo partido para o cargo.
"Ainda não defini 'nada. Vou

esperar a decisão do diretório

para me pronunciar, mas me

sinto honrado com a possibi
lidade"; desconversou, lem
brando que a decisão final será

homologada na convenção
estadual. "O'número de candi
datos é definido de acordo
com O número de delegados
por região e laraguá do Sul é

-fraca", despistou, lembrando
que será preciso conciliar a
vida política com profissional
efamiliar.

que está indeciso sobre a

candidatura. Correndo por fora, o
.

empresärio Gilberto Menel,
candidato derrotado a vice-prefeito
na chapa encabeçada pelo deputado
estadual Ivo Konell fPMDB), .se
lançou candidato a candidato. Ele

espera-receber o apoio necessário
dos correligionãrios para conquistar'
a vaga. Especula-se, no entanto, que
Menel poderä se filiar ao'PMDB e

formar comKonell uma dobradinha,
já que Konell pretende disputarmm
vaga à c.âmara Federal.
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lVI:osaico Deputado Paulo Bauer. que
PFLfora do governo estaduaErramos

Na edição passada, anunciamos que o Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) irá promover, a partir de 17 defevereiro,
três cursos de computação. Na realidade, os, cursos' serão
ministrados no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial).

'

,

'

Os cursos, datas e pré-requisitos são os rresmos divulgados.

Disputa
Continuam as negociações para � formação da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa.
Segundo o deputado Carlito Merss (PT), nenhum dos candidatos
tem os votos necessários assegurados. Ele acredita que todos têm
chances, basta fechar alguns acordos.
Ele disse que o candidato do PT à presidência da Casa, Neodi
Saretta, atual QO vice-presidente, pretende compor uma "rresa
eclética", onde p�iciparão representantes de !odos os partidos.

.

Reconhecimento
A Weg foi indicada pela "Revista Eletricidade Modema" para
receber o prêmio Qualidadel96, concedido à empresas do setor.

O prêmio é uma prova do reconhecimento do mercado à atuação
das empresas ao longo do ano:
A cerimônia de premiação vai acontecer RO próximo dia 24, no
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.
O diretor-superintendente da Weg Transformadores, Martin'
Weminghaus: e o diretor de vendas' da �eg.Motores, Ricardo
Bartsch, representarão a empresa nó evento.

'Iurismo :

O secretário deDesenvolvimento Econômico, Solon Schrauth, é o
novo diretor daOrganização Regional deTurismo, que integra 36
municípios cararinenses, com sede em Pomerode.

Aentidadediscute,propõeedesenvolveprojetosnaáreadeturisrrn,
além de' atividades econômicas, culturais e ambientais com o

objetivo de integrar e coordenar os trabalhos na região.
. CâmaraJúnior
A diretoria da Câmara Júnior, que tem a fmalidade de capacitar

.
intelectualmente pessoas de 18 a40 anos em diversas äreas, iniciou
as atividades no último dia cinco.
N; reuniões dos diretores deverão acontecer todas� quartas-feiras,
na Associação Comercial.
Na quarta-feira passada (12), estiveram reunidos, na Associação
Comercial de Jaraguá do Sul, os presidentes das Câmaras Júnior
do Norte do Estado, integrantes dó Setor III.

Palestra'
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário vai
promover no dia sete demarço, às 20 horas, na sede da entidade,
,umapalestra comClair Castilho, integrante do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher e ex-secretária de Urbanismo e Serviço,
Público deFlorianópolis.
O assunto abordado seráaquestão da Illllher: o resgate dosdireitos
damulher e o papel damulher na sociedade..

Parlamentar afirmou
não considerar a

administração de Paulo
A"ónso como governo.
Ele confirmou a

intenção de disputar o
governo do Estado no

ano que vem

Jaraguá do Sul - O

.

deputado federal Paulo Bauer
(PFL) afirmou na noite da
última quinta-feira (13) qúe
pretende convencer as

lideranças do partido a deixar
o governo Paulo Afonso, que
ele Classificou como

"desgoverno". Na opinião
dele, os pefeJistas devem Confll7lUUÚJ: Bauer quer ser candiJato ao governo do Estado no an

entregar os cargos e manter

uma posição de

independência. Sobre a

candidatura ao governo
estadual no ano que vem,
Bauer confirmou .a intenção
de lançar-se candidato, mas

.fez questão de ressaltar que o

partido tem mais nomes para
concorrer.

- É tradição no Estado e

nos partidos que o deputado
federahmais votado (Bauerfoi
eleito com mais de 72 mil

votos) seja indicado para
concorrer ao governo do

Estado;entretanto, o PFL tem

outros nomes como, _por
exemplo, o do senador VIlson'

Kleinübing e do atual

presidente da Assembléia

Legislativa, Pedro Bittencourt
- explicou.

Bauer disse ainda que não

se licenciou da Câmara Fede
ral como haviasido divulgado
porque o suplente, Raimundo
Colombo, assumiria sem

remuneração. "Manifestei a
intenção, de licenciar-me da

que:vem

Câ-mara Federal para o governo estadual.
,

percorrer o Estado, mas como Sobre o comportament
esta lei impede a chamada do do PFL diante das discussõ
suplente preferi permanecer a respeito da permanência ou

no cargo", explicou. não no governo, Bauen
Perguntado se pretende mostrou uma postur
suceder Paulo Afonso, Bauer diferente do presidente d

disse que "suceder Paulo AssembléiaLegislativa, Pedro
Afonso é concordar que o Bittencourt, .que se irritou ao

governo dele existe". Na ser questionado. Para Bauer,
opinião dele, o' governador o PFL não tem pressa, pa
abandonou a administração decidir as coisas. "Não
do Estado para investir na. estamos pensando nos cargos.
imagem. Estamos sim pensando nos

.;: Não posso concordar efeitos e não apenas nos
com um governo que, atrasa fatos", resumiu. Bauer
salários, .que aposta mais na afirmou que pretende buscar

imagem, nomarketing do que recursos para Jaraguá do Sul
nas ações governamentais -

.

para um conjunto de ações,
criticou, acrescentando que o' Iembrando que tudo que
governo Paulo Afonso foi o precisa serfeito é considerado.
que mais trocou cargos.' por ele como prioritário. Sem:
"Jaraguä do Sul é a cidade do

.

aprofundar-se -no assunto.

já teve. Já teve secretário de Bauer deixou escapar que,.'
Comunicação, já teve caso não consiga ser a

secretário de Meio ambiente, candidato do partido aô'
parece que vai sair este governo estadual, vai tentar'

agora", titubeou, lembrando concorrer à uma vaga no

que desde o início foi centra Senado.
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Capital social da Kohlbach
Motores atingeR$ 34milhões

�
.

1.�St1l ...Junkl"ts./t .• F'

Novos proprietários
inve.stiram na

empresa, que obteve
o prêmio Eficiência

Energética de 1996
em seis dos 14

produtos, e esperam
faturar cerca de R$ 70

milhões. este ano

Jaraguä do Sul - A

KoblbachMotores, que no fi
nal do ano passado foi

comprada por um consórcio

de empresários paranaenses,
anunciou esta semana que o.

capital social da empresa
saltou de R$ 9,7 para R$ 34

milhões. A diretoria informou

também que estão em

andamento negociações com

empresários europeus e
. asiáticos com objetivo de

buscar joint ventures, que
deverão ser confirmados nos

próximos meses, A estimativa .

da diretoria da empresa é
faturarçercadeR$ 70milhões
este ano.

O diretor-administrativo·
da Kohlbach, Áldo Romeu

Pasold, confirmou a pretensão
em buscar parcerias com

empresas da Europa e Ásia
Ele disse que a informação
está contida num documento
enviado pela diretoria aos

funcionários. Pasold,
entretanto, não revelou as

empresas e nem os Países que
poderão participar da

parceria. Segundo ele, a

obtenção do Prêmio
Eficiência Energética do ano

passado em seis dos 14

produtos da empresa,
analisades pelo Inmetro, foi
um dos fatores que.
contribuiram para a decisão
dos empresários paranaenses

Salto: Kohlbach trtplicou o capital social e aposta na

recuperação da empresa

em adquirir a Kohlbach.
- O g�po foi dividido em

Kohlbach Motores e

Kohlbach Condutores,
transformados em unidades
de produção. De acordo com

Pasold, o fundador do Grupo
Kohlbach, Heinz Kóblbach,
foi convidado a assumir a

presidência do Conselho de

Adminístração. Ele lembrou

também. que a medida é um

dos primeiros passos para a

abertura do capital da

empresa A empresa elaborou
um projeto denominado

"Kohlbach ano 2.000", que
prevê a formação de joint ven- .

tures, abertura do capital do
. grupo e conquista do

certificado Iso 9.000.

Segundo informações da

empresa, foi iniciado um

processo de recuperação to-

tal da empresa. Entre os

resultados já obtidos, Pasold
.

destaca a redução do
endividamento de curto prazo
e ativo fixo junto aos bancos
na ordem de 23%, o aumento
do volume médio da

produção emcercade 18,6%.
quando atingiu a marca de
4.825 unidades produzidas.
Foram registrados aumento

de estoques dematéria-prima,
de produtos acabádos,
redução de 6,33% no estoque
de produtos em elaboração e

redução na folha de

pagamento, apontada com a

diminuição dos salários de
-

funcionários de escalões

superiores. A Kohlbach prevê
ainda a modernização do

processo produtivo, logo
após as primeiras avaliações
da estrutura.

Apevipromovepalestra sobre
marcas epatentes e 'Simples'

Recurso, did�ticos:
Fones +Vídeos + Biblioteca

Cursos .e$p8ciais para: EXames Cambridge PET/FCE
.

Crianças e Adultos todos os níveis PPT
Interçâmbios e cursos no exterior_

Transporte para crianças.

Informações e Matrículas
Rua Luís Kienen, 67 • Centro- Fone: 372..2899 • Fax: 3724698

Jarag.uá do Sul - A Apevi
(Associação das Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) pr�moveu, na noite
da última quinra-feira (13),· n o

anfiteatro' do CPL (Centro de

Profissionais Liberais) palestras com

a diretora da agência StagioAssessoria,
de Joinville, Maria Aparecida Pereira
Gonçalves, que falou sobre marcas e

patentes, dj;eitos autorais e

transferência de tecnologia, e com o

deputado federal Paulo Bauer (PFL)
relator do projeto do imposto único

para as micros e pequenas empresas,
Maria Aparecida alertou sobre os

aborrecimentos e prejuízos no registro'
de marcas: Ela orientou para que os

interessados procurem um escritório

especializado, com referências locais,
e, de preferência, com matriz sediada
em SantaCatarina. "O mais importante
é certificar que a empr�sa é idônea para
que você não corra o nsco de registrar
uma coisa que já existe", aconselhou,
acrescentando que, durante o processo,
o. contato deve ser feito com um dos

sócios do escritório, o qual conhecerá
o assunto de forma a prestar as

.

informações mais corretas. "Quando
for tratar de marcas e patentes evite

falar com representantes", frisou .

Sobre as fases do processo para o

registro, de marca, Maria Aparecida
disse-que a busca é indispensável para
verificar se a marca está disponível
para o. registro. "Se disponível,
protocola-se o pedido de registro da

marca", explicou, lembrando que, após
a entrada do pedido é importante o

acompanhamento da viabilidade. ou

inviabilidade, do deferimento ou

indeferimento (poderá ser efetuado

recursos contra o deferimento ou

. indeferimento do pedido). pagamento
de decênio ou.aicuivamento, concessão
do registro

- A busca não é obrigatória, mas é

de suma importância para evitar o uso

demarca alheia já registrada -,reforçou.
SIMPLES - Durante a exposição

da matéria, o'deputado Paulo Bauer fez
campanha para o novo projeto que, de
acordo com ele vai viabilizar uma nova

estrutura tributária para as micros e

pequenas empresas. como forma de
incentivo. "Não há necessidade de se

mudar nada. E preciso que os governos
estaduais e municipais tenham

coragem para adequar os impostos à

novas regras", conclamou, lembrando
que caso contrário, os micros e

pequenos empresários vão optar apenas
pelos tribUlOS federais.'

A unificação dos impostos para as

micros e pequenas empresas surgiu de
uma Medida Provisória, que foi editada
pelo governo federal em novembro

passado e votado no Congresso em

janeiro. Segundo Bauer, o governo não'
quer impor nada, mas criar condições
para gerar mais empregos. "A

vantagem' do Simples é que é

opcional", destacou, acrescentando que
o projeto ganhou forma após o
recolhimento de subsídios de

associações e entidades. No final.
Bauer solicitou ao prefeito Geraldo

Werninghaus um estudo sobre o

assunto para implantar -o I?rojeto no

município.

ESTJlelONJUl, UM ·DIIEI10 DE TODOS
Dia 3 de fevereiro serão implantadas em nossa cidade ÁREAS DE ESTACIONAMENTO.

Você poderá eStacionar seu veículo mais fàcilmente, por
um período de até dua� horas no mesmo local. .

'

....
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EniO Padllha Pilho

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

Conservação de energia
Iso 9.000, Reengenharia, TQC, Multimídia, Globalização, Internet.

Conservação de Energia ...
Palavras e expressões que batem nos nossos ouvidos todos os dias e com

tanta intensidade (e superficialidade) que, no fim, todo mundo pensa que já
sabe tudo o que precisa saber a respeito do assunto.

Por isso, é necessário, que se diga, de 'início, que este artigo não tem a

.finalídade de esclarecer, definitivamente, o que vem a ser CONSERVAÇÃO
DE ENERGIA. Tem, pelo contrário, o objetivo de deixar bem claro que se

trata de um assunto extremamente complexo, com ramificações
multidisciplinares e que se v�êpretende começar amexer com essa questão,
é necessário buscar uma gama vastíssima de conhecimentos científicos e

tecnológicos ... Ou assessoria profissional adequada.
'

Há mais de quarenta anos, a Conservação de Energia é objeto de estudos (e
atitudes) em países como Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra,
Alemallha .. O primeiromundo, para ficarmos numa expressão da moda. No
Brasil, estamos ainda na fase embrionária do processo. Os primeiros passos
foram dados pela,Eletrobrás, em 1985, com a criação doPROCEL - Programa
Nacional de Conservação de EnergiaElétrica, que teve algumas ramificações
conseqüentes como, por exemplo, o PROCEL NAS ESCOLAS, que leva os

conceitos básicos de Conservação de Energia para crianças do primeiro e

segundo, graus. Também as Auditorias Energéticas, ou Diagnósticos
Energéticos, feitos desde 1986; na época em parceria com o CEAG, precur
sor do atual SEBRAE.
As Auditorias Energéticas, na sua maioria, foram esquecidas nas gavetas
dos indústriais que por muitos motivos não acharam necessário "investir
nesse negócio". ,

'

O PROCEL, no entanto, continuou sua caminhada, sendo que. em 1989 foi
iniciado o desenvolvimento do MARK IV, um sóftware com o objetivo de
auxiliar técnicos e engenheiros na análise de dadoslevantados em instalações
industriais, comerciais e de serviços. Este progr�a teve sua primeira versão
"utilizável" lançada em 1992. Desde então, com o feedback fornecido por
dezenas de engenheiros consultores que estão utilizando oMARK IV nos

seus trabalhos. Ele vem sendo aprimorado e atualizado, constituindo-se, no
momento, na melhor ferramenta de informática disponível para a realização
de Diagnóstico Energético.
Por ter sido, desde o início encaminhado por órgãos ligados à Energia Elétrica,
a questão da Conservação de Energia tem sido considerada como "um

problema de engenheiros e técnicos da área eÍéttica'!.
Grande engano. Tudo é energia!
E em todos os campos da atividade industrial, comercial ou serviços existe

desperdício,
Um Diagnóstico Energético precisa analisar a forma de utilização e detectar
os eventuais desperdícios de todos os sistemas que consomem energia, seja
de origem elétrica ou não.

,

As principais perdas investigadas são:

1 - Nos, transformadores
2 - Nas instalações elétricas
3 - Nos sistemas de iluminação
4 - Nos motores elétricos
5 - Na utilização de Energia Reativa
6 - Nos sistemas de ar condicionado
7 - Nas caldeiras
8,� Nos sistemas de ar comprimido
9 - Nos sistemas de refrigeração
10 - Nos sistemas de bombeamento de água
Uma coisa fica clara, defmitivamente: os profissionais que trabalham nesta
área têm -, ou deveriam ter .: uma experiência muito grande com os värios
sistemas listados acima. Essa experiência não se adquire só com o tempo.
Ninguém adquire experiência passando anos e anos de braços cruzados. A
experiência é o resultado do tempo bem aproveitado, das'experiências bem
sucedidas, dos fracassos cujas causas foram plenamente identifi�das e,

-príncipalmente, do registro sistemático e permanente de todos os trabalhos
realizados.

. '

Comércio catarinense registr
aumento de 22% de inadimplente

Florianópolis - O índice

de inadimplência, em

janeiro, no comércio do

Estado ficou 22,73% maior

em relação a igual período
do ano anterior. A

informação é da FCDL

(Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas),
segundo pesquisas nas 15

maiores CDL's catarinenses.

A consulta apontou também

que as vend�s a prazo
tiveram um acréscimo de

33,2%; em comparação ao

mesmo período.
N a opinião do

presidente da FCDL, Jorge
Ronaldo Pohl, as

liquidações dos saldos. de
'

verão e as promoções de

produtos de verão em plena
estação, motivadas pela
necessidade de capital de
giro, puxaram as vendas no

comércio varejista de Santa

Catarina durante o mês de

janeiro. A pesquisa informa
ainda qUé as vendas de

: Jaraguä do Sul - O

Sebrae vai promover, entre os

dias 24 e 27 de fevereiro, das
19 às 22 horas, na Associação
Comercial e Indústrial, o

curso Gerenciando a

Qualidade Através das

Pessoas. O objetivo é

promovei o aperfeiçoamento
de chefia e demais lideranças,

janeiro apresentaram ficou 12.45% menor que

retração de 46,49% em

relação a dezembro. "É acredita que a inadimplênci
uma oscilação normal, referente às compras' d
típica deste período", dezembro deve aparece

justificou Pohl., somente em fevereiro po
De acordo com avaliação 'causa d e campanha

'

da FCDL, o aumento da promovidas pelos lojista
inadimplência se deve, Jipo "primeiro pagamento s

principalmente, a facilidade depois do Carnaval". (

dos consumidores a

produtos antes inacessíveis e
as prestações compatíveis
com a renda das classes com

. menor poder aquisitivo.
"Isto contribui para levar

mais consumidores às lojas.
O crediário a longo prazo
pode comprometer o

orçamento, causando a

inadimplência", explicou
Pohl, acrescentando que se

alguém da família fica

doente o desvio de dinheiro

para o tratamento acarreta

em adiamento da quitação
das prestações.
A FCDL apurou que a

inadimplência de janeiro

comprometimento da rend

'familiar, a falta d

perspectivas de aument

salarial' e o atraso n

pagamento do 13° salário sã

considerados os maiore

fatores do aumento

inadimplência.
A inadimplência,

entanto, preocupa o

consumidores: 'Esta é outr

constatação apontada pelll1
pesquisa, que registrou
aumento de '19,03% nos

resgate de crédito e

janeiro, em relação a igual
período do ano passado. "As
pessoas querem continuar

comprando", resumiu Pohl.

i, 7'105/9'7 este Mercedes
,

ode ser seU.
,

. P ,

que buscam a obtenção da motivacionais deum grupo de

qualidade em produtos e trabalho. Os custos do curs
'

-

serão de R$ 45,00, paraserviços.
De acordo com

informações do Sebrae, o

curso tem como intenção
ressaltar, a importância da

qualidade pessoal, a

responsabilidade da chefia

com qualidade e fatores

associados da Associação
Comercial, e R$ 60,00 paraos
não associados. Os
interessados poderão obter.
maiores informações pelos
telefones 371�3431 ou 371- ..

7843.

CERT, AUTJMJ N' 01/587/96 INICIO E TÉRMINO OA,PROMOÇÃO:
PROCESSO N' 08000,028,691/96·89 DE 24/12/96 À 17/05197 I

'

MAIS 1 �6 BICICLETAS MONA:RK MBIKf-.PLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11/01197, 25/01/97, 08/02197, 22/02/97, 08/03/97, 22/03/97, 05/04/97,10/05/97 (14BICICLÉTAS POR SORTEIO).

Sebrae de Jaraguâ do Sul vai

promover curso, de gerenciamento
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tratar 371�7032 com

Lídia. '

CELULARES
Vende-�e Geladeira. Fogi<>
e Sala de Jantar, pormotivo
demud:ança. Tratar Rua da
'AbolÇão, 131 ou372-2798.

Vende-se Touro, bezeros
Nelore. TrataR 37J-1815.

Procuro serviço de

Diarista ou Mensaästa,
tratar Rua João Picoãi, ao
lado 123.

Vende-semáquina deTricô
porR$ 409,00. Tratar 372-
1335. Vende-se Mesa de Tênnis

porR$ 120,00. Tratar 372-
0382.

.ELITE (Mototola), � ,R$ 750,00
,

R$'650,00
R$ 380,00

Vende-se Teclado CT-637
Casio por R$ 4OQ,00 ou

troco por glll'eli, e vende
se Filmadora Panasonic M
3000 por R$ 1.200,00 ou

troco por carro. Tratar Rua
Joio' André dos

. Reis,205(fundos).

Senhora C9Dl experiência
trabalha de <tinta nas 2a
e 3a feir;ls. Tratar nas 3a

feiras na parte da manhã
no fene 371-0695 com

Terezinha.

Vende-se toda amobilia de
uma casa. Tratar 372-
2798.S�ny-

Nokia mod. 232 - Vende-se Telefone prefixo
371 por R$ 2.680,00 .

Tratar 371:-6865. Precisa-se de Empregada
domés1ica para pernoitar.
Tratar RuaAntonio Carlos
Ferreira , 1560

975-1159 c/ Cezar
,

Vende-se Celular por R$ 1
mil e estoque de fio para
costura à R$ 6,00 o quilo.
Tratar 975-1244.

Vende-se Mäquína
.Cobertura Gingi 3.500

,

pontos, semi-nova por R$
,

600,00. TratarRua Campo
Alegre, 625 com Gersom

V�nde-se Celula� por R$
70õ,00.Tratar 372�0383.

Cabeceira de cama .R$
"10,00, Bicicleta 18
marchas R$ 70,00, Salio
completo de Cabeleireiro

por R$ 2miL Tratar 979-
0224 comMichaela (preço
a combinar e vende-se

�paradamente).

OFERTAS:
Precisa-se de Latoeiro

urgente. Tratar 973-3318.
-.

Vende-se Cobertura Nissin

por R$ 1.300,00. Tratar
371-8843.Vende-se 20mz de laje.

Tratar 975..:0609.
Vende-se, um Fogão à gás Moça se ofereçe para
de 4 bocas por R$ 40,00.

.

trabalhar de mensalista.
Tratar 372-0230. Tratar com Jülio no

Kolbach (jardineiro).

V end e _� s e

Enoeradeíra.Tratar 371-
3333. Vende-se Freezer 530L e

Carrinho de suco por R$
250,00. Tratar Rua Fmilio
Schultz, 125 Bairro' São
Luis.

Vende-se Sala de Jantar, 1

roupeiro, 1 sofá cama, 1
TV 24'colorida, 1ratar 372-
2798 ou Rua da AboliÇão,
131 Cohabe, VilaRau.

Vende-se Celular e

T'ransformador PT 90
Gradiente com

.

100
memórias e carregador �
bateria por R$ 800,00..
Tratar Rua Victor

Rosemberg,ao lado posto
Besc, casa de dois andares,
com Antonio.

Vende-se Vídeo Cassete
,

novoporR$ 300,00. Tratar
Rua Roberto Ziemann,
·2920.

Senhora se oferece para
trabalhar de diarista,
tratar no Rio da Luz Il,
próximo a Ferraria com

Claríce.'

Vende-se Geladeira Consul
Pratice 293 litros, cor Vende-seAparelho de Som

4 em 1. Tratar 371-2331.Vende-se 'Impressora marrom, nova na caixa.

1Ilatric� 132 colorida por Tratar com ·Gladis no 373-
R$ 150,00. Tratar com ,'0961, horário comercial.

Jlinior 372-1571. '�'. .
'

Vende-se filhotes deBoxer,
Pinther, Cofap e Poode.
Tratar 371-3947 com

Chirlei. ,

Vende-se Geladeira usada .

Tratar 372-2481.
Moça procura serviço de
Diarista ou Mensalista

(meio período), com

referências .. Tratar Rua
Ernesto Leoesmann, 546
VilaLalau.

'

.

Vende-se 1.00� telhas
Vende-se Scanner de mão
colorido por R$ 220,00.
Tratar com Junior 372-
1571. '

J chatas.e bicicleta para Vende-se Cavaquinho 'por Vende-se Mãquína Vende-se Assadeira de
homen. Tratar: Rua Santa R$ 80,00. Tratar 371- 'Ov�rlock Yamato 6.000 frangocom butijio,por R$
Catarina,142. 0698. pontos. Tratar �72-0665. . 400,00. ' Tratar Rua

Francisco Hruschka, 945.
Vende-se Overlock GN-6. 'Vende-se máquina de

Tratar . Rua Joio' costura 3agulhas, bÔrda e

Planincheck, 804 fundos. faz bainha Kansai e uma

Overlock. Tratar em Três
Rios do Nort.e, Lot. Souza,
RuaC,138.

'

Vende..seMáquina de lavar
e geladeira por R$ 25Q,00.

,Tratar Rua Adão

Noroschny, Lot. 19à tarde.

Vende-se Jogo de Quarto
R$ 250,00, TV nova R$
300,00, Som' 3 em 1 R$"

----��------�

110,00, Cama Jorgenicolli
R$ 60,00, Guarda Roupa
R$ 150.,00, Sofá R$
100,00, EstanteR$ 150,00.;
Mesa �$ 50,00, Annário
R$ 70,00, Pia R$ 70,00,
Fogão R$ 250,0.0, Exaustor
"R.$ 30,00', Ventilador R$

.

30,00, AsPirado}'R$ 30,00,

EXCURSÃO:
Piratuba (Águas Termas)
Saída dia 28/05 e retoma
01106/97..

Preço por pessoa R$
168,09 ou 3x de R$
56,00.
Incluindo ônibus leito de
turismo, 3 pernoites,
café, almoço e jantar.

.

Contatos no telefone'973-
8281 ou 375-1056.

EMPREGOS:

Vende-se Centrífuga de
frutasWalitaporR$ 60,00. .

Tratar 372-3667.
�---,------��-

Compra-se Telefone
convencional ou alugo;'
Tratar 372-2990.

'

Precisa-se de Profissional
de Informãtíca para
parceria comercial,
'contato no fone 372-3264 '

com GiImar.
,

Vende-se vestido de noiva
, por R$ 150,OO_,_inclue,
penteado e maquiagem.
Tratar 372-3049 com

Carla.

Compro toldo para fazer

garagem para carro. Tratar

372-:-2551 com Clari ou
Edemar.

Vende-se TV P&B em

perfeito estado. Tratar 372-
0590.

�

Procuro trabalho de
Diartsta ou Mensalista,

Na DICC'$ MÓVEIS 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 planejadös ao seu gosto.'
Salas de jantar • Estantes e peças avulsas em geral ., ",ITI-1I01 I eOIl""

DICC'S '/nd. e Com. ·de Móveis .Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - .Guaramlrl,!, - SC;: - Próximo ao viaduto
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CORREIODO POVO - 2 PUBLICA ÕES LEGAIS JaraguádoSuI, 14defevereiro de 1

EDITAL
ALUGUEL

DETRAJES

I
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

,
FONE: 372-3349

PROCLAMASDECASAMENTO

Margot Adêlia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°

Distrito da Comarca de Taraguã do Sul, Estado de Santa

Catarina,faz saber que compareceram 'neste Cartório exibindo

seus documentos pela lei, afim. de se habüitarem para casar

os seguintes:

EDITAL N° 20.940 de 12-02-1997

Cópia recebida do cartório de Taió, neste Estado

EUCLIDES ADILSON BOGO E LENIR FÁTIMA
MÜLLER

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Rio do

Campo-neste Estado, domiciliado-e residente nesta cidade.filho
de Paulo Wilson Bogo e Mirtes Beninca Bogo.
Ela, brasileira, solteira, orientadora educacional, natural de

Rio do Campo, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

CoronelDeffersen, Taió, neste Estado, filha de FredericoMuller

e Amélia Muller.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
D presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) diás.

PATAICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOficiai deTltulosdacomer

de Jaraguádo Sul, Estado deSantaCatarina, na forma da Lei,
etc.

Faz saber a todos quanto este editai virem que se acham neste Tabelionato p

Protesto osTRuloscontra:

Avell TransportesUda. - R. Avelino Floriano de Borba sln2
- Nesta;

Bertoldo Hlnschlng - Estrada Ano Bom s/n2• - Corupá;
Comerciai Joubert Ltda. - ME - R. Maria Umbellna da Silva s/n2

- Nesta;

Cristal Têxtil Ltda. - Estrada Schroeder I Km 3 s/n2 - Schroeder;

Cristal Têxtil LIda. - EstradaSchroeder I Km 3 s/n2 - Schroeder;

Ollmar Paholskl- Estrada Isabel s/n2 - Corupá;
Erlel Matias MOUer - R. Bernardlna BIttencourt Maller - Nesta;

Eletrogasmaq Com. de Peças Ltda.
- R. 25 de Julho, 203 - sala 01 - Corupá;

Ind. e Com. de Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Mahnk�499 - Corupá;
João Antonio de Borba - R. 25 de Julho - Vila Nova - Nesta;

José Ernesto de Farias - R. Carlos Bardaratl, 596 - Nesta;

José Pereira Mercado - ME - Três Rios do Nort·e - Nereu Ramos - Nesta;

Mario Richerdt - R. Afonso Nlcoluzzl- Nesta;
Mercearia Fischer Uda. - R. Roberto Ziemann, 744 - Nesta;

Rogério da Silva Pré-Moldados
- R. Bernardo Dombusch s/n2 - Nesta;

Supermercado Santa Luzia Uda. - R. Carlos FredericoRamthum, 17377 - Nest

Sandro Engel - Estrada Pedra de Amolar s/n2 - Nesta;
Tailvanda Com. Art. Infantis Ltda. - R. Domingos R. da Nova n2 154 - Nesta;

Walter Hlntz - R. José Pomianiwskl - poste 8 - Nesta;

LS/Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1997

IItonHoffmann
TabeliãoSubstituto

RETRATAÇÃO
COM. E "'O. BREITHAUPTS/A, COMUNICAAQUEM INTERESSAR POSSA

QUE MICHIGAN BOTÕES LTOA. NADA NOS DEVE E QUE PORTANTO A

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DO TITULO N2280409 02 NO VALOR DE R$

461,87 - VENCIMENTO EM24111I96APRESENTADO PELO BANCO BRADESCO

NÃO PROCEDE, POISJÁ F.oRA PAGO EM 26.11.96 E QUE JÁ ESTAMOS

PROVIDENCIANDO SEU RESGATE JUNTOAO CARTÓRIOAUREAMULLER

GRUBBA.

JARAGuA DOSUL, 10 DE FEVEREIRO DE 1997.

COM. E IND. BREITHAUPT S/A
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Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro dé 19�7 CORREIO DO POVO - 3

Áux. ESCRITÓRIO
CLEITON 372.2505

VENDEDORA
SILVIA -. 9735530
AUXILIAR CONTÁBIL
VIVIANE

"

372.0276
MOTORISTA AUTO.
NELSON' ,372.3315
Aux. DE ESCRITÓRIO
EDSON 371.8054
, MOTORISTAAUTO.
CESAR 371.8953
rsc ELETRÔNICO

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI ' 973.8068
Aux. DE ESCRITóRIo
ROSE 973.3771
DESENBISTA rtXTIL
ANGELO

.
374.0228

CONTADOR
, LUIZ

'

634.0568
AUX ESCRITÓRIO

CARLA 37L3864 . GUARDA DE PORTARIA (GUARITA) Data: 21 e 22 de Fevereiro de J997
RECEPCIONISTA ' , "'"HA ' ' S· ,. 'D' 21 'da' 18' 22FERNANDA " 973.8806 .

SEXOFEMlNlNO. IDADE Mll'Il1VU\.30ANOS - I, orano - la: '-, s ,as,"
, .' VENDEDORA

'I ,LAVA'DO'R DE C",AM'INHÔES I 'M' . 'E 22li-Mdas.8 às 18 horas .

IARA 372.2483, 'ínistrante, : rmeu anot ,'" ,

Aux. PODUÇÃO t, CARTEIRA "D"
.

ASSJS"IENlESOCIAL-SOCIO'lERAPEUTA
..

CARMEN
.

973.8474 '

,

,

Aux. ESCRITÓRIO .

,.TRAB"", AL'H·,O
Conteudo:

CARLA, 371.3864 ' .' Estudo'da Personalidade Humana
�

,

VENDEDORA' ii , • Dinâmica do. Relacionamento 'Humano
SILVIA 973.5530 li TEMPORARIO!
AUX ESCRITÓRIO' II

OIOVANE 372.1923 II

RECEPCIONISTA;,
JUCIANE "

375.1365,
Aux.,ESCRITÓRIO

'

GIRLEI 392.3066
,

VENDEDOR
. ADEMAR 372.0444'

CAIXA
RAQUEL. 372.�765

CORRETOR
'OLEDSON' 372:3017

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HU"'"

,

::' Objetivos:,
........_IIIIi.-__..... ..... ....

• Oportunizar o auto-conhecimento
• Melhorar o relacionamento interpessoal
• Facilitar a compreensão do relacionamento

humano

[§g.
HUMANA

"INFORMA

. .
'

EMPRESA DO RAMO'ALIMENTíCIO
CONTRATA:

,INSPETOR TÉCNICO
. ,

"

DE, VENDAS
.. EXIGE-SE:

IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERI�NCIA
.

MfNIMA OE 1 ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA,
E DISPONIBILIDADE PI VIAJAR.

NFoRMAÇOes NAHUMANA

-

Curso de: Desenvolvimento Interpessoal

PARA TRABALHAR EM BLUMENAU
II
,!.'

•

.

COORDENADOR DE

,PRODUÇÃO.
,

COM:·.

INTERPRETAÇÃO DE DESENHO E METROLOGIA
CONHECIMENTO EM KANBAN, CELULAS E MRPII

INFORMAÇÕES NAHUMANA
'

@ CURRfcULOS CAIXA POSTAL200

........-

- MARCARBORAPARA·FAZER "FICHA"!
,

.

PO:RQui?
'

Ás vezes. e não São poucas� os candidatos a emPregos n� questionam "por
,

quehomm8rcada para fazer fidla?"
. '

Cremos que o Ser'Humano é merecedor. nio importando a situação de vida

pela qual esteja passando. de respi!íto. seriedade e dignidade em suas buscas e .

ansáos.
'

,

'

' '

Por isso a HUMANA tem como .prinápio a hora marcada para o' .

cadastramento e primeira "entrevista. ESte ,proçédimento. especial· de
atendimento e atenção. dá ao nosso candidato a condição para que desde seu

rem1talnento e posterior seleção sima-se ele impar.�o o é. paia nós e n0fS8S
'empresas parCleÍraS.

.

NaH,UMANA não ''preenchemos ficbas". damos ....._. ...."ndo
a cada um dos nossos 'candidatos. oóm' témpo e tecnologia. Para que possa
sentindo-se a vontade e seguro. prestar aS inforJDa9êles qUe o ooloéario
novamentenomercado dé tIld>aJho.
Sabemos que a hora de «pedir" eanpJ,'eIO é por muitas Ve2e8 h\lßlÍ)ll8ilte para
qUem sempre trabalhou.mas as ciraJnstincias O fizeratn desernpregado.
Sé lIIIIrCaIldo............. VoeI, .... CIIIl...._,·'H.,.......... ,

AUXILIAR DE COZINf.lA '

IN·DUSTRIAL

.. -o" ,- '" ..

• . Jogos Psicológicos I '.

, '.. Afetivida4e e Reconhecimento
,

'

•

Vagas: ,Limittulas em 20ptU1iciplllÍtes, ou
,

cursofech4do par'(!- U1lUl e1IJ're8ll.
'

Custo: RS 30,00porparticipante
. Reservaspél%ne: (047) 371-4311

Para atender de forma global e concatenada à l1OSSoa \
.

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
FAUSÉL fit ASSOCIADOS LTDA.

e·

HUMANAASSESSORIA EM RH

·INFORME-SE NA HUMANA,
SOBREA_

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO'

VOC�,QUE TEM CADASTRO-NA. HUMANA,
. NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ
QUE VOC� SE CADAST�OU, BASTA NOS
,DIZER ,QUE ACErtA' TRABALHO
TEMPORÁRIO, PARA �ER MAIS UMA
OPORTUNIDADE; DE EMPREG.O.

INFORME-8E. Nio PERCAI

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
.'

MEDICINA DO TRABALHO.( PCMSO) � AUDIOMETRIA
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO _.CURSOS NA ÁREA DE' RH

'

.
"

" ,

URGENTE TRABALH�lTEMPORARlO
RUA HENRIQUE SOHN, S3. - CAIXA POS1Al200 - CEPo 89:255-240 - JARAGuA QO Sl)L, - sc· .

'HUMANA .: Fone: (047) 371.4311, Fax: 372.1091
. E-M�I: HUMANAQNETUNO.COM.BR

aua_1A IM RH._______;;;A���.�.N;;;..;.;.;;;A;..;;;E;;;..;;;...;PAR;;;.;;;.;;;'__T..;;;;;E;...;;;;D.....E---..SU__;.;;;A;..;;;E�M..;",;;;,__PRE;;;;;.;.;;;;;;;'..;;,;.;SA;;;.;;;;.:...!__--..r.___I
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CORREIODO POVO - 4 CLASSIFICADOS DE VEíCULOS Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1

'RECREfIT,VfI DUfiS . RODfIS
'N'OVO ECÔNOMO,'

A partir do (tia' 24 último, a Se-Cte da Duas Rodas

Associação Recreativa conta com novo Ecônomo.
Trata-se do casal Adilson Inácio Paulo e Sirnone R.
Kanchen Paulo.
Clientes e amigos são bem' vindos e a 'Associação
Recreativa e Ecônomo buscam a satisfação de seus.

o

.

. clientes, atendendo co'm qualida5ie todos os serviços. .

"AGUAR.nr 50
.

* Partida elétrica .

* cambio automático
* Motor49,3 ee
* FreIo a disco na
roda clantelra
'*SuspensAo
telescópica na
dianteira
*Forta�esob
obanco 00

,

*ValorR$3.�80,00
o

o

-. XPLORER 300'4 X 4

* PàrtIda elétrica
* cambio automático
* Motor 95,6 ec
* FreIo a dIsCo na roda
dianteira
* Suspei1sAo teI�o
na clantelra
•Forta� 8060
banco'
* Valor R$ 3.380,00

TRAILL BOSS 250

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

JET·SKI • YAMAHA JET.SKI·USADOS
Wavebiaster 96 • OK R$ 9.800,00. Kawasaki SX 94 R$ 6.000,00

.

Super-Jet
'

o 96 � OK R$10.800,OO· Kawasaki SXI 95 R$ 8.000,00
Wave-Rider

o

96· OK R$12.300,OO Kawasaki ZXI.900 95 R$12.000,00
Wave-Rider 1100 96· OK R$14.500,OO SEA-DOO SP .: 92 � 5.500,00

Carretihhes para
Yamaha Super-Jet 92 R$ 4.500,00'

motos e Jet-Ski OK .

YamahaSuper-Jet 92 R$ 4.500,00
.

R$ 700,OÖ Suzuki 94 RS 3.500,00

POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

\ .

Vende-se moto Agralel88" tratar 371
7032.VEICULOS:

Vende-seSaveiro/92; branca, motor 1.6,' Vende-se Passat V'iIage/86 por
gasolina. Ttatar 372-1.798: '4.500;00 e Escort GLi/96 mOtor 1.

.

fin�ado. Tratar 372-3874.
Vende...se Fmca/81 por R$ 2.500,00,

"

___;_ --:

tratar com Antoriio ao lado do Banco. Vende-seFuscat71,DDtornovooutr
_ Besc, Vila Lenzi próximo ao o

pormoto derreeorourraíorvalor,
Supermercado Lenzi. ser consórcio. Tratar RuaRui Barbo

68 CohabVilaRau.
Vende-se Kadett SL/92 por R$ 9mi1.
Tratar comClóvis no 371-6054. Venoo.seKadett/92porR$ 5mil,

comPicoli'no 371-6054.

Vende-se Chevette SLE/89 em ótimo '

estadoporR$5.700,OO.Traiar973-3773 Vende-se Escort U91, à gasolina. p
após às 19h (financia).

.'

R$ 7mil. Tratar 372-1329.

Vende.-se CB 450/87 por R$ 3.500,00, Compra-se Corsa/94. Tratar co

tratar 973-8561. Pamçia 371-2847. o

Vende...seBelina/82porR$ 3nil ou
porP3II1?aou Koni>i. Tratar 371-755

vende.-�Corsa95/96, porR$ 11.500,
e Pick upFiat/94 por R$ 9mi1. Tr

'

371-8253.

.Vende-se Chevy/85, branca por R$
4.300,00, em ótimo estado, aceita
proposta. Tratai comMarcieI37�3519.

Vende-se Camionete C-lO em perfeito
estado por R$ 1.800,00. Tratar na
entrada do CTG LaçoJaraguaense, la
casa ao lado direito, falar com Lázaro.

Vende-se Fuscal74 por R$ 1.800,oot
Tratar 975-0323 comGerson.

pA�-BRISAS
J.ARAGiOA

/

.

Vende-se Santana/86, à álcool, com Vende.-se O�ga Suprema 93194 �
direção hidráulica, desembaçador R$ 22mil com 53mil km Tratar 975

_ traseiro, porR$ 5mil. Tratar 372-3271. 1351.

I
Comércio de Vidros Novos e Usados para Autos'

Colocação de Pára-Brisa CoJàdo

VOLKS-�T-CHEVROLET-RORD
. QUALIDADE - CONFIANÇA E,HONESTIDADE
COMOMELHOR PREÇODA.PRAÇA - VENHA

CONFERIR - FALECIZECA
Rua Ollvlo Brugnagoj 642 - Bairro Vila Nova
Próximo Beira Rio - Fone: (047) 371-7711

�.._.... = $ -.IVI i .1Ii�1I - e

O
...

LEO'
"

Porque segurança é' 'fundamental
o o .'. Fazendo a troca-de óleo nos Postos Mime,"você seu carro saem ganhando.

Confira as vantagens:

CENTER. - Ambiente limpo e de máxima segurança;
., Pessoal altamente qualificado;
� Troca de óleo aväeuo e sucção; ,

- Sistema não prejudicial ao meio ambiente.
._.._,-_........._--,.......,... "*,*7'" pp --

. .,.... % _,A.t::o:;» 4 ,","'� 4.

Troca de óleo com filtro a partir de RS 19.99
Grátis: Revisao de '15 ítens + 1 super Boné

Walter Marqua�
BernardoDornbusch e Epltáclo Pessoa
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CLASSIFIC�i:>�S' DE VEÍCULOS CORREIO DO POVO· 5Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1997

bordo
branca

, azul
grafite
cinza

93
94
90
94
89
95
88
89
85
85
80
95
91
88
88
81
85
93
8f
88
90
95
91
95
87
80

CARROSOIÇM
Gol CL mi OKm branco - Gol CL'mi OKm vermelho flash

Gol1000 plus oKm prata polar

ga.s
gas
alc

Tempra 16v
Corsa
Escort LX
Uno ELX comp.
Monza Classic SE
Gol1000 .,

Gol
Monza SUE
Monza
OelRey
Corcel
Pointer
Kadett SL
EscortXR3. '

F-1000 SS
0-10
Escort .

lpaneina SL. 4 pts cl trio
GoIGL
Monza comp.
MOIiza Classic comp.
PafT1)8
Goi CL
Tempra 16v. comp.
UnoCS

.

Fusca

gas
gas
gas
alc
alc
alc
ale
alc

rnerren
branca
branca
branca
pret�
branca
verde
vermelho
prata
prata
branca
azul
prata .

grafite.
azul,
azul
consorciado
.branee
branco
azul
branco

GUARAMIRIM
,.

JARAGUA DO SUL
-

CAMINHOES
,

VEICULOS NOVOS gas
a1c
alc
die
die .

alc'

Corsa super 1.0 vemielho 97 0Km
Fiát Pálio Ed 1.0 azur 97 OKm
Goi mi 'branca 97 OKm
Kadett branco 97 0Km
Uno Mlie 1.0 ep azul 96

Logus GL 1.8 cinza 95

Pálio EDX 2pts 97 0Km
CorsaWind 97 0Km
'Corsa PIÚs CPL 97 OKm
Pálio EL 2pts 1.5 97 OKm
Pálio EL 4pts 1.5 (}7 0Km
Corsa Sedan GL 97 0Km
Parati CU mi 97 0Km
Kadett GL 1.8 97 0Km
TIpO 1'.6 mpi 97 OKm

LogusCLi 0Km
GoIfGL 1.8 97 0Km

Tempra Sv + ar 97 0Km
Tempra 16v .f ar 97 0Km
Vectra GL 97 0Km
Vectra GLS 97 OKm
Vectra CO 97 OKm
Omega GLS 2.2 97 019'rl
OmegaCD4.1 97 OKm
Santana mi 1.8 97 OKm
Santana mi 2.000 97 0Km

RangerX� . OKm
$-10 '" 97 OKm
S-1Q E'nInd Cab 4.3 97 0Km
F-1000HSO 97 OKm
Blaser OLX 4.3 97 0Km
Ipanema GL 1.8 OKm

NOVOS
MB. -1214/51 branca OK

MB. - 1218/48 branca OK

MB.-1218/51 diversas OK

MB.-L1418E148 branca OK

MB.-1621 branca OK

USADOS
VYN 7.90 chassi amarela 92

v.w. 1214 toco carroço branca so

Ford Cargo 3224 cavo mecânico vermelha so

v.w. 14210 Truque carroço branca 89

v.w., 7.90 carroço amarela 88

.

Carreta Pastrim eixo branca ·87

v.w. 14.140 truque baú branca 87

v.w. 1J 130 truque carroç azul 86

v.w. 11.130 truque chassi branca .86

Ford Cargo 1314truque branca 86

Ford F 11.000 toco carroç azul 8S

MB. . 1929 cavalo mecânico azul 83

MB. 1113 truque carroço turbo vermelha 81

Chevrolet 0-60 toco carroço motorMB vermelha 81

Chevrolet 0-60 toco baúmotorM.B. marrom 81

Chevrolét 0-60 toco carroç bege 80

MB. 1519 toco basculante azul 78

MB. 1113 toco carroç, azul 76

MB. 1519 cavalomecânico amarelo 75

MB. 1113 toco carroço azul 74

MB: ro8 branco 75

- gas
gas
alc
gas
gas
alc
gas
gas
gas

Rlua J<>iii.,."iiill� .,.<> 3573
F<>.,.� (047) 37"1-9822

JA.RA.<2UA D<> SUL - SC

·AUTONOVO
VEíCULOS

PRQMóçÃODASe.tANA:
4 FUSCAS· anos: 73,74, 76, 79 em ótimo eStado por

R$ 2.000,00 cada

Escort L 1.8 94 cinza gas
Eseort GL 1.6 93 prata ale
Parati CL 1.E$ 92 verde ale

Voyage CL 1.8 89 branco alc
Goi CL 1.6 90 bege

-

gas
Chevette SL 1.6S 89 vermelho ale
Chevette SI. 1.� S 87 bege ale
,Uno S 1.3 88 braneo alc
Uno CS 1.3 86 cinzá ' ale
Del Rey GL 1.6 83 branco ala,

.

Gol 1000 '

94 branco gas
MOTOS
CB 400 .84 bordO . 2.800,00
XLX 3pO

.

87 prata. 2.600,00 .

CG 125 86 branca 1.50Ó,00
TODALNlADEVEfcuLosÀPRONTAENTREGACOMMELHORPREÇOI

12.300,00
11.500,00
9.200,00
6.500,00
7.000,00
5.300,00
4.500,00
5.500,00
4.700,00
3.600,00
7.5qo,00

.-
,.

VEICULaS USADOS
FiatTpo verm. met gas. 94
UnoM. cinza gas 93
Korrbi branca alc 93
MonzaSLE branca gas 92
Versailles Guia azul gas 92
Fiorino branca gas 91
�onza Çlassic azul , gas 91
Verona' bege met gas 90
Pick-up LX 1,5 verde gas 89
OpalaOpbm. cinza a1c 89
MonzaSLE preto alc 87
OpaJaCom. çinza alc. 87
Gol

..

bege alc . 87
Escort azul atc 87
Fiat 147 branca, a1c 86
Marajó bege gas 85
Voyage branco a1c 84
OpaJaCom. azul gas 83
Opala bege gas 82 \

. Passat cinza 82
OelRey branco gas 82
Maraj6 vermelha gas 82
Corcelll

.

branco gas 81
Fusca branco gas 81

R. JOINVlllE. 2050

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

[Edicar�
CO....rclo deAuto
Pe�.AcI••Ó"_

"tda.-ME

� Especializada em Iodas as linhas nacionais

Pára-lama Fusea - R$ 24,00 s

. Pára-éhoqúé Fusca·� R$ 2�,00·
Farol, Fusca • R$ 8,00

•

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES
.
/
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CORREIODO POVO - 6

VENDAS
CASA A1.VENARIA: cl3 quartos + dep. RuaWalter Marquardt
- R$ 35.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos + dep. Via Lalau - R$
34.000,00

.

CASA ALVENARIA: cl 2 quartos + dep.llha da Figueira - R$
22.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. Jalllguá-Esquerdo -

R$ 38.009,00
.

CASA ALVENARIA:.cI 3 quartos + dep. José Picoli - R$
21.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 qua�os + dep.llha da Figueira - R$
37.000,00
CASA ALVENARIA: c/3 quartos + dep. Vila Lenzi - R$
37.00,00

,

CASA ALVENARIA: cl 1 surte, 4 quartos Via Lalau - R$
106.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. Jalllguá-Esquerdo -

R$ 29.000,00
.

,

CASA ALVENARIA: Cl2 quartos + dep. VIS Baepe�i - R$
56.000,00
CASA ALVE;NARIA: cl 3 quartos + dep. Czemiewiez - R$
.35.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos + dep. Jalllguá-Esquerdo -

.

R$ 32.000,00
CA!?A ALVENARIA: cl 2 qUàrtos + dep. João Pessoa - R$
13.500,00 + financiamento.
CAsA ALVENARIA; cl 3 quartos + dep.Vila Lalau - R$
50.000,00
CASA MiSTA: cl 3 quartos + dep. VIa'Nova - R$ 35.000,00
CASA MISTA; cl 3 quartos + dep.VIa Rau - R$ 21f.000,oo

.

APARTAMENTO: cl 3quartos +dep.VIa Nova - R$ 23.000,00
+ financ.
TERRENO: cl 392m2 Loteamento Bartel - R$ 20.000,00
TERRENO: cl 4.875m2 Rua Manoel Francisco da Costa R$
80.000,00'
TER�NO: cl 2.2675m2 Vila Lalau - RS 70.000,00
TERRENO: cl 1 0.256m2 Atrás� Posto .Vargas - R$ 30.000,00
TERRENO: cl832,58m2RuaWaiterMarquardt - R$ 45.000,00
TERRENO: cl658,12m2 RuaWalterMarquardtR$ 48.000,00
TERRENÖ: cl�m2Via Nova - R$18.0oo,OO
TERRENO: cl 660m2 via Nova - R$JO.ooO,OO
TERRENO: cl 5.735m2 - Rua Joinvlle - R$ 125.000,00
TERRENO: cl 645m2 Vila Lalau - R$ �.ooO,OO
TERRENO: cl 469m2 defomte ao DG daWeg - Rs 42.000,00
TERRENO� cl 364m2Barlll do Rio Cerro - R$ 7.500,00

.

TERRENO: cl 9.370m2Tres Rios do Norte - R$ 22.000,00
'

TERRENO:'cI 3.600m2 "'Illguá-Esquerdo - R$ 80 ..000,00
TERRENO: cl 608m2 Loteamento Marquardt - R$ ·15.000,00

LOCAÇ40
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos, 2 banheiros, Vila Nova - A$
450,00

.

III
I

Vende-se Monza SLEl86, Vende-se ML/87 por RS
motor 1.8, prata por RS '1.500,00. Tratar 392-
6mil. Tratar 372-0078. . 3698;

Vende-se Moto Sahara196
com 6mil km (na garantia)
ou troco por carro ano 91
a gasolina (pago a'

diferença). Tratar 372-
3192 OJl no Posto
Alvorada.

Vende-se Chevy/85 por
RS 4.400,00. T�tar 973-
5926.

Vende-se Gol 1000/95,
azul metálico, à gasolina
por RS 7.800,00, Tratar

371-2487 .:

Vende-se ou troca EIICort
Hobby. Tratar 372-2706.

Vende-se Saveiro/92,
motor 1.6, à gasolina.
q'ratar com Edson no 372-
1798.

Vende-se Fuscal71, aceito
,
moto ou consórcio

contemplado; Tratar Rua
Rui Barbosa, 78 Cohab à

partir das 1411.

r Vende-se Uno/88 por RS
5.800,00. Tratar 975-
0978:

.

Vende-se oU troca por
moto de menor valor uma
DT 200/95. Tratar' com
Júnior 372-0270 em

horário comi.

Vend�!le Moto Honda CO
125 TodayJ89 preta por RS
2mil. Tratar 372-1492 com

Joesano.

Vende-se Diplomata/89
com 6 cilindros, à gasolina,
em bom estado, por RS
8.500,00 aceita troca .

Tratar 973-�467.

Vende-se Fusca/SI por RS
2.600,00 ou 60% de
entr-ada e 40%

parcelado.Tratar Rua
Victor Rosemberg, ao lado
do Posto Besc, casa de 2
andares. Falar com
Antonio.

Compra-se Pampa anos'

88/89/90,' dou em troça
Corcel ll/81, 5 marchas +

dinheiro. Tratar 975-0903.

Vende-se Escort Hobbyl96.
Tratar 372-2706.

VEtCULOS I IMÓVEIS
Goll94 à gasolina 1.8.
Tratar 372-0487..

Vende-se Marajó/81 ou
troco por carro de menor

valer, Tratar 372-3304.

Vende-se Terreno

15x3Qm, no Rau por
9mil. Tratar 372-0597.

J....guádoSul, 14defevereiro de 1

Vende-se Mobilete Monark
AVX/86, motor em bom

estado, pequenos reparos
na pintura. Valor RS 500,00
ou 2x RS 275,00 ou 3x RS
185,00. Tratar na Galeria
Dom Francisco na Divisão
de .Cadastro Técnico 'com
André, ou pelo' fone 371-
0988 ramal 286 em horário
comi.

,

IMOVEIS:

Compra-se Terreno bem
localizado pago até RS
-lümil à vista. Tratar 372-
0578.

Vende-se Casa 8x15m em
.

alvenaria, no início da Barra,
troco por casa de madeira,
Valor RS 30mil. Tratar 973-
9232.

Aluda-sé Qaitinete por R$
150,00. Tratar 371-6110.

Precisa-se de Casa pára
alugar" Tratar 372-3509.

Aluga-se Sala Comercial.
Tratar 371-23�1.

Vende-se casa de alvenaria
7x8m na Figueira por RS
12mil. Tratar Rua Manoel
dos Santos, 34 pröximo ao

Mercado Arno.

Aluga-se Casa na Praia

Alegre com 3 quartos,
garagenf por RS 35,00
(diária). Tratar 372-3722.

Vende-se casa mista com 3

quartos, localizada ao lado
da Recreativa Weg por RS
14mil. Tratar 372-1861.

Muga-se casa de 2 quartos,
Rua Goiás, 433 'tratar no

local.

por R$ 5.500,00 ou troco

por Kadettl92 ou Gol 1000
Plus (pode ser financiado).
Tratar 371-8664 Com
Jaime.

-----,-----' Vende-se Monza Club/94,
Vende-se Olevyl85. Trater azul marinho, completo.
973-5926. Valor RS l3.500,00. Tratar.

374-1405 ou 975-0613.

Vende-se Casa de 140m2,
. madeirá, semi-nova para
retirar do local. Tratar 973-
9081 com Gledes. Valor RS
2.500,00.

Vende-se Consõrcio de
Moto com 29 parcelas
pagas não contemplado,
por RS 1.800,00. 'Tratar
975-1810.

Vende-se Fiat179 por RS
500,00. Tratai 975-1562.

Vende-se; Capota para
Pampa de fibra por RS
150,00. Tratar 372-0728.

Vende-se Consórcio de Gol
1000 Plus com 16 parcelas
pagas por RS 3.300,00.
Tratar 979-0425.

Vende-se Carroceria para
Camonhão Wolks ou 608

por RS 300,00. Tratar 372-
2892.

Vende-se PassatJ80 por RS
1.900,Op. Tratar 373-
0958.

Vende-se Del Rey Ouro 81/
82 por RS 3.500,00·.e I

vende-se Caminhão
Chevrolet/80 à gasolina por
RS 5.500,00. Tratar �72-
1762.

Compra-se Moto no valor

de até RS 2mil. Tratar 973-
890L

Vende-se Go1l86, motor
,1.6 por RS 5.500,00.
Tratar 372-1957.

Vende-se Escort L/91,
motor 1.6 à gasolina, por
RS 7mil. Tratar 372-1329.

Vnede-se Fiat Uno Mille/
91, branco por RS 6mil.
Tratar 371-6254.

Vende-se Fusca ou troca

por Moto CB ou CG. Tratar Compra-se Kadett GSi 921
973-8901. 93 em bom estado, tratar

975-1964 com Francisco.
Vende-se Gol GL/90,
motor 1.&, ou troca por Vende-se Passat GTS/88

Vende-se Terreno' de 400m2
em Joinville no Bairro
Floresta por RS 10mil. Tratar
975-1552 ..

Aluga..se Casa-pequena na

Rua Aguas Claras, 436,
fundos Figueira,. por RS
130,00. Tratar no local.

, Vende-se Terreno, em

Schroeder Ii Vila Amizade de
260m2 com casa de alvenaria'
de 100m2 + contrução de
alvenaria de 114m2, preço a

combinar (aceito casa de
menor valor ou carro).
Tratar Bar do Fuzr! em

Schroeder I, Vi14 Amizade.

Vende-se Escort Hobby/96
'por RS 4mil + 15

prestações de RS 470�OO.
Tratar 372-1362.

Compra-se Terreno bem
localizado em Jpraguá do Sul,
pago à vista. Tratar 372-
0665.

Aluga-se Casa, tratar 973-
5013.

Aluga-se Quarto para DX>ÇaS.,
Tratar Rua João Planincheck,
254.

Aluga-se Quitinete, tratar
371-1947.

Vende-se Casa em.Barra Velha
ou troca por uma em J;u:aguá

.

do Sul. Tratar 372-3709.

"

Vende-se Casa mista de 6

peças, Rua Francisco
'HrtJschka. Tratar 372-3601.

Aluga-se Casa próximo .ao
,

.

Caíque. Tratar 376-7121.

Vende-se Bar e Lanchonete,
Tratar 973,-3633.

Aluga-se Quartos para
moças, rapazes. e casais.
Tratar 372-1722 com Maria

Vende-se Casa 7x8m, de

VARIG/RIO-SUL CARGO
A suamelhoropção em aeepecho aéreo de cargas e.

encomendaspara qualquerperte do país..
RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 246 � CENTRO - JARAGuÁ DO SUL - SC

FONES: 371-0091 /371-0363 - FAX 371-19.19
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PARA UM ANO NOtA
'Não existe nada maís contaqíante pa:ra. às

.
'

crianças do que o íníeío das aulasl O astral, o.

reencontro com os amigos de classe, depois do

periodo de descanso nas férías, fazem parte de um

cenário bem comum entre às crianças. A volta às,
aulas acaba criando .esta expectativa onde tudo é
novol A troca de informações;'o material escolar
novo, o uniforme. novo ....

I

A opção quemelhor combina com esta energia é

,,� .

Marisol

IOf

Manso

poder desfilar 'com um uniforme .que reprodUz a,

força inesgotável destes pequenos adultosl'Tanta
irreverência só'poderia estar sendo retratada pelo
KitS$coJarda ColeçãoMarkQI/Umvisualmoderno,

prático e confortável Idealpara adolescentes que
vivem procurando mudar constantemente seus
mundos, 'onde ir para a escola não' é apenas maís
urnaobrigação,'mas urna garantia de conquistas e
'liberdade que, por conseqüêneía, acaba se tornando ,

visível pelo jeito de vestir de cada uml "

.

Matricule-se i� noYázi.gi e participe do

Prêmio,Cidadão do Mu,ndo
.o Prêmio Cidadão do Mundo do Yázigipode levar
você para um super curso de idiomas. em ume de
nossas escolas internacionais lntemexus! Porque
agora no Yázigi suas etividedes na escola, suas

'

notas, suas etitudes e sua participação na vida da
sua cidade e do seu planeta valem muitos pontos!
Você aprende inglêscom uma turma que tem a .���
sua cere, e tem chence de complementar o seu ',.

curso com experiência inesquecível noexterior! . ,R. Presidente
Conheça mais sobre o regulamento do prêmio no

'

E.pitácio Pessoa;'85
novo Yázigi de Jaraguá do Sul. Mas faça já sue Centro

matrícula esaia na frente! Fone: 372-0703
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"A História de nossa gente MO pode ficar só na

s��e". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há8anos
,

- Em 1989, o prefeito Ivo Konell é o vice Ademar Duwe iam' à

Florianópolis, para a Caixa Econômica Federal; buscar: recursospara
financiar o custo das obras de ampliação da rede de água doMunictpio,

,
. � .

em suaprimeira etapa, de acordo com o projeto técnico de ampliação
do sistema de abastecimento de água, entregue em dezembro pela

, FundaçãoSesp, queprevia a sua execução em etapas, atéo ano de 2008,
quando calcula-se que á cidade devapossuir 190 mil hdbitantes. Nesta

,
' .

etapa, aprevisão éde duplicação da rede e1a estação de tratamento de
águaprovindodoRio Itapocu. Simultaneamente seriam construidos dois
sistemas isolados de captação, na Ilha da Figueira, próximo da Gruta
N. S. de Fäuma e na Tifa Schmidt. O Samae executaria, também; a
extensão emelhoriasna/TifaBlaese, LoteamentoRodrigues e Loteamento
Piccoli, para as quais empregaria recursospróprios.

Há 6anos
� Em 1991, a qualidade e produtividade eram os principais temas a

serem debatidos pelos empresários jaraguaenses no seu XX Encontro,
sob o tema: "Organização, Qualidade �Competltividade - a Conquista
pelo Treinamento". Os empresdriosEggon João da Silva (Weg), Werner

Schuster(Marisol), CharlesRamelde Souza (Metalúrgica JoãoWiest) e
Renato Raboch (M�t�lúrgica CMS), explanavam algumas boas

experiências adotadas em seus empreendimentos.
- Osprefeitos também avaliavam as novas medidas do Plano Collor II,

. '
.

que numaprimeira visãofoi a única altemativa encontradapelo governo
de evita� a crescente ameaça de hiperinflação. Atépor isso osprefeitos
estavam otimistas, especialmentepela desindexação, com ofim doBTN
eBTN/, e a consequente valorizaçãoda moeda Cruzeiro, embora também
o temorperdurasse com aposstvel "dolarização" da: economia.

Hâ ä

anos
. .

- Em 1993, a coluna "Reminiscências" comentava apresença emJaraguá
do Sul, do 2 oBata'hãô de Engenharia (I), que deveriaficar aquartelado

.

aqui, de acordo com estudos ·feitos pelo Exército e a construção da
Rodovia Jaraguá (SÇ), a Vacaria (RS), estrada essa que fazia parte do
Plano Nacional de Viação (decreto 24.538, de 3-7-34), no tempo do

prefeito José Bauer.
- O distinto casal Carlos e Frieda Guielow, 'residente no Rio Cerro i,
completava os seus 75 anos de casados, no dia 4 defevereiro. A Boda (Je
Diamante era comemorada' em reunião f�miliar, com filho», netos e

bisnetos.
,

Hâ Z anos
- Em 1995, oprefeitoDurval Vasel informava à imprensa que a' rede de

esgoto sa?itário: �nunc�a no �no pass�o co� a ""S i"!P0rtanteobra de sua administraçõo, levana bemmais de dOIS anosprevistospara
a sua implantação. A Engepasa, uma das empresas interessadas na

execução da obra; já havia entregue o anteprojeto em estudosfeitos em
toda a área a serbeneficiada, a um custo deR$40milhões, inviabilizando
a obra noprazo anteriormente.estabelecido, jáquea rede será contruida
com recursos privados, ficando a, concessão do serviço sob a

responsabilidade dà empresa que vencer a concorrlncia pública.
- OCaic - CentrodeAssistlncia Integral à Criança - de Jaraguá do Sul
deveria estar concluído emfinsdoprimeiro semestre desse ano, reunindo
800 alunos em tempo integral e outras200 crianças em regiTn6de creche. '

A inauguração deu-se, contudo, na administração VasellGueniher, em
1996, com o nome de "Hans GerhardMayer", faÍando a esposa Carla.

Na segunda-feira de .tarde chegava o

governador dr. 'Adolpho Konder, afim de

inspecionar pessoalmente as estradas de

rodagem, danifo:adaspelo último longoperiodo
de chuvas, acompanhado pelo dr. Wencesleu

Breves, Inspetor de Estradas de Rodagem e dr.
JoséMoellmann, engenheiro inspetor, residente
em Ioinville: A estrada 'Iaraguâ-RioSerro'era
motivo de comentário e sendo Jaraguá oponto
mais importante entre Joinville e Blumenau,
graças à clarividênciado governador Konder

•

era liberadoparao trecho a apreciávelquantia
de Rs. 10:000$000 - dez contos de réis -.

'

Parceiros da EstraJa de Ferro Jaraguá.
Blume_, emmeados de 1928, afirmavam que
um velho sonho iria realizar-se. Já estavam em

Blumeneu dois engenheiros alemiÍ.es in;'mbi!1os
de estudar um projeto de 'construção de um

caminho de ferro, ligando as duas cidades, já
que Jaraguá era ponto de entroncamento'

rodoferroviârio. Estava assentado que entre os
dois pontos da via férrea, se trafegaria de
locomotiva elétrica;A este respeito vale retornar
às informações colhidas com a sra. AdeleRahn
Schumacher, e de que perto da estradapara a

Aurora deveria ficar uma das estações da

ferrovia. Infelizmente, como sempre acontece
,

quando estão em jogo grandes interesses,
tramava-se contraJaraguáque era opontomais
fraco de uma corrente de elos. º jornal CORREIO
DO POVO denunciava a conspirata. Era o'

ministro da Viação, dr.Matques dos Reis, que
fazia estaprimeira declaração, dizendo que seu

'

ministério estava estudando a ligaçãoJoinviJle
a Blumenau, que certamente não se faria por
Jaraguá, mas diretamente. Como Santa

Catarina era a terra das casos e ocasos raros,
como a chamou há pouco um "patriota
despeitado" de um colega de Joinville, dizia o

semanârio jaraguaense.
Sua Excia; risr. ministroMarques das Reis,

como sempre acontecia quando da chegada
alta personalidade deveria ser recebido e.

Jaraguãpelas altas autoridades de Joinville.,
prefeito, a Câmara Municipal e, se

conselheiros, o juiz de direito, políticos
representantes do comércio e da indústria, •
quem até pouco os jaraguaenses pertenciawt
Nenhumapersonalidade sefezpresente e ttimbhl
não fora notificado o prefeito José Bauer,
delegado e ojuiz de direito da comarca. Do

certamente, a recente. emancipação'das 20 e j'
distritos. Na horà da chegada do trem especid
foi recebido pormeia dúzia de pessoas. Ele/oi
até afrente da Estação (a antiga), a espera�
o convidassem para um passeio pela vila, OU1

visita de algum estabelecimento, oupelomena
um cafezinho ali no Hotel Becker, que OI

esperava àporta. Mas, nada!Não houve que,.
o convidasse, nem lhe contasse que a viU
contava com 30.000 habitantes, mais de 9 ,

km. de estradas, nas. quais trafegavam 3.000
veiculos, que possuímos 46 escolas.
exportamos semanalmente 8.000 kg. de

produtos de Laticinios e as repartições
arrecadavam anualmente de impostos, niail
de 1.000 contos de réis e ninguém lhe. contou;
qua a vila que estava ante seus olhas, cp,meço.
a existir em 1911 e que para atendermelhor
ainda aos interesses de uma laborioss

população, queé o' vale do-Rio de Serro e

Testo, esse deveria sero trajeto de qualquer
empreendimento rodoviário ouferroviário qlU
vinha a se fazer nesta zona. O ministro saiu
daqultão desapontado, que na volta passas
diretamente, certo de que não existia aqui
quemfizesse café, mas unicamente, meia dúzia
de cidadãos com cara de chopp.

Coincidia, também, com o acantonamento de�
,uma unidade do Exército Nacional - o 2'
Batalhão deEngenharia.
Fritz von Jaraguâ - 2/97

o..,..,. tkjM:jtIIHdii, 'mo"", tmimtIl1lUllrlljero.ÉfimflisCJOnIwciJtIe.print;ipfll_esp«iG_JHI'f'06�
JistribuJ.«_M fiEuropfI""fiÁsillCenJnzl, edoBáJIiCJO""ono,* tltzÁ.frica.Háumtlsub-espéciehinduquelulbil4'
India eSnLankfl.To_tIS vflriedtuIesMporcos doméstictJssão originári6s_StlS�joTmllS.OjtmwptlSsflgrrmII
pflTte doditljossflndo fi terra em buscaMp14111f1s e fI'nimfIis, e toma-sefurioso quandoperluTbtuJo. Os tuIu/Ios têm'"
cin:r.a-c14rounijomUl, indo ,,"onegro;os.fiI1wtes IIpresentam CJOrM terra clarflcom 1ístrllSnegras.RiodoCerTodevia*'

11Ul1llUltis,pOrque tem três estnulilscom flJne1IfáoMJIIVtIÚ

'Duas
!todas

In"ustrial

ALTA TECNOLOGIA EM
MATtRIAS-PRIMAS P.ARA

ALIMENTOS

Fon.(047) 371-2277
Jaragu6 do Sul- sc

A comunidade cresce e· se

ransforma pelo trabalho.
De cada um e de todos.
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'. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 1997
.

:
.

VARIEDADES - J

.L:embranças dopass�do·
.

, .
'

.

1929 foi um anomarcado por uma

profunda crisemundlei, deflagrada
pela quebra. da bolsa de valores de

.

Nova York. Tembemo Brasil foi

grandemente atingido, provocando a
. .queäe da cotação do café e

. desemprego na inäústns.
.1930 era. ano de eleições. Naquele
tempo havia a "famosa"política do

.. 'ceié-com-telte", onde São Paulo e �.

Minas Gerais se alternavam no

comando do país. O então
\.

.

presidente Washington Luiz
descumpriu este "acordo de

cavalheiros". Em oposição a ele,
surge a Aliança Liberal. Està tençe

Getúlio Várgas e João Pessoa
candidatos a presidente e vice,

respectivamente. A eleição de 1 Q de

março se constitui numa das
meiores fraudes eleitorais que o

.

país já viu. A três de outubro
I .

, estoura noRio Grande do Sul a

revolução liderada porGetúlio
. '. Vargas.

.

Suas tropasmarcham em. direção
ao Rio de Janeiro para 'emerrer .

.

I
. .

. seus cavalos no obelisco".
Nesta marcha, as tropas de'G�túlio .

Vargas pessem também por
Jaraguá, tomenäoo trem e tumenäo
à São Paulo. As velhas paredes do

ermezém da RFFSA foram
.

testemunhas deste fato e, s�'
puaessem falar, muita história, por

certo, teriam pere comert

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

/. . Será um prazer' para nôs..
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MATRÍCULAS
ABE.RTAS

Aulas 2"'. � Sabado

R. PRESo EPITÁCIOPESSOA. 651 - FONE: 372-2896

jjjjjjjjjll�jjj.llgjj_j�j.��••ljIjjjj
MÉDICO DO TRABAI,.HO

CLíNICO GERAL
End: CeI. Proéópio Gomes, 330 - sala 12

Jaraguá do Sul - SC - Fone: (047) 371-:-4887-

Rua Barão do Rio Branco
FOI\E: (047) 372-0081
JARAGUÁ DO$Ua:: SC

Máquinas para empacotamento'
Rua Araquar.i� i36 - Ilha da Figueira.

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC .

•••:::,••r
. H���í��fr�:iATOTAL FITNESS cONbICtOr�AMErHo FISICO

_1��i_ 'MUSCULAÇÃO GINÁSTICA
":r ARTES MAIlCIAIS

HOrário: AVALIAÇÃO FlslCA
06:30às 11:30-1.4:30 às22:00 COMPUTADORIZADA

DAr�çA APARELI;lOS
COMPUTADORIZADOS

PROFESSORES
HABILITADOS'

.

Rua Amazonas. 426 - Fone: (047) 372-1493 - Jaraguá do Sul- SC

OSCAR 97 - a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
de Hollywood realiza a cerimônia do oscar día 24 de.rnarço, no
Shrine Auditorium, em Los.Angeles (EUA). O grande destaque
será o filme anglo-americano "O Paciente Inglês", com 12

indicações, um recorde superado apenas por "Ben Hur", que
recebeu 13 ein 1959. A cantora Madonna, protagonísta de

, "Evita", não está na disputa pelo prêmio de melhor atriz. O

filme "Tieta".do diretor Cacá Diegues, também não foi indicado
na categoria de melhor filme estrangeiro. A TV Globo volta a

trarlsmitir a premiação depois de três anos consecutivo� de

exclusividade do SBT.

CHORINHO NOVO - feliz da vida cOIU a chegada do Guilherme.
Luís está o casal'Luísmar e Kätía Regina Floriani. Ele nasceu

no ältímo dia 6 naMaternídade JaragUá com 3.650 kg. Alegria
dos av6s corujas Luiz Carlos e Lncía Floriani e da vov6 materna

Maria Heidel.
.

.

NIVER - o casal Marcelo e AlessandraMaiochi Gasoho recebe

amigos e familiares para comemorar idade nova.Ele aniversáriou
onteu; (13) e ela aniversaria amanhã (15). Cumprimentos na

agendá.

REI DO GAD() - pros telespectadores de plantão que não

perdem um capítulo da trama das 20 horas da Globo, aqui vai
um palpite de quem não assiste: Marcos Mezenga, Geremias e

Rafaeia Berdínazzí conseguem .se livrar da prisão. Famfiias
Berdinazzi e Mezen'ga devem fazer as pazes' nas cenas finais
da novela. E acaba tudö em pízza...

RONALDINHO - o atacante do Barcelona e 'da seleção
brasileira Ronaldinho tumultuou, mesmo sem 'querer, o desfile
da Beija-Flor. 'Ele desfilou ao lado na namorada SuzanaWernef,
modelo e jogadora do Fluminense, vestido de índio e foi

assediado por um batalhão de fotögrafos, que atrapalhou a

evolução da escola. Ronaldinho alegou aos dirigentes do
Barcelona que viria ao Brasil para matar saudades da família e

.

'acabou desfilarido no Carnaval carioca. A família do jogador
mora em Minas Gerais ...

assou dois meses

oncluináo curso de inglês' ,

ANDA BRILHO - amanhã
15) a BOATE NOTREDAME
omove uma super festa com

verdadeiro som da Bahia, I .

Banda Brilho.Com repertörio
especial que vai desde o Axé

!::::======I.at� o Rock'n'roll, passando
pelo sambá, pagode, reggae
e outros estilos a Banda
Brilho vem para arrebentar.

gressos a preços
opulares. Vaie conferir.

Auto Escola
MAROUARDT
372-1774

PRÊMIOQUALIDADE - no

õxímo dia 24, pela segunda
vez consecutiva a Weg irá
eceber o prêmio Qualidade.
A solenidade será no Hotel
aksond Plaza, São Paulo.

uas empresas do grupo
eg serão contempladas

com o prêmio, Weg Motores
e Wßg Transformadores. A

promoção é da "Revista
Eletricidade Moderna" e uma

prdva de reconhecimento do

mercado à atuação das

empr.es�s ao' longo do .ano
de 1996.

Trocaram.alianças na 1IÚÍO.Jireita osftwe"s CIaud.
'

Silva eElianeMorei/i. Onoivado10;"0 último doming',
.

"0 bucólio e verdejante ParqueMalwee
.

PAULO FRANCIS ., maldito mais que bendito, o pol
jornalista que morreu na semana passada em Nova York,
descansar em paz. no que depender da Petrobrás. A dir
da empresa vai sustar o processo que movia contra o jo

.

na Justiça de Nova York. Francis havia declarado qu
.

diretores e o presidente da Petrobras tinham contas mílioi
na Suíça.

e-mail c1nagel@netuno.com:br
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o casal Jorge e Lydia Schmiü Erschi�g, de tradicionais famllias de nossa

cidade, subiram ao altar na Igreja do Rio Molha, no último sábado (8),
para jurar .amor e fidelidade por ocasião dos 50 anos de vida matrimonial.
A cerimônia religiosa foi celebrada por Fiei Elzeãrio e Padre Otto. Após o

atO religioso deu-s� a recepção aos convidados no Clube Atlético Baependi,
ao som do Trio Edelweis.

o casal

jubilar
Iorgee
.Lyd�
Schmitt
Ersching

o casal com ,os
filhos José,

Miriam,
Roseclair;

.
Margaret,
Rogério, .

Arnaldo,
Beàtriz e.

Dalva

netos Junior;
Guto, Rudolfo,
Tamara,
Carolina, .

Andressa,
Késsia, Gonzalo,
Kleber,.
Alessandra,

.

Aninha,
Gabriela, Larissa

.

e Aurélio

Comemorou
üJmk"ova
ordem (13),
SileneMaria
Poltro"ieri. .

(Js
cumprimentos
são

igualmente
pela
aprovação
"0 "vestw","
para
Pedagogia

RANKING no NEGAUVISMO � uma pesquisà divulgáda pelo
jornal norte-americano WaslÍington Post mostra que existem vários

representantes das nações 4esenvolvidM ocupando as primeiras
posições no ranking do negativismo. Ao sondar a opiniã? a respeito
da qualidade de 'Vida da pr6xima geração em çompara�o com a

atual, 'os pesquisadores descobriram que 70% dos alemães
acredit.am que ela será pior. 'No Canadá 64%; 63%, na Inglaterra; •

60%, nos Estados Unidos; 58%; no Japão; e 56%, na França. O
primeiro lugar em pessimiSmo pertence a Venezuela, onde 7�'10 da
população acredita que seus fIlhos' terão uma vida pior do que a

sua. O Brasil, ao contrário, é camp�o em positivismo!
.

FERJ - a Coordenação dePesquisa e Extensão da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense lança o projeto "Educação
Permanente". Matrículas e informações na secretaria da FeIj
'até I> dia lOde março, das 13:30 às 20:00 horas. Início das
atividades na 1& semana de março.

FELIZ - a

Associação Comercial,
Industrial e Ágrícola de
Schroeder promove. amanhã

.

(15), o sorteio da promoção "Compra Feliz II". Será às 16 horas

DO, Ginásio Alfredo Pasold. Ap6s o sorteio, confraternização
co(n chopp e refrigerantes.

Décio tia Silva com a esposa Dmy�e MeTi, presük
Grupo Weg, que recebe d� 24, "'0 '1aksond Ptaza (
"PrêmioQualiJoóe"

,

NA IGREJA - a.Campanha da Fra.ternidade apresent
proposta muito concreta: A Fraternidade e os Encarce.
com o lema "Cristo liberta de todas as prisões".. A caJ!I

"
'. vem em boa hora, pois a fraternidade está quebra

Secretário de Sa�de Dr. MarIo Souza com a espDsa relacionamento com ps �Hcarcerados por muitos precon.
landira e mjustiças, até por mentalidade de vingança e 6dio.'

Curtindo o "Ca;;;;�al Azul e Brtmto" do Baependi»
confradeMoacirGonçalves (Moa) CDm a esposaJllIIe.
BIG HOUSE - a neva casa de Bruna Lombardi e Carlos Alberto
Ricelli, em Los Ângeles, fica no milionário Sunset Boulevard e

vale cerca de US$ 2 milhões. A mansão é inteirinha

computadorizada. Tudo indica que o casal está a disposto a

entrar na turma dourada de Hollywood.
.

• A churrascaria Garfo e Bombacha dós amigos Tato

e peninha estã comemorando seu primeiro aniversário

com muito sucesso e com promO'ção. especial. Além
do rodízio de Carnes e buffer completo, serve nas

noites de quarta-feira o tradicional carreteiro gaúcho.
Prá comemorar. o primeiro ano de atividades. vários

shows com. grupos tradicionalistas serã?
apresentados, além de música aö vivo às quart�ç à

noite. A Churrascaria Garfo e Bombacha está

localizada no 'Portal .Jaraguä.
• Â Apae de Jaraguá do Sul comunica que na próxima

. terça-feira (i8), no horário das 8:00 às 11:30h. e das

13:00 às 16:30h., será feita a reavaliação do s

beneficiados com a pensão para portadores de

deficiência: das cidades de Jaraguá do Sul, Corupá e

Schroeder.

.·0 Carnaval na Praça foi uma experiência .ínovadora
da Secretaria dé Cultura, esporte e Lazer. Muita gente
se divertiu, principalmente adolescentes e jovens.
Segundo o secretário Silvio Celeste, a experiência
foi válida, mas muita coisa deverá ser repensada para
o próximo'ano, quando poderá até haver incentivo a

blocos e escolas de samba para a realização do

Carnaval de rua.

• O super show da Banda Carrapicho na Boate Notre

Dame, na quinta-feira (6), foi sucesso absoluto. A banda

amazonense não parou um segundo, levantando o

astral dos presentes com os grandes .sucessos .da

"Festa do Boi Bumbá" como a consagrada "Tic Tic

Tac" e "Vermelho". De parabéns o promoter César Silva
e sua competente equipe de trabalho. )

• O melhor Carnaval de Jaraguá do Sul, esté ano, foi

no Schopping Club. Milhares de pessoas se

acotovelaram durante ás cinco noitadas. isso sem

falar na super lotação. de domingo lia Sociedade

Vitöria, na Figueira, também com o comando da

equípe Mak Som. Banda Transamérica e Escola de

Samba e grupos gauchescos se revezaram na

anímação mista, juntamente com os DJs do Mak Som.
'. Muita gente' deixou a cidade e rumou para as praias

da região, principalmente para São Francisco do Sul.

O Carnaval de rua com a tradicional animação das'
escolas francisquenses e os blocos ditaram o ritmo e

fizeram os turistas cairem no samba. No Clube
Cruzeiro do Sul, a festa s6 terminou na manhã da

quarta-feira de Cinzas.
• Em Balneário Camborill, praialotda, "bloco de sujos"
por toda parte, "travecas" em polvorosa, e sambá

prá todo lado. Os principais poínts, Whiskadão,
Auto Cine e claro, como não poderia deixar de ser, a

Barra do Sul, com seus barzinhos e o Baturité, com

super lotação. Bom demais!'

• Em São Paulo, a Escola de Samba X-9 Paulistana foi·

a grande campeã, embora os protestos da diretoria
da tradicional "Vai-Vai". No Rio de Janeiro, uma brigá
grande entre Mocidade de Padre Miguel e Víradouro
de Joãosinho Trinta. Por meio ponto venceu a multi
colorida Unidos do Viradouro de Niterö i, do

consagrado carnavalesco Joãosinho Trinta.
• Oito trios elétricos e a Timbalada deCarlínhos Brown

encerraram o Carnaval de Salvador, na manhã de

quarta-feira (12). O presidente da CNDB, dom Lucas
Moreira Neves, disse ·lamentar não ter poder para
impedir a festa na quarta-feira de cinzas.
• A Associação dos Veteranos da' .. Força
Expedicionária Brasileira (FEB) convida os

.assocíados para o almoço de confraternização,
amanhã (15), no Resrauraute -Guaramírím, anexo ao

Posto Guaramirím. Antes do almoço, serão

homenageados os ex-combatentes mortos em Monte.
Castello, no monumento dos Pracinhas." em
Ouaramírím,

• A Mobiliar Haus realiza amanhã (15), em sua loja
filial de GuaraIDirim, �s 15 horas, o sorteio do "30
Caminhão de M6veis". Participam todos os clientes

que preencheram cupons lÍas lojas 'de Jaraguá do
Sul (Matriz),! Guaramirim, Schroeder eMassaranduba.
Para os presentes, .sorteio de brindes e muito chopp ..
• A Studio FM marcou presença, nos bailes

carnavalescQs da região e também na Praça ÂÍlgelo
Piazera, informando e divertindo seus ouvintes: A
dupla Edilson Ricardo.e Macarrão f<;li sensacional.
Eles entrevistaram' até folião "em transe".

" ,

POMPA E 'PODER � até um instituto está sendo criado

especialmente para os festejos que comemoram no ano 200Q
os 500 anos do descobrimento do.Brasil, Além das festividades
tupiniquins, eventos na Europa e nos Estados Unidos constam

da futurá programação.
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Emais:!

.. B,r 280 Km 63, 'n!! 5249
(anexo ao Portal de Jaraguá),

Pani Iicudora c Contei taria

Pão &o/mfw
Sempre a melhor I

Sempre a primeira
Cinco endereços para
melhor atende-lo

MATRIZ:
Av. MaLDeodoro da Fonseca, 1.011

Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fone: (047) 372-1243
, FlUAIS"'

Rua Venâncio da Silva Porto, "225 - Fone: 372-2100
Rua Joinville, 2655 - Fone: 372-0350

,
Rua José Theodoro Ribeiro, 860

Bairro Ilha da Figueira - Fone: 372:0510
"

Rua Epitaçio Pessoa, 1.301 "-

Bairro Vila Nova - Kohlbach
'

pARAIllo DA8 AV�S II!: DOa FILHOTES

, Jaraguá do SUl, 14 de fevereiro ,de 1997

�.-. .""çJII� ..

-

. Jackson Jacobi
Quem está com o sorriso
até na ponta da orelha 'é o
amigo e patrão Spézia, "

não só ele mas toda

aquela chirusada boena.
Fiquei sabendo que e)Cfra
oficialmente já foi feita a

inauguração da cancha!
Eu e a 'nereuzada'
estamos aguardando o
convite. Há! Falando nisso'
ve se me empresta a

rosilha para jogarmos
umas cordinhas final de
semana.

E falando em jogar cordas
ou tiro de laço, neste final
de semanateremos festas
em Lages, Tangará da
Serra, Xanxerê. São três

II rodelos interestaduais, e
teremos também torneio qe
laço em São José do Cerrite

e Campo Belo do Sul.

Despachante
CILO

o 1º .NA PESQUISA
Matriz: 372�2779
Fili�l: 376-8421

De segunda a sábado, Buffet completo R$ 3 50
Aos domingos, Buffet completo só R$ 5',50.' ,

'-

Tod,a� as noites (exceto aos domingos) mini
rodízio ao preço especial de R$ 11 00 o casal

.

' . .
.

Nas noites de quarta, Comida Típica Gaúcha
só R$ 3,50 por pessoa. .

'

Festas de casamentos, aniversários e reuniões
de ami�os e empresas flcammuito melhor no
Garfo e Bombacha. ' .

CameAssadap/Kg B371-0292/285

Colabore com a 11m eza de nossa cidade não o ando es te folheIo na rua

Parabéns,
parabéns, saúde,
felicidade...
,

E isso aí! O melhor

rodizio de carnes

da cidade está

completando um
\

ano, de vida, '

,

estamos falando, é
claro, da
Churrascaria Garfo
e Bombacha, e para
isso convida a todos

.

.

, a participarem da

suafesta de
. ,.

anlversarlO. '

Uma promoção 'que
será realizada pelos
sócios Pena e Tato

no dia 7/3/97no Pavilhão
I

Municipal de Eventos. A

, promoção conta com o show

de Osvaldire Carlos

Magrão, Teixeirinha Filho e
'

o baile show com os '

Boenachos. Não perca será

uma festa de arrancar
. ,

espinho do toco..

RODíZIOS DE'CARNES
BUFFEr PORQUILO

NOVIDADES:

JAVALI, BÚFALO
OVELHA

BR 280 N° 5.24'
JARAGuA DO SUL - sc

Anexo ao

Portal.de Jaraguá

COMÉ"CIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade, -
'

Rua João Planil.check. 407
Fone.: (0471372.0&24-371-4147 -371-6275

JARAGUÁ DO SUL- sc .
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o

. ,

exército comCAn CA .,CACA mo
o •

As mulhe-res meus antenadas 'no mundo fashion da
,

mod�, te�ã� �ue se sintonj'z�-r �à nova tendência �ue

está sendo lançada pa-ra o pr-óximo jnve-rn�: o estilo mili-l:a:r.
Com, uma certa dose Je i-r-reve-rência, este estilo já �'stava

'

'sendo adotado nes+e ve-rão, com peç�s �ue estampam �

" camuflado e -recortam as -roupas no melho-r look do
exé-rcito!

,O melho-r das' coleções inte-rnacionai,s já exibe suas

T'o�pas e enlou�uece as maio-res lI�onsumistas de ca-rtãoll:
, Um exemplo foi a ,g-rife pa-risiense Cha nel, �ue i nsprr-ou

,
sua coleção em fa-rdas, mas com uma apa-rên�ia bem
feminina. Aliás; o novei es-blo não' �-ue-r di-ze-r: lIadeus
aos plodelos ..femininosll! (ao cont-rá-rio do �ue 'muitas

mulhe-res pensam). Uma d-as opções pa-ra adot�:r o look
�as não pa-rece-r um SQ-rgento de fa-rdas, está em apenas

lemp-resta-rl, a co-r à modelos mais si�ples e c-ria-r um estilo
,casual, mas com identidade!

, A talassoterapia J um
tratamento que usa banhos.
de água salgada para ajudar
na beleza e saúde do corpo'.

'

Estes banhos de água
salgada tratam a

osteoporose, reumatismo,
estresse e até a celulite. A

água do mar é rica em iodo,
sódio, potássio e zinco que'
penetram na pele e mantêm
a atividade celular. A ação
física (a águafaz uma
revigorante massagem na
"

pele) e da ação, térmica (se a
água for fria tonifica a

musculatura, quando �

quente, ajuda a relaxar e a

.

ativar a circulação).
No Brasil existe' apenas

,

um Spa que oferece
banheiros de água salgada
e outras terapias,
localizado em

Florianôpolis: Spa
Cabanas da Praia Mole.
Outra opção é a, "água do

mar em pó", da Yalmari. O

produto contém sais
. marinhos com'

,

oligoelementos, para
dissolver na banheira.
Existe também Máscara

,

Corporal que contém
sedimentos (substâncias que
se depositam no fundo do

oceano) e deve ser usada
com bandagens .

AU'DEIBllA'
o

�...
"I'

.;:.
: ," ..' 0. �

..

".:
.

.
'

• �.":. ....... '.. ,...� ..: ,"": •

....

r ,

.. :"
...................... : •••••••••••• o •••••••••• o •• ,.;._

, Especializadaem penteados - Manicure e depilação
Tratamento diversos a vapor - Químicas em geral

a •
•

N01lR«):ClASOSPARAC4RFI8�
BÃSICOEAPERFElÇC>AMENTO,DEÁLAÇÃQEMANCU=E
RUII B!,rnllrdo Dornbusch; 2190· Fone (047) 372..2481 .
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Em busca dos sonhos
. Duas vidas atormentadas pela
solidão, marginalizadas.por todos

-

.

,

a sua volta, e que no entanto, o
, __�

único objetivo
� ..

l'l��' �a:;",,::��ar a
Mari e Miss

Kjaer, aluna e

pr ofe s s o ra,
descobrem esse

,equilíbrio
qua: n d o

começa!"uma inusitada amizade.
As duas vão pouco a, PQUCO

. resgatando velhos 'sonhos, antigos
desejos e juntas atravessam todas.
asbarreiraspara amaiorconquista
de suas vidas.

Uma covapara os anjos
Nascimentos ilegítimos. Adoções ilegais. Mortes
mistenosâs: Ambientada durante a Segunda Guerra, esta
. éa história chocante - e real- de lila Young (Susan Clark
deEncutraladosno Inferno) que, guiadaporsua estranha
loucura, arruinou toda uma sociedade, durante anos

.

hipnotizadfl com a idéia de que ela nadapossuía -além das
'melhores intenções.: .

QuandoRusselCameron (MicliàelRiley), um audacioso
inspetor do Centro de

Saúde local, começou a

desconfiar de que algo.
.

não apenas ilegal, como
também diabólico estava

por trás dos atos de lila
.

Young, amais respeitada' .

"parteira" da região,
partiupara umaperigosa
'investigação. E

.

encontrou algo que, no
seu íntimo,. preferia
nunca terpresenciado: a
morte disfarçada de
vida.

...

Small·Faces
_'...

.

Funa nas ruas.1
.

Em Londres existia
-um -

.

movimento

pacifista e cheio de

oümismoquanto lU)
.

futuro. Nos

� subúrbios operários
daEscóciaascoisas

\�já eram : bem'
""i diferentes. A única,'
realidade era a lei
das ruas e a ndna:

Alan, aspirante a

artista, Lex, Um verdadeiro gênio, Bobby,
violento membro de unia gang locai..Três

.
irmãos marcadospela cruel realidade das

TUßS, três vidas marginalizadaspelafallß de

dinheiro, falta de expectaüva; onde 0-mqu
importante sonho diz respeito a'mera
sobrevivência.

Terror emAmityville
A casa iluminou-se por completo e. suas janelas

'

abriram-se como dois olhos diabólicos.'uma imensa

placa deVende-seno meio dojardim nãoprenunciaria
pornenhum momento qual seria ofuturo daspessoas.

. que ali se instalassem, seduzidas pelo misterioso
encanto do lugar. Não demora para que seus novos

moradores comecem a sentir os efeitos dacasaapesar
sobre suas almas: omarido
se vê tomado por uma
violência desmedida, a

esposa toma-se distante,
arredia; enquanto, nomeio
da noite ofilho mais v�
docasalseduzatnnã: Vozes
demoniacas guiam seus

atos, semqueelespossamse
"

dar conta. Mas tudo e

apenas o inícw:prepare-se
para uma descida ao·

inferno. O pesadele
recomeçou: você está em

Amitm';OP.!
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--- C ,I 1'1
.1 JOINVILLE, •

Cine MOel/er 1 - Sieepers -
IIA Vingança Ad,ormecidá H

• Horários: 13h36, 16h10, 18h50, 21h30.•
ClneMOel/er2- Marte Ataca (lançamento nacional)

.' Horários: 14.h, 16h, 18h, 20h, 22h. •
Clne MOel/er3 - Jerry Maguire - A Grande Virada

• (lançamento nacional)' •
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

• BLUMENAU

<

•
• Cine Shopping 1 - S,leepers':' liA Vingança Adormecida!' '.Horários: 13h30, 16h10, 18h50. 21h30. .

•
eine Shopping 2 - Jerry Maguire - A Grande Virada

•(I�nçamento nacional)

�
N I V E R . Horários: 14h,16h30,19h15,21h45.

I

Débora C. Fagundes (15/2), Alessandra M. Gascho • *Programação vá/ida para o períodC) de 14 a 2012. •
\ (15/2), Karina Müller (16/2), Jeanny Ernmendoerfer - - - - - - - - - - - - :- -

" �4f (18/2) e Eloá S. Cristofolini (18/2). Artigospara esta co/una äevemserenviadosparaAv.Mal Deodoro da Fonseca,
...,

, n'l122, 1r1andar, si. 1, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-700. Sepreferir, para os
.

fax: $71-1919ou 372-3363, aos cuidados deste colunista"Prometemos de acordo com as nossas esperanças e cumprimos
•• promeaaa...gunda nossos temores" (La Rochefoucauld)

14 de fevereiro de 1997

Bl:IRGUEIIA BREGA
r:jJ'" É incrível o comportamento da burguesia brasileira.
Insiste nos trajes a rigor em bailes carnavalescos mesmo

que para isso tenha quepassar mal e suportar uma
temperàtura ambiente superior a 30 graus, Seus

integrantes não medem esforços para manter a soberba.

Quanto mais diferenciados do povão, melhor. Numa festa

'popular, como é o Carnaval, onde a ordem é se libertar,
pular e cantar, surgem os arrumadinhos. Se a tal da

etiqueta pesquisasse o assunto, veria que a breguice
encontrou abrigo aí mesmo. Viva o Carnaval brasileiro,
com sua gente simples e alegre, sem armaduras e demais

ostentações da burguesia.

CULTURA URGENfE
rJr Aplausos, aplausos, aplausos para toda a diretoria
da Sociedade de Cultura Artística (Scar) e empresas
colaboradoras na união de esforços para a construção do
moderno Centro Cultural. A carência de espaços culturais
em Jaraguä do Sul não é nenhuma novidade. A obra é

necessária para recuperarmos o tempo perdido.

, mRRAKKH.
r:Jj., A Marrakech promove, hoje, mais uma Sexta Só
Para MaiOres. Na programação, o melhor do reggae,
roei" pagode emuitosflash back.'Já para amanhã, a -noite
será dedicada aos estudantes que estão retornando das
férias. É o Sábado MiJ, onde a dance music estará em

evidência. As primeiras 300 pessoas ganharão uma

cerveja.

EXAGERO
r::ír Certos clubes aqui da cidade andaram exagerando
no preço do ingresso neste Carnaval. Não deu outra,

Tiveram a resposta com á presença reduzida de foliões.
Os tempos são outros. A população está bem mais .

criteriosa e sabe dar valor ao seu dinheiro. Isso é bom!
.

!

, mRÍuA "

r::ír Depois de passar as férias ao lado da fanu1ia, a sempre
'

querida Man1ia Porto retorna a Balneário Camboriú,para
encarar a 4" 'Fase de Hotelaria e Turismo, na Univali.

MUNDIAL DE PARAPENTE
r::ír Sete voadores da equipe Sol Paragliders de Jaraguã
do Sul estão em GovernadorValadares (MG) participando
do Campeonato Mundial de Parapente. São mais de
150 participantes de todas as partes do planeta, A coluna
deseja sucesso aos representantes jaraguaenses.

DEIPEDIDA ."

r::ír O point quente do litoral norte catarinense, o Bali.
.Hai Summer Club, de Piçarras, se despede neste säbado
da galera com a festa Despedida do Bali Hai. .

.

C.KAT
rJF'. Iniciam-se nesta segunda-feira
(11), na agência C.KAT, as

matrículas para o curso _de modelo
e manequim. Interessados (as)
deverão se dirigir à Rua Reinoldo
Rau, 366 (em cima do Boticário),
das 9 às 12h e 15 às 20h. Maiores

informações com Inna, nos fones:
371-7647 ou 973-5353.

• CU. - DISCOS· FITAS

Av. �a1. De04or9, 406
.
FONE: 371-2847

o sorriso doce da dançarina !ANA

Grupo Carrapicho. Quem ,esiste?

�NDA BRILHO
r::ir Inteirame�te sintonizada com a estação Verão,
a calorosa Banda Brilho, da Bahia, estará neste

sábado (15) no palco da Notre DaÍn� realizando
um show de muito swing e de repertório variado.

.Indo do axé: music até o rock and roll, passando
pelo samba, pagode e reggae. Ingressos antecipados .

na Visual Vídeo Locadora, na Reinoldo Rau.

o.cabe/oslongoseóculos trIInSlldfss""o,
O inquieto "CHICO" KIENEN ade;iu à

estratégia do esquenta para espantar a
inibição e encararasmenininhas, durante
'oCamava/

,

fARMACUHR
Av. Getúlio VargaS, 158

Fone: ;372 • 3469

VARIEDADES -II'

\ .

\

A nova musa do pop/reck, .

Alanis Morissette, passou

pelo Brasil e deixou sua marca, Mas você sabia que ela

fez sucesso também nadance music? Isso mesmo, Alanis'

lançou seu primeiro disco aos 16 anos, quando' cantava
este tipo de música. Com este trabalho, que tinha como

título seu primeiro nome, conquistou atédisco de platina.
Mas pelo jeito, o rock acabou levando amelhor e faturou
muito com o talento da canadense.

Intermatívo Center Som
Títulos mais vendidos: Masterboy (Colours), Axé Bahia
.97, Companhia do Pagode (Na Dança do Strip-Tease),
SbaKira (Pies Descalzos), Principal lançamento: La
Bouche {All Mixed Up).

r:ir E vem aí a etapa regional de um dos maiores concursos de
. .'

beleza do Brasil, o Garota Verão RBS TV. Será no próximo dia
22, säbado, na boateMarrakech,Avencedora representerä a região
na grande final, emmarço, nas areias de Balneáiio Camboriü.

'

'I
I

'I
"

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831FONE: 371-5309
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Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima trataria de cometer

mais erros.

Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais.

Sería.maís tolo ainda do que tenho sido, na verdade bem poucas coisas levaria'
a sério.

.

Seria rrenos higiênico.
,

Correria mais riscos, viaiària mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais

montanhas, nadaria mais .rios.
Iria a mais lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e· menos 'lentilha, teria Curso: Curando o seu coração

,

.

blemas reaí
. ." Curso com base no Yoga para prevenir e revertei

mais pro emas re,aIS e menos problemas imaginäríos. •

doenças do coração:
Eu fui unia dessas pessoas q\fe viveu sensata e produtivamente cada minuto da, * Movimentos suaves

sua vida; claro que tive Immentos de alegria. * Relaxamento profundo
, Mas, se pudesse voltar a viver, tratariade ter bons nomentos. * Respiração coronária

Porque, se não, sabem, disso é feito a. vida, só de momentos, não o percas agora.•.
* Abrindo seu coração para a paz interior,
� Meditação " um caminho com o coração

Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsade
,

águ�'quente, um guarda-chuva e um pára-quedas; se eu voltasse a viver, viajaria
mais leve.'

Se eu pudesse voltara viver, começàriaa andar descalço nocomeço da primavera
e continuaria assim até o fim do outono.

Daria mais voltas na minha rua, contemplaria'mais amanheceres e brincaria com
I

'

mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente.
.

Mas, já viram, tenho 85 anos e sei que estou :rrorrendo.

veíCULOS
MAUREi)'
Carros Nacionais

e Importados
Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

Jorge Luiz Borges

ACADEMIA DO SESI
1

IRENEZELAK
Parapsicó/Pga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) Sediada em Curitiba ã.Avenida 7 de
,

Setembro, 19i4 -tel.: (041) 362-1648
* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura). ,

* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares. etc. I
* INCLUSNE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS. '

Atende em Jaraguâ do Sul mensalmente, no
centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

- Musculação
- Condlcíonamente FCslco - Emagredmento

- Hlpertrofla
Aulas ministradas com acompanhamento de

,
seus instrutores.

Prof. Sergio e Marquinho
Rua Walter M'arquardt, 835
Fone: 371-0899 - 371-06'99

.Jaraquádo Sul - Ginásio do Sesi

INTI .. - Liceu 'da'Vida

. Marcatto convida para.•.
Curso de FilosofiaYõguica .

Este é um curso voltado principalmente para os'

alunos de yoga, no qual compreenderão a filosofia
,dos exercícios praticados nas aulas.

, Temas:
1 - Os sete veículos do Homem

2 :.. Karma/Dharma/Reencarnação/Ciclo da Vida e

da Morte
3 - Raja - Yoga
4 - Meditação
Dias: 20 e 27 de fevereiro de 1997 (5as feiras)
Horário: 16:00 às 18:30 horas

Preço: R$50,OO
, 15 vagas

Dias: 20 e 27 de fevereiro de 1997 (5as feiras)
Horário: 19:00 às 22 horas

Preço: R$ 70,00
'

15 vagas
Ministrante dos cursos:

Maria Laura Packer (professora de yoga, coa

especialização na índia)
.

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

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais Energéticos.'
Pirâmides, Incensos, Gnomos, Runas, Fitas,
Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel Atlãnte.« ,

Pedras do Signo, Mapa Astral,
.' Numerologia...

.

Rua Reinoldo Rau, 806 - Sala 2 • Jamp do Sd • SC
'
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JaraguádoSul, 14defevereiro de 1997 CORREIO DO 'POVO - 7

Terreno: ru� ADtonio Carlos Ferreira 570m2

,CLASSIFICADOS DE MÓVEIS

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

VENDAS
LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

VENDAS LOCAÇÃO
, .Äp�nto 02 quartos cl garagem. Rua Domingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

Sala comeria! térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMärket
Place, rua Reínoldo Rau, centro Qui�te: 01 qto., rua Arquimedes Dantas, 80. Valor R$ 160,00

Quitinete: 01 qto.; ruaJúlio TlSSi"889. ValorR$ 150,00

Venda de lotes financiados no LOt, Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

Casa de alvenaria com 70nil no Lot Vicenzi e Gadotti

Cháçara em Corupá�pl131.000,OOnil COlD; toda jnfraestrutura,

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

, ,

,

INfERIMÓVEIS
, CRECI 0914-J

* Terreno com 384m2; no
loteamento Maria R. Rubini

(próx. Bota10go)
Preço R$ 4.000,00

entrada + financiamento

*
casa de madeira com oom2,

.terreno com 462m2,
(Vila Baependí)

Preço R$, 35.000,00,
'"

"
* Apto Ed. Jaraguá com

132m2 (1 surte +.2 quartos)
Preço R$ 65.000,00

, (negociáveis)
* Galpão' com 400m2,
terreno com 654m2
Jaraguá-Esquerdo
Preço R$ 45.900,00

(à combinar)

Casa em, alvenaria (em
construção) com 112m2,

terreno com 350m2 (Vila Rau)
Preço R$ 25.000,00

'Casa demadeira: 02 qtos., RuaD, Lot. Vicenzi e Gadotti. Valor R4 130,00

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

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

1
'

.

TERRENOS' ,

'ILoten° 57 LoteamentoAnap:aulaIV-R$7 .500,00 '

LotedeesquinaLot.Kuismanfriniloten°46 - RS 8.500,00
Lote c/95Om'Lot.l.llisManfriniloten°47 -R$ 8�OOO,OO

'

Terrenoc/1.54Om'pr6x.Scar-Centro�R$1OO.000,OO
'

,

1
Terreno c/5.184in'Rua 199(VilaNova)R$140.000,QO

1Terreno l.llisMafrini (comfundamento decasa(loten° 139)
-R$9.000,00

'

,

Terreno Ruaüomíngos daNovacl260m'-R$55.000,00
Tetrenocl85.000m'Molbaaoladoda�ta-R$90.000,00 '

Terreno c/575m' Lot. 'Vetsalles IT (Lot. n° 53) Fora de

1
enchente-R$15.0oo,00 ' •

'I'

CASAS
Casa em Alvenaria 189m'Tua desMartins Terreno cl
2:89Om'"R$ 30.000,00

,

Casaemaivenariac/100m'-AnaPaula-R$35.000,00
�

I' casaemalVe"ncUiac/96m2RUaJOãosanson,
' 157 -Ilbada

IFigueira-�26.QOO,00
'

Casa em alvenariac/12Om'-Rua JosãMeseh -TrêsRios'
-R$17.oo0,00' ,

Casademadeirad91zn2-RuaJoãoFranmer -R$16.000,OO

I'
'APTOS"

Apto.EdifIdo JacoEmm(lndoerferC/10Om'7,
oandar-

'R$50.000,00 -,
'

,
' '

, ,

. .

LOTESFlNANÇIA»OSAPARTIRDE
,

'R$l.000"OÓDEENTRADA
LoteamentoCiriloZangbelini
LoteamentoCamposampieI'9 '

LoteamentoConstantíao Pradl
LoteementoOuro Verde

I
1

Telefoneprefixo 371

_'-- •.
I.
I

I I
I Ba__ra Sul I
I IlDóvels I
I FONE: (047) ,372-2734

Vende I
1- Termnos c/378m","Rua 68�����- Barra - R$ 16,000,00 • _

I'T_noc/384m",JacdímHruscb)ca,
n- SãoLufs-R$3.000;00ailiadaI+ 20 x R$ 300,00

.

,

1-
Lotes Res. Imperador - R. Joi9 J, Àyroso, 30% entrada saldo 30x

-I'total R$ 10.000,00 ,

....
,

, Terrcn c/700m2. R. VirgílioRmini, na BARRA - R$ 16.000,00,

I paat'Clado.. ' I
I�c::o Lot. Hancmann de:fronteAgbaBcrthaWecg�, R$ 10.000;00

I
- TerrenosLot.OuroVerde,ap6saMalwec-20%enttada, saldqem30 '

IlIICses
' total R$ 10.000,00 '

'I' Terreno c/4S0m", Lot. Papp, aceita F-4000 ou Merceclcs 608 ' R$

122.000,00
:

,

I,Terrenoc/4S0m"-R.BcrtbaWecp,naBARRA-logo ap6saMalv.:cc
1-

R$ 11.000,00 parcelado. I- TerrcDo c/1384,SOm" (13x 1.055), iot. n°5, naR. Augusto Scbwart7.
Amizade ' R$ 6,SOO,OO em 12x.,·

'

I�oo I
1- Sftio c{37.S00,OO, casamistac/100m2e outra de madeiraC/70m"'1uma lagoa, espaço para novas lagoas, IS.000m" em pastagem" '

Ilocalizado emRio. da Luz - TiaMacuco G!'3IIde, distantem lotm daImalwecaceitacasas naBarracomoparte do pagamento - &$27.000,00

I-Paroclado.
'

I'

-SftiÕcI.l4.600m",tém:noumpoucoirre�,comcasasdemadcua

I' de97,S()m2,3qtos,comãrvoRSfmtffcraS;Palmito,úbciriop,araIagoas'l '

- R$ 26.000,O� - aceita carro� R$ 4.000,00. '
.

ICASAS
'

" I
I'

casa em alvenaria c/140m", 3 qtos, garagem, temoo cl 672,7Srß2-
R, BcrtbaWcege, ao ladodaMalwec - R$ 35.000,00. ' I-Casa de madeiracl 70m2 terreno cl2.010m"- Rua Horácio Rubini,

1706, na BIIffa - R$ 3S.000,OO.
-

I,casaalvenariac/8()m2,termloc/60()m2,TúaKIcin,3kmap6sPaRjuc
I Malwcc - R$ 13.000,00 I '

ILOCAÇÃO ,.

I- Apto. 2 quartos - R.HodcioRubini, dcfronteNANE'm ,R$230,00

'l-casasemalveilariac/1S0m2de:fronteaMALWEE-R.AngeloRubiDi I'só pl com6roio R$ 300,00

I-Apto.2quartos,gangem,R.PastorA, ScblÍcidcr,1.l87 ,R$27o;OOI,Sala comcrcialc/I9Jn2,R. AngeloRubini,dcfronteIsn!jadaBARRA
,R$ 160,00

-

,

I-Casaalv.2quartos,gangem,R,.10s6Nadocb,I,S67, SãOLuís,R$1280,00
'

,

I' CasaAlv'. S quartos; demaisdepcn�ncias ' R. BcrthaWecgc, 3$2,IR$ 300,00
'

I-Casaalv.2quartosedcmaisdcpcnd&JlCias:R.lateraldaBcrtbaWcegeI
RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

1
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CORREl('DO POVO - 8 CLASSIFICADOS 'DE IMÓVEIS JaraguádoSuI, 14defevereiro de 1

madeirá; para tirar do local por
RS 1.300,00. Tratar Rua Oscar
Schneider, 419 com Valentim.

Aluga-se 3 Salas Comerciais.
, Tratar 373-0875.

Vende-se Apartamento no

Amizade por RS. 14mil +

fmanciamento. Tratar 975-1387. '

Vende-se Terreno em Três Rios
do Norte, com casa no valor de
RS 15mil. Tratar 975-1608.

Aluga";eMeia Água,'Rua Antonio
Cerlos Ferreira, 650.

Vende-se Terreno 9x32m na Vila
Lenzi, aceita qualquer negôcio.
Tratar 975-1608.

'Vende-se Sítio com casa de
60x60:m, por RS 7mil. Tratar
371-1300 com José.

Aluga-se Sala Comercial com
60m2 e Galpão com 120m2:
Tratar 372-0415".

'

Vende-se dois Terrenos
,

14x23,5m, num total de 329m2, '

cada um por R$ 9.300 ,00 à vista
ou RS 5mil de entrada + 30 x

2salários mínimos. Prontos para
construir.Em frente ao Hotel

. Schmidt, bairro Ilha da Figueira; ,

telefone 973-3725 com Marcos.

Vende-se Casa de 160m2, 3
quartos, 2 salas, copa, cozinha,
banheiro, dispensa" 2 garagem e

piscina. 'Terreno com 23x24m, .

situado na Rua Carlos Wielz, 320
Vila Nova por RS 60mil, entrada
de RS 40mil 'aceita carro' e

negocio 'no restante. Tratar 371-
2239 com Sandra.

Joinville ou troco por outra em

Jaraguá do' Sul. Tratar na CRJ

Fisioterapia telefone 372-1804
'com Zaga.

Vende-se Casa-mista de 6 peças, '

Rua Francisco Hruschka, tratar
,

372-3601 com Joel.
,

Vende-se Lanchonete equipada
com ótima clientela, aceito carro,

preço a combinar ao' ladp
Pedalando Gostoso, Prto da Weg
I, telefone 375-1212 com

Angélica.

Vende-se Terreno de 16.500m2
com casa� Rua Manoel Francisco
da Costa, telefone 973-5185.

'

Aluga-se Casa, Rua Marina
Frutuoso, 620 com Ieda.

. '

Vende-se Casa de alvenaria em

ALUGA
APARTAMENTO

'

Apto. cl 2 dorms na Rua 1011é F.mmendoerfer - RS 400,00
Apto. 202 - R. Eleonora Pradi, cl 3 dorms., 2 bwc, sala, coz., lav., gar, - RS
550,00 .

'

Apto. Rua 10:10 lan. Ayroso, c/3 donns., 2 bwc, sala, CO'L, lav., gar.' - RS 380,00
�pto. Rpa IoinviJle, com BUfte + 2 donns., sala, CO'L, bwc, lav., gar. - RS 450,00

CA$AS
Casa ao lado do BESC - Centro - RS 700,00
Casa mista com 3 dorm�., pr6x. Hosp. Iaraguá - Rs 250,00
Casa mma cl 3 dorms., prox. Doas Rodas - RS 240,00
Casa mista cl 3 dorms., prõx, Clube Beira Rio .. RS 400,00

,
, .

Vende-se 5 mörgcns no Jaraguá
Esquerdo, defronte para 2 lotes.

Por, RS 20mil. Tratar com

Constantino no Lot. Hanemam,
625.

Procuro, moça solteira par
dividir aluguel de casa con

referências. Tratar 372-284
com Dia das 14:00 às 17:ooh.

Aluga-se Apartamento de
quarto; sala, cozinha, área' dci,�'
serviço e banheiro, ao lado �
Dalmar, Contato .372-0181.

ALuga-se Quarto com suíte,
(frente para rua) centro da Barra.
,Tratar Rua 540, 225 esquina cem

cemitério.
Vende-se casa mista no Rio Molha.
com 96m2, 10 peças e 2 BWC.
Valor RS 14.000,00. Aceito, carro
ou contra-proposta. Tratar 375-
1407.

Vende-se Casa na Praia de Paulas
em São Francisco do Sul, terreno
de 3�I00m2. Tratar 444�1776.

Casa mista cl 2 donns., Rua 10110 Planinscheck - RS 150,00
Casa mista cl 3 donns., pr6x. Weg II - Rs 220,00

QUI'I'INES1ES
Quitínete na Rua \tmancio da Silva - RS 180,00

SALA COMERCIAIS
Sala, cometcial Rua Procópio Gomes cl 50m2 - RS 450,00,
Sala cOJDeJcial na Rua Eleonora Pradi, com 80m2 - RS 300,00

.

Sala comercial em GuIll'8llliQm com 50m2 - RS 400,00
Sala comercial na Ru a�nora Pradi, com 90m2 - lU 350,00
Sala comercial 'na Rua Pe. Alberto Jacobi, 172 com 18m2 - RS 135,00
Sala comercial na rua 10io Planinscheck - RS 280,00

'

Rua Reinoldo Rau, 144 - Jaraguá do Sul- SC

I'MOBILIÁRIA

Chave
ED. MATHEOll

,R�a 'Barão .do Rio Branoo,-221
Fone: 372-1 &02'- 372.. 1 &94 - Fax: 372.;1666

,

VENDAS:

, .

cl" qto•., �'

(.ult. cl
hldro),
220",.,"

.mb_nt•• pl
••Ie ..

'I.r.lr•. R.
Fr.nc/sco
Hru.chk•.

N.gocl.....cI
lm6v.1 d.

tit.nor v./or

Rua Joio Planlnscheck '

'

- Aptos. com 3dormlt:
- Play ground
-Qá central

- Salio de festas '

,

-

..-,.dlna....to frontal.
lataral .. Interfone

- ENTRADA FACILITADA

- FINANCIAMENTO DlflETO COM A CONSTRUTORA

,

- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAIIB�M VALEM

COMO PARTE DO PAGAMENtO
- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO DE

.•m

con.tru9'o
d286�
Lot••ment«:
Ch.mp.gn.t.
V./or'

'

PAGAMENTO

d3 qtoS",
22Dm�,
•mpl.
.r.. d.
chu"..qu«,.
tod.
murad.,
I.t.ral dt.
a cM Julho.
Troc.-••
por .pto.

- Terreno cl 570m2, cl2 frentes, 15x38m, Ilha da

Figueira, '/ateral Henrique Kraúse. Valor R$ 12.000,00
- Terreno cl 561m2, Vi/aRau, próx. calç. Mendonça.

Valor R$ 15.000,00
- Lotes rifá 850, Willy Gúnther, 141f31m, 434m2, pronto
pl construir, pr6x. à Ma/wee. Valor R$ 8.000,00
parcelados.
- Terreno rua Rio Branco, 15x38 - 570m2, cl casa de
madeira, pfÓX. super SESI'- Valor R$ 55.000,00.
- Casa de alv. cl 80m2, Rua Cltira Hanemànn - Barra do
Rio Cerro, após à Malwee; NOVA. Valor R$ 26.000,00
- Casa mista cl 99m2, terreno cl 501m2 - 17x30m, toda
murada, Ilha da Figueira, rua José Teodoro Ribeiro."
Valor R$ 30.000,0, nego
- Casa de alv. cl 220m2, lateral 25 de julho, cl2 quartos
+ sufte, bairro Vi/a Nova. Valor R$ 120.000;00, áceíta
se apto.,
- SALAS COMERCIAIS na Reinoldo Rau, últimas
unidades, tineno. direto 0/ a constr. em 18 meses.

LIVRE-SE DO'ALUGUEL.
- Apto. cl 3 quartos, NOVO, Rua João Planinscheck,
aceita-se CARTA DE CRÉDITO.
- Apto. c/ 3 quartos, edif. Vi/a Novfj, c/ garagem. Valor
R$ 25.000,00 + finane.

'

- Casa de alv. c/ 220m2,' 4 qusto« (sufte c/ hidro), 4
salas, c/lareira, toda muradà, rua Francisco Hrushka.
Valor R$ 100.000,00, negoe;a-se cl imóvel, carro e

pareeI. .

- Casa de alv. c/163m2, terreno cl 542m2, 3 quartos'
(sufte) rua João Januário Ayroso, frente malhas
Kar/aehe. Valor R$ 62.000,00, troca-se por imóvel de,
menor valor ou parcela. '

'

I VENDAS: I

", '6.000,00

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

,MOBILIARA
C:PICI4JUl

TERR�NOS
Terreno c/420m2 - Tifa da MoSCéi
Terreno c/ �Om2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/31.000m2Vila Nova pr'óx. Fórum
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400� Rúa Marcelo Sarbi

.'

Terrenoc/532m2- EstradaNova próx.Posto Marcolra
Terreno c/500m2 fre'nte p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/100.000 e casa de �lvenaria, ótimo p/
empresa - Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno c/2B.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - 11. João Januário Ayroso

.

Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.0OQm2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2 - próx. São l.uls Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 N.ereu Ramos
Terreno 1.250fn2 - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) � R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - tat, R. Joinville próx. Posto
Becker
Chácara c/ 37.000m2 - Rio da Luz c/ casa de
madeira e ranchos
Chácara c/ 70 morços c/ árvores frutrferas, 4.QOO
pés de p.inos e eucaliptos, água correntes, casa e

rancho - Rio da Luz.
, CASAS

Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
Casa de alv. CI 100m2 terreno c/538m2 - BairroÁgua
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 220m2 1 surte+3 dormitórios - Rua Max
Ziemann

'

.

Casa 130m2 eterreno 520m2 "'Entrada Rio da Luz
prõx, Malwee.
Casa alv. 120m2 cf3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv. 170m2 Barra Velha - permuta casa em

Jaraguá
'

Sala comi. OOm2 - centro
.

CaSa de alvenaria 130m2 e terreno 520m2 - 6/3
dormitórios e demais d�pendências - .Entrada R,o
da Luz - próx. Malwee '

.

Casa de alvenaria c/18Öm2 cf surte + 2 dormitórios
e demais' dependências' - centro.

APARTAMENTOS
'. Apto. 3 dortn.• Edit. Gardênia
Apto. 1 dorm, Edit. Virginia
Apart. c/ 3 dormitórios, Edl. Juliana - Rua
Gumercindo da Silva
Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + surte e
demais dependências.
Apto. '155m2 - Edit. - Edit. SchlOchet entrada +

financiamento.
Apto. 96m2 - Edit. imigrantes (parcelar)
Apto. 3 dorrn. - Ed. Miner
Apto. 1 dorrn. .:Camboriú.
Apto. Ed. lsabella c/123m2 - Rua CeI. Procópio
Gomes, Poupança + Financiamento

ALUGA-SE
Sala comI. - Edlt. Plcoili c/35m2
Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
Ed. Isabela cf 3 dorrn.. - Rua Procópio Gomes
Apto. 3dorm. Ed. Carvalho .

TELEFONES
Vende-se telefone residencial c/ prefizo 372

RUA J'EUPESCIIMIDT,sn
(Ao Lt\DODA soo.a J'ERRAOENS)

. FONE: 371-8009
.

------------_.------�.�--------------------------�==-==--=������=========-=

CLASSIFICAD�S DE IMÓVEIS CORREIODO povo - 9

CREC11873-.J
EMPRE9IDIMENTOS INJOBIUÃRloS LTDA.

VENDA

APTOSEMCQNSTRUçAo
Edil. Petiínia - R. josé Emmendoerfer

,

- Apto. c/111mt - 2" andar, c/2 qtos e demais dep., gara�em, portão e portena eletrônica - RS 50.000,00 - entrega chaves
em jant97
Edif. Dianthus - RuaMarina Frutuoso
- Cobertura Duplex'904 c/397,B0m2, c/-3 surtes e demais dep. lareira - churrasqueira ind.. - 2 vagas,' garagem. Entr�da
+ parcelas de condomínio a partir de R$ 1,944,93, reajuStados pelo CUB
- Aptó 702 e B01 c/225m2 - .sulte ir 2 qtos., sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Entrada + parcelas de coridomlnlo a partir de R$ 1.175,26 reajustados pelo CUB
- Apto 304 c/214m2 - entrada + parcelas de condomlnío a partir de RS 1.046,71 - reajustados pelo CUB
Edil.ltmaranthus Rua,Adolfo Sacttri -/at da RuaAmaZonas (SCAR)
- Apto c/300m2, temos disponrveis apartamentos nl! 301, 302, 501.
Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$' 1.530,15)/mês.
Construção: Proma Constr. e Plan. Ltda. em sistemas de condomínio.
Residencial Tulipa - RuaÂngelo Schiochetti
- Apto. 403, com 126,42m2 - Entrada R$ 6.n5,00 -+- parcelas de Oondomlnlo de 1,65 Cubs (R$ 6�,05)/mês
- Apto. 604, com 152,22m2 - Entrada R$ B.500,00 + parcelas de condomrnlo de 2,11 Cubs (R$ 890,1O)/mês.

.

CASA�/APARTAMENTOS
" Ca� Alv. ci 158m2 - R. Alvino Stein, 960 - São Luiz R$ 40.000,00, troca por apto.

,

- Casa de alv. Nova 3 pavimentos c/ 45Öm2 de área construída, terreno 600m2 - R. Tomaz F. de Goes c/linda vista -, RS'
160.000,00
- Casa alvenaria c/ 200,00m2, na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - RS 60.000,0.0
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Camboriú - Troca-se por apto em Jaraguá do Sul
- Casa alv. c/130,00mZ - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - RS 55.00Ö,00
- C'�sa de �Ivenarla c/65m2"semi-nova, 2 quartos e demais dependências - filo da Luz 1- R$ 16.000.,00.
- Srtio em Schroeder 1B5.000,00m2 à 20km do centro, com toda estrutura montada, com casa R$ 140.000,00
- Casa Alv. c/03 surtes + 0.3 quartos e demais dep. � Ruà Canoinha, 7'1 - Centro - RS 180.000,00

'

- ónma casa em alvenaria c/ piscina � Vila Nov� - RS 65.000.,00 - Vende ou troca por apto.
.

���
� Terreno cf28�269m2, no trevo que val a Blumenau c/165m de frente p/ BR 413, contendo uma casa de madeira c/
150m2 + galpão de alvenaria c/200m2 - RS 170.000,00
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno é/392,00m2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$18.000,00
- Terreno c/ 396,22m2 - Rua Eleonora. S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00

. .

GALPÃOINDUSTRIAUCOMERCIAL
- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, e o terreno com 654,00m2. Rua João
Franzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga.Préco R$ 39.800,00.

.

- Pré�lo comercial- 312m2 - R. Adélia Fiséher, 720 - R$ BO.OOO,OO - aceita parcelamento ou troca parclal p/ aptoJterreno.
. , LOCAÇÃO'

- Loja c/ 42,00m2 - J::L Berríárdo Dornbusch, 590 - R$ 300.00 ,

- Loja ci 25,00m2 - Nova - R. 'Bernardo Dombusch 1086 -

. RS 275;00
- Loja c/150,00m2,+ subloja em acabamento - R. Adélia Fischer - Centro - R$ 800,00
- Lojas - Ro Eleonora S. Pradi Ed. �urlo cl 42,24m2 - R$ 300,00 - c/ 53,47m2 - R$ 400,0.0

.

- Loja c/35m2 - R. Guilherm� Hering, 70 - Edlt. Érica - ,R$ 300,00
- Loja c/ 62,00mz - Rua Marina Frutuoso 909,Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. c/3 qtos - R. EleohoraS. Pr-àdl (Centro) - R$ 550,00 .

- Lojas t?/72,OÓm2 - Rua José Theodoro Ribeiro, 355 - após Indumak - 72,ODm2 - 'R$ 275,00
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio - B$ 450,Oa
- Apto. c/ 03 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Manke - R$ 450,00
- Apto. c/01 quarto e demais dep. c/ garagem .� R. Guilherme Herlng,,70 - R$ 350,00
- 8asa alvenaria c/ 02 quartos e demais dep. - Estrada Nova - Próx. Brasão - RS 250.,00
- Sala comerciai semi-mobiliada.; 1,1! 'andar - 'esc. montado apróx. 70,00m2 + sobreloja apröx, 75m2 - Av. Mal. Deodoro _

Ed. Florença - RS 666,00 ,

- Casa c/ 01 quarto e demais - R. Angelo Schioéhet - Centro -' RS 300.,00. '

Residencial de alvenaria
cl2 pisos, 286m2 e
te'rrepo com 1:000m2,
área central nobre da

cidade, sistema solar de
Íígua, duas suítes, 2
quartos, 5 BWC, dep. pl
empregada, garagem pl2 .

carros e' demais

dependências.
, Rua Canoinhas, 71 ,

R$ 180.000,00

R EPITACIO PESSOA, 421 SALA 103 rONE 3718814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDIF.RES.DUNKER EMCONSTRUçAoNOCORAÇAoDACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APfOSPORANDAR
Ed. Carvalho - Apto. c/193m2 (3" pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte

e demais dependências,
'

Ed. Carvalho - Apto. c/173m2 (611 pavimento) - 3 qtos, sendo uma suíte
+ dependência de empregada. 2 garagens
Excelente cobertura no Edlt. Rlvl.ra c/ 246,OOm2 - prõx. ao Beira Rio
CI�e de Campo

,

Ed. Schloch.t - Apto. C/152,20m2 (1()11 andar) 3 qtos, sendo 1 surte.

Comgaragem
Ed. Argus - Apto. c/ 3 quartos sendo 1 suíte - 5'" andar - Rua Jorge
Lacerda, 270 - R$,6�.OOO,OO

-

Ed. M.nogottl - Apto. c/ 2 quartos + dep. empregada, 5" andar. Av.
Marechal Deodo� • Á$ 45.000,00
Ed. Mln.r - Apto. c/ 3 quartos demais dependências, '2fl andar. Frente
ao Foto Loss - R$ 45.QOO,OO

,

CASAS

;:')..-;' ..
' h::::?x R�:�#.� mm B":8;�:;:�l m.: .:"*-:�?�;;.10' ••�Z!:*:.�� t::�!:!:!:: F:::::::::::: ,:::::::::::�: F:::!:::::=-;�� � ���� �

�� J'Wi' � .:,�. . "'J!r!r€ A...3:(�
:::::.� � ':.:: r.:':' é

'"

:.:.: :.:.:�: t�·,,"�·::::
ILHADA FIGUEIRA - Terreno deesquina cf 579,00rJl2,

CEN_TRO-RuaWalterMarquardt - Excelentes lotes frente

.l. =::::�E�=�::m�do2.721,�,
CENTRO - Preso Epitácio PesSoa. Terreno cf 1.548rJl2

::':':':':':':':�':':':'l.�.•..� ••.�.:.� : •
..

·:�·:·:I.,r:·:·:·:·:·::
'

:::11:111••:1: ·:·:··:·:·:::Ir 399rJl2- R$55.000,00

_.�;*«�-
VILANOVA - Exc,eJente casa em alv. c/138m2 clpiscina em terreno cl
576m2•

ESTRADANOVA-Casa.em alv. cl 150m2em terreno cl261 ,80m2 - R$
32.000,00 9

VILA CENTENÁRIO - Casa em alv. c/1 00.501'l1l em terreno cl
462m2• ,:::::: i::::

::;;;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::::;:;:;:;i;:�:;:::;:i:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;!;:;:;:;:;:;:;:;:;:;�:;:;:;:�;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::��ll�lli::::::::::::::.: :::::::�::::::::::::::':.:.:::::::::::::::::.:.i:::::::::::::::::::::::::::::::':':::l�!ll��l::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::;:;:::;:::;:;:;:;:::::::;:::;:;:;:::;:;��:;:;!;:::�;:::;:;:::::::;:;:::;:::::;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::::::::;:::j:;"

APARTAMENT�S
CENTRO

I
li
I,

TERRE'NOS .,

VILA NOVA - Excelentes Iotesfinanciados em 10 meses

- prox. ao Fórum e ao Breithaupt ,

.'

JAAAGUAESQUERDO - Cond, dasAzaléias - Terreno cl

721 ,57rri2- ,

.d....... III_.
�

• fYls lEI_ tf2.�à..·

JARAGuÁESQUERDO - Cond. dasAzaléias - Terreno cl
.

1.061,82m2

FIGUEIRA -Casa novaem alvenariacl 176m2- 4qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre.

'

NOVA BRASrLIA - Casa em alvenaria cl 138m2em terreno cl 450m2

CENTRO - R. JoséEmmendoerter, casaemalwnanacl4quartos se'ndo
umasuíteemterrenoci655,50mz'
CENTRO -Casa emalvenaria com aproximadamente120m2+prédio em
alvenaria com aprox. 300m2 ein térreno com 759,72m2 ,

JOlO PESSOA - Casa em alv6naria cl3 qtos, em terreno com 450m2
VILA LENZI- Casa em alvenaria cl 3 quartos, sendo 1 suíteem terreno
cl 504m2 - R$ 38.000,00

RGUEIRA - Casa em alvenaria cl 550m2em terrenocl 1600m2

Roteiro. para início da. aula.
de 1212 à 21/2 - -SUL BRASIL

Matutino - 5:30
.

H!01
- Abdon Batista
� Epitácio 'Pessoa
- Weg I (embaixo do viaduto)
- Getúlio Vargas; Reinoldo Rau, Marechal Deodoro
- Hotel Etalan, Bemardo Dornbusch
- Guaramirin (entra na 28 de Agosto pela entrada

, principal e sai próximo ao Móveis �erlim
- Posto Rudinick
NR 02 '

-PostoMine
- Marechal Deodoro'
- Reinoldo Rau
- Guaramirin 28 de Agosto

- W�lter Marquardt
- DQJnin90 da Nova
- Procópio Gomes,
- Posto Rudinick

, .

Noturno - 17:25
NR01
- AbckSn Batista
- Epitácio Pessoa
- Weg I (embaixo do viaduto)
- Getúlio Vargas; Reinoldo Rau, Marechal Deodoro
- Hotel Etalan, Bemardo Dombusch
- Guaramirim (entra na 28 de Agosto pela entrada
princpl e sai próximo ao Móveis Berlim
- Posto Rudinick

'

NR 02 - Schro.d.r
- Saída da Prefeitura;
- Vai para Guaramirim, apenas 28 de Agosto;
- Posto Rudnick
NR 03 - Ma,.••
- Saída passa apena$ pela Angelo R�Íli
- Waldemar Marquardt
- Entra· na rua da marcatto, sai perto do trevo
da Figueira

- Vem pela rua proCópio Gomes, passa pela
Bemardo DombusCh e vai para o Rudnick._
NR 04 - Arthur Muller (Pluma.)
- Saída passa pelo Marcolla, entra no trevo passa na Weg I
(embaixo do viaduto, Getúlio Vargas

� Hotel Etalan
,

- Ber;nardo Dombusch, Rudnick
Inicio linha: 12/02/e7

,

Ca.o nlo haja nO mfnlmo d. 25 aluno•• "nIlhis .á cobrado.

Informações: 979-0070 clWladmir

edificado cf casa de materiale outrasbenf,eitorias.

CENTRO - ExcelenteTerreno cf2.500,OOrJl2, fazendofrente

, ,

SALAS COMERCIAIS
EDIFrCIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar -

Rua Reinoldo Rau

ó!�IMÓVEIS 371-7931
RuaAntonlo C. Ferreira 197

CREC11741..J
,

COMPU • VIIDI • 10llIA • ADMIIIIIU • IICOIPOU

m% Qtos Gar Bairro' EndereçolPonto Ref. InformaçõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 Semi acabadolNegociáveis
CasaAN. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 terreno 6.562m' - Parcela
CasaAN. 240 4 2 Lot. Papp . R Marcos V. Girolla, 474 Aceita carrollmóvel- valor
CasaAN. 133 3 1 AnaPaula Rua634-103 Casa em construçãolfroca
Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 139 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 1 Corupá R. LudowicoWeiler, 210 Aceita parcelar/carro
Casa Alv. ,220 3 1 Vieiras ' R. Adolfo Tribess, 5· casa Aceita casa demaiorvalot
CasaAN. 130 3 3 Centenário R. Carlos Meier, 266 Aceita carro/terreno/etc.

'

Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 Aceita carro afé R$ 8�OOO
Casa!tN. 48

.

2 Guaramirim R. 84 (Guaramirim)
,

Aceita terreno emJaraguá
�aAN. 93 3 1 Cham R.lrmão o sino Aceita a artamento e carro

Apto OK 153 3 1 Centro Bd. Schiochet - Irandar + CEF lFica CozinhalBWC
Apto OK 178 3 2 Centro Bd. Carvalho (Rua CEF) Quitado - 2 vagas garagem
Apto. Cens, 112 3 1 Barra Res. Harri Matquardt Quitado - EntregaMarço/97
Apto Cons. t.35 3 1 Centr� Bd. Klein - Em Construção, Financiado em 48 narcelas
�pto Cons. 85 3 1 Centro' Bd. Mathedi - Construção Financiado em 48 parcelas
Salacoml, 113 Centro Bd. Floren a: 10Andar Sala ercial
'Lote 392 Centro RuaBarão doRioBranco Negociáveis /Parcelado
Lote 483 Versalhes Rua812 - Versalhes n Negociáveis /Parcelado
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.00 Nego�veis /Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 _ Negociáveis
Terreno aPOO Nereu Próx. ArrozZanghelini 35.00 .Aceíta parcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndréVoltolini 28.00 ,Negociáveis
Lotes 465 Figueira ResidencialPiazera I ' 6.00 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes 385 Amizade Residencial Behling

.

10.00 Ent. 5.000 + 12 x 600 '

Lotes 630 ViIaNova Próx. Fórum/RádioRBN- 33.00 20% entrada - Saldo 20 x
Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGeranium 8.00 SBM BNTRADA 200 p/mês
Lotes Vários - VilaRau ResidenciafRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - ViIaLenzi ResidencialPiermann I Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 Casa alvo - Aceita trocar
Chápara 111500 - Garibaldi RibeirãoHüngeros- Km 13 Sem lpOriidia - TrocaIparceJa
Olácara, 49172 - Corupä Estrada Bornplant - Km 8 Semmoradia - Parcela
Olácara 20000 - RioCerro Rio Cerro ß -' Km 20 Casacom 183m' ITroca

"A TE N ç A O - PROPRIETARIOS DE IMÓVSS"
SE voei: POSSUI CASA OU APARTAMENTO NA FAIXA DE R$ 25,000,00 ATI: R$ 30.000,00 E' DESEJA VENDER, PR:>CURE-NOS. MESMO alE A

OOCWBHAÇAo NAO ESlEJA TOOA EM DIA. POIS. REGllARlZM«>S O SEU IMóVEL PARA POSTERlQR VENDA PARA CARTA DE,

casono DA CAIXA ECGlÓMICA FEDERAL
'

;, ,

,
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MÓVEIS CORREIODo povo -11JariaguádoSuI, 14detevereiro de 1997 'LASSIFICADOS DE

11�
.

LpCAÇÄO 111111 VENDA 1
��. C6d. 602 - Gasa mista (maior parte dematerial) �tll� ;
�1: cl 2 quartos, na Ilha da Figueira, próxima ao lJm C6d. 186 - Casa mista 114m2 c/ 3 quartos na R. ,l
l:. salão Vitória - R$ 300,00 }l:l: Erwlno Menegottl, R$ 38.000,00' l
�l: C6d. 603 - Casa de alv. c/ surte + 2 quartos na llltl ccSd. 187 - Casa em alv. 102m2 cfsurte +2.quartos l
�l: Rua Bertha Weege, na Barra do Rio Cerro - R$ Jf na Vila Lenzi -, R$ 42.000,00

'

l
�: 670jOO l1l1l1l1 C6d. 200 - Casa em alv. - 196m2 c/3 quartos - :

l:: C6d. 604 - Casa de madeira c/3 quartos na l:}l: RS 49.000,00
ll: Rua BerthaWeege, 457, na Barra do Rio Cerro ff C6d.201 - Casa em alv. 216m2, cl surte + 2

ll: - R$ 390,00 . 11 quartos no bairro Czerniewicz - R$ 130.000,00

ll� C6d:611 - Casa de alv. c/ suite + 3 quartos, na lll�;lll C6d. 229 - Apto. cf surte + 2 quartos e garagem'

ll. Rua Frederico Curt Vasel, 211 - Vila Nova -:R$ llllllll no Ediffclo Jaraguá - R$ 57.000,00

l1' 600,00
.

tt C6d. 240 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem

:: C6d. 612 - Casa de alv. c/3 quartos, mobiliada :l:l:l:l no Ediffcio Isabela - R$ 35.000,00 +

ll: na R. Antonio Tobias, 39, próx. ao COlégio l:l:l:l: financiamento junto CEF.

1l Jangada - R$ 550;00
' lt1l1 C6d.241 - Apto. cl 2 quartos, dep. empre. e

ll. C6d'. 631 � Apto. c/suite +2 quartos, no,Ediffclo lJlll garagem no Ed. Jaraguá. R$ 38.000,00
..

ll. Barão, defronte a Eilte Móveis - R$ 470,00 ltlll C6d. 242 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem
ll: C6d. 633 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinville, ,llll�lll na R. Germano Marquardt, próximo à Marlsol -

•

l1: 3511, defronte a DG da Weg - R$ 400,00 tt R$ 40.000,00"

ll' C6d. 634 - Apto: cl sufte + 2 quartos João Picolll. l1tl C6d. 382 - Terrel'l,o cl 442,20m2 - Rua Jorge
::: - R$ 550,00 ,

::::::;: Lacerda, - R$ 58.000,00
ll' CÓd. 636 - Apto. c/ 3 quartos na R. Eleonora SI ltll1 Cód. 395 - Terreno cl 500rn2 - 'Lot. Jardim
t Pradl, próximo a Bavárla no infcio do jaraguá- tt Hruschka - R$ 9.000,00
l: Esquerdo - R$ 550,00 " :l:l:l:l ,C6ct 396 - Terreno cl 337,50mi 13,50Jll2 (13,50
� C6d. 63() - Apto. c/2 quartos no Ediffcio Jaraguá 1ltl� x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00
1� - R$ 350,00 , llll�ll! CU. 423 -: Sala ,comi. � Schopping Fall cl 26m2 -

:! • C6d. 629. - Apto. cl 3 quartos defronte a :l:!:!:!' próx. Praça Alimentação � R$ 6.500,00. Aceita
1l: Volkswagen - R$ 500,00 )11 carro '

���1�Iljl*11��111�IIl�I�11.�1�lRji.llil.i�111dll�li�lli!�11111�lil�1F_II.ilIll�lj�l�jljlj�Il�jj��ljjj

Niiofique
, .

andando por aí.
Procure seus

.

. ,. .

negoclos aquI.
Classificados do
CORREIO DO PO'VO

.

O MAIS LIDO
DA·REGIAo �

.0-

371·-1919�,,..
,3,,72-3363

t,

Parecer Comerciai

Incorporaflo
Vend. - Admlnl8tra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001'770..J
,

, FONEIFAX (047) 372-2990 .

CELULAR 973-9089 - JARAGUA DO SUL - SC

'C\SAS
Casa na Ca-Jos F. VOJeI. de DUldeira com a meUa.m de 125m2 ��. a Itapemirim. - R$
Z7.000.00
Duas casas na Dila da Fiaueira �ÓI<illlD ao SUpeanetcado Jumes - 'Uma � alvon.ia cem

UOm1 - 4 qulltDc...... cozáIba, lavmdeti.. , bmbeiro e outra de ....ira (lOm 3 qwW>" '''a;
cozinha, lavm:leri .. b.meiro. et.c .....bas cClll.lruid... no me'lIID terreo:> com 775m2 - R$
38.000.00

•
.

.

Casa_ alvenaria naB_a do RDp Cerro. RuaLuiz Sadec. com 3 qú.no•• 2 ...... copa, co�
'Iavmderia. 2 lNnheiro•• duruqueir .. g.aaem com 1�2 - R$ 45.000.00 (neaocilvel)
Casa Ioteamemo Roca Ihn.. com 'OJm2 - 4 qwdos 1IJDá. suite...... copa, cozäIa, lavlllderi..
g.aJem com hidromas.agel!l de e.quina. aquecedor cemal R$ 7'0.000.000 (neaOciAvel).
aceita-se cma. camimro. casa de __ v.lor - finlncia-se � do valor �avA).

'

,

Cas. de aIv_i. na Rua 1os6 EmmenIo«_. com 310m1. 4 qua1os, uma suite. j ."as. copa,
.

cozinhi, lavlllderi.. 5 bIlNÍIO•• dispens.. paaem pl 2 cano., dllUruqueir.. ,bicb.......
leID 101., tarem cl 680m2 - R$ 130.000.00 - (negoci4vel_ aceita-se ter..,.
Casa de alvenaria ní eltrada nov.. terrfllO com 2.185m2 - R$ 55.000,00 (nIaoci4vél).
Cu. mista Rua W"ter Marquudt, cl 180... 3 qu.bs....... cozDba. badleiro. pr..oi,
terrmo com 6�", unlo 17.00at. de &onlie, excelonte ponto Ccmerci" - R$ 80.000.00
<nepAvel) lO lado do J'oftD Mime.' •

ta•• mista na Rua AlweJo Schiochet. 3 quutD.. rilas, cozn,.. lav ID:Ieri.. copa. bIlNÍIO••

pragem, (podE> comerci"). teaeo:> com 552,50m2- R$ 120.000.00 (neaoCiAvel) - aceb-se
chk.as - CIRO' e pucel...onb,
Casa mistaem Chico de P_I_; com 3 qulltor......� cozinha, lavlllderia, ,.agem. balheiro.
IDeIa DU'ada - R$ 25.000.00 - pucel.moc - neaociAvel.
Dua. was loc.liZlKlas no [1Il" da Rua Ca...,a Alege - excelenle estado - R$ 25.000,00
(DeaociAVeI).
Duas c••a �ioße • Weg ß de "veIWi•• com 4 quutmr, ....... cozinha•• bameiro•• «.c.•
ter.."com 18()(81- R$ 40.000.00 (negoçiAvel).

.

�.a na Raa 10io PIaninscheck, de "_.-i. com 170m' 2 .uite•• 3 qullto•• copa, co.....
bmbeiro. goraaem, teneno cl 414m2 e maia Im. casa de ....ir. jwm lO _mo lienaIo - R$
68.000.00 DeaociAvel.
Cas. na Rua 25 de la1hD. PodE> OImerciai - 2 qaa1Ds...... cozi..... lNmheiro. _i-acabada
- R$ 70.000.00 - DepAvel - ,aceita-se ch6car•.
Cas. na Berta Weeae. com,l40m2 com 3 qa� ..... Cozinha, copa, ,.agem, bmbeiro.�.
- R$ SO.ooo.OO negociAvel.

.

. Cas. de ....ir. na Rua Ma WiIlebß lO lado da Pir:&aria c••., - R$ 40.000.00 negociAvel
- �timo peno Co_i". !

Cu na III. d. Fi".eira - Raa 1o� T. Ri"'ir" - térreno 900... tasa de DUldeir. oab em

aIv�.ia - R$ 75.(1X).00 - negociAvel - vende • motade do imóvel - Po...
·

Com«ci".
Casa na Rua 10M T. Ribeiro com 120aÍ2. pomo CoIIMÍciaI. tenéno com 1900m2 - R$ 65.000.00
- negociAvel • aceita-se CArrC! lU R$ 7.000,00 - p.rcel_b.
C•• lila da mosca _i acabAda com 3 til""'. ula; COÚlba. I.vandori.. badteiro - R$
16.000,00 Negoci4vel. ,

Casa ID� Sio J.aiz COlD 3 qun,.. 2 bwe, ..... copa, coáD, lavlllderia, diIpenca düma,
paSx. ao \hb.., - R$ (JI).(1X).OO • .

c..m 1......Eoquerdo ,com 3 quutor. ..... cozima. BWc. �ÓI<. lUperD*Cado Pradj R$
18.(1X).OO - nepiMl.

.

]ERREN()S
Teneno na Vila Nov. com a melrasem e' 384m2. situado na lU. do Fórum - RI 28.(1X).OO
T� II) Lot. AzaWias com 729";' • R$ 15.000.00 de éJtrada + 30 pa-cel., de R$ 3SO.00
Terrem lU. Am__ com 600m2 - R$ 35.(1X).OO Neg.
TerftlllO plÓx•• F_Idade com 420m2. de etqaina - R$ 7.(1X).OO Nes.
T__ BR 280 paSx. Ga._irim - R$ 12.000.00 Neg. .

Teaem na Rua 25 de Julio com 1.()()()m2 - R$ 90.000,00 Neg.
T__ pux. lO Vitória - R$ 10.(1X).OO
Te.reno Vila RIu COlD 3fíOmZ - R$ 8.(1X),OO
T__ Vala Nova COlD 39z.a - R$ 22.(1X),oo .

TelrellC,) Lot. Oaa� com 600m2 - 'R$ 32.000,00 De,,'
.

.

T_II) paSx. R.ec.eáa MIIÚOI com 384m2• 12124 - R$ 20.000,00Depa ..-cela. -

T_no Jot. Divindpolis de R$l1.(1X).OOe R$12.000.00
.

Tanno Jot. BaSe - Ihn. - R$ 9.000,00 e 10.(1X).OO
Telreno siluado na' rua Jaime Galotti com 420., m Giaadini lArá - finios do coUp RI
12.(1X).OO -nea.,

.

,

'lEMOS CASAS E GALFÓES PARA AWGAR E 'l'ERRENOS OOMERaAlS - CEN1RAL

,
'

Anuncie, nos
classificados 'do,
CORREIO DO PO"O

371-1919
, .

'

372-3363
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS Iiiin
I

OBSERVAÇÕES. Ne VALOR'
Terreno

-

-QUARTOS
--

B$
392,00 04 55.000,00 Ácomblnár
468,00' 00 70.0.00,00 NegociáVel

04 78.000,00 Àcomblnar
420,00 ' 40.000,00 Troca porcasa
330,00 00 65.000,00 Condções de pagamento àcomblnar

3,588,00 00
�

88.000,00 Conclções de pagamentoà combinar
512,00 00 43.000,00 Cond'ções de pagamento àcombinar
530,00 05 - 250.000,00 Valore condiçõesa combinar,

'286,OOfn2 00 40.000,00 Assumir financiamento de 72 x 32,00
,350,00 ' 00 45.000,00
4§2,OO 00

.

37.�,OO Aceita trOca com terreno demenorvalor
435,50 00 18.000,00 Condções depagamentoàcomblnar
617,50 04 a 58.000,00 Entradade R$ 29.000,00 + 12XTR+ i%
520,00 04 38.000,00 Condções de pagamento àcomblnar

TIPO,

Sobrado'
AN:
AN.,
Mista
AN.
AN.
Ale.
AN.
AN.
IW.
AN.
Mad;
'AN.
'

AN,

,ENDEREÇO

R.402 nl! 53,- Lat. FranciscoHuska
R.José,Naftof sJn2 - AnaPaula
R.Henrique Marquarcl,449�erriewiz
R.Geraldo Hamack, 231 - V. Laláu
R.Luiz Satler, 63
R.MarechalHermes s/nl! -Schroeder
R.Feilclarlo Bortollnl, 211- Barra
R.Aotlano F�berger, 70
R.t;iel)rlque Gefert, 1627 - Vila Lalau
R.Rodolfo Hufenuesler, 48
R:Bolfvla nl!71 - ,Czemlewlcz
RuaRlchardt Plske, 417
,R.Otto Meyer,.66 - Vila Lenzl
,R.Chile, 20 - Czemlewlcz

ENDEREÇO ...

t

Construrda

"

ÁREA(M2)

152,00
195,00
180,00 '

130;00
140,00
157,00

, 247,00
530,00
114,00
159,00
118,00

-

70,00'
205,15

,
100,00

tL.

,

.

APARTAMENTOS
RuaGumercindoda Silva, 555 - Centro - Ed.Carvalho
RUaProcópioGomes deOliveira, 1320 - Res. lsabela - 'li andar

Assumlrflnanclamento de 80rneses com base R$ 5�4,bo
Assumlrflnanclamento de 216 meses combase de R$700,OO

ÁREA(M2)
TERRENOS

VALOR R$
,

, II 85.000,00

15.000,00
. .

85.000,00

....
·26.500,00
640.000,00

18.000,00
-

70.000,� . ,

50.000,00

60.000,00

30.000,00
.14.800,00

Àcombinar

Condções de pagamento àcombinar
Àcomblnar

Condções de pagamento àcombinar
Condções de pagamento àcomblnar '

CondÇões de pagamento à combinar

-OBSERVAÇÕES
714,00'
375,00

55.000,00

371,00
'

4.236,00

494,59

5.000,00

840,52

250.000,00

385,70

468,00

.

-

, Com parcelamento_à cornbtl'Jar
'

Com parcelamento à combinar

Condções de pagamento àcombinar

Condções de pagamentoà combinar

RuaProcópioG.Olvelra, 1360
-

RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorlneill- VllaNova
RuaTomàzFrancisco de.Goes - Vila Lenzl '

RuaJacobBucknl! 137 - centro

Rua748-ruaaolado Recreativa Marlsol
,RuaAdoIfoEmmendoerfer, BanadoRioMolla
'RuaWanerMarquardt - clbenfenorlas
EstrcidaQuall-Guaramlftm

RuaAmazonas

RuaAntOnIoGe�r

LOTEAMENTO FRENTE WEG" I - TERRENOS COM VÁRIAS ÁREAS
R$25,000,00 À V1STA QU R$ 5.000,00 + 25 DE R$ 1 .000,00 FIXAS

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



Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1997
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FERJ CORREIO DO POVO - 7

�.!!��:�2; ti�:,�m���!! Ensino de ünguas estrangeirase oplurilingüismo
do Congresso "PedagogiaõrcBncontro pela unidade dos educadores

'

,

... Or.O;'/;;' Fred p�gel
da América Latina", em Havana. O evento reuniu 6.200 educadores.

sendo maís de 1.500 do Brasil.

Em relação àeducação em Cuba, alguns aspectos chamam a atenção
e devem nos fazer pensar:

* Há uma decisão política tomada por Fidel Castro. em 1959.

quando assumiu o poder:' "Nenhuma iriteligência desaproveitada.
nenhuma criança sem professor", A universalização do ensino básico

(nove anos) é, de fato, assumido como direito do cidadão e dever da

sociedade. Desde 1961 ,está praticamente eliminado o analfabetismo
emCuba.

* Não há desemprego para professores; o sistemamantém, inclusive,
professores de reserva para que, a cada ano, um grupo possa 'voltar

aos Institutos para se aprimorarem.

* 9 ensino é totalmente gratuito, em todos os níveis, incluindo. se

hecessário, hospedagem, alimentação e transporté,

* No país há um professor para cada 12 alunos: relação acima da

média dos países desenvolvid�s.
'

*A escola é, de fato e de direito, Ö ponto de referência da

comunidade e o professor é preparado para ser um líder. Ele recebe

orientação até mesmo para orientar a comunidade em momento de
risco (furacão, enchentes? guerra).

*Há um princípio pedagógico muito claro em aliar teoria e prática.
O sentido da pesquisa é cultivado desde as séries iniciais.

,

* O acesso ao ensino superior é limitado à disponibilidade de vagas
,

e se dá de acordo com os resultàdos do aluno no 2° grau e através de

prova seletiva. Em 1959 havia em Cuba três Centros' de Ensino

Superior, hoje são 41.
.

.

* A exigência em relação aos alunos e professores é alta. O aluno

que reprovar em alguma disciplina, a não ser que tenha uma razão

muito excepcional, é desligado do curso e só pode retornar após dois

anos,'mediante novaprova de acesso.

,

'I A condição de aluno e professor é sociahnente considerada e

altamente respeitada. A tarefa de educar o povo é tarefa prioritária,
sob a responsabilidade da sociedade como um todo.

Por· esses e outros. fatores. podemos afirmar que o povo cubano

conseguiu um, elevado nível de educação com 'qualidade. A situação
econÔmica; entretanto, é extramente difícil pela carênciade produtos,
agravada pelo boicote americano.

No mais, em Cuba o Socialismo vive as mesmas pressões que
derrubaram o muro de Berlim. O regime se mantém pela presença de

F.idel, um líder carismätico que o povo considera uma figura mística e

sagrada.
Em educação, porém. temos que aprender com Cuba.

, Joãp Arnoldo Gascho

Professor da Ferj

( ... ) No amanhecer do século

XX I, o· dom ínio de línguas
estrangeiras rorna-se uma

necessidade incontestável. Nesse

sentido, a assinatura do programa
Magister marca um rn orn ento

importante para o ensino de uma das

línguas estrangeiras na escola

secundária catarinense. O ensino de

várias Iínguas estrangeiras na escola

secundária catarinense, como

disciplina importante e

dererminante, responderá à uma

demanda social assim como à uma

necessidade e a von tade política de

formação do cidadão catarinense

,nunl mundo plurilíngüe e muito em

breve sem fronteiras.

A construção de uma sociedade.
de uma comunidade, de um Estado,
independentemente de suas

dificuldades não .pod'er
á mais

dispensar as línguas estrangeiras,
pois o conhecimento de várias dentre
elas "i: r espo ns áve l pOT essa

construção. Sabemos que, doravante,
.conhecer línguas estrangeiras não

será considerado como uma

necessidade reservadaa uma elite.

Como um ensino plurilíngüe nas

escolas, os alunos terão. desde cedo,
conhecimento da diversidade

lingüística que caracteriza o mundo.

Segundo Daniel Coste, renomado

pesquisador do Credif, toda reflexão
curricular deve-se colocar

atualmente sob o signo da'
pluralidade.

Pluralidade das línguas e das
culturas e construção de uma

competência p lur ilíugüe e

pluriculturaL
Esta é também a perspectiva que

inspira' os trabalhos do projeto
Línguas Vivas do Conselho da

Europa. De fato, a diversificação do
ensino das línguas é hoje uma das
maiores "apostas culturais da

co.ns tr uç ão européia. Para os

estudiosos da área, plurilingüismo
não é um luxo, nem um perigo, é

uma necessidade política.
A escola secundária catarinense,

ao permitir o ensino plurilíngüe,
estará preparando suas crianças aos

encontros e intercâmbios

internacionais, não somente com os

países de origem d e seus

antepassados, mas também com

aqueles de expressão cultural e

econômico murrd ial. A futura
mobilidade profissional e social
obrigará essas crianças a conhecer
vários idiomas.

' ,

Muitas vezes, nossa escola está

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados os

associados quites com suas anuidades, para a

assembléia geral ordinária a ser realizada no dia
10de março de 1997 às 14:30 horas emprimeira
convocação e às 15.:00 horas em segunda
convocação, tendopor locala sede da sociedade,
para debater e decidirsobre os seguintes assuntos:

'

10_ Leitura da ata e prestação de contas
2" - Assuntos diversos
3° - Eleição da nova diretoria

Jaraguá do Sul 10 de fevereiro de 1997-..
'

,A Diretoriá

aquém da realidade. do mundo que a

cerca ao o fer e cer ao aluno,

�onseqüe,ntem�nte impondo. o

aprendizado de um único idioma,
es co lh ido pela escola e que na

maioria das vezes nào reflete o

interesse do aluno nem o contexto

cultural em que ele vive. O Estado

de Santa Catarina, por sua.

colonização. tem uma formação
plurilíngüe: além do português, estão
presentes em algumas regiões {)

alemão e o italiano. O espanhol está
presente no contexto turístico e no

Mercosul. A formação culturak
literária, científica passa pelo
idioma francês, assim como é visível

a presença do inglês no Cinema, nas
músicas, na informática. Logo avida
cotidiana do catarinense apresenta
se pluríííngüe.' Por que limitar todos

, os alunos catarinenses a uma só
destas línguas estrangeiras, ao Invés
de, respondendo à nossa vocação de
estado aberto às várias culturas e

atento às necessidades do mundo

moderno, dar ao ensino público de
Santa Catarina um caráter

plur ilíngüe que só pode enriquecê
lo e torná-lo, talvez modelo no

Brasil? ( ... )
( ... ) A língua estrangeira além

de desenvolver as competências de

c o mu n ic a
ç

à

o , permite
inegavelmente o desenvojvirnento "a
consciência lingüística e ()

encorajamento da abertura cultural.

Toda aprendizagem de lima língua é

por s i mesma aprend.izagem de

cultur a. Esta aprendizagem deve

lev-ar. espontaneamente, através do '

reconhecimento de diferentes
descobertas, iI compreensão do outro

e a sua aceitaçao. ( ... )
( ... ) Aprender um a língua

estrangeira e caminhar para um

saber ser. ( ... )
( ... ) Gostaríamos de dividir o

pensamento de C. Prado quando
afirma que expor o aluno aduas, três
ou mais línguas, é o ideal. Devemos
possibilitar ao aluno o contato com

várias línguas para que. depois. ele
possa fazer sua escolha baseado em

seus objetivos. seus desejos: pára
. que possa ele realizar seus sonhos ...
E é COlD o sonho que tudo começa.
tudo!

•

• Universidade Federal de
Santa Catarina

Presidente da Federação
Brasileira dos Professores de

Francês
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� ...
'
.. '

� Aprender com prazer!
.

Ö Centro de Educação Infantil "Dente deLeite, é uma escola especializada em atendercrianças de 2
a s anos.

.
.

Oferecendo além do currículo de pré-escolar:
- salas ambiente .

- aulasde música
- literatura infanti·l.
- educação física
- piscina (com atividades aquáticas)
- animais, pomar, horta

.

- lanche na própria escola
� aulas passeio

.

- colônia de férias (em julho) ,

Tudo isso supervisionado por uma equipe de: psicopedagogos, médicos e odontólogos, Com certeza
um lugar-onde seu filho irá aprender com prazer,.

Venha nos visitar!
RUAPRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1329

.

EM FRENTE AO REFEITÓRIO DO KOHLBACH - FONE: 973-3661

Jara uá do Sul. U de fevereiro de 19

......
- .

!Hiti.tifi.�$.::· .: :.: •...••. " •• : :,::" -.

:i�i�i.4tê#l.J.�·:·!·-:.:.:..:::-=::./ :.

1111; iiil i� i .

80IJBO·

PREVINA-SE

SEGUROS GARCIA·
Fone/Fax 371-·1788

.
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Banda 'ln Natura e Amigos' agita Carnaval na praça

Devanir Danna Gilberto Pradi Floriani
Presidente' Primeiro Secretário

'--- -'-- __'. Alegria: cinco dias de folia agita a cidade

Iaraguâ do Sul- Agito foi O que não faltou 'ÚJS

,

cinco dias de folia. A Banda ln Natura e Amigos
animou a galera na Praça Ângelo Piaz�ra. Apesar'
do mau tempo, a moçada que não foi ãs praias e

teve que ficar na cidade, foi levada pelo embalo
da ln Natura com muito samba e um repertório

-: bastante variado.
Além das três noites com a Banda ln Natura e

Amigos, no sábado e ná segunda-feira o Camãval

foi conduzido pelo som mecânico. Para agitar o
público, o pessoal responsável pela organização

da festa, fez brincadeiras, sorteios e teve até
recadinhos.

No domingo à tarde a festafoi exclusiva para a

, criançada. Elas sambaram e dançaram o "tchan"
como gente grande.

CíRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO S,Ul

AÇÃO ENTRE AMIGOS
Na "Ação EntreAmigos", realizada pelo Círculo Italiano, cujo sorteio ocorreu
no dia 21/12/96 pela Loteria Federal; foram distribuídos os seguintes prêmios:
l° Prêmio - W 351 - Fiesta zero km - Sr. Vicente Doniní
2° Prêmio - Nó 692 - TV colorido - Sra. Carmem Donini
3° Prêmio - W 263 -' Aparelho de som - Sr. Paulo G. Pereira

, Como forma de agradecer a sua colaboração, a qual permitirá a continuidade
da construção da Sede Social do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, desejamos
convidá-lo para um coquetel com queijo, salame e vinho.
Data: 20/02/97

Hora�.�:OOb
Leeak Recreativa da Marisol
Nos sentiremos honrados com a vossa presença, e para evitarmos desperdício,
solicitamos confirmar presença até o dia 14/02/97. Para tanto, basta
comunicar-se COm qualquer um dos telefones abaixo:
372-6015 - Srta. Ida 372-6060 - Srta. Cristiani
371.:8310 - Sr. James ou Maria 372-4426 - Sr. Valdir Bressan'

,

I 372-4487 - Sr. Joãozinho Depiné 376-1322 - Sr. Ivolnei ou Salete :

Nosso agradecimento especial e o nosso convite para este encontro, em nome

de toda a Diretoria do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.

��C6�©$ OI ������©M$g $l!dJI?�����T©$

t!\©��©��©$ OI �$$�$T��C6�t!\' ir�C6�ß(Çt!\

Cónff/'aNossosP/'s Z7S

PENTiuM l»Mliz

US$l.}OO,OO
PENTiuM 100Mliz

.

US$ 1.169,00
PENTiuM 166Ml-tz
US$1.�4�,OO

. PEDI1:iUM 200MIiz'.
US$1.i4�,0�

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - sc

TECNO'CALHAS LTDA. - ME \
Franqueado exclusivopara laraguá e região

\

975-1111

TRATAR

975-1100'
OU 371-7114
ÀS 17:00HS

Eólicos maxiar
,

Equipamentos para retirada dó calor,
umidiule e poeira :'
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'Itapocu sofrerá 'operação limpeza':Cidades_...,---_.........,.....-_----t
SÃO ,FRANCISCODOSUL
Numa extensão. de quatro quilômetros, entre a Praia do. Ervino
e a Enseada, foram encontrados dejetos do. Navio. Nedlloyd
Recife, encalhado. ria Ilha da Paz desde março. do. ano. passado. '

Os .destroços da: carga do. navio. foram trazidos pela maré. na
.

última quarta-feira (12). Amaior parte dos dejetos do. Nedlloyd
.

·

é formada por galões carregado.s' de champignons, já•..
apodrecidos, além de pedaços de madeira e fragmentos de

polietileno.

Para combater o lixo no
Rio Itapocu está'sendo
programadopara a

primeira quinzena ·de '

março um mutirão com
entidades doMunicípio

Jaraguá do Sul - .Uma
operação. para combater o. lixo.
no Rio. Itapocu está sendo.

programada para á primeira
quinzena de março. Uma

parceria entre técnicos da

Secretaria: de Agricultura e

Meio. Ambiente, voluntários do.

Corpo de Bombeiros, Jeep
Clube, Polícia Militar e

canoístas
.

do. Clube de

BARRA VELHA
A quinta edição. dacompetição Mountain Bike Beach começa
hoje (14). Ela será dividida em três etapas, com largada sempre
às 16h. A primeira será em Barra Velha, na Praia do. Grant.
Amanhã (15), a etapa é realizada em Penha, naPraia Grande e

.no domingo (16), em Itajaí, na Praia de Cabeçudas. Já o.

Campeonato Brasileiro. deDown Hill.que começará no dia três
, de março, terá a primeira etapa em Schroeder e a segunda no

, dia 27 de abril" em Blumenau,

. Operaçáo limpeza: Rio Itapocu terá as margens limpas
com "esté exemplo. a

população comece a se

conscientizar" .

A "operação limpeza" terá
início. na estação decaptação.
do. Samae, no Bairro. Agua
Verde, e termina na divisa dos

Municípios de Jaiaguá do. Sul
eGuaramirim, numa extensão
de oito: a dez quilômetros.
Cerca de 30 canoístas ficarão.

responsáveis pela retirada dos

lixos nas margens do. 'rio, e os

jipeiros ficarão. com o. percurso. .

por terra.

Membros das entidadês .'

ligadas ao. projeto se reunirão

no.próximo domingo (16), para
concluir o. programa, e defi'nir ,"
.as etapas da operação-.
Segundo. . o. secretário. de

Agricultura e Meio.Ambiente,
Werner Schuster. a limpeza do

Rio. Járaguä também será
efetuada este semestre. "Ele (o.
Rio. Jaraguá) também
encontra-se em situação.
crítica", frisou o. secretário.

,

.

' Canoagem Kentucky, além. de
promover a retirada· de

entulhos das margens do. rio,
tem como., objetivo
conscientizar a população. pará .

que ela saibada importânciado
meio. ambiente.

� Não. adianta retirar o. lixo.
se a comunidade não. ajuda na

preservação do. meio. ambiente
- co.menta

.

o presidente do.
Clube Kentucky, Marcos

Zanghelini, esperando que,

SCHROEDER
Numa promoção da Acias (Associação.Comercial, Indústrial e
Agrícola deSchroeder) amanhã (15), será o. sorteio. da promoção.
"Compra Feliz II". Segundo o secretário. executivo da

associação, Júlio. César Correia de Negreiro, essa promoção é
umaforma dé prestigiar os clientes que compram noMunicípio,
além de incentivar o. espírito associativo.Apartir desta iniciativa,
de acordo com Negreiro, a venda no. comércio teve um

-aquecimento. "O sucesso. da primeira campanha repercutiu em
·

toda região; hoje quem exige o. cupom nalo.ja,� o comprador",
diz entusiasmado,

.

· JARÀGUÁ DO SUL (I)
. lO

A·Delegada de Polícia terá nos próximos 15 dias o.S setores de
reclamações. informatizados: o. BO (Boletim de Ocorrência),
Q TC (Tertnos de-Compromisso) e o. extravio. de documentos.
De acordocom o. escrevente policial, Natalício. Pedro. Rodrigues,
a Comarca de Jaraguä do. Sul será a primeira a ser

informatizada, "Teremos maior agilidade nos .levantamentos,
.

como, por exemplo, qual olugar da cidade que há mais roubo
de carros", explica.:

JARAGUÁ DO SUL (II)
Representantes dos 19 pontos de táxis estiveram reunidos

I' ontem (13), com o. secretário de Planejamento, Irineu Pasold,

II reivindicando. a não. abertura de pontos no Centro. da cidade.'
Segundo o. representante da classe e taxista, Rolando Schulz, o.
movimento. anda-baixo e se entrar mais gente "não. sobra nada".

Entretanto, para terem maior segurança e agilidade em assuntos
, que dependem da Prefeitura, os taxistas estão. unindo. forças e

pretendem-formar uma associação. "Se tudo. correr bell), daqui
a uns três meses já, teremos a nossa associação. formada",
anunciou Schulz.

Projeto promove' passeio turístico ",

para resgatar.memória ferroviária
Jaraguä do Sul - A João de Deus Oliveira, é a

ASPF/SC (Associação preservação e a divulgação da
Brasileira de Preservação, memória ferroviäria do. Vale
Ferroviária de Santa do. ltajai.,
Catarina). e o. Núcleo. Neste sábado. (15) a

Regional do Vale do Itaiaí Maria-Fumaça. sai da
estão. promovendo, neste firn- estação. Central de Jaraguä
de-semana, dois passeios do.' Sul, às 13h30min, sö
turísticos com uma antiga parando.' em São. Bento. do.
locomotiva à vapor - Níkado Sul na estação.de Rio. Natal.
- do. ano de 1945. O objetivo Neste itinerário. a Nikado
destes passeios, segundo. o. passa entre serias, túneis,
relações publicas da ASPF, pontes e uma- região.

preservada de Mata

Atlântica. No. domingo (16)
o. roteiro é mais extenso. A

locomotiva parte às 9,:OOh,

também, da estação. central
d e Jaraguä do. S.ul com

destino a São. Francisco. do.
Sul. Na. paisagem' deste,
rotei.ro será' possível
visualizar com maior nitidez
o. .canal do. Linguado.
Informações: 9,85-0925
(César)/328-4553 (Vivian).

.'

DoMaternal ao 'l'erceirão
Qualidade de Ensino, Responsabítídade do Futuro no Presente
Atendimento personalizado com:

.

..._ Plantão permanente
' .

'"

�,

-- Diversas opções de aulas paralelas
Rua Presidente, Epitácio Pessoa, 676 _ Fone: �047j 371-0202 ou 372..0202

I
I

•
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JAC estréia domingo no
\

.

Campeonato Catarinense
Jaraguá do Sul - Neste

domingo o Jaraguá Atlético Clube
enfrenta o Marcílio Dias, às

16:00h, no Estádio João Marcatto,
iniciando a' primeira etapa do

campeonato Estadual Catarinense
de 1997. Ano passado o J�C ficou
em quinto lugar, mesmo jogando
com graudes jogadores do futebol
eatarinense. Para este ano, segundo
o treinador Acosta, jogadores do

ex-júniores - campeões do
Estadual de 1996 - serão escalados

para o time principal. "Vamos
aproveitar nove jogadores da

equipe júnior, com.certeza quatro
deles serão titulares", confirma o

técnico.

!
.' Para, o jogo contra o Mareflic

! Dias dois- jogadores não estão em
condições físicas e técnicas para
entrar em campo, "mas vão jogar",

,

conta Acosta, que não quis revelar
os nomes. Mas segundo o

treinador, "eu vim para o Jaraguá
,

fazer um bom trabalho, por isso
todos tein que trabalhar".

.

No gol.' Rogério foi
confirmado. Nas laterais, C�tro e

Natal 'são os provãveis titulares.

SPORTEl OLÍCIA

Cesa, JunkeSIU'

'Primeira etapa: jogadores do JAe treinam com determinação
David e Disney formam a dupla de
zaga e Carlinhos treinou na

cabeça-de-área.
No meio-campo, Acosta

preferiu escalar nos dois amistosos
que realizou e nos treinos, Jairo,
Miranda e Reinaldo. No ataque
escalou Leó e Barbosa.

ESTADUAL 97:
4Sjogospeloprimeiro turno em nove rodadas. O campeonato começa amanhã

(15), com Criciúma e Chapecoence no EstádioHeriberto Hülse.
l' rodada - 1612 4' rodada - 2/3 7' rodada - 12/3
Criciúma x Chapecoense Chapecciense x Jaraguá Marcilio Dias x Chapecoense
Aval x Blumenau Joinville x Tubarão Atlético x Figueirense

,

Tubarão x Atlético Figueirense x Aval Blumenau x Joinville
Jaraguá x Marcllio Dias Marcllio Dias x Criciúma Criciúma x Jaraguá
Joinville x Figueirense Atlético x Blumenau Aval x Tubarão

2' rodáda - 1912 S! rodada - ,513 8' rodada --1613

Chapecoense x Jolnville Atlético x cnaceccense Chapecoeiise x Aval
Figueirense x Jaraguá Blumenau x Marcllio Dias Tubarão x Criciúma
MarcllioDias x Tubarão Criciúma x Figueirense Jaraguá x Blumenau

•

Atlético x Aval 'Aval x Joinville Joinville x Atlético
Blumenau x Criciúma Tubarão x Jaraguá Figueirense x Marcllio Dias

3! rodada - �312· 6! rodada - 91.:1 9! rodada - 2:Y.J
Blumenau x ChapecoenSê Chapecoense x Tubarão Figueirense x Chapecoense
Criciúma x Atlético Jaraguá x Aval Marcllio Dias x Joinville
Aval x Marcflio Dias \ Joinville x Criciúma Aflétiéo x Jaraguá
Tubarão- x Figueirense Figueirense x Blumenáu Blumenau x Tubarão
Jaraguá x Joinville Marêllio Dias X,I Atlético Orlolúrna x Aval

CORREIO DO POVO - u

Dois homens assaltam
Posto Mime, e Clube. Vitória

Jaraguá do Sul - Ö Posto
Mime, da 'Rua Walter Marquardt,
foi assaltado na noite dé sábado

(8), por um homem, ainda não
identificado. O ladrão levou R$ 11
mil em eheques-e R$ 2 mil em

dinheiro, além de um revólver
calibre 38. Na noite de segunda
feira (10), dois homens assaltaram
o Clube Vitória" levando R$ 6 mil
em dinheiro e R$ 700,00 em

cheques, A polícia ainda não tem

pistas dos assaltantes e suspeita
que eles agiram Juntos nos dois
assaltos.

Os assaltantes do Vitória
estavam com uma faca e um'
revólver calibre 38, \0 do Posto
Mime estava com uma faca"

Segundo informações da polícia,
a arma usada no roubo do Vitóna
é a mesma roubada do Posto
Mime.

FATO • Com uma faca de

açougueiro, o homem que,
segundo o sócio-gerente do Posto
Mime, João Carlos Chiodini, o

ameaçou 'várias vezes de morte.
"tinha sotaque de-paranaense",
entrou no 'escritório e rendeu

Chiodini, amordaçando-o com fita

isolante. "Ele estava' muito
nervoso" por isso. não tentei

reagir'. lembrou, ,

De acordo com Chiodini. a

arma roubada estava guardada no

armário, O delegado Hélcio
Ferreira acredita que o assalto pode
jer sido praticado por alguém que

já conhecia o, local ou até mesmo
um ex-funcionário, "Ele (o
assaltante) sabia a hora exata do
fechamento do caixa de domingo
e o, iocal onde a arma estava",

justificou.
Antes do ladrão sair. um

funcionário, que iria trocar de

rumo. entrou no Ioçal e também
foi amordaçado com fita Isolante,
O assaltante. segundo Chiodini,
saiu sem levantar suspeitas, "pois
'a 50 metros -do posto. tinha uma

carro da Polícia Militar fazendo
ronda".

Segundo o delegado. talvez
haja, um outro integrante no

'

assalto, testemunhas afirmaram ter

visto um homem. com as mesmas

características· descritas por
Chiodini, entrar em um carro

vermelho estacionado atrás do

posto.

VERDUREIRA PATRÍCIA

FRIOS - FRUrAS e

VERDURAS EM GERAL
,

COMERCIAL REGIS LTDA.
'Rua Walter Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)'

Telefone (047) 371-2043

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 AS 20:00HS.

* COMBUSTíVEIS
* TROCA DE ÓLEO

,* LAVA RÁPIDO
,.

*GAS
A�.nida Mar�chal Deodoro da Fon.eca, 961 - Jaraguá do Sul SC
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. Feira de Verão registra público-superior a 60 mi
.' ,

.

Evento, promovido pela
Santur, que já se

consolidou como uma

espécie de vitrine de

produtos do Estado,'
está'na 1711 edição
Balneário Camboriú -

'

A Santur está promovendo
no Centro de Promoções

, Cyro Gevaerd, no Km 137

da BR-lOI, a 178 Feira de

Verão. A feira atrai turistas

.: de todo Brasil e de outros
, países, ela já se consolidou

como uma espécie de

vitrine de produtos "made

in Santa Catarina". Em
cerca de 150 estandes estão
distribuidos o setor'

comercial da feira, que vão'
desde

. artigos de janeiro., Entretanto, o

, confecções até-peças de faturamento dos

artesanato. expositores diminuiu: "O
De acordo com o movimento é mais fraco

coordenador da feira, José naqueles produtos que não

.Quintino Cardoso, o são difêrenciados, como
número de visitantes por exemplo, os produtos
igualou-se ao do ano / têxteis", explica o

,

.passado. Mais de 60 mil coordenador.

pessoas já passaram pela Por outro lado; Quintino
feira, desde, o início em observa que expositores

Atração: engenho de cana-de-açúcar lia Feira de �rão/97

que optaram por produtos
dificilmente encontrados
no mercado, como

produtos. egípcios
(artesanatos finos), estão

"faturando bem".

Com a volta às aulas" o
coordenador prevê uma

queda de visitantes, mas

aposta na chegada do

pessoal da terceira 'idade.

Programa diverge opiniões
, .' �

na Secretaria de Saúde
Jaraguá do Sul - o

programa de Prevenção do
Câncer Oral está

divergindo opiniões na

Secretaria de Saúde. De
acordo com a chefe do

departamento de

Odontologia da secretaria,
Nídia Campos, o projeto ,

teria a parceria dos sete

municípios da Amvali
,

(Associção dos Municípios,
do Vale do Itapocu) e' da
'Secretaria estadual de

, Saúde, O secretário

municipal de Saúde, Marlo
Sousá, afirmou que "o

consórcio existe, mas não

para a prevenção do câncer

bucal, e sim para outras

três especialidades:

cardiologia, traumatologia
e oftalmologia".

Segundo Marle, será

preciso conversar com a

chefe do Departamento
Odontológico. "Para mim a

inclusão da prevenção doo
câncer bucal no projeto é '

novidade", revelou. "Por
outro lado", continua ele,
"se realmente houver
necessidade vamos estudar
o caso e inclui-lo".

O câncer bucal é um

problema q ue atinge
qualquer pessoa. Deacordo
com Nídia Campos, só, em
Jaraguá do Sul há uma

média de quatro casos por
mês. "Esse índice é muito
alto para uma população de

apenas 100 mil habitantes",
adverte. "A maior parte dos
casos, quando chegam a ser

detectados, já estão em

estado avançado:',
completou, explicando que,
o câncer não dói.,

Das prováveis causas da

doença, três agentes têm

ligação direta ao problema:
traumatismo (por exemplo,

, prótese e restaurações mal

feitas), álcool e o fumo: O
tratamento do câncer bucal
exige cirurgias extensiva e

,. plástica pós-operatóri,a,
que resultam em grande
estresse físico e

�sicológico para os

pacientes e custos

elevados. '

"Elas (as pessoas da
terceira idade) costumam
vir para Balneário
Camboriú depois' do

Carnaval, pelo menos isso
aconteceu nos anos

anteriores", espera. Segundo
Quintinoo faturamento deve
crescer também. "Esse

pessoal gosta de comprar",
INVERNO - Além dos

artigos de verão qu� estão

a disposição dos visitantes,
novidades para o frio como

agasalhos feitos em

"cashmere", jaquetas de

couro crú, nobuk,

conjuntos e casacos dc I,

blusas de tricô e molctom

antecipam as compra" d
inverno, Os importado
também estão na feira. po
exemplo. l) artesanato (.It

Egito - pratos decorativos,

papiro egípcio pura

quadros dc parede e peças
decristal pintada a ouro 2

quilates são algumas da.

novidades.

Dentro dos pavilhões dá
feira funciona ainda um

praça de alimentação e jogo.
,
eletrônicos. Na parte extern
estão instaladas uma mini

pista de Km1 e camas pula
pula para às crianças. Uma
outra atração, é o engenho
.de farinha e de açúcar, que

. foimontado perto da entrada:
do zoológico. Para servir a

garapa (caldo-de-cana) uma
junta de bois mói a cana no.

local. '

Paraentreterós visitantes,

grupos folclóricos

represen tando as etnias

alemã, africana, italiana,
polonesa e açoriana de várias '

regiões do Estado. fazem

apresentações à noite. A
. feira permanece aberta todos
os dias, das 16:00h às

22:00h. até, o dia nove de

março.

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HlpROTERAPIA
CONDICIONAMENTO FíSICO - MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO

FíSICA COMP,UTADORIZADA - DANÇA
APAAELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Horário:
06:30 à. 11:30 - 14:30 à.22:00

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

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




