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l' .. IIIIi .. Deputilllo Ivo KoneU 1ÚÍO
acredita em impeachment'

,

o deputad� estaduarIvo Konell
(pMDB) di�nlo acreditarna aprovaçlo
do pedido de impeacbmént do governador
Paulo AfORS!)Vieira (!'MOO). Konell, no
entanto, nlo delCartou apossibilidade da

. bancada oposicionista pedir o impeach
ment. Ble fez que,tlo de frisar que a

emisslo das letras foi autorizada pelo
Senàdo e pela Assembléia l..egislativa,
afirmando que as oper3çOel fugiram do'
controle do governo. p'..... 3

'

Gorem» querprivatizar
emprelllS do EskuW

Tem sempre um

,jef.to de fazer
melhor·

o governador Paulo Afonso· Vieira A partida do JAC e a Chapecoense,
(PMDB) dever' enviar à Assembléia maréada para o pr6ximo domingo (2),
Legislativa, ji na pr6xíma semana, uma ,

ainda não tem local definid.o. Em
menlagem em fasel de conciu'lo que pri,ncípio, o jogo·deveria ser no Bstidio
JÍroJlÕeaprivatiZaçlio de todasasemptesas índio Condi, llin Chapec6, mas a

controladaspelo Estado. De acprdo com o Federação C atarine nse de Pu te b 01
projeto, o governo terâ participaçlo decidiususpenderomando decampo da

minmtãrianoBescenasdEmailemptesas.Chapecoensepor.doisjogos.No.ano
como aCelelC e aCasa0, as aç(les serão passado, umex-diretor do clube discutiu
totalmente Iransferidai à iniciativa com o árbilro Osvaldo Meira Jünier e
privada. P'alna 4 foi agredido por este. P'glna 1;

Jogo do JAC e C1foP.ecoense
ainda sem IDealdefinido

Diretor: Euqênio Victor Schmockel - Jaragua do Sul. 28 de fevereiro de 1997 - Um Jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 78 - N 4.084 - RS 1.00

Paulo.Prisco Paraíso confirma'à CPf
.

' .

.

.

.

'
,

,;irregularidades com letras do Tesouro
Suspeitos. de tráfico de cocaína
são presos em ·.Jaraguá do Sul

COlll7tuliçiio: dqoimerrlo deBhtoli (E) li CPl clllltrtuli: thc1tiraçiin de�co PÍlrtlúo
O secretário estadual de Fazenda, pagamento dos precat6rios. R$ 2 milhões.

Paulo Prisco, Paraíso, admitiu em
.

AB declarações de Paraíso foram
.

A presidente da. (]>I, deputada ldeli
depoimento à CPf das letras, instàlada contestadas pelo depoimento do SaNatti (PT), pretende reconvocar

pela Assembléia Legislatíva, que o presidente do Tribunal de Conta do Paraíso para outro depoimento. O
governo Paulo Monso emitiu .tftulos Estado,Moacir Bértoli, que apresentou presidente do Tribunal' de Justiça,
ptlblicos 'maís que o necessário. Ele umreIat6rio contendoo rastreamento Napoleão Xavier Amarante, também
in(o�mou também que (oram gatos detodaamovimeDtaçãofinanceiraçom deverá ser convocado. Não está
cerca de R$ 91 milhões para custeio alelra. Bértoli afirmou ainda que os descartado o pedido. de impeachment
de pessoal e RS 33 milhões para o valores dos precatórios eramde apenas do govànadorPaulo Afonso. Página3

A Polícia Civil prendeu na noite . drogas. Selma foi presa' quando
de segunda-feira (24) e na manhã vendia papelotes de cocaína a um

de terça-feira (2S) a comerciante policial que se fez passar por
Selma de Lourdes, de 19 anos, consumidor. Alves foi preso no dia

.

proprietãria do Bar da Selma, e o seguinte com S9 gramas da droga,
vended� dedlinelos,MércioAlves; na casa dewn amigo, noBairro João
de 37 anos, acusados de 1ráfico 'de Pessoa. Ngina 12
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SlUpeitOS:SelnuieMire.fOTampresospIIT tráfico,pena "orlade três
a 12 tIIIos deprisão

'

A partir de amanhã,Jdia 1 ci de março, o Estacionamento
,

, Rotativo passa a custar R$ 0,50 por periodo•.
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EDITORIAL

Joões Alves, Newtons
Cardoso, e Fernandos Collor'
É impressionante o poder de manipulação que os nossos governantes exercem. A

'dominação de corações e mentes faz com que nós, contribuintes, sejamos ultrajados,
-

desrespeitados e roubados nà maior cara-de-pau, sem que tenhamos qualquer reação, nos
limitando à abstrações inconseqüentes e tendo comportamento de avestruz, assistindo a.
tudo pacificamente. A roubalheira do dinheiro público, através <las negocíações das famosas
letras .do Tesouro, já constatada pela CP! (Comissão Parlamentar deInquérito) dos

Precatórios, é mais um capítulo dessa novela palaciana que-se arrasta desde 1.500.
O mais inCrível é que estamos longe de um fmal feliz, da vitória do mocinho. A realidade

tem demonstrado que o crime compensa e que' só lackõ� pés-de-chinelo vão para a cadeia.
Os exemplos estão por aí; Revelando Os Joões Alves, Nbwtons Cardosos, FernandosCollor
e outros, impunes e gozando das mordomias adquiridas fom e dinheiro público e qu_ecendo
voltar ao poder, com a nossa ajuda, é claro, já que a nossa indiferença quanto aos atos por
eies cometidos, lhes credenciam a 'buscar mais� vez confirmar suas "�bilidades".
A apatia com qUe encaramos tal situação -6 a arma dos C911UPtos, que 'apostam na nossa

"cumplicidade" pará continuarem a farra com o dinheiro público. A instalação de Cf>I's,
até agora, em nada contribuiu para desacelerar a ganância oos larápios e não conseguiu,
mostrar eficiência para punir, É só fazer uma retrospectiva para certificar o en�iado e

confirmar a disposição de político em julgar e punir político. O desperdício farsante em que
acabou a CPI do Orçamento, que apurou muito e não puniu ninguém:, é mais uma prova de :

, ,que no "país das maravilhas" tudo .é possível. Sobrou para o economista José Carlos Alves
dos Santos, 'que será julgado novamente, mas pela acusação de assassinato e não pelos
desvios de verbas do orçamento da União, como confessou:

.

ACPI, que terininou no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor,
tambéiri não Ç\Ímpriu o objetivo é o' papelquejustificasse sua iDstalaçio. Picou o dito pelo
não dito e tudo voltou como antes, embora as investigações tenham 'provado dezenas de

fraudes, falcatruas e irregularidades naadmiaistração. Hoje, o ex-presidente mora nos

Estados Unidos e está livre das acusações de corrupção, pesando sobre ele apenas a acusação
de sonegar in}postos. A operação Uruguai, os desvios de dinheiro público, o tráfico de
influência e .os demais desmandos governamentais foram arquivados.

Quanto as atuais CPI's, se ficarem limitadas a iaseumeatos: de política de grupos e

ainda por 'cima provinciana, es,tá fadada a repetir o destino das anteriores. Ficará relegada
,

à'investigaÇões das responsabilidades do Banco Central em nWs um absurdo e inatingível
, esquema de corrupção e fraudes financeiras. A parcela de responsebilidade do banco nas

negociatas está em não fiscalizar as empresas que participaram das operações com as letras;
todas registradas noBanco Central e.portante, passíveis de fIScalização. Assim como também
não existiu fiscalização do mercado que indicaSse alguma irregularidade nas tràasações

.

com os títulos públicos, autorizados pelo próprio Banco Central e pelo Senado.
,

Seguindo este raciocínio, vamos encontrar uma extensa rede de corrupção integrada
por políticos, doleiros, financeiras, "laranjas", e errpresas de mercado de capital. Tudo'
acontecendo nas barbas do-governo sem que se faça algo, para impedir tamanha roubalheira.
Esta CPI eoderá se perder nas.investigações e'não encontrar instrumentos legais que possam
punir os responsáveis, desprezando a oportunidade de recuperar uma parte do dinheiro.
Pode também correr o' risco-de não semostrar à altura do que tem pela frente e submeter-sé

. I
'

,

como as outras. ' .-

No caso específico de Santa: Catarina, é preciso separar as questões judiciais e legais'das
desavenças políticas. A preocepação dos senadores Vilson IOeinübing .e �peridião Amin é

,

atingir o governador Paulo Monso e não apurar os fatos e resgatar a moralidade na gestão ,

pública. Tanto assim; queAmin defendeu as negociações feitàs pela Prefeitura de São Paúlo,
sob a administraçâo der seu partido. �ão que. o governador não deva responder pelas
irregularidades apontadas, mas a CPI não pode ser conduzida por intecesses políticos e

objetivos mesqu,inhQs, oQde políticos tentam resolvec as picuinhas de quintais em âmbito
estadual, senão federal. A CPI pode acabar como as outras, muito foguete e pouca luz,
contribuindo para que o Brasi') mantenha o títUlo de maiOr cOrrupto entré os paises ditos em

'

desenvolvimento.
'

I

Carta aberta
,A cola e a ISO 9.000

"Quem não rola não sai da escola". Esta é a bandeira dos nossos estudantes. Quem Dão
lembra dos tempos nos bancos escolares: quando desse expediente era lançado mão, para
mancar uma nota em uma prova? Engendrava-S'e as mais variadas formas de burlar, o

professor, Hoje em dia, até equipamentos soflS'ticajJos de alta tecnologia são usados nos

exames vestibulares nacionais; O importante era, como ainda é hoje, tirar boa nota
I

para
'

sermos aprovados, e o conhecimento fica em segundo plano, ou seja, fica para depois. O
importante é passar de ano; é passar no vestibular; é tirar o diploma de médico, engenheiro,
advogado, etc. É lógico que existem exceções. Essa é'rcontudo, em regra geral, a cultura
enraizada no modelo educacional brasileiro. Nunca se viu institairem, por parte dos alunes

nem dos prófessores e nem tão pouco das instituições de ensino, a impIantação de um

CÓDIGO DE ÉI1CA, a exemplo de outros países, onde os alunes levam as provas para
fazerem em casa.,Aqui· no Brasil, o professor-examinador é antes de màis nada um fiscal,
evitando que os alunos colem, objetivando o próprio bem deles. Mas, o que se observa, cada
vez mais, é o examinador' faser "vista grossa". O aluno brinca de sec aluno e o pRlfessor
brinca de sec professor. 'O aluno é auto-enganado. Seria li mesma coisa que conprar um

bilhete para a entrada do teatro e deixar de ir, achando que enganou o porteiro.'
.Esse modelo viveneiado desde o início da. escolaridade, se projetá na vida profissional,

adulta. Vejamos o exemplo da cmificação ISO 9.000 no Brasil. Para as empresas receberem

.

o certificado, elas têm que passar porum. conjunto de provas, examinadas por auditores'

especializados, pertencentes ,à instituições oficialmente credenciadas. O que, se observa na

postUra dó universo empresarial brasileiro é tentar obter a certiticação.. a qualquer preço,
mesmo que não tenham preenchidos os, requisitos necessärios prescritos pelas normas da

certificação. O importante é ter o certificado para emoldurá-lo e pendurá-lo na parede; a
exemplo de al� institaições bancárias, para que todos o vejam, usando-o como forma

de "marketing". Algumas empresas publicam nas revistas nacionais de destaque, em página
inteira, a fotografia do certificado, como se ele garantisse a qualidade dos seus serviços e

produtos. É maís uma auto-enganação. É mais uma propaganda enganosa, O idpJ seria
, exercer pecrnanentemente o processo da qualidade, visando a melhoria contínua e se

comprometendo com a filosofia Ela QualidadeTotal, no sentido de conquistar a GARANTIA
.' DA QUALIDADE dos serviços e produtos e, conseqüentemente, os consumidores. Mas"

,

tudo isso sem alarde. .

.
,

, &
Caso se mantenha a conduta da "esperteza", o consumidor brasileiro logo concluirá que

as empresas certificadas'ISO 9.000 são aquelas que retêm em seus sistemas produtivos, 'no
mínimo, 9.000 problemas. Um dia cresceremos e chegaremos lá .

ItProfessor II consultor

ÃJ1IIOI para CartaAberta, devem .ermnados ,para Av.MarechalDeodoro da FODseca, 122, 1 o àDda_r.
All cartas devem cODter DOmúlmo.30 lDhas de 7,0 toqua. OJomal.e raerva o cQrefto de .liItetizar e

tel:t.o e razel' as correçõeSottolr"'� e Jl'amatl�.Decés.úias
'
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Água de Cheiro
Agropecuária Real
Banca da Praça
Barão Video
Barato Maria
Bazar Jqmgul1

.' Casa dos Enfeites
Chaveiro São Pedro
Correio da aatr.a

.

Correio d� Reinoldo

Decorliv.
Disapel
Drograria Catarinense
Farmácia Avenida
Fa..mácia Bentica
Farm. Homeop. Orientai
Farmácia Müller.
Farmácia Schulz
Far.mácia Sesi
Farmácia Suely

fB F9fografias
Floripa Prese",tes
Foto I.oss.
HobyVideo,
Jansen & Cia

,Juju Modá Baby
Holz Nicolodi
Holt Com. ,e Distr:
tivraria Alemã
LojãG Bebe"

LojaoMarechal
, Marlian
Master Contabilidade
Mercearia Globo
ML Presentes
O Boticário
Oficina Elétrica Rosa
Ótica Hertel
Panif. Pão Brasil
f'apelaria Grafip"l

Papelaria Cultural
.Papelaria Jaraguá
Pap�larÍa ,Pena & Pauta

Roger Rent a Car
Relojoaria Pciládio

Relojoaria Seifert

Style Cosmétic.os
Sorvetão

Varejâo Liva
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,an_ do SuL 28 de fevereiro de 1997
.

• Secretário de .

Fazenda Informou que
RI 33mllh6es foram
fJ8.ra pagamento de

corretagem ao Banco·
V.tor. RI 86,8 mllh6es
para· deságio.

·

Depoimento do. ,

presidente do TeE
contradiz Paraiso

Florianópolis - O secretärio
estadual de Fazenda, Paulo

·
Prisco Paraíso, admitiu à .CPI
(Comissão Parlamentar de

Inquérito) 'das Letras, instalada
,

pelaAsserri>léiaLegislativapara
investigar a emissão e

negociações" com letras
financeiras 'do Estado; que o

.

.
governo Paulo.Afonso Vieira
(PMDB) lançou mais títulos

päblicos no na9Uio de capitais
do que precisava para o

pagamento de precatórios (ação
judicial contra o governo)..Êle
confessou tambémqueR$ 604,5
milhões 'arrecadados nas

operações foram para o Fundo
de Liquidez do Besc (Banco do
Estado de SantaCatarina) e que .

�parte, R$ 36,7 milhões, fo-
.ram para pagamento dos

precatórios, 'contrastando com

informações do Tribunal de
Contas que garante que os

valores foram de apenas R$ 2
milhões.

. O depoimento deParaíso, na
terça-feria, durou mais de nove
horas. Nele o secretário relatou
aos perlamenteres queo governo
do Estado 'pagou R$
86.834.957,34 de .desägio nas

negociações com os títulos e

mais R$ 33.275.009,10 de

CQlTetagem ao Banco VetOr 'por
trabalho de modelagem, .

· formatação ecolocação deles no
mercado. As declarações de

·

Para&o comprometemo governo
à medida que admite_duas
inconsti tucional idades: a

emissão de ummlmero maior de

POLíTICA ,CORREIODO povo - 3

letras e o desvio de dinheiro com '

as vendas para outros fms que
não de pagar precatórios.
Especula-se ainda que R$ 91
ni.lhões, 15% do total, foram
gastos para custeio de pessoal,
transferência de recursos para
outros poderes, convênios
mmicipais e investimentos nas'
áreas de saäde, educação e infra-
esmnura,

A presidente da ,CPI,
deputada Ideli Salvatti (PT),
info� quepoderäreeonvocar
o secretário para um outro

depoimento, já que o presidente ,

do TCE, Moacir Bértoli, em
depoimento à comissão na

,quarta-feira (26), contradisse as

declarações de Paraíso. Bértoli

apresentou o relatório do tribu_'
nal com o rastreamento de toda
a movimentaçãO financeira das
letras, desde a emissão, no dia
24 de junho do ano passado, até
o destino dado ao dinheiro
arrecadado nas negociações. O
relatório, segundo os

parlarrentares, conãrmou que
Paraíso omitiu informações no

depoimento à CPI. Ele aflIßlOU

que todos os títulos tinham sido
.

veadidos, um oTCEprovou que
parte deles está no Fundo de

Liquidez doTesouro do Estado.
Na opinião de Ideli, as

'

contradições entre os

depoi,mentos são "gritantes". Ela
disse que pelas declarações do
secretário Paraíso. teriam sido
desviados da proposta original O Jornal CORREIO DO POVO se sente Obrigado a info�

.
. que.lAonir Júnior de Uma e Edinei Neres não pertencem mais, aoda emissão das letras, que seria d d f

.

ú·..I- 'D f
--

.

,
. . qua ro e unclon lOS ua_ empresa. esta onna, nao estao

para ? pagamento .dos autörizÍldosa negociarem assinaturas e/óu publicidades em nome do
precatórios, cerca de R$ 91

, jornal. '
' ,

.

milhões para gastos gerais; mas IDreliZmente, foram feitas operações ilegais com clienteS; o que
opresidentedoTrnapresentou nos preocupou sensivelmente. O Jornal CORREIO DO p()VO,
outro número: teriam sido entretanto,.assume os prejufzo$ em relação a venda de assinaturas

desviados algo em tomo de R$ ou informes publicitários feitas por eles até a data de hoje (2812197).
140 . milhões. A deputada
adiantou queo presidentedoTri
bunal de Justiça, desembargador .

.NapoleãoXavier Amarante,
deverá ser também convocado

para depor. Para o deputado
.

Jorginho Mello (PSDB), as

contradições .... entre os

depoimentos exigirá .uma

-investigação mais profunda de
todo o processo da operação das
letras.

Se vocé participou do plano de expensäo Telesc
(Construtel), você tem 9 direito de negociar
agora suas ações que ainda seräo emitidas

Infonne-se pelo fone 37'1-7221 ou compareça à
rua Preso Epltáclo Pessoa. 510 em frente ao,

ColégioAbdón Batista (ao lado da Auto Escola)

Prisco.Paraiso confessa à CPf que Deputado IvoKonell descarta
governo emitiumais do que o necessário possibilidade de impeachment

.

1bsaI. Lína/A !'Glleia Jaraguá do Sul - o' deputado, comprometido com irregularidades '

estadualIvo Konell (PMDB) não nas negociações com as letras do .

acredita que um processo de im- Estado", criticou.
peachment contra o governador A especulação em torno de um

Paulo Afonso Vieira (PMDB), possível impeachment do

possa ser aprovado pela governador Paulo Afonso surgiu
Assembléia Legislativa. Na opinião depois que. as CPI's, tanto do
'dele, por enquanto, não existem Senado como da Assembléia
indícios ou qualquer comprovação Legislativa, comprovaram .a

da cwnplicidade do governo nas ilegalidade nas negociações com as

negociaçõ� com as Letras letras. Konen acredita que a

Financeiras do Estado. .Konell bancada de oposição ao governador
lembrou as "brechas" na legislação deve pedir o impeachment, mas
que permitiram a emissão dos descarta a possibilidade de ser

títulos, que os governadores aprovada. Ele admitiu, no entanto,
aproveitaJam para "fazer caixa". que existiu irregularidades nas

De acordo com ele, não houve por operações. "Mas não podemos
parte dos governantes á intenção de atrIbuir ao governador a pecha de

prejudicar o Estado ou participar ladrão. Ele agiu de boa fé, não teve
de "negociatas". .

,

o intuito de roubar", defendeu,
- Os governos estaduais emitiram' acrescentando que a intenção era

as letras .com a permissão do cumprir d programa e viu na

Senado Federal. As negociações emissão dis letras a oportunidade
fogem do controle do Estado e as de arrecadar dinheiro .

falcatruas são quase impossíveis do Para que o pedido de impeachment
Coirtratlifão: PtrrtlÍ60 COIIjinnoII ÍTT�, 1l1li6 omitiIl 0IIIrtI6 governo acompanhar - seja aprovado na Assembléia

iIIfo17lUlfões epotleríner recOII'fIoctitlo
.

argumentou, acrescentando que é Legislativa serão necessárÍos votos
preciso continuar as investigações de 24 dos 40 deputados, o que
e punir os ladrões do dinheiro Konen não acredita que possa
público, mas não julgar sem acontecer, Na opinião dele, a CPI

provas', apenas por' questões . do Estado será norteada pela CPI
pessoais ou políticas. "A CPI do, Senado Federal e com
estadual está se tomando polítlca. conseqüências semelhantes; "e
As declarações, do senador uma questão muito delicada, muito
Esperidião Amin (PPB) são difícil de se analisar no momento.

contraditórias. Ele defende as Precisamos ter a cabeça fria e

operações de São Paulo 'e acusao
'

Consciência para tomar as decisões

governador Paulo Afonso de estar corretas", aconselhou.

. #1!1!.!.1A@.t<?ffl,@. e@t<?t<?@@l.
.

,Agente Financeiro Independente

UltrassoilOgFafta - RadIologia Geral e Pediátrica
TQmowafta .computadori�a - AnglOgráftca·digitàl·.-,Mamografta,

. '.'

. RESPONSÁVE,IS TÉCNICOS:
Dr. Ediberto R. Schukste - CRM 3493
pr. �orge Luiz· da Fonseca - CRM 5802
:pr. Roberto Kel'�unior - CRM 1629

R. Jorga ezerniewicz,_slna- Fone: (047) 371-9653 - Fax: (047) 371-1.510- Jaraguá do Sul- se
'DlIMAGEM
Hospital Jaraguá
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CORREIO DO POVO - 4 POLtnCA laragu! do Sul, 28 de fevereiro de 1997
%

,

�osa.ico Paulo Afonso prepara. mensagem
.sobre privatização "total no -Estado·
• Projeto está em fase

,

de eoneluslo e deverá
ser encaminhada à

AsseÍTlbl_éla Leglslat/va
Já na pr6x1ma semana.

Governo terá

panldpaçãónWno�ár.
no Bese

Florianópolis - O governo do
Estado estã concluindo o texto fi
nal de uma mensagem, que deverá
ser enviada, à Assembléia

Legislativa no início de março,
solicitando aútorização para
privatizar todas as empresas
controladas pelo Estado.De acordo
com o projeto, no caso do Besc

(Banco do Estado de Santa
Catarina), o atual controle'
acionário do Tesouro Estadu.al se .Na ärea
transformarã numa participaçãoO deputado federal Paulo Bornhausen (PFL) vai dividir com o' , minoritária. Nos, demais casos,

deputado Alberto Goldman (PMDB-SP) arelatoriada Lei.Geral ,como a Celesc'(Centrais Elétricas
das 'Ieleconamicações, na Cortissão Espécial da Câmara, que de Santa Catarina) e a Casan
deverá ser instalada na próxima semana. (Companhia de Água e

Bornhausen cuidarádo capítulo que trata da'Privatização do setor, saneamento), as ações do Estado
além de presidir a Comissão Especial. serão to�niente transferida para a,

Na terça...feira (25), aornhamen se remiu com o presidente iniciativa privada.

Femando,J.lenrique p�,discutir o assunto. Sobre os rumores de que o

governo, do Estado' tenha
negociado ifegalmente
debêntures emitidas pela Celesc,
o .secretãrio de Fazenda, Paulo
Prisco Paraíso, desmentiu

categoricamente que tenham
existido 'irregularidades na

colocação dos papéis no

montaute deR$I00 milhões, que
destinaram a investimentos na

'concessionária de energia. Na
opinião de Paraíso, as denúncias
da CPI -(Comissão Parlamentar
de Inquérito) do Senado Federal

que investiga as operações com

títulos públicos, surgiu para
atingir o governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB) e deixou
de ser política para ser centra o

�

'Sistema Financeiro.
- Como Santa Catarina deixou

de ser objeto principal, o senador
Vilson Kleinübing fica

esquentando questões passadas
inconseqüentemente - disparou,

O secretário informou que a

Invesc ,(Santa Catarina

Devolta
,

O embaixador em Portugal, Jorge Bornhausen (PFL), deverá
assumir, emjunho, o cargo de coordenador político de Fernando

HenriqueCardoso, mesma.fimção ompadano govemodeFernando
COllor deMello.
,Coincidência ou semelhança?

,

I

Boa notícia
A fundação do Centro dos Direitos Humanos de Jaràguä do Sul
estámarcada para acontecer nanoite dó dia 21 demarço, quando
seráaprovado oEstatuto daentidade e se faráa eleição da.diretoria.
A cidade já possui aComissão Provisória dosDireitos Humanos,
instaladano final do ano passado.

,

Expectativa
Do deputado Carlito Merss (PT) sobre as eleições do ano que
vem

,

- Defendo que oPTtemaumcandidato ao g�vemo, comumproieto
alternative para o Estado e com esforço para resgatar a Frente
Popular, sem o PSDB, que optou: por outro caminho. :Estamos
preparados para o poder e temos chances reais em 98 - acredita.

Orientação
oTCE iniciou, na11ltimaterça-feira (25), o encontro comprefeitos,
secretários, dirigentes, técnicos e contadores das 95 Prefeituras
filiadas às Associações dos Municípios das diversas regiões do
Estado.
O objetivo dos encontros é repassar aos dirigentes dosExecutivos
Municipais as orientações necessäsias à administrações, no que
dizrespeito, especialmente, acontabilidade. Areunião emJaraguá
do Sul aconteceu namanhã de hoje.
O TCE �aj cobrar das.administrações a publicação bimestral da
execução 'orçamentária das Prefeituras.

Se for preciso..•
O ex-prefeito de Schroeder, Hilmar Hertel (PFL), atual secretário
dalndústria eCométcio, confirmou adísposíçãoemsaír candidato
a deputado estadual pelaregião no ano que vem
Hertet' acredita que "o bom trabalho realizádo na Prefeitura" o
credenciaa aspirar ao cargo e vai aguardar a indicação do partido.
Sobreas declarações feitaspelo prefeito deJaraguádo Sul,Geraldo
Weminghaus (FFL), que apoiaria o candidato escolhido pelo
diretório dacidade, Hertel disse quejá conversou comWerninghaus
a respeito, e col11>letou: "Se for preciso transâro o título de eleitor
para Jar�á do Sul". ,

'Em segredo: gOflenuultir tlnmi cOllcl"ir1M1I6ageme ellClllllÜehtHaà
A,ssenibléia

Participações e Investimentos)
foi criada com autorização da
Assembléia Legislativa. Ele
lembrou que, na época, as ações
valiàm R$ 0,67 na bolsa de
valores, e que hoje estão cotadas
em cerca .de RS 1�0. "Quando o

,Kleinübing foi governador, por
decreto, foi vendido um lote de

, ações da Celesc equivalente a

US$ 12 milhões ao Banco Mor

gan Grenfell do Brasil, para
pagar dívida externa, que um mês

depois valia US$ 19 milhões",
denunciou, acresceniando que �
mesmo lote vale hoje tJS$ 150
milhões, reforçando a idéia de,
que o ex-governador deu um

prejuízo de mais de US$ 130
milhões ao Estado.
A iniciativa do governo em

privatizar as empresas do Estado
coincide com o tiroteio

provocado pelas denúncias da
CPI, onde ficou comprovado
irregularidades nas negociações
com as letras dQ Estado, que
emitiu cerca de RS 500 milhões

para pagamento de precatórios
(ações judiciais centra o

governo). O governador Paulo'
Afonso também não escapou da

CPI instalada pela Assembléia
Legislativa para tratar do mesmo

assunto. A derreta softida pelo
governo na composição da Mesa I

Diretora do Legislativo pode
comprometer as propostas e o

futuro do governo.
Uma fonte' do Palácio Santa

Catarina informou que a proposta
de privatização das empresas do
Estado vai permitir' que o

governo concentre suas ações em
funções específicas como saúde,
educação, segurança e infra
estrutura. O governador aposta
na coalisão formada pelo PMDB,
PSDB, PDT e PFL, que reúne 21,
dos 40' deputados estaduais, para
a aprovação 'do "pacote". A
aliança, entretanto, está por um
fio. Recentemeute.i líderes do

Pl'L, entre eles o deputado fed
eral Paulo Bauer, defendiam o

I'ompimento com o governo. O

,PSDB se uniu ao PT para compor
a Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa, aceitando um acordo
onde, a partir do próximo ano, o

atual presidente Francisco Küster
renuncia o cargo em 'favor' do
primeiro vice-presidente, Neodi
Saretta, do PT.

V�,�(f)@�V�,�OO � es
�[IJJI ",�<§)�V�@I� lDl$l�o.

W@(LWO�I'1Wli <§) G
, ,

,
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Enio Padllha Pilho

Caixa pos{al191 - cep 89.251-970 - eniopfOnetuno.com.br

CEAT. AUT.it.IJ NO O�J587196 INICIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO:
PROCESSO NOQ8OOO,028,891_ DE 24112/96 À 17105197 •

.Educação de verdade
,

,

Atenção estudantes de história, biologia, química, física,
português, matemática, inglês, educação física, espanhol.;
Atenção professores e demais profissionais da educação,
especialmente aqueles que atuam no ensino deprimeiro grau:
preparai-vos! OBrasil- aquele gigante adormecido, lembram?

,
- acordou! E não foi hoje, nem ontem. Fói no início dos anos

90. Mas só agora conseguimos perceber que algumas coisas
s� para valer. O que era uma tendência se tratisformou em

caminho obrigatório parao desenvolvimento, para oprogresso
e para à. cidadania. Em uma palavra: EDUCAÇÃO!

Daqui a 10 .anos, quem for professor e atuar no ensino de

primeiro grau; terá. o respeito da sociedade, teráboas condições
de trabalho e ótimo salário.

As escolas públicas serão bem equipàda$, terão logística
profissional, inserção social e 'produção cultural e científica.
Diretor de escola será cargo concorrido e com ótimo status.

Os alunos que concluirem o primeiro ou o, segundo grau
na escola pública terjo sólidos conhecimentos de línguas
(português/inglês), ciências (ffsica/química/biologia/
matemätíca).e cultura geral (história/geografia).

E tudo isto vai acontecer - algumas coisas já estão

acontecendo - de forma natural. Não por'lue o governo queira,
ou porque os polítioos tenhamplanejado, ouporque a leimanda
que seja assim.

,

A revolução na educação 'brasileira é um imperativo
deco�ente do processo de globalização da eoonomia: as

empresas descobriram que precisam investir em treinamento

para os seus funcionários, pois sem treinamento, perde-se
qualidade eprodutividade. Descobriram, mais tarde, que, por
melhor e mais bem estruturado que seja o sistema de
treinamento de uma empresa, isso não passa de teIil>0 e

dinheiro perdidos se os funcionãrios não tiverem um nível
mínimo de escolaridade. E estão descobrindo agora que essa

escolaridade precisa ser real.Ou seja, não adianta o funcionário
ter concluído o segundo grau se não tiver, realmente, .os
conhecimentos correspondentes � segundo grau.

Constatado isto, resta aos empresários uma de duas
alternativas: ou reforça os investimentos no seu sistema de
treinamento interno, visando eliminar as deficiências trazidas
da escola ou age corporativamente sobre o sistema educacional
brasileiro, forçando-o a adequar-se às reais necessidades do
mercado.'

f
, '

Não me parece haver dúvida de que a segunda opção é
muito mais atraente para os empresários. Assim, como

, também não há dúvida de que a pressão dos empresários
sempre foi mais eficiente do que as grev_es de professores.

ECONOMIA ,: Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1

VaraEspecialde Execução Fiscal
vai agilizar cobrança .judicial

. .'
.

F1;orlan6poHS - Umconvênio
,

secretänoPauloPriscoParaíso. ,justificaa instalação daVaraE3- '

entre ogovemo doEstado e oTri- O convênio prevê ainda o pecial revelande os números da
bunal de Justiça permitiu que julgamento de execuções fiscais sonegação no Estado.Deacordo
fosse aiado � VaraEspecial de dos municípios cararinenses.. comela, noanopassado, apenas,
&ecução FJSCal, quevai agilizar Pelo acordo, a Secretaria de 30% das notificações emitidas

,

acobrançajudiciâl dedívidas de Fazenda é a responsável pela foram pagas à secretaria. O

iIq>osto ao governo.'Única do infra-estrutura, espaço' físico, , restante' foi inscrito na Dívida

gênero no país, a Vara Especial móveis e equipamentos de Ativa, a lista negra do Estado,
vai ter a tarefa de cobrar os informática, enquantoqueoTri- para que o Poder Judiciário
recursos sonegados aos cofres bunal dé Justiça índícarä o juíz possa executá-lo depois. A
plblioos.ASectetariadeFazenda e o secretário-geral.AOAB/SC .' secretaria informou' que
acredita que o órgão serä uma (Ordem dos Advogados do atualmente cerca de 30 mir
novaarmacontraasonegação de Brasil), que tambémparticipado processos de cobranças fiscais

impostos no Estado.
'

projeto, colocou uma sala à tramitamnoTribunaldeJustiça.
,

'- Muita gente não paga os disposição dos advogados que .: Se todos esses processos
ÍIq>ôstos em dia porque aposta atuarão na unidade. A fossem executados, o Tesouro
na morosidade do julgamento. expectativa é de se criar novas Estadual receberia R$ 680
Os processos demoram pela Varas de . Justiça caso a ' milhões.Oqueequiyaleaquatro
faltadeumavara específicapara experiência for bem sucedida.

, arrecadações estaduais - revelou
o assunto - argumentou o A Secretaria de Fazenda Paraíso,

,
,

Senac vaipromover cursos de capacitaçãoprofissional
vendas por telefone TÉCNICASBÁSICAS DA

ÁREAFINANCEIRA
Período: de 24 de março a 27 de

março, de segundaasexta-feira'
Horário: das 18h30�,22h15
Preço: R$ 67,00
* Visa envolver as rotinas de

, finanças ,e aná:lises econômicas
financeiras

Jaraguá do Sul - O Senac

(Serviço • Nacional de

Aprendizagem Comercial) vENDEDOR LOJISTA ,

estará oferecendo, a partir dá EMOTIVAÇÃO
próximasegunda-feira (3), cinco Período: de dez de março a 14
cursos .de capacitação.' de março, de segunda a sexta-

profissional. O objetivo, feira
'

segundoogerentedainstituição, Horário: das 19 às 22horas
Alcides Machado Neto, é Preços: 'R$ 27,00 para
.aprimorar os conceitos já associados à CDL e R$ 54,00
adquiridos, tanto nas áreas paranãó associados
administrativas como na *Visaareciclagemprofissional
financeira ou de 'vendas, das técnicas que auxiliam a

desenvolvendonos participantes vender mais em épocade crise
conhecimentos ehabilidades de
,planejamento, organização,
liderançae controle.

,

Veja os cursos:

TÉCNICAS
, ADMINISTRATIVASPARA

CHEFIA
Período: de31 demarçoaquatro
dé abril
Horário: 18h45 às 221115

Preço: R$ 67,00
*Tem como objetivo aprimorar
os conhecimentos
administrativos, desenvolvendo
nos participantes conhecimentos
e habilidades.

'

O Senac informou -ainda que
_ dispõe de curso profissionalizante ,

de Serviços Adniinistrativos e

lembra 'que continuam abertas as

matrículas para os cursos de

Informätica em período matutino,

vespertino enoturno, alémde curso
de Datilografia, à tarde e à noite.
Os interessados poderão obter

,

maiores informações pelo telefone
372-2166

TÉCNICASDE '

NEGOCIAÇÃO
Período: de 17 demarço a21 de

,

março, de segunda asexta-feira
Horário: das 19 às 22 horas

Preço: R$ 62,00

TELEVENDAS
Período: de três demarço asete
.de março; de segunda a sexta
feira'
Horário:'das 19 às 22 horas

Preço: R$ 67,00
*Dirigido aos profissionais que
querem�visão abrangente de
telemarketing, Visando levar b

'partícipantea melhor aplicar o
potencial, e a capacidade de
trabalho, com o objetivo de
obter melhores resultados nas

•O objetivo � mostrar como a

negociação é umprocesso onde
.as partes buscam encontrar o

melhor atendimento das
necessidades e formar umabase
sólida para Iidar com as

situações novas que se

apresentam
"

,

J'I, LOJAS E SUPERMERCADOS· .

&::11:) a3 ii:�\�aJ�;=��;M
GRÁTIS POR SORTEIO

UMA MERCEDES .BENZ·�180 CL4SSIC OKm
,/

"MA.S 126 R.C.CLEJAS MONAIlK MB.KE PLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11101/97, 25/01/97, 08/02/97, 22/02/97, 08/03/97, 22/03/97, 05J04/97,1G}85/97 {14 BICICLETAS POR ,aRTEIO).

'1'7/05/97"
este Mercedes
odeserseu., p ,
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2500,00. Tratar 373-<D35.

OFERTAS:
Vende-se Carrinho de Lanche equipado
com ótimo ponto e clientela, por'R$
1mil, tratar 983- '

3559.

,
Vende-se Máquina de costura Reta

modelo PPAFF, uma Balança tipo
platafotma, capacidade para 300kg,
marcaRimert e Vídeo Cassete Pbilco 4

cabeças,modelo PVC 8400,Tratar com
975-1635 com Denilson ou ,371-6410.

Vende-se Máquina de Costura Singer,
bobina mágica em bom estado com

todos, os acessórios por R$ 1.00,00,
'!ratar 973-9261.

Vende-se Vídeo Gamé Master System,
,

tratar 371-6333.

Vende-se Bezerros e Novilhas Nelore,
tratar 371-1815.

Compra-se yolante de Apolo, Verona
ou Escort, tratar 975-1942 com Joio.

Vende-se Carrinho de Bebê semi-novo
R$40;OÓeAparelbo de ginásticaAtletic
2001, tratar 376-2393.

Vende-se 'Ielefone por R$ 2.5ÍJO,OO,
tratar 371-5043.

'

Vende-se Preezer vertical 280L por R$
.

250,00, tratar 973-8911.
'

'

Vendo-se Celular transferível por R$
850,00, tratar 372-1583.

Vende-se'Máquina Reta Industrial, 'Vende-se TItulo do Acaraí, por R$
tratar Rua Luis Gonzaga Ayroso, 105,

'

200,00, tratar 973-55CJ7.

Vende-se 'Ielefone por R$ 2.600,00,
tratar 372-1392. '

Vende-se TItulo do Baependi 'por RS
400,00, tratar 372-<D42.

Vende-se TItulo Acaraí por R$ 200,00,
,
tratar 973-55CJ7:

Vende-se Fílhóte de Boxer por R$
SO,OO, tratar 372-0193.

Vende-se Super Nintendo por R$
150,00 com 2 fitas, tratar 372-2870.

Vende-se Betoneira 145L semi-nova,
com motor por·R.,$ 370,00, tratar R.
Procópio Gomes,
440.Vende.-se Telefone Celular por R$

900,00, tratar 372-3874.
COÓJpra�se telefoDe convencional 372

Vende-se 'lelefone, tratar371-6865 com, ou 371, tratar 973-8087 pago à. vista.
Marlene.

'

Procuro 'lelefone em Guaraniirim para
alugar, tratar 371-1722 com Gisela.

, ,

Vende-sé Máquina Ovedock nova na

caixa, por R$ 70,00 e vendo carneiros,
tratar R. Carlos
Esbardelate, 61 Vila Nova fundos.

Vende-se Máquina de Lavar Roupa,
Brastemp revisada, com garantia de 6
meses por R$
350,00. 'Iiatar 371-0264.Vende-se Máquina de fazer njolos por

R$ 500,00, tratar R. Walter Marquardt,
1973. Vende-se Compu tador 386' com

monitor colorido e ímpressora;'
Windows instalado, por R$ 850,00,
tratar R. João Doubrawa, 253 com

Gerson.

Vende-se Cadeira de Rodasmotorizada
(2 anos de uso) com bateria, tratar 373- ,

0344.

, ,

Vende-se 4 mesas para escrítötío
:

Vende-se Bicideta 18 marchas por R$. Vende-s.e Piat Uno 89/90 por R$
usadas, tratar 372-1505 com OUco. 60,00, tratar Ed. Menegotti com o 6590,00. Tratar 973-3857.

,

A �I

\\,G.U:�/J ',prenuer'
.�

,
'

o Centro de Educação Infantil "Dente de Leite, é uma escola especiallzada.em atender'crianças
de 2 a 6 anos:

'

Oferecendo além do currículo de pré-escolar:
- salas ambiente
- aulas de música
- Iiteratura.infan�1
.. educação física
- piscina (eom atividades aquáticas)
- animais, pomar, horta
-lanche na própria escola
- aulas passeio

'

'.
-

- colônia de férias (em julho)
,

"

,.'

Tudo isso supervísionado'por uma equipe de: psicopedagogos, médicos e odontólogos. Com certeZa
um lugar onde seu.filho irá aprender com prazer.

Venha nos visitarl
RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 1329 .

EM FREN'TE AO REFEITÓRIO'DO KOHLBACH - FONE: 973-3661 .

, , ,', "

.

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

Temos: 'Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejad()S ao seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral • rl11T'-1I01 , eOIlFlIA

;DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km'S8 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131- Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto

com prazer!

porteiro sr. José.

COIJlPfa-se VídeoCassete de 4 cabeças,
tratar 372-1432.

Compra-se Pree:rer 280 à. 330L vertical,
tratar 371-5632.

'

Vende-se um aéro modelo' para
iniciante, motor Webra e com rádio 4

canais. R$ 420,00. 'leI. 372-1794.

Vende-se 1 bicicleta de 18 .marchas
semí-nova (3 meses) R$ 700,00. Tel.
372-1053.

Vende-se celular transferível COD)
baterias e um cariegador 372-0479 cl

João Batista ou 372-2128. cl
.

�ndonça.

Vendo-se celular CP-90, bom estado

(novo). R$ 350,00. 'Iiatar 372-1281.

Vende-se telefone prefixo 371. Valor R$
2:800,00. Tratai 371-9822.

VEICULOS:
Compra-se Fosca até R$' 2mÍl. em bom
estado. Tratar R. Erich Aben, 420 Vila
Lenzi,lkm após Salão União.

Vende-se Versailles 1.8 GU92 por, R$
Jl.300,OO. Tratar 975-1757.

Vende-se Corcel DJ81 por R$ 2.700,00
interessados tratar 975-3114 com Nilo.

Vende-se Agrale/87, tratar 371-7<D2
COJJi Lídia.

Vende-se Goll000/94 por R$ 8.500,00.
Tratar 371-7233.

Vende-se Chevette!76 por R$ 2.400,00.
Tratar 975,.1159.

Vende-se Kadett SLE/93 por R$ lomt
ou troco por carro de menor valor.

Tra� 371-5253.

, Vende-se �vette Hatch/80, branco.
Tratar 373-CJ761 com Rosangela.

,

Vende-se Consórcio NX"200 com 23
'

pagas. Tratar na Cohab, Via 'Rau R.
Joio da Cruz e

Souza, 9�.

Vende-se Camionete Veraneio diesel por
RS 6.800,00 aceito carro na troca. Tratar
R. Cristina Bauer Scbroeder,91 com

Sérgio on Orlando.

Troca-se Escort GLIfn vermelho aro

esportivo por Terreno, tratar R. João
Sansoe, 198 Figueira com Ademif.

Vende-se Monz.aJ85 ti um 88. Tratar
973-9724.

Vende-se Voyage/85 à. ãlcoól, preço à.
combinar, tratar com antia 371-8646.

Compra-se um Ciclomotor ano acima
de 90, tratar 373-0817.

Vende-se ThA1naJ83 por R$ 900,00,
tratar 372-3271.

Vende-se O:Ievetten6 por R$ 1.600,00
tratar 371-3100 ou,371-0533.

Vende-se GÔl Plusl96 vermelho por R$
12mil, tratar 371-7233.

Vende-se .Gol 1.8 GL/B9 por R,$
7500,00. Tratar 371-4832.

,

Vendo-se GOI cm 2.000 ano 89 azlll
metálico completo, menos direção cl
antena interna, CD Pionner, 4

amortecedores novos, pneus novos.

Carro impecável. Valor R$ 9.500,00.
Contato 371,.3399.

Vende-se Chevette 86 R$ 3.500,00 .

, Vende-se,Uel Rey/86 por R$ 6mi1", Tratar 975..()951 cl Aldo.

tratar 372-1394 .. ,

Vende-se CBX-200 consorciada e Gol
1.6'89 branco, à. álcool por R$ 6500

(Gol), tratai 372-
3641 com Jorge.

Vende-se Gol a.J87 por R$ 4.600,00.
Tratar 973-5162.

Ven!1e-se Passat 1 �8/84 .por R$

Compra-se consórcio contemplado
(Uno, Gol, Corsa). Tratar 975-0951 cl
Aldo.

Vende-se umKarl categoriaKadett para
crianças até 10 anos, preço à combinar.
Tratar 372-1794.

Vende-se PassaV84 motor 1.8 por R$
2500,00. Tratar 313-<D35.

./ ..

,�,.
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'

MetahlrglcaTrês Rios Ltda. - EstradaTrês Rios do Norte sln2 - Nesta;
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente' Nadir da Silva - R. Reinoldo Rau, 500 safa 01 - Nesta;

Edital"que serâpublíeado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado NllceveraModas Ltda. - ME - R. Bernardo Dornbusch sIn2-Nesta;
por 15 (quinze) dias. Nereu,Nalmburg - R. 280 Km 69 - Nesta;

NC Informática Ltda. - R. Jolnvllle, 1700 - Nesta;

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184"

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdéliaLehmann, Oficial doRegistroCivil do 1°Distrito daComarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela leí, afim de se habilitarem,
para. casar os seguintes:

Edital n° 20.954 de 20-02-1997
. Cópia recebida pelo cartório de Schroeder - SC .

MAURÍCIO ·KARNOPP E CLAUDETE HORNBURG
Eie, brasileiro, solteiro, estampador, natural deScbroeder, nesteEstado, domiciliado
e residente na Rua Ricardo GorII, em Schroeder, neste Estado; filho de Waldernar

Knopp eElvira Zoz Kamopp.
-

.Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de JaraguádoSul, domiciliadaeresidente,

.naEstradaSantaLuzia, 10.491, nesta cidade, filha de Ingo Homburg e IsoldaWalz

Homburg.
'

_'

. Edital n° 20.958 de 24-02-1997
SANDRO SBARDELATII E VIVIANE HECK RAUBER,

Ele, brasileiro, solteiro, eletromecânico, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e

residentenaRuaJoséBauer,05,VilaRau,nestacidade, filho deJoséValdir Sbardelatti
" eElvaScaburi Sbardelatti. fi-

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Boa Vi:Sta do Bori€á, Rio Grande do
Sul,domiciliada e residente naRua José Bauer, OS, VilaRau, nesta cidade, filha de
Eloi Rauber eMariaNadir Heck Raubet,

"

Edital n° 20.962 de 25-02-1997

BERENILDO ANTONIO BERTHI E ADRIANE RENN
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Joaçaba, neste Estado,
domiciliado e residentenaRua 546, n° 80, BarradoRio Cerro, neSta cidade, filho de

,
'

Odair Antonio Berthi eElaineMaria Henn Berthi.
, Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguädo Sul, domiciliada e residente
emEstrada Jaraguasinho, Garibaldi, nesta cidade, filha de Adernar'Hem e Noemi
Bertoldi Henn.

Declaração à Praça
Declaramos que nosso cliente, Comunidade Evangélica �

Nereu Ramos - CGC 84.433.945/0001-95, em momento

algum deixou de cumprir seus compromissosfinanceiros e que
a tentativa deprotestá se deupordesencontro de informações. '

A fim de resguardar a idoneidade comercial 'e financeira da '

mesma, publicamos a presente.
LA.F. Comércio de Madeiras Ltda.
CGC: 83.032.466/0001-04

Inscrição Estadual 250.634.686
Rua Bernardo Dornbusch, 738
Vila Baependi

,

Fone: (047) 372-1817 - Jaraguä do Sul - SC

I
t

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1997 "

EDITAL
I

PATRICIA TAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOficlaideTltulosdaComar�!
, de Jaraguádo Sul, Estado de santaCatarina, na forma da Lei, etc.
"Faz Saber á todos quanto este editai vl",m que se acham nesteTabelionato para
ProtestoosTltulos contra:
AntonioTuon - RuaMariaDemathe Nagel sln!! - Nesta;
Atlaclr José Bertoldl- R. CeI. Proc. Gomes de Ol"'eira, 1089 - Nesta;
CellaMaria Jacomln,i - R. Domingos Rosa, 354 - Nesta;

,

ClaudlclrMeichloreHI-.ME - Rod. BR 280 Km 78 s/n!! - Nesta;
Daterra Ind. e Com. Ltda. - R. 3 de Outubro 3405 - Centro - Nesta;
De Fatos Ind. e Com. 'de Conf. ltda. - ME - R. Antonio Fco. Diman, 9209 - Vila,
Nova - Nesta;
(_)Istrb. de Prod. AlimentfclOs R H Ltda. - R. Rodolfo sanson sln -Ilha da Figueira
- Nesta·,

,

Dltmar Schulz - R.WalterMarquardt, 2175 - Nesta;
Frios e Defumados Corupá Ltda. - Estrada Pedra de Amolar sln2 - Corupá;
HS Ind. e,Com. Prod. Alimentfclos - Estrada Braço do Sul - Km 25 - Nesta;
Intercomp Ind. e Com. P. Móveis - RuaAugusto Gne.ldlng, 341 - Nesta;
I,nd. Com. Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Màhnke, 499 - Corupá;
lnd. e Com. de Allm. Rio Cerro, Ltda. - R. Estr. Rio 'Cerro" B,: Rio cerro -

Nesta;
Ind. 'Com. Conf. e Fac Magu's Ltda. ME � R. Antonio Fco. Olman, 209 - Vila

Nova - Nesta;
Ingo Mario Thlem - R, An�onlo Tobias, 150 - Nesta;
índ.e Com. Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Manhke, 449 - Corupá;
Ind. e Com. de Roupas Mac .Mor Ltda. - �. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
Ind. Calç. Jaraguá Ltd8. - R.. Bernardo Dornbusch, 479 - Nestà;
José Cláudio Branco de MoraesNllton Jose Lancanova - Nesta;
Jocel Com. Repres. - R. João P!aninscheck, 1587 - Nest�;
Jorge Carlos Roos - R� Ernesto Lessmann, 345 - Nesta;
JR Pedroso de Quadros - Av. Tiradentes, 257 - Nesta;
Luiz Carlos Costa - R. José Picolll, 130 - Nesta;
Luwa Frlg. e Com. Carnes � Frios - Estr. Geral s/n2 Três Rios do Norte
Nesta;
Marceu Finta - R. Pedra de Amolar sln - Corupá;
Mario Conf. e Com. - R. Padre Alberto Jacobs sln - Nesta;
Master Vale Piscinas Ltda. - R. Walter Marquardt, 1549 - Nesta;
.'

c

I'
.

Metal(Jrgic�Marle Ltda. - R. Alberto K1ltzke, 178 - Nesta;
Mini Mercado Uplnskl sln2 - Estrada Pedra de Amolar sln2 - corupä:

I •

MabeHI Ind. e Móveis Ltda. - Rodovia SantaCatarina 301 Km 05 - Nesta;

PartnerAcionamentos Elétricos Ltda. � R. CeI. Proc. G,omes de Oliveira, 162&
- Galpão - Nesta;

,

II Plavlberto Jones de Oliveira - ME - R. José Theodoro Ribeiro sln - Nesta;
,

Rellel Enxovais t.tda, - R. JolllVllle, 1641 - Nest�;
Silvio Luiz Kllmekowskl- Águás Claras -Nesta;
Servo Agrlc. Simone Ltda. - R. Águas Claras sln - Nesta;
Seil Mat. de Construção Ltda. - R. Jaraguá, 105 - Corupá;
Transportes Thelmar !-tda. - R. EstradaGarlbaldi sln2 - Nesta;
Tscnoüex Consultora e Sistemas Ltda. � Av. Mal.,Deodoro da Fonseca, 429
sala 04 - Nesta;
Wanfrled Schroeder - R. Rio Cerro HEstrada Aurora - Nesta;
Waldemlro Drews Serraria - Estrada Rio�Ima s/n2Rlo Cerro 1- Nesta;
Welhernazzalnd.,e Com. Repres. Ltda. � H. Rod. BR 280 Km 77 Nereu RamOS
- Nesta;
Vadico Heller. ME - R. Carlos Eggertlsn - Nesta;'
Verdureira MerceariaVitamina Real- R. Roberto Ziemann sln - Nesta;
Vitor Antonio Lopes Amorim - R. José Narlon; 142 casa - Nesta.

.. ..

LS/Jaraguá.doSul, 26 de fevereiro de 1997

IIton Hotfmann

TabeliãoSubstituto

,

.
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CORREIODOPOVO - 3LASSIFICADOS DEJ�guá doSuI,.28de fevereiro de 1997

107Jri2 noRio daLuiI pröx. a Procura-se Casa para alugar
Ceval porR$14mil aceito 'até R$150tOOt dePreferência
carro na troca. Tretar 975 -'

,
na Vila Lalau ou Vila Lenzi,

1903. - tratar 975-0630.

IMOVEIS:
.' Aluga-se Casa de 3 quartos e VllaLenzi.

garagem por R$ 300tOO ne

Amizade. Tratar 372-1362. Aluga-se.Meia-Agua com 4

peçasporR$190,OO evende-
Vende-seCasademadeira com
Terreno na Vila Machado

EstradaNova, Nereu Ramos,
5 peças. Aceito carro, tratar .

com Celso na Rua Arthur

Karsten, 166 em Nereu

Ramos.

se propriedade na praia de

BarraV� bom preço, aceita

propostas. Tratar R. Roberto
Ziemann, 2920.

Vende-seCasade alvenariade

7,5x8m comTerreno nobairro

Amizade + fundamento de6x8

no final do calçamento, Rua
Orestes Tecilla, 151 por
R$llmil. Ttatar com Luis no
local ou 973-8694.

Vende-se Bar completo com

estoque ... rancbo para retirar
do local por R$ 2.800tOOt
tràtar R. Walter Marqaardt,
2063 pröx Lonimar.

Vende-seCasadealvenaria de
128m2 na Rua Beira Rio em
Schroeder na divisa com

Jaraguä, Tfatar apös 17:3Qh
com Laércio ou Raquel 973-
5324.

.

'--
Vende-séCasademadeiracom

tenende 15x30Iil naFigueira
porR$lOmi1t tratar371-0005
comClaudemir;

Vende-se Sítio de 332.500m2

localizado em Corupä com Aluga-se Casa na Tifa

Casa, raaehe e 15mil pés de Scbnben, 10 esquerda após
banana, tratar975-0193. " Clube dosViajantea TratarR,

Roberto Zíemaen, 40.
'

Vende-seCasade alvenariade

120m2t terreno todo murado

490m2 na Rua Alagoast 51

'Figueira ou' troco por

apartamento em Camboriü,
tratar372-281L

Vende-.se Terreno de 870m2t
ponto comerciallateral da R.
Jorge Czerniewicz por R$
59mil� TratarR. Júlio Verseht
60comJosé.

. Procura-se Casa. para alugar
'até R$ 200iOO'; 'tratar no

tenninal rodoviárionaBanca.de
R�vistas.

Vende-se Terreno com Casa de
80� em Sto. Antonio porR$
lômiIt iratar 371-4876.

,

Vende-seGalpão pré-moldado
em Corupã-Centro, R. João
Tosine, 97t aceito carro. Tratar
973-5723.

I, •

Vende-se Lanchonete e Vende-se ou troca Casa de

Pastelaría na Rua Reinoldo alvenariade9Om2comterreno

,J)� centro de Navegantes à

500m do mar por um em

J� valorR$4Omil.Tmt8r
372-0165 comBenta,

.

Vende-seCasanaCoeae, Vila
RaU pôr R$' 13mil. Tratar R.
João daCruz e Souza, 115.

o

,. •

Aluga-se easat tratar Rua
Roberto Zíemann, 40.'Rau, 63> com instalações

Vende-se Terreno no Bairro > completas aceita carro, tratar
Havaí em Guaramirím .. de nolocal.'

1050ni2t por R$ lÓmilt com
casa demadeira de2 quartos, Vende-se Terreno de 1.28,im2
aceito carro e também parcelo. e casa de 126m2, garagem, na Vende-se Terreno de 15x3'Om Norte, tratar no local em frente .

TratarR. Rodolfo Tepasse, 31 .R. Daniel Rimpel, 610t tratar .no João Pessoa por R$ 2milt ao clube dos Viajantes com

ou373-0906comZélia. nolocal dema.nhãcomJáime. tratarR. André dos Reis, 306, Nelson.

Vende-se Terreno naPraia do
,

Grand pröx. ao Colégio, 'tratar
, 371�2966 comEriniceporR$

.

.

3;700tOO.

Vende-se Terreno 15x30m na

Vlla Schubert, Três Rios do

Vende-se Casade alvenaria de
"

,
'

Constmção em condomfn1o - Parcelas corrigidaspelo .CuB (Sinduscon-SC)
,

, Sécul-us Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Rua preso Epitácio Pessoa, 421 - sala 103

111 endar : Fone: '371-�814

CRECI 1873-1.... PNsident.Epitácio Peuoa. 421 - ..1.102 - Fone: 371-6310 - Jara�á doSUl- SC
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coRItÉIoDO POVO - 4 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIs'
APARTAMENTOS

CENTRO
EDF.RES.DUNKEREIICONSTRuçAONOCORAçAODACDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR·
Ed. Carvalho - Apto. cl 193m2 (3R pavimento) - 3 qtos. sendo uma�rte
e demais dependências. R$ 90.000,00

.

Excelente cobertura no Edlt. Riviera cl 246,00m2 - pr6x. ao Beira Rio
CIIbe de Campo
Ed. Schlochet - Apto. cl 152,20m2 (1 ()II andar) 3 qtos, sendo 1 surte:
Comgaragem

� Ed. Menegottl - Apto. cl 2 quartos + dep. emp;.gada, 511 andar. Av.
Ma,.çhal DeodoR> - R$ 45.000,00

'

Ed. Mine' - Apto. cl 3 qua�os demais dependências, 2!l andar. Frente
ao Foto Lo_ - R$ 45.000�00

CASAS
CENTRO - Excelente casa em alv. (sobrado) c/aprox. 340m2em terreno

c/409,50m2• RuaMaxWilhelm.
. .

FIGUEIRA -Casanovaem alvenariac/176m2- 4qtos. sendo uma suite.
Localização nobre.

.

'.
�yA BRASrLlA - Casa em alvenaria c/138mZem terreno c/450m2
RGUEIRA - Casa em alvenariac/550m2em terreno c/1600m2
ESTRADANOVA-Casa em alv. c/150m2em terrenoC/261,80m2- R$

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses

- prox. ao Fórum e �o BreIthaupt .

. ILHADAFIGUEIRA-TerrenodeeSqulna cf 579,00fn2
'. CENTRO- RuaWalterMarquardt ..Excelentes lotes frente

RUAJOINVILLE - Excelenteterrenomedindo2.721 ,60m2,
sembenfeltoriaS - pröx, BaSe Portal.
CENTRO - Preso Epltáclo P�. Terreno cf 1.548rrf

edlflcado"cfcasadematérial e outrasbenfeitorias.
CENTRO - Àua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo
399m2-R$55.000,OO
NEREURÄMOS-Terrenomedndo3.400rß21oca1Izadonas
margens daBR-280" R$20.000,OO
CENTRO - Terreno medln«;to 550m2 si benfeitorias, prox.
PostoMlme
VlEIRAS-Terrenomedlndo6.991m2s1benfeltoriaS

. .

R$50.000,OO

!ff�IS RuaAntonio c. Ferreira197
CREC11741�

CO.'U •VIIli· 101111 • AI..IISIU ••ICOI.OU

371-7931

Sobrádo' 300 4
CasaAN. 190 4
CasaAN. 240 4
CasaAN.

.

133 3
CasaAN. 180 4

, CasaMad. 60 2

���A�� R (�rr���
-,

CasaAN. . 220 3
CasaAN. 152 3
Casa Mís, . 120 4
Casa Alv. 48 2

�CARTÕESDEVISITA CasaAN. 70 3

-REcEITUÄRlQMmlco
. ÇasaAlv. 93 3

-LAUDASPEI iS>CZNAuzADAS Apto OK 273 4
...PASTAS Apto OK 153 3

-ACHASDEESTOaUE Apto OK
.

178 3

-MANUAlSnCNICOS Apto OK 130 3

-BLOCOSDERASCUNHO' Apto OK 130 3

FElCONAIIZADOS Apt�. Cons. 112 3

-IIOLETlNS INFJ Apto Cons. 135 3

ENFRESAAIAIS..PÚaucos Apto Cons. 85 3

-LIVROS..REVlSTAS..GI_S,... . Lote 483
PANF'EiOS' Lote 366

.

-..JOANAISPERlÓDlCOS
.

Terreno 10000 -

":FOTOLIrOS Terreno 8000 ' -

-COMPOSlÇAoALASER' Terreno 2608 -

-IMPAESSÃ.O�MOFF-SET Lotes 465'
Lotes Vários -

Lotes Vários"
Lotes Vários. -

Lotes Vários -

Lotes Vários -

Lotes Vários -

Chácara 180000 -

Chácara 111500 -

O1áCara 49172 -

Cbácara 20000 -

Qtos Gar Bairro EndereçolPontoRei. InformaçõesGerais

VersaJhes R. HeroldHess!', 30 SemiacabadolNegociávew
Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 terreno 6.562m' - Parcela
Lot. Papp' R Marcos V. GiroDa, 474 Aceitacarr�óvel- valor
AnaPaUJà Rua634-103

.
Casa em construçãcYI'roca

Centro R.JoséBmmendoerfer,139 Troca por apartamento
Corupá R. LudowicoWeiler, 210 ·Aceitaparcelar/carro
Vteirás R. Adolfo Tríbess, 5a casa Aceita casa demaior valOr
Rau

, .

R. 467 - Lot. Albino Lemke Aceitacasa de m�nor valor
.

Rau R. Luis Picolli, '140 Aceita carro até R$,8.000
Guaramirim: R. 84.Y. NQva (Guai'amiriril) Aceita terreno em Iaraguä
Figueira R.Avelino Borba,242fundos Semi-acabadà - Parcela

.

. OJampagbat R. Irmão Magno, sino Aceita apartemeoto e carro

Centro .' Bd. Atbenas - 40 andar 270:000 Quitado - Todomobiliado'
Centro Bd. Scbiochet - 12" andar 50.00 + CBP/Pica Cozinha/BWC
centro Bd. Carva1ho.(RuaCBF) 75. Quitado - 2 vagas garagem
Centro Bd. Isabela - 2" andar 30. + CBP - aceita carro/lote

, Centro Bd. Isabela - 30� 35.
.
+ CBP - Troca por casa

Barra Res. Hani Marquardt 40; Quitado - EntregaMarço/97.
Centro Bd. Klein - EmConstrução .

70. Financiado em 48 parcelas
, Centro Bd. Madledi - Construção .38. Financiado eql48 parcelas
VersaJhes Rua812 � VersaJhes ß NegociáVeis /Pareélado
GUatamirim Rua 144- Lot. Rausisse Negociâveis /Parcelado
Nereu Após Nereu - BR 280 Negociáveis
NereU Próx. Arroz ZangbeJini Aceita parcelar
·Nereu RuaAndr6Voltolini Negociá.veis

.

Figueira ResidencialPiazera I Ent. 2.000 + 48 x 224
Amizade, Residencial Bebling Enlra4a+ parcelamento
ViJaNova Pröx.P6rwnlRádio RBN . 20% entrada - saldo 20x
StaLuzia ResidencialGeranium 8.00. SBM BNTRADA 200 p/mês
ViJaRau'

. ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
ViJaLenzi· ResidencialPiennann I . Divers 30% entrada - Saldo 18 x
Barra Residencial Sader Divers 30% entrada - Saldo 18 x

Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 Casa alvo - Aceita trocar
Garibaldi . Ribeirão Húngaros - Km 13 . Semmoradia - Trocalparcela
.Córupä Estrada Bomplant - Km 8 Semmoradia - Parcela
RioCerro Rio Cerro D - Km 20 Casa com l�m2/Troca

2
1
2
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1
1

GRÁFICA
Rua Walter Marquardt, 1180

ADMINISTRAÇÃO
A v. MarechalDeodoro da Fonseca, 122
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919
Jaraguà do Sul - SC

'-
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collRElODOPovo-5JaraguidoSuI, 28defevereiro de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

��� LOCAÇÃO
.

R :.�:.�:.�'.:; C6d; 196 - Casa mista 114mZ c/3 quartos na R. ;. C6d. 604 - Casa de madeira cl 3 quartos na ua;;: 8erthaWeege,457,naBanadoRioCeno-R$390,00 ;;t;; Erwino Menegotti, R$ 38.000,00
.

�::: :;:;:;:� C6d. 200 - Casa em a1v. - 196mZ cl 3 quartos - :
�.:.:1. C6d. 633 - Apto. C; 2 quartos, na Rua Joinville, 3511, :

....r::·.;:::�.·::.� R$. 49.000.,00
. '.�defronte a DG daWeg - Á$ 400,00

�1� C6d. 664 - Sala comercial- /IN. Mal. Deodoro da tt C6d. 201 - Casa em alv. 2161Ti2, cl surte + 2 �;:: Fonseca, 97sl97 Ed. Diener - R$ 390,00 :�:;:�:; quartos no bairro Czemiewicz - R$ 130.000,00 ;��� C6d. 657 - Salas comerciais (17m I 4,5 x 4) - R. �������� c6d. 229 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem ��1� Manoel F. da Costa, 973 - João Pessoa - RS 250,00 tt no Edifrcio Jaraguá - R$.57.000,0,0 ���� (frente) R$ 200,00 (fundos) t���� C6d. 240 - Apto. cl surte + 2 quartos e garagem ��:� C6d.660-Salacomercialclbanheiro(área30m2)" �:;:;:; no EdiHcio Isabela - R$ 35.000,00 + :

I���;;;;;':'::�::: I ª�[���.2=:�:::� I
C6d. 6H - Terl8no (15x28) À. Bemardo Dombusch C6d. 392 - Terreno c/'442,20m2 - Rua Jorge
- R$ 250,06

, lacerda - R$ 58.000;00C6d. 687 - Terreno (450m2) R. marina Frutuoso, em C6d•. 396 _ Terrenó cl 337:50mZ 13,50m2 (13,50frente Schopping Jaraguá, Centro - R$ 250,00
x 25) _ Vila Rau R$ 1,4.000,00C6d. 618 - casa cl suíte + 3 quartos, 3 BWC, sala. C6d. 195 _ Casa de a1v. (área 127m2 em terreno

:�:�::s:��;:.6e��:���ra�gem - R.
de 400m2) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc,

C6d. 641 - Apto. cl suíte + 2 qtos, dep. empregada e
área setV" desp., garagem I lateral R. Princesa

garagem - Ed. Jacó Emnendoerfer - 3!! andar _ RS. lzabel, Vila Maba - R$ 35.000,00
..

. .. . C6d. '188 � Casa de alv. (área 10SmZ em terreno

I ����:��Ef�ª� I �ªÃ�:'����::::'�: I
:;: completa e área delazer. R$ 2.500,00 ;:::::;: empregada - Ed. Jacob Emme.ndoerfer.

�11��I������Il����Ij��ljl.���.liell!I.ilj�jll�lli�jlil���111�Ml11_1j�jlilij�j�jI�lI�j���)�)I�)�)1�)��1)1
Parecer Comerciai

Incorporaf·o
Vende - Admlnlatra

Compra - Aluga

DEFRONTENJFÓRUM
eRECI 00171o.J

FONEIFAX (047) 372-2990 .

eELU�973-9089
JARAGUÁ-DO SUL - se

CASAS
DUII Clia. nl 1111 di Fw.eira plÓdno ao Supennercado I_R' - Una_I .....n.ia com 1l�. - 4 quarto........ comb.. "vmd••• b....eiro• outra de madeir. com 3 quartos, ui •• coanba. lavad.ia, bmbálO, etc •• _ba. con.uuldu DO _mo lelrem CCIII TTSai- � R$ 35.000,00Cua ...

'

a"••• na Bllra do Rop C.ro, Rua LIliE S."r, CCIII 3 quarto., 2 ..... , cop .. cozia......va...... 2 ballluiro., clillruqudra. JlraFmcem 1�ai- - R$ 4S.000.00 (ne,oà'vd)' .

Clla IoIe_lO Ro.. Bura. com '127m2 - 4 quarto. uma .ulle... Ia. cõpa. cozinha, lavanderia. ,...a,em com bidlOmaua,em de e.quÍlI.I aquecedor' c...ul R$ 70.000,000 �e&O"UveO. aceill...e C.IO. caminblo, ca.. de manoi v"or - rlllmcia e .S� do valor (NOVA).Ca.. de "'lleuda n. Rua Jo. Bnmendoelf•• CCllll 31Oai-. 4 quartos. lIDa .ulle. 3 ..... , copa. coa.....va S bmbeiro.,-üpeu.. ,....pf2 cano., cbllnaquàu. bilroma...em, leio '0". tei'!'tDO cf 68181' - R$ 130.000.00 - (neJDCUveL aceÍII-.e la"reào.
.

Cua Dilla Rua Wat.-M.qu.cIl. cl 18181>.3 q..rto cozia banbeiro,., teD".O com 6(7m� " 17,ocmt. de talte. atce"nteJICIllO Cem.c.1 - R$ 11>.000.00 (neaocUvd) ao lado do Posto M..... .

.

CI". mina em. CIIico de PIU". cem 3 quarto•••a". copa, combl, Iavand.i1. ,...,em. blllbeilo. toda murada - R$ 25.000,00 - parcdllDOl -

aesoc i'vel. "

Puu CUII bcalzadu.DO r_I da Rua Campo A"gre - e)l'A:eleate estado - R$ 25.000,00 �egoá,vd).Duu cua dsrOllIe a W,. n de ur., cem 4 quarto coziallu. bmbáro•• etc. - _alO com 1800n' - R$ 40.000,00 �,.oà''lleO.·Ca.. na Rua Joio P....udleck, de a"••• cem 11Oai-. 2 .ulte•• 3 quartos. copa. co..... ba.dro. praFm. teII".o cl 414!D' e má. lIDa ca":de maden junlO ao me.1DO teneGO - R$ 68.000.00 1MBocü'lleL .'
,
CUI na �a 25 de lu"'; Ponto Comerc.1 - 2 q..no., .... , comba, banbeilo mi-lCIbada - R$ 70.000.00 - neJOCilvd.- acdt&-•• cb6c....CU,I nl Bertl Weq!e. cem 140mZ com 3 quarto....... com"', copa, ,..., blllbei'o. etc. - R$ 50.000,00 neaocilvd.Cua de madeira na RUI Max.Wille'" ao lado da PiZUlÍI ca..rlo - R$ 40.000,00 llfIoá''lle1 - 6tino ponto CemereUl.C.... na lila da FÍ8!dra - Rua. JoI6 T. Rlleiro - tentl)O 900m2. C .... de maden Ollra .. a..eailÍa - R$ 15.000,00 - neaocUvd - 'IIe"'e a _adedo m6'11e1 - POIlIO Comerá".

,Cua .Ca da moltl ..mi aclbada cem 3. qU.lO' cozillll., 'layanderia, baDlMiro - R$ 16.000�00 NCoà'Vd. ,Ca.. DO báno Sio LIliE com 3 quarto•• 2 bwc, copa. cozida.. lava...... dap... llIin .. p'�. ao Ubmo - R$ 60.000.00Cua defronte a Wes D, com 4 quarto., ..... coanb.. "vadeáa. bmbeiro. ,.aFm e .acada - R$ 25.000,00 -. Negoá''llelCUI Vila Rau, plÓX. W_Í'Ortadon Rdu7. cem 3 qtOl•••do 1 .(te e d..á. depfilClenáu - R$ So.ooo,oo - Ne,ocil'llelC6�a p..sx. Sc .... com 3 qlO. e demais depClld6aáas - R$ So.OOO,oo - NeJOCä'llelI_ ,,"lo p'ÓlL a ..c..aiYa do D..IIIa..,t - R$ 120.000,00 - NoB.CUI p..slL Mariad Water Marqu.dt com 1.soan> - Milli Cb6c.a R$ 70.000,00 1lfI •

. TEMOS APARTAMENTOS CASA B GALPÕes PARA ALUGAR

TERRENOS
,

Te-rfllo III V!II Nova com I melll,.. e 384m>; lituado na fUI do FÓNm - R.$ 28.000,00T«Ieno no Lol. AD�iu cem 7'l9ai- - R$ lS.OOO,OO de fIlWada + 3) pare'du de R$ 350,00T_eno lUa ÂIIlamu •.com 6OOm> - R$ 35.000,00 Neg.T...no prolL a Facddade com' 42181>, de esquiaa - R$ 7.000,00 1'1'1.T«Ieno BR 280 ...dat. Ou.unióm - R$ 12000.00 NoB.TeD".o u R.. is de Idbo com 1.oooin> - R$ 90.000,00 Ne"Tentno ...ox. ao Vilória - R$ 10.000,00T.leno ViII Rau com 36QD> - RS '.000,00T.rfllo Viii NoVI com 3!r.m2 - R$ 22.000,00T.ffIlo Lol. C"'mpanb. com 6OQn> - R$ 32000,00 1lfI.

�.r.o prÓlL Recrealiva M ... iaol CClIIl 384m'. 12124 - R$ 2().000�0 ne,ocil p.celÍl.·"'0 no b. IlWlc!polis de R$ 11.000,00 e R$ 12.000,00Telffllo bio ••e - B.ra - R$ 9.000,00 e 10.000,00
.

'T.leno LoteamenlO EaIae plÓl<. 10 8011'",0 - R$ 80500.00 e R$ 110500.00 - NeJOCä'llel' ,

T_eno pr6lL ao MucoUa de eaquiaa com 634,00m'- RS 20.000,00 NeJOCitvel
.

.

T�no....dil. ao Co"'ommo AmiElde, nl Nl: Roberto li_mn cem 7!lOai- eaquÍlI e OIIWo de esqu·ial com 6(0mZ - k$ 25.000.00 aceia caa-o-

,_ociivel

�.leno 110 Lol. Juv.... com 350mZ - R$ 14.000.00 - neaoeitvd.
.

.

«rleno Na loaquin R-mciaco de Padl. esquiaa com a nu do. escoldro. cem 397.1�> 11'44,10 - R$ 25.000-,00 1lfI.

Rua 25 de Julho, 317 - Vila Nova -

Jaraguá do Sul - SC
.

FONE (047) ,

372.0113-371-8475

VENDAS

CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Estrada Nova - R$ 29.000,00
CASA ÀLVENARIA: cl 2 quartO.s. lila da Figueira - R$ 22.000,00
CASA ALVENARIA: cl

.

2 quartqs. Jaraguã-Esquerdo - R$ 28.000,00
CASA ALVENARIA: cl :2 quartos. João Pessoa - R$ 13.500,00 + fino

CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Vila Rau - R$ 32.000.00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Jaraguã-Esquerclo - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA: cl . 3 quartos. Jaraguã-Esquerdo - R$ 25.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Vila Lenzi - R$ 37.000,00

.

CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Barra do Rio Cerro - R$ 45.000,00
CASA ALVENARIA: cl 2 quartos, 2 pisos. Vila Baependi - R$ 56.000,00
CASA ALVENARIA: cl 1 surte + dep. Vila Nova - R$ 98.000,00
CASA ALVENARIA: cl 1 suíte + dep. Czemiewicz - R$ 90.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos. Água Verde - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos: Vila Lenzi - R$ 55.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos. Via Lalau - R$.34.000,OO
CASA ALVENARIA: cI·2 quartos. Vila L8nzi - R$ 42.000,00
CASA ALVENARIA: cl 1 suíte + dep. Vila Lenzi - R$ 58.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos. Jaraguã-Eaquerdo - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Jaraguã-Esquerclo - R$ 3.8.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos. lila da Figueira - R$ 37.0000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Walter Marquardt - R$ 35.000,00
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos. lila da FQueia - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos. Francisco de Paula - R$ 45:000.00

·CASA. MISTA: cl 3 qualloS. Água Verde - R$ 38.000,00
CASA MISTA: cl 3 quartos. Vila Nova - R$ 37.000,00
CASA MISTA: cl 3 quartos. Vila Lalau - R$ 32,000;00
CASA MISTA: cl 3 quartos.Waldemar Rau - R$ 28.000,00

TERRENO: cl 420mZJaraguã-Esquerdo - R$ 9.500,00

.

TERRENO: cl 5OOmZJaraguã�Esquerdo - R$ 10.000,00
TERRENO: cl 14.500mZ lila da Figueira - R$ 27.000,00
TERRENO: cl 406mZ Vila Nova - R$ 22.000.00
TERRENO: cl 441 m2Vila Bapendi - R$15.000,00
TERRENO: cl 788mZJaraguã-Esquerdo - R$15.000,00
TÇRRENO: cl 840mZ RuaWalterMarquardt, R$ 65.000,00
TERRENO: cl429m2 loteamento Papp - R$ 22.000,00
TERRENO: cl 034m21ha da Figueira - R$ 10.000,00
TERRENO: cl 608mZ LoteamelJlO Marquardt - R$ 15.000,00
TERRENO: cl 27.oo0mZ Vila Rau - R$ 45.000,00'
TERRENO: cl 392m2 Loteamento Barte! - R$ 20.000,00
TERRENO: cl329mZViIa Nova - R$18.000,00
TERRENO: cl 658, 12mZ RuaWalter- Marquardt - R$ 48.000,00
TERRENO: cl 660m2 Vila Nova - R$ 30.000,00

II

classificados'do

CORREI() DO POVO

371-1919
372-3363

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



VEíCULOS' I IMóVEIsCORREIODO povo - (; CLASS1FICADOS DE

"'ftHAB"AT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINIS1RA

,MCJf:3llIAR A
utCI4J&!

VENDAS
CASAS
101 - Casa220m2 clsurte + 2 dormhórios demais·
dep. Rua Campo Alegre.
102 - Casa 16Qm2 cl laje 3 dormitórios - Rua
Epltácio Pessoa pr6x. Comerciai Rau.
;1 03 - Casa com 100m2 com 3 dormitórios,
Loteamento Ana Paula.
104 - Casa com 100m2 terreno com 53f3m2 -

bairro Agua Verde;
105 - Casa com 130m2 terreno com 52Qm2
entrada Rio da Luz próx. Malwee.
106' - Casa de .aIvenaria com 18Qm2 com surte +
2 dormitórios demais dependências - centro.
1 fIT - Casa co 15Qm2 c/3 dormitórios + dep. de
empregada Rua Leo�ldo Janssen.

APARTAMENTOS
201 - Apart. com 120m2 com 02 dormitórios Ed.
Jul�na Rua Gumercindo da Silva

, 202 - Apart. com 123m2 com surte + 2 dormitórios
demaiS dep. Ed. lzabella Rua Procópio Gomes
de Oliveira

.

203 - Apart. com 96m2 com 2 dormitórios
Residencial Imigrantes entr + flnanc.
204-Apartamento com 2dormitórios Condömfnio
Amizade entr + ,finane. ,

205 - Apartamento com 155m2 Ed. Schlochet
entr + flnanc.
206 - Apartamento com 3 doniritórlo Ed. MIt'ler -

Centro
.

'TERRENO
301 - Terreno com392m2 - Rua Alfredo Meier -

Loteamento Centenário eRtr +. saldo em 02
anos.

302 - Terreno com 200.Q00m2 com água, palmito,
mato - pröx Hospitai Jaraguä ".

30a - TEmeno com 468m2 - RuaAntonio. Kochella
- Ilha da Figueira. .

304 - Chácara de 11.500m2 com água, árvores
frutfferas - Boa Vista.

,

305 - Terreno com 382m2 - Loteamento Kaiser -

Ilha da Figueira.
306 - Chácara com 15 margas ,próx. Wingando
Meier - Garibaldi.'
3fIT - Terreno com 600m2 Loteamento Versailles
308 - Terreno .com 589m2 J;:squina Rua Ilha da' .

Figueira.
309 -' Terreno com 532m2 - Estrada Nova pr6x.
Faculdade.
310 - Terreno com 37.000m2 - Vila Amizade
311 - Terreno com 1.25Om2- RuaTreze de Maio.

ALUGA-SE'
401 - Apartamento Ediffcio Carvalho· com 3
dann it6 rios
402 - Apartamento Ediffcio Juliana com 3
dormftörlos

.

403 - Apartamento Edlffcio Arrlizáde com 2
dormitórios
404 - Casaem alvenaria com 3 dormitórios Bairro
Brazäo.

,
.

405 - Casaem alvenaria com 2 dormitórios Bairro
Brazäo
406 - Ponto comercial casa com 120m2 Rua
Presidente Juscelino
407 - Salas com 35m2 Ed. Picolli' - Centro
408 - Galpão Industrial Rua Leopoldo Janssen

RUA I'EUPESCIDIIDT,Q7
itI.,(AO lADODÁ •••• J'ERRACENS)
,,<"fi' '" FONE: 371-8009 '

JaragU do Sul, 28 defe�ereiro de 1

CREC1187$.J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADIVIINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em constftlpo - Sistema d. Condomínio

APT�SEM CONSTRuçAoI

EdN. P.tf1nlit - R. Jo.� Emm.ndoerfer
- Apto. c/ 111m2 - 'Zl andar, c/2 qtos e demais clep.,garagem, pOrtA0 e portaria eletrônica - R$50.QOO,OO - _ntraga chaves em abriV
W

. ' ".

Edlf. Dlanthu. - Rillt Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 c/397,80m2, c/ 3 suítes e demais dep.lareira - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrllda + parcelas de
condomínioa partirde R$1.944�93, reajustadospelo CUB
- Apto702 e 801 c/225m2-suíte+ 2qtos." sacada, churrasq, individual, dep. empregada, 2�ragens, sallo de festas, piscina - Entrada
+ parcelasdecondomrnio apai1irde R$1.175,26 reajustadospelo CUB
- Apto 304 c/ 214m2 - entrada + parcelas de condomrnio a partir de R$1.046,71 - reajustados pelo CUB
- CoberturaDuplex903c/397,SOm2, cf3suítesedemaisdep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02vagasde garagem - Entrada+parcelas.

deCondomínio apartirde R$2.048,06
Edlt. Amaranthu. Rillt AdoNo SlIClIrl - lat da Rua AmlfZOna. (SCAR)
- Apto c/309m2, temos disPoníveis apartamentos nll 301 ,302; 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65Cubs (R$1.539,75)/mês..

CASAS/APARTAMENTOS
- CasaAIv. cf 158m2- R Alvino $tein, 960 -São Luiz R$40.000,00, trocaporapto.
- Casa alvenaria c/200,00m2, na RuaOlíviaChiodini.pradi, 33 - Jaraguá-Esqu�rdo - R$60.000,00
- Casa alv. c/ 130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Aiv. c/ 03 surteS + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$180.000,OO
- ótima casa em alvenaria c/piscina - Vila Nova - R$ 65.000,00 - Vende ou troca por apto.
- Casa cf 320,00m2 - 02 suítes + 1 quarto + 2'Bwc social, sala estar/jantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira,
piscina 5,OOm x 1 O,QOm - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzi - R$ 180.000,00

" " lERREN)S.
- Terreno c/28.269m2, no trevo,que vai a Blumenau c/ 165m de frente p/BR413,contende uma casa de madeira c/ � 50m2 + galpão
de alvenaria c/ 200m2 - R$170.000;00
- TerrerlQ cl450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$12.900,OO
- Terreno c/392,OOm2- Rua Ernesto Lessmann- Vila Lalau- R$18.000,00
- Terreno c/396,2?m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37,100,00
- Terrenoc/350,OOm2 - R. Lat - R. lat da José T. Ri>eiro - prox.Tl.bosMohr -'R$1 0.500,00 ou entrada R$ 3.000;00 ... 5 parcelas de R$
1.500,QO

.

- Terreno c/ 616,00m2 - R, Bemardo Dombusch - prox. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno c/ 420,OOm2 - R. DonaldoGehring - AI> lado Cosmo TuriJ;mo - R$ 45.000,00 - troca-se porçasa 01.1 apto.

GALPAO,INDUSTRIAL/COMERCIAL -

-Galpão Industrial, estruturamontada, cobertura paga, com áreade 4OO,00m2, e otel'l8no com 654,00m2. RuaJoio Franzner, em frente
à IgrejaSão LuizGonzaga. Preço R$39.800,OO. _

- ,Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00" aceita parcelamento ou troca parcial p/ aptolterreno.
.' ". LÓCAÇAo .

- Loja c/ 42,OOm2 - R. Bemardo Dombusch, 590 - R$ 300,00
'

- Loja cl 25,OOm2 - Nova - R. Bemardo Dombusch 1086 - R$ 275,00
- Lojacl 150,OOm2+ subloja em acabamento - R� Adélia F'ischer - Centro - R$ 800.00
- Lojas� R. Eleonora S. Pradi Ed. Anturio c/ 42,24m2 - R$ 300,90 - cl 53,47m2 - R$ 400,QO
- Loja cl35m2 - R. Guilherme Hering, 70 - Edit. Érica - R$ 300,00 .

- Loja c/ 62,OOm2 - Rua MarinaFrutuoso909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto; cl 3 qtos - R. Eleorl()ra S. Pradi (Centro) - R$ 550,00
- Lojas c/'72,OOm2 - Rua JoséTheodoro Ri>�iro, 355 - após Indumak - 72,OOm2 -,R$ 275,00
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. EleonoraS. Pradi - Ed. Anthúrio - R$ 450,00
- Apto. cl 01 quarto e demàis dep. clgaragem - R. Guilherme Hering, 70 - R$ �50,OO
- Casa alvenaria cl 02 quartos e demais dep. - Estrada Nova - prox. B�asão - R$ 250,00
.-Sala comercialsemi-mobiliada � 1 li a.ndar - esc. montado apróx. 70,00m2 + sobreloja apróx. 75m2 - Av. Mal. Deodoro -Ed, Florença - ÀS
666,00
- Casa cl 01 quarto e demais - R. Angelo Schiochet - Centro - R$ 300,00
- Apto. cl 03 qtos 03 Bwc, cl dep, empregada - R. Preso Epitácio Pessoa - R$ 550,00
- Apto. cl 02 qtós e demais dep. - R. G!Jilherme Hering, 70 - R$ 450,00

.

- Apto. c/ 03 qtos e demais dep. - R. Bernardo Dornbusch, 590 - � 45(),OO

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículos ,personalizadOS que abrigam uma
.

aparelhagem de alta tecnologia e uma
-

.

qualidade de somquepode chegaraté 20.000
hertz.' Este é' o cenário mais comum de um.

campeonato de som automotivo que aconteceem

várias partes do 'mundo, inclusive no Brasil.
Em Jaraguá do Sul, o 1,° dB Drag Racing, que
aconteceráno dia 16 demarço, apartir das oito horas,
no PavilhãoMunicipal de Eventos é uma.promoção
da Som Mendonça que dará a oportunidade dos

'

jaraguaenses participarem deste campeonato que estã
'

apenas há dois anos, no 'país, .mas que já possui
participantes que garantem uma tecnologia que já se
iguala aos americanos.
O dB Drag Racing é uma competição que mede o '

.:

nível de pressão sonora (SPL), ou seja o volume,
que é medido em decibéis por-meio de aparelhos
especiais chamados RTA (Análise de Tempo Real).
Hoje, os veículos comportam toda a aparelhagem e

alcançam uma marca de 160, decibéiaO recorde
mundial estánamarcade 160,5 .dßs, alcançadopelo
americano Bill Proud.
Com um estilo bastante' próprio e inovador, alguns
veículos

_
de demonstração já chegam na 'faixa de

150 dBs, onde a qualidade,
-

potência, pureza e alta
definição são os critérios fundamentais p�a uma

verdadeira explosão de som e emoção.

'WIZARD
1,0 laMAS

Fone/Fax:
(047)' 371-3153

.-

Lanohonete e
-.

_ Sorveteria'nolilO,
.d1� ..

.

. : �.:.: ..

J_lllluá Vefculos,
Peças e Serviços Ltda•

,Fon.:372-2111' ,

Fax! a.,2-2076

LAVAçõES
- Seu. urro merece

o mellÚJr!

RUI_ Carlos Eggert, nt 433
, Bairro Vitl blau
Jaraguí do Sill • sc

II

Fone: '372-0081
-,

Rua Ângelo Rubini, 1110 RuaBarão do RioBranco
FoneIFax: (047)' 376.9621 JaragtJá doSul- SC

'

'I'
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Co��aH�Mria�
.' RIO DO SERRO E SUA HISTORIA (51) - APONTAMENTOS

"A História de nossa gente não podeJiC.ar sõ na

saudade ", O Passado s6 é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

- Há Banos
- Em 1989, o Teatro' da Scar seria mesmo construido na Rua 14 (Georg
Czerniewicz), junto aofuturo Passeio Público. Tudojá estava acenado entre a

ScareaPrefeitura, devendo apedrafundamentalserlançadaprovavelmenteem
julho, duranteo aniversárioda cidade.
-SigolfSchiinke,presidentedaéssodação Comerciale IndustrialdeJaraguädo
Sul, convocaos associadosparaaAssembléiaGeralOrdinária,pam aordemdo
'dia que previa a apreciação do Relatório do periodo 10/87 a 2189, leitura do

balanço e eleição do ConselhoDeliberativo edo CqnselhoFIScal.
- A Ill Volta Cidistica Internacional do Brasil estavàprevistapara meados de
abril; eseria sediadaemJoinvilleeBlumenau, quepassavaporJaraguádoSul,
equipes brasileiras e representantes da Alemanha Ocidental, Polônia,
Tchecoslovaquia; França, Itália, Portugal, Bélgica, V<meZUe1aeCol6mbia.

Hâ õ

anos
- Em 1991, o vereadorRaeder era eleito presidente da Câmara: A opoSição

perdeu a única, chance que teria de assumir a p,:esidhzçia da Câmara de
Vereadores de Jaraguä do Sul; e acabou permitindo que Raeder chegasse ao'
cargo, graças a uma composição com o PMDP, elegendo-se com oito votos,

enquanto a vereadoraMarilzeMarquardtobteve seis. Tambhn forameleitoso
vice-presidente Ademar mnter (PMDB) e os secretários, Balduino Raulino
(PMDB) eMarilll!Do'!'huschMarquardt (sempartidó).
- QuedastkenergiaelétricaemJaraguádoSul permaneciam, comreclamação
dosempresdrios. que tomavamconhecimentotratar-sedeumreguladorde tellß{Jo
que estava sendo adquirido efalJava instalar.

Hâ eanos
- Em 1993, a coluna "Reminiscências" trazia umamerecida homenagem a

, Rudolph Hufenuessler, por ocasião da passa�em de seu Centenário de
nascimento, lembrando o imigrante alemão que aqui iniciou um

empreendimento industrial que hoje se relaciona com todo o mundo, pela
excelência de seusprodutos.

I

- -o combate ao borrachudo, mobilizava a Secretaria da Agricultura e

MeioAmbiente, ap licando oBTI (Bacilo.Thuringemsis Israelenses) em
Pedra Branca, RioMolha, Tifa dos Pereira, Ilha da Figueira, Morro da
Boa Vista, Ribeirão Grande da Luz. Rio da Luz Vitória, Santa Luzia e

Rio Manso. A aplicação era feita pela ,Epagri, em ,conjunto com 'a

SecretariaMunicipal de.Agricultura eMeioAmbiente.
� 'Corredores de Jaraguá doSúl destacavam-se.pelo sr. Vicente Alves

qu� conquistava a única medalha de ouro, na corrida rústica da Barra

Vélha/Itajuba.,
Há2anos

- Em 1995, a SC�301 convertida em BR-280 (vide lutaspela,SãoBento
Corupá) recebia atenções doministro dos Tra";$pOrtes, o íJeputado gaúcho
OdacirKlein. Recebia liderançaspo[(ticas e empresáriospara informar
o projeto de recuperação da rodovia entre Corupá e Guaramirim, com
ampliação atéJaraguá do Sul. Oprimeiro trajeto de 28 km estava orçado
em R$ 2 milhões e era o que esta".a em estadó precário. Mas era

reivindicadajunt�ente com apavimentação asfáltica do contorno viário
de Jaragu4 do Sul,

-

que custaria R$ 14 milhõ�s.
.

-A coluna 'Rt:miniscências' continuava (2) as apreciações sobre o Paço
Municipal, de,todos os tempos e o lançamento da pedrafundamental do
atual p�édio, na PraçaÂngelo Piazera.
-Adeno;HorQngoso, natural desta terra (Garibaldi), professormunicipal,
após formar-se peia Ferj e horas depois, viajando para .1oinville por

I,

.
motivos ainda ignorados, acabou assassinado.

"

Com a voltada,l"Companhiado 2°Batalhão'
deEngenharia, deSãoFrancisco doSul, acabou
o batalhão deixando Jaraguá com destino ,à
Lages, gas_tando pelomenos 70 contos de réis,
dizendo-se que o custeio da unidade na região
serrana seria o duplo ou triplo do que. em

JaraguáouRio doSuL O oficialengenheiro que
servia no 2° Batalhão de Engenharia era

transferido para São Paulo- e apresentava as

suas despedidas às autoridades locais. E
encerrava-se o fl:Ssunto que não voltou mais à
tona...

Mas, em 1928, apartirdeprimeiro deagosto
'estabelecia-se a Linha Postal Jaraguâ
Florianópolis .. Às malas eram recebidas e

seguiam todos os dias, com exceção dos
domingos, pelaAgência de Jaraguâ: Com esse

melhoramento já era dado ler jórnais de

Florianôpolis, com dois dias de atraso. A salda
de Jaraguá se dava às 7 horas e não às 5.

OpresidenteAdolpho Konder, em29n/1928, .

lia perante a Assembléia Legislativa a sua

mensagem aos senhores deputados, lembrando
que as despesas de conservação, reconstrução
e melhoramentos, atendidos pelas quatro
Residências de Inspetoria, montaram em

2.091 :544$670.
-

Em meados de 1n9 a estrada Jaraguâ»
Blumenau, as obras de reconstrução estavam

.. adiantadas. Q trecho entre Jaraguá eBarra do
Cerro, o engenheiro José Gomes de Oliveira
informava que concluiria os trabalhos, para
atacar, em seguida, o trecho Joinville a

Jaraguá, iniciandoporesta unidademunicipal;
Mas também apareciam os vivaldinos. Um dia

um moço muito bem falante chegava à vila,
dizendo-seengenheiro, hospedava-senumhotel
e dizia a quantos quisessemouvirque a/,iestava
para construir uma .

nova estrada entre Rio
Cerro e Blumenau; tmsendo consigo umapesada
caixa, onde estariam os instrumentos e

aparelhos de seu trabalho. Serviu-se de tudo e

de todos e um dia pediu um cavalo emontaria
para iniciar os trabalhos. Saiu enão voltoumais,
iludindo aboafé dos residentes locais. Chamada a
policia esta abria a caixa esq encontrouserragem,
indo ao encalço do malvado que acabaram

prendendo, apenas recuperando o cavalo e a

montaria. O restante ficou; porque de quem nada

tinJu;nadapodia�e tirar". anãaserprenderedepois
soltar.

Em 1929 ocorriam osf�jos das 100Anos da
ImigroçãoAIemãemSantaCatarinaeoCORRElODO
POVO re.va uma edição comemorativa. Nela o

Pastor Ferdinand Schlünzen, o futuro Praeses e

"doutor honoris causa" de uma universidade, ele'
escrevia longo artigocomando os'primeiros tempos
deJaraguá queelemesmopresenciou.Daia aquele
bondoso religioso rpie,em 1897, ZOOcolonosdirigiam
aogovemadordr: HerdlioPedro daluzumpedido
atravésdo deputa40aoCOngresso deRepresentante
do Estado de Santa Catarina, Gustavo RiChUn de

Joinvllle, aconstruçõo de uma estradadeRioSerro
àltapocut.depois Jaraguá) eau:xilioparaumapome
sobre oRio Jaraguá eoutro tantopará oRio Serro,
tendoparticularesconstruidoumabalsano Itapocu;

Fm19300 donodaIinJuzentreRioSemJ-Jamguá
Joinvi11e, sr.MaúricioDTOZ divulgava emponuguês
ealemão essainovaçãono transporte depassageiros
e encomendas; que asviaturaspartiam deRioSerro

dacasacoinercioJdeGuilherme(Wilhelm)Weegeàs
7 damanhã; de Jaraguá, do Hotel Central, àS 8 e a
voltadeJoínvillesafadaPensãoYogelsangereHotel
Central, às 15:-30; diariamente. Aos domingos os

vefcuJosjicâVomàdisposiçãoparaviagensaqtUJiqu.er
parte. .

Em1934, Janzguájáemancipadocomo 2°distriio
doMunicípio deJoinville, lastimava-sea ligaçiío com
a Barra do Rio Cerro: "tão"lastimável a estrada e

estreita que oferecia perigo pana veiculos
motorimdos".
Fritz vonJaraguá - 2197.

./

AfofD.mostraa enehentedoRio CeITO, nodia 1/2/97, como costumeimmente acontece nas
'

époCIJS chuvosas,prejudii:andoarlavoumse criaçõesdos colonos. Ptuaos fJ!U!níioconhecem -

a· região, neste llJcãl inicia.._se o Rio CetTO II, em que aparece Poralh, innão de Rolf
atn:weSSll1ldoas águIls revoltas, vindo.da "Kleine Seite'� (ladoPl!IJueno doRioCerro)para
aJcançorafaixa::t,áJtica daRodoviaWorgang Weege. Umproblema dedifícilso,lufâo, as
agllllS levando quemilpeklfrente .

'

,

.

,
,

I
DUGS RodGS

. .

InClaslrkal

ALTA TECNOLOGIA EM
MAT�RIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS

Fon.(047) 371�2277

Jaragu6 do Sul � sc

. A comunidade cresce e se

ransforma pelo trabalho.
De cada um e de todos•
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Lembranças dopassado
. Na Revolução de 1930,

'

como a população,

lI:,
"

Sexta-feira" 28 de fevereiro de 1997
=

, l} .
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. .' . ,

.J�raguaense reagIu a
"invasão" da cidade pelas
tropas de Vargas?
Getúlio Vargas foi uma,

-

esperança parao povo
. castigado pela recessão '

econômica e 'pelo
desemprego. Por isso,. .

'

também aqui em'-Jaraguá, ,

'

'as tropas getulistas, foram ,

, saudadas como, "

, libertadoras;As .

'

,

manifestações de apoio e.

,
celebração de vitória que

'

aqui ocorreram não eram'

apenas,merútesteçôes
" p�/íticas�partid�rias, mas él
,

msniteeteçêo ,de esperança
de melhores dias, a partir' ,

do die 24 de outubro de ,

'1930, quando Getú!io,
. '.

,

Vargas assumiu B:'.
'

preeiaêncie de República.,
Você gostaria âecolaborar, comentar, crttiear, ligue.para 372-1300'efale"com Bgon.íou .

.

para 371-1919. Se preferir escreva para a Caixa Postal19. I

,

';
"

, ' ,�er� um prazer para nós. '

'

/
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SOCIAIS

O niverdeDona Iracema
Angelina Floriani Schiochet
Uma história maravilhosa de
vida' dedicada à Deus, aos filhos
e aos semelhantes.
Mãe de 13 filhos, 56 netos, 33
bisnetos e 4 tataranetos. Mulher
de fé, de oração, de caridade,
mãe exemplar e grande
educadora. Criou seus 13 filhos
na religião, no amor e no

trabalho.
NasceuAngelina emBlumenau,
em IOde março de 1.906, filha
de José e Guilhermina Floriani
tendo mais 2 irmãs e 5 irmãos.
Em data não conhecida a família
Plorianí adquiriu propriedades
perto ele' Nereu Ramos, onde
seus descendentes permanecem
até hoje. De família

profundamente rêligiosa,
católicris praticantes, criou-se
Angelina, uma moça de
virtudes, dedicada ao lar e ao

trabalho do campo. Aos 15 anos

conheceu um belo mancebo,
também morador, nas

redondezas, de nome Joaquitp
Schiochet, que passou à admirá
lo e quepor vontade de seus pais
passou a enamorá-lo. Após
conhecerem-se, amarem-se,
casaram em 20/06/22 fixando
'residência.em Barra do RIbeirão
Grande, próximo dos pais.
Angel� sempre nos contava o

quanto foi pesado os primeiros
anos, tudo a ser feito, as

dificuldades eram grandes, "a
saber", cozinhava em panela

,

pendurada sobre o fogo, para
poder aprontar a polenta... se
queimava, chorava por causa da

'fumaça... o dia-a-dia era a roça;
plantio de arroz na enxada,
milho, mandioca, banana, cana
'de-açäcar, cultivo de-fumo. E
posteriormente sucessivamente
fábrica de farinha, fábrica de

açúcar e depois estuía de fumo.
Os anos foram passando, na
esperança de dias melhores,
sempre unides no amor e no

trabalho. Do trabalho melhçres
, recursos, e do amor, surgiram 13

filhos (9 homens e 4 mulheres) .

que a medida que cresciam
colaboravam na sobrevivência
da fanúlia.

Joaquim e Angelina,
conhecedores das dádivas
divinas, sentiram graças pelo
bem material e pela vinda dos .

filhos, serrpre dentro daquéle
princípio que, tudo vem, de
Deus, tudoestã em Deus e que
em Deus terminaremos; e
baseados nisso formavam os

filhos como novos membros do
Reino de Deus. Passaram-se 26
anos de casados e por'um
destino e vontade do criador,

�

No próximo dia três de março de 1997, Dona Iracema
Waidner, colhe maís tim ano do jardim de sua existência

,
Naquela data a casa: fica pequena no Bairro João Pessoa, onde

.
reside com seu marido, com'os cumprimentos que vai receber
pelo,grato acontecimento.

CORREIODO POVO, apresenta antecipados cumprimentos.
presentes, bonitos discursos,
melodiosas canções, boa comida,
dentro de um dia ensolarado e

festivo onde tudo foi filmado e

gravado para quê tivéssemos
uma eterna recordação. deste
aconteeimento.. .

'

Depois disto, nove meses

passaram-se; em julho um

pequeno problema se saúde, os
médicos alertaram a delicada

situação de seu coração,
insuficiência cardíaca.
Providências foram tomadas com
os melhores cuidados e

tratamento; inas sua saúde já não
era' amesma, cada dia mais fraca.
Angelina sempre alegre sabia de

,

sua situação, queria os filhos

presentes e com eles dialogava
.

de tudo, da vida, dos afazeres,
dos acontecimentos, das

preocupações, da situação de sua
própria saúdê, aceitando-a como

Jó, Deus me deu tudo e tudo me

tirou, louvado seja Deus. E Deus
.sabendo que sua serva tinha

�ßllrido sua missão, resolveu
lavá-la para junto de si e corro

-

um passarinho, sem a menor dor,
dormindo, passou desta terra

pata' o Céu" sem avisar ninguém
e sem que ninguém percebesse.
Isto foi em 19 de novembro,
numa terça-feira. Assim foi o fim
da história de wna grande mãe,
que merece nossas palmas pelo
seu grande exemplo de criatura
de Deus.

AngeHna teve merecidamente
seu corpo velado, no dia dé sua

morte, na Igreja Santo Antonio,
onde recebeu filhos e parentes e

muitas orações, missa e

homenagens, no fim das quais foi
lhe dado um belo. sepultamento,
recebendo o adeus de todos.

Joaquim foi arrebatado para o céu,
depois de apenas 5 ciias d�
enfermidade, ficando Angelina com
os p filhos, tendo' o mais novo

apeaes 1. ano. de idade.

Angelina, viúva com 40 anos, sem

esposo, sem muitos recursos,
defrontou-se novamente com as

dificuldades. Ela muito nos falava
que abateu-se uma peste na região
que liquidou comtudo e que tinham
de animais, e àves; diziam também

que fortes tempestades
prejudicavam a lavoura; algumas
doenças sobrevinham no dia-a-dia
e tantas .outras coisas, que se fosse
escrever precisaria muito papel.
Mas Angelina

.

não perdia a

esperança, confiava no Deus de
amor que muitas vezes no dia e

sobretudo à noite reunia seus

filhinhos nos pés de Jesus e Maria

para pedir socorro, proteção e

'coragem para superar a situação. E
o conforto do céu vinha e a vida de
todos continuava.
E assim com a bênção de Deus, os
filhos cresciam em fôrça e

sabedoria cada umprocurando uma

saída, um destino.Foi então qúe, 18
anos depois de ter ficado viúva e

com 60 anos de idade, resolveu
deixar a lavoura afim de cuidar dos
dois filhos mais jovens. Estes
casaram tanD� e então a velha
Angelina com 80 anos passou a

morar, Da casa de cada fílhofa).
Os filhos cultivavam um grande
amor pela: mãe e começaram a

devolver através do amor, do afeto,
presentes e festas, tudo aquilo que
receberam desde nascer. Os filhos

,

se reuniam, cantavam, dançavam na
.

maior alegria ao lado de sua mãe; e
a última festa à ela dedicada foi a
dos

.

90 anos; a mais linda
, homenagem que os filhos fizeram

para sua mãe; muitos abraços,
beijos, palmas, cole�idas flores,

Amda amorte
d E

A'.

o. ugemo
Com a nossa recente

estada em Florianöpolis,
-

,procuramos contatar com

a família enlutada de

Eugênio Schmoeckel, para
apresentar nossas

condolências, residente no

Bairro Bela Vista I, em

São José, vizinho
município ,da Capital, no

. lado continental.
Com

'

algumas
i n f .o r m a ç õ e s

complementares obtidas
em Joinville com a

veneranda sra. Clementina

,Ferraz, que. também
atende pela alcunha de
"Dona Boneca", por sua-

_ formosuramarcante, ainda
que entrada' em ' anos,
viúva de Manoel José
Ferraz e de excelente
mem6ria nós seus oitenta
e tantos anos" podemos
concluir 'esta nota.

, Eugênio residiu por
algum tempo na casa de
"Dona Boneca", quando
viuvou, casando-se depois
com Marly Silva, tendo
desse matrimônio seis

filhos, a saber: Rita de

Cäsaia, Giana Cristina,
casada com Dionei Pedro
Martinho, Luciana, Gian,
'Eugênio Junior e Pablo.

Sem lembrar, o nome da
.avõ de Eugênio, ela
recorda que o avô
chamava-se Ricardo, com

quem falava em alemão
que aprendeu, pois, era
nascida Cardoso.
A Missa de 7 o dia,

realizou em Florian6polis,
na Ígreja São Francisco, na
esquina das Ruas Felipe
Schmidt e Deodoro, em 14
de fevereiro, ofício'
celebrado por frei Junfpero
Beyer.

, WaltlemiroSchiochet
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, VIDA ROTÁRIA

A. despedida dß
imercambista

llorianópoDs - A jovemJntercambista do Distrito 4650, AzmnI Hlraya,
do Japão, despediu-se do Rotary Club de Floríaaöpolis-Estreito, que ela
visitava com muita freqüência,

'

Na ocasião, devidamente trajada à moda oriental, ela falou aos rotarianos

daquele clube rotário, muito visitado por outros, em recuperação, revelando
a sua experiência vivida como. intercambista e o programa de Rotary
Internacional, no campo da compreensão mundial.
A foto mostra o instante em que eram saudados os pavilhões da pan6plia,

com destaque para as bendeiras do Brasil e do Japão, em presença da

presidente Tessa, da secretária do clube e dos dois componentes da Avenida
de Serviços, Internacional.

CENTRO CULTURAL ALEMÃO'

Apresentação de CristineMarquardt
Dia sete de marçoprôximo a artista Cristine Marquardt faro'

uma apresentação 'do seu repertório, às 19:30 horas, tendo por
localo CentroEducacionalEvangélico, àRuaProfessoraEsthéria
Lenzi Friedrich; nesta cidade.
No decurso da referida apresentação musicalrealizar-se-â a

primeira reunião de 'tratativas para a formação do Centro'

Cultural Alemão, para qual a se convida a comunidade
laraguaense em geral, em torno da nova agremiação cultural em

, nosso meio.

VARIEDADES - 5 '

,

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar••• (VII)
Tio :Eugênio

Francisco Fernando Fischer, agora lembra um outro tempo:
"Antes.poremem setembro de 194�, quando vocêjá tinha

chegado à Jaraguá do' Sul, até �bril de /949, formamos o

'Dancing Orquestra', quando tocávamos em bailes e

domingueiras, eu, a Adélia, França' Yosgerau, Carlos

Nobrega, Geraldo Harnack, Alvaro Severino. Piazera,

Joaquim Piazera e Candemiro Costa: Este grupo, mais tarde
, ,

reunia-se apenas para ensaios. de música, 'semi-clássica.
Tempinho bom!".

Certa vez escrevemos um artigo no CORREIO DO POVO - O

povo sempretem razão - em quediziamos que/oi o tenente

Leônidas Cabral Herbster que iniciou o alargamento das

ruas de nossa cidade. "Chico" Fischer não gostou e, durante

a entrevista para a coluna "Destaque da Semana"mostrava
um recorte, com as anotações do seu desagrado. Ele afirmava
que não era: as Ruas Presidente Epitácio Pessoa, Getúlio

Vargas. Marechal Floriano eMarechalDeodoro (estas duas
antes eram conhecidaspelo nome de Abdon Baptista, antigo
caminho para Blumenau), foram construidas ao tempo em

que Jaraguá do' Sul pertencia à Joinville, como 20 distrito.

Já existia em,1934, quando se emancipou. "0 que ele fez" -'
, diz, - ''foi permitir 'que estreitassem as ruas, Porque?".
Referia-se. ao que escrevi, como Fritz von Jaraguâ; na edição
n° j.�47, de oito a 14/7/89, as terras dessas redondezas

pertenciam aos Piazera, e quando elespartilharam as áreas,
eles consignavam nasplantas ruas de dez metros, dando cada

lindeiro, como naMarechalDeodoro, mais três metros para o
,

'

passeio, de cada ']ado. Quando Lass construiu na esquina da
.

,

Marechal com a Expedicionário Carlos Ferreira, ele construiu
no rumo das ruas, esquecendo de entrar com as calçadas. O
mesmo aconteceu com a construção de Leutprecht, na Rua 64

(Expedicionário João Zapella); Voltamos. Até a próxima.

Se .você'quer
realizar velhos
sOnhos sem perda
de tempo, fale com

. o�gerente lEsei
, IilcrHite ii,

Venha falar com o gere�te
",

Sua empresa está precisando crescer já? Você está visualizando um '

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro?Venha falar com o BESC, que tem muitas modàlidades de
crédito *, inclusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis, Não importa o tamanho da sua empresa, tem umfinanciamento
Que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento.

Relaxe e sonhe, O BESC financia. •

\

sesc
o Banco de Santa Catarina
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MASTER PESQUISAS - bastante concorrida a solenidade de

enttega pára os melhores do ano ,em seus segmentos, promovida
pelo Instituto de Pequisàs Master, Transglobe, do Paraná . .A

entrega' dos certificados e o jantai' de confIaterniziçlo deu-se no
,
Restaurante Rajara na noite de ontem (27).

'

SCBOPPINGCLUB - promovehoje (28), supernoitada comU
'Clóvis e Zabala e o Grupo Musicam. Amanhl (1),musical Sangúe
Latino do Rio Grande doSul e na pista 1,Mak Som. Domingo (2),
no Vitória,Mak Som na pista 1 e Banda Seduçlo )la pista 2. Até
às 19 horas elas não .pagam. a a equipe Mak Som detonando.

i». CLEVERSON SCHMELZER
Endocrinologia

·e

ClfnlcaMédica

OBESIDADE, DIABETES, DOENÇAS DA TIREÓIDE;
OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, AL.TERAÇÓESDO
, COLESTÉROL E TRIGLIC�RIDES. DISTÚRBIOS

GLANDULARES

RUA JoÃo PICOLLI, 235 - FONE: 372-3786

"
Engll.h

'MATRiCULAS
AlERTAS

AulaS 2- à Sabado

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

End: CeI. Procópio Gomes. 330 - sala 12
Jaraguá do Sul - SC � Fone: (047) 371-4887

No"as e modenuu insflllações

'Aul BariodoRio ....noo
�: (CM7) 372-0081 '

I

JAAAGUÁDOSUL· SC

Máquinas para empaCotàlDeDto
RuaAraquari, :iJ6 ·Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-.0540 - FAX: (047) 37203203
Jara do Sul· SC

'::;=-1·••·;::
'

NATAÇÂO .

_.:.:.:.:.:::'1:.:.:.:.:.:_:••
'

HIDROGINASTICA.........................._ .

:::::::::::::::::::::::::�:' "

HIDROTERAPIA
'

, roTA! FITNESS CONDICIONAMENTO FlsJCO
-::::1:1:_::: MUSCULAÇÃO GINA�nCA.:-.... .

":r ARTES MARCIAIS
.......: AVALIAÇÃO FISICA,

•• ::11_11::11-14=1...22:" COMPUTADORIZADA
,

DANÇÂ APÁRElHOS
COMPUTADORIZADOS

PROFESSO,RES
HABILITADOS

Rua� 426 • Fone: (047) 37�1493 - Jsraguá do Sul - SC

R O L L S
ROYC'E - o

modelo a

díspostçãc do

presidente
Fernando

Henrique
Cardoso, carro '

h i s t ó r i c o ,

segundo a

fábrica, passa
uma temporada
no estaleiro, na
Inglaterra, pera
ficar com tudo
em cima, por

. conta do

fabricante.,
Assessores do

presidente
.so ltcitaram à
fábrica inglesa
o retorno do
Rolls Royce, de
qualquer
maneira, para o 7
dê Setembro.
Eles' temem que
Femando Henrique Cardoso queira desfilar' de carruagem.

Ám" • Trmuli Ba.el,,1 eo""",o,.,,,
BodtU de R"bi, 40· tUti"'r.ário de

ca.ame,.to, ama,.ha, (1). A fe6l(l,
preptll'tuÚIporftllllilüzre. ediretoria.do
,CI"be AtUtuo Baepeui, oue Amo

p".ÚI .e",iro. Irá 30 a,.o., .erá ,.0

wtocrtftico

Rolimo Breitluz"pi co". a e.pOla Ro."';, reekilo '"'
,
praidbec4ltItJAcij.

FOE BOMBACHA

destejando seu primeiro,
iversário promove no

"

�ximo dia 7 de março,
'o Parque de Eventos

avUh,lo "A"), a partir
'23 horas, show-baile
m Os Buenachos,

Teixeirinha Filho ,e

')swaldir e' Carlos

MagrAo. Ingressos
mtecipados aR$ 12,00 e

,;'lO dia R$ 15,00. Os

(Jgressos podem ser

"quiridos na Studio
, Laco Auto Center,

'obiliar Haus e na

urrascaria Garfo e

Iombaoha. Imperdível.

tuNET FOOTBALL

te'pois do Planet

tnywood, o rei Pele,

,Ue nlo ,dorme de touca,
..i abrir, primeiro, nos
8stados Unidos, depois
BO Brasil, uma rede de

bares-restaurantes, já
Ütizados de Planet

�tbaU..,'

l'-'DE IN JÂPAN -

';OiS de estampar o

,
to de seus criminosos

.. : s procurados e alguns ,

•odutos cor�iquei�os"�mo isquerros
�cartáveis e caixas de

nços de papel, os

poneses lançaram o

I higiênico ''Do You

peak EnglishII .

,

Ao

ngo do rolo, há vários
adrinhos de rápidas

_linhas de inglês. Cada
Wz que a pessoa vai ao

bono, aprende uma nova

trase ou expressão do
Idioma da' rainha
Bnzàbeth.

e-maíl clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1997 • VARIEDADES - 7

Acontecimento Vip na agenda branca
da temporadafoi o enlace

matrimonilll de Lóide eMagnus, no
,

último sábado (22), às 20h15, na
Igreja Evangélica de ,Confissão

Luterana. A noiva éfilha deDorival e

,
Ruth lurk e o noivo deWaldemar e

RosemaryL Behling. Após a "

cerimônia religioS4, os convidados ,

foram recepcionados no Clube
Atlético Baependi.

Os noi"os TiO

aristocrático Baependl

Magnlls
recebendo a
blnção
matrimonial

Lóide e Magnlls com os

pais, Dori·"al e Ruth
Jurlc, Waldemar e

Rosemary.L Behling

EtlIlal'Ú

Nag�l.
SiIN

falejo" ....
c_o

tIIfiIrIIo6
,

o""" (21),
CO';'OI

PIIJI
lW,.i/to,.
CI4luIio.
MIII'kIu

Nag.I.
SiWuecom

.".

amig""_
L"iz AIh� OppnrtUIII,. com a e.po,a lJilma, eleito '

praithlÚtloCo.eIlulA.tlmiltitltJW;"oúB..pit4lSiioI...
,A VEZDA VO
50 anos de id 'deu à luz a

quatro crianç8l"
três meninas e 1ID

menino, em, U-I '

hospital de SaD�1 •

Bárbara (EVA)·] ,

Cher}'l FillipiD�l.
'" que já tinha �I

filhos e ':"ItlS

netos, engravidot"
de seu seguJl4°1
marido Robf�.

FinuINloRoglrio Tomtl6i"eiou"",lUlo,.oríltimoditl18, com quem �':,''1ItIMaterÍlUúJtlé Catha,.intJK"••, emMafrtl. Ele éfilho de ca'sada há U"

Sid,.ey eAngelaMaria Tomtl6i
'

anQs.

Com""'''�1UWalUltI.",;"go (2
10.,.".MlII'tJSou..Bo,",

LICEU DA - promove
curso de De Básico em

. seis etapas ttntas, com

desenvolvim� livre de

projetos coDi PanhaDiento
de professor. uno Íltilizará
grafite. ,cat, ,e nanquim,
aquarela, lápll cor e giz de
cera. O' inicio previsto pata
cin,co de março lDinwtrado
por Sandra Almeida,
',professora da de Cultura
de Joinville. . ações com
'lanete Sil Chiodini
Marcatto pelo 372-1141. .

CASÓRIO - o piloto Rubens BalTichello casou-se segunda
feira (24), em Sio Paulo, com a estudante Silvana Giatfone. O

casamento foi celebrado na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na região dos Jardins.
Eles curtem lua-de-mel em Melbourne, na Austrália, onde BalTichello participa, no
dia 9, da primeira etapa do Mundial de F-L Eles devem morar em MOnaco, no
apartamento do piloto.

MIMO DA SAISON - é um relógio com caixa de saftra, ndmeros e ponteiros de ouro
branco e um pequeno brilhante no mostrador, lançado pela H. Stern. Batiz'_"o, de
Safira' Portinati, tem ediçlo de 1.500 unidades, numeradas. O numere um ·.será

.

leiloado ,para fins culturais.
'

TURISMO SEXUAL - aFmbratur

lançou oficialmente, uma campanha
, de combate à exploração do turismo
. sexual in fan t41 por parte' de
estrangeiros no Brasil. A campanha,
orçada em R$ 500mil, terá a dW'açAo

, de dois meses e será mais intensa no

Nordeste. A AssociaçAo Brasileira de

Proteção à InfAncia e à Adolescência
MOU o dísque-denancía. O telefone
é0800-990500.

'

t..&1a4Go"ftllN.fllrllUllUlatlo curso tI.
,EdIICtlfaoArtt.ticd (Art., Pkútic_). Colafao
tI.grtIII tllllllllha (01), noTe. Ctr1o. Gome,
e baile tI.fomulJura 1UJ Sociedllde Desportiva
ÂItn

'

,

FESTA DOMtS - depois do'sucesso com a

, apresentaçlo das Bandas Carrapicho e

Brilho da Bahia, aNarREDAME, promove
a "Festa do Mês", epm ingresso maneil'o
prá galera. A promoçlo vai pintar sempre
naquela' semana "mais dura do mês" (de
grana é claro). A 1& será amanhA (1), com a

''Noite da volta às aulas". Para estudan'tes
só R$ 3,00 o ingreSS9� Vale cUrtir.

PALESTRA - Clair Castilhos, integrante do
ConselhQ Nacional dos Direitos da Mulher,
será a palestraDte do próximo dia 7 demarço,
às 20 horas, no auditório do Sindicato do
Vestuário. Ela abordará o tema "A opressAo
cultural reforça a exploraçlo capitalista
sobre a mulher", atendendo convite do

Departamento Feminino ,do Sindicato do

Vestuário, marcando a passagem do Dia
Internacional da Mulher, lembrado em 8 de

março.

• O Cartlo Jaraguá deverá sofrer redução de 20% em

seu preço inicial, segundo o que se aventa lá pelas
bandaS do Paço Municipal. O custo/hora em Jaraguá
'é de R$' 0,60 e em outras cidades do Estado apenas

'R$ 0,50. Como se sabe, nossa cidade tem um índice

elevado de carrolhabitante, entretanto o valor é maior

para se estacionar nas áreas da "zona azul",

• Qúé e Mordomia dos amigos Osní e Ulian sempre
com gostosas novidades. Agoradispõe também em

sua linha de produtos chocolate caseiro de Joinville

"Moinho da Oma". Vale conferir ali na Reinoldo Rau,
340.

• Restaurante do Cepron, ältímo remanescente daquele
ceptro comercíal, deverá estrear casa nova no mês,

de março. Aldino e Magui cuidam da transferência

para um dos clubes "in" da urbe .

• O coquetel na posse do novo Conselbo de

AdministraçAo do Hospital Sio José foi corretamente

servido pelo mattre Ruben e pela Sêní, ecônomos da

AABB.
' ,

• Ney e Ll1, coml!etentissimo casal, mestres da tesoura

ali de Ney Cabeleireiros, sempre com certes.

inovadores.
• A MarrO Comércio de semi-jóias oferece

oportunidades nnícas para você aumentar sua renda

, mensal. Mercadorias em consignação, comissões de

até 50% e ainda prêmios. Informações na Rua

Joinville, 4.291 ou pelo fone 371�5232.
'

• Muita gente estranhou o Líder Clube e a Sunshine

de portas fechadas. O Mário e a Geni, em todos estes

anos de sucesso da danceteria, sempre respeitou a

Quaresma. As promoções serão retomadas a partir
da Pãscoa,

• Senac está com matriculas abertas para o curso de
Cabeleireiro, nos períodos matutino e noturno, com

'início imediato. Inscrições e informações pelo, fone
, 372-2166 .

• A Casa do Chocolate do Chico e da Tere, ati na Rua

Joínvílle, fundos do 00 da Weg, já começa a expor e'

comercializar' belíssimos e deliciosos ovos para a

Páscoa. Tudo feito artesanalmente com o mais ,puro
chocolate ao leite.

• Amigo Silvio Celeste, secretärío 'de Cultura, Esporte
e' Lazer, com idéias inovadoras, lançando hoje (28) o

projeto 'Ginástica na Praça, com professores daBsccía
Olímpia. A Praça Ângelo Piazera será palco perfeito.
• AnlanM (r) edomingo (2), no morro do �gudo em

Sohroeder, a 1& etapa do Campeonato Brasileiro de

Mountain Bike. No -tocaí completo serviço, de bar e

1'estaurante e o "ioiO humano" com 40metros de pura
• adrenalina.

,

• Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade

convocando associados para assemb.lé,i!, geral
ordinária. Será domingo (2), às 8h30 em primeira
convocaçAo e às 9 horas em segunda �onvocaçlo
com qualquer m1mero de associados;
• A BMW apresenta em Sio Paulo a primeira campanha

mundial da imagem damarCa. Apenas no Brasil serlo

investidos cerca de US$ 600 mil.

• Aniversariou, na terça�feira (2$) a professora Ires

GUths, diretora geral do Colégio Abdon Batista.

Parabéns do corpo docente e discente do colégio e

de seu círculo' de amigos. ,

• Com direçAo de Carlos Manga v�m aí o 1l0'\"Ô
comerciàJ. da Caixa BconOmica Federal. Criado por

, Ágnelo Pacheco, será estrelado pelo grupo Olodum,

que recebe cachê de R$ 300 mil pela tarefa '
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,

'
. 'Jackson Jacobi '

,

Como o Qbjetivo é informar, com o apoio dó MTG/SC, este é o
Calendário Gaúchopara o mês de março

DATA REGIÃO ENTDADE

1e2 121 eTG lenço Branco deSto.lnaclo

1e2 � Piquete Preto Novo daMact'e.
.

. .

2 l' PiqueteReviYendo aTradçãO
2 l' Piquete�ãoCrioulo

3 l' PiqueteRlliCão daSaudade

7a9 fi eTG Porteira do Faxinai

8e9 (JA PiqueteDuas Palmeiras-
8e9 11' eTGOuerêncladoCenoNegro
8e9 1()! eTG Mafrense

8e9 12! eTG SearaePanl>a
8 ..,. eTG os Pralanos

8a10 � . eTG ehaparral \

8e9 � Piquete Velho Arreio
9 l' eTG RecordandoaTradção-Lages
9 11 eTG Desgarrados do Pago ,

9 11 PiqUete laço daTradção
12e 13 1()! CTG os vaqueanos

.

14e 15 11' eTG PorteiraGetuliense

14e15 � eTG Estância do Pare<lão

15e16 121 . eTGGq>ão daAmIzade
15 ..,. eTG Flguelra'Velh,{� S. José

15e16 fi eTGTioChico

16 11 "
.

PiqueteMangueira daSaudade.
16 1- Piquete Presilhaeatartnense
22e23 �. eTGRecantoGaúcho

22e23 111 eTG Indocampelro
22e23 121 eTGOuero-Ouero

22e23. 12! eTG�ãodaTradção
22 ..,. eTGOsPralanos

22e23 SA eTGCidadeAzul

23 11 eTGTropeiros daTradÇão
23 l' Piquete Estância do Plnhelrlnho
26e21' 1()! PiqueteMateAmargo
2ge30 � eTGalto Tentos

29 11 PiqueteVoltandoàTradção
so 11 Piquete Tropeiro daAmIzade

PROGRAMA . CIDADE

Rodeio e. Interestadual Abelardo Luz
, Tomelodelaço Tlbrio

Tomelode laço Lages
Tomelo de laço AnitaGaribaldl

Tomelode laço Otacllo Costa

XV Rodeioe. Nacional PraiaGrande

Rodeio e. Interestadual campos N<wos

Rodeioe. ,Interestadual Il4>Oranga
RodeIo·C.lnterestaduai Mafra

Rodeio e. eArtfstlco Seara

. JantarDançante SãoJosé

RodeioAniversárioJIIe JoIOIIIIIe

Tomelode laço Tlbrio

Tomelode laço Lages
Tomelode laço Otacllo Costa

Tomelo de laço
,

S. José do eel1fto

Seleção doMonlcfplo . Papan<kJva
7° Rodeio e. Interest. PresoGetllilo

rv Rodeio e. Interest.
.

Rk>Negrlnho
Rodeio C. eArtfstlco Saudades

'Balle SãoJosé

XI FestaCampelra Forqullhlnha
Tomelo de laço CorreiaPinto

'

Tomelode laço AnitaGaribaldl

Rodeio e. Int�restadual PassosMala

2° Rodeio C. IntereSt. In1buIa

Rodeio e. Interestadual São Domlr:lQOS
Rodeio Artfstlco NovaErechlm

Balle SãoJosé

Tomelode laço Tlbrio

Tomelode laço S.José do eerrtto'

Tomelo de Laço AnitaGaribaldl

Rodeio e. Interestadual CanoInhas
•

2° Rodeio e. Interest. Rio NegrInho
, Tomelode,laço e. Belo do Sul

, Tomelodelaçe>, canpo Belo do Sul

RODfzlOS DE CARNES
• BUFFErPORQUH..O

NOVIDADES:
JAVALJ,BÚFALO

'OVELHA

PáslÍITOI imP0rltuÚJI, .'"
, filhotesMein, SGldl,
ptwäo,laisäo, ga/iJlluIs
M iYIf4Jgigtllll" """",eD8
imporlatlas, c.,.. ,
compkta IillIraMTtlfikl

FONE: (047) 372-0672e (047) 983-2010 '

RuaRio deJaneiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

BR 280 N' 5.249'
JARAGUÁ DO SUL • sc

ADeJ:O ao
, Portal de Jara,d

PARAfeo o,.,s '-'VI!I!t f: D08 rn.ec r ee

A pr.1Ula lAtIeia FaII_. f).lIUII", co"",,,oro•••• "

,..;"erltÍ1'iq, ,.0 düt 21 M I",R.ro, ,Is IfiIIr.aM C.lso

(E�t!I")DeinoJ1N.M__I.lkitWhs'.I'etÚiZtlfõ.

Pão &o/útfw
Sempre a melhor

Sempre a primeira
Cinco endereços para
melhor atende-lo "

MAT.RIZ:
Av. Mal.Deodôro da Fonseca. 1.011

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

FI.IAIS:
Rua Venâncio da Silva Porto. 225 .,; Fone: 372-2100

Rua Joinville. 2655 - Fone: 372-0350
'

Ru« José Theodoro Rbeiro. 860
Bairro Il'Ia da F:igueira - Fone: 372-0510

Rua Epitacio Pessoa. 1.301
Bairro VIa Nova - Kohbach,

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

COMéRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

.

R_ João "lanIMc_ck. 407
Fo....: (047) 372-O124-371�147 -27'-1271

JARAGUADO SUL-SC'
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Elaéa11éIITIOI9:Ia,'clele" Ã:c;�&nsp�rênci&S
garantir o papel . .

"" poderia '"
..

estão de volt&o o o
sido de Julia

Roberts, Sandra
Bullock ou Laura

Dern. -

O resultado de
Emmafoi um

sucesso, de crítica
e de bilheteria,
chegando a ter
uma indicação

para concorrer ao
Oscar. Além de
ser dona de uma

,

beleza mais do
que perfeita;

,

Gwyneth não só
terá que driblar

,

as fãs de .seu

namorado, como
o assédio da

Sextajeira, 28 de fevereiro de 1997

Gwyneth e ,BratlPitt: tl�plo sucesso de bilheteria

Seunome
é

Gwyneth 'Paltrow
e o sucesso. jáfaz
parte de sua vida.

.

Especialmente
quando o' seu
namoradose

chama Brad Pitt.
Mas Hollywood já

I' sabe que �éu lado
estrela não se deve .

ao nobre

companheiro.
Depois de atuar ao

, lado' de Brad no'
filme Seven, os
sete pecados
capitais, ela

ganhou o crédito
de Doug Mc.Grath,
diretor de Emma,
conseguindo

•
r

classe masculina

que agora ela

enfrenta.

DeseubraO seu tipo de pele
Tratar a pele de maneira correta e comprodutos de qualidade.é a maneira

mais eficaz para prevenir o' ressecamento, a falta de elasticidade, ou seja, o
envelhecimento precoée. Para escolher umproduto certo o importanteé saber
que apele do rosto é diferente dapele do corpo e, que a pele ,do rosto possui
três tipos, que são:

-

Pele Seca: Tem textura finale com poros bem fechados. Tempouca
Ilexlbilidade e seu hidratante ideal são os 'Cremes mais pesados e untosos.

Pele Normal ou Mista: Geralmente é umapele saudável e luminosa. Possui
grande flexibilidade e uma aparência aveludada. Os cremes usados não

precisam sermuito gordurosos devido ao equilíbrio da pele.
. \,

.
-

Pele Oleosa ... Possuiporos dilatados, com.tendência a ter cravos e espinhas,
. possuindo·uma textura espessa. Para este tipo, os cremes devem sermais leves

,

e pouco gordurosos.

VARIEDADES - 9

Valorizar a beleza
feminina é um dos

objetivos da màioria
dos estilistas.

Afinal, é - muito

difícil a mulherde
.nossos tempos

encarar um modelo
que não se adapte as

suas formas e ao seu

- estilo. As novas

coleções abrem a

grande
oportunidade da mulher colocar seu lado

feminino em mais evidência. As

sobreposições, assimetria, as cores e as

transparências são as novas versões que'
estão sendo. propostas pelos estilistas. A
malha stretch e o dévoré (tipo de veludo

corroído) virão em versões para o dia e a
-

noite e o vestido-camisola será uma das

peças mais usadas nesta temporada.
,

A novaaposta da estação estará nos

vestidos leves e-com transparências
(discretas) que será a combinação perfeita -

para abusar da sensualidade que qualquer
mulher vaidosa possui .

Reverte bol.a de e.,tudo· em d••çonto. na.
men.alldade•. A.S bol.a. do cura0 de ",gl••
cedlda.anualmente pela PBP matriz, para

'.Jaragu' do Sul, a. qual•.eram dl.trlbulda. ao
. pcibllco, atrav'. de promotae. e patrocf'nlo.,

.

e.te ano.•er' revertida em.11S cura0.' com
de.conto•••peolal. pará má1rf'oula. efetuada.

no· p,erf'�do de 28/02 a 10/03.

,

- ,

\
,

'Rua Luís· Kienen, 67 - Centro
Fone: 372�2899 - Fax: 372-1698
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opreço da vaidade
Com duas biografias escritas e dois filmes

'

..... realizados, um dos maiores ícones do
�nlmß�;'J:,...._� ,.J.n

.'
'

T. •

Savitth"';K-JV"�"Wno,".;-aI1Ie1lCIDW,Jesstea ,

,(Sela Ward de O

Fugitivo), teve sua

vida - regada a

drogos,pancadarios,
.

casametuofrustrado .

I esuicídio-esmlufoda'
impiedosamente "

diante âe todos.

Bonita, inteligente,
famosa'e respeitod(l.
Mos i;l intimidade da
ionetra

' das
, , '

telecomunicações estava distante do que
mostravam ,as =cãmeras. Quando ela

..... protagoniwu oprimeiro vexameaovivo todos
"

'

,

tiveram a cenem de que 4 em-ela e�a em

queda. &to,'viagempelos bastidores da 7Vvai
reve1orqueJesWc4Savitth�emsegredo
histórias ainda mais surpreendentes - e

dl!primentes.,; queSUDS reportogens......

..... 'Mais/orte que o destino
Kelly Porter é líder fervorosa do movimemo anti-

,

aborto.'
, Sempre envolvida empasseatm e ações emprol de'
sua causa, é surpreendida pelo destino, ,quando se

'

, vêgr4vidade seu quinto bebê e seulJlédico descobre
_...

, tunagravedoençaqueaobrigaae!etllaTumaborfD..

, ,KeUy está decididà a
"�..

�::�:���:.���=�, arrisCdr aprópria: vida
para ter seu bebê,
causando revolta em

toda famOia. Seus

filhos, se,u 11UUido esua
irmãpartempara uma'

, I

longa jornada na

, tentativadeSolvaraVida
I '

de Kelly, mesmo que
isso lhe custe romper,
com os seus mais '

profundos priilcípios�

. Desafiando ajustiça
Depois de 20 anos Barbara' Parker

percebe que seu casamento foi uma
perda de tempo. Casada com ummarido

"

controlador que, a
tratàva comomero

objeto, ela pede o

divórcio. 'Agora
restam-lhe apenas
a cosaondemora e
a surpresa pela
âescoõerta de que
seu marido é um,

homemmiIionárÜJ
'

e que omitiu ofato
por tanto« anos. '

l1fius1içada pela corte, e1o, decide ir conm:

tudo, e todos, em busca de"'respeito. SUß

vingança é levarapúblico todaa hipocrisia
do sistemajudiciário e resolve começar um'
cursodeDireitoparaujudarouJrasmulhéres

, fIlU! se encontrem as mesmas dificuldades
queela.

Kabloonak - O estrangeiro'
1920, 'um americano de origem irkmdesa
desembarca�btlÍlldeHudson,noCtliIadd.
Os raros brancos que se aventuram nesiß
região são negociimte_s. TelTQ, de esquimós,

',' umfrü!mortal, estehomem saiem buscada

.realização de um

grande sonho.

Registrara vida e os
costumes de toda a

t re�dasge.leiras. ,

�" Umestrangevonum
�;- ..

n A'k mundo, exótico e

o Esrrcmgeiro, perigoso disposto a

enfrentar as mais
tmp revi stv els
aventuras.
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I
" r:Jr Dasérie "Festado Mês", a

que antecede a semana do Um deScontraidobate-papo aconpanhado de um dellclDSO lanche

pagamento, a Notre Dame do, Quick ODg é um dDS prDgramas preferidos das amigas
promove neste sábado a Noite, EVELISE M. GARCIA, MARIANA MARCATTO e FERNANDA

Volta às Aulas, inteiramente
. L. DE soulÀ

"

dedicada aos estudantes. Ao

preço acessível de 3,OOreais, os
ingressos já. podem ser

adquiridos nos principais
colégios da cidade e na Visual
Video Locadora. Uma boa

opção para à. semana mais
"dura" do mês.

PR�IO,
Começamos a coluna.

parabenizando os amigos.
-Pemando e Nair, juntamente,
com a simpá.tica equipe de

funcionários do Quick Dog,
pela nomeação do

estabelecimento como amelhor
casa de lanches da cidade. O

prêmio foi entregue ontempelo
Instituto de Pesquisas ,Master,
em concorrido jantar no

resta1irantedo Hotel ltajara.
'

NOTRE DAME'

MOUNTAIN BIKE
qr Pilotos de várias partes do
país já. estão emSchroeder para

, ""

p�iciparem neste sábado e

domingo, da 1a etapa do .

Campeonato Brasíleíro de
Mountain. Bike, categoria
Down Hill, onde as bicicletas

podem atingir velocidades
saperiores a 100 km/h, em
descidapra lá. de elllOCionante.
E para a galeramais radical, os
organizadores colocarem um

Bungee Jump, de 40 metros.

Adrenalinapura!

PERDIDINI-W' ,

.

qr Uma bässola seria um

,
presente oportuno para as

apresentadoras do programa
Brasil Verdade, da
Bandeirantes. Estão todas

perdidas. A estréia, que foi um
�1re, poderia ter sido adiada
para que tivessem uma melhor

,

preparação. Apesar de tudo, os
temas· são interessantes, dando
ênfase aos graves problemas
sociais'do Brasil.

'CE'NTER,SOM '

elf. - DISCOS· FlTAS
.

Av. Mal. Deodoro, 406
�,:47t-284'

VARIEDADES ·11

./

Ao lado dos RoDing Stones, e Pint Ffoyd é aüníca banda da chamada
.

'era clássica do rock' que aiIÍda tem o status de superstar no concorrido
panorama do gênero. Há 30 anos; mais precisamente no dia 27 de.

fevereiro, o Floyd lançava o compactoAmoldLayne, seu primeiro disco.
A banda tem se caracterizado por resísdr à troca de integrantes. Oiada
em 1966na Inglaterrapelo cantor e guitarristaSydBarret (que se tornaria

figura cult), conseguiuum contrato de gravação no ano seguinte, lançando
a já citadaAmold Lyne. A essa altura, já contava comRogerWaters no

baixo, Nick Mason na bateria e Ricky Wrigbt nos tecIâdos.
'

Logo ap6s o estouro do ringle "See Bmily PIay· e do álbum Piper« at

Gate ôfDawn, Barret deixou o grupo devido a problemas com drogas,
sendo substitufdo por DavidGilmour. A bandamudou tudo: abandonou

o psicodeâsmo e os compactos, centrando fogo em á� e aparições
ao vivo. (Paulo Càvalcanti - jornalista).

lAMENTÁVEL f

r:Jr Na derrotá da dltima sexta-feira do Corinthians paulista
para a Abaj - representante catarinense na Liga, Nacional de
Basquete «, o ala Oscar, o popular "Mão-Santa"; deu um.

péssimo exemprö de'conportanento aos centenas de jovem que
estavam no ginásio de esportes do Sesi, em Joinville. Além de

.

soltar o verbo contra a arbitragem ,'estourou wna . garrafa de
águanaquacka, commJitaviolência. Umaatitude descontrolada
que não condiz com o seu ourrículo internaçional e com:a sia
imagem <Je bom JD)cimo e'atleta exemplar do esporte brasileiro.

-

.
.

bdennativocen�rSom
Titulos ÓJais vendidos: Netinho (ao vivo), Shakira (Pies Descalzos),
TV Dance (Vol. 2), Angelina (The Album).

)

�incipal lançamento: Planeta Ataritida Hits:

EH :�'Nr"N'�
'r:Jrum dosmaiores nomes damúsica latinana atualidade, a colombiana
Shakb, estará realizando um grande show, dia 15 de narço, no Ibiza
Club, em Floripa, em únicá apresentação aqui por Santa Catarina. Para
os marmanjos, uma boa notícia: ela afirmou estar solteríssima e disposta
a namoraI' um brasileiro.

GINÁlTlCA NA p�
'r:Jr Começa nesta sexta-feira, às 18h30, na Praça Ângelo
Piazera, o' prograrra Ginástica na Praça. Na orientação dos
exercícios dehoje, teremos aprofessoraTânia Nunes, daEscola

.

OlyIIl'ia. Participe desta saudävel iniciativa. O convite é 'da •- -,C
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá. do Sul. �

I. JOINVILLE
eine MOel/er .1 -

I'

E I\J\ Ja\- - -
I

I, eine MOel/er2-

Evita (lançamento na�lonal).
Horários para sexta e sábado;
13h45, ,16h30, 1�h15, 22h.
Oomlngo à quinta: 13h3Ó, 16h, 18h30, 21h. IMarte Ataca. ,

,
'

ElPAço ABERTO
r:Jr EscoIM; clubes, associações, entre outros, que.4esejam
divulgar acentecimentos culturais e de lazer direcionados à.

juventude poderão remeter dados do evento para este espaço,
no endereçolocalízado no final (Ja coluna, _

'

I

Horários: 14h30, 16h30.
Sleeperà - A Vingança Adormecida.
Hoi'áriOs:19h, 21h40.
A Grande Virada. '

,

Horários: 14h, 16h30, 19h, '21h30.

I,
I
I

I
,

. CURlO.(l�DE'
, I'· .

.

.

Qr Leonardo da Vinci, italiano de Florença (1452;.1519), foi eine.MOel/er3· ,

matemático, ffsico, engenheiro, arquiteto, ,anàtomista, paleólogo, , I, BLUMENAU
pintor, escultor, mlsico e poeta.

�Il .,'. - ,�IVER,
.

,

Ineiana Sude (2/3), Josiane B. Scheuer (213), Paula C.
\

,
.

Bertoli (2ß), Raquel S. Souza (5/3), Fabrício Beber (5/3) e
" ;. AchiUes S. Silva Ir. (5ß).

, ..

I
eine Shopping 1· Evlta.l>'lorãrlos: 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Ieine Shopping2 - A Grande VIrada. .

.

.

Hor�rios: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
I' •• Pro,amaçio v_Uda para o perlodo t/e 28/2 a 613.

--------------
r

MigosparaestacolunadevemHfetwiadospsraAv.MaI. DeodolOdaFonseca,
"

(111122, 111andar, si. 1, JaraguádoSul (SC), Cep: 89251-700. Septefer;, para os
(81(; 371 �1919ou 372-3363, aos cuidtfdos'deSte colunista

\...

·SeJ. fort.,ma. hio como o fogöqu.. tudo dBStr6I,
••Im comO, a roch., q'!8. tudo res/.te·.

fARMACfNIU

Fone: 372-3831

.

Av. Getúlio Vargas, 158
'

Rlmagens & Fotografias

Fone: 372 • 3469 FONE': 37'-530�

,-'
,

J
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::,�� f Jar uá do Sul� 28 de fevereiro de 1997 :"

AnoEsotérico_ E�14:�=1aSeE
" dias, co",. início 'RI) dia quatro de outubro, em

seu espaço criado especialmente para estes
No dia 19 demarço SM comemoradas dividas: atendimentos.

duas datas importantes: oDia de São '

*Eujamais conseguiserfelizno amor. A opção é sua.:.

José, pai de Jesus, e, esotericamente,
, ::!ss:n::! pertence 8,0 time das pessoas que sofrem

O início de mais,um ano. Aliás, no Escreva destaforma: Enxaqueca,

calendârio romano, o ano começava
*Obrigadapela viagemmaravilhosa: '�:�:n.:ba��"

nesse mês. Depois, estabeleceram-se * Obrigada por saldar os meus, Hérnia-de-dsco,
,

deinü de
. .. Torcícolos,

como rrzeses
"

InICIO o ano ]OIlelTO, compromIssos. Bursítes, .

consagrando à Janus, pai" 'da *'Obrigadaporencontrarminhaalma Lord�e,
fi

.

deri addA' Bscoííose,
. natureza, e everetro, ertv 6 e gemea. Gastrite,

Februa, instrumento similar a um Coloque seus pedidos dentro da Estresse,
, Desequilíbrio emocional,

chicote, com, três chumbinhos em sua Bíblia, napáginadóSalmo 91, e deixe- Depressão,
extremidade, com o qual qs homens

-

o� lá por sete dias. No oitavo dia; Problemas menstruais,

batiam nasmulheres, parapurificá-las .queime-os assoprando as cinzas aos ,=;;::,quite"
e dar inicio ao calendário.

,
ventos, na certeza de que os seus Sinusite, Rinite,

,
' Má digestão,

Faça então pedidos de Ano N{JVo no pedidos serão- atendidos, se for a �Ônia� etc.

dia 19 de março: escreva emfolha de vontade de Deus, e que representem a
,

" Através de técnicas diversificadas você conseguuä obter

papel em branco dez pedidos, de medida exata de seu merecimento.Ó acura radical ou melhor .qualidade de vida. Como?

acordo com o,s seus 'desejos e ,'Através, da Qufropatía e' Magnetoterapia. As
" manipulações efetuadas pelo quiropata trará a solução

necessidades. ' E interessanteficar sabendo que no para os seus males da cohma ou uma melhor qualidade

Evite usar as palavras: não, jamais, primeiro domingo do mês, ãs 10 �:r�i�daoSbenefjciOSdahtfagnetotetapiaqUeprovoca
nunca; sonho, dividae talvez. Não horas.ficou designado que o arcanjo o equilíbrio celular, expulsando as células mortas e

'

escreva, por exemplo: ' Mikael ouMiguel limpa o karma da "aumentando a imunida�e na�al do ,or�anis�o. É
,

' ,'J:' também poderoso seu efeito, é antialérgico e

* Eu quero fazer a viagem de meus humanidade, colocando sua espada, - antiínflamatörio JUS doenças reumatológicas,

h I' rteb 1 d d circul3tórias, nas osteoporoses como também elim� o

'son OS. nü co una verte ra e to as as estresse e retarda o processode envelhecimento. '

* Eu não consigo pagar 'minhas pessoas que, nesse momento,
estiverem fazendo suas meditações;

,

indiferente de religião oufilosofia.IRENE'ZELAK
Parapskóloga (dese''J101J1e trabalho e(!m '

mtUIIroterapia) Sediada ein CruitibaàAJ1e"UIa 7 de '

Setembro, 1924-teL: (041) 362-1648·
'

* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura),

'

* Auxilio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc. '

*,INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS. '

Atende em Jaraguá do Sulmensalmente no '

centro iNTI - Líeeuda Vida .. Tel.: 372·1141

i

I
I
r

Aproveite este

início de anopara
'

ser feliz, fazer
outrosfelizes; ser
fraterno e amar

-'

MAUREi

Dia 19 de tna'F0 teremos rituais para a Páséoa I

eAno E$otirieo - GrtíIis.

VEíCULOS
Carros Nacionais
e Impor!mlos
Rua 'Barão do Rio

Branco, 353 - Centro
For.l8: 372-1132

, . '

ao proxtmo como

a.st mesmo.

WJA
ESOTÉRICA

I

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

.

Pedras do Signo, MapaAstral,
Numerologia...

'

Rua ReiBeldo Rau, S06 • Sala 2 ......11-' do SIj � SC

INTI - Liceu da Vida
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Jaraguá doSol, lide'fevereiro de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRElODOrovo-'

Larlmóveis
Av. Ma,l. Deodoro, 683 - aala' 1

LOCAÇÃO'
Apartalmnto,02 quartos cl garagem. RuaDo�gos da Rosa, 85 - R$ 300,00

Quitinete: 01 qto.,roaArquiIDedesDantas, 80. ValorR$160,OO

Quitinete: 01 gto."roaJlllioTJSSi, 889. ValorR$I50,OO

Casa demadeira; 02gtos., RuaD. LOt. Vicenzi e Gadotti. ValorR413Ö,OO

Casa de madeira: 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, sino - Valor R$
�OO

'

Casa alvenaria 2 qual'tos sem garagem R$ 180,00 "' Rua Águas Claras.

VENDAS

Sala comeríal térreacom77,50m2no Centro BmpresariaíMärket
Place, rua Reínoldo Rau, centro

Terreno: roa Antc:>nio Carlos Ferreira 570ni-

Venda de lotes fmanciados no Lot. Vicenzi eGadotti .,. Bairro Sto. Antonio

Casa de alvenaria com 70� no Lot. Vicenzi e Gadotti
, Chácara em Corupä com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.

,Chácara em Neteu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à 6kmdo centro com 50�OOO;()Öm2

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Casa ein alvenaria com 500m2

(Classe A) terreno com 960m2 (todo
plano e murado) com jardim exubemte,
Vila Baependi (prõx. Clube'Baependi)

,

,

Casa ein alvenaria com 140m2,
terreno com 450m2, Rua Adão Maba .

(prõx. Agropecuário).
Preço R$ 60.000,00 (negociáveis)

Casa em alvenaria com 110m2,
terreno com 450m2 (todo murado) Rua
João Franzner (Jaraguá-Esquerdo) .

Preço: R$ 35.000,00'

,.errenos oorn 430m2, na praia '00
Grand (500 metros do mar)

, Preço R$ 3.000,00 (cada) parceláveis
, '

Terrenos financiados, prontos para
construir, próximo da Malwee.

,
Pequena ,entrada e restante em

parcelas corrigidas pelo
salário mínimo,

DISPOMOS DECLIENTES
INTERESSADOS NAAQUISiÇÃO DE

,

APARTAMENTOS DE 1 OU 2
DORMITÓRIOS OS

PROPRIETÁRIOS INTERESSADOS
PROCURE-NOS ,

Telefoneprefixo 371

p--- __ ÍIIII III
.CRECI N" 1589 J

.�" .

•
.,' I

': Barra Sul :
• IlDõvels •
• FONE: CO�!�.372-2734 • '

TERRENOS

•• Tenenos c! :l711m", RIa 683O' JuI.-.a - Bana - À$ 13.000,00 '.
,

• Teneno c! 384m2, Jardim Hruschka - II - SAo Luis - R$ 3.000,00 '

•
enlrada +20 x R$ 300,00

•• Lotes Res. Imperador - R. João J. Ayroso, R$ 3.000,00 entrada e +
3Ox233,33lotal R$ 10.000,00 '

I·
Teneno c! 416rJ12, defronte mafias Agha - R. BeJtha Weege -

R$I' '10.000,OOem 12vezes' , ,

\ • Tenenos Lot . .011'0 Verde, após aMalwee - 2.O'l(, enlrada, saldo em 30 '

• meses -lotai R$ 10.000,00 '.- Teneno c! 450m", Lol. Papp - aceKa F-4000 ou Mercedes 608 • R$

122.000,00 I• Teneno c! 450m2 • R BIiItha Waage, na BARRA - R$ 3.000,00 ,

entrada, saldo 16x ·Iotal R$ 12.000,00
"

,

- Terreno c! 1 :384,5Omt • R. Au""sto'SchwMZ,AniZada· R$ 6.500,00

lem� 'I- Tenenoc!413m2 -R.423 -Vla,Lenzi,50'!(, entrada saldo em 12x -lotai

I
R$10.000,OO '.

"

Ismos "
'

••
Slio c! 37.500,00, ,càsa Rista c!, ,lÖ0fn2 e outr� de madeira c! 70m2,.uma lagoa. espaço palll novas lagoas, 15.000m2 em pastagem,

,Iocalzadp em Raa da Luz - Tia MaaJco Grande, dstanlem lOkm da'

• ma�ee acela casas, na B!llI'a .como parte do pagamento' - R$.,27.000,00· parcelado. .

• Silo cl 14.60Omt,lerreno um pouco irrelJllar, com casas de madeira

• de 97,5OrIl", 3 «los, com *vores lruller,as, palmito, ,rIleirlo para.'

,

lagoas· R$.26.000,OO • aceita cano álé R$ 4.000,00. '

ICASAS '

. •'. Casa em alvan.ta c! 140mZ, 3 «los, garagem,lerreno c! 672,75rrf. - R.
'Bertha Weage, ao lado da Ma.ee - R$ 35.000,00.

I· Çasa de madeira,c! 70rrfllerren,o c! 2.0�0m2 ,. � ,Horéclo RlbIni,l,70S, na Bana - R$ 35.000,00. ,.

•- Ca,sa alvenaria c! 8Om", lerreno c! 600mz,' Tia J<1ein, 31em ap6s.'ParlJHl Malwee,· R$ 13.000,00
'

·,Casa aIv.,c! 9Ofn2, lerreno c; 609m2 - 'R. AlltedQ Behnke - Bairro 1;;10

I Lills • R$ 23.000,00
'

,

I'

• Casa nista c/180mZ • R. mMa ,Na�� 202 - Bairro SAo Luis - R$
, ,20.000,00'

.

•• Casa aIv. c/112m' - RIa 721, Iáleral da' Bértha Weege, 50'!(, entrada•saldo 12x - lotai R$ 20,000,00
, ., Casa alv. seni-acabada • F.l Hel'l'ique boitolnl, 285, Jara!JIá- ,

.• Esqu�do 50'!(, �rada lotal� R$ 35.000,00 "

'

•
LOCAÇÃO',

'

"

,
.

1- Apto. 2 (JIMOS - R. Horácio AlbInI, defronte NANETE - R$ �,OOI
,

• Casas em alvenaria c/150m" defronle aMAtWEE - R. Angelo Rdlini
só pl comércio R$ 300,00 ,

'

•• Sala'comeroiaI c/19m2, R Angelo Rlllinl, defronte Igreja da BARRA•·R$lS0,OO

•. c,.asa aIv. 2 (JIMOS, garàgern
- R. José Narlodl, 1.567, Slo luis·R$.280,00 "

- casa aIv. 2 «los, RlMlirlo G. da luz, 1523 - prllx. Ceval, casa n' 3· R$

, I ����ComeroiaJ c!1� - Rua Pastor A. Schneider" 1.412 "aBARRA•
'·R$280,OO ','.

I· Casa madeira Ro da Luz ,II 2 (JIartos, ao lado� CEVAL c/ garageml·R$150,OO '

,

• Casa IN. sObrado 3 «los, garagem· R. WOIgangWaage, na SM3 -

'lR$mM
' ,

, ,

' 'I- Casa aIv. 3qlos, garagem· R. WoIg3ng Weege, shI', na BARRA,
,

I' após Parque Ma.ee - At 230,00
'

"

,

'

I'

• Casa aIv. 2 qlos • RIa 564 shI· loleamenloWerner Mar(JIardt i R$,
230.00 '

' '"

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I Loten057�teament==IV-R$7.5oo,OO I'LotedeesquinaLot.KuisII1aiúdniloten046,-R$8.500,00 '

'Lotec/950II1'l..ot.I.uisMantrlniloten047 -R$8.000;OO
Tell'enoct1.54Om'próx.Scar.-Centro -R$loo.000,oQ ,

I' Terren,o, ',C/5.184in,'RUaI99�ila,NOVa)R$14,o.00.0,00 ITerreno LuisMafriili (oomfundamento decasa(loten° 139) •

-R$9.000,00'
"

'"
Ten-enoRuaDOl;ningosdaNovacl260m'-R$55.000,00
Terrenocl85.()()()m2Molhaao ladodaguta -R$90.000,00
Terreno cl575m'Lot. Versallesn(Lot. n° 53) Fora de

I
enchente:-R$15.000,OO

,

"I"

'CASAS
"

Casa em Alvenariá 189m' Tifa dosMartins Terreno cl
2.89Om'-R$30.000,00
Casaemalvenariac/l00m'-AnaPaula-R$35.000,00,

.

I
Casa�malvenariac/96m'RuaJoãoSanson, 157 -Dhada

IFigueira - R$26JlOO,OO " ,

'Casa em alvenaria c/12Om'-RuaJoséMesch �TrêsRios
-R$17.OO0,OO
Casademadekacl91:m2-RuaJoãoFranzner-R$16.000.oo

I
.

I
"

I
' APTOS

AptO.,�iffCiO Jaco Emmendoerferc/IOOm'7° andar-

R$50.0oo,00 ,,'
,

, .

.

,

, ,

. '

WTESFINJ\.NCIADOSAPARTIRDE
, R$l._,OODEENTRÀDA

I loteamentoCiriloZangbelini
LotesmenteCamposáID.piero
LoteamentoConstantino Pradi

LoteàmeptoOuro Verde "I
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS JaraguádoSuJ, 28defevereiro de 1991,ooitmoDOpovo-8

iJÍstalação com curso prätioo e
fita devídeo. Tratar372-2442.

Vende:"se Terreno de 1'5:x30m

porR$ 9mil noRau, tmtar372-
0597.

Vende-se Terreno 13x26ni P<l'
R$ 2mil no Lot. Souza, Trêâ"

Aluga-se 2 Quitinetes com 2

quartos no centro de

Guaramirim por R$ 120,00.
Tratar 373- 0666.

Vende-se Aluga-se Casa em

Enseada, tratar372-1258.
','

Rios do Norte e aluga-sei?
Meia-águáno lot. Souza, próx. <"
IgrejaSãoRoque.Tratar 392-

'

, 3054 ramal 31.

Vende-seCasamista de'88m2 ,

nova com terreno de 400m2

todà murada no Lot.

Constantino Pradi lote 42,
tratar 372-140i com Mina,
aceita carro.

Ventte-se ou trocaMeia-água
de madeirá com 45m2 com

terreno de 570m2 no Rio

Molha por R� 5000,00,
financia, tratar 973-5950.

Ven(le-se Terreno na Pedra

Branca ou troco por carro de

menor valor, tratar R. Pe.

Horácio, 246 comWl1mar. '

Aluga-se Casa, tratar 973-
5013.

Vende-se Casa de madeira

para tirar do local com 72m2

por R$ 1.100,00, tratar 374-
1341.

Aluga-se Casa de alvenaria'
com 6 peças por R$ 250,00.
Tratar R. da Abol,ição, 311

Cohab,
Vila Rau ap6s 18:00h com

Hércules.

Aluga-se Casa na R. Luis
Gonzaga Ayroso com 4

quartos, tratar com Rosana

Pires Rua 'Irmão Leandro;
3350.

Vende-se Terreno no Jamguá
Vende-se Terreno em, Esquenlocom521m2comcasa
SchroederporR$ 5mil, aceito de madeira 'de 92m2 por R$
carro. Tratar 973-5432 ou 12mil +financiamento.Tratar
371-0292 ramal224. R. 770, lote4, AnaP311laill. Aluga-se Casa de 4 peças,

�R. João JanuárioAyrriso,
3922.Vende.,se Apartamento em

, construção com 3 donnitórios

sendo uma suíte, salão de

festas episeinaperR$ 6mil +

Vende-se Casa, de madeira

15x30m na R. Domingos da
, Rosa, Figueira, porR$ 10mil,
aceito carro. Tratar 371-0005

Procura-se Casa para alugar
pröx, ao centro�R$ 300,00,
que não seja por Imobiliária,
tratar na Rádio Jamguá com

Cris.

Vende-se1anchoneteno centro

�om amplo estacionamento.

Tratar rua Preso Epitácio
Pessoa, 555.

Vend&.rSe 2 Casas de alvenaria,
tratar,372-1999.

parcelas, aceito carro. Tratar
,

comClaudemiJ:
371-0121 com Rubens.

,

Aluga-seQuartosmobiliados
, com roupa lavada, passada,
'cozinha completa, por R$
70,00.' Tratar R. Ida Bride, '

173.

Procura-se Casa para alugar
pr6x. a Creche. Tratar no

Restauraute Beira ,Riõ após
16h ou 372:..0980.

'

Vende-se terreno no Jaraguã
Esquerdo na Rua Arduino
Pradi. Valor R$ 12.000,00.
Tratar nos telefones 371-9822
e 371-8246.

.

Aluga-se Casa, tratar 372-
0907.

Vende-se Terrenode 180milm1

aaCortíceira emGuaramirim
com 1000m1 de área

construída,' tratar Sítio Asa

Branca.
Compra-seCasaatéR$ 35mil,

, tratar 372-1028. Vende..,se Casa naRuaWalter

Vende-s� Apartamento no . 'Marquardt; terreno de

conjunto residencial Amizade 25x50m, tratar 371-1198 ou

com 3 quartos. acarpetado por 973-5363.
'

R$ 22mil + finane. Tmtar 371-
4642.

Vende-se Apartamento no

Amizade por R$ 22mil + .

, financiamento, tratar 371-
4642.

,

Vende-se Apartamento no

, Amizade porR$ 12.800,00 +
fíaanc., tratar 371-7253 ou

975-1387.

Vende-se terreno em Penha

200mts dapraia (11x29). Valor
R$ 8.000,OÔ. Aceito proposta
contato372-1231 .Vende-se Floricultura,

. 1 M C> B 1 L I Á R 1 A. Rua Barão do Rio Branoo, 221
Fone: 372-1 &02 - 372-1&94 - Fax: 372-1666

'VENDAS: II/ENDA $: I
Chave - Terre,no C/' 570m2, c/ 2 frentes, 15x38m, Ilha da

Figueira, lateral Henrique KraDse. Valor R$ 12.000,00
- Temlno cl 561"", Vila Rau, prox. eslç. Mendonça.
Valor R$ 15.000,00

.
.

- Lotes rua '850, Wil/y GDnther,.14x31m, 434mt, pro.nto
pl construir, pr6x•.. Iflll"••• Valor R$ 8.000,00
parcelados.
- Temlno rua Rio Branco, 15x38 - 570,"" cl 'essa de
madeira, prox. super SESI. Valor R$ 5.5.000,00.
- Casa de alv.. cl80mt, Rua Clara Hanslnann - Barra do
Rio Cerro, ap6s à MaIwH, NOVA. Va/orR$ 26.000,00
- Casa mista cl 99"", temlnt? cl 501"" - 17x30m, toda
murada, Ilha da Figueira, -tue Jos� Teodoro Ribeiro,
Valor R$ 3,0.000,0, neg.,

r

- Casa de alv. cl220m2, lateral 25 de julho, cl2 quartos
+ sufte, bairro Vila Nova. Valor R$ 120.000,00, aceita-
s(l apto.

.

- SALAS COMERCIAIS na Reinoldo Rau, últimas
'unidades,. tinsno. direto cl a constr. em 18 meses.

LIVRE-SE DO ALUGUEL.
t Apto. cl 3 quartos, NOVO, Rua João Planinscheck,
aceita-se CARTA DE CRÉDITO.

.

,

- Apto. cl 3 quartos, edif. Vila Nova, clgaragem. Valor
R$ 25.000,00 + financ.

.

- CaSa de alv. cl 220"", 4 quatos (sufte cl hidro), 4
salas, CI lareira, toda murada, rua Francisco Hrushkà.
Va/otR$ 100.000,00, negocis-se cl imóvel, carro e

parce/.
.

- Casa de alv. cl 163"", terren" cl 542"", 3 quartos
(surte) rua Jo'ão Januário. Ayroso, frente malhas
Karlache: Valor R$ 62.000,00, trocs-se por imóvel de

.

menor valor ou paroe/a.

d3qtô•.,
%l�
emple'
,,... d.

,chu"'_'u""
tOd.
mur.d.,
'.t.r.' de
26 IM Julho.
Troce-••
por epto.

EDt MATHEDll
d" ••.,
{.ult. d

. hldro},
ao",., "

emb""t.. pl
.....

I.r.'ra. R.
Franc/.oo
Hru#ohke.··

N.goc/a-•• d
lm6v.1 d.

'm.nor ve/or

- Aptoe. com.3dormlt.
- Play ground
-Gás centrál

- 8.110 de feetae
- Ajardinamento frontal.
......1 -Int.-tone

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA
- ENTRADA FACILITADA
- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMBtli VAU:II

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

.m '

con.tru9'O
dR.ma.
Lot••m.nto

.

Champagnat.
"./or

.... AO
, PAGAMENTO
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TIPO ENDEREÇO ÃAEA(M2) Nt VALOR OBSERVAÇÕES
Construlda Terreno QUARTOS R$

Soblado R. 402 !'la 53 - Lat FranCIsco Huska 152,00 392,00 04 55.000,00 Ácombinar
AN. R José Nar10f s� - Ana Paula 195,00 468,00 03 70.000,00 Negociável
AN. R. Francisco Zacarias lenzi, 500 70,00 450,00 Q2 37.500,00 Condções de pagamento à corrbinar
Mista R Geraldo Hamack, 231 - V Lalau 130,00 420,00 40000,00 I TrocaporC8$a •

AN R luiz Saler, 63 140,00 330,00 03 50.000,00 Cond�s de pagamelilto à corrbinar
AN R. Marechal Hennes s� -Schroeder 157,00 3.588,00 03 88.000,00 Condções de pagamento à corrbinar
Ale. R Feliciano Bortolini, 271 - Barra 247,00 512,00 03 43.000,00 Condções de pagamento à corrblnar
AN Estrada Bananal do SUl shla 125,00 19.294,70 03 35.000,00 Aceita troca porcasa em Jaraguá
AN R. HervtqueGefert, 1627 - VHa Lalau 114,00 286,OOm2 03 40.000,00 Assl.l1llrfinanclamento de 72 x32,00
AN. R. BoIfvla!'la 71 - Czemlewicz 118,00 462,00 03 37.000,00 Aceita troca com terreno demenorvalor
Mad Rua Rict.aidt Plske, 417 70,00 435,50 03 18000,00 Cond�s de pagamento à corrbinar.
AN. R. Otto Meyer, 66 - VIa Lenzi 205,15 617,50 04 58.000,00 EntJada deR$29 000,00+ 12X TR+1%

RUa Antônio Francisco Dimon� - VIla Nova
Rua Frederico Barg, 54 - VIa Baepencl
Rua BR 280 - E lbertOeschler, 419 Á

ENDEREÇO
Rua Vicotr Rosemberg, 301 - VUa Lenzi

RuaOtto Meyer
EstJada Pedreira Aio Branco - Ilha da Figueira

Rua Jacob Buc:k na 137 - centro

Rua 748 - rua ao lado Recreativa Mansol
.

RuaAdolfo Emm8l'ldoerfer, Barra do RIO Molha

RuaWalterMarquardt - c/benfeitorias

Estrada Quati - Guaraminm

RuaAmazonas

RuaAnt6lioGesser

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODO povo - 9

PLANTA0 DE VENDAS

FONE: 973-5406

O
176,00
300,00
400,00

TERRENOS
OBSERVAÇÕESÁREA(M2)

510,00

375,00

450,00
450,00

4236,00

494,59 \

5 ÓOO,OO
840,52

250000,00

385,70

468,00

Àcomblnar

Condções de pagamento à cortbinar
Àcombinar

Condções de pagamento à corrbinar

Condções de pagamento à cormtnar

Condções de pagamento à corrbinar

VALORR$
21.500,00

15.000,00
,

Entrada+ Parcelame!'lto

Compa"*amento à combinar
Àcombinar
'Aceita carro

4500,00

5500,00

640.000,00

18000,00

70.000,00

50000,00

60.000,00

30.000,00

14.800,00

LOTEAMENTO FRENTE WEG I - TERRENOS COM VÁRIAS ÁREAS
R$ 25000,00 À VISTA OU R$ 5.000,00 + 25 DE R$ 1.000,00 FIXAS
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Jaraguá do Sul, 28de fevereiro de 1
"

CORREIO DO POVO -10

VENDE-SE LINHA DE CELULAR

9·75-1'11.1
TRATAR 975-1100

..... '
.

OU 37t-7114 AS 17:00HS
VOLKS ·,RAT·CHEVROLET • FORD

QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE
, "Q

COMOMELHOR PREÇODA PRAÇA - VENHA
CONFERIR - FALECIZECA'

Rua Olivlo Brugnago, 642 - Bairro V/� NOVá
Pr6xlmo Beira Rio - Fone: (047) 371-7711

pARA-BRISAS
, ...J�R.AGi'uA/·I

;oÁU-il'Il).n, Comércio deVidros Nóvos e Usados para Autos
.iA::rAGJÁ Colocação de Pára-Brisa Colado

E:;ª�-;;€:I-
JAGUAR JT 50

• Partidaelétrica
• Câmbio automático
• Motor 49,3 cc .

• Freio a disco na
roda dianteira
• Suspensão'

.

telescópica na
danteira
• Porta-capacete sob
o benco

,

• Valor R$3.180,00

XPLORER 300'4 X 4

• partida elétrica
• Câmbio automático
• Motor 95,6 ec
• Freio a disco na roda
dianteira '

• Suspensão teles®pica
na dantelra

'.

• Porta-capacete sob o
banco .

• Valor R$ 3.380,00

Proteção de Fibra interna para todos os
'

modelos de Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot,
Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO

,

"\
TRAILL BOSS'250

Valor R$ 8.300,00
.

Valor R$ 9.900,00 '

.
.

dET·SKI· YAMAHA dET-SKI USADOS
R$ 9.800,00

.
,

Kawasaki SX 94

R$10.800,00 Kawasaki SXI 95

R$12.300,00 Kawasaki 'ZXI900 95

R$ 14.500,00. . SEA-DOQ SP . 92

R$6�000,00
R$8.ooo,00
R$ 12.000,00
R$5.500,00

. R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 .'

R$3.500,00

·

Waveblaster 96 " OK

Super..Jet.
. 96 - OK

Wave-Rider 96 - OK.
Wave-Rider 1100 96 - OK

Yamaha Super..Jet 92

Yamaha Super..Jet 92

'SUiU� 94

cerrenona, para
motos e Jet-Ski OK
R$700,OO

.,
. �

."

.: 'POSSUIMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO
CIVEL VElcu LOS

Rua JOlnvllle, 2757
Fone: (047) 372-3300 ou 973..9972

p- .Stlll-S IVI i 1111 __ « e

'0"L'EO' .porque segurança' é 'fund�mental.

"

Fazendo a troca de óleo nos.Postos Mime, você seu carro saem ganhando.
Confira as vantagens:

CENTER' - Ambiente limpo e de máxima segurança;
. \

.

- Pessôal altamente qualificado;
.

----------.....,---- . - Troca de óleo a vácuo e sucção; . Walter Marquardt
- Sistema não 'prejudicial ao meio ambiente. BernardoDornbusch e Epltáclo Pessoa ,.

Troca de óleo com filtro a partir de RS 19.99
Grátis: Revisão de 15 itens + 1 super Boné
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J8I'8guácloSuI, 18defevereiro de 199' CLASSIFICADOS DEVEtCULOS CORREIooorovo-ll

,

JARAGUA DO SUL
,.

VEICULaS NOVOS
PalioEO vennelho 97 0Km
Corsa super 1.0 vennelho 97 0Km
Fiat Pálio Ed,1.0 azul 97 0Km
Goi mi branca 97 0Km
Kadett branco 97

.

0Km

LogusGL 1.8 cinza 95
Pálio EOX 2p1s 97 0Km
CorsàWind 97 0Kin
Corsa PkIs CPL 97 0Km
Pálio EL� 1.5 97 0Km
Pálio EL o4pts 1.5 ' 97 0Km
Corsa Sedan GL 97 0Km
Parati CU mi 97 0Km
Kadett GL 1.8 97 0Km
T1p01.6mpi 97 OKm
LogusCLi 0Km
GoIfGL 1.8 97 0Km
Tempra sv + ar 97 0Km

Tempra 16v + ar �7 0Km
Vectra GL 97 0Km
V8eti'a GLS 97 0Km
VectraCo 97 ' 0Km
Omega GLS 2.2 97 0Km
OmegaC04.1 97 0Km
Santana mi 1.8 97 0Km
Santana mi 2.000 97 0Km
Ranger.XL 0Km
S-10 sp 97 0Km
S-10 Extend Cab 4'.3 97 0Km
F-1000HSo 97 0Km
Blaser oLX 4.3 97 0Km
Ipanema GL 1.8 0Km

.._.
,.

VEICULaS USADOS
OmegaCO ..
Omega CD 'v...m.ho
Qmega CD eNa
QuftIna. 1.8 vwm.ho
v........ oompleto
Rat� vermomet
,'-"lo Mie . eNa
Kanbl' branca
Florlno branca
Monza ClaMIc ..
V.rona begemet
PIdc-up LX 1.5 wrde
Monza SLE pr.to '

Opala Can. cinza
Gol bege
EecCirt ..
Ral147 branca
Marej6 bege
Vat. br8'lCO
Marejo br8'lCO
0peI8. bege
P....t eNa
Del Rey br8'lCO
MaraJ6 wnnelha
0paI8 Com. bege
CorcellJ br8'lCO
C87S0 ..
Palio EDX ..
V........GL2.0 eNa

gas.
gas.
gaa
ale
gaa
gaa
gaa
gaa
ale
ale
ale
ale
ale
gaa
ale
gaa
gaa

gaa
gaa
gaa
gaa
gaa
gaa
gaa

08
08
05
04
04
04
03,
03
III
GI'
00
80
87
87
87
87
88'
as
84
83
82
82
82
82
82
II
00

, 08
04

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES

NOVOS
M.B.-1214/51 branca OK

M.B. -1218/48 branca OK

M.B.-1218151 diversas
.

OK

M.B.-L1418E148 branca OK

M.B.-1621 branca OK

USADOS
Veraneio turbo luxo branco 94

"

Ford Cargo 3224 cav, mecânico vermelha so

�OOcarroç. bege 89

v.w. 14210 Truque baú
'

branca 89

v.w. 7.90 carroço amarela 88

v:N 7.90 chassi branco 87

Carreta Pastrimeixo branca 87

Ford Cargo 1317 truque baú verde 85

v.w. 11130 truque.carroç azul 86

Ford Cargo 1517 toco baú .vermelha 86

v.w. 11.130 truque 'chassi .branca 86

Ford Cargo 1618 truqúe carroç branca 87

Ford F 11.oootoco earroç azul 85

Chevrolet 0-60 toco carroç, motorMB vermelha 81

Chevrolet 0-60 toco baúmotorM.B. marrom 81
(

Chevrolet 0-60 toco earroç bege 80
,

M.B. 1519 toco basculante azul 78

M.B. L608D azul TI

M.B. un toco carroço azul 76

M.B. 1519 cavalo mecânico branco 76

M.B. 1113 toco carroço azul ' 74

M.B. 8:>8 branco 15

,M.B.608D azul 12

M.B.1.113 azul fi)

M.B.1.113 azul fi)

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

95 verde
95 consorciado
95
95
94
94
93
91
91
91
94
90
89 cinza
89 branca
88
88
88·
88
88
87
85
85
85
81
81

CARROSOKM
GOI CL mi 0Km branco - Gol CL mi 0Km vermel�o flash

0911000 plus OKm prata polar '

Pointer

Pampa
Gol1000

Tempra 16\1. comp.
Corsa
Uno ELX comp.
Tempra 1&1
Vltara completo modo JLX
Kadett SL

'

GoiCL

PampaGL 1.8
Monza Classic comp.
Monza Classic SE

.

Monzà SLIE
Monza au1omatico
Gol
EscortXR3

�. F-1ÓOO SS
Monza comp.
UnoCS'
Monza
Escort

oelRey
0-10
GoI.GL

rnanon

branco
branca
grafite
bordo
grafite
vennelho
branco
azul
azul

gas
gas
gas
gas
gas
gas
'gas
gas
alc
ele :

gas
gas
gas
alc
'alc
ale
alc
die
alc
gas
alc
alc
alc
die

gas

marrom

branca
prata
prata
azul
azul
branca
azul

preta
branca

grafite

Rua J<:>i.""ille- ."u 3573
F<:>ne- (047) 37 .... -9822

JARAGUÁ DO SUL - SC

.AUTONOVO
VEíCULOS

PROMOÇÃO DA SEMANA:
2 FUSCAS - an08: 74, 79 em ótimo estado por

R$ 2.000,00 cada

Escort L 1.8 94 cinza
Eseort· GL 1.6 00 prata
ParaU CL 1.6 92 verde ale
Chevette SL 1.6S 89vermelho alc
Chevette SL 89 bege meto ale.
Uno S 1.3 88 branco ale
Del Rey GL 1.6 83 branco
Corcel II 82, bege
MOTOS
CB 400 84 bordO 2.800,00
XLX350 87 prata 2.600,00
CG 125 86, branca 1.500,00
TODAlN4lDEváctl.osl PRONTAfMREGACOMMELHOR PREçol

'gas,
ale

12.300,00
11.500,00
9.200,00.
5.300,00
5.300,00
5.500,00
3.600,00
2.600,00

ale

gas

R. JOINVILLE. 2050

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

Especializada em todas ai linhas nacionais

[Edicar�
Comércio de Auto

Peç8s.Acessórios .

Ltda.- ME·

Pára�lama Fusca • R$ 24,00 ,

Pára-choque Fusca • R$ 21,00
Farol Fusca ,. R$ 8,00 .
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coRItEloDOPovo-12 MPREGOS

uma Parceria
CORREIO DO POVO - HUMANA

Classi-EmpregoII

AlJX. ESCRITÓRIO
CLEITON 372.250�

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
VIVIANE 372.0276
MOTORISTA AUTO.'

. .

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON 371.8054
MOTORISTA AUTO..

CESAR 371.8953
TÉC. 'ELETRÔNlCO

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973;8068
Aux. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENIllSTA TÊXTIL
ANGELO 374.0228.

,
.

CONTADOR
LUIZ 63.4.0568
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864 .

RECEPCIONISTA·
FERNANDA' 973.8806

VENDEDORA
IARA 372.2483

. Aux.PRODUÇÃO '

CARMEN 973.8474
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864
VENDEDORA

SILVIA. 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

GIOVANE 372.1923
RECEPCIONISTA

mCIANE
.

375.1365
AUX. ESCRITÓRIO

GIRLEI 392.3066
VENDEDOR

. ADEMAR 372.0444
,CAIXA

RAQUEL .372.3765
CORRETOR

GLEDSON 372.3,017

JaraguidoSuI, 28defevereiro de 1

EMPRESA DO RAMO ALIMENTíCIO'
CONTRATA:

INSPETOR ·TÉCNICO
DE VENDAS

EXIGE.:SE:

IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERIÊNCIA -

MiNIMA DE 1 ANO, 'CAPACIDADE DE LIDERANÇA,
E DISPONIBILIDADE PI VIAJAR.

.NFORMAÇOES NA HUMANA

lERCEijUZAÇÃO COM PARCERIA- .

r.

II

PARA TRABAlf.tAR EM BLUMENAU

COORDENADOR DE·

,PRODUÇÃO
COM:

.

INTERP�ETAÇÃO DE DESENHO E METROLOGIA
CONHECIMENTO EM KANBAN, CELULAS E MRPII

.

.

. INFORMAçOES NA HUMANA

@ CURRicULOS CAlXA POSTAL 200

� .. INFORMA
HUMANA
.."._111_

Temos que pensar. porque creio, ainda não entendemos realmente o

que' seja a terceirização. Fazer um histórico aqui' é .inadequado e
-

desnecessário, quando queremos clicar o momento exato pelo qual
passamos, como estamos egindo, e "fazendo terceírizações",
A terceirização, como vem sendo buscada por algumas empresas, visa
essencialmente a redução' de custos e a' diminuição do trabalho. B
temerário usarmos a terceirização de forma leviana, empurrando para
terceiros o trabalho que. não é o nosso negócio. Certamente, esta

"terceirização", não trará redução de custo réal ou diminuição do
trabalho final.

. ..

O negócio da HUMANA é Ser Terceirizadora (com tê maiúsculo),
. efetiva Parceira na execução conjunta do trabalho solicitado por nossos
Clientes.

v.1!l.������l!,.���.��l!-i� .��.�.��.4�R�� �
Seleção, está completandó 2 anos. Assumimos de forma plena o

Recrutamento e Seleção' na DUAS ROUAS e na WOLF. Somos
co-responsáveis pelos candidatbs aemprego nestas empresas. Para que.
a Parceria preserve-se por anos, trazendo benefícios ao casal, o

respeito mútuo é a pedra fundamentaI, sobre a qual os parceiros, ai
sim, podem buscar. por um lado: melhora na qualidade das
cont.ràtações com redução ou manutenção dos custos; desmobilização
de uma-estrutura física e de pessoal que por meses pode ficar ociosa
(primariamente onerosa) ou impoténte em momentos de maior
demanda . por mão-de-obra, tornando-se .:perigosamente onerosa;
certeza de evolução tecnológica sem investimentos ou planejamento
especifico; controle de qualidade e resoluções imediatas de problemas,
uma vez que a Parceria é,ungida pelo respeito, mas regida por contrato

'.

por tempo indeterminado, A HUMANA, por outro lado, vê..$e
obrigadamas não coagida, a: suprir às necessidades de suas Empresas
Parceiras, investindo em tecnologia de inforinática, ou treinamento de
seu pessoal tomado-os experts em DUAs RODAS e WOLF,
buscando conhecê-las interna e externamerite, na essência; ou ainda na
disponibilidade de área flsica, onde crescemos 150 rn2 neste 2 anoS.
Recrutamento e Sel.�.o é' o negócio da HUMANA, somos Os
Tereeirizadores Parceiros. Guiamos nossas Empresas-Parceiras para
melhor tecnologi.a e forma de utilizá-la, desenvolvemos sistemas
dentro de suas necessidades, buscamos" novos caminhos, etc ..

Fiscalizar a qualidade dos nossos serviços como quem fiscaliza a

qualidade total, ficaa cargo das Bmpreses-Parceiras.
.

Sabemos que a Terceirização é o caminho sem volta que todos que
queiram competir pelo mercado (sobreviver) terão que seguir. E que
para que façamos de nosso caminhar'um sucesso, precisamos de
Parceiros fortes, preferencialinente de nossa terra e que tenham
conhecimento do real objetivo da Terceirização. Uma parceria calcada
na economia de palitos, sem dúvida nos fará, sem sentirmos, perder
muito dinheiro, tempo e principalmente competitividade, ou seja....
Até a próxima.

FREZADOR.
.

COM eXPERIêNCIA ElOU CURSO

.

-

Para.atender de fonna global e concatenada à nossos
Clientes Jntegram-se os esfQrços técnicos da:

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA•.
)

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

TORNEIRO MECÂNICO
COM EXPERIÊNCIA

PARA TRABALHAR EM SCHROEDER

.TRABALHO·
'. TEMPO.RÁRIO!

INFORME-SE NA. HUMANA.
SOBRE A

URGENTE TRABAI,.HO TEMPORÁRIO

VOC� QUE TEM CADASTRO NA HUMANA,
. ·NÃO·IMPORTANDO QUANTO. TEMPO FAZ
Ql,JE VOCt SE CADASTROU, BASTA NOS
DIZER QUE ACEITA TRABALHO
TEMPORÁRIO, PARA TER MAIS

-

UMA
OPORTUNIDADE DE EMPREÇ30.

INFORME;.sE, NÃO PERCAI

AMBULATÓRIO MÉDIC'O PARA EMPRI!SAS �

MEDICINA DO.TRAaALHO (PCMSO·) �AUDIOMETRIA
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS NA ÁREA DE ·RH

URGENTE TRABALHO 'TEMPORÁRIO .

RUA HENRIQUE SOHN, 33 • CAIXA POSTAL 200 ·CEP. 89.255-240 - JARAGuA DO SUL - SC
.

.

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

A HUMANA É _PARTE DE SUA EMPRESAI�HUMANA
ASSESSORIA EM RH

�-----�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empresa de Jaraguâ do' Sul presta Guaramirim seprepara
..

.

. .'
..

.

serviços. âe avaliação patrimonial para a VExpofeira .

.

.

Jaraguá do Sul - A Estado.Deacordocomodiretor
reavaliação de bens do ativo, Rubens Missfeldt, as avaliações
principa1�te das etq)l'es8S de e reavaliações etq)l'esariais são

capital abertodoEstado, regidas. efetuadas emconfonnidadecom

pela Lei 6.4.04, que por as leis e normas técnicas

obrigação deve ser realizada vigentes, sendo emitido laudo

period.i.c.aJrente, poderá.ser feito completo às empresas
pela RKM - Engenharia de contratantes. "A empresa
perícia e. avaliações, destaca-se através de avaliações
especializada em avaliações -patrimoniais, avaliações de .

patrimoniais e perícias técnicas. .

ativos permanentes e com

A avaliação patrimonial patologias das construções e

determina o valor quantitativo, eiigenharia legal", informou.
qualitativo ou monetário de 1Dl1 Segundo Missfeldt,· a

bem, ou de 'seus..rendimentos, avaliação é recomendada
gravames, frutos, direitos ou de também para a apropriação do

. umerrpreeadirrento para a data valor Pecuni�o de bem a ser
certa e lugar determinado. levado à.1ransações imobiliárias,
A RKM-Engenharia atende fixação de valor para seguro eI

. elq)res8S de capital aberto ou Ou garantias, para indenizações.
sociedades limitadas de qualquer por desapropriação voluntáriaou
porte ou ramo de atividade no não e ações .revisionärias de .

aluguéis. EI� explicou que as

avaliações devem ser feitas por
trêsperitos ou uma eIIl>resa
especializada, nomeados em

Assenilléia Geral e deve ser

apresentado laudo técnico.
- Cabe ressaltar que, Ire8mo

não especificados em lei, os

peritos ou empresas avaliadoras
devem ser especializados nas

äreas de bens objetos da

avaliação e independentes
protissionalmente em relação à.

empresa, seus sócios e acionistas
- afumou ,MisSfeldt, lembrando
que as normas são estabelecidas
pela ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas)
e referendadas pelo Inmetro,.
sendo recomendadas pelo Ibape
(Instituto Brasileiro de Avaliação
ePerícia. deEngenharia).'

PaísperdeuR$ 1,6bi!hão n� safra de grãos do anopassado
Brasília - A Embrapa 50% os prejuízos nas culturas

(Empresa Brasileira de Pesquisa mecanizadas, principalmente nas

AgFopecuária) divulgou esta de milho e soja. O Ministério da
semana que o país teveumprejuízo Agricultura lançou na última
de RS 1,6 bilhão na safra de grãos quarta-feira (26), no Centro
do ano passado, cerca de 11,5 . Nacional de Pesquisa da Soja da

.

milhões de toneladas, envolvendo Embrapa, em Londrina, a

desde a pré-colheita até o campanha de redução das perdas
processamento da matéria-prima. na colheita da safra 1996197.
Deacordô comela, sé com omilho, O ministro Arlindo Porto
a quebra foi de 5,6 milhões de anunciou que o. governo vai
toneladas, que representam 17% da repassar aos.Estados produtores RS
safra de 33 milhões de toneladas. 22,00 para cada tonelada de grãos

Na soja, a reduçãe registrada foi previstas para a safra. O dinheiro
.

de 10% das 25 milhões de deverá ser usado em campanhas
toneladas, totalizando 70% das

. institucionais, cursos e

perdas ou R$ 760 milhões. Na treinamentos de operadores de
-colheita da atual safra de verão,.que máquinas para evitar desperdícios
está iniciando, a meta é reduzir- em na colheita. O Estado do Paraná

deverá receber cerca deR$ 325mil;
já que está prevista a colheita. de
14,8 milhões de toneladas de grãos
de soja e mifhe.

.

NOTAS
- Apartir.próxima semana,

os contribuintes que ainda não
receberam os carnês do IPTU

poderão encontrá-los na Galeria
Dom Francisco, no Setor de

Finanças � Prefeituta de

Jaraguá do �uI.

A Prefeitura iniciou a'

distribUição dos '7.062 cantis do
alvará de localização. Em anexo,
a dividaativa dos anos anteriores,
excluindo as questões sub judice.

Guaramhim - A Comissão

Organizadora da V Expofeira
Agroinc:lmtrial, quevai acontecer
no Município de 22 a 31 de

agosto, no Parque Municipal de
. Exposição, lDICIOU os

preparativos parao evento deste
ano. Os organizadores estão

convidando a c18S$e empresarial
da região parao lançamento

.

oficial da feira, no dia 2.0 de

março, ãs 19h3.o, no local do

evento.

AExpofeira éwna realização
da Aciag (Associação
Comercial,lndustrial eAgrícola
deGuaramirim) emparceriacom
aPrefeitura. Para aedição deste

ano, os organizadores investiram
noplanejamento estratégico para
garantir o sucesso e atrair o.

público. A conissão trabalha

com a estimativa de que 8.0 mil

pessoas visitarão aVExpofeira.
Para os organizadores o objetivo
maior é divulgar a feira em

âmbito, tanto regional qaanto
estadual..

Os estandes estão sendo
vendidos a.R$_ 4.0,00 por metro
quadrado, atéodia 15 demarço.
A comissão está. priorizando os

empresários da região até esta
.

data, apartir daí, as vendas serão
liberadas para interessados de
outras regiões .

��!REMÉ�
leitonahota ·:J:=>..A.S-rÉ.IS
Coxlnha especial.,.,.Salgádlnhos eDl geral

Sorvetes ,., Sucos diversos

Rua Cei. PrOcópio Gomes, 80 - Centro <ao lado do B�nco ltaú)
Jaraguá do Sul - SC

.

Novidade no ramo de construção civil!
Chegou na.cidade "MZ Empreiteira de Mão-de-Obra"

PREÇOS COMPETITIVOS!

CONFIRA!
RuaDomingosRodrigues daNova, 349
Tel.: 372-0289 - 975-0278

.

Mat.ricul-e-se jinoYãzigi e participe·do
'. Prêmio Cidadão do Mundo

o Prêmio Cidadão do Mundo do Yázigi pode
18var você para um super curso de idiomàs em

uma de nossas escolas internacionais
intemexúsl Porque agora no Yázigi suas

atividades na escola, suas notes, suas stitude« e
sua participação na '{ida da sua cidade e do seu
planeta valem muitos pontos! Você aprende .

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

. experiência inesqueclvel no exterior/Conheça
mais sobre o regulamento do prêmio no novo
Yázigi de Jaraguá do Sul. Mas' faça já sua

matrIcula e saia na frente!

:r�lhHar�
R. Presidente

EpHáclo Pessoa, 85
Centro
fone: 372-0703
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Ferj recebe visitas
'No âia 25'de fevereiro, a Ferj recebeu a vtsita da Comissão Pr6-

Universidade da Fundação Educacional do Alto Vale do ltajaí (Fedavi),
que tem como presidente o professar Oltvio Matneussi; do Município de

Rio do Sul. Este encontro teve como objetivo a discussão do projeto de

unir a Fundação Educacional deBrusque (Febe), FUndação Educacional
do Alto Vale do Itajaí (Fedavi) e Fundação Educacional Regional'

",

Jaraguaense (Ferj) à universidade,deBlumenau - Furb. Opróximo passo
, será uma visita das duas instituições à Febe.

'Professor Pedro Demo esteve em Jizraguá'do Sul
.'

Com o objetivo de aliviar o curso 'de Propedêutica realizado pelo Grupo
'Base, oorientadordaprojeto "ProfessorCompetente", oDr. PedroDemo, esteve
na Ferj no dia 26. Nesta oportunidade aconteceu reunião com coordenadores e

professores da instituiçãopara lançamento de duas novaspropostas: umapós-
'

graduação Lato Sensu e um curso de graduação com umaproposta especial em
Pedagogia.' ,

,

Casa doProfessor
- JustifICativa: Grupo Base

.

..; "Projeto' pesquisa '

Nasceu do projeto Professor Competente" -

"Professor Competeme", na "Casa do Projessor". Criação doprojeto:
desenvolvido pela Ferj - 1995 - Professor "

em parceria com a Casa do Professor.�· Competente'
Secretaria Municipal de Lugar de encontro, - 1997 -' Casa do
Educação e

. escolas debate e iniciação. à Professor
particulares de Jaraguá pesquisa.
do Sul, tendo como Local:

coordenação o Setor de Âções a serem ,', Fun d a ç ã o

Pesquisa e Extensõo e a desenvolvidas: Educacional Regional
orientação doprcfessor Eventos, cursos, Jaraguaense - Ferj,

Dr. Pedro Demo. seminários, reuniões, Ruadoslmigrames, n"
Realizou-se pesquisa de. intercãmõios epesquisas. . 500

'

,

rendimento escolar nas' Objetivos: Sala n" 7 - Bloco B
escolas' municipais e - Buscar/soluções

'

Fone: 371-0983
particulares de Jaraguâ Melhorar o

do Sul e através dos rendimento do aluno,
'

dados levantados surgiu Qualificar os
,

a necessidade äe docentes, buscando uma

capacitar os projessores efetiva' mudança na
destas redes; num curso postura pedagôgica:

'

de Propedêutica.
, I

As elaborações e o Serviçosprestados:
estudo com pesquisa,' -

. Orientação pelo
iniciadas nestes cursos de Grupo Base

,

Propedêutica, e outros, - Computadores
continuarão a ter o - Livros Aguardámos por vocé
acompanhamento do Local para a professar: ..

Grupo Base:
Eunice Prüsse

Lígia
Emmendõrfer
Mirian Bernadete B. '

.Oberziner
RosaMaria Sani
SirleyMaria Schappe
VivianeMaffezzolli '

RosaneWelk

Maria

,

Jaiagu4 do Sul, 28 de fevereiro ,de 1997
.

DAlMAR TÊXTIL'

Gerente Financeiro
• Çurso Superior: Administração,

Economlaou
Contábeis

• Conhec,lmentos
práticos em:' erédlto,

cobrança,
suprlmentoe e '

,flux() de caixão

Interessados enviar
•

CurrlÇUlum Vltae para caixa postal 166
Rua Domingos Sanson, 150 .. Jaraguá do' Sul

'8e,-In�'·"'·"4�(��.
!

iftiMI·
Il(),IJB,O

.
,

P.REVINA-S:E,
.

,',

SEGUROS GARCIA'
Fone/Fax 371 � 1 ?88

MICROS .. ,IMPRESsoRAs .. SUPRIMENTOS
ACESSÓRIOS - ASSI'S1t�CIA�ÉCNICA

Confira Nossos Preços
PENTiuM lOÖ MHz'
LJS$ 1. 1 60�00
PENTiuM'166 MHZ
LJS$ 1.54.5,00

PENTi'UM 1 " MHZ
LJS$ 1. JOO,OO ,

PENfiUM 200 Mhz
LJS$ 1.745,00
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VI Fecarroz promete trazer mais de 50 mil visitantes

.

Massarandnba - 'A Fecarroz (Festa
Catarinense do Arroz), em 'Sua sexta

. edição, promete trazer mais de 50 mil
visitantes ao Município e apresentar
atrações, que vão desde exposições a

" bailes populares. A festa, que ,é
realizada de dois em dois- anos" está

programada para acontecer .entre os dias
25 de abril e quatro de maio, nó Centro '.

Esportivo Municipal, "parque da
Fecarroz "." De acordo com o

coordenador geral da CCO (Comissão IF«IIT1'D%:/_ÚlltUII'COII (I citlatk como "CllpitoJ�,"etloA"O'l"

Centtal Organizadora}; Alfredo Nesta edição, It eco pretende
, Vavassori, a Fecarroz trouxe o título de - estadualizar a festa, mesmo tendo
a "Càpitaf Catarinense do Arroz" para expositores do Rio Grande do Sul,
Massaranduba. Paraná e São Paulo. Vavassori revelou

. Durante os dez dias de festa, também .que a intenção dos organizadores é
será realizada a terceira Exposição' incentivar o oomparecimento de pessoas
Estadual da Banana, coordenada pela de outras regiões do Sul do país. "Nosso.
Ascaban (Associação' Catarinense de público ainda � muito regionalizado",
Bananicultores) e pela Abama lembrou. Todos os anos é escolhida a

(Associação de' Bananicuhores de rainha da Fecarroa, mas a candidata
Massaranduba), . além do quarto tinha que ser da cidade, este ano será
Seminário' Técnico do' Arroz, diferente. "Contactamos 40 municípios
direcionado para agricultores; técnicos, do Estado que mais produzem arroz

;::��;;;:;;� ;::;:ar�:;;;�:: 11!II!l!!llllli' IIIquerem criar 'Fôrum âe Cultura

. . .

1ZlborZltól'io 1e'nzi de 1In61i�es elÍnicZl� 1tdZl.
�articlpante do Programa Nacional de Controle de Qualidade

.

da Sociedade Brasileira de Análises Clfnicas .

Ora. Rosangela M. Lenzi-'CRF 1397

�ljlllllll�alí"__.�"'llJlil�,

• Festa Catarlnense doA_"oz está
, programada para acontecerentre 0fI

dias 25 de abril e quatro cismaio, ,

com uma programação bastante
variada,

Florianópolis - Acentralizaçãonacapital das deverá contar com a presença do secretário do
decisões e atividades ligadas à área culturalno

.

Minis�ério daCultura, José ÁlvaroMoisés -.

�do será o tema central do prirreíro Fórum Inícíalrrente a FeC estuda a possibilidade
Estadual de Dirigentes. Culturais, que vai·' de realizar pelo menos dois encontros por ano.
acontecerno dia 13 de IllII'ÇIO, noCentroIntegrado No final de cadaUIIl; seria escolhido o local do
de Cultura. Os organizadores esperam a proxirm. ° prírreíro encontro deverá debater

participação de representantes d� todos os as rmdanças e abrangências da Lei Federal de
ID1ilicfpioscatarinenses.Oobjetivodoencontro, Incentivo à Cultura e a importância da

segundo ó diretor-geral da FCC ,(Fundação preservação do patrimônio cultural do Estado.
I CatarinensedeCUltura), Paulo Arenhart, é aiar De acordo com Aretihart, a alternância dos

� f6ruinperlnm�nte de discussão para Írelhor
I '

locais de encontro permitirá amaiqr integração
·lntegração comas prefeituras. cultural de Santa Catarina. Ele promete enviar

Na. opinião do diretor-geral da FCC, o ao ministro daCultura, FranciscoWeffort, um
.encontro é o primeiro passopara que o fórum. documento comas principais reivindicações e
se transforme em uma instituição permanente, sugestões discutidas no encontro.
congregando idéias e atendendo os pedidos dos .Os organizadores acreditam que os efeitos
lIllnicfpios de todas as regiões. "Uma das dos encontros poderão ser sentidos
principais reivindicações das cidades em imediatamente. Blés.apostamque os editais da

.

relação ,à cultura é quanto a centralização das Fundação Catarinense' de Cultura, cerca de 5
decisões na capital. Agora, isso está com data mil por ano, vão atingir umnärrero bem supe-.
tnarcada para terminar", assegurou, Aabertura rior de mmícípíos e, conseqüenterrente, de
dó encontro está rrarcada para às 9 horas e trabalhos inscritos.

'candidata", adiantou, justificando a

intenção de congregar outras cidades à

festa e' aumentar a presença do público
do Estado.

'

LEMBRANÇAS - A primeira
. Fecarroz nada teve a ver com as outras

.
.

edições. Segundo Vavassori, em 19&6,
quando a festa teve início, ela abrigou
as exposições internas todas dentro de
um balão inflável,' cedido 'pela,
Secretaria Estadual de Agricultura, que
era utilizado para armazenar arroz.

Hoje, numa área' de 37 mil metros

quadrados já foram construidos dois

pavilhões de exposições e um outro de

alimentação; onde serão realizados
bailes e shows. E.stá prevista a

apresentação da Banda Schwarz Wald �

Kapelle Dgoschweiller (em português -
!

Banda Floresta Negra). do Sul da.
Alemanha, além d'e cantores regionais.

Etl:::!JflE:::·:·:M·�Sll

.....

Com o conceito "Excelente" em 92-93-94-95 e 96
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I JARAGUÁ DO SUL I

A neva diretoria do Conselho Administrativo do Hospital e

Maternidade São José foi empossada na última terça-feira (25). No
discurso de posse, o presidente do conselho, Luiz Alberto Oppennann
anunciou que a meta principal da entidade será a ampliação do hospi
tal. Segundo o diretor administrativo e. financeiro, Aristides Manoel
Go'nçalves, a última reforma do hospital foi há 16 anos. "� é uma

reivindicação que estamos fazendo há dois anos", lembrou,
acrescentando que não é admissível Uma cidade como Jaraguá do Sul
encamirihar pacientes a hospitais de cidades vizinhas, como Joinville
e Blumenau. ,

JARAGUÁ DO SUL JI
Os. Hospitais Jaraguá e São José vêm ministrando curso de Auxiliar '

de Enfermagem desde novembro do ano passado. O curso está aberto

para. pessoas' que tenham o 10 grau e' 18 anos completo. É gratuito e

sem vínculo empregatício. A proposta do Curso surgiu da. integJaÇão
da Universidade Federal de Santa Catarina e do Conselho Regional
de Enfermagem em decorrência do término das atividades do atendente
'dé 'enfermagem. O rumo é dividido em três etapas, a primeira e a

.

segunda já estão preenchidas, a terceira está prevista para ser iniciada
nó mês de março. Os interessados poderão entrar em contato com o

Hospital e Maternidade Jaraguá.

JARAGUÁ DOSUL m
,

A diretoria da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul) foi reeleita, na última segunda-feira (24), para mais um ano de
mandato. O presidente da associação, Roberto Breithaupt, tem com>

"

uma das prioridades incrementar os Núcleos Setoriais' da Acijs; de
nove para lO, e transferir os seis atuais das associações comerciais da
microrregião para coordenação prõpria. Breithaupt, �ém pretende
fazer' parceria 'com a Prefeitura e a Ferj (Fundação Regional
Educacional Jaraguaense) para elaborar o Plano de Desenvolvimento
e mar o Banco de Dados da cidade,

.

'"

RIO NEGRINHO

.

A Fundação Municipal de Cultura está definindo. a 'progÍamação do
. aniversário' da cidade, que em abril-comemora 117 anos de fundação.
Alguns eventos já começam a se definir, como aMiss Rio Negrinho e

a exposiçãç de artes plãsticas. Nas três reuniões realizadas patadiscutir
o evento, participaram a secretária'de Educação, Maria Alcionete
Batista, o diretor de Esportes, Nestor Klein,,o secretário de Cultura,
Esporte e Turismo, Silvio Armando Brigoni, a secretária de Promoção
Social, Regina Nakashima e a monitorá de Turismo, Karin
Schumacher,

.

'-

, f '

JOINVILLE.·
,

,0 Movimento Reviva realiza, neste final de semana, o primeiro .

Acampamento Ecológico, na Rota das Cachoeiras, em Corupá. A saída
será amanhã (1), às 9 horas, em frente à agência dos Correios, na

.

Avenida Beira Rio. ° encontro tem como objetivo a integração do
grupo, mas visa também a discussão dos resultados e pontos positivos
da campanha de Carnaval, quando 'foram distribuidas nove mil
camisinhas e 5,5 mil leques explicativos sobre a Aids nos clubes da '

cidade: Entre os projetos para este ano, estão a campanha da Päscoa,
com arrecadação de alimentos para serem distribuidos entre famílias
carentes e o desenvolvimento de projetos como: "Patrulha da

.

Cidadania" e a "Reciclagem do Lixo".

Falta de conhecimentolevaprodutores
depeixes aperderem dinheiro eprodução,

SISTEMADE POLICULTIVO
. Para cada mil metros quadrados de superfície de viveiro.

Alevlnos (peixes) SlstemalUnldade'
n!! 1 n!!2 n!!3

C�aHúngara 330 160 zero

Tlläpla
I

200zero 600

CarpaCaplm 70 70 70

Carpa Prateada 100decada
-

ou ou

CarpaCabeçaGrande
,

,
50

Pacu ou Curlmbatâ
.

50 de uma oú de outra

'. Epagri aponta falta'de
infrs...�truturano
processopiscicultor. .

.

Órgão distribuispostilas
com informações
necessárias sobre a
criação e garante que o
processo é fácil

Jaiaguá do Sul - A fal� de
, Conhecimento das tecnologias que
devem ser desenvolvidas na

piscicultura pode levar produtores
a prejuízos de dinheiro e de peixe.
O médico vetecinário da Epagri
(Empresa

.

de' Pesquisa
Agropecuária), Daniel Luiz.
Aßllessali, alerta para a falta de
infra-estrutura e pessoas que
pretendem iniciar a criação de

peixes. Muitos deles não têm

condições de mantê-los nos

viveiros, "Existem pessoas que
cometem barbaridades quando
criam peixes", afirmou o

veterinário, explicando que há

produtores que por falta .de
conhecimento colocam mil peixes
em viveiros que só suportam 500.

A preocupação da Epagri com
relação a mação de peixes tem um

motivo ,maior. Segundo
informações da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, no
ano passado, foram vendidos por
mês uma média de 17 mil peixes.

.

"Este ano já vendemos uma

'remessa em fevereiro", informou
a oficial administrativa da

secretaria, Aita. Zanotto,
acrescentando que,"para o mês de
março, devemo ser liberadas as

vendas para mais 50 pessoas.
.
De acordo com Ampessan, o

custo de implantação deumviveiro
com infra-estrutura adequada varia
de RS 1 e RS 5 mil, dependendo
do terreno. "A aiação de peixes é

'fácil, mas a maioria dos criadores,
antes de virem buscar informaçêes
conosco, vão direto para a

produção", lamentou,
acrescentando que muitos

produtores quando chegam a

procurar a Epagri já estão sem'

criação e podem ter perdido
dinheiro por falta de
conhecimento.

,

CONSTRUÇÃO A

primeira etapa para um bom
.

deserrpenho da piscicultura é a

escolha do local de construção de
viveiros (tanquesj.que vão desde
o tipo de solo e a quantidade e a

qualidade de água. Segundo as

"Noções. gerais", da piscicultura
da 'Epagri; uma apostila
distribuída pelo 6Jgão, o solo

,

deve ser impermeável e fáéil de
escavar, recomendando-se os

argilosos. E a água deve ter

vazão mínima, para evitar

problemas de abastecimento.

.
O tamanho do viveiro, se fa"

para engorda, pode.variar de um

mil a 10 mil metros quadrados. A .

'profundidade varia de 0,8 a 1,5
metro. Viveiros com tamanho'
muito reduzido, tem pouco contato
com. o ar, dificultando a

.

oxigenação da água. "O tarm.nho
dos viveiros é importante tanto

para os peixes como para os

microorganismos 'da, água",
informou Ampessan.

MANEJO - Os tipos de cultivo
de peixes podem ser, Monocultivo
(utiliza apenas uma espécie de

peixe) ou Policultivo (onde 'o
.

produtor cria várias espécies no .

mesmo viveiro, com hábitos
.alimentares diferentes). "Neste
caso os peixes. ocupam o mesmo

espaço, mas não competem por
alimento", explica o médico
veterinário . De acordo com ele,
o peixe mais utilizado nos

tanques são as tilápias
revertidas, que têm hormônio
masculino, o que não permite a

reprodução. Eliminando, assim..
a necessidade de se colocar

.
.

espécies. carnívoras para o

equilíbrio do es�aço nos tanques.
A alimentação dos peixes deve
ser ap6s às nove horas e várias

I

vezes ao dia. O alimento deve ser

colocado sempre no mesmo lo
cal e numa quantidade de cerca

de 5% do peso dos pe�xes ..

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



J....Pá do Sul, 18 de fevereiro de 1997 .GERAL CORREIO DO .oVO - 11

. .

Aviação. agrícola combate o
.. � ." ..... '

.

mal da Sigaiôga em Corupá
• Pulverização aérea
combate fungo que
pode destruir produção
de banana

CDrupá - A pulverização aérea
no combate ao Sigatóga é uma das

soluções para os produtores de ba
nana enfrentarein o fungo que pode
'�ir a produção. Somente há
uns dez anos, os produtores da '

cidade vem tratando o mal da
siptóga com eficiência. No final de
1995, foi inaugurado o aeroporto
?CfÍcola, quefaz toda apulv�
dos bananais, na tentativa de
erradicar o fungo e evitar os r

prejuízos causados ã laVOunL
- Se eles (os produtores) não

fizessem isso, não entrariam no

mercado: lá que 'com a praga os

frutos são menores, 'há
anadureçimento precoce ou acaba
com toda uma produÇão - explicou

, o técnico agrícola da Prefeitura,
João Carlos Gessner.

, Segundo b técnico, antes da

pulverização pelo ar, todo processo
de combate a sigatóga era feito por

Perigo: fu"go Siglll6gtlpode destruir todo.o blllUl1flll

.
meio mecanizado ou pelo sistema
costal (os agricultores cmegavam
um tanque com unia média de 20
litros de agrotõxícos nas costas e

pulverizavam o bananal). ,Mesmo
com.o novo mecanismo, que. tem
eficácia de 95%, dos cerca de 800

produtores, apenas 30% deles
fazem uso da aviação agríCola. Ele
afirmou que existem dois fatores

'

que levam os agj'icultores a não
aderirem ao processo: o alto custo
de aplicação e pela cultura
agrícola empregada na região. "Os

Mais de·250inscritos naprimeira etapa do·
Campeonato Brasileiro de ,Mou�n Bike

. I· •

Sdlroeder - A primeira etapa
do Campeonato Brasileiro de
Mountain Bike, categoria Down
Hill, será realizada, amanhã (1)
e domingo (2), no Morro do
Agudo. Estão' inscritos no

Campeonato cerca de 250 atletàs
de toda parte 40 país,
Jll'b;ipaJmente de Minas Gerais
e São Paulo. A partir das 1Oh� .

haverá treino com todos os

Competidores, com tomada de
tempo, e a abertura oficial do

evento SeB � 16h30. Os ciclistas terio 2.500metros
Segundo o' organizador do de pura aventura, màs antes da

evento em Schroeder, Ildefonso largada oficial, das 8' horas às 9
. BerohtoId, esta éaprmeira vezque. horas, no d�o, os cerca de
algumasdasetapasdocampeonato 250 atletas farão o

serão reflizadas em Santa reconhecimento da pista e em

Catarina. BeJChtold disse ainda,·
.

seguida descem a montanha em

que a opÇão por: Schroéder surgiu busca dos prêmios que variam de

pela inovação da parte técnka' acordo com a categoria. Para
trazida pelo campeão brasileiro do' finalizar o primeiro dia do
ano passado, Markolt Berchtold, campeonato, às, 20 horas, .terã
que participou do campeoneto show com o Capivari (Bike Trial)
mundial na Austrália, em 96. no Centro da cidade.

produtores não querem 'abandonar
os equipamentos mecanizados que
já pOSSUém", reforçou, salientando
que por meio mecanizado 'o

fungicida consegue alcançar
apenas 60% da bananeira e no

.

meio costal, 'àI� do produtor ter .

contato direto com o tóxico, o

produto chega .a.apeaas 35%.

APUCAÇÃO - Dependendo
do tamanho da área plantada o

custo para pulverizá-la pelo ar

varia entre RS 26;00 'a R$ 1 mil.
De acordo com Gessner, a

aplicação do óleo mineral e do

fungicida (tóxico) tem que ser uma
.

veza cada 30 ou 40 dias. "Neste
meio tempo, o produto fica agindo
na planta e a protege da sigatöga",
garantiu. O fungo ataca os

bananais no período de outubro a
.

maio por ser mais quente. No
inverno os produtores .não

precisam .. pulverizar a área

plantada.
Gessner acredita que a

tendência dos produtores da cidade
é aderir ao sistema depulverização
pelo ar. ''Quando U11). produtor vê
a plantação do vizinho e detectar

que o bananal .dele está com uma

melhor qualidade, com certeza irá

parar de usar meios

ultrapassados", prevê.

VERDURÊIRA PATRÍCIA

FRIOS - FRUTAS e

VERDURAS EM GERAL
COMERCIAL ·REGIS LTDA.

Rua Waher Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)
, Telefone (047) 371-2043
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Iaraguâ Atlético Clube enfrenta
Chapecoense com novamotivação

Policias Civil eMilitarprendem acusados
de traficar cocaína em .Jaraguá do Sul'

Jarapá do Sul- Os jogadoreS do
I Jaraguä Atlético Clube treinaram
durante a semana mais empolgados, .

depois da vitória de 1 a O sobre o

Joinv1lle, no doliringo. Mas a partida
contra a Chapecoense: marcada para
estefinaldesemana(2), eslá�ixando
o técnicoAcosta comumapreocupação
a mais: ainda não sabe onde será

realizada a partida' do próximo
domingo, que, inicialmente estava
marcada para acontecer no Estádio
índio Condä, em Chapecó. A

Cbapecoense perdeu o mando de

campo dos dois próximos jogos.
No anopassado, o então dirigente

da Cbapecoense, Sérgio &vilãqua, foi
agredido pelo .árbitro Osvaldo Meira
Júnior depois de uma discussão. Na

tUtima terça-feira (25), o SfJI> (Su
perior Tn'bunal de JU$tiçaDes�a) .

,informou a diret�ria da Chapecoense
da decisão de suspender o mando de

campo por dois jogos. Alguns jornais ,

notieiaram que a partida da .quarta
rodada do Campeonato Catarinens�
no próximo domingo (2), seria

disputada emXanxerê, 45 quilômetr"
de Chapecó. Mas Acosta afll'Dlou, na
quarta-feira' (26), que a Federação,
Calarineuse deFutebol amda'não tinha

,

definido o local, e "que a noticia não
condiz com 'averdade" . "Além domais
o gramado do Xanxerê não tem

condições de abrigar uma partida
porque está muito tempo fechado";
afirmou, acrescentando que' o'

presidente do JAe, Ângelo Margutte"

\

Jaraguá do Sul - As Polícias· preso por volta das 10 horas do
Civil e Militar prenderam a dia seguinte, na casa de um

comerciante -Selma de Lourdes' amigo" no Bairro João Pessoa.
Meurer, conhecida como Galega,

�

A prisão de Selma se deu
de 19 anos, proprietária do Bar quandq.ela entregava os papelotes
da. Selma, na BR�280, '�o da droga ao policial. Alves, que é
vendedor dé chínelos, Méreio casado e pai de cinco filhos, estaYa

'

,Alves, de 37 anos, ambos drogado eportava cerca de 50 gra-
acusados de tráfico de drogas. mas d; cocaína.

'

Selma foi presa, na segunda- ,No depoimento, Alves afirmou
feira (24), às 21 horas.identro do que começou a traficar drogas
bar, por policial que se fez passar quando a irmã, Maria Catarina,:
pôr consumidor, e Alves foi também traficante, foi presa no

deverá entrar em contato, com a

'Federação, para acertar outro local

para a realização da partida.
'

Outra preocupação do técnico'
Acosta é a formação do time princi
pal: Ble informou que o meia

esquerda Mir�da não participará
dapartida de domingo,'ele está com
uma lesão na coxa. Na defesa, o

técnico aposta na volta de Natal e

Rodrigo no ataque, o' técnico vai
contar com Barbosa, já recuperado,

.

que fará dupla com Jaime, Na

quarta-feira, a novidade no Estádio
João tdarcatto foi a chegada de dois
jogadores japoneses que vieram
treinar junto com a equipe jüníor do
JAC, campeão catarinense do ano

passado.

Carnaval do ano passado, numa
operação oonjUílta entre as Polícias
Civil e Militar.

.

Os suspeitos de tráfico deverãó
ser transferidos para O presídio de
Joinville. De acordo com a

delegada, Jurema Wulf, o Bar da
Selma ficou notificado como ponto
de tráfico. Os.dois acusados serão

julgados por. tráfico de

entorpecentes e poderão receber

pena que varia de três a 12 anos

de prisão.

Justiça condena garçom a 12 anos deprisão

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS ·20:00HS_·
,

.

POSTO MARECHAL' LTDA.
,
......

J

Guaramirim - o Tribunal
l

do Júri condenou, na noite-de
ontem (27), o garçom da
recreativa do .Sindicato dos
TrabalhadoresMetalúrgicos de

Jaraguá d-o Sul, Everaldo
Koerich, de 2;6 anos, a 12 anos
de prisão, q ue deverão ser

cumpridos numa
.
das

penitenciárias do Estado. Na
, semana passada, seu
companh.eira , Valdemar da
Silveira, de 33 anos, ex-diretor.

,* COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓlEO

'.
* LAVA RÁPIDO

,-GÁS
Avenida M'areohal,beOdoro da fon.eoa, 961,- Jaraguá do Sul - sc

do sindicato, também foi
condenado a 12 anos de prisão.
Eles foram condenados por
terem matado, no dia quatro de
outubro de 1995"na BR-280,
o açougueiro Marilson Vitti, de
26 anos, que estava na garupa
da moto conduzida por José Sá
da Rocha.

.'

Os dois sindicalistas mataram :

o açougueiro por volta das
duas 'horas da madrugada"
quando retornavam da Boate

Stili�gu�, localizada às

margens da Bl�-280. Marilson
Vitti, que vinha na carona da
moto pilotada por Rocha,
ultrapassaram o caminhão do
sindicato, quando foram
atingidos por tiros disparades
de dentro do caminhão.
MadIson morreu no local.
O julgamento foi realiz�do no
auditório da Associação
Comercial de Guaramir im e

durou cerca de sete horas.

,l

28 de fevereiro de 1

A· ARMALWEE convida as equipes de

Futebol Suíço da região para participarem
da 9G COPA MALWEE DE FUTEBOL

suíço LIVRE e 6G COPA MALWEE DE

FUTEBOL sotço SÊNIOR.
.

Inscrições até o dia 27 de março de 1997

na ARMALWEE.

Congresso Técnico dia 27demarço de 1997,
às 20 horas, na Armalwee.

.

.

Início da competição: 04 de abril de 1997

Local: campo da Armalwee

Informaçõespelo fone: 376�0214 das 14:00·
'

às 18:00hs com ARNO�

- .
. . ,

LAVAÇÃO, POLIM'ENTO, INFll.TRt\ÇÃO DE AGUA
,

LAVAÇÃODEASSENTOSECARPE:r <
Rua João Marcatto, '179
Fone: (047) 272-37'19
Jaraguá do Sul � SC

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIÀ
CONDICIONAMENTO FfslCO - MUSCULAÇÃO-< ,. -

GINASTICA - ARTES MARCIAIS - AVALlAÇAO
.

FfslCA COMPUTADORIZADA - DANÇA -.
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Hor.rlo:

oe:�o ia 11":30 - 14:30 ia 22:00

Rua Amezonee, 426
Fone: (047) 372-1493'
Jaraguá do Sul - SC
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