
CHU"RRASCARIA. GARF
P'rorncrve Baile-Show dia 7/3/97 (sexta-feira), rio-PavilhaoMunicipal de .Eventos� Show

de Oswaldir e'.CarlosMagri:to, Teixeirinha Filho e Baile Show COTn os Boena�hos

As.embléÚJ Legisiativa
tem novo presidente
o deputado FranciIlCO KOster (PSDB)

é o, novo presidente da' Assembléia

Legislativa do Estado. Eleito em segundo
turno, na noite dá 6itima segunda-feira
(17), KOster recebeu 20 votqs contra 19
de Onofre AgolItini. (PPL). Um acordo
entre � lideranças dOI partidol que
comp&lmaMesaDimtoravaipeunilir que
o primeiro vice-presidente, Neodi SareUa
(FI'), _umaa presidênciadaCasano ano

que vem. P'alaa 3 ,

JAe enfrenta Joinville com

alteracões na defesa
Depois de um empate em 2x2, contra o

MlmJioDias, euma derrotapor 2xO,para,o
Figueirense, o tknico Acosla, do,JAC,
pretende m�ifiçar a Dga do time para
enfrentaro Joinville,'no domingo, noJ*
Marcatto, jO&O JIUII\llldo para ,u 16 horas.

Acosta acredita que III fãJhlll no sistema
defensivo daeqllÍJM! foram III respons4veis
pel08 goIuofridOL Alopç&!8 deAoostado:
David eDisney o� colocarC8dinh0seAdo.
p....U

Tem sempre um
jeito de fazer

melhof

População reclama do'

hospital de Guaramirim
H6.Cen:ade quaU"otllOl,'oHoIpiIal.s..to

Antônio está passand� por problemas
relaci.Onad08 afalta dematerial, profissionais
e instalaç&ls. Apop�pro_ta e cobra
da Secmtaria de Sede providências. O
semtmo interino,NilsonBylaardt, admitiu
III carências do,hospital,mas negaque tenha

, faltadomedicamentos. O pléfeito,Antônio
�ermann (PMDB); esteve com o

govemadornatentaliva de buIlC. teÇlIJ'I08.
P6IPa10

T1'IlIUjililo: ex..prefeitfl DfII"1'm V_ei ar"",q" lI",e ,,1Ii-tlpresmllu"
jll8lifittllWt18 (II} TCE,gtll'tlllliIuúJ iegalültuk IIOSprocedin,mtos

entre outras. parecer do tdbunal à exploração
O governo tem prazo de 15 política. Já o ex-presidente da

dias para apresentar as Câmara,ValdirBordin(pFL),se
justificativas ao TeE. O ex-' IDÓstrou preocupado com o

prefeitoDurval Vasel creditou o relatório. Página,3

M'atricule�se jinoYázigi'e participe.do
Prêmio Cidadão do Mundo

o Prêmio Cidadão 'doMundo dó Yázigi pode
levar você para um super curso de idiomas em

uma de nossas escolas internacionais
lntemexusl Porque agora no Yázigi suas ,

atividades na escola, suas notas, suas atitudes e
sua participação na'vida da sua cidade e' do seu
planeta velem muitos pontos! Você aprende

inglês com uma turma que tem a sua cara, e tem
chance de complementar o seu curso com

experiência' inesquecfvel no exterior! Conheça
mais sobre o regulamento do prêmio no novo

Yázigi de Jaraguá do Sul. Mas faça já sua'
metrtoúie e saia na frente!

fo��� , , '

R. Presidente
EpHáclo Pessoa, 85
Centro
Fone: 372-0703

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



CODEIO DO roVe) � 2 PINIÃo 21 '41e fevereiro de 1.

, I

EDITORIAL C 't
.

b tImprensa, compromisso e ética ...._,__.__

' a_'_r_a_a__e_r_a_----...;,.
As,irregulari� apontadaspelo Tribunal� Contas do Fßtado nadismbuição Que voltem as CPf's parapunide verb3.$ a órgãos de iIqx'ensapeladireção daCimaradeVereadores deJaraguádo

Suí, em·1995. divulgada no relatório do TCE. durante a semanà. nos alerta para o
papelda iq>reosa naCODS1rUção demnpaísmaiSjusto e democrático - faça o queeí
digo.nas não façao queeu faço. O oo�omisso comanotícia e o�ito peracom

,
a população são obrigações de qualquer órgão que sepreste a tal serviço. A verdade Como sejánão bastassem os assaltos, os seqüestros, as ame

,

dos fatos e a busca de infOl1llllÇÕe8 devem pautar repösteres, editores e chefes de e seus "stmilares", que nadamais sãodo que ummeio de intim
.

'redação. o comprOtmtimento. o atrelamento e a falta de ética durante as coberturas.
e roubar; continuam acontecendo, em nosso país, outros tiposjomalfsticas tem se tomado fat<> oorriqueiro na iIq>rensa local. O perigo estã na

possibilidade de se encontlar o descrédito e enveredar por ouDinhos distantes de lDIl roubalheiramedianie a exigencia de comissão - "propina" - qut
jomalismo·sério e profissional. EssastrcuDpas qu� cOIqlrometem a ilDlgem da no linguajar congressista significa corrupção, mas, no seio do
imPrensae nosjogam, todos. na valaOOJWID.

' , "

'povo, querdizer ladroagem e da grande, partindo de cidadãos
'

Semapretensão de querer criar afigurado "onmdslJllli' - aquelejomalista que I' I �� � l'b d' hei
'

'lhã
tem a fimção de fazer o papel de advogado do diabo nas redações. criticando as

a to ntve encarregaaos ae l erarem tn lTO aos tm espara

reportagens e servjndo comomnintermediúio entre os leitores e as jornais _ o Jornal "cons trução de obras". A importante Empreiteira Andrade
eOUEIODOPOVOse�naobrigaçãodeasslllniradefesa.éticaedojomalism> Gutierrez sofreu, meses' atrás, uma investida desse jaez, q
independente. não quereiido. no ,entanto. se temarumparadigmapata os outros, rnas certamente nãofoi aprimeira e nem será a última, levadaa efei�
servir de exemplo a seguir. Dá. ��mão à. palmatória e'quer se redimir dos erros que.

por homens que, pelo cargo que ocupam; deveriam primar pei
por ventura, se envolveu no passado. Mas quer tambélDt chamar'a atençjo para a

seqüência de jabaculês e falsidades jornalísticas que povoam. vez por outra, QIl que é limpo e certo, direito, verdadeiro e honesto.
noticiários da imprensa local.

"

De acordo com o noticiário dáimprensa, o envolsida nesse a
Voltando à questão :w verbas distribui� pela Câmara, -

as j�ifi�ivas "lesivQ de mesespassadosé o deputado PedrinhoAbrão, quepali
apr�� tanto pelos �obr� par�tares co� pelos dol1O.9 00.J0rnalS e de .liberaruma verba deR$42mdhões destinadaà uma certa "obra:
rádios, não convencem. O 'fato jomaãstico deve ,ser diVulgado por obrigação e não

•
'

•

ada'
. • . .' .". ' '" de 4'porc6DpaDheirismo.IDlitom:nospordinheirO. Atéaí.opalavrórionãosedesviado pediu à Clt ' empreiteira uma comissão - gorjeta: �

ó"vio.oodoquepareceévidente.nmaidéiaprecisa$el;refor�ÊlaJmttá.v�lque sobre os taismilhões de reais. Apropósito dessefato, lembrama
ótgãos.deiIq)rensa.com.representatividadee�tuados.seenv�lv�.em�isódiQll que em 1994 as CPI's (lo INSS e do Orçamento cassaram p _

�inhos, para� diZef· em conupção passrva, O valor em SI é ímsörío, mas o crime de corrupção os mandatos de seis deputados e. obrigaramvalor moral éaltíss1lllO." 'Ã ':,1 (
• yare . '

". Nós, a imprensa, só existimQll porque temos leitores que acreditam no que
outros tantos ae comprometiaos os tais anões, a renuncJarem e

escrevenos ou diwlgamos. À Diedida que surgem denl1ncias desta natureza, QIl definuivo os encargos que tinham.
'

questionamentos da popUlação. inevitáveis. Ninguém em si oonsciêacía vai
'

Vamos ver o que acontece ao deputado Pedro Abrão caso sej
acreditaremmatériasp1Jblicadas.pormn6rgiodeimPrensaquefoidenunciadopof enquadrado como corrupto, e se assim for, que venha'suborno ou coisaparecida. o fato ressuscita adisaJSSãosobrea liber.dadede imPrema
e obrigações dos profissionais da área. Muito se discute a respeito de uma imprensa conseqüentepunição com aperda domandato de deputado, o q
independente e séria. Apareceu no Congresso N�iona1. no aDo passado. umprojeto seria uma ação louvável ao passo q1J,e uma absolvição implica ..
com uma série de restrições e punições à. imprensa. A tentativa era de Conter QIl, em descontentamento e dúvidas quanto ao governo que at estä
abusos praticados em nome da infonnação. ,

� mlÍt0 o que falar e morreu no nascedouro, rnas a polêmica continua.' Os
maus profissionais. os irresponsäveis, os Ii1aus caráter e os mercenários. da
comunicaçle acabam contaminándo toda a, classe. indiferente das 'demais posições.
k' vésperas do' terceiro mlênio. atitudeS desta natureza são inconcebíveis. A

globalização e a iD>demidade vão exigir. cadavezmaís, profissionais,Co�.
sériaseÉI1COS.acimade tude.O ootqJrometinmto compoHtiros. pOdeces, eIqll'esâs
edemais set0resprOdutivos. nadamüS'é'do que a falta deumadiretrizdecommicação
eaignorânciaarespeito do papel da iIqlreosae os ooqxomissosdelaoomo pdbliço,
,leitor.

.

,\.

,Sob os,cuidlldos silel)ciosos dos -que deveriam estar analisando ô episódio. se faz
nece&sário,lenmardas dedaraçõrA deRuiBarbosaarespeito da irqlrensa.Referência PRODUÇÃO.
obrigatória, positiva, às vezes. entusiástica, mas iIqlrescindfvel para finnar as

'

Grp,fica e Editora CP Ltda ..

pretensões do jomalisrm. oomjota tnai\lscUlo. "À itqlIellS3. é a vista da nação. é, Adminiel,afiCi: ilOOm. A. S. Glnpahes M18-ORT 218

Francisco AMS
atrav� deI. que o cidadão toma conhecimento das coisas...·,:. Precisamos, nós. D..... RlIIIOtilo: Sictlay Garcia'

profiSSionais dacomunicação. nos ater para esta responsabilidade eColJllCOmisso.Ê
iSto queJlQS esperano futuro. Por eJlQUanto. existe apenas umacortinademodificações
pretendidas separando arealidade dá ficção.

'
'

'It José castilho Pinto

It Funcionário federal aposentad
ArtiaOl pan Carta Aberta, devemHr eDviadGII panAv.Mareela"Deodoro daFoa,eea, 122, 10 andar.
lu carta. devem conter no IIlÚlmo·30 laia.. de 70 toque..O JOl'IlaiR,r.ena o direito desiDtetbar.

tczto e ralleI''' correçõesoitoariftcu e ........Uca.. neetlU.....

EXPm>1BNTE

OORREIO DO POVO
CGC 84.�6.S�11OOG1�

Eu-,nloVlctorSChmöckel '

• DI"rGeraI
A•• IIo...IIoI_0 FoII..... 1112- i· ....,- ..II

1 oIO ..I-1C
'

D.,... , Cam_i": Maria � lohes
,

Ed"'r: Mlurllo de Canalho DRrJSP251204

CIiwIa*: "'_andra Schrni!ckal Gonç81w8
,- ,

_____1ÍIIIIiIrIIIO lmpDaonuoficinllda:GdficaePditoraCPLtda.',-_----
Iti.Iw DlDdcro. 12� I" .... CGC: 1lO.1,.766ODtn·«J It." Eet: 6.."..,.. I (BI 88251-7110 I rAia AlllII III (BI 88251-GIO

,

.lillPdo&t F'cinHc P41l $'1,191' - 0.......... Il10,....,,,. tIpidlotlojtlmti.

'" li
'

"

f�:�IARAGUA

Água de Cheiro
Agropecuória Real
Banca da 'Praça

'

Baröo Vídeo
Baràto Maria' "

,
iazar Ja ..aguó '

Casa dós Énfeites
'Chaveira'São Pedro
Corr'eio da Barra

Corr,io da Reinoldo'
Oecorvile
Oisapel
Orogrària
Catarinense
Estily Cosméticos
Farmócia Avenida
Farmácia Bentica
Farmócia MOlier

Farm{içia Schultz
farmácia Sesi
farmácia' Suely

, 'fB fotografias
Floripa Presentes
Foto Loss

HobyVídeo
Jans�n & Cia '

Juju Modas

Holz Nicolodi
Hoft Com. e DiStr.,
livraria Alemã

.

Lojão Beber

Lojão Marechal
Marlian
Master Contabilidade
Mercearia Globo
o. Boticório

Ótica Her1el
Panif. Pão Brasil
Papelaria Qrafipel
Papelaria Cultural
Papelaria Jaragu6

'

Roger Rent a Cal'
Reloj'oaria Palódio
Relojoaria Seifen

, Sorvetão

Va�ejão Liva,
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CORREIO DO POVO - 3
,....'" do SuL U de fevereiro de 1997

TeE recomenda rejeição das contas PSDB assumepresidência
da Prefeitura de .Iaraguâ do Sul daAssembléia Legislativa

_.

.

.

FlertaDÓpo...... o deputado·Fran- Francisco KUster no pr6ximo ano. O

Relat6rlo, referente 80, cisco KUster ('-SDB) 6 o novo IfderdoPTnaAssembl6iaLegisJatm,
fIO de 1996. anonta presidente da Assembl6ia Legislativa

"

dep�o Carlito Merss, afnmou quea
J '�'_�d'_..6 do Bstado. Küster foi eléito em a composição da Mesa Diretora

Ilnda .rregu_. IIV" segundo turno, por maioria simples, atendeualinbadefendidapelopartido,
na admlnl.traçlo d. por não ter conseguido os 21 votos que era de formar uinamesa "ec16_tica".
efmal'll de Vereado,.. necess6iios para se eleger no prim�o Na opinião dele, a �o de Virios
.•

.

tumo.Aeleiçãoaconteceunoinfcioda partidos para dirigir o .Legis�tivoque ,II-'OU com noite da 6ltima segunda-feira (17) e 'Estadual6 um sinal de democracia.

, Jantar.. e dl.trlbúlu ,

contou com a presença do govemador
u�.� ������ abriU oficiahnente os trabalbos do

Legislativo; com a leitura damensagem
governamental.
.

Küster, .

que recebeu 20 votos,
concorreu com'Onofre Agostini (PFL),
que conquistou 19 votos,a1&n de um

em branco. O atual presidente da
Assembléia Legislativa conseguiu'
reunir cinco partidos e a composição
daMesaDiretora para la ges� 97/9g
ficou assim: primeiro vice-preãidente,'
Neodi Sarett;l (PT); segundo vice

presidente, Luiz Roberto Herbst
(PMDB); primeiro-secretmo, Odacir
ionta (PPB); segundo-secretärjo,
Gervásio Maciel (PDT).

Um acordo famado entre as

lideranças dos partidos que integram
a aliança vencedora, vai permitir que Pr.lid.",.: KU.'.r Fu:a "0
o deputado Neodi Saretta substitua Clll"gO ati O inicio de 98· I

J..... do Sul. - O TCB (Tribu
nal de Contas do Estado) ellViou l
Prefeitura um relatório. contendo a

análise feita pelo órgio nas contas de
1995 sob a adlÍiinistraçio de Durval
V_I (PTB). O docUmento, com 86

'P'giDaa, aponta iJ:regularidades como
compru sem licitação, despesu de
däias que não atenderam a <ritmos

.

definidos por lei, parcelamento de

compru como forma de fugir de
licitações e _t6 a compra de telefone funÇãono Setor deCmtabilid8de, com
celular para uma escola municipal,

..

cârgo JolaclonaSeaetariadeBducaçio
al6m de çontrataçio de serviços de e salário pago pela: »ecretaria, e

caráter não eventual Jl830s l Codejas prorrogação do prazO de
.

contrato de
• (CompaDhia de DeseDv�to de ACT's (Adiniásão_ein Caráter'

Jaraguã do Sul), c'!iQ �b gara em Temporário), contrariaÓCk)'oArtigo 37
torDo de RS 63 mil. . da Coostituiçio Pederàl.

�O reiãt6rio,·cp chegou à sede do- EXPLICAÇÕES - Na opiniÍo do
Bx�o na 6ltima sex�feira (14), ex-prefeitO Durval Vuel o·Tq3 está'
iett enviado tamb6m l ClQJ.ara Mu- explorando politicamente o fato. Ble
Dieipal ap6s a an6lise feita em cima garantiu que as I.'e8mções apontadas
jIu justificativas dQ govemo, que tem pelo tribunal serio justificadas dentro
um prazo ®-15 dia para responder e do/prazo previsto. Vuel afumou que
apresentar os argumentos sobre os vai solicitar wp. reexame <las contas,
procedimentos considerados que deverá esclarecer osprocedimentos

• irregulares pelo TCB. Depois de adotados."O tribunal deveria se

obedecer o trlmite leg,al, o trib\Ulal preocÚpar com coisasmais sérias enão
enviaumnovore1at6riolCAm..apara com 'titicas'. Não tenho nenhúma
Hamento; podendo recomendar a preocupação,porqtieDio.agide'máf6",
rtjeiçlo das contas. Àpesar de ser um" assegurou, informando que a

•

6rgio opiDativo, o Legisladvo Munici- Federaçio Catarinense deMunicfpios
paI precisar' de 2/3 dos votos dos pretende apresentar representação
parIaIJleDlaresparaderrubar oparecer.: pedindo o fm do TCB.
, AB imgularidades apontadas pelo '

, . O ex-presidente da ßmara,no ano
TOB na C1mara Municipal' incluem, em análise, Valdir Bordin (PFL), atuaÍ.
entre outras coisu, RS 533,41 . com secretmo de Obras e Serviço, disse
j�tares para vereadores e que ao assumir a presidência do
funcionários,· em apenas um mb, RS LegislatiVo deu continuidade l gestlo
450,00 na compra d,e coroas de fiores, antaiorpor "cónsiderar as ações como
despesas com pUblicidade sem de procedimento rotineiro". Ble
comprovação, seguro de vidaem grupo , afmnou que l medida que (oi sendo
para vereadores e funcionários e informado, das restrições do TCB foi,
despesas estranhai à competencia da

-

aos poucos, "cortando� os gastos
CaSá. O tribunal levantou ainda- desnecessários. Bordin se mostrou
"acordos" feitos c:Qm a imprensa locaI preocupado com o relatório do tribu
para publicaçlo de matérias e Ilal, masfei questlo.de frisar que em
veiculaçlO de mensagens. , nenhum momento teve a intenÇão de

Sobre u' contas da Prefeitura, o prejudicar o Município ou cometer
relat6rio do TCB traz tamb6m alguma irregularidade.
irregulàridades c.omo. despesas - () que fiz foi sem consciencia.
comprovadas com documentos não· Algum�s coisas con.sideradas
regulares" funcionúio exercendo irregularespor eles (l'CB) acredito que

serio esélarecidu logo, mas ,existem
. outras que podem comprome�er -

admitiu, lembrando que o aluguel do
pr6dio ao lado do plenário da CAmara
tamb6m foi considerado irregular;
porque não houve' licitação. "Se
fizessemos licitação poderia pnharum
prédio longe da .Câmara o que
inviabilizaria os trabalhos", justificou.

KONELL - O TeB infomou a

Câmara deV�eadores sobre o recurso
impetrlldo pelo ex-prefeito Ivo Konell.·
(pMDB)- 1989192 -, que teve as comas
"de 1991 rejeitadas pelo õrgão e

oonfinDadas pelo Legisladvo. O TCB
decidiu conhecer do, recurso,
modificando a decisio recorrida, para .

autorizar a baixa de responsabilidade
imp\ltada áQ ex-prefeito. Konell fica
tamb6in sem o compromisso de
rtl!lsarcir os cerca de 450 mil�

-

(UDidadeFiscalde Refer@nciade Santa
Catarina) aos cofres p6blicos.

As 450' mil UPRlSC são

correspondentes à bolsu de estudos,
contratação sem concurso püblíco,
e�tre �utras, denunciadas pelo então

_
.

presidente da Câmara Municipal,
HeinzRa. (PL). Segundo Konell,
o TCB já comunicou.a: Cainara de

.

Vereadores sobre as modificações
feitas no processo. "O TCB baixou .

. completamente a responsabilidade
imputada. Entendendo que Bio houve

.

nenhum tipo de iJregularidade e que
foi apenas questão de ordem e de
caráter formal", declarou,
acrescentando qUe existeno TCB uma

outra dentincia contra ele, feita pelo
deputado Udo Wagner (P,PB), que .0

tribunal ainda não se pronunciou a

respeito do reCurso.
.

.#I!!l.I!.IA@.'<UJA@' .e@���
.

Agente Financeiro Independente
Se você partldpou do plano de expansão Tetesc
>(Construtel),você tem o direito de negociar
agora suas ações que ainda serão ernltídas

Infoirne-se pelo fone 37 t�722 t ou compareçaà
.

rua Preso Epltádo Pessoa, 5 t 0-em frente ao

Colégio Abdon Batista (ao lado daAuto Escola)

. ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA

QueridaMãe SenhoraAparecida vós que amais e nos

guiais todos os dias vós que sois amais bela dasmães
a quem.eu amo de todo. coração. Peço-vos mais uma
vez aicançar esta graçà. Pormais dura qUe ela seja'
sei que vós� ajudarets eme acompanhareis sempre.
até a Iwrä de minha morte. . ... .

Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria fazer 3 {lias
seguidos esta oração que alcánçará a graçapormais
4iffcil que 'pareça ser, .mandar publicar 3 dias

seguidos.
A.S.M.S.

LZlborzttório LenZi de lIntlli�e� CIÍnicZl� LtdZl.
Participante do Prógrama Nacional de Controle de Qualidade

d. Sociedade Brasileira de AnáII$8s Clinicas.

Com o concerto IIExcelente" em 92-93-94-95 e 96

Ora. Rosangela M. Lenz; - CRF 1397

IJjifilltll_-&-----I'Ir,�11
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�osaico Presidente da Câmara de Vereadore

promete �gestão 'transp-arente

COItUlO DO rovo - 4'

Encontro ,

A Juventude Petista do Estado realizará, nos dias 22 e23 de JDaI'ÇO, em

Chapec6, o V BnconÜ'O S�al, que pretende discutir, desde questões
internas do partido att o "combate ao projeto neoliberal implantado
per Fernando Henrique Cardoso".

"

Antecede o encon1ro, plenárias regionais em 20 cidades do Estado com

debates. OI organizadores esperam reunir cerca de SOO jovens no
encontro.

Pt-om_
O vi<»preaidente daGM do Brasil,AndréBe«, afirmou que,a empresa,
deverá anunciar, até o (mal de abril, a' cidade onde será instalada a

fábrica de componentes da montadora.
AGM deveráinvestir cerca deUSS SOOmilh� na unidadee, segundo
informou BeCI', a escolha do município se dará por éritérios técnicos
como disponibilidade de mio-dC>obra e infra-es1rutura.
A especulação já tratou de def'mir o local. Muitos juram que a unidade
da moutadora ficará em Joinville, outros acceditam que vai pua São
Francisco do Sul. '

'

, Agonélei, ,

O govemador Paulo Monso (PMDB) sancionou o projeto de lei de
autoria do deputado Eni Voltolini (PPB), que cria nonnas sanitárias '

para a elabOração e comercia1izaÇio de produtos _nais comestíveis,
de origem animal e vegetal.
Agora, o produtor deverá fazer registro no 6rgão municipal de
agricultura e obedecer no� sanitárias exigidas pelo Serviço de

Inspeção Municipal.,
'

Ptotato
Entidades ligadas à Petrobras, al6m de centrais�indicais e associações
de profissionais distribuiram wm nota de protesto contra o relar6rio do

deputado Eliseu Resende (PFL-MO), que regu1ámenta o setor de

petróleo. �
,

Segundo o documento, a proposta poderá c::ausar elevação dos preçoS
dos combustíveis, desabasteclmento, depredação de nossas reservas e

desarticulação da indús1ria do petrôleo.
O proj�, que cria a Ag�cia Nacional do Petrõleo dirigida por cinco
InembrQá com poderes irtesáitos sobre o setor, deverá BCI' votado pela
� Federal no mês que vem.

Acerto
A Prefeitura de Jaraguá do Sul informo� que 52 dos 57 inadimplentes
do programa da casa pr6pria procuraram a administraçio para acertarem

,

os débitos, muitos quitaram tóda a dívida e ouQ'os a parce�m.

Projeto .

"

A Prefeitura está estudando a�ibilidadede não mais construir casas
populaies, mas sim prédios de 8pariamcntos. ,

Os "Condomínios Habitacionais", poderio abrigar cerca de 970
apartamentos num terreno disponível pua apenas 170' casas.

'

O projeto inclui ainda toda a infra-estrutura como farmácia, coleta de
'lixo,�ns e demais necessidades.
IDicialmente, o condomínio SCI'á construido com recursos '(Xi6prios. O
�to deste ano destina RS 1 milhió pua o PfQgrama habitacional.

peruüdo, ,

Do prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Weminghaus (PFL), sobre a

posição dele em rel� ao Candidato a deputado do partido para as

eleiç6es do ano que vem.
- Vou apoiai o candidatO que-o PFL de Jaraguá do Sullançar - afirmOu.
dcscaJ1ando a possibilidade de apoiar o ex-prefeito de Scbroeder', Hilmar '

Hertel. atual secretário 'de Indústria e Com&cio.

Po mCA 21 'de fevereiro de 1

,Pedro Garcia pretende
I mudar la,-out e
apr..enfar.prOjeto de

constnJ� da sede
,""'prllI. 'Vema mensal
do Legislativo fi de R$
71.641,00,

. iepresentàndo. ,1,."" da
receita do Muillclplo

Jaraguá do Sul - O

presi.dentedaCAmamMunici
pal, Pedro Garcia (PMDB);
reuniu aimpreosa, nO início da
noite da ültima sexta-feira
(14), paradivulgar os projetos ,

pretendidos "e explicar os

procedimentos da Casa.
Garcia iniciou afirmando que
o Legislativo é- o órgão
governamental' mais
Iiscalizado pelaimprensa. Na
opinião dele, a escolha do

amdidUofcimpdodciror�
dá. através das iDfonnações uma sede própria e sessões programadaspor .

dadas pela imprensa. reaParelha-la. "O objetivo é O presidente recebe ain
- Os,. eleitores estão manter· ainda 'mâís

_

a 50% dos veacímentos com '

exigindo cada vez mais dos .

independência dos poderes", verba de representação. _

-políticos. Estaexigêaciase dä justificou, afirmando que vai _

' Garcia informou que n

� medida que eles recebem conduzir os trabalhos na mêsdej,tneirosolicirouR$4
mais informações sobre os câmara seguindo as diretrizes mil àPrefeiturapara despes
políticos. Por esse motivo, do respeito, ''Vou toreer para

'

dó Legíslaävo, cerca de

quero propor uma parceria que o Executivo façaUD) bom 31,5 mil amenos que ave
com aimprensa, onde elaserä trabalho, mas não vou me mensal da Casa. ''Para o
parte integrante do omitir das responsabílídadés de fevereiro pedi R$ 60

Legislativo no que se refere a em fiscalizar' e 'cobrar", Caso o' dinheiro sobre, va
fiscalização e no avisou, aos cofres públicos"
acompanhamento. dos DINHEIRO, O assegurou, lembrando que
trâmites dos projetos Legislative Municipal, aluguel do prédio - R$ 2,8
enviados à esta Casa - segundo .Gareia, participa de - água, luz, automóvel -

discursou. .

1,7% da receita anual' do Gol/95, pasa uso

Garcia afirmou que Município, algo em tomo de funcionários e vereadores -

'pretende promover mudança' R$ 858 mil.,A Câmara gasta despesas extras est
,

no lay-out da Câmara de R$ 1,0.921,00 pàra pagar os incluídas no orçamento
Vereadores: levando, o salários de cinco funeíonärios. Câmara. Cada vereado

plenárioparaoutrolocalonde e de um inativo.' Cada recebe R$134,92 por
'

podeniabrigaraté50 pessoas. vereadorreCebe R$1.798,93 .extraordinäría, que pode
Ele revelou que tem intenção - R$ 719,93 fixo e ó restante, convocada pelo prefeito
de trabalhar em cima de um variável, .

de acorde com o como aconteceu em jane'
proj,etó:p� a coastmção de 'comparecim�n,to nas oito ou por auto-convoceção.

,Promellà: Gtlrclll�" IJIU pnoclIJHlfllo f,nI t1WulI
trabalhos IÚI Calntua

.

• I

'lj��"[f)@�V��OO ,@�

�lIJJ� <b@�V�@��. [()��I�o
W@[LWO���@CI '

, ,

.

o/J� ID>� ��,���(bO�OO@Q
, ,

,ti 371-1422'

II.
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SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 1997

372-1926.

Vende-se 300 Telhas

Idralit de 5Ox2,44 por
R$ 1,50 cada, usadas .

'.

Tratar 973-3647.E"TE (Motolola) - . R$ '750,00

'$o"y'- R$ 650,00
, 'Nokia riJod. 232 -

.
" R$ 380,'00-

975-1159 cl Cezar

OFERTAS:
Vende-se 2,Ba1anças
usadas, tratar,�ua Pe.

Alberto Jacobs, 134 ou
973-5649.

Vende-se Serra Fita

·Valdecir.

Yamoto especial pOt
R$ 1.400,00 de 6 mil

pontos·. semi-nova,
. tratar 371�8843.

Biplex Clímax em

ótimo' estado por R$
.'450,00. Tratar 973.-
3401.

I

Vende-se Bezerros e

Novilhas Nelore, tratar
371-1815.

Vende-se Betoneira

145L semi-nova com

motor por R$ 400,00,
tratar Lanchonete

Vende-se Telefone Souza na Procópio
com

Vende-se Celular por
R$ 900,.00, tratar

973-8129.

Compra-se Telefone
Convencional pago
até R$ 2mil à vista,
tratar 973-9347.

Vende-se Máquina de

Tricô Elgim Brother

com 'cartela por R$ .

800,00 ou troca por
Overlock.

Antonio

Carreiam,
Barra.

Rua

Manoel

89 na

Vende-se Rádio com 2

dec, CD por R$
.280,QO, tràtar 372-
3406.Vende-se Bicicleta

MB 18 marchas por
R$ 60,00, tratar Ed. - Vende-seMóveis para

Vende-seBalcão depia
e geladeira, tratar.

372-2706 ..

Estrada Nova em Vende-se Aparelho de
frente Merc. Brazão.

. Som 2 dec 7.100 com
2' caixas grandes HT'
900 e vendo celular
transferível. TratarRua

Vende-se aparelho de

ginástica Atletic Way
Afiamos Tesouras e 2001, preço

.

à
Alicates de cutículas. combinar. Tratar 376- .

Tratar R. Maximiliano 2393 ou 973-8644.

Tratar 973-8609.

Hiendlmayer, 120 em
.

fr�nte aRádio Jaraguä
ou .pelo fone 975-
0782.

Vende-se Jogo de

Quarto R$ 250,00, TV
R$ 100,00, Sofá R$

100,00, Estante R$
150,00, Armário R$
70,00, Pia R$ 70,00,
Fogão Brastemp R$
250,00, Venntilador
R$ 30,00, Bicicleta de
18 marchas R$ 70,OQ
e' utensílios para salão

de
.

Cabeleireiro

completo por R$
800,00. Aceita

proposta, tratar com
Mikaela 979-0224.

Vende-se título do

Acaraí, preço a

combinar. Tratar 376-

2393 ou 973-8644.'
,

Vendo celular linha' e
Antonio Carlos Vende-se Celular, 2 aparelho'Gradiente
Ferreira, 1557. baterias por R$ CP-40. 'Valor R$

1.000,00. Tratar 372- 1.000,00 transferível.
Vende-se Boxer e 0479comJoãoBatista Valor da linha R$

Vende-seTVP&B por Vende-se Telefone Casinha de Boneca, ou 372-2128 com 750,00. Contato 973-
Vende-se Geladeira -R$ 70,00, tratar Rua prefixo 372, tratar tratar 372-3732. Mendonça. .9835 'CI Léia.

paramarcineiro, tratar
.

973-5288 com. Vende-se 5mil Tijolos
. d� 6 furos por R$
300,00. Tratar Rua Vende-se' Moto

Vende-se Máquinade Henrique .Marquardt, B01nb� 3 cavalos por
Cobertura Nissim 37. R$ 250,00, tratar

Cónvencional371,por Gomes,
R$ 2.800,00. Tratar Anselmo.
372-3581.

Domingos Ro� 314.. Menegotti, com Sr. escritório; uma mesa

José.
.

com duas gavetas de
Vende-se Guitarra cor cinza, da marca Vende-se Título do

. Clube AtléticoFender com estojo'. Vende-se Aparelho de Mare1li; duas càdeíras

por R$ 450,00, tratar solda250 monofäsico almofadadas na cor Baependi, por R$

3'71-5924.
.

, 400,00 à vista ou 3x
+ disco corte para bordô, sendo' uma

fi R$ 150,00. Tratar
cerâmica' .por .

R$ giratória e outra IXa.
372-3512:

320,00. Tratar 372-
.

Praticamente novos.

1105.

Vende-se geladeira,
fogão, chapa de x,

.

estufa, garrafas vazias,
cadeiras. Tratar 973-
9283.

..
.

,
.

".' ..

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

Temos: Moveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar - &b:lntes e peças avulsas em geral - ',SITI-:NtJS'I etJNFlIA ,

.DICC'S Ind. e' Com. de Mó,veis Ltda.
BR-280 - Km 58 ,. Fone (047) 37�0077 e 373-0131 - Guaramirlm - SC - Próximo ao viaduto
.' "

,
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CORREIO DO POVO - 2 PUBLICACÕES LEGAIS Jaraguá db Sul, 21 de fevereiro de 1997

EDITALALUGUEL
DETRAJES

I-
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

,

FONE: 372-3349

PR'OCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdéliaLehmann, Oficial do RegistroCivil do 1 °Distrito daComarca
de Jaraguá do S�, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela Ieí, afim de se habilitarem
para casar os seguintes:

EDß'AL N° 20.942 de 12-02-1997
LEODATO CllRISTIANO JUNKES E ANGELA VILMA GADOTTI

Ele, brasileiro, solteiro, gerente indústrial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Doubrawa, 155, nesta cidade, filho de Antonio Bernardo
Junkes e Maria Garcia Junkes.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Carlos Fritz Vogel, 33, Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filha de Antônio
Angelo Gadotti eVilmaGadotti.

.,

EDß'AL N° 20.948 de 14-02-1997

Cópia recebida do Cartório de Guaramirim - neste Estado
JOSÉ MAUlÚCIO BESEN E GLAUCIA SCHULZE

Ele, brasileiro, solteiro, etq)fesátio, IÍatutal deMassaranduba, neste&tado, doniciliado
e residente naRuaGermanoWagner, 837, nesta cidade, filho de José Besen e Irena
Ott Besen. 9

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural deGuaramirim, oesteEstado, domiciliada
e residente na BR-280, em Guaramirim, neste Estado, filha de Albano Schulze e

Renilda Jordan Schulze.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado

por 15 (quilize) dias.

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficial de TltulosdaComarcade Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tal:l&lIonato para Protesto
os Tftulos contra:

•

AGM Com. de Prod. e Serv. Limp. Ltda. - R. Felipe Schmidt, 218 - Nesta;
Anodiplac Plaq. Anonizadas Ltda. - R. Francisco Hruschka, 897 - Nesta;
Anodlplac-Plaq. Anonizadas Ltda. - R. Fr..ancisco Hruschka, 8�7 - Nesta;
Adilo Krueger - R. José Stulzer, 69 - Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, 42 - Vila Lalau - Nesta;
Antonio Giovani Coelho - ME - R. Antonio Tobias, 32 R - Nesta;
A. Marques Com. e Repres. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 690 - Nesta;
'B B & M Prod. Gráficos Ltda. - R. João Franzner, 561 - Nesta;
Claudicir Melchloretti - ME - R. Rod. BR 280 Km 78 slrfl - Nesta;
Comercial Jaraguá Ltda. - R. CeI. Proc. Gomes - Nesta;
Comercial Kikar Auto Center Ltda. - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, slrfl - Nesta;
Eletro Mecânica Foscolos Ltda. - ME - R. 13 de Maio, 179 - Nesta;
Fleur Com. Imp. e Exp. - R. Barão do Rio Branco, '320 LJ 5 - Nesta;
Franclscc Siqueira/Jane Mirian Siqueira - BR 280 Km 87 - Corupá;
Ind. Com. de Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
Ind. Estofados Deretti Ltda. - R. Adolfo A. Emmendorfer, 117 - Nesta;
Indústria de Máquinas KP Ltda. - R. BR 280 - Pref. Engelbert Oescheler, 2225 - Nesta;
Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Fredmann, 81 - Nesta;
Josiane Francisca Raupp - R. José Emmendoerffer, 1549 apto. 204 - Nesta;
Jandira Gielow - R. Berta Weege, 2182 - Nesta;
Lorivald KreissinglTerezinha Aparecida Kreisslng - R. Alberto Zanella - Schroeder;
Metalin Ind. Maq. Ltda. - MaxWilhelm, 786 - Nesta;
Metalúrgi�a KM Ltda. - R. Alagoas, 320 - Nesta;
Metalúrgica KM Ltda. - R. Alagoas, 320 - Nesta;
Metalúrgica Três Rios Ltda. - R. Estr, Três Rios do Norte s/n
- Nesta;
Marcelo Jose Bayestorff : R. João Marcatto, 255 - sala 2 - Nesta;
Origenes Com. e Cont. Ltda. - R. Marecha1 Rondon, 1067 sala 3 - Nesta;
Ponto Certo Com. Mat. Constr. - R. Carlos Egart s/rfl - Nesta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R. Clara Hanemann slrfl - Nesta;
Rosimere Ramos - R. Ernesto Lessrnann, 263 - Nesta;
Renovar Decorações Ltda. - R. Carlos Egert, 285 - Nesta;

• Seil Materiais de Construção Ltda. - R. Jaraguá, 105 - Corupá;
Star Schaine Com. de Roupas e Malhas Ltda. - R. Rod. BR 280 n!! 5249 Km 63 si 13
- Nesta;
Santa Catarina Ind. e Com. Tap. Carpo Ltda. R. Procópio Gomes, 1263 - Nesta;
Sidnei Mateus de Souza - ME - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 440 - Nesta;
Terplan Terraplanagem Ltda. - R. Waldemar Lessmann slrfl - Nesta;
Terplan Terraplanagem Ltda. - R. Waldemar Lessmann slrfl - Nesta;

LS/Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1997
Ilton Hoffm.nn

TabeliãoSubstituto
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' eORREIO DO lOVO - 3Jaraguá�Sul, 11 de fevereiro de 1997

•

. .. Jlpresenta .

. CONSTRuçÃO E PLANEJAMENTO
t

LOCALIZAÇÃO

RUA CLEMENTE BARATO
...

. I

RUA REINOlDO RAU

-
, .

O EDIFíCIO
.

.

Possui 12 pevimentos, contendo 28-salas comerciels
com entrada social e dois elevadores, fazendo frente-.

.
.

'à rua João. Marcatto; 25 apartamentos, com entrede
social e elevadorprivativo frente para a rua Clemente-

Construção em condomínio , Barato, s.alão de festas na coberture, intertone com
Prestações corrigidas 'pelo CUß (Sinduscon SC) circuito de tv, sensores de presença no helleociele

_ garagens, portão e portarias eletrônicos

Projeto: Eng" Vara B!osfeld

úYL_' I .'

I-J���.
CONSTRU.CÃO E PLANEJAMENTO

VENDAS:
� ,

VOCE MERECE UM IMOVEL
COM ESSA QUALIDADE

I
.

.

Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
.. Rua Preso Epitácio Pessoa, 42·1 - sala 103

1Q andar - Fone: 371-8814
CREC11873-1

R�a Pre.idente Epitácio P...oa,421 - ..la 102
F�ne: 371-6310 - Jaraguá do Sul - sc
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COlUtElODO POVO - 4

APARTAMENTO

CENTRO

I
i

I
'I
!
"

Roteiro. para início ,da. aula.
,I .

.

.

cle 12/2 à 21/2 - SUL BRASIL
Matutino - 5:30
H!01
- Abdon Batista
- Epitácio Pessoa
- Weg I :(embaixo dÓ viaduto)
- Getúlio Vargas;'Reinoldo Rau, Marechal' Deodoro
- Hotel Etalan, Bernardo Dornbusch
- Guararnirim (entra na 28 de AgOsto pela entrada
principal e sai próximo ao Móveis Berlim
- Posto Rudinick
Nl'02
cPostoMime
- Marechal Deodoro
- Reinoldo Rau'

.

- Guaramirim 28 de Agosto

- Walter Marquardt
.

• Domingo da Nova
-"Procópio Gomes
- Posto Rudinick

Noturno - 17:25
Nl'01
_ Abdon Batista
- Epitácio Pes�a
_ Weg I (embaixo doviaduto)
- Getúlio Vargas; Reinoldo Rau, Marechal Deodoro
_ Hotel Etalan, Bernardo Dornbusch

",

_ Guaramjrim (éntra na 28. de Agosto pela entrada
principal e sai próximo ao Móveis Berlim
_ Postei Rudinick
NI' 02 � Schroader
_ Saída da Prefeitura;
_ Vai para Guarainirim, apenás 28 de Agosto;
_ Posto Rudnick
Nil 03 _ MalWa.
_ Saída passa.apenas péla Angelo Rubini
_ Waldemar Marquardt
_ Entra na rua da marc;atto, sai perto do trevo
da Figueira

_ Vem pela rua procópio Gomes, pàssa pela .

Bemardo Dbrnbusch' e vai para O Áudnick ,

NI' 04 _ Arthur Muller. (Plumas) .•

_ Saída passá pelo Marcolla, entra no trevo passa na Weg I
(embaixo do viaduto, Getúlio Vargas

- Hotel Etalan
_ Bernardo DornbusCh, Rudnick

Infclo linha: 1�02l87
Caso nio haJa n" mfnlmo de 25 alu.nos e 6plbus s.. CC)brado:

Informações: 979-0070 clWladmir

, .

CLASSIFICADOS DE IMóvÊIS

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes IOtesfinancia(;jos em 10meses'

�.
.

� 371-7931
RuaAntonio C. Ferreira 197

,

. ,IMÓVEIS' CRECr1741.J

COMPU· V••••• 10l.1A • A.....IU •••COIPOU

Qtos Gar Bairro EndeieçolPonto Ref. 'Preço .

. Infon..açõe8Gerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.00 Semi aca1'>ado/Negociá:veis
CasaAlv. ·190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel; 547 80.00 terseno 6.562m:l t Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Giro� 474 85.00 Aceita carro/lmôvel � yalor
cisa Alv. 133 3 1 ADaPaula . Rua634- .103 25:00 Casa em cODStrQ,çãoll'rqca
Casa Alv. 180 4: 2 Cenb:;o R. José Bnanendoerfer, 139 ' 80.0ei Troca por apartamento,

CasaMad. 60 '2 1 .Cerupä R. LudowiooWeiler, 2JO 12,00 Aceitaparce1al-/carro
CasaAlv. 220' 3 1 VIeiras R. Adolfo Tribess, 5- casa 85.00 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 130 3 3 Centenärio . R. CarlosMeier, 266

.

45.DO Aceita carrolten-eno/etc.
Casa Mis. 120 4: 1 Rau R.LuisPicoUi, 140 /28.00 Aceita carro atéR$ 8.000
CasaAlv. 48 2 Guaramirim R. 84 (Gueramirjm) 15.00 Aceita terreno-emJaraguä
CasaAlv. 93 3 1 Cham at R.l"rßião .o,sln° 65.00 Aceita a artamento e carro

.Apto OK 153 3 1 Centro Bd, Schiocbet _ 120 andar 50.DO + CEF/FicaCozinhalBWÇ
Apto OK 178 3 2 Centro Bd. Carválho (RuaCBf) 75:00 Quitado - 2 vagas garagem
Apto; Cons., 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt 40.00 Quitãdo _ EntregaMárço/97
Apto Cons. 135 '3 '1 centro Bd. Klein � EmConstrução ,70.00' Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3' 1 �htro Bd. Màthediv Construção 38.00 Financiado em 48 parcelas
Salacotnl. 113 - Centro Bd.Horen a._l°Andar 60.00 Sala Comercial
Lote 392 Centro RuaBarão do RioBranco 60.00· Negociáveis IParcelado
Lote 483 ,

_ Versalhes Rua812 - Versalhes n 18.00 " Negociáveis IParcelado
Lote 366 Guaramirim Rua 144 _ 'Lot. Rausísse 10.00 Negociáveis /Parcelado-
Terreno 10000 _ Nereu . Após Nereu _ BR 280 8500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.00 Aceítaparcelar
Terreno 2608 _ Nereu RuaAndréVoltolfui . 28.00 Negociáveis
Lotes 465 Figneira ResidencialPiazera I 6.00 Bnt. 2.000 + 48 x 224
Lotes 385 .Amizade Residencial Behling 10.00 Ent. 5.000 + 12 x 600
Lotes 630 VilaNova Próx. F6ruIi11RádioRBN 33.00 20% entrada _ Saldo 20 x
Lotes Vários - Sta Luzia Residencial Geranium 8.DO SEM ENTRADA 200 plmês
Lotes Vários _ VilaRau ResideöcialRenascença 30%entrada- Saldo 18.x .

Lotes Vários _ VtlaLenzi ResidencialPieIID� I 30% entrada _ Saldo 18 x
Lotes Vários _ Barra . Residencial Satler 30%�ada- Saldo J8"x

. Chácara 180000 _ Garibaldi Estr. Garibaldi _ Km 15 Casa 3lv. - Aceita trocar
Chácara '111500 : Ganbaldi Ribeirão Húngaros _ Km 13 Semmoradia - Trocalparcela
Olácara 49172 _ Corupá Estrada Bomplant -Km 8 . Semmoradia - Parcela
OJácara 20000 - RioCerro Rio Cerro n _ Km 20 Casa com 183m2/Troca

. "A T E'N ç'A O - PROPRIErARIOS DE ..OVEIS" . '.
.

SE VOOt POSSUI CASA OU APART�MENtO NA FAIXA DE R$ 25.000,00 A:n; 1'\$ 30.000,00 E DEsE,JA VENDER, PROOlJlEoNOS, MESMO QLE A

OOCUMß'oIifAÇÁO NIlo ES 'TE JA rcox EM DIA, POIS, REGIJlARlZAM:lS O 'SEU IMÓVEL PARA POSTERIOR VENDA PAAA CARTA DE
,

. a:1ÉDfTO DA CAIXA ECrnÚt.4ICA FEDEflI6.L. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDA
,.:.. LOCAÇAO R��� Coo. 604 y Casa demadeira c/3 quarl� na 11 �������:;���� ��:�0,�03 quartos na •

�:� Rua BerthaWeage, 457, na Barra do Rio ��;����� C6d. 200 - Casa em a1v. - 196mZ cl 3 quartos'-��� Cerro - R$ 390,00 �:f�: R$ 49.000,00
��� Cód. 633 - Apto: c; 2 quartos, na Rua �mt C6d.201 - Casa em alv. 216m2, cl suíte + 2'
��;

.

Joinvllle, 3511, defronte'a DG daWeg - R$ ��r�� quartos no bairro .Czemiewicz - R$ 130.000,00
��� 400,00

. tt C6d. 229 - Apto. cl sufte + 2 quartos e garagem
��� Cód 614 -.Casa de aIv. c/ grade, sufte, 2 ��I�� no Ediffcio Jaraguá - R$ 57.00b,00
.'.

qt b 2 I'
.

h I
........ C6d. 240 -, Apto. cl sufte + 2 quartos e garagem::: . os, WC,' sa: as, copa, cozm a, ai., ::::::::

no Ediffcio Isabela _ R$ 35.000,00 +:�: garagem pl2 carros - R. dão Noroschy, 133 ��I�� financiamento junto CEF.
,��� - R$450,00 :�:f� C6d. 242 - Apto. cl sufte + 2 quartos e garagem. ��� Cód. 63C). - CI 2 qtos. � Ed. 'Jaraguá - R$ ltt na R. Germano Marquardt, próximo à Marisol -

��� 350,00
.

:�:�:�:� R$ 40,000,PO��� Cód.654-SaJacomerclal-Av.Mal. Deodoro ����r C6d,'392 - Terreno cl 442;20m2 - Rua Jorge��� da Fonseca, 97 sl97 Ed. Diener - R$ 500,00 �������� Lacerda - R$ 58.000,00
. .,

l�� COO. 657 -Salascomerclais (17m/4,5x4) tt C6d. 396 - Terreno cl 337,50mZ 13,50mz' (13,50
:�; - R. Manoel F. daCosta, 973 - João Pessoa :�:�:�:� x 25):. Vila Rau R$ 14:000,00
m - R$ 250,00 (frente) R$ 200,00 (funoos) . rr C6d. 423 - Sala comI. - Schopping Falt cl 26mZ
::: COO. 660 - Sala comerdaJ c/banheiro (área :::�::: .pr6x. Praça Alimentação � R$ 6.500,00. Aoeita
l�l '30m2) - R. Reinoldo Rau, 399 - CenterFoca rr carro

:�
.

sl4 - centro - R$ 500,00 :�:�:�:� C6d. 195 - Casa de aIv. (área 127rOz em terreno

r Coo. 663 - Sala comerciai (área 40m2) R. l�t� d.400mZ) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc,
:�: marina Frutuoso, 180':' Centro - R$ 300,00 :�:f� ,área serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa I

0,'
,

,

•••••••• lzabel, Vila Maba - R� 35.000,00
..

��� Cod. 6967 Terreno (15X28) R. Bernardo t��� C6d� 188 _ Casa de a1v. (área 108mZ em terreno�:� Dornbusch - R$ 250,00 �:�:f de 427,50mZ) cl 3 qtos, s,ala, cozinha, bwc, área��� Cód. 697 - Terreno (450m2) R. marina �r��� de serv., garagem, murada. R. 721 Oll 118 -

��� Frutuoso, em frente Schopping Jaraguá,
. tI Loteamento Salt - Garibaldi

��� Centro - RS 250;00 " ,��t�� C6d. 243 - Apto. com surte, 02 qtos., dep.

'lll.tll......tiiiiiiiii.
'arecer Comerçlal

Incorpora910
Vende. - Admlnl.tra

Compra - Aluga

. DEFRONTENJFÓRUM
CFECI 00177o-J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELUlAR973-9089

. JARAGUÁ DO SUL - SC
CASAS _

Cua D. Cado. F. Vo.� ele lI!adeh com • _...em ele 125m2 prÓX. a 111p_rÍID. - R$ 27.000,00
DUII c.... D. lia. d. Fiaueh próxmo aO Supermercado 1_•• - Una em .heD.ia com uan2 - 4 quarto....... comhl, IIvad.ÍI. badlero
e oula ele madeh com 3 quIllO'....... co""". lavad.ia. ·bllllHiro. ele•• _ba. coalllWdu DO _mo !elreao com 71Sai- - R$ 3S.ooo,oo
Cua ......a.ÍI aa Bura do Rop C.IO. Rua .lJliz S.ler. com 3 quallo•• 2 .. II•• Copio cozilha. lI'1'&ud.ÍI� 2 badlfÍJO•• cluD'uqaäa.....Fm
com �ai- - R$ 4S.OOO.00 (..gocUvd)

. ..

Cua lo_lo Ro•• Barr.. c�m mm' - 4 qauto. úma .ulle, ..... cop•• coziDha. lavllllleria, .uagem com hidlOma..aaem·de esquina;
aquecedcr cemr.1 It$: 70.000,ooo:�eJ!)Ciive•• aceilHe C.IO. camiDhlo. cua ele mmor v"'or - r.ecia-se S� do v.lor (NOVA).Ca.. de "Wluaria aa Rua 10116 Bameudoelf•• com 31Oai-. 4 quallo,. lIDa .ulle; 3 ..II •• copa. co:lidll, lI'1'&ud.ÍI. S bellilrOl. dispeasl, •••_pf2 cano'. ch......sqlMÍr•• hillOma...em. Ido '0". _DO 'cf 6&an2 - R$ 130.000.00 - (DeJDCiWeL aceita-.e Idreao.·

.

C... de .Mau. D. es..ada DOV,", 1a"!"eIIO com 2.18Sm2 - R$ S5.000,oo (uaaoáAvd).
.

.

'.Cu. D•• Ru. Wat. M.qa.cII. cl 18an2• 3 q�lIo,... II •• cozß1la. baabero. s••-. telrao com 647m2• seudo t:1,Q<m1. de "ate. CKoele..e
(IClIl1o Com.cÍlI - R$ .".C»O.OO ("JOCiWd) ao lado do Po.o Mime. '.

'

Cu. D.II. Da Rua "'-elo Schiochet, 3 qU.Io cozidi•• Ia'l'&DCI.ía, cop•• badleÍlO -. (polllo comen:iII). !elreao com SS2.San2
- R.$ 120.000.00 (lMiIociAYel) - acela-.e chAcara" - cmo. e pucd_o.

.

.

C.... mÍlla em Chico de Pauli. com 3 qUllto.; ..II. copa. comh•• Ia'l'&DCI.ia, S.....em, badleÍlO. toda mur"a - R$ 15.000.00 - parcdamos -

DegOC iivel.
.

Du. c Iocalzadu DO rml d. Ru. Campo Aleare - exce_e alado - R.$ 25.000,00 OleJ!)CiAvd).Dua. c dármle • W. n de aMuaria. com 4 quallo.... II•• cozhhu. behcilO'. ele. -' !elrao com 18()Qa2 - R$ 40.000,00 �.oáiWl ••Ca.. Da Ru. 10.. PIlDiascheck, ele ....a.ÍI com 1'1Oai-. 2.ulte•• 3 quaIlO'. copa. co2Ílllla. badleiO.....FID, IcfIfIlO· cl 414ai- e máa.lIDa ca..
de maden jualO ao me.iDO terreao - R$ 68.000,00 lMIociAWlL .C..a Da Rua 25 de lu11o. Po..o ComercÍlI - 2 quarto•• 1&11. comhl, .baabeÍlO. semi-acab.ra - R$ 70.000.00 • aeJDÇil.vcl - acel••e chie.....
C•• D. BeIIa Weese,·com 140m2 com 3 qulllo....... comba•.copa......._. badlero. ele. - R.$ 50.000,00 aegócil.vcl.C•• d� m.reh •• Rua 'Max Willem ao lado da PlIZ&Ii. casar" - R$ 40.000,00 DflociiWlI - ótmo po..o·Ccimereill. .

.C.... Ih. da F..e.. - Ru. 10116 T. Rllero - temDO 900m2• tua de maelen o..r. D' ....eaali. - R$ 75.000.00 - aesoáAvd - WInde • met"edo m.6W11 - Paalo Comerá.... .

,

.

Cu. lir. d. mosc. lemi acabada com 3 qU.Ià., ...... cozidl., lavanderia, banheilO - R$ 16.000.00 �oá'vd.Ca.. DO báno S .. lJliz com 3 quutos. 2 bwc, ..III, copa, COZÖlI, ·lavaudail, dÍlpfll" Ólml, próx. ao Ubeo - R$ 60.000.00Cu. DO 1••• '-Baq_do com 3 quIllO'•••11. co:lidl•• BWC. pr6x••..,eaa.c"o Pudi R$ 18.000,00 - DeJOCil.vd.C... detJODte .• Weg ß, com 4 quarto••••11. co:liilli.. !av_dai•• bebero•••••m e .aeada - R$ 25.000,oo--Nesoá'WlIC.a Vila Rau, próx. "_poll"O" Rcluz, com 3 qlo•••ado I lUlle e d_á. depmdeaáu - R$ 50;000,00 - NeJOCil.WlIC•• pr6x. Seu. com 3 qto"e elemais elepfIldlllá•• - R$ So.OOO,oO - Negocil.wl '. .

.

TERRENOS'
.'

T._o Da Vila Nova com • _IaS- e 384m'. situado. a. rua do F6IUm - R$ 28.000,00T..,DO.DO Lol. 'Aal!w com 7'19rJi- - R$ 15.000,00 de fIl..... + 3) pareclu de R$ 350,00T_eao rua Am.mm. com 600m2 - R$ 35.000.00 Ne•.T..,no pr6:r. • F.c"d.re com 42an2• ele aqaiaa - R$ 7.000,00 NfI.T••DO BR 280 (lróx. GIl.uDillim - R$ 12.000.00 NfI.Te.fIlo ua Rua 25 ele 1"'" com 1.000!D" - R$ 90.000,00 Neg.Te...., prOL ao VillSria - R$. 10.000.00T••no ViII Rau com 36Qa2 - R$ 8.000,00
Tenfllo Viii Nova com 392m2 - R$ 22.000,00 .

Tcnmo Lol. Champaiah. com 60(82 - R$ 32.000.00 DfI.

icnmo pr6:r. Rec_liv. Marilol com 3"m'. 12/24 - R$ 20.000,00 aeJOCia p.cell.e_o DO ... IlWadpolill de R$ ILOOO,oo e R$ 12.000.00'Tell'mo bl. .Elnte - B... - R$ 9.000,00 e 10.000.00 .

.

i-filO á....o ua rua lá_ G"cd com 4�ai-. DÓ q;.clDi lAD:Ii - ftDdo. do collab R$ 14.ooopo - Deg. .

T'_ Lota_DIo l!aIae próx. ao Botifoso - R$ 8.s.00.00 e l!$ 11.500.00 - Negocil.WlI_eao pnSx. ao MarcoDa 4e �uiaa com 634.00mo- R$ 20.000.00 NegociAYel. .

.

,T�•.próx•.ao ColldomfDb Amizade, a. lUa: Rollello li__a.com 790.... esquh. e cu..o ele aquh. com 64o.a. ,R$ 15.ooo�jX).aceh cairO-

._"ciAvel
Tatos CASAS B GALPÕes PAJtA ALUGAR B TBRRENOS COMERCIAIS - ClNrRAL'

Rua 25 de Julho, 317 - Vila Nova

Jaráguá do Sul- SC
FONE(047)

372.0153-371-6475'

VENDAS

CASA AL,VENARIA: cl 2 quartos, 2 ewe, + dep. Vila eapendi - R$ 56�000,00

CASAALVENARIA: c/ 2 quartos, 1 ewc, + dep. Estrada Nova - R$ 36.000,00

CASAALVENARIA: c/ 4 quartos, 2 ewc, + dep.. lha da Figueira - R$ 37.000,00

CÀSA ALVENARIA: c/ 4 quartos, 1 ewc. + dep. Jar8guá-ESquerdo -

R$32;000;00

CASA ALVENAflIA: c/ 2 quartos. l' ewc, + dep.Vila Lenzi - R$ 42.000,00

CASAALVENARIA:c/3quartos,1 ewc,+dep. ChicodePaula-R$45.000,00

CA� ALVENARIA: c/ 4 quartos, 1 ewc, + dep. Vila Lalau - R$ 34.000,00

CASA ALVENARIA: c/ 2 quartos. 1 ewc, + dep. João Pessoa - R$ 13.500,00

CASA ALVENARIA: cl 2 quartos, 1 suíte, + dep. Centro - R$ 58.000,00

CASA ALVENARIA: c/ '1 suíte, 2 quartos, + dep. Jar8guá-Esquerdo -

R$165.000.00

CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos, 2 ewc, +dep. Vila Lalau - R$ 50.000,00

CASA ALVENARIA: c/ 2 quartos, 1 ewe. + dep. lila da Figúeira -

R$ 22,000;00

TERRENO: cl 685.12rn2RuaWalter Marqtiardt - R$ 50.000,00

TERRENO: c/1 0.000,00 lila da Figueira - R$ 80.000.00

TERRENO: c/227.50m2Água Verde - R$ 16.000,00

TERRENO: c/420mzJar8guá��uerdo - R$ 9.500.00

TERRENO: c/608m2 Loteamento Marquardt - R$ 15.000,00

TERRENO: c/392m2 Loteamento Qartel- R$ 20.000;00

C{�SA MISTA:·c/3 quartos, 1 bwc, + dep. Vila Lalau - R$. 32.000,00

'CASA MISTA:.c/3 quartos. 1 bwc. + dep. Vila Nova - R$ 35.000,00

CASÃ MISTA: c/ 3 quartos, 1 bwc, + dep. R$ 38.000,00
.

CASA MISTA: c/3 quartos, 1bwc, + dep. RS 28.000,00

LOCAÇAo:

CASA' ALVE:NRIA: c/3 quartos, 2 bwé. + dep. Centro - R$ 450,00

Anuncie' nos
classificados. d'o

CORREIO DO POVO

371-1919,
"

372-3363
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS I IMóVEIS,

.

CLASSIFICADOS DE Ja.raguá doSul; 21de r�vereiro de 1997 �

"." HABITAT
COMP�A • VENDE .• ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIÁRIA
c�tcl4)AD

TERRENOS
Terreno e! 420m2 - Tita da Mosca
Terreno c/460m2 Rua:João Januái'io Ayroso
Terreno c/31.000mz Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/430m2 Loteamento VersallIes
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400m2 Rua Marcelo Sarbi
Terrenoc/532m2- Estrada Nova próx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do �I
Terreno c/100.oo0 e casà de alvenaria, ótimo p/

, empresa - Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno c/28.000m2frente para o asfalto em Neret.!
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da Cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januárlo Ayroso
Chácara 115.000mz Ribeirão -Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Nereu Ramos
Terreno 1.250m2 - R. Treze de Maio
Térreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo. Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Jolnville próx. Posto
Becker
Chácara e! 37.000m2 - Rio da Luz'e! casa de
madeira e ranchos

· Chácara c/ 70 morgos c/ árvores .frutfferas, 4.000
pés de pinos e éuealiptos, água corrent�, casa e

rancho - Rio da Luz.

. CASAS. "

Casa em alvenaria c/260f'n2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
Casa de alv. e! 100m2 terreno c/538m2 - BairroÁgua
·Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de ltajuba
Casa déalv. 220m2 1 surte+3 dormitório!:! - Rua Max
Ziemann

·

Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Lúz
próx.MaI�.
Casa alv. 120m2 e! 3 dorm. Lot. Res. Lujs Kienen
Sobrado alv. 170m2 BarraVelha - permuta casa em.
Ja raguá

·

Sala comI. 93m2 -' centro
Casa de alvenaria 13bm2 e terreno 520m2 - c/3
dormitórios e demais dependências - Entracta Rio
da Luz - próx. Malwee
Casa de alvenaria c/180mz e!surte + 2 dormitórios
e d,emais dependências - centro.

APARTAM'ENTOS
Apto. 3 dorm. - Edit. Gardênia .

.
Apto. 1 dorm, Edit. Virginia
Apart. c/ 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua
Gumercindo da Silva
Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + surte e
demais d�pendências. ..

.

Apto. 155m2 - Edit. - Edit. Schiochet entrada +

financiamento.

Apto. 96m2 - Edif. Imigr-antes (parcelar)
Apto: 3 dcrm,'- Ed. Miner
Apto. 1 dorm. - Oámboríú,
Apto. Ed. lsabella c/123m2 - Rua Cel. Procópio
Gomes, Poupança + F,:inanciamento

ALUGA-SE
Sala comI. - I;dif. Picom c/35m�
Galpão indl. 130m2 - Rua Lel\)oldo Janssen.
Ed. Isabela c/3 dorm. - Rua Procópio Gomes
Apto. 3dorm. Ed: Carvalho

TEL.EFONES
Vende-se telefone residencial cl prefizo 372

RUAFEUPltSCIIMIJ)T, ß7
(A� LADODA •••�FERRACENS)

FONE: 371-8009

..

'_
.

. 'CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

lO'

VENDA
Venqe-ee residênciadé
alvenaria c/2pisos, 286tn2e
te"eno c/1.000tn2, área.
centra' nob,."da cidade,
slst,ma solardeágua, 5
banheiros, garagempara2
c»rros, dependênciaspara
empregada, � suítes +�
quartos e demais
dependêflclas. Valor
R$ 180.000,00aceito Imóvel.

..� demenor valor ou veículos.

Edlt. Petl1n� - R. JOIII ÉmmsndotJrfe,
APTOS EM CoNSTRUçAo
-'

,

- Apto. cl 111m2 - 2!1andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria ,letr6nica - R$. 50.000,00 - enfrega chaves
���

.
.

Edlt. DI.nthu. - Ru. M.rln. FrutuollO
- Cobertura Duplex 904 e! 397,80m2, e! 3 suftes e demais dep. lareira - churrasqueira' indo - 2 vagas, g;ragem. Entrada
+ parcelas de condomfnio a partir de R$ 1.944,93, reajustados pelo CUB
- Apto 702 e 801 c! 225� - sufte + 2 qtos., sacada, churrasq. individu�l, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Entrada � parcelas de condomfnio a partir de R$ 1.175,26 reajustados pelo CUB
- Apto 304 e! 214m2 - entrada + pàrcelas de condomfnio a partir de R$ 1.046,71 - reájustados pelo CUB
- Cobertura Duplex 903 e! �97,80m2, e! 3 suftes e dernais dep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02 vagas de gar�gem.
- Entrada + parcelas de Conéfomfnio a partir de R$ 2.048,06

.

EdN.· .Am.,.nthu. Ru. Ado"o S.ctJrI -,Mt di Ru. Am.zon.. (SCAR) ,

- Apto c! 300m2, temos disponfveis: apartamentos. nll 30'1, 302, 501. Entrada + parcelas condomfnio de 3,65 Cubs (�$
1.539,75)/mês.
Fle.ldtJnel.1 Tull". - Ru. Ângelo Sehlochettl

.

- Apto. 403, com 126,42m2 - Entrada R$ 7.460,00 + parcelas de Condomfnio de 1,65 Cubs (R$ 696,05)/mês
- Apto. 604, com 152,22Ít'12 - Entrada'R$ 9.410,00 + parcelas de condomfoio de' 2,11 Cuba (R$ 890,1O)/mês.

CASAS/APARTAMENTOS
- Casa Alv. c!.15�m2 - R. Alvino �tein, 960 - São Luiz R$ 40.000,00, troca por.apto.·
- Casa de alv. -Nova 3 pavimentos c! 450m2 de área construfda, terreno 600m2;- R. Tomaz F. de Goes·c! linda vista -R$
160.000,00 .

- Casa alvenaria éI 200,00m2, na 'Rua Olfvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa de alvenaria 123m2, Balneário Camborhl - Troce-se por apto em Jaraguá do Sul
- Casa alv. c! 130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto.�� R$ 55.000,00 ,

- Casa de alvenaria e! 65m2, semi-nova, 2 quartos e demais dependêneies - Rio da Luz I - R$ 16.000,00
- Sftio em Schroeder 185.000,00m2 à 20km do centro, com toda estrutura montada, com casa R$ 140.000,00
- Casa Alv. c! 03 suítes + 03 quartos e 'demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.0'00,00'
- ótima casa em alvenaria cl. piscina.- Vila Nova - R$ 65.000,00 - Vende ou troca por apto.

'TERRENOS
- Terreno e! 28.269m2, no trevo que vai aBíurnenau c! 165m de frente pl BR 413, contendo
150m2 + galpão de alvenaria c! 200m2.; R$ 170.000,00
- Terreno c! 459m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00

.

- Terreno c! 392;00rri2 - Rua Emesto Lessrnann -Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno c! 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL

uma casa de madelra c!

._

- -Galpão 'Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, e o' terreno com 654,00m2• RlIa João

Frai'lzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga. Préco R$ 39.800;00.
- Prédio come.rcial- 312mz - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 -.aéeita parcelamento ou troca parcial pl aptc:Vterreno.

LOCAÇÃO
.

• Loja e! 42,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 590 - R$ 300,00
- Loja e! 25,00m2 - Nova - R. Bernardo Dombusch 1 08� - R$ 275,00
- Loja e! 150,OOm2 + subíoja em acabamento - R. Adélía Fischer - Centro - R$ 800,00.
- Lojas - R. Eleonora S. pracÍi Ed. Anturio c! 42,24m2 � R$ 300,00 - c! 53,47m2 -'R$ 400,00.

)
- Loj� c! 35m2 - R. Guilherme Hering, 70 - Edit. Érica - R$ 300,00
- Loja e! 62,00m2 • Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. c! 3 qtos - R-. Eleonora S. Pradi (Centro).- R$ 550,00.' .

- Lojas e! 72,00m2 - Rua José Theodoro Ribeiro, 355 � após Indumak - 72,00m2 � R$ 275,00
- Apto. e! 02 qu.artos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthllrio - R$ 450,00
- Apto. e! 03 quartos e demais dep. - Rua Leopoldo Manke - R$ 450,00
- Apto. c! ·01 quarto e demais dep, c! garagem - R. Guilherme Hering, 70 - R$ '350,00
-'Oasa alvenaria e! 02 quartos e demais dep. - Estrada Nova - Pr6x. Brasão - R$ 250,00
- Sala comercial semi-mobiliada - 111 andar - esc. montado apróx. 70,00rn2 + sobreloja apróx. 75m2 - Av. Mal. Deodoro -

Ed. Florença - R$ 666,00
- Casa c! 01 quarto e demais - R. Angelo Schlochet. - Centro - R$ 300,00

R EPITACIOPESSOA,421 SALA103 FONE 3718814
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STUD,O FM ENYREGA PREM_.O DA PROMOÇAO ··PINTE
O CARRO DA STUDIO E FAÇA A FIES1A �O CARI8Eu

\

A entrega do prêmio da promoção "Pinte o carro De acordo com o coordenador daStudio FM, Paulo
daStudio e faça aFiesta noCaribe", nas dependências Fernandes, foram remetidos para a rádio umamédia
da Moretti Automóveis,. na última terça-feira (18), de 700 trabalhos. "A escolha foi 'difícil, todas as
encerrou os eventos da Rádio Studio FM do' ano pinturas eram de 'alto nível", lembrou Fernandes,

. passado. _

'. acrescentando.que o objetivo dos eventos da Studio.
O vencedor, Sandro de Oliveira, 30 anos, foi é a integração dos ouvintes com a.rädio.

contemplado comumapassagemcedidapelaAgência O evento teveparceria da JaraguáTurismo,Moretti
Jaraguã Turismo, uma das parceiras da promoção, Automóveis e StudioFM, tendo comocolaboradores
com direito .aumacompanhante pára a cidade de a IR 'Lavações, Laca Sound Car e' Piazera Som e

Isla Margarita, no Caribe Venezuelano. "Tentei Imagem:

��:�='�-I�I�I�I�I�m�m�m�I�I�m�m�m�m�m�m�m�l�m�l�m�m�i-�.---�
.;..__---_--:---

�- __.

'I ta.. .. ,
. "{o""o·���.-........ 5 o.". 7 t ,Yu

. . ��l'l'�t�.mtl.:.:.:.:.:.:_•., :.: :.:'..

Sandro de Oliveira, ganhador dapromoção da rádio Studio FM �:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:::�:!:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:!:�:�:i:�:�:�:�:rr�:�:�:�:�:�;�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:��:!:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:::;:;::.:.....
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'VARIEDADES - Z

Confira aHistória

"A Histórif.i de nossa gente não pode ficar só na

saudtUle". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

IIIriode le.pocu;
Há8anos

.

.

- Em 1989, Evi Sinsval escrevia "Curiosidades com nomespoliticas": De
ontem, de hoje, de amanhã... (!) - Eu faço tijolos e o Ademarde barros; Eu

gosto demúsica e o Jãnio 'dequadros,'Eu sou de brigae o Porfirio depaz,' Eu

gosto de laranja e oNegrão de limaiPedro Ivo viajou e semaldaner; Joséé
Ribamar, maspreferiu ser ;'Sir"Ney,'Bauercortafiares eRaulino Rosskamp;
Um éGasparda rosa e outro éUrio rosso; OAnadrino v�as coisaspretas e

oÊniobranco; Quando nasceram?Wittich,freiÍag,Afif, domingos,' ,apele dá
couro e oministro Oscarcorrêa; a 124Gincanapescoupeixe. OLuis Inácio;

.

tura; A República com Plano Verão. A Câmara com Ademar winter; O
Balduino (Badu} joga carta,Almiro Farias, peca; Qprefeito Ivo KoneII e seu
viceDuwe; o Josééboaventura e oMdrio schumacher; um éJoão da cruz e
o outro é d'dvila; AlexandreMoral Piazera riu do'Santolin de Oliveira; o
AntonioMahfudsoltou oRaulZapellini;AdemirKlein,DécioPiazera;Bauer,
Fogaça e o Sãvio Mannes; Amoldo Keiser, vereador, se Kaiser seria'

imperador".
Hã õ

anos

� Ern: 1991, oministro daJustiça JarbasPassarinho, defendia a adoção no
, Brasil, de uma lei de imprensa nosmoldes da legislação inglesa, baseada
noprinctpio da liberdade total, associada à rlsponsabilidade do autorpelo
queforpublicado. "Esta éminha opinião desde 1967; quando fuiministro

.

pelaprimeiravez:Ojo�iista tem todaa liberdadedeescrever,porexemplo,
que o ministro tal é ladrão, mas ai dele se TÚÍO provar. A prâpria lei de

imprensapune, na medida em que ele não pode utilizar um orgão de

comunicaçãodemassapara caluniar", defendeu oministro.A OAB aprovou
em sua 13tJConferhu:iaNacional; umamoçãopara queaentidademanifeste
suaposição "emfavorda liberdadede imprensa", repudiando taxasivamenie
"a escalada autoritária do PoderExecutivo contra aimprensa",

,
.

Há 4 anos
- Em 1993, a coluna "Reminiscências" divulgavapesquisasdopenedo em

que Jaraguâ sediava do 2<> Batalhão de Engenharia (2) do Exército
Brasileiro, que se relacionava comos setoresda cidade. Umafotoda época

,

mostrava na escadaria da SociedadeAtiradores "Jaraguâ", recentemente
construida sob tipresidência deReinoldoRau, o Comandame, CapitãoJosé
da Costa Monteiro, sua oficialidade, o presidente da Sociedade, sr. José
Emmendoerfer(em1935), assrtas.Ma,rtaMeyeAlicedosSantoseWilhelm
-Gumz;naprimeirafila.
- Falecia em Jaraguä do Sul o dr. José Camargo Inchauste, aos 43 anos,
nascido em Lima (Peru), casado com 'Tereza, desde 30/12í72, em

Cochabamba (Bolivia), hã 25 anos de Brasil e formado emmedicinapela
Universidade Federal de Santa Catarina - cirurgia geral e especializado
em.Medicinado Trabalho (88). PadreIaci tecia o seu necrolõgio, dedicado
à esposa efilhos Luciano, Leonardo, Bernardo eAnaFlávia.

Há2anos
'- Em 1995, Adelino Bompani, ex-ecônomo do Baependi, era conduzido à

"
. .

presidência do Juventus, atual JAC, tentando o "moleque travesso", a,galgar
um lugar no campeonato estadual, e esforçava-se i1.té o esgotamentopara
Jaraguddo Sulparticipar do certame com umabop equipe.

.

- O Rio Itapocu causava danos com a recente enchente e relat6rio tn()strava
que prejufzos chegavam a R$ 1,2milhão, mostrandoponte em Santa Luzia
com éstrutura abalada.
- "Reminisc�ncias", ocupava-sed'OPaçoMu_nicipal deJaragud(1)mostrando
onde aPrefeitura .tinha sede, desde a sua emancipação,'em 1934, atéchegar
à construção do PaçoMunicipal, na PraçaÂngelo Piazera, emI94J.

!�!!!!!�::::::::::�::::�:;::::::::::::::::::::;:::�::::::::�::::::;:��:���:�:�::::::;::::::::�:���:�:�::::::::::::::!�:�::::::;!!!!l!!!l!l!!!l!l!l!l!!!!l!!!!!!l!!!!�!�l!!!!�l!!!!�!!!!�l!!!!!!!!!�!!!!!!l!!!!!!!l�!l!ll1111111!!11!1!111!1�1�!1!1111111111111!1�11!1�1!1!1�!1�l�
RI,O DO SERRO E SUA HiSTÓRIA (50) - APONTA,�ENTOS
o lugar previsto para o 20 Batalhão de Odr. PlácidoOlympiodeOliveira,secretário

EngenhariaeraJaraguá.Aomenoseraistoque do Interior e Justiça, mandava o seguinte
sefalavaemrodasmilitaresda54RegiãoMilitar telegrama: "Florianôpolis, J4 - Comunico-vos

e até no Rio de Janeiro. Tudo se constituia em coronel interventor acaba receber seguinte
ponto estratégico. Não sô isso. Em 1934 era telegrama de S. Pauló:" Comunicoa V. Exa: que
noticiada a prôxima vinda do 20 Batalhão de o 20 B. E. dentro em breve prazo vai deslocar

. Engenharia; que estava, então em São Paulo, e paroesteEstado, estacionando cidade Jaraguá
aqui vinha aquartelar eproceder aos estudos e de onde iniciará a construção da rodovia desta
construção da Rodovia Jaraguá-.Vacaria, no cidade- à Vacaria, tudo de acordo com o decreto
Rio Grande do Sul, estradaessa quefaziaparte ' n" 24.538, de 3 do corrente publicado diário

do Plano Nacional de Viação, aprovado pelo oficial dia 6. Em consequência este comando

decreto n" 24.538, de 3íJ/1934 e já se tinha solicita V.Exa. providencias no sentido de lhe

abertopara essefimwn crédito de 2.000 contos serem habilitados naquela cidade .catharinense
de réis. Tinha como comandante o sr. coronel os meios necessários cumprimento missão que
BaetadeFaria; um dosmais competentesoficiais acabd de ser confiada a esta unidade do Exército
superiores do Exército.

.

para consecução do programa recentemente

A obra representavapara Jaraguá a chave aprovado viação nacional.' Antecipadamente
de entroncamento com a estrada de ferra e o grato pelo concurso que governo de V.Exa. vai
porto deSão Francisco do Sul. Esta noticia era nos prestar, subscrevo-me, Coronel Baeta de
-dada emprimeira mão pelo CORREIO DO POVO, Faria, Comandante 20 B. E.".

: através de um boletim e foi o maior Thomé Terça-feira, 24íJ/34, {às 7 horas da manhã,
Rodriguezque o comunicou ao sr.ArthurMiillef chegava o Batalhão, que era' recebido pela
e ao sr. Arthur Breithaupt, presidente do Tiro população e as autoridadespara apresentaras .

deGuerra-eOô.Disia-se que oBaialhão deveria
..

suas boas vindas, debaixo de alegrefoguetôrio,
-embarcarno dia 19íJ/1934. No dia 15 o tenente parando a composição naEstação (a antiga, hoje

museu), tendo à frente o juiz de direito da

Comarca, dr. FranciscoMachado Rios. Logo a
seguir a oficialidade agradecia o

, comparecimento dasescolas locais e o Tua 406,
este sob o comando do sargento instrutor

Palhano, aliformado.
Como já/asse outubro a 14Companhia do 20

B. E. seguiapara S. Franciscodo Sul, onde iria
para construir uma estrada para o forte
Marechal Luz. Modifica'va-se O' plano de
construção da estrada ejá sefalava que o 20 B.
E. seguiriapara construira rodoviaLages-Passo
Socorro-Vacaria e depois voltaria para a

reconstrução de Jaraguâ, maspara Rio do Sill,
,

via Rio Cerro e Pomerode, lndaial e Timbô.
Fritz von Jaraguá, - 2/97

•

Adelio Riceti vinha tratar da instalação. Sobre
o assunto, o sr. José Bauer, prefeito municipal,

,

recebia o seguinte telegrama: "São Paulo, 14-
Comunico V. Exa. a unidade sobre o meu

comando' segundo Batalhão Engenharia já
informadoprovidencias no sentido de seu bre�e
deslocamento para essa cidade do seu ilustre

governo.Na certeza de que V.Exa. facilitará este
comando todos' os meios necessários à

instalação do Batalhão nessa cidade para
cumprimento dapresentemissão que é construir
a Rodovia Jti.raguâ-Yacarla, desde já me

congratulo com V. Exa. e o povo dessa cidade
catharinense ao se instalaraía execução desta
parteprograma de viação. (ass.) CoronelBtula
Faiia .::Comandante 20 B. E.".

Nafoto cedida peiofalecido Alfonso Buhr/93, moslm O 2° BaiaIhiio de Engenharia, em'
1934,perfi/odo naRua CoronelProcóJ1i!l Gomes de OliveimJ:ua 6 do qumJro urba1JO�

,

nwsiIimiJo aos fundos a Jgrejl EVtl1Wé1ica Luterana. Do �' vê-se a casa que /wje
pertence à família Dunker, seguido'dß tJe Emanuel Ehlers, hoje de E. V. Schmöcke4

.

anteriormente dofalecido JoãoKIlrger. O povoprestigiava o lJaIaIhão que eraparaficar
e acabou em Lages-Se " .'. .'

ID
D d' ALTATECNOLOGI�EM

A comuni,dade cresce e se uas �o as MATtRIAS-PRIMAS PARA

ransfonna pelo trabalho.. Industrial
.

AUMENTOS

De cada um e de todos. �:���l3�!;��6
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Sexfll-[eira, 21 de fevereiro de 1997 VARIEDADES-3

Lembranças dopassado
•

"

;
Uma das coisas que 'sempre me

.'

.

intrigou foi o fato de termos em

Jaraguá do 'Sul 'um bairro com-o.

nome de um político paraibano. .'
.

·
. .

...

· Qual seria a razão disto?'
, .

·

As fotos da revolução de 1930,
'.í qúenäo as tropas de Getúlio

Vargas passaram por Jaraguá,
nos dão uma pista. Getúlio
Vargas aqui tinha seus'
admiradores e seguidores. E .

João Pessoa tinha sido

compennelro de chapa de
Getúlio, concorrendo a vice-
presidente. Depois foi
assassinado, a 26 de julho de

.1930, quenao ainda governador
i

da Paraíba. E seu assassinato

repercutiumuno e foi, ne '.

verdade, o estopimque
.

,

. detlagrou a revolução. D�ra
,razão da iniciativa de alguém

·

homenageá-lo, tiendo o seu
nome a um bairro de Jaraguá.
Resta� porém, saber de quem foi
a iniciativa e em que data isto

· ocorreu. Quem conhecer estes '.

detalhes, pode ligar. A
.

história .

jaraguaense eqreaecere.
Você gostaria de cólaborar, comentar, criticar, ligue para 372�1300 e.fale com Egon, ou'

,·para.371-1919. Se preferir escreva para a Caixa PostaI19..
. Será um prazer para nós.

�'."',

......

........ �.:!....._----__;_,.--=----�------...____,;,_--------------------
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. VARIEDADES - 4

Rotary de Jaraguá do -Sul

d
."

. a- areaprofissionais

I

�,\. '

Feücia Lorenzetti, atendente no Hospital S40 José.
-

.

Laura José'Ferreira Corrêa, auxiliar de enfermagem do

Hospital Jaraguá

Ma;s uma vez,
o Co/ég;o Evangé/;co

JaragulÍ vc; demonstrada
a competência do seu ensino

aprovandomais de 10%
dos seus a/u.llos inscrito

,no Vesiibu/ar 91,
para cursos superiores

em Santa Catarina
. eR. Ge . do Sul.

homenageia
da s'aúde
o Rotary Club de

Jaraguá do Sul
homenageou, na noite
da última terça-feira
(18), duas profissionais
da área da saúde,
representando toda a
classe de enfermeiros do
Município.
A atendente Felícia

Lorenzetü; que trabalb«
h6 27anos no Hospital
São José e a auxiliar de

enfermagem Laura José
Ferreira Corrêa, há três

-

anos no Hospital '

!araguá, receberam do

, Rótary um diploma em
reconhecimento aos

serviços prestados à
comunidade.

- Todo ano (J Rotary
presta homenagem a

algumprofissional, este
anofoi a vez da'
enfermagem por ser
uma profissão merecida
- dis�e o presidente 40
Rotary, RolfBotho
Hermann.

, SeX_Úl-;feira, 21 de ,fevereiro de 1997

ojovem, lideM_QI'cio Zapella, estd Ianfll1Ulo seu segundo·
livro depoemas: "PoenuiNatuerD", UIlUl co1etßneadepoesias
exaltando a natureza:

'

A primeira obra deste jQl'aguaen_se de 24 anos também
tin/ul versoshomenageandoa_reza. Em 1991, ele eSCT6J'eU
"NaturezaPoética". Foium sucesso de vendas e critica, com
direito a noite deautógrafos.

'

"PoemâNatuerD" teve" apoio da Fundação Educacionàl
Jaraguaense, Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e da

Prefeitura de Schroeder e pode ser encontrado nas livrtllÜlS.
da cidade e região.. O livro, como define o autor, éumaforma
poéticade-procurar tomar objetivos temas subjetivos, como a
natureza, o afeto, a existDncia do ou-tro e deDeus.

As üustrações são deHeão ZapeUa.
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SOCIAIS

EnlaceRehling - Iurk
Disse, certa vez,

Malba Tahan, reno
mado intelectual,
que o amante da
música é um calcu
lista que aplica na

divisão 'dos compas-
.
sos as leis daperfeita
harmonia.
Foi .assim que se

conheceram os

, noivos, que hoje
buscam pelas, leis
dos homens e de

'Deus, selar esses

compassos, ,para a
,

,
' '

perfeita harmonia do caminhar a dois.' ,

,
.

.

,

Lôide, filha benquista deDorival eRuthJurk, éacadêmica
de Terapia Ocupacional eprofessora na CasadeMúsica,
do Colégio Evangélico Jaraguâ.
.Magnus, é filho. 'de Waldemar e Rosemary Loss Behling,
bacharel em Direito, com ocupação na empresa familiar,'

,

_

com os pais, irmã e'cunhado, e também músico.
Nessa seqüência de sentimentos e de harmonianasceu o

amor que, agora é comunicado à sociedade, cumprindo o .

ritualde almasbemformadas. Amanhã; dia 22 defevereiro
de 1997; às 20:15 horas, o enlace será' abençoado na

Igreja Evangélica de Confissão Luterana-Centro, em

Jaraguá do Sul.

Após a cerimônia os convidados serão recepcionados no ,

ClubeAtléticoBaependi, àRuaAugustoMielke, 466, nesta,
cidade.

-

, 'CORREIODO'POVO que tem nos noivos constantes 'leitores,
." ,

.

apresenta os seus respeitosos cumprimentos aos nubentes,
pais- e demais familiares, com os votos de perenes
felicidades.

Se vocêquer
realizar velhos
sonhos sem perda
de�mpo, fale com

,

o gerente B�SC.

t,""

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE .

" O que, faltou para contar... (VI)
Tio,Eugênio

,
" ,

,E ainda Francisco Femando Fischer quefala: "Mas
. participavam também, o juiz de paz .do Distrito,

.Francisco Dutra Júnior e Haudéa da Silva, que era

professora e desempenhava o "contra-regra ".

Participavam ainda o' Emil Burdw; pai de Renata
Burow Hufenuessler e Hans' Burow, Perdi

Singendonk, Fritz Stratmann, Gerhard Blank,
,Waldemar 'Grubba, Tecla Janssen, Elli Burow,

,

Hannie Andersen, Katti Nagel, Annie Kopmann,
Clara Dressel, Elsa Buck, 'Frieda Janssen e

Hildegard --Grubba, 'depoi�, casada com Oscar
Meister, mãe de Marion".

,

Falava demúsica: "Em 1940foi criada a Orquestra
de Câmera,' que se reunia,na minha casa, eu tocando
violino, ' a Adélia ao piano, Geraldo Harnack; no
violino e Romeu Bastos, na flauta ". Fischer informa
que aprendeu 'música com' o professor alemão, Rück,
em Joinville. Francisco Fischere sua 'esposaAdélia,
tocavam no tempo do. cinema mudo, 'no Salão Buhr,
acompanhando as cenas que ora eram alegres, ora
tristes, orà de ação e ora de pancadaria e, de acordo

,

com o quepassava na telaeles atacavam de valsa, de
marcha, de .shott ou de galope e inúmeros eram os

assistentes 'dos.filmes que chegavam a vibrar 'e torcer
pelomocinho que tentava salvar amocinha dasmãos
dos bandidos.
Em 1956foifundada a Scar - Sociedade de Cultura

Artística de Jaraguâ do' Sul.,'Muitas apresentações
eramfeitas nos salões da comunidade, especialmente
no Clube, Atlético Baependi, o antigo salão da
Sociedade deAtiradores "Jaraguá ". l1a Rua- 83 - Sema
Mattar, no atual Bairro Czerniewicz:
"Chico"Fischererafanâtico torcedordoBaependi.

. Elemesmo confessava que chegava afumar ummaço
de cigarros durante uma partida de futebol, quando'
o campo ainda erono terreno dos Czerniewicz; hoje
Empresa Marchitex. Yàltamos.Até a próxima.. ,,'

Sua empresa está precissncocrescer já? Você está visualizando um
novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o'
futuro? Venha falar COQ1,O BESe, Que tem muitas modalidades de
crédito*, inclusive parâ máquinas, equipamentos, computadores e até ,

,
móveis:Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe direitinho nos seus planos e ;'0 seu orçamento.

Relaxe e sonhe, O BESe financia.
,

'BESC'
o Banco de SantaCatarina
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RODEIOCRIOULO - o PiqueteMarca PàssoVale do Itapocu
do patrãoMartins Kienen promove o seu 5°Rodeio Crioulo de

vaca parada neste final de semana" amanhã (22) e domingo
(23), na BR-280 emfrente ao posto da Po1fa Rodoviária de
Guaramirim. Provas campeiras e completO serviço de bar e
cozinha como tràdicional churrasco gaúchoe às 23 horas de
sábadomega show-balle com o grupo "OsNativos" no Parque
Municipal de Eventos deGuaramitim. No local, domingo� 11
horas a SantaMissa Crioula. Vale conferir!

Dr. CLEVERSON SCHMELZER
Endocrinologia

e

UínicaMédica.
OBESIDADE, DIABETES;OOENÇAS DA TIREÓIDE,
OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, ALTERAÇÓES DO o

COLESTEROL E TRIGLIC�RIDES, DISTÚRBIOS
GLANDULARES

I

RUA JOÃO PICOLLI, 235 - FONE: 372-3786

R. PRES, EPITÁCIO PESSOA. 651 - FONE: 372-2896

i�i�i�i�ill��i�••�_��illi�II.ll�i1i�i�i
MÉDICO OO·TRABALHO

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

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

Novas e model7UlS instalações

Rua BarãodoRio Branoo
.

FOI\E: (CM7) 372-0081
JARAGUÁDoSlI.- SC

Máquinas ..... empacotamento
Rua'Araquari,\ i.36 .lIha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 • FAX: (047) 372-3203
Jára : do Sul· SC

,

::::j�:mf .
. NATAÇÁO .

.

_:::::::::::::::::::::::::::::_., HIDROGINASTICA
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.'

HIDROTERAPIATOTAL FITNES$ CONDICIONAMENTO FIslCO

-j���l�j- MUS;�i:;�����;STICA
Horário: AVALlAÇÁO FIslCA

05:30U 11:30 -14:10 •• 22:00 COMPUTADORIZADA
'

DANÇA APAR,ELHOS
COMPUTADORIZADOS

PROFESSORES
HABILITADOS

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

M.io. Het711Ú1i4 Srul4Iti PtII"Io, professoN do Yátigi, e a

diretON EstherSchniü1t lJmur retonuuuloda. terra.do Tio
Smn. EItJ ptlrlicipo" de c"rso inte"si..,o em i"glês ""
U,",,�üúuIe tIS CIIlif6rJÜtJ (BUA)

..Áx
A"'"os aplieaJos do Y4zigi: I"ü"" Btuler, C.oliluJ

.

G"imarães, Pa,,1tJ Bertoli, I"lüma Vieira, Alexandra
Bertöldi, Maísa Campos, Giorgio Gal..,ll1I, Gilberto
Marcatto, Rodrigo Xime"is e Rafael Bertoli com a

professoNM.io.Hermí"io. SlIilaJti Porto, co"..,weram "",
mês com a c"ltllraamerietllUl "OprogrtlllUl "Home Stoy. ",
IUICalffór"io. (EUA).Alimdos estiulos, aprtWeitortimptlTtl
co"hecerSq"Diego, LosAngeles, HoUyWootl, BnerlyHilIs,
H.d Rock Cafe, Magie Mo"lIIIúR, U"i"ersal ShuJios e a

Dú"eyllindio.

- NlVER· comemorou idade nova na 11ltima terça-feira (18) a
senhora Delurdes Blunk, esposa do ex-prefeito e vereador

corupaense Ernesto Felipe Blunk. Cumprimentos na agenda.
I

I·,

.

OtmtlllUJito IÚMagntuEdwtll"dBehling eLóide lurkserá
«olllecime"to IlUll'cll1lle lUIagenda.branca da. témporadtJ.
Á cerimô"io.será� (22)�lgrejaE"angé1icaCentro,
às 20hIS. Os co""idados s'erão recepcionados IlO

..

CasalSérgio Rube"s e·MariUio. ZtnIta,.direlores da.Zo_
•istocrótkoHu.DenJi· 'MoIeri,ois IÚ Co"struçtb,

.

e-mail clnagel@netu�o.com.br
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MICHAEL JACKSON - o jomal·dominicallondrino "The

press on Sunday" divulgou matéria afirmando que Debbíe
owe, ex-enfermeira que deu a luz ao filho deMichael Jackson,
tá cansada de fazer o papel de esposa feliz do astro pop.
bbie, casada com o cantor há três meses, teria revelado os

. egredos de seu casamento, Ela aceitou um acordo de US$ 1
I
llhão paia ter um filho com Jackson e depois desaparecer

sem falar com a imprensa. Ela disse que está cansada de aceitar

o mundo de fantaSia de Michael Jackson.

,
.

PALESTRA - Ciair Castilhos, integrante do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher, será a palestrante do pröxímo dia 7 de

março, às 20 horas, no audit6rio do Sindicato do Vestuário. Ela
abordará o tema "à opressão cultural reforça a exploração
capitalista sobre ·a mulher", atendendo convite do

Departamento Feminino do Sindicato do Vestuário, marcando
a pessagen do Dia Internacional daMulher, lembrado em 8.de

março.

nas horas nad� vagas.

TOQUE DE Sn.,tNCIO - o livr� escrito pelo ex-marinheiro
Flávio Alves, que hoje vive n_os Estados 'Unidos, terá capftulo
batizado de GGM, arupô Gay daM8rinha. Traz detalhes sobre
festão realizado no porta-aviões Minas Gerais ein cena

chamada de "revolução das sereias". O livro 'Toque 'de
Silêncio" será lançado mês ,que vem pela Geração Editorial.

FOI7IUIIItIo..1Ú19!16dtieunotkA�.F�
• FÃtu:acimIIllRegionalJ�(Fetj). OCultoEcum2riico
será 110 4i4 seis IÚ IlUll'ÇO às 20horas,MlgrejaE..,angé1ica
LulertintJ-CmJroeaColafäo IÚara" "O dia sete IÚ 1IU1TÇO,
�às 20 horas, ",:,,-AssocioçãoRecr";"a Weg

Es.. bolNt[llin1ltt1Ílrda. i a SâritJ Abreu Leutprecht q"e
compktou trâaniJrIuJs lItJúltimIJl«'ftl-feinz (18). Eitzé.filJuz
IÚ Ie.. CII1'III eSantiraLeuiprecht

Casal L"iz Rogirio e Elia"e Dem';'chi Pó..,oa"
.

comemOTalfdoosucesso da. "Wizartlltliornos"com seus 600.
al""os \

LOIRA GELADA - ind11stria de cerveja planeja investir este
ano aproximadamente US$ 1 bilhão, devendo o setor, até
meados -de 98" ínaugurar cinco fábricas novas e duas
modeiliizadas. Serão modernizadas as fábricas da Antarctica
em Joinville e da Brahma em Lages. O conjunto, os setores 'de

cervejas, refrígerenres e de bebidas destiladas, faturou em 96

um total de US$ 17;6 bilhões.

Dn.ÚVIONÃO - o papa João Paulo 2° disse no \lltimo domingo
(16) �um sennão que Deus não destruirá o mundo novamente

como filZ no tempo de Noé. Segundo o pontífice, "a

interpretação atUal dos termos da aliança entre Deus e Noé é
de que nenhum pecado fará COlD que Deus destrua o mundo

que criQu". O papa pediu ainda aos cat6libos para rever o

sentido da doação de esmolas. Ele diSse que a esmola não

pode sér pensada como uma doação ocasional de dinheiro,
mas 'sim como um compromisso de acolhida. e

comparti1h�ento.

o casal Heldo eNeki Schfik C01Ml1loro". se". 2SII1Ios de
feliz "_,atrimõ,,ill "O último dúí 15, com imnilÜlres e

con,,�os
.

UD INFANTIL ,- anunciada aos quatro ventos a construção
da: UTI Infantil durante a' campanha políticado ano passado,
inclusive com declaração do administrador do Hospital Jaraguá
de que a obra estava por ser iniciada, sofre agora uma

prenunciada mudança, Lá pelos lados do paço municipal
escapa a informação(?), de que a' construção da UTI Infantil
será junto ao Hospital 'São José, Não pode ser verdade. Todos
sabemos .que o Centro, Pediãtrieo localiza-se no Hospital
Jaraguá e é la que a UTI deve scf implantada. Do contrário
ficará na contra-mão e aflorará uma "guerra" política, As
'mamães e nossas crianças não merecem todo este transtorne

apenas por "picuinhas" políticas. Vamospeaser grande. ..

, .�� *;jt:� !-: 'd
lúIk Antonio Grubba com a esp06a DrtJ. RittJ de Cássio.,
;semprepresmtes "06 ,;",SOS acolllecimelllos sociais
/1 ,

IrAREASDE LA:ZER - aSecretariaMunicipal deCultura, Esporte
e Lazer pretende recuperar as diversas áreas de lazer espalhadas

I

pela cidade. 'Segundo o secretãrío Silvio Cel�te, serã um

1 trabalho conjunto com as Secretarias de, Planejamento,

}Agricultura
e Meio Ambiente e �sociaçõe� de Moradores.

Os trabalhos serão iniciados no mês que vem.
o •

GARFO E BOMBACHA - festejando seu primeiro ániverSário ; HAPPY BIRTHDAY - com toda 'pompa a que tinha 'direito,
promove no pröximo dia 7 de março, no Parque de Eventos 4

Elizabeth Taylorradícalízou na festa, maísque politicamente
(pavilhão "A"), a 'partir das 23 horas, show-balle com Os correta, de seus 65 anos. Os convites foram vendidos a US$ 1

Boenachos, Teixeirinha Filho e Oswaldir e Carlos Magrão. Inilpàra a cena black tie realizada no 11ltimo dOlIÍingo'(16) no
Ingressos antecipados a R$ 12,00 e no dia R$ 15,00" Os Pantages Theater, em Hollywood. A renda vai para instituições
ingressos podem ser adquiridos na Studio FM, Laco Auto· que trabalham com 'Aids.

Center, Mobiliar Haus e na Churrascaria Garfo e Bombacha. COMI'UTER CA,RD _ depois de perderem mercado para os
,Ji:npenUvel.. Estados Unidos, na informática, algumas ruis mais poderosas.

empresas do Japão querem ficar de novo por cima do lance. 'E
investe� �om tudo em novo personal computer, que será do

tamanho de um cartão de visitas e também telefones celular

Auto Escola
MAROUARDT
372-1774

• Entre os municfpios que mais cresceram nos ültímos

cinco anos em Santa Catarina, Jaraguá do Sul aparece
em Ir, com 92.849 habitantes e um crescimento de

3,8%: Na microrregião Schroeder ficou ein 5° lugar e
GuaramjriIQ em HO; Joínvílle, o 3° põlo industrial da

· região sul, aparece em 25° com um crescimento de

2,8%, mas mesmo assim está delimitando suas

fronteiras para conter os fluxos mígratõríos, Jaraguá
do Sul precisa urgentemente seguir o exemplo.
• Agradeço aos amigos Devanir Danna e Gilberto Pradí

Floríaní do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul a

lembrança pelo Dia do Reporter, Merci pela missiva
• Amanhã (22), será realizado o quarto 'sorteio da

promoção "A chave da sorte poderá ser sua" de

LOjas e Supermercados Breitbaupt. Serão sorteadas
mais de 14 bicicletas Mountain Bike 18 marchas da

MOQ.alk. Cada ganhador irá concorrer no pr6ximo
dia 17 de maio a uma Mercedes C·l80 classíc,

.A 19& Coordenadoria Regional de Educação
comunica que estado abertas as matrículas para o

curso de Educação Geral - 2° Grau, noturno, no

Colégio Jonas Mves de Souza no Bairro Ana Paula e

Colégio Vitor Meirelles em Três Rios. nó período de

24 à 28 deste mês, das '19 às 22 horas. O infcio das
aulas está previsto para o .dia três de março.
• A camara já iniciou seu período legíslatívo ordinário

na t1ltima terça-feira (IS). O vereador Cacá Pavanello
pretende, através de indicação, descentralizar as

sessões para os bairros mais populosos da cidade,
para um maior prestigiamento dos eleitores.

• Por falar em Legislativo, na cidade paulista de

Nuporanga, que fica ao norte da capital, em cada

sessão ordinária serão sorteadas cestas de alimentos
entre os assístentes, A primeira com 25 quilos já foi

sorteada na terça-feira (18) e para o pr6ximo mês o

presidente daquela casa de leis pretende sortear uma

bicicleta "zero 'quilO:Q!etro".
• Romãrío novamente na seleção canarinho ao lado

de Ronaldinho. Omelhor do mundo de 94 e omelhor

do mundo de,96lado a fado s6 pode resultar em gols,
muitos gols. Zagalo mordeu a língua, pois não queria
convocar o baixinho, mas foi vencido pelo loby do,
4° poder, a-ímprensa,

' ..'

• Par falar (ou escrever). em futebol, a e�tréia do

Jaraguãemcasa foimeio barro,meio tijolo. Um empate
·
com o Marcßio em 2 a 2 sem nenhum lampejo que

I?udesse classificar o jogo de espetáculo. Claro que
é o começo e todos os times de Santa Catarina estão

nivelados por baixo, excessão feita a Chapecoense,
Cricit1ma e Joinville, mas mesmo assjm a equipe
mostrou muita fragilidade, dependendo
excessivamente de Miranda e Barbosa.
• A Sharp faturou US$ 1,1 bilhão em 1996. A Avon,

aquela que vende de porta em porta StUS perfumes e

cqsméticos faturou bem mais e é,Uma das integrantes
do clube do "bi" brasileiro.
• O sorteio do "3° Caminhão de m6veis" da Mobiliar

Haus, no I1ltuD.o sábado (15), na filial de Guaramirim,
·

atraiu grande nt1mero de clientes e amigos e premiou
a senhOJ;a Angelita Hoffmann de Jaraguá do Sul.

• A "Ação Entre Amigos" .promovida pelo Círculo
Italiano de Jaraguá'do Sul, no sorteio ocorrido dia 21

de dezembro pr6ximo pássado pela loteria federal,
premiou o sr. Vicente DoItini com um Fiesta zerinho, ..,/

·

Carmem DOnini com um TV a cores e Paulo Pereira
com um aparelho de som.

• A equipe MakSom continua com seus embalos as

sextas, sábados e domingos no Schopp� Club e

no Vit6ria. Sempre com os DJs daMakSom e Bán�sl
Conjuntos de tenome. A coordenação é do amigo
Otácjo Schopping.
• Com o advento da "Área Azul" melhorou muito o

espaço para estacionamento nas vias centrais. Mas
o que ainda não t()mou jeito e precisa Urgentemente
ser controlado é o' serviço de catga e' descarga.

· Caminhõ'es a qualquer hora do dia ocupando te

ciclovia, na contra-mão, .em qu�lquer lugar
· carregando e descarregando. A quem compete a

fiscalização? Comissão Municipal de Trânsito(?) Ou

a Polícia Militar? Vamos acabar com as regalias .

,

Depllkulo Udo Wag"., ..,eret1tIor lfcelJle CIITOpre6l1, ex
"ereador GêNnes eo co"'"isúr. No cartl4pio, politictJ. .

DB DRAGRACING - aEletro SomMendonça,brilhantemente
dirigida pelo casal Oscar e MarleneMendonça, traz a Jaraguá
do Sul o OB Orag Racing, super campeonato com o que há de .

mais �derno e explosivo em sono�ção automotiva. Será
no dia 16 de março no Parque de Eventos.

.
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Jackson Jacobi

.. " a,
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� 'PiqueteMarcapasso Valê do ltapocú
deMartinsKiene '

DIASZZ EZl'
DE FEVEREIRO/97

'SÁBADO DIA 22: INíCIO AS 13 HORAS

LAÇO INDIVIDUAL E

[)EMAIS COMPETIÇÖES
,

AS 23:00 HS. MEGA SHOW BAILE COM
DSNA·TIVDS
NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS ,"

DE GUARAMIRIM
DOMINGO DIA 23: INIcIO ÀS 7 HOAAS
LAÇO MIAlM, LAÇO EM DUPLAS,
LAÇO DE PATRÃO
I; DEMAIS COMPETiÇÕES

, 11 HORAS: SANTA MISSA CAIOULA

PREMIAÇÃO'
. . BOVINOS, SUINOS

.

OVINOS E TROFÉUS
OBS:M1RIMsóATi14ANOSE 11 MESESCIDOCUMENTO

LOCAL:
, EXTRAÇÃO DE AREIA

, MARTINS KIENEN
BR 280 Km 55,5
GUARAMIRIM - SC
EM FRENTE AO POSTO
DA POLICIA ROO.
FEDERAL

COMPLETO'SERVIÇO DE BAR E COZINHA NÃO z Fg:��
.

FALTANDO O TRADICIONAL CHURRASCO. '(0;7::=7,
.,••I•••••••C....MIIlllc-·

Pa 11 i ri cad () ra c (�()n Ic i t a ri a

Pão dr fJ)inlio
Sempre a melhor

Sempre. a primeira
Cinco endereços para
melhor atende-lo

MATRIZ:
Av. Mal.Deodoro da Fonseca, 1.011

Centro -,Jaraguá do Sul- SC - Fone: (047) 372-1243
FI.JAIS:

Rúa Venâncio ,da SilVa PQl"Ío, 225 - Fone: 372�21 00
Rua Joil,lVille, 2655 - Fone: 372-0350
Rua JoséTheodoro Aibeiro, 860

Bairro Ilha da Figueira· Fone: 372-0510
Rua Epitacio Pessoa, 1.301'
Bairro Via Nova - lÇohbach

PARAiso DAS AV!!a I! DOa FlLHOTr:S

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
RuaRio de Janeiro, 79 - Jaraguádo SIJI - SC

Despachante
CILO

Quem' trocou de idade semana passada foram dóis tauras do

Piquete Coxilha Crioula, é isso aí, estamos falando dos irmãos

Trapp, o amigo Cassio, que aqui está abraçado com um vendedor
. de algodão doce (gesto de amizade). Aniversariou dia.IO/2. E o'

chiru Egon Trapp Junior, que aqui está arranhando uma gafta.
Aniversariou dia ,11/2. Parabéns gauchada e que Deus lhes dê

saúde e alegrias

o 12 NA PESQUISA
Matriz':-,372-2779
-Filial: 376-8421

.

Nestefina? de semana
teremos rodeio em

Atalanta, Ipira e

Quilombo e torneio 'de

Laço emAnita Garibaldi,
Lages e Cerro Negro..

�

E só fazer sua opção!E a
" ,

festa estápronta.

RODíziOSDECARNES
BUFFEl'PORQUH..O

.

NOVIDADES: .

JAVAIJ,BÚFALO
OVElJlA

BR 280 N' 5.249
JARAGUÁ DO SUL· sc

Anexo ao

P:ortal de Jaragu' '

.

, ,

E F-".OS
- A�melhor carne da cidade -

Rua João pt8ni"check,. 407
.

Fo....: (047) 372-0124-371-4Í47 - 371-6275
JARÁGUÁ DO SUL- SC

ANUNCIENO

CORREIO DO POVO
371-1919 I 372-3363
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LEITURA

udo é uma G1uedão

Onde está o filtro solar?
Na 'guerra contra ó envelbecímentc, .

ozônio está reduzida pela ação dos
mulheres dequalquer idadeprocuram. poluentes. O sol acaba causando uma

, evitar com que as marcas do tempo pele manchada, envelhecida e opaca.
cheguem logo e apareçam as O filtro solar reduz a ação maligna,
indesejadas linhas de expressão. Para dos raios ultravíoletas, que não agem
9 alívio de muitas mulheres a somente nos períodos de verão. O '

indllstria da cosmética luta para importante. é associar uni,hidratante
encontrar a, fórmula que hidrate 'e que nutre e proteja dos raios solares.
proteja contra a ação do tempo e do A loção bídrataatenutritiva com filtro
sol. O tempo na maíoría das vezes, solar FPS 15,,� Pond's, é uma das
não perdoa qualquer mortal, mas, a opções, que é indicada para todos os

ação do sol pode e deve ser evitada, tipos de pele e deve ser usado mesmo
pois as defesas natUrais da pele não nos dias nublados, pois o sol
bastam - para protegê-la, atravesse as nuvens' e queima com'
esPecialmente quando a camada de alta intensidade,

-
"

de per�ona idade!
Qualquer ser humano já se pegou fazendo a seguinte

pergunta: com que roupa eu vou? Nestas horas, as chances
de errar são inevitáveis e, se sentir deslocado torna-se uma

das piores experiências .

. Ter estilo, elegância ou simplesmente ser chic não é
somente uma questão de entrar em uma loja e comprar um
guarda-:-roupa inteiro. Pelo menos é o que diz o livro C�ic, da
Editora Senac, escrito' por Gloria Kalil, (uma empreséríe,
jornalista e consultora de moda) que conseguiu reuh_ir todàs
as questões sobre o universo da vaidade ou até mesmo para
aqueles que não seguem nemum tipo de tendênciere maneira
de se vestir. ,O livro aborda os princípios da moda e do,
estilo, como porexemplo, ter estratégias de como sevestir .

de acordo c<?m cada ocasião, dicas de belezs.uso correto

de ae.essórios, cortes de cabelo, roupa de festa, ,de
debutante, ou até uma viagem de fim-de-semana.
Partindo doprincípió de que ter estilo e seguir a moda são

.

.meneíres diferentes de compor um visual, a autora. define
> cada item com uma linguagem simples e objetiva. Segundo
Gloria Kalil, o estilo é um modo de.ser, de viver e de agir, de
acordo com suas escolhas particulares, suas preferências,
desejos ou fantasias., O estilo seleciona e organiza a'lguns
itens da moda, resgatando apenas eqeilo que se perece com
cada indivíduo. A moda é uma proposta que os estilistas e a

indústria propõem a cada estação. Estas mu<;lanças, muitas
vezes, säo muito radicais. As cores que hoje são o auge;
amanhã poderão ser consideradas as tonalidades menos

indicadas para as peças de seu guarda-roupa.
'

'

Valorizar a aparência, usando peças que. proporcionam
harmonia no corpo, também säo d!cas que a autora eborde.
Säo regras básicas e simples, onde identificar o tipO' físico é
o primeiro passo. Realçar e disfarçar a sih,Jeta fazerdo jogo
de tecidos e cortes dasroupas.' .

Portento, ser chie é jogar' com as regras do bem vestir e do

conviver, de maneira natural e, principalmente, não deperder
de todas as informações que säo passadas diariamente através .

dos meios de comnlceçêo. Acomparnar estas' terdêncíes e

absorver aquilo que mehor combina com sua personalidade é
um ato de estilo e uma qJestão de atitude.Apresentarseu estilo
é uma questão da trensmissão de sua persorelidede, seja ela

por seu jeito sensuelou por sua extrema simplicidade.

ATI8DE''IBIZA.

.
' ..

.... ..
. ,: .. .�

..

• , ••'. ,: o.'

Especializada em penteados - Manicure e depilação
Tratamento diversos a vapor - Quíinicas em geral

NO'1lR«):aJ=ISOSPARACl83 .RfEI'kJS
BÃSICOEAPERFBÇOAMENTO,DEPlLAÇÃOEMAt«UE
Ru,. ••rnardo Dornbu.oh, 2190 - Fon. (047) 372-24B1'
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I '.Expresso para liberdade,

Les MiQes é uma província transformaâa
.

em campo de concemração. Nela .existem
ptisionetros entre IS' e 65 anos; alguns
judeus, alguns comunistas,' outros

simplesmente.anti
nazistas. Dois

prêmios 'Nobel,
artistas' 'e

tn tel e c tua is ,

alguns famosos,
outros obscuros:
Pessoas .

que'
passam os âias
esperando a

morte. Charles- ,

Perochon, um francês, é o, comandante
.. do campo. Quatulo a França é i�vadidli,
ele toma umaäectsõoinusuaâa; seleciona
algunsprisioneiros edecide colocâ-losem
um trem a caminho da liberdade. Uma
cruelescolha entre tantas vidas,mas nada
comparaâo.a jornaâa que ainda estaria

Resgate do passado
JaneRavenson despertou para um

. ,

..... pesadelo.Elanão se lembrado nome,
idade, endereço...

I
,.

nem sua propna
.A •

ap ar e n c i a,
Assustada ; e

confuso, começa
a andar pelas
ruas de Boston

quandodescobre
em sua bolsa'

.

....

10.000 dólares.
. Na 'sua mente apenas a lembrança
de um estranho homem e de uma

. .

aiançamona.A vidade.kmecomeça
. naquele momento, e o destino lhe ,

promete uma cruel realidode, fJUl! elll
não está certa de quererdescobrir. porvir. '

I

A excêntricafamOio;deAntonio
Definido como celebração da vida edamorte,A excêntrica

. famJlia deAntonia,filmeganhadordoOscar96deMelhor
Filme Estrangeiro, vai além ao contar a história de uma
encantadora geração de mulheres. Comandada por
Amonia; a sagafamiliaratravesva três geTÚfÕes, falando de

força, de bele7a e de escolhos que desafiam o tempo. Ptmear
comAntoniaporpaisagens-modiftcadasaqualquermomento

, pela força da imaginação - e conhecer seus curiosos

.personagens - o filósofo
pessimista, a netinha

superrlottula,aJilhalésbica,.
aavó louca, opadreherege,.
a amigaqueadorapro.criar,
a viDnha que sofre 'abusos
sexuais ,e os muitos'lllnigos

_

que são acolhidos p�r sua

generosidade - vai nos
1embrardoquanto aindase
podejozerpelomundo,pela
vitiaeportudoqueaisteem .

..Pactoperigoso
So,lly é umatalentosajomalista com um

único problema, não consegueperder
peso e no seu trabalho, aparência é .

quase tudo. Frustrada recai em 'grande
. pecado, faz um pacto com o "diabo ",

.

conquistando
[ama efortuna.
Agora Sally pode'
comer tudo que
'desejar, .

sem

engordar uma'

única grama.. O

que ela .não
,

.,

esperava e queo
preço deste acordo

fosse tão alto.

, .

nas e precISa. ser .

modificado... mnplesmente
celebrando tifelicidade!

.

r
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OOMINOO��
r:rPareceque definitivameete
aPraçaÂngeloPiazera tornou
se parada obrigatöria da

juventude jaraguaense. No

último domingo centenas de

jovens estiveram por lá,
deixando o local mais alegre e

bonito. Bate-papodescontraído,
som para todos os gostos e

paqueras para todos, os lados
fazem parte do universo da

galera. Tirando os exageros na

bebida e as manobras infantis e

perigosas de certos

"motoristas", a nova mania

apresenta-sé como uma opção
.

visivelmente superior ãs 'nem

serrpre digeríveis programações
da televisão brasileira.

(;Aa.RITO·,
r;g=" Já estão abertas no

Colégio São Luís as

matrículas para o curso pré-.
vestibular Gabarito. Estão
sendo feitas das '18h30 às

19h30. As vagas são limitadas.
.

'

EM�lIÁ
W Os jovens psicöíogos
Dalton F. FIScher e Felício D.

Souza, depois de marcante

atuação em Balneário

Camboriú, passam agora a

atender emnossa cidade, naRua
Dr.Waldomir�Mazurechen, 55,
salaB (entrada do Hospital Soo
José). Sejambem-vindos!

IDUCAç40 FmCA
rsr C�lando Grau hoje em

Educação Física, pelaUniville,
o amigo Sidnei M. Lopes,
responsável pela. área de Lazer
da Secel de Jaraguá do Sul. A
OOIm�ação da conquista do.

,

canudo será ao som da Pop
Band, em grandioso baile na

Sociedade
'

Ginástica de
Joinville. Os parabéns da
coluna!

CE'NTER'SOM '

cu•. DISCOS· FITAS

Av.Mal. Deodoro, 40,
, FONE: 371-2847

i
Mesmo com toda a agitação da Marrakech, GISLAINE MOHR e

ALESSANDRA T. LESSMANN encontraram um cantinho para
uma "converse de neg6cios·

�I
. HIVER

"

,

José E1ll110 Zapata M. Jr. (2112), Roseli Oechsler (2112), I
\ Fernanda Alquini (2312), Claudete Ribeiro (2312),
" ; Rosangela Barbetta - "Dandy" (2512), Giovana Kazmierski

,

' �

(2712) e André A. L. Grubba (2712). " r

Artigosparaestaoo/unadevemserenviadospataAv.MaJ. DeodorodaFonseca."'"
"É necessário muito pouco para provocar um sorriso, inas n'l122,,1I1,andar,s/. 1,Ja,aguádoSu/(SC), Cep:89251-700. Sepraferir,paraos

fax: 311-1919 ou 372-3363, áos cuid�os deste colunista
'

basta um sorriso para tudo acontecer". (A.C. Wlllians) " .J

MARRAKECH,
r:jj=> Concurso debelezanascido ,

em Porto Alegre (RS) há rraís
de 15 anos, famoso por revelar
os nais belos rostinhos para o

mundo da moda, o Garota
Verão RBS TV será a

promoçãofashion deste sábado
dá. 'boate Marrakech. A
vencedora irá representar a

nossa região.na fmalíssima, em
Balneärio Camboriú, no

'próximo mês.

, HARPYA'
qr A banda sensação de

Curitiba, Dr. Smith, muito

coehecidadosjaragaaenses, éa
atração desta sexta-feira na

primeira promoção do ano da

Harpya, Com' sete anos de
estrada.e de repertório super
eclético, abanda é formadapor
Paulo Jr. (baixo e vocal),
Amandio (guitarra e vocal),
Rogério (bateriaevocal) eRody
(teclados). Outra atração da

noite é o novo visual dâHerpya,
Estä demaísl

PLAYBOY'
qr Por enquanto são apenas

especulações,Mm nosbastidores
cresce o boato de que aPlayboy
estaria sondando .a cantora

Daniela Mercury para que. a

baianinha venha a mostrar toda
asuasemualidadenas páginas da
famosa revista. Adeptos, ou não,
do axé rmsic, gostaram da idéia.

CURIOIIDADI!
,

qr '0 primeiro baile de
Carnaval realizado no Brasil foi
no dia 22 dejaneiro de 1840, no
Hotel. Itália, onde fica a Praça
TIradentes, noRio de Janeiro. '

©
Disse amadre superiora ao dono
da fannácia:
- Achei uma brincadeira' de I

,

péssimo gosto,' dizer à Irmã

Aogéliaqúe ela estava grávida! I
- Desculpe, nas ela estava com

soluços, e eu queria apenas dar- I
lhe umsusto. Nãofoi nada.
- Não foi nadaparao senhor,mas

,

o frei Carlos teveumenfarte.

fARMAC�NJn
Av. Getúlio Vargas� 158

, Fone: 372 ·,3469

VARIEDADES -11

,Que os Paralamas do Sucesso são um grupo nacional que mais

faz, sucesso na Argentina não é novidade para ninguém, O trio já
é 1ratado pelo público portenho, em BuenosAires, com o mesmo

carinho dispensado aos ídolos locais. Nesse .caso a simpatia é

mútua. Os Paralamas também gostam dos argentinos e já
demonstraram isso gravandocom CharlyGarcía e Fito Paez, Além

disso, seu sucesso "Loirinha Bombril" é wna versão da música
"Parate y Mira" do grupo argentino Los Pericos, que lançou no

,

final do ano passado o CD Yerba Buena. Para incrementar esse

intercâmbio, Herbert Vianna convidou a banda para abrir vários
de seus shows aqui no Brasil, encerrando nosso verão. (Franklin

Valverde,jomalistae pesquisador de rn_ca laIina)

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Shakira (Pies Descalzos), Fafá de Belém

(Pássaro Sonhador), Papa Winnie (All of my Heart), Cowboy
CowitryByAsa Branca. Principal lançamento: BlueSystem (Body
to Body).

.

, EH �'N""N'IJ
qr O vizinho município de Schroeder foi o local escolhido para sediar

a 1· etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, categoria
Down Hill, conhecida também como Kamikaze. As provas serão

realizadas no Morro do Agudo, nos dias 10 e 2 de março. Para não
deixar a adrenalína só para os pilotos, um Bungee Jump, de 40 metros,
estará à disposição do público. O criativo cartaz de divulgação do evento

tem a assinatura da equipe da Pró-Imagem,

---c I
I 'JOINVILLE '

Gine MOel/er 1 -

1'1' E 1'1\' ;.\- - ..
,I
IGine MOel/er2- ,

Jerry Maguire'- A Grande Virada'
,

Horários:14h,16h30,19h,21h30.
Marte Ataca.
Horári<>s: isn, t7h, 19h, 21 h15. I ISieepers .,. A Vingança Adormecida.
Horários: '13h30, 16h10, 18h50, 21 h30. I

Gine MOel/er3 -

II BLUMENAU "

'

Gine Shopping 1 - Jerry Maguire - A Grande Virada.

I . Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.
,

Gine Shopping2 - A Sombra e a Escuridão.
Horários: 14h,16h, 18h,20h,22h.

"Programação válida ,para o período de 21 a 2712.

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

I

I

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831FONE: 371�5309
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Inti ;. Liceu da Vida de Janette,
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

etc. _ Dr. Temojím S. Perotti. Dia: 27 de fevereiro de 1997 (5- feiras)
7' d R ·kill

.

I
.

.

hi
.

d
. . Horário: 16:00 às 18:30 horas

_ .L erapeuta e ,eI _ tarot e numero ogla; s atsu e terapia e cristais
. Preço: R$'50.00

com óleos essenciais; com Noemy. 15 vagas

_ Cartas do Caminho Sagrado (com técnicas indígenas) _ Cura com o
Curso: Curando o seu coraçãoPerdão '_ I Ching _ Renascimento Pessoal _ Paulo Senda, de Joinville.

_ Nadir Junkes - massoterapeuta (massagem relaxante).
'

. 'MAURE!) Atividadespermanentes do Inti
Atividades individuais (consultas com' hora
marcada): •

Rua Barão do Rio - Reorganização do sistema de energia humàna
, Branco, 353 - Centro

___Fo_-ne_:3_,7_2-1_13_2_
,. (limpeza dos chakras e aura). AUX11io à cura de

VEíCULOS
Carros Nacionais
e Importados

..

. depressões, estresse, etc. Inclusive' Terapia de vidas passadas. Dra.
Irene Zelak,parapsicóloga.
_ Quiropatia emagnetoterapia, dor lombar, dores de cabeça, labirintite,

.

Atividades de grupo (cursos):
História daArte, com o professor Oto F. de Souza. 5as feiras.

\
.

.

.
_ Desenho Básico, com a professora Sandra.Casa da Cultura. 4as feiras.
_ Escultura, com a professora Sigrid, Casa da Cultura. 2as feiras. '.'
_ Profecia Celestina (curso vivencial- ·14 sessões); comPaulo Poletto,
Sendas _ Joinville. 3a feira à noite � gratuito.
- Yoga, com Laura, às terças-feiras.
- Biodança, comClarice Côrrea, 6a à noite.
_ Terapia sobre a menopausa. LÚCIa H. Lopes eMilene Butzke.
_ CalendárioMaia, com Paulo:

"

IRENEZELAK
,

. ParapsicóÚJga (tkse,nvolve trabalho c'lm
mantroterapia) Sedia!laem CuritibaàAvenüla 7 de

Setembro, 1924 -tel: (041) 362-1648
• * Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza' dos chakras e aura).
;.. AUXI1io à curadedepressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso.. dores musculares, etc.
* INCLUSNE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS .

. Atende em Jaraguá do Sulmensalmente �o
centro INTI - Liceu daVida· Tel.: 372-�14l

"

liA.\' pessoas 110 //(IS,\'O planeta /UIO

estão colocadas emfila indiana.
Olhe cotn inais atenção. listão
Iodas na verdade [onnando 11111

circulo. de /IUlOS dados. O que
voei' der ii pessoa ((O seu lado.

acabará voltando às suas /JUIOS ".

IN.TI - Liceu da Vida
-

.

Noemy Yreny - Terapeuta de Re/kJ II
. Tara enumerologia.' �I'Shiatsu e terapia de cristais •
e ôleos essenciais [aromaterapia)
e angeologia
Consultas com horamtlI'CaJa
pelofone 372-1141

Curso com base no Yoga para prevenir .� reverter

doenças do coração:
* Movimentos suaves

* Relaxamento profundo
* Respiração coronária
* Abrindo seu coração para a paz interior
* Meditação - um caminho COJJl o coração

.Dia: 27 de fevereiro de 1997 (5- feiras)
Horário: 19:00 às 22 horas

Preço: R$ 70.00
1� vagas
Ministrante dos cursos:

.' "

Maria Laura Packer (professora de yoga, com

especialização na índia)
Locàlt Inti - Liceu da Vida
.Rua Emílo Stein, 300
Fone: 372-1141

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, veias, ,Cristais Energéticos.
Pirâmides, Incensos,Gnomos, Runas, Fitas,
Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel Atlânte,

.

Pedras do Signo, MapaAstral,
Numerologia•••

Rua Reinoldo Rau, 806 • Sala 2 • la.... do S.. - sc
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JaraguádoSuI, lldefevereiro de 1997 CLASSIFICADOS DE MÓVEIS CORRElODopovo-7

Lar.lmóveis
Av. Mal. Deodoro·, &83 - aala 1

LOCAÇÃO.
,

Apartamento o� quartos cl garagem RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300�00

Quitinete: 01 qto., ruaArquimedesDantas, 80. Valor R$160,.00

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

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

Casa de madeirá; 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, slrt - Valor R$
150,00 .

Casa alvenaria i quartos sem garagem R$ 180,00 - Rua ÁguaS Claras.
.

.

VENDAS \

Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarker
PIace, rua ReinoIdo Rau, centro

Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira 570mZ'
Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com 70ni- no Lot. Vicenzi e Gadotti

Chácara em Corupá com 131.000,OQm.2 com toda infraestrutura.

Chácara �m Nereu Ramoscom 88 morgos tendo casa, luz e áiua.
Chácara à 6km do Centro com 50.000,0Qm.2

INTERIMÓVEIS
ÇRECI0914-J

CASA EM ALVENARIACOM
160M2, TERRENO COM 450M2

,

,

' ,
- RUA LUIZ GONZAGA

. AYROSO(JARAGUÁ
ESQUERDO)

PREÇO: R$ 55.000,00.

CASAEMALVENARIACOM "

500M2960M2- VILABAEPENDI,
PREÇO: H$ 320.000;00

,
'

TERRENO COM 360M2
LOTEAMENTOMAR_IA
HUSHSKARUBINI

. (PRÓX: BOTAFOGO)
PREÇO:R$ 9.000,00
(NEGOéIÁVEIS) .

APTO. ED�.JARAGUÁ COM
182M2 (IMPECÁVEL)
PREÇO: R$ 70.000,00

SOBRADO COM 160M2,
TERRENO COM 600M2

VILANOVA(CQM PISCINA)
PR�ÇO: R$ 65.000,00

Telefoneprefixo 371

p-- - -_.- '.'CRECI Ne 1589 J

I
' .

I
I' I
I I
I Ba_._.a' Sul I. '

I- Imóveis I
I FONE:, C04?2e 372�2734 •
I TÉRRENos

I- Tem:nos c/378m2, Roa 683D" Juliana - Barra -lU 16.000,00

1-Tem:noc/384m2,
JardimHruBChka-H- SãoLuSs-R$3.000,00,entradaI+ 20 x R$ 300,00 _,

•

1-
Lotes Res. Imperador - R. João J. Ayroso, 30% entrada saldo 30x

-Itotal R$ 10.000,00 '

,

- Terren c/�m"'-R.VirgflioRmini, na BARRA - R$ 16.000100-
I pareelado. " I
1-

Terreno Lot.HanemanndcfrontcAgbaBertba=:R$10.000,00eml2x
'

I- TerrenosLot. OuroVenle,aa6saMalwee-20%entrada,s�doeql�0 '

I meses - total R$ lO.OOO,OO I-Terreno c/450m2, Lot. Papp - ,aceita F-4000 ou Merciedes 608 - R$
,

122.000,00,
'

,

I-Tem:noc/450m2-R.BCrtbaWeege,naBARRA-logoap6saMa1wee

1- R$1l.000,00 parcelado.
I- Terreno cll.384,50m2 (13x1.055), lot. n°5, DaR.Augusto Scbwartz,

,

I
Amizade - RS 6.500,00 em 12x. '

" -SíTIOS ,

I
1- Sítio c/37.500,00, casamiltac/l00m2e outra de madein.c/70�, I'

uma lagoa, espaço para, DOvás lagoas, 15,000m2 em pastagem,

11OCalizado emRioa da Luz "-Tu.MaclJÇOGnode, distantem IOkm daI,malweeaceitacasasnaBarracomopartedopagamento-R$27.000,00 ,

I-pan:elado., I
'

- Sítio c/14.600m2, tcm:no um pouco im:gular, comcasas de madeira

I
de 97,s0m2, 3qtos,comúvoJa frutffi,eras, pa1n:iito, libeirio paralagoasI-l_U 26.000,00 - aceita carro� R$4.000,00.

ICASAS
'

,

I
1-

casa em alvenariacl 140m2, 3 qtos, garagem" tcm:no cl 672,75m2-
R. BertbaWeege, ao lado daMàlwee - RS 35.000,00. I- Casa'de madein.c/70m2tcm:no cl2.010m2- Ro!lHorácio RQbini,

1706, na Barra - R$ 35.000,00. I-casa�venariac/80m2,tcimnoçf600m2. 'r'tfaK1ein,3kmap6sParque
,

, I Malwee - R$ 13.000,OÕ I
LOCAÇÃO ,

,-

I ,Apto.2quartos-R.Horácio-RÚbini,defrontcNANBTE-R$230,00I
l-casasemalvenariac/150m2defrontcaMALWEE-R.AI!geloRubiniIs6 p/com6�io RS �Oo,QO .

I, -Apto.2quartos,garagem-R.PastorA. Schneider, 1.187 -R.S279,OO'1-Salacomercial.c/I9m2,R.AngeloRobini,defrontclgrc:jadaBARRA
- R$ 160,00

.

I-Casaalv.2qUartoB,garagem-R.JOséNadOCb, 1.567,Sãouns-R$.. 280,00,'
.

1-CasaAlv. 5 quartos, demais dependencias - R. BertbaWeege, 352 --IRS300,00 ,

.

I-Casaalv.2qu�sedemaisdependbcias-R.latera1daBeJthaweege I.
RUA ANGELO RUBIN!, 1224 - SALA 09

I·
TERRENOS

ILoten° 571...oteamentoAnaPaulaIV -R$7.500,OO
LotedeesquinaLot.Kuismanfiiniloteno46-R$8.500,OO
Lotec/950m2Lot.lnisManfriniloten047-R.$8.00Ó,00

, Terrenoc/1.540m,2pr6x.Scar-Centro -R$100.000,00

I TerrenOC/5'1,84.
m2Rua199(VilaNova)R$140;000,Oa

ITerreno I.ulsMafrini(comfundamento decasa(loten° 139)
-R$9.000,00 "

.

Terreno RuaDoiningos <laNovacl260m2"R$55.000;OO ,

, Terrenocl85.000m2MoJhaaoladoda�ta-R$QO.OOO,OO
. 'Terreno c/575m2 Lot. Versalles IT (Lot. n° 53) Fora de

'I
enchente-R$15.000,00 '

'

I.

CASAS '

Casa em Alvenaria 189m2Tifa dosMartins'Terreno c/ '

, 2.89Om2_R$'30.000,00
.

�asaemalvenariac/lbom2-AnaPaula-R$ 35.000,00

I
Casaemalvenariac/96m2RuaJoãoSanson, 157 -Ilhada

I
" '

,

Figueira-R$2G.OOO,00 "', "

,

Casa em alvenaria c/120m2-Rua JoséMesch �Três Rios

-R$17.000,QO '

Casademadeiracl91m2-Rualoão'Pranzner - R$16.000,OO

I
'.

APTOS

, ,Apto.Edifício Jaco Fmmendoerfer c/lQ0m27° andar
R$50.000,OO

LOm8FINANCIADOSAPARTIRDE

I
R$l.000,OODEEN'l'RADA
LoteernenteCiriloZanghelini
Loteementö'Cemposampíero
LoteernenteConstantino Pradí

LeteementoOero Verde
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CO_ODO POVO - 8 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIs· Jaraguá do Sul, .21 de fevereiro de 1997

IMOVEIS:

i
Vende-se casa de alvenaria:

semi-acabada com 81 'm2
com terreno em Nereu

Ramos por R$ 15mil.
Tratar 371":2410.

.

Vende-se Apartamento no

Residencial Amizade de 2

quartos. Tratar 446·0514.

Aluga-seCasano Rsu.jrarar .

372-1524.

Procura-se pessoa (moça)
\ para dividir aluguel, tratar
371 ..1155 com Inês,

Aluga-se Casa próximo ao

Posto Mime, tratar 376-
7121.

Vende-se Lote de 362m2 na
Rua 165 João Klein,
próximo ao Salão União na

Vila Lenzi com meia-água
de 3 peças por R$ )Omil.

Chave

Tratarno local, aceito carro.

Vende-se Casa de 6x9m

para tirar do local 'por R$
900,00. Tratar 371-0465.

Marcola por R$ 20mil,
tratar com Gilmar à tarde

975-0782.

Aluga-se estabelecimento
em alvenaria para

Vende-se Terreno em Três . comércio com puxado para
Rios do Norte de 15x30ni ,mOl;adia, tratar 371-9165:
com casa pol' R$ 12 'mil. com Fábio ou EIL

Tratar 975-1608 .

Vende-se Casa Mista em

Três Rios do Norte .de

7xl0� 'por R$ 14mil.
Tratar 371-2553.

Vende-se '2 Terrenos em

Três Rios do Norte por R$
4mil 'cada, -e vende-se 20

de 70m2 para ,tirar do local
porR$1.500,00. TratarRua
Antonio C. Ferreira, 1374-

..

após 18h.

I

VendeLse Casa: mista em

Três Rios do Norte em

. frente ao Ponto de ônibus,
tratar�71-5209 com Célia.'

Vende-se Casa de alvenaria
. de llx4m por R$ 18:mil na

BR.280 km 71 pröxim a

morgãos com casa. Tratar' Lanchonete 2 Irmãs, casa
372-1274. . 248. Tratar'372,..3777 com .

.

Vénde-seCasaemAlvenaria

de 120m2, RuaAlagoas, 51
Figueira por R$ 49mil.,

Tratar 372�2811.

Vende-se Casa Mista na

PedreiraRioBranco porR$
12miL aceito carro, tratar
com Avenil no . Bar

Brandalise (entrada pedra
branca) e vendo Terreno na .Vende-seCasa de alvenaria
Rua Antonio Bernardo

,
'.

Schmidt por R$ 6.500,00'
aceito carro,' tratar no

mesmo lócal.

Vende-se Terreno com,

143m2 próximo ao posto

Ec. MATHEDI I

I.

�Aptos.com 3donnit.
- Play ground
- Gás central-

- Salão de festas
,

- AJ-dl�mento fronial.
laterar - Interfone

- FINANCIAMENTO DIRETO ,COM A CONSTRUTORA
.

- ENTRADA FACILITADA
- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMBtM VALEM

COMO PARTE' DO PAGAMENTO
.

'

- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO, DE

em São Francisco, próximo'
,

,

ao centro com 3 quartos, 1

suíte, garagem por R$
20mil. Tratar 372-0260.

com Lurdes ou Rose.
-

"

João Adriano.

Vende-se Casa de 70m2, na
Estrada Nova. Tratar Rua

Cabo .Harry Hadlich, 677.'

. Procura-se Casa para

alugar, preferência na Vila

Rau ou Água Verde, tratar
com Marlize 371-5475.

Vende-se Terreno no Bairro

João Pessoa, lot, da Berta

Vende-se Casa de Madeira .Imöveis com meia-água,

,

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

VENDAS:

cf" qto_.,
• (suff. cl
� hldro},
:ao",., "

amb.nt.s pl
.

sa••
1.,.lra. R.
FNnc/sco
iliuschka.

N.gocl••• cf
1m6..,., d.

m.nor valor

PAGAMENTO

tllVIC>BILIÁRIA

tratar
.

�72-11 00 com

Sérgio.

Aluga-seCasade alvenaria,
.

Rua ,Henrique Krause, ao
1ado do Lupe Transportes :.'

Figueira com Ivo.

Aluga-se Casa, de 5 peças

para casal sem fíhos porR$
230,00, tratar Rua Roberto
Ziemann, 2920 esquina
com Ígrejá São Cristóvão

com Jair.

, ,Aluga�se Quartos
mobiliados com roupa

Javadaepassada, banheiro e
.

lavanderia 'por R$ 70,00.
Tratar Rua Ida Bride, i73
em frente ao Líder.

Procura-se Casa para
alugar, de preferência na
Vila Rau ou Vila Lenzi,
tratar 371-4424.

Aluga-se. Terreno na Rua
Curt VaseI, tratar 372-1570.

cf:i qto�.,
:aDm�
•mp/a
Ir.. d.

chu"atfutll".
toda

VENDAS: I
- Terreno cl 570m2, cl 2 frentes; 15x38m, Ilha da

..

Figueira, lateral Henrique Kraúse. Valor R$ 12.000,00
- Terreno c/ 561mZ, Vila Rau, prox. calç. Mendonça .

Valor R$ 15.000,00'
.

- Lotes rua 850, Willy Günther, 14x31m, 434mZ, pronto
pl construir, pr6x. j Ma/wee. Valor R$ 8.000,00
parcelados.

.

- Terreno rua Rio Bnmco, 15x38 - 570mZ, c/ casa de
madeira, próx. super SESI; Valor R$ 55.000,00. '

- Casa de alv. cl 80mZ, Rua Clara Hanemann - Barra do
Rio Cerro, apÓs à MaIWH, NOVA. Valor R$ 26.000,00
- Casa mista c/ 99mZ, terreno c/.501mZ -, 17x30m; toda
murada, Ilha da Figueira, roa José Teodoro Ribeiro.
Valor R$ 30.000,0, nego

'

.

- Casa de fllv. c/ 220mZ, lateral 25 de julho, c/2'quartos
+ surte, bairro Vila Nova. Valor R$ 120.000,00, aeeita-
se apto.

'

- SALAS COMERCIAIS na Reinoldo Rau, ú/(ifTÍas
unidades, finam). direto cl a constr. em 18 meses.

UVRE,SE DO ALUGUEL.
- Apto, c/.3 quartos, NOVO, Rua João Planinschéck,
aeeita"'se CARTA DE CRÉDITO.
- Apto. c/ 3 quartos, edif. Vila Nova, cl garagem. Valor
R$ 25.000,00 + financ. '

"

- Gasa de alv. c/ 220�, 4 quatos (surte c/, hidro), 4
salas, é/lareira, toda murada, rua Francisco Hrushka.
Valor R$ 100:000,00, négocia-sB cl imóvel, çarro e

parce/.
- Casa de alv. c/ 163m2, terreno c/ 542mZ, 3 quartos
_(sufte) rua João Januário Ayroso, frente malhas
Kar/ache.. Valor R$ 62.000,00, troca-se por imóvel de
menor valor ou paroe/�.

Sobrado·
.m

constru9'o
cfRB6",.,
Lot..m.·nto
Champagnat.
Valor ,

çA'"
R$ 85.000,0(}
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Jaraguá doSul, 11de fevereiro de 1997 COllRElooorovo-'

Aluga-se Casa, Rua Victor l.Uiz

Rosemberg,347.

Vendt>-seTerrennaVilaFreitas

emGuaramirimcomlümilms

porRS20miL Tratar372-3815 '

com Toninho.
I

Vende-se Terreno: em São

BentodoSulcom 2barracões

e casa, tratar naAcademia

DancingDays-V.t1àI...enzi.

Procura-se Casa ou

" Apartamento paraalugar, de
preferência na Barra, tratar
973�8525.

,

Aluga-se casaporR$ 130,OÓ.
TratarRuaAguasClaras, 436
fundos.

Vende-se Terreno de15x30m
com casa de 7.,5x8m de

alvenaria no Bairro

Amizade(com mais um

fundamento de6x8m)porRS
l lmil. Tratar973-8094 com

CruzeSouza, 115.

Afuga-seSalacomercial, tratar' Aluga-se Casa naVilaNova,
371-3132. tratàr372-2706.

Procura-se casa para alugar,
.nas proximidadesdaY. Lenzi,
para casal com 1 filhopago de

R$ 150,0.0 à R$ 200,00.
Tratar 371-4424.

Vende-se Instalações
completasdeJanchonete, tratar
rua JoãoPlanicheck, 68 após, ,

18:30h.

Aluga-se 2Apartamentos de
100ni1 cada (Figueira), tratar
372-3359.

"

.

Vende-se ötímaresidência em
'

alvenaria próximo aWeg II�
livredeenchenteporRS 45mil,
'aceita-se, carta de crédito e

automóvel, tratar 979-04�1. I

3mi1. Tratar Bardo Fuzil com centro de Jaraguädo Sul com
Claudionor, das 17 às 20h. 4 dormitórios, -2 banheiros, e

Vende-Se Casamistade 88m2
com terreno de400m no Lot.

.
ConstantinoPradi, Tratar372-,
1401 aceito carro.

Vende-seTêrrenonaVilaRau

,porR$10milde450m2• Tratar
37.1�1846.

Vende-se Terreno 'na vila
Lenzi, lateralR. Ir. Leandro,
584.

'Aluga-se Casa no Jaraguá
Esqeerdo, TratarnaVJ1aLenzi
em frente ao Bar São Bento,
casa340,fone372.;.0142.

Aluga-se Casa de alvenaria 6
peças porR$250,00,Ruada
Abolição, 311 Cohab Y. Rau
após 18h.

Vende-se 'Ierreao na 'praia d
Grand, próximoà colégio por,
R$3.700,OO. TJ,'8tar371-2966
comErinice.

Vende-seCasanaCohab por Vende-se Casa de '78m2 e

�$ 13mil com porão e garagelÍlnaViláAmizadeem
garagem, tratarRua João da Schroeder, aceitacarroatéR$

, Vende-se Terreno de 21 x21m

próximo aRodoviária nova,
. trocaporte�nomaior ou na
, praia. Tratar 973-5350..

Aluga-se Casa de 3 quartos
próximo ao Salão Amizade.
Tratar372-1362.

Vende-se um Terreno com

Casade 143m2semi acabada

mais dependências' de

empregada, por R$ ,40mil
negociável. Tratar 328.,.0907
ou 981-4098. '

Vende-se Apartame�to com 1

dormitório, sala, cozinha,
banheiro egamgememPiçarras
porR$ 20mil, aceita-seapto de

,
/

'2 quartos em Jaraguá do Sul
(pagando adiferença). Tratar
372-1626.

Vende-se terreno de 600m2-

'Lot. Papp - R$ )6.000,00 -

negociável. Tratar 376-2393
ou 973-8644.

-Vende-se casa de .alvenaria

120m2_terreno 500m2, (inuro
com 2 metros de altura), 2

quartos, 1 suíte, 1 BWC social,
póximoaoPostoMarcola por f salade visita, sala de jantar,
$ 20mil, tratar 975�7�2 com oozinhaelavandeira. ValorR$
Sr:Gílmarà·tarde. 49:000,00 negociável,Contato

Rua Alagoas, ',51 - nha da

Vendt>-S�Casadealvenada, no Figueira falar com Alcides.

'.

PLANTA0 DE VENDAS

FONE: 973-5406

flirr CASAS fIgp
ÃREA(M2) � VALO.R OBSE�VAÇÔES

Construkla Terreno QUARTOS R$
,

152,00 392;00, 04 ,55.000,00 Ácomb�r
-

195,00 468,00 03 70.000,00', Negociável
180,00 04' 78.000,00 Àcombinar
130,00 420,00 .

" 40.000,00 Trocaporcasa
140,00 330,00 IX) 65.000,00 ConêlÇões de pagamer40 à combinar
,157,00 3.588,00 Q3 88.000,00 Condções de pagamento à contllnar '

247,00 512,00 03
'

.43.000,00 C�ções de pagamento à combiliiu
,530,00 530,00, 05 250.000,00 Valore condições a combinar
114,00' 286,ooma 03,

-
, 40.000,00 Asst.mlrflnanciamento de 72x32,00

159,00 350,00 03 ' 45.000,00
118,00 462,00 da '"37.000,00 Aceita troca com terreno demenorvalor
'70,00 '435,50 d3 18.000,00 Condções de pagamento à combinar
2Q5,�5 617,50 04 58.600,00 Enfiada de R$ 29.000.00+ 12X TR+1%
100,00 520,00 04 38.000,00 ConcIç6es de pagamento à combinar

TIPO

Sotirado '

AIv.
AIv.
Mista
AIv.
AIv.
Ale.
AIv.
AIv.
AIv.
'AIV.
Mad.
AIv.
AIv.

ENDEREÇO

R. 402 nD ,53 • Lat. Francl$CO Huska
R. José Nal10f s/rf:'. Ana Paula
R. Hend�eMa�aJdt; 449 CzerriaWi!i
R. Geraldo Hamack, 231 • V, Laau
R. lJ.iz.Saler, 63

'

R. Marechal Hermes sIrf' ·Schroeder
R; Feliciano Bortollrli. 271 - Barra
R. RorianoFreiberger, 70

'

R. HervlqueGefert.'1627 - V'a Lalau
R. RodoitoHlterusller, 48
R. BoIfvia rlI71 .. Czemlewlcz
Rua Rlchardt Piske, 411
R. OIto Meyer, 66· Via L�
R. ChIe, 20 • Czemiewlcz

APARTAMENTOS
Rua Gl.I'I'Ien:lnclo ela SHva, 555 - CenIlP - Ed. C8rva1'1o
Rua ProcópioGomes deOliveira, 1320 - Res. Isabela - 2" andar

.\_

714,00

375,00

35.000,OQ
371,.00

4.236,00

494,59

5.000,QO

840,52

250.000,00

385,70

468,00

TERRENOS,
VALORR$
85.000,60
15.000.00

85.000,00
26.500,00

840.000�00
18,000,00

70.ooo,QO
50�000,00
60.000,00

30,000,00

14,800,00

Com pàlcelamento à combinar
Com parcelamento à combinar

CondÇÕt8depa�o à corrblnar
Condçê:!es de pagamento à combinar

Á ec;rnblnar
ConcIç6es de paganiento à eormlnar
Àeomblnar
Condç6es de Pagamento à combinar

C�ç6es de pagamerio'à cortü)ar
cOnêtç6es depa�o àCombinar

LOTEAMENTO FRENTE WEG I .;. TERRENOS COM VÁRIAS ÁREAS
R$ 25.000,00 À VISTA OU R$ 5.000,00 + 25 DE R$- 1'.000,00 FIXAS

ENDEREÇO
, Rua ProcóP.io G.(lIIvelra, 1360
RuaOito Meyer,
RuaAngelo Torlnell·Vila Nova
Rua Toriláz Francisco de Goes - VIa Lenzi

, Rua JaCeb aK:k nD 137 • centro
Rua 748· rua ao lacb Recreativa Marisol
Rua A�oIfo�doerfer, Barra do Rio MotÍa
RuaWalter.MarqUardt. c/benfeitoria.
Estrada Qual - Guaramlrlm
I\JaArnszonas .

Rua�oGesser
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CORRElODopovo-lt

,

do Mercado Brasão-Estrãda Nova. .

, CLASS�ICADOS DE' VEÍCULOS
,.

\éndC-se Fusca/85, à álcooi por R$ 3.400,00. Thatar
372-0260.

\énde-seAp'/87modelo 88 por R$ 1.500,00, aceita
proposta. Tratar 371-7032. '

Troca-se Consórcio contemplado por Terreno
próximo 1i0 centro, tratar 371-9364.

\é.Jlde-se Fusca l500n2, à gasolina pOPR$ 2.350,00,
aceita proposta. Tratar 975-1029 com Jean.

\énde-se �rtl84 por R$ 4.400,00. 'Ii'atar Rua 25
de julho, 1106, Vilà Nova.

:\énde-se MU85 pot R$ 1.200,00 .. Tcatar 371-3831.

\\mde-sc Prêmo CSL 90/91 por R$ 7Jiú.l. Tratar

A�mia Pcdicação em fiente ao antigo·Docring.

\énde-se Escort 094 porR$ 10.500,00. Tratar fundos

dAGUARJT50
* Partida elétrica '

• * cambio automá1loo
* Motor 49,3 CC
* FreIo a cisco na

,

roda clanteira
*$uspensAo
teIeSicópIca na
clantelra.
* Porta-capacete sob
obanco

.

*Valor RS 3.180,00
" XPLORER300'4x'_

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

J·ET·SKI·USADOS
Kawasaki SX ' 94

KawasakiSXI 95
Kawa� ZXI900 95
SEA-DOQSP 92

R$6.000,OO
R$8.0Q0,OO
R$12.000,00
R$ 5.500,00
R$ 4.500,00'
R$ 4.500,00

'

, 'R$ 3.500,00

.

Carretinhas para
, motos e Jet-Ski DK
'R$ 700,00

, POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

,

VEICULOS:
:\t:ndc-se Monza à gasOlina completo por'R$ l2mil.
Tratar 3730239 ou 979-0169.

\ende-se ou troca Corsa/96 motor 1.0 por carro de
menor valor. Tratar 373'-0682.

\énde-se Chevetten6 por R$ 1.800,00. Tratar 371-
3100.

Compra-se Gol CL, motor 1.6 à gasolina ano 91 a 94.
Tratar 372-2965.

\t:nde-se Camnhão Chcvrolctl57 à gasolina por R$
3mil. Tratar 371-3914 com Raimundo.

\énde-sc Chcvette/80 à gasolina com toca fita crádio

por R$ 2mil. Tratar 373-0761. ,(

,* PartIda.eIétrIca
* cambio automá1loo

,

* Motor 95,6 cc
* FreIo a disco na roda:
dianteira
•�telesc,ópIca·
na clanteira
··Por1a-capacete soO o
banco
* Valor RS 3.380,00

_

TRAILL BOSS 250

JET·SKI· YAMAHA
WaveblasteF' 96.0K R$9.800,00

, Super..Jet 96-0K R$10.800,00
Wave-Rider

'

96-0K R$12.300,00
Wave-Rider 1100 96-0K R$14.500,00

Y8maha Super..Jet 92'
Yamaha Super..Jet 92
Suzuki

<

94

Jaraguá do Sul; 21 de fevereiro deI9
.

•

\énde-sc Fiatl79 branco POl R$ 600,00 e UlII

capacete .por R$ 30,00, tratar-fundos do Hotel,
Barra Velha, Vila' Lalau..\éndc-se Pampa/86 por R$ 2.800,00 + consórcio

de R$ 72,00 mensais.Tratar no Supermercado 2

Amigos, no João' Pessoa. \éndc-se FlbaS/86, à�lina,5marchas, vermelho
em ótimo estado por R$ 4,600,00. Tratar Rua'
Angelo Schiochct, 100 .L centro.\énde-sc Monza C�ç/90 por R$ 9mil. Tratar

986-0902.
'

\énde-se Caravan ComodoroSLE/88, com�ção ,

hidráulica, trio elétrico, alarme, ar, dcsembaçador ,

cm ótimo estado. Valor R$ 5.500,00. Tratar Rua
Ludovico Vailcr,. 126 lateral da João Tosini em

Corupâ com Tadeu.

\énde�se Saveiro/90 à. gasolina, semi-nova por R$
6.800,00, tratar 372-2890.

\énde-se es 400/83, cor prata por R$ 2.500,00
(inteira) e vende-se Motoneta Sundaw com 11
mescs de uso por R$ 2mil. Tratar 973-5620 após
14h.

\énde-se Moto Titan/96 com l800km rodados,
porR$ 2.400,00 + 15 parcelas de R$ 72,00. Tratar
R. Ludovico v.ülcr, 126 lato da R. João Tosini em
Corupä, com Tadeu.Troca-se XR3/84 pr Corcel II, assumir prestaçõea,

Tratar Rua lideis Stinghc, lote :3 Loteamento
Ccntenârlo.

\é!}de-sc Chcvette177, todo reformado piritura
metálica, bom de latà e mecânica, estofamentos
novos por R$ 2mil. Tratar R. AuglJBto Demarcai,
3587 em fiente ao Rodeio Crioulo TtesRios d� Sul
com Nete.

\é�de-se Uno 1.5R189, vermelho, vidro elétrico,
alarme, som, aceito carro de menor valor, Tratar
371-8835.

\énde-se Fusca 1.500n2 com som (inteiro), Por
R$ 2.400,00, aceita parcelar (3x R$ 800,00).
Tratar com Jean 975-1029.

,

\tmde-se Fusca/75, bege, motor Okmr impecável
por R$ 2.600,00. Tratar 371-0301 com Solan�.

Compra-se Carro ano 89 à 95, tratar 372-2872.

\énde-se Goi CL 1.8/88, pratar por R$ 6.600,00.
Tratar 973-5327.

\énde-sc Fiorino LXl94'à gasolina, 1.6ie, bordõ .

porR$ 8.600,00aceita carro demenor valor. Tratar
372-0597 com 1m: ou 371-5924 com Carlos.

\éndc-se Gol GL 1.8/91, à gasolina azul ínctâÍico
por R$ 8.600,00 ou ãcombinar, Tratar 372-3162. \énde-,se CB 450/84 por R$ 2.300,00. Tratar 372-

1467 C9ID Ítalo.
'

\énde-se CB 450/84 por R$ 2.300,00, e XLXI86
por R$ 1.800,00. Acato moto de menor valor.
Tratar 372-1467. \énde-se XLX/86 por R$ 1.800,00. Tratar 372-

1467 com Ítalo.
\énde-sc Maraj6/81 em ótimo estado, no valor de

, R$ 3.200,00, aceito troca ou moto. Tratar 372-
3304.

\énde-se Chcvette/84' modelo 85, à álcool. Tratar
.

com Sandro no 392-3059.

pARA-BRIS�S
JARAGUAI

Comércio de Vidros Novos e UsadosparaAutos

Colocação de Pára-Brisa Colado

VOLKS - FIAT �,CHEVROLET - FORD
'

QUALIDADE·CONFIANÇAEHONESTIDADE
COMOMELHOR PREQODA PRAÇA· VENHA

CONFERIR'· FALECIZECA
'

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

Troca de óleo com filtro a partir de RS 19,99
Grátis: Revisão de 15 ítens + 1 super Boné

6LEO
CENTER

Porque segurança Ei 'fundamental
Fazendo a troca de óleo nos Postos Mime, você seu carro saem ganhando.
Confira as vantagens:
- Ambiente limpo e de máxima segurança;
- Pessoal altamente qualificado;

"

-. Troca de óleo a vácuo e sucção;
. -,Sistema não prejudicial ao meio ambientá.

Walter Marquardt
8$rnardo Dornbusch e Epltáclo Pessoa
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CLASSIFICADOS DEVEÍCULO� -

CORREIODO POVO - 11

JARAGUÁ DO SUL
,

VEICULOS NOVOS
PalioED v,ennelho 97 0Km
Corsa super 1.0 vennelho 97 .0Km
Fiat PálioEd 1.0 azul 97 0Km
Goi mi branca 97 OKm
Kadett branco 97 OKm
Uno MAie 1.0ep .� azul 96

Logus GL 1.8 cinza 95
Pálio 8,)X 2pts 97 0Km
CorsaWind 97 OKm
Corsa Plus CPl 97 0Km
Pálio El2pts 1.5 97 0Km
Pálio .El4pts 1.5 97

-

OKm
Corsa Sedan Gl 97 0Km
Pa.rati CU mi 97 0Km
Kadett Gl1.8 97 OKm
T1p01.6mpi ·97 0Km

LogusCli OKm
Golf Gl1.8 97 0Km -

Tempra Sv + ar 97 0Km
Tempra 16v + ar 97 OKm
'Vectra GL 97 0Km
Vectra GLS 97 0Km
Vedra CD 97 OKm
Omega GLS 2.2 97 0Km
OmegaCD4:1 97 0Km
Santana mi 1.8 97 0Km
Santana ini 2.000 97 OKm
Ranger,xl' OKm
S-10 .sip 97 OKm
S"10 Extend Cab 4.3 97 OKm
F-10oo HSD 97 0KrT.
BlaserDlX 4.3

-

97. OKm
Ipanema GL 1.8 0Km

,

VEICULOS USADOS

-e'.
-

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES

NOVOS
M.B.-1214/51 branca OK

·M.B. - 1218/48 branca OK

M.B. - 1218/51 diversas OK

M.B.-Ll418E148 branca OK

M.B.-1621 branca OK

USADOS
Veraneio turbo luxo ' branco 94

Wi- 7.90 chassi àmareIa ' 92

Ford Cargo 3224 cavo mecânico vermelha .�

F-40oo carroço . bege s9

v.w. 14210 Tnique can'oç. branca 89

v.w. 7.90 carroço amarela 88

Wi 7.90 chassi branco 87

Carreta Pastrlm eixo branca 87

Wi 14140 truque baú' 87

v.w. 14.140 truque baú branca 87
I ).

v.w. 14140 truque baú turbo branca 87

v.w. 11130 truque carroç azul 86

Ford Cargo 1517toco baú 86

v.w. 11.130 truque chassi branca 86

Ford Cargo 1618 truque c:J baú 87

Ford F 11.0ootoco carroç azul 85
Om.gaCD _ azU 06

Chevrolet 0.60 toco carroç, motorMB vermelha 81Om.gaCD vermeho 06
Omega CD . cinza . 05
CIu!rUnCl1.8 vermeho 04 Chevrolet 0-60 toco baúmotorM.B. marrom 81
Ver..... com�to gas. 04
Rat TipO v.m.met gas. 04 Chevrolet 0-60 toco êaITOÇ' bege soIl'lo Mie cinza gas 03
Kanbi branca ale 03 M.B. 1519 toco basculante azul 78MonmSlE branCa gas' , 02

.

·Versaile. GI.ia' azU gas
.

02
Rorino brMC8 gas GI M.B. L608D azul 71
Monza Claaalc � g88 GI
Verona beg.met.· g88 00 M.B. 1113 toco carroço azul 76Pick-up LX 1.5 �de g88 80
Mava.SLE preto ale 87 �.B. 1519 cavalo mécâsico amarelo 75·OpaIaCan. cinza ale 87
Gol bege ale 87
Eacort azU ale 87 M.B. 1113 toco carroço azul 74'
Rat147 bianca ale 86
Maraj6 bege gaS 85 M.B.

_
008 branco 75

VC1J� branco ale 84
Marao branco gas 83 M.B.608D ezul 72�a bege gas 82
Passát cinza 82 --

DelR'y branco gas $2 M.B.1.111 azul (f)
-Maraj6 ve""elha gás 82

. CpalaCan. bege gas 82 M.B.1.113 azul (f)Coroei " branco gas 81

. -

.

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

R.
95 'verde
9� consÇ>rc�do
95
95
94
94
93
91
91
91
91
90
89
89
88
88
88
88
88
87
85
85
85
81
81
80
80

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

Gol10oo plus OKm prata polar

Rua J<>in"ill� .'11� 3573
F<>n� (04-7) 37 .... -9822

JARAGiUA DO SUL - SC;

AUTO NOVO
VEíCULOS

2 FUSCAS - anos: 74; 79 em ótimo estado por
..

R$ 2.000,00 cada

Escort L 1.8 94 cinza
Eseort GL 1.6

-

00 prata
Parati CL 1.6 92 verde
Chevette SL 1.6,S 89vermelho . ale
Chevette SL 89 bege met, alo,
Uno, S 1.3 88 branco
Del Rey GL .1.6 83 branco
Corcel II 82 bege
MOTOS

'

CB 400 84 bordõ 2.80.0.,0.0.
XlX 350. 87 prata 2.60.0.;0.0.
CG 125 86 branca 1.50.0.,0.0.
TODA� DEVEfcuLosÀ PRONTAENTREGACoMMELHOR PREçol

i R. JOINVlllE. 2050

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

Pointer
Parrpâ
Gol1000
Tempra 1-Sv. comp.
Corsa
Uno ELX comp,
Tempra 16v I

V�ra completo rred. JlX
Kadett SL
GoiCL
PampaGl1.8
Monza Classie comp.
Monza Classic: SE
Monza SlIE

.

Monza automatic:o

EscortXR3
F-�OOO SS
Monza comp.
UnoCS
Monza
Escort
DelRey
0-10
GoiGL
Corcel
Fusca

[Edicar�
,

Com6reio de Autf;t
Peças.Acessórios

Ltda_-ME

Especializada em. todas as linhas nacionais
,I

Pá,ra-Iama Fusca - R$ 24,00 :

. Pára-choqueFusca - R$ 21 ,00
Farol Fusca·'R$ 8,00

marron

branco
branca
grafite
bordo
grane
vermelho
branco
azul
azul

gas'
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
-alc
alc

cinza
branca

gas
gas
gas
alc
ale
ale
alc
die
ale

marrom

branca

prata
prata·
azul
azul
branca
azul
preta
branca
grafite
branca
branco

gas
ale
ale
ele
die
gas
ale

gas·

gas
ale
ale

12.30.0.,0.0.
11.50.0.,0.0.

,

9.200,0.0.
5.30.0.,0.0.
5.30.0.,0.0.-'
5.50.0.,0.0.
3.60.0.,0.0.
2.60.0.,0.0.'

ale
ale

gas
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CORRElooopovo-12
,

AUX. 'ESCRITÓRIO
,
CLEITON 372.2505

: VENDEDORA
!
i SILVIA 973.5530

AUXILIARCONTÁBIL
"VIVIANE 372.0276
I.

'

MOTORISTA AUTO.
'

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON ' 371.8054
MOlORISTA AUTO.

CESAR 371.8953
rsc ELETRÔNICO.

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSJ 973.8068
. AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENHIsTATÊXTIL
ANGELO 374.0228

CONTADOR
LUIZ '

" 634.0568
, AUX. ESCRITÓRIO'
CARLA· 371.3864
RECEPCIONISTA

FERNANDA 973.8806
VENDEDORA

IARA '

."372.2483
. AUX.PRODUCÃO

CARMEN 97:{8474

c�ES����64 TRABALHO·_
SIL�NDEDO�5530 TEMPORÁRIO!
Aux. ESCRITÓRIO

INFORME-SE NA .HUMANA,GIOVANE 372.1923
. RECEPCIONISTA SOBRE A
JUCIANE 375.1365 URGENTE TRABALHO TEMPORARIO
AUX. ESCRITÓRIO

GIRLEI 392.3066'
VOCÊ QUE TEM CADASTRO NA HUMANA,.
NÃO IMPORTANDO' QUANrO TEMPO FAZ

ADE�NDÉD�.�.0444 .

QUE'VOCÊ SE CADASTROU, BASTA. NOS
DIZER' QUE·' ACEITA', TRABALHO

CAIXA T�MPORÁRIO, PARA, TER MAIS: UMA
RAQUEL 372.3765 OPORTUNIDADE DE EMPREGO.,

CORRETOR'
OrnDSON ,372.3017 INFORME-SE, NÃ() PERCA!

,Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUIIANA

EMPRESA DO RAMO ALIMENTíCIO
CONTRATA: .

INSPETOR TÉCNICO'
DE VENDAS

EXIGE�SE:,
.

IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERIÊNCIA
MíNIMA DE 1 ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA,

E DISPONIBILIDADE P/VIAJAR.
NFORMAÇOES NA HUMANA

Jara81}ádöSuJ, 21defevereiro de 19

PARA TRABALHAR EM BLUMENAU

COORDENADOR DE

PRODUÇÃO'
COM:

INTERPR_ETAÇAo DE DESENHO EMETROLOGIA
CONHECIMENTO EM KANBAN, CELULAS E MRPII,

, INFORMAÇOES NAHUMANA

, � CURRíduLOS CAIXA POSTAL 200

FREZADOR·
COM EXPERlt:NCIA ElOU 'CURSO

�
HUMANA

INFORMA

TORNEIRO MECÂNICO
1

COM EXPERIÊNCIA
PARA TRÀBALHAR EM SCHROEDER

._--..

-,MARCARHORAPARAFAZER "FICHA"!:
,PORQUÊ?,'

Às vezes, e 'não são poucas, os candidatos a empregos nos questionam ''por ,

que horamareada para fazeJ' ficha?"
Cremos que o Ser Humano é merecedor, não importando a situação de vicia
pela qualesteja passando, de respeito, seriedade e dignidade em suas buscas e

anseios.
Por isso a "UIIANA tem como prinápio a hora marcada para o

cadastIamentô e primeira entrevista. Este prooedimento,
.

especial de "

atendiinento e atenção, dá ao nosso candidato a condição para que' desde seu

recrutamento e postedor seleção sinta-se ele ímpar, como o é, pllIll nós e nossas

empresas paroeiras ..
Na HUIIANA não "preenchemos fichas", damos acea........

peneaallzado a cada um dos n9SS0S candidatos, com tempo e tecnologia para
que possa sentindo-se a vontade e seguro, prestar as informações que o

'.

colocarão novamente nomercado de trabalho.
Sabemosque a hora de "pedir" emprego é por muitas vezes humilhante para
quem sempre tmbaIhou,mas as cirourÍs1âncias o fizeram desempregado.
Só marcaàdo hera ateademos Você, Dos..�da1o, Hu .

Curso de: Desenvolvimento Interpessoal
Objetivos:

• Oportunizaro auto-conhecimento
• Melhorar o relacionamento interpessoal .

• Facilitar a compreensão do relacionamento
humano

Data: 21 e 22 de Fevereiro .de 1997.
Horário ... Dia: 21 - das 18 às 22

,
J 22 - das 8 às 18 horas

Ministrante: ErmeliMariot
ASSISfENlESOClAL-SOCIOTER.AP.EUrA·,

Conteúdo: .

• Estudo 'da Personalidade Humana
I • Dinâmica do Relacionamento Humano
• Jogos Psicológicos
• Afetividade e Reconhecimento, ,

Vagas: Limitada$ em 20participantes, ou
cursofechadopara UIIUI empresa;

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

Pro'mo
-

o: HUMANA A oio: ACIJS
Para atender de forma global e concatenada à nossos

CIi�ntes integraram-sê os esforços técnicos da:
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

e'

HUMANA ASSBSSORIA BM RH
,

,

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA'EMP.RESAS,',
MEDIC.lNA DO TRABALHO ( PCM50 ) - AUDIOMETRIA

. RECRUTAMENTO 'E SELEÇÃO .. CURSOS NA ÁREA DE RH
,

URGENTE TRABAL'HO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 � CEPo 89.255-240 - JAAAGuA DO SUL - sc

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

AISESSORIA EMRHL--_�_'A..;..._H_U_M_A_N_A_E_'I_P_A_R_Y_E_'_D_E_._5_U_A_E_M_P_R_E...,....S_A_I·__----:
, ,
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COItUlO DO rovo - 5 .

_
lua... do Sul, 21 de fevereiro dé I",

CPf .dos precatórios consegue
confissão Oe 'empresário da fBF

Catarina negociadas �om
corretoras nas chamadas vendas

compromissadas, quando não

ercomram cOIq)rador e es títulos
voltam ao fundo de liquidez do

Estado, gerido pelo Besc.
'

O senador Esperidião Amin

propôs investigar todo o sistema

finànceiro.. Ele . revelou que
pretende propor a instalação de
uma outra CA para investigar o
Mercado Financeiro.:A Comissão
de Finanças da Câmara Federal

aguarda, há mais de ano, para, votar
umrequerimeDto semelhante. ''Vou
propor ao Serra fsenador José
Serra) para assinar também o

requêrimento da instalação da

CPf'; aéliantou Amin. O senador,
no entanto.. poderá encontrar

dificuldades pera' implantar a idéia,
já que o governo d�nstra muita

disposição para evitar inves1igaç6es
mais profundas :

no sistema
financeiro .

pagamento de precatórios (ações
judiciais contra o Estado que não'
cabem mais recursos). Desde o

início do processo, a bancada do
PT no Legislativo Estadual
discordou da operação e. vem se

digladiando com Paulo Monso
Vieira (PMDB). A po"içãp do PT
foi reforçada quando os

senadores Vilson Kleinübing
(PFL) e Bsperidião . Amin,
presidente nacional do PPB\
fizeram declarações centra a�
emissão dos títulos.

ACrI decidiu pedir aoBanco
Central a suspensão dàs

operações com ·os papéis do
Estado. O seaetário de Fazenda,
Paulo Prisco Paraíso, disse que, a
medida não preocup� o governo,
porque o Estado não tem nenhum
título em carteira. As declaràções
de Paraíso desconsidera a�
operações de mais de RS 300·
milhões em títulos de Santa

SenadOl'ell decidiram,
fazer Qpeiaçfo de

apreenllfo nas

clsttlbuldol8ll e
corret(Jras envolvidas
em negoc/açiJes
Itregula,... FoI pedida
a quebra de sigilo
'bancário de ...peltoa ,

BruOia - A CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) dos
precatórios, instalada pelo
Senado Federal para invatigar as
operaÇões com le1ras_do tesouro
de Estados c: MuniCípios, entre
elas a do Estado de �anta
Catarina, conseguiu, duranté a

noite da_última quarta-feira (19),
a confissão' do empresãrío
Ibrahim Borges Filho, da IBF

- Factoring, sobre a patticipaçlo
dele, como "laranja"; nas

. -,
i negociaça:$ea'comlftulospúblioos,
onde recebeu RS 80 mil. Borges
decidiu revelar a operação após
ser apteaçado de prisão, por falso
testemunho, feita pelos
senadores, que participaram das
duas horas de depoimento, em

. sessão secreta,
- Ele se retratou, confirmou

iodas as infOrmações e vai ficar
sob proteção daPolícia, para que
nada' lhe aconteça - revelou o

senador Roberto Requião
(PMDB-Pr), relator da CP!.

Segundo informações de
senadores, a sessão secreta foi

requerida (ace ao �de volwne
de contradições no depoimento
aberto feito por Borges, à·
existência de delitos,
classificados pelo senador. José
Serra, (PSDB-:SP) como

"fragilidade assombrosa" de

argumentação: A, ameaça de

prisão de BolSes se baseou. no

Código Penal, formulado pelo realizÍlçio de lucros de RS 10,8
senador Esperidíão Amin (PPB- milhões, nas operações com

,SC). Aparentemente: Borges títulos emitidos pelos governos
falou o que os senadores queriam dos Estados de Santa .Catarina,
ouvir, o que lhe garantiu a Per.natmuco e Alagoas, além das

proteção . policial. No Prefeituras paulistas de Osasço e
.

depoimento, Borges revelou que Ouarulhos. A mF Factoring, no
a mF Factoring não recolheu o· entanto, nunca fez ope11'Ções de

IIq)ostO de Renda sobre o lucro descónto de duplicatas e todo o

na operação, emitiu cheques em lucro registrado 'no ano passado,
valores de até RS 21 milhões ao RS 100 milhões, resultou,
portador, quando o Banco Cen-, exclusivamentedeoperaçõcscom
traI obriga a emissão nominal, tí�los estaduais e mú'nicipais. O
além de outras irregularidades. capital registrado da empresa é

. O empresário disse também de apenás RS 10 mil.

que foi utilizada mão-de-obra
.

SANTA CATARINA - A

sem registro em carteira e Assembléia Legislativa do
admitiu que cobriu dívidas de .Estado tailDém instalou CP! para
jogo com lucros da operação apurar à emissão de RS 552
financeira, ""quando o jogo é milhões em Letras doTesouro

'

crime. Borges confirmou a feitas pelo governo, para o

Recu.... dlcUítlcoe;
Fo.... + Vrdaoa + Biblioteca

·CUNOS ...,.el.� para: Ex...... Cambridge PET/FCE
CrI.� • Adultos tocioe os nIV•• PPT
Interc1mblos • cu..... exterior.

.

TraMport8 p.ra erl.�_, .

.

.

Informações e Matrículas'
Rua Lufs Klenen, 67 - Centro .'Fone: 372-2899 • Fu: 372-1698

, '-.

. OS APROVADOS DO COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA - POSITIVO'
TERCEIRÄO 96 � Aprovada. no V_tibular de Verão 96/97A Direfão do DivÜUJ

Providência divu�a
. os nomes dos

aprovados em
vestibulares, que

cursaramo

Terceil'ãO, 110 ano
passado. Confira os

IIOmes e os cursos:

,

Fernando .Bartusch� � AJ)MINIST�ÇÃO - FERJ .: (ACAFE)
Flávia Dornbusch· FISIOTERAPIA - A.C.E. ,. (JOINVILLE)
Karla Shopping· FislCA - UDEse e.UFSC· (FLO�1AN6pOLlS)
Odlrlel Siewerd· CiêNCIAS CO�ÁBE� - FERJ· (ACAFE) -

Sylvla ·GOdoy Waäf - F$IOTERAPIA -. A.C.E - (JOINVILLE)
Tatlana DornbusCh � ARQUITETURA· FERJ • (ACAFE)
Tatlane Mn�lde Danna· EDUCAÇÃO.ARTisTICA • FURB � (ACAFE}
.'ThalsaMara Bertoldl'- CI�NCIAS CONTÁBEIS· FERJ � (ACAFE) -

Li:lcél1a Rual • AGRONOMIA· UNISUL • (ACAFE)
\ .

.

"

Ana Paula Eggert - CI�NCIAS BIOLÓGICAS· FURB - (ACAFE)
. .'

Andrem Temes Cunha· PEDAGOGIA· FERJ • (ACAFE)
Andressa Klein da Silva· LETRAS � FER� - (ACAFE)
Danlele Budal Arlns � LETRAS ., FERJ • (ACAFE)
Diolcemeri Qullante Branco • C�NCIAS DA�OMPUTÄÇÃO • UNISUL •

(ACAFE) e PROCESSAIIE;NTO'DE
DADOS· UTEse • (JOINVUE)

Fábio Oerettl • ' ADMINISTRAÇÃO - FURB • (ACAFE) e
PEDAGOGIA· (FAC. POSITIVO)

;,..,.--- -- _ __..._
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Corupá '- Os bananicultores meses entre julho e outubro,
'

O p-odutör 'além de ter meses

colheram, an� passado, p� mês, considerados de alta lucratividade, de baixa comercialaaÇão tem um .

WIll m'6dia de 12.850 toneládas da tem produtor que' cheg. 'a ·ou1ro inimigo,a broca da banan�
fruta, que equivalem a 321.250 comercializar a {rufá por RS 6,00' (inseto que' prejudica o

caixas com eerca de 2S quilos cada. a caixa, dese�volvinlento ,_e a p-oduÇão 'da
De acordo com dados da Epagri, ": Esta disparidade de preçO 6 banana).Sesundo Gessner,�
40% da colheíta são comer- porque se tem a banana o ano. pesquisas queprovam que,o inseto

cialjzadas no Estado, 2S9b divide> inteiro, mas nos meses mais quando Dia eliminado chega a dar··
2 - Não s� preocupe com,Auro CONI'ROLE .. Diga tudo o que lhe se entre ,Paraná e Sio Paulo, 30% quentes há muita fruta disponível um prejuízo de at6 30% nUma
vier à cabeça, sem sePJl'OCUP&I' em escolher!iS palaVras. E se�guém vão para o Rio Grande.do Sul e 5% no mercado, devido a maior' plantação. "A maior parte dos
'ficar magoado, oucom o amor próprio ferido, ou sem estímulOs J?8'&

,

' são exportadas para a Argentina. rapidez no amadurecimento, - � não faz nenhum tipo 4:le
o 1rabalho, coloque em aÇão' a REGRA N' 1. MesDlQ comuna produtividade . explicou o técnico agrícola da controle", informou 'o t6cnico

alta, os bananicultores' perdem Prefeitura, João-Carlos .Gessfer, agricÔla, que tíleSDlQ ass� estimá
dinheiro entre os meses. de -acrescentando que no- inverno il mesma. produtividade' e os

növembro e fevereiro. Nesta época, 'diminui a produtividade. "No, frio mesmos' p-eç<>s' praticados tanto

eles Prati�preço que varia entre a banana leva at6 cinco meses pará nos meses de baixa e de alta
, RS 0,80 a RS 1,00 P« caixa. Nos ficar no .ponto", cOmpletou. 'lucratividade, no plantio deste ano.

I I

Regras âe 'Ouropara
Destruir uma Sociedade"

6 - o lado emocional6muito impottante quando se trata. dC negóciOs;
Tudo o que os seus Sócios ßizem ou fazem têm alguma coisa a ver

éom.vaca.
'

1 - Não tenha PACIßNdA. Ter um pavio c:urto e ficar'"NERVOSO

freqü�temeJite, 6 um sinal incontestável de superioridade.

3 - A sua CQntribuição para o sucesso .da empresa 6 imensamente
SUperior, à contribuição dos demais sócios e funcio!Wi.os. Por isso,
voca'não p,ecisa. perder tempo tentando enxergar ."pequenas e

in�leasivas coDtribwções dos outros. Não esqueça: .vöcê 6 muito

�e in�vel. Os outros são parasitasque estã<iganharioo
dinheiro às custas do seu trabalho.

.

4 - Concentre� atençãonu pequenas coisas..� aí quemora o peligo!
.

,Exija ser informado de ABSOLUTAMENTE rooo o que sç passa
na enlpreBa. A coinpra deWIll chave de fenda ou de um autom6vel
devem ser 1ratados com �mesma atenção. Não da aos demais sócios
nenhuma libetdade de aÇ50 ou decisão. Afinal, :voca DuDCll sabe o

quê e!es vãó fazer· se você não estiyer oo.ntrolando.
-

5 - AlgUmas pessoas têm. amania de ver OOOlUUNIDADES onde a'
. .''li

maioria vê apenas' PR.�L,MAS. Não caia nCf.lla! em qualquer
• negócio tem�.,e um ladP negativo. Não tiro o olho do problema.

Conceo.tfo-se nele.::'

, .

1 - HARMONIA 6 muito importante em uma or�tra sinfônica.
Em uma e.� o que inter.a 6 o dinheiro. Uma. briga a: mais

(ainda.que sejaabsolutamente inútil) não' vai fazer, a menor diferença
. do resultado finai.

"

8 - �este iQuita atenÇão à AGENDA OCUIXA (redé iDÍorinal de
informações: fofoou, intrigas, suspeitas...).�oc:uremanter-se chegado
aos funcioDmos que apresentemmaiores sinais de�ntentamento ,

�m os outros sócios. E�es funcionários alimentario voca com

infmnaÇÕeB quentíSsimas (e absolutamente isentas) a respeito du
aÇões dos outrOs �os.

.

.

9 - Você já chegou at6 aqui com o qua você sabe. Não há motivo
nenhum'� perd� tempo com leituras de revistas, CUI'SQS, .palestras
ou qUalquer. outra atividade de ,trCinament;o. O seu tempo 6 muito

Íinportante e deve ser integralmente 'Plicado na execução do seu

Serviço. Seo seu sócio quiser gaStar tempo comess8s coisas 6problema
'

dele, Mas não deixe que o dinheirQ da empresa se:ja queitnado nessa

bobage�' ,

. . o'. ..

:::::::::::::::::::::::::;:�::::::::::::::::::::�:::::::.:::�::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::�:::::::::::::::;::�:::::;:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::�::i:::::i:;::::i:::::::;
CaJxapost,aJ 191 -csp'tB.251-.970 - enlopfOnetuno.com.br

Bananicultores. colhem e,m,
, �

média, 13' mil toneladas/mês

TRAJETÓRIA DOs PREços DA BANANA

3
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Prestação de serviços'será discutida
no 310 Encontro âe Empresários
,.taraguá cio Sul � Numa', 10 anos da Duas Rodas Industrial.

promoção da Acijs (AssociaçãQ A·'PrCstaçãod�Serviços60.novo,
Comercial e Itldus1riJl de Jaraguá nome" do jogo'" trata da
do Sul) e da Empresá Duas R0d8s, importância da prestação de
o 31° Encontro de Empresúios vai serviços ao cliente 'como fator
disCutir a prestação de serviços. Ö básico de diferenciação da
.&Unto selá temá da palestra db empresa. A idéia 6 divulgar o
professor dep6s-gradiJação daUSP processo de conquista dos

(Univ�idade,de São Paulo), Luiz espaços 'YII.zios entre as eIq)resas
Ahneida Marins Filho, consultor. e ,os 'consumidores, most,rando,
de empresas' nacionais e COlD) prestar serviços. e a' qUem
Internacionais, marcada para às prestar. O·objetivo é apresentar
19h4S, do dia quatro de março, no empreus nacioJlais e

Clube Atlético Baepen�. internacionais que revolucionam
031°Encontro de�eSários ,

com estrat6gias inov;doras de
concilia com as comemorações dos prestação de serviços.

.

O palestrante Marins Fillili �
doutor (PhD) em Antropologia,
na 'Austrália, e tem pós
graduação em macroeconomia,
em Londres, Inglaterra. Autor de
16 livros, al6m de possuir cursos
e carios relativos à 'área e de ser

bastante' requisitado para
paléstras e eventos do setor. O .

.

evento está. marcado pa,ra
acontecer às 19 horas. As

imcriçõ'eS poderão ser feitas at6'
o dia 28 próximo, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
Maiores informações' pelo
telefone 371-í044. ' , .

_/],·I·lO.JAS E SUPERMERCADOS ..

. ...
'

.

.
CADA R$ 20,00 EM .

.

•
'

•.' .,
.

. •
.

COMPRAS = lCUPOM'� l·ht3 i i:�l1J �u.o�"���O�
GRÁTIS POR' 'SORTEIO

UMA MERCEDES BENt�180 CIASSIC OKm
.

. .

MAIS 126 BICICLETAS MONARK MBIKßPLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11/01/97, 25/01[97, 08,102[97, 22,102/97, 08/03/97, 22103/97, 05,104[97, 10105[97 (14,BICICLETAS POR SORTEIO) .

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



�

J�:::; ., 21 d��-e��e-re:-ir-O'ld-e"l_I-99-7�'----rt:"'.�-------,EI7I'"'CO--N-O�'�MIA-·====",·c---------��----.·COIlllll!!!:.�=Oi=!o='�r�ov!!!ll$0·--,.,IIIIIIII4

Massaranduba registra aumento.
',' "

.

'

,

. I .'
"

de 30% na produção de arroz

Massarandub.a A

..�

.Secretaria de Agricultura
infortmu que a safra de grãos
apresentou um aumento de
cerca de 30% em relação ao

registrado na colheita paisada
-.1995/96, uma. produtividade'

. de 1-30 sacas por hectare. De
'

acordo com o presidente do
Sindarroz (Sindicato das
Indastrias de Arroz de Santa

Catarina), Sinésio Eccel, este
aumento "se deve ao

aproveitame�to e manejo do

solo, sementes de melhor Estado" há'um'ano. O projeto =rlzípíscícultura é necessário

qualidade e lcli� "que este já foi i�lantado ein 20 hect- que cadahectare 'de arrozeiral
8RO' colaborou com os ares de área que equivalem a tenha de dois a cinco mil

,

agricultores".", dez produtores. "Além do alevinos (peixes com até três
,

Além da produtividade ter projeto oferecer uma renda á centímetros de comprimento)
sido

.
boa este ano. os mais aos produtores, de de carpa hüngara, 200 de

rizicultores (produtores de reduz o Uso do agrotóxico'\ carpa capim. de 200 a 400 de

arroz) também tiveram .informou o secretário de ',curinDatá e 300 de tãäpía,
melhor preço ,na Agricultura, Alfredo' O

.

sistema de

cemerctalizaçãe do produto Vavassori, técnico da Epagri. rizipiscicultúra, além de
.

'

pare os Estados do' Paraná,' Na opinião dele, o projeto de apresentar uma alternativa
São Paulo e Rio de Janeiro.. rizípiscicultura - produção de ecolögica, representa também
Os preços praticados ficaram peixes associada à. rultura de economia no .plantio e na

em torno de R$ 12.00 por arroz - é umaoutra opção aos comercialização, evitando o

saca. "A escassez de arroz no produtores de aumentar: seus uso de pesticidas e herbicidas. /.

país neste ano, permtiu bons
'

lucros. Segundo dadss de

negócios nos mercados e na
'

PROJETO - O programa pesquisadores eatarinenses;: a
Bolsa, de Mercadorias e" abrange 37 municípios do presença, de peixes nos

Futuro", declarou Eccel, Estado e foi ilq)lantado pelo arrozeirais aumenta em 30%
salientando que, .no ano governo federal através' do a produtividade da plantação
passado, a comercialização PED (Programa de Execução e reduz a incidência. da
foi baixa devido a safra Descentralizada). A cidade bicheira do arroz, a principal
nacional ter sido alta. encarregada de coordenar o

.
praga na região.

}" O governo federalmantém projeto é Paulo Lopes, a 50 TÉCNICA -Para preparar
um projeto .associando a quilônetros de Florianópolis. o terreno para .

a

rizicultura à. 'piscicultura no Para se obter a rizipiscicultura, o produtor

,
,

precisa. construir refúgias para '

os peixes, que são valas
'

abertas ao redor da quadra de
arroz, com 3 a 5% da área to
tal da plantação e entre 70 a

80 centímetros de

profundidade.
Aproximadameete Um rrês

após o plantio, quando o arroz

está com cerca de 30
eentfmetros de altura, é

colocada na quadra uma
lâmina de água com 20
centímetros de profundidade

"

e nela· são despejados os

peixinhos. QUando termna a

colheita. o produtor tira os

peixes dos refugies -e os

coloca .novamente na. área

onde foi feito o cultivo do
,

arroz; já com 50 centímetros
de água.

caPiml catar/nense do
arroz está Implantando
no�a técnica de ·plantJo
associada à criação de

peixes, gerando lucro e

registrando acréscimo
na produção

ProduçlJo: (ITro%eirtlis de Maasarandllba conjimuun a fama dO Mllnlc{pio

Jaraguá do Sul,,)8 de fevereiro de·1997

Rudolfo Gesser
Presidente

SOCIEDADÉ DESPORTIVA E

RECREA'FIVAAMIZADE

CONVOCAÇÃO
. ,

'Ficam convocados todos os associados desta
'sociedade para assembléia geral ordinária ã

realizar-se no dia 02 de março de 1997, às 8:30, '

'

horas em ja convocação, ou ãs 9:00 horas em 2a

convocação com qualquernúmero de associados
para apreciarem a seguinte ordem do dia:
1 - Prestação de contas do ano de 1996; .

2 .:. Eleição do Conselho Deliberativo;
'3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Assuntos diversos

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



Fmu·COUIJO DO POVO - 8 l-r do Sal, 21 de fevereiro de 1997

Curso de Pós-Graduaçio
Lato-Seosu em FÁlucaçio
Batá acontecendo na Pelj {Pundaçio
BdllC8cional Regional Iaraguaense},
os CUl'SOI deP�cluaçionas áreas
de Psicopedagogia, Informática e

, Cihlcia. que conta.comap�cipaçio
de �O acadeinicos.

'Estão abertas .as matrículas par� o

curso deEducaçãoPennanente naFerj
- Março ajulho de 1997

.

•O candidato poderá.msaever-se emmais deum curso/atividade/
oficina.

'

- O valor nmiimo mensal de cada curso/atividade/oficina. equivale
adois créditos firuinceiros.
- Ovalor do crédito foi definidO'deaoordo comapo)fticatinanceira
daFerj
- Data: 3 de fevereiro a I demarço de 1997
- Horário: 13h30 äs 2Oh.
-: Local: Bloco "A" - Coordenação dePesquisa eExtensão
Início das Atividades: I· semana de março, conforme o dia dos
ruDOS.,

A participação nas pales1ras no "Auditório�rto" é gratuità.
O aluno receberá. Certificado de Participação, atingindo 75% de

freqUência.

Curso de Propedêutica .

Aconteceuo curso dePropedeuticanas
dependencias da Perj, em parceria
com a Secretaria Municipal de
Bducação, Participaram 104

professores sob a coordenação do

grupobase, que contou com o traba1ho
,

'das professoras: Mariza de Souza

SabeI, Mirian B. Ba10ldi Oberziner,
Rosa Malia Sarti, Sírley Maria

Schappo, ViYiane MatJezzoD.i, Lfgia
Bmendörfer e Bunice PrUsse.
Os participantes do curso tiveram

palestras com os professores: Ivaristo
Antônio Ploriani, Sônia de Mello,
VeraLóciaO. deAguiarePemoDlmo

, que , o órientador do projeto.
.

O objetivo maior foi instrumentar 08
docentes, atrav6s de estudos

propedêutíccs fundamentados na

pesquisa e elaboração pr6pria,
,

objetivando o aprender a aprender e
saber para intenrir e inOvar.
Bste trabalho se deseJ;ívolve na ArtesCênicas
Coordenaçio 'de Pesquiia e Local: Bloco "B" - Sala 7
Bxtenslo.

.Horärio: 16hàs 17h15

Vagas: 30

ATIVIDADES
,2-Feitas

RelaçõésHuman.
Local: Bloco "B":' Sala7
Horário: 16h30 às 15h45

Vagas: 30

Dança deSalio
Local: Bloco "B" - Sala 7
Horário: 16h15 às 17h30

" Vagas: 30

, 5-Feiras
NoçõesBásicas deEspanhol
.Locak Bloco "B" - Sala 7
Horário: 14h30 às 16h

Vagas: 20'�Jblioteea da FerJ
.

a«1quJre DÓVOS Utulos 3- Feiras
�

A 'lJibtioteca da Fe.rj vai,·.pouco a Conquistas doSéculoXX:
pouco; reforçando .eu' acet)':Q para' ArtesISaúde
melhor atender à comunidade

"

acadêmica e comunidadi em geral. ArtesPlásticas noBrasil
A tUtima aquisição aconteceu nomês Local: Bloco "B" - Sala?
'de fevereiro, com a cbegaila de 541 Horário: 14h30 às 1Sh45
volumes, adquiridos atrav6s de um Vagas: 30convênid com PNDBJMBC.

'

Os Utulos novos reforçam o acervo InformáticaBásican
dos c�S08 de Pedagogia, Letras e Local: Bloco, "B" _ Laboratório
demais cursos. Bstes éstario a

disposição dos alunos a partir de de Informática
março. A Bibioteca da Ped lembra Horário: 16h às 171115

.

que está aberta para cónsulta a todos Vagas: 20 .

os
.

iittereasados, meamo que nio ,

façam parte da comunidade 4-FekaS,
acadêmica. • Noções dePin1ura eDesenho
O horário de atendimento 6 de Local: Bloco "B" � Sala 7
segunda a se�ta-feira das 7h30 às

Horärio•. 14h30,AA ISh45flh30 e das 13h30 às 22h30 e aos
au ...,

sábados das 1h30 às llb30.
, Vagas: 20

InfonnáticaBásica I
Local: Bloco "B" - Laboratório
de lnformáDca
Horärio: 16hàs 17h15

Vagas: 20

Audit6rioAberto
Última 2· f�ira de'cadamê.(
Local: Bloco "C" - Auditório da

Ferj
Horário: 14h30 às 16h
Palestras: VárioS temas

Vagas: Todos os alunes do
Projeto de Bducação
Permanente.

o Centro de Educação Infantil-Dente de leite, é uma escolaespecialiiada em atendercrianças de 2
a6"anos.
Oferecendo além do currfcul9'de pré-esColar:
- salas ambiente.

'

,

- aulas de música
-literatura infantil
- educação.frsica
- piscina (com atividades aql,léticas)

,

- anirriais•. pomar, horta
-lanche na propria escola

'

- auras�sseio '.
- colônia de férias (em julho) ,

Tudo isso su�sionado por uma equipe de: psicqpedagogos, médicos e odontólogos. Com certeza
um lugar bnde �u filho irá aprender com prazer.

'

V.nha nos visitar!
RUAPRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 1329 ,

�II FRENTE AOREFEITÓRIO DO KOHLBACH - FONE: 973-3861

. I

Fundação EducaciÓnal Regional
Jaraguaense .:FERI

EDITALN" 14� ,

, '-�, \
. A FundaçãoEducacional Reglonal1araguaense connmica aos ,

, clMsificadOs no Concurso Estadual Unificado da ACAFE.
realizado nos dias 07 e 08 de 1aneiro de 1997, que aindaM..

vagas nos aJtSOs de:
,

LEIRAS -LICENCIATURAEMPORTUGOOsEINGLm-
17 vagas - Noturno' ,

'

LETRAS - BACHARELADO' EM SECRETÁRIO
EXEClITIVoBILINGÜBEMPORTUGOOsEINGLm - 09

�

\ '

vagas - Noturno

, Para a efetivação da matrícula será. observada á classifiCação
do cándidato.

'

.

Somentepoderio reoptarpelas vagas.-emanescentes dos cursos
acima citados os candidatos da listagemposterior que optarain
pelos rursos deAdministração. Ciências� ePedagogia
daFundação EducacionalRegi� Jaraguaense.

.

Os interessados, na reopção deverão coq>arecer naDiretoria'
de Registro e Con1role Acadêmico da Fundação Educacional
,Regiona11...aense, nos dias 24 e �5 de fevereiro de 1997
das 14h às '20h.

\
.

i
I

\

1araguá. doS\lli 20 de fevereiro de 1997

CARLA SCHREINFR.
DiretoraGefal

, "

CODeJAS ·,COMPANHIA DE 'DESENVOLVIMENTO
.

DE JARAGUA DO,SUL S/A

EDITAL 001197
PROVA DE SELEÇÃO

Tornamos púbico, para conhecmento dos int......doe que, a partir de 20 DE
'

FEVER8RO, das Q:OO horasàs1S:00 horas, até o dia 27 DE FEVEREIRO OE
19Q7,eatarãoabertasasinecriçõefJparaprwadeaeleçio,afindepraenchinerto
elevagas de PEDREIRO I, P&:DREIRO II, CADASTRAoOR eTRANSCRITOR
LocaIde lnecriçio: Rua 46&,� (tu.doParqueMunicp!deEvertos), Jaraguá
doSul, SC.

'

Documentoepara Inacriçlo: Carteirade Identidade e{ouCarteiradeTraballo.
Toc;Iasas demaiá informaç6esdeverão serobtidas pelos inter....dos no local da
inscriçio.
Apreva de seleção será realizada em 01 DE MARço DE 19Q7, à.8:00 horas,
julto aoeecritooo daCompanhia, noender.ço acina

'

Jaraguá do Su� 17de fevereirode 1997
HUMBERTO JOS� TRAVI

Dimor P.... idente
S�RGIO KUCHENBECKER

DiNtor

/

__ ,

,

,'.

ROUBO

, '"

SEGUROS GARCIA
FonelFax 371�1788

-___ � �.__ ...__.,__ ....b._· .____ _ . .!___
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.Pr_efeit�deCo�pá,quer�":ar Escolas de inglêsinvestemlei de Incentivo ao turismo '

. ,

'

em intereãmbioculturalNos pr6ximos 3Ddias, o
prefeito Luiz Carlos
Tamanlni (PIADB) deverá
encaminharà Cjmara de
Vereadoresmensagem
propondo a criação de
uma lei de incentivo para
empresas que queiram
eJCplorar o turismo na
'cidade

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB)
deverá encamínbar à Câmara
de Vereadores, nos próximos
30 dias, mensagempropondo o

a criação de uma Iei de
incentivo'para empreSas que
queiram exploraro turismo no proprietário do parque
Município. O projeto, ainda ecológico, e a Prefeitura im
em fase, de . estudos, não pede que "A rota das

exrgiu, por: �nquanto" cachoeiras" tenha,boje, uma
.neebamaprovidêncialegal ou leí específica de incentivo.
de caráter Qperacional, Segundo o acordo; somente
Tamanini sequer foi buscar o poder püblico é o ünico
subsídios para elaborá-lo.

'

responsável pelo cuidado da

Segundo Tamanini, a falta área. O prefeito tem audiência
de novos empreendimentos
prejudicam

"

o

desenvolvimento da cidade,
porque deixam de Incentivar
avinda depessoas e com elas,
diilheiro. "Hoje não adianta
investir- em divulgação.
Corupá não temonde abrigar
muita gente", ponderou,
adiantando que já existem

empresas interessadas em

instalar-se na cidade.

o

Um contrato firmado entre
Grupo Batistella,

Jaraguá doSul - N1escolas
de ingl� da cidade preferem
fazer intercâmbio cultural,

,

atravésdeconvêoiocomcolégios
do exterior ou por empresas qúe
prestam este tipo de serviço à

própria rede de ensino, ao invés
de contratarem agências de

,
intercâmbio. Osproprietários de

,

franquias de ensino de línguas
alertampara os casos de escolas

"

queoferecemestudos no extetior,
PIt"'06: ,1'.",.,,;"; pret.,,4e "mas que, na realidade, são

� o tIfrimro lf4 ci4at/e �as agências de turistno".Um
programade interéambio, de \UIl
� em outro país, custa entre

RS:l,8 aRS'202mil.
Para quem

o

quer um

intercâmbio rápido, tem a sua

disposiçãoumprogramadeaula,
commédia de seis,horas diárias,
mmperíodo de 30 dias. Segundo
o proprietário da Wizard
Idiomas, LUiz Rogério Póvoas,
há roteiros de

marcada com o grupo, na estudoquesótem
próxima quarta-feira (26), duas horas de

'para discutir a viabilidade de aula, "o resto é

se modificar o acordo. laser". ''Por isso,
_

- Vou expor para eles é necessário

(Grupo Batistella) o projeto tomar cuidado ao

e tentar convencê-los aliberar .escolher qual a
escola ou agênciaa área para que as empresas ,

tá
'

. que es

também. possam e�plorar as
'

promovendo o
cachoeiras Informou intercâmbio" :

Tamanini, acreditando que o alerta póv.oas:
próprio Batistella possa se acrescenta:ndo
Ínteressar em expandir os que é perda de
negócios na cidade. dinheiro, para Perspeeti,a: Y6zigidneinidllrprogrtlllUlenJllmmb

quemquer obter maior carga de Driessen, aprecuraparaestudar
conhecimento, se for fora é pequena, mas quando
encammado para 1DDa destas algum aluno ou pessoa tem

'escolas. ínteresse, vemumpessoal de São
De acordo com Povoas, a Paulo para apresentar todo o

Wizarcl' encaminha o ahmo ou
- roteiro. "Como trabalho sozima,

pessoa o iateressada em estudar quasenão divulgo o intercâmbio.
fora, direto à uma outra escola Em cidades menores, não é

no exterior, evitando que ela .connm os pais mandarem seus
.

corra algum-risco. "Já que os filhos fazerem curso ou estudar
colégios têm cadastrados as fora",lembrou.
famílias .: estrangeiras NOVIDADE � Diferente da
interessadas em acolher estes Físk e da.WIZard, o Yäzigi tem
estudantes", assegura Póvoas, um programa. específico para
l�oqu�ocomoQ§colégios intercâmbio e deve entrar em o

têm maior acesso às fanílias,: funcionamento em
eles podem cobrar delas maiO( aproximadamente Uni nês, na
responsabilidade se algo não escola. De acordo com a

estiver dentro do contrato. proprietária da franquia do
Já a rede Fisk faz o Ymgi,&ther Bauer, o IES (In

intercâmbio através, de uma ternalional Exchange Services)' é
agênciaque trabàJhadireto para umaempresa associada à escola
arede emSão Paulo. Segundoa especializada em cursos no ex

diretora da Fisk, Betina terior, pro� interculturais
Cés... ..,�P e educativos.

, '\ "Temos apoio
{ _, doYäzígi deSão

Paulo, mas o

programa, de

inte.::câmbio só

vai funcionar

daqui a alguns
dias", comentou�
g4Wllltindo queo
IES, alémde ter

credibilidade, é

o,
um operador de

.

.

programas de

e' duc a'ç ão
internacional.

MicROS -IMPRESSORAS - SUPRIMENTOS

ACESs6RIG,S - ASSIS'dNCIA'TI1lCNICA' .

ConfiraNossos Preços
PENTiuM 100 MHz
US$ 1.160;�

PENTIUM 166 MHz
'US$ ,l'.�4�,00

PENTiuM 1 " Mhz
US$ ·r�,oo,oo

PENrHJM 200 MHz
r:

US$ 1.74�,00

,

"

975-1111

TRATAR
975-1100

,
'

OU 371�7114
,

AS 17:00HS

TECNO CALHAS LTDA. � ME
.

.
" ...

Franqueado exclusivoparaTaraguã e região

"T
De••
CALHAS

Eólicos maxiar

,
Equipamentos para retirada do calor;

umidade e poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

'o
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Hospital de Guaramirim

enfrenta crise há quatroanos

Cidades,.. __..;.-----I

PIÇARRAS .

o pagammto do IFrU (IlDposto Predial e Territorial UIbano)
com desconto foi prorrogado para o dia 28 de fevereiro. A

adnioi.s1raçIo tolDlUadecislo devido aproblemasnadistribuiçio'
dos cà&. impedindo o pagamerrto de lIIIitos con1ribuintes. A
falta de atllaHDção

.

dos� fez com que'mÍitos cam&!
.

fossemdevolvídospeloCorreíe.

Afor.dores

protestam pel.'
,.Ita d. médicos,
leitos Bem.

, cotidlç6es de uso'e
. ,.Ita d. apal'8/hOB

, no Hospital Santo
Ant8nlo
Guaramirlm - �á quatro

anos, ,o Hospital Santo
AntOnio 'vem enfrentando
prob1emas, que via desde a
faltademédicos atéde leítos
sem condições de uso.:

'·Quando alguém da cidade

.quebra uma perna ou um

braço tem que ir ao hospital
de ;Jaraguá do'Sul, porque o
hospítal daqui não tem

ortopedista", reclamou a

dona-de-casa' Dalmíra
,Vieira,de 29, anos,
acrescentando que até

'. remédio já faltou no hospi
tal.

, A comunidade de

SÃOFRANCISCODOSUL
AmoVÍJÚentaçlo geral de cargas (tudo o que en1ra e saido perto).

,

tevewnincremento de·9S%. nos -primeiros 30 dias deste ano. em
relaçlo ao natmpedodo do ano passado./uestatf.s1icas taniJém

\ revelanmqueo�no�. emj'aneiro. foi de 118 mil
ton�. enquanto que foramexportadaS 126 mil toneladas no
n:amo período. Em janeiro do ano passado. foram importadas
apenas 18 mil toneladas.

'

BALNEÁRIOCAMBoRIÚ (I) .

ACPL (Comando dePo1iciamento do Litoral) diwlgou.�
feira (19)'. oS pimeiros ndmeros da� Veraneio 96/97.
Do dia 10 de dezembro,atéo dia IS deste�; foram registradas
4.669 ocorrêacías, pouco. mais que as 4.63l,do vedo 9S196.
Somados aos 200 hónJeosdoefetivodacídade, maiS 249policiai&
que 1rabalham em eSquema de rodízio. vindos de outras cidades.
a operaçio conta COm44p homens desde o início. em dezembro

pasSado. Das ocoirenc1Ü registradas. 412 foram brigas. 349
.pertur� do 1rabalho elou so.aego alheio e 3S3 pessoas em

perigo dearristamento (afogamento).

: . BALNEÁRIOCAMBOlÚÚ (D)
\

�

P��o pela Petrobrás, com a colaboração da Fundação
Reptlblica Argentina. cerca de IS mil folhetos "SOS Turist8s"

11 foram dis1ribuidos no litoral catarinense ,durante a Operação
. Veraneio 96f97. quevai atéodiadezdemarço.Os folhetos deGDl

dicas�português e e8p.anhol aos visitantes. com> por exelq)lo.
i que wna teIq)ora.da 1r8l)qUila pode depender de um simples

COIDlnicado �s vizinhos que a casa estará 'vazia. O material
também fomece lista de,telefones 11teis. com> o 190 daPolícia
Militar. o lSSl dá Polfcia Rodoviáda &tadual e '0 lSt6 de

.

infonnaçõeB. turísticas.

RIODO�
O Centro Alemlo,de �tauraçio de Patrimônios Históricos

> (ZlID) e a Prefeitura vão prom>ver semirWio técnico-pdtico
sobre témicas de restauração de estruturas demadeira emprédio
e nmumentos históricos. A decido foi tomada depois demm
mQÜio en1r� oprefeitoNódgiPellizetti (PDT) e o presidente do

I Zentrun FUr Handbrok und Delkmalßege. professor Manfred
Gemer, da cidade de Funda, &tado de Hessen (Alemanha). Por

.

intermédio do arquiteto Franck Schulz, o alemãovisitouRio do
Sul para analisar o potencial arquitetônico.'

Segundo ele, remédio nmca um gínecolcgísta e um
,

faltou e o corpo clfnico fez pediatrajáestio atendendo,
um levantamento dos desde janeiro, tanto, ohos
equipamentos faltantes e já pítal como o posto de saüde.
o enc8minhou ao prefeito, '·'0 ginecologista. está"
Antônio' Zímmermann. atendendo seis' horas no

(PMDB). De acordo com 'posto e três horas no hospí
Bylaardt, o' custo .dos tal, já o pediatra trabalha
equipamentos solicitados, mais no posto, só fazendo '

está em torno de R$ 3S'Iilil. plantio no hospítal" ,
- Na quarta-feira (19.), informou o secretário,

estive com O governador explicando que quando o

Guaramirim é mAnime em
.

solicitando recursos para a pediatra se desvíncuíar do .

dizer que aatual situação do reforma do hospítal e para a hospital de Joinville ficará

hospital é caótica-. *'Minha compra dos equípamentos -. mais horas em

'lrini teve que fazer uma informou o prefeito,· Guaramirim.

ultrassonografia, devido a acrescentando que pediu o
. Na opinião de Bylaardt,

• problemanoestOmago,mas recurso, com" a maior .

um ortopedista é

não foi possível fazer no urgência: "Mas agora sö dispensável n� cidade.

bospltal. Aqui não tem O· depende do governador", "Como as ocorrências nessa

aparelho .de ultrassom", comp1etou, assegurando que 'área são baixas, temos
revelou amensaliSta Norma recursos. próprios da dificuldades' em ter 'um

Kleine, de 47 anos. Prefeitura serão injetados na profissional ligado à rede
O secretário interino da reforma,"após um püblíca", argumentou,

Satlde, Nilson Bylaardt, levantamento que vamos lembrando que quando
diretor interino do hospítal,

.

fazer"; " al_guém temaIgúm problema
concorda que o Santo . MEDICOS -Deacordo .ele é encamínhado a centros

.

Antönío esteja mal. com o secretäríç interino,' . maiores.
, '

> , ••• �•••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••• � ••••••••� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

' .
.

.

'.

: : 11!ldlce de aprovação em Positivo'
,. •

.

:
• ••

i,.·.'7.,'6°/0' , vestibulares de'JarahógUâ�dO·SUII.aA�·nafren18· .�
: 7CJ .� �e11\Q.-

O.-...:.r··
Do Maternal ao Terceirlo

: . C 371-0�Q2 . PARABÉNSALUNOS E PROFESSORESl VALEU O ESFORÇO! : .:f
,

•• '

,•••••••••••••••••• li •••• _
•••••••••••• '••••••.•••••••••••••••'•••••,
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JaraBÚ do Sul, U ele fevereiro de 1997

'Palestras vão, comemorar o.

Dia Internacional da Mulher
,'Jaraguá do Sul - o o que determinou o aumento das vagas, o número é muito

Departamento dé Mulher do da exploração lol:)re as inferior aos de homens",
Sindicato dos Trabalhadores, mulheres foi' o ingresso no -. frisou, lembrando que Santa.

nas
.

IndóstÍias do Vestuário mercado de trabalho, a partir 'Catarina não tem sequer uma

vai promover duas palestras
..

do início do século, quando a senadora" nem deputada fed-
em comemoração ao Dia mulher assumiu, com o eral, possuindo apenas sete

lntemacioaal daMulher - oito marido, o sustento da casa. prefeitas.' "Não queremos
de março. A primeira serä

,

- Amulherao deixar de ser tomar o poder, mas organizar
mnanhã(22), a tarde, na sede dependente do marído.. as mulheres para que às

da entidade, àRuaFmncisco' passou a ter dupla jornada de . relações sejammais fraternas
Fischer, 60, com a assessora trabalho, o trabalho em si e o e solidárias. Não' de

de Formação Sindical do doméstico, não remunerado - opressão", argumentou.
.

Departamento Feminino da explicou. Um outro fator apontado
Fetiesc (Federação dos

.

POLíTICA - Clair pela professora é a violência'
..

Trabalhadores do Estado de acredita que a falta de De acordo com dados da CPI
Santa Catarina), Cleoci representatividade da mulher da Violência, presidida pela

, Aparecida Machado, que, no dia-a-dia da política no senadora Benedita da Silva '

, abordará o tema "Beleza". país é fator predominante da (Pf-RJ), Santa. Catarina está
,

Nanoite dasexta-feira (7)" exploração do sexo feminino. em quarto lugar em estupros' e
'véspera do Dia Internacional Ela lembrou a lei específica lidera o ranking de lesões
da Mulher, apalestra será que estipulaumpercentual d� corporais contra a'mulher. 44A
com ai,ntegrante doConselho nnmero de mulheres nas maíoríncidêncíade registros de
Nacional- dos Direitos da eleições, como umaforma de agressões e espancamentos
Mulher, Clair Castilhos, assegurar a participação da está no norte do Estado",
professora do Departamento mulher no processo eleitoral. infOnnOu Clair, destacando que
de Saäde Püblica da UFSC

..
4�OS 20% definidos por lei Joinville e Jaraguá do Sul são

(Universidade Federal de mostram a' realidade do ascidadescommaioresíndices
Santa.Catarina). Segundo ela, problema Apesar da garantia de violência

JVew�c(Jl�
fJio,ura . e �'"ri,,·

Oss6cÜ!s-propnet4riOsMtII'celo eAlemão trabalham com deten"ilUlÇão eafinco.
.

,A destreZll é tanta que nada passa despercebido. _ Quem quiser comprovar a
qUtdidQ!lé dos serviços prestados pelos jovens proprietários vá à Rua Walter

.

Marquardt, 2684 - Bari-á,w Rio Cerro. Fone: (047) 371-7387.. '. .' . .

CORREIO DO rovo'- 11

Centro COID.re/.' Werner Vollit
A� "".1. Deodoro da Fon,a.ca, '136
Centro - Jar.guá do Sul - SC

, Fon.: (047) 9711--1893

;-

VERDUREIRA PATRICIA

CQMERCIAi. REGIS LTDA.
Rua Walter Marquardt, 311'(próxlmo ao F6rum)

Telefone (041) 371.-2043

ADJORI-SC
Associação des' Jo� do Interior de Santa Catarina

.

. Fundada em24 de outubro de 1981 ...

EDITA�,DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da. Adjori-SC, nos termos de seú Estatuto,
convoca os seus associados para a Assembléia Geral

Ordinäna, que se realizará no dia 9 de março de 1997, no
Salão de Eventos do Müller Shopping Center,' na rua

VISconde de Taunay, n" 235, em Joinville-SC.

a) em primeira convocação, com apresença de pelo menos
.

metade mais um dos associados aptosa votar, às 7:30 horas; .

b) em segunda convocação, com. os associados presentes
às 8:30 horas, com a seguinte ordem do dia:

a) Apreciat o Relatório da Gestão e a Prestação de Contas
.

da gestão:95/97;
.

b) Eleger a novaDiretoria, o Conselho Fiscal e aComissão
de Ética e FIScalização. para o biênio 97/99;
c)Dar posse aos eleitos;
d) Assuntos de ordem geral .

. A nominata. das Chapas compostas pala concorrer .aos

cargos' eletivos da Diretoria, do Conselho Fiscal e da
Comissão de Ética e FIscalização, deve ser apresentada
completa até às. 8:00 horas do dia 9 de março de 1997, ao
Secretário da Adjori-SC.

.

Florianõpolis, 18 de fevereiro de 1997

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente da Adjori-SC

'
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ESPORTEIPOÚCIA
\

,

larasu' do Sul, 21 de fev�reiro de 1997 ,

CORREIO DO POVO .. 12

Falhas na defesa marcaram os dois primeiros jogos doJAC
CLASSI FI CAcAo -

EQUIPE PG J V· E o GP Ge 5G

12- ChAnACoense 6 2 2 O O 3 l' 2 '\

,

22- Tubarão 4 2 ,.t 1 O 2 1 1

32- Jolnvllle 3 2 1 o 1 4 3 1

42- Atlético-AV 3 2 1 O 1 2 1 1

52-
, Figueirense 3 2 1 O 1 3 3" O

62-, BlumenaU 3 2 1 O 1 . 2 ' 2 O.

72- Avaf 3 2 1 O 1 1 2 1

82- MarcßIo Dias· , 2 2 O 2 Q 3 3 O

92- JaraauáA.C .. 1 2 O 1 1 2 4 2

102- Cricillma O 2 O ,O 2 O 3 3
"

,

Obs: A primeira fäse tem dois turnos. O campeio do primeiro e o campeio do segundo estio na 1! fase, quadrangular
cruzado, com jogos de ida e volta. Completam os classificados os dois times de melhor �dice �cnico.' Os dois
vencedores do quadrangular, fazem a final, em me1hor de três jog(i)�. Na fase inicial, a disputa é todos centra todos,
invertendo o mando de campo no returno. Vitória vale três pontos e o empate apenas um. Dese�ate, na ordem:,
vitória, saldo de gols egols-pro.'

,

, 00- poatosgaahes; J - jogos; V - vitória; B - empate; D - derrota; GP - golspt6; Ge- gols contra; SO - saldo de gols.

resultaram nos gols dos

adversários.
Para o jogo de domingo,Acosta

.deverá modificar novamente a

zaga. O lateral esquerdo Natal,
expulso da' partida' centra o

Figueirense, cumpre suspensão. O
recém contratado Leonel dev�á
assumir a posição. Para fcrmar a

dupla de zagueiros, o técnico têm '

duas opções: manter David e

Disney, que estrearam contra o

Marcílio Dias, ou colocar
Carlinhos, no lugar de Dísney ou

ainda a entrada de Ado, no meio
campo.

, O JAC deverá enlrar em campo
com: Rogério, Castro, David,
Carlinhos, Edson Porto; Carlinhos
ouAdo, Giln)arMineiro,Miranda;
Jairo, Barbósa e Reinaldo.

laraguá do Sul - O JAC
enfrenta, neste domingo, às 16
horas, no Estãdio Joio Marcatto,
o Joinville, pela terceira rodada da

primeira' fase 'do Campeonato
Catarinense. O· "Moleque
Travesso", do treinador Acosta,
valn W; um empate (2x2) conlra o

Marcílio Dias, nó domingo
passado (16), e de uma derrota

, (2xO) para o Figueirense, na última
quarta-feira (19).

Mesmo estando em nono lugaf,
na tabela de classlticação, Acosta

, tem esperança que o time teubá
melhor atuação nos próximos
jogos. "Só a p_artir da quinta rodada
é que podemos desanimar";
recomenda. O setor defensivo do
time continua sendo problema.
Falhas consecutivas na defesa

Justiça condena ex-diretor de sindicato a 12 anos de prisão
aos motoqueíros. Vitti foi
atingido por um tiro que
atravéssou'a cabeça. '

O julgamento aconteceu
no auditório da Aciag
(Associação Comercíal.Jn
dustrial e Agrícola de

Guaramirim), que ficou
lotado durante as sete horas
'de duração - das 13 às 20
horas'. :

Na' defesa, o

advogado Natanael Rocha
alegou ,que os acusados
haviam disparado -contra a

;

motocicleta porque
'suspeitaram que estavam
sendo . assaltados.
"Atiraram para se
defenderem", disse. A

justificativa não convenceu
os jurades e Silveira
recebeu, inicialmente, upl8. ,

pena de 12 anos e seis

meses �e' reclusão,'
reduzida ém seis meses por
ter confessado o crime.

Guaramlrlm - Ö Tribu
nal do Jüri condenou, na

, noite da ültíma terça-feira
(18), '0 ex-diretor do
Sindicato dos Metalürgícos, ,

Vaidemar da Silveíra.de 33
anos, a 12 anos de prisão,
que deverão ser cumpridos
.numa penitenciária do

Estado, pelo assassinato do

açougueiro Marilson Víttí,
, de 26 anos, ocorrido na

'madrugada do día quatro de,
outubro de 1995. O garçom
da recreativa do sindicato,

•

Everaldo Koerich, também
de 26 anos, acusado de

partícípar do homicídio,
deveria ser julgado Julgamento: Silveira (deca�a clara)recebea sentençade 12 anos.prisão
juntamente com Silveira, quatro de outubro de 1995, Tomaram o rumo de garupa de umamotocicletaentretanto, 'por estar Silveira eKoerich estavam, Jaraguä do Sul, num conduzida por José ss da
desacompanhado. .

de na Boate .Stítíngue, às caminhâo do sindicato. Na Rocha. De acordo com os
advogado, o julgamento foi 'margens da BR-280. Por estrada.Víttí, que também �epoimentos, quando atransferido para a próxima. volta das duas horas, os estava na boate e saíra motocicleta ultrapassava o,quínta-feíra (27); dois sindicalistas quase no mesmo horário 'caminhão foram, Na madrugada do día resolveram, ír embora. dos Sindicalistas, vinha na disparades tiros em direção

ATENDEMOS AOS DOMINGO$ DAS ()7:00 As' 20:QOHS.

POSTO MA'RE-CHAL LTDA.
I-UNt:!l-AX (047)

372-0705 .

372-1888
371-0905

• COMBUSTÍVEIS
• TROCA·DE ÓLEO

,. LAVARÁPIDO
·'GÁS.

'Avenida Mareohal Deodoro da Fon..oa, 961 - Jaraguá do Sul- se
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