
Campeonato de Som Automotivo l' OB Drag Racing '(SPL -tlvelde PrNsio Sonora)

. J?ia 16demarço de 1997 - ueal: Parque de El'entos - Jaraguá do Sul
Promoção: Som Mendonça
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Vendedor é preso
acusado de assalto·

.

A Polfcia Civil prendeo, na liltüna

segonda-feira (3), o vendedor de livrol
Hendrlck Samoel de Souza, ·de 25 anos.

Ele estava com dou chequei e om cartlo

magnéticoroobados daieádênciade Frank
DieterKindlein, namadrogada do dia an- .

terior. Na quarta-feira, foi pIeSO o servente
Roque Alves da Silva acusado de ter

duparado centra um vizinho e contra a

Escola Municipal Victor Meirellel, em
Tltl Rios do Norte. P'alna16

Te,!, sempre Uf1J -

,jeito de fazer
.

melhor .1

Vereadores negam
translerlneia para o PFL
OIIv_adOtellMoacir BertoldieCaiQIIÍ

.

Pavanelo, do PFB. de Jarago' do Sol, .

negaram que tinham a intençlo de l8Ír do

partido para filiarem-ee ad PPL. A

elpeculaçlo em torno de oma pOIiS(vel
tnnafednciadOlpadamentnslUlJÍu depois
quevotaramconlraumaemendaproposlaao
projeto do govemo. O pteiidente do PIlL
municipal. Aogusto MueUer, dÍlSe que.o
partido elt! negociando com. "algons
v_ado_".P'alna4

Cosemsdivulga lista

negra de remédios
o Conilelho dOI Secre.t'rios

Mlinicipais de Sadde distribuiu, esta
semana. !llilta de feIIlédio. conlÍderadol
prejudiciais' à lalide. A Se'cretar'ia
Nacional de Vigillncia Sanit!ria, do
Ministério da Salide, apontoo dez
medicamentos prejudiciais, entre elel
estio Bronco Amoxil, do Laborat6rio
Smith/Beecham, Britrex A, do
LaboratórioAché, além do Uro Saelrin,
do Roche. P'alnaU

"

atendidos pelo Hospital Jaraguâ

Diretor: Eugênio Victor Schmockel - Jaragua do Sul. 7 de marco de 1997 - Um Jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 78 - N 4.085 - RS 1.00
.

. ,

'Pacientes do SUS vão continuar sendo.

.

o Conselho de

Administração do Hos

pital e Maternidade
Jaraguá decidiu manter
o atendimento pelo
SUS, depois de ter
anunciado, há um ano, o'

possível
descredenciamento. A
informação foi dada
pelo presidente do
conselho.Lírio Utech,
na noite da última

segunda-feira (3). Ele
anunciou também.a

. inauguração do Pronto
Atendimento Médico
para o dia 15 de março.
Na tentativa de elimi�r
o problema de repasse
de verbas do governo
federal aos hospitais
conveniados ao SUS,. o

. conselho pretende
contratar uma auditoria

especial para
diagnosticar as .

. possíveis
irregularidades no
processo de pagamento
dos atendimentos;

Página13 -,

'8 demarço .. Dia InternacionaldaMulher,
'í\ mulher precisa descobrir e deixar aflorar o imenso potencial que existe dentro dela e

consciemizar-se de que ocupa um papel de transformação na sociedade".
, .

(Rosane Sasse Gieburowski)

Homenage:m do Jornal CORREIO DOPOVO

Município de Schroeder sedia
competição de Mountain Bike

Pela primeira VêZ, Santa
Catarina sediou uma das etapas
dó Campeonato'Brasileiro de
Mountain Bike, modalidade
Down Hill (descida demorro), O
evento foi reali�ado em

Schroeder, no último fim-de
senfana, com a pertícipaçãc de
127 ciclistas de toda parte do

país. A competição serviu corro

uma das provas dê classificação
do Campeonato Mundial, que
está previsto para acontecer de 16

.

a 21 de setembro, na Suíça.

A pista teve aprovação dos

ciclistas, que a consideraram
"digna de um campeonato
mundial". Eles, no entanto,
fizeram eríticas a organização ..
Segundo Jackson Grimm, que
ficou em terceiro lugar, na

categoria Estreante,';
.

a

organização pecou na hora da

largada. A competição iniciou
.

,.

com cerca de urna hora de atraso
e conseguiu levar em torno de
2,5mil pessoas ao local da prova.
Página IS
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o alerta para a preocupação com à qualidade da prestação de serviços,
feita aos empresários da. região pelo consultor de empresas Luiz.Almeida

Mariils FIlho, em palestra realizada na noite da úl� terça-feira, no Clube

Atlético Baependi, em reportagem que o Jornal CORREIO DOPOVO traz nesta

edição (página 14), reforça a posição assumida pelojornal em editorial do dia
24 de janeiro deste ano. No texto, o jornal chama a atenção da comunidade, .

especialmente dos empresários, paraa necessidade daimplantação do Programa
de Qualidade Total, destacando a prestação de serviços como fator
determinante para. a conquista do espaço num mercado cada vez mais
competitivo e de economia globalizadà. O editorial incentiva a eficiência e a

necessidade de programas de treinamento para adequarempresas e funcionários
à nova realidademundial.

Durante a palestra, que teve, como. tema "Prestação de serviços é o novo

nome do jogo"; Marins afirmou que, com- a globalizaçãoça qualidade não é
mais diferencial porque os produtosepreços são semelhantes, já'não se discute
mais a qualidade porque é fundamental, o que se discute é a forma de disputar It JOsé Castilho Pinto
o mercado. Manns bateu neste ponto como fator preponderante e decisivo na A mulher dé hoje é um ente humano tão capaz e digno que já ocupa lugár de relevo em

'conquista do cliente. 'No editorial de janeiro, 'com Ö tí�o Jaraguä do Sul vários ramos de ativida$le e procura ampliar 'esse espaço, desejo que será satisfeito. Sim, ela
aindanão conhece a Qualidade Total, o jomal apontou as deficiências no alcançará esse objetivo porque já vai longe o tempo em que afora os afazeres caseiros, que
atendimento. de bares, 'restaurantes, prestadoras de serviços e de deniais absorviam a maioria das mulheres, restavam-lhes quase só a ocupação departeira, doméstica,

empresas da 'cidade em relação ao cliente, razão da existência de todas elas. costureira e .trabalhadora de, roça, pois não havia, como agora, as operárias, balconistas,
. cabeleireiras, telefonistas, visto que eram poucos os empregos. Outro costume era que a

Na opinião de Marins, o perigo maior aos empresários é ficar parado, mulher dificilmente falava com homem que não fosse o seu marido, parentemuitó próximo,
esperando. noivo ou namorado fnme. A noite, nunca se afastava de casa sem a companhia de familiars '

A adaptação às novas regras e às mudanças.éumaquestão de sobrevivência, e o mesmo sucedia quando viajaVa, tais eram'os cuidados dela mesma e da família,

e parece que os empresários.da região já perceberam isto e a necessidade de As mulheres solteiras e casadas de antigamente nãe desfrutavam de certas liberdades

regalias agora existentes, mas -tanto umas como. as outras senpre foram tratadas Com
reciclagem, pelo menos foi o que ficou demonstrado com a presençamaciça , mesma amizade, carinho, amor é;'principal�te, o respeito que era dedicado às "mulheres
deles à palestra. No mínimo, interesse pelo assunto.'É preciso, no entanto: que, dado os estudos, chegaram ao cargo de advogadas, médicas, odontologistas, engenheiras.
passar a idéia do papel para a prática. O pröprio presidente da Associação, cientistas, cbegando à essa realidade espetacular, já parecendo sobrenatural das IDllhere.'l

Comercial, Roberto Breithaupt, admitiu que aprestação de serviços em Jaraguá astronautas, como a norte-ameriCana Marsha lvins e a russa Valentina Tereskova,
,&Ba notável criatuJi? feminina é homenageada todos os. anos no dia oito 4e marçó colll

do Sul deixa a.desejar.' Não podemos maís conviver com vendedores mal-
o "Dia Intemacio�l da Mulher", distinção criada num momento feliz e q-ue ela merece de 'leducados e apáticos, garçons indiferentes e prestadoras de .servíços fato e de direito

descompromissadas-. O cliente sabe distinguir o atendimento e, certamente, -�----��--------II���u�n�c�/o�n�á�n�O���'f)d':""'_.-ra�/-a�p�OBB';';'·�n�t�a-ll
fará outra opção. Marins disse que os empresários devem traasformar.o cliente

ArtJgOl para Carta Aberta, dev�";.er eanadoll piara�.,.MareehaiDeodóro daFODseca, 122, 1 o aDdar.
num ''vendedorativo", QU seja; o próprio cliente fará apropaganda da empresa Aß eartas devem' c:oDterDomúlmo 30 bltu .de7. toques. ÓJomal se reserva o direito desiDtelizar' ]
e dos serviços prestados. É aí que mom o periga,'pode ter sido'mal atendido. . tato e razeru correções ortogrMlcas e .raaadeals Dec:eu6riu

'

A "canibalização" dos produtos; lembrada por Manns, deve despertar o
empresariado para a instabilidãde de mercado, com, a competição cada vez
mais acinada e com menores margens de lucro. O importante no processo de

comercializaçãoem umaeconomíaglobalizada, invadidaporprodutos 'de todas
as partes do mundo, com preços, tecnologias e qualidade semelhantes é a

prestação do serviço, É saber vender para conquistar o mercado. Aí reside a

qualidade total, tão em 'falta na cidade. É preciso criar negõcíos
fundamentalmente diferentes, criar-formas de atendimento que saiam do lugar

- , /. .

comum, propor aos clientes facilidades e "surpresas". Pára isto, é preciso ,

romper com conceitos ultrapassados, que foram válidos para. outra época,
mas que não servem mais. "A Qualidade Total não é moda, é necessidade".

EDITORIAL,

A Qualidade Total não
émoda, é necessidade

P1NlÃO

Carta' aber'ta
, .

Igualdade total: um .direito antes de um dever
,

ItC/emalrCorr" (Gaúcha)
,

A cresceste presença das mulheres no mercado de trabalho provocoumudanças no cenário

político: reivindicações de direitos, questionamento das desigualdades, resistência à diferenta
formas de violência�ecífica con.tra asmulheres, identificação da dupla jornada de trabalho,
questionamento sobre os papéis seiuais na família e na sociedade. E deu substrato ao

,

feminiSnto como corrente cultural, que tem provocado, em todos os setores da humanidade
e em todos os cantes do mundo, mudanças culturais profundas e perspectivas de umm�

. diferente.
Mas as mudanças, que foram muitas, não foram suficientes para superar as desigualdade.
e a opressão sentidas e vivenciadas pelas mulheres de 'todas as classes sociais, raças e

religiões.
Então, devemos parai' e pensar: se no início do século, a luta da mulher era mareada peló
direito ao voto. oito de tmr� de 1997 deverá marcar' a luta por igualdade total, pol' ser
inconcebível que ap6s tantas lutas, aindà Soframos tinta discriminação em pleno final de
siculo XX.

.
.

Nesse oito de março, Dia Internacionalda Mulher, pere, olhe e pense no fqturo.
IIPresidente. ,do Dlr.t6r10 Municipal do PT

Dia Internacional âaMulher

,E
p
2

EXPIIDIBNTB ' Eu�nloVlCtorSchlnÕckel
,
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Matricule-se ii_Vázigi e participe da
Prêmio Cidadão do Mando

o Prlmio Cidadio do M�cIo cio Y_IS; pode levar vod �ara um s"Per curso � idomas em uma'de no....
escolaa.intemacionais'lntemexu.1 Por�e agora no Yéziglsuaaativldades na escola; .ua. no�s. suas atitude••
sua partlcipaçlo na vida da sua cidade e do seu plWleta valemmuitos pontosl Voc.aprende iI"'s can una

turma que tem. a sua cara, e tem chance de co�lementar o seu curso com expari6ncla inesquec(vel no exteriorl
Conheça mals sobre o reglJamento do prlmio no novo Yézigl da Jaraguá dó &.II. Mas faça já INSmatricula e

saia na fr«lt.1
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. PauloAfonsoafirmaque operações com letras foram legals
• Governador atribuiu à
exploraçãopo/{tica as
declarações dos ex
governadores Esperidião
Amin e Vilson Kleinübing�
integrantes daCPI do
Senado que investiga o
caso

.

Florianópolis - O governador
Paulo Afonso Vieira (PMDB)

.

afirmou durante a semana que as

negociações com as letras do
Tesouro foram legais e 'não 'deram
prejuízos ao Estado. Ele infoimou

que vai exigir do Senado e da
ASsembléia Legislativa IIl'UraçõeB
rigorosas. sobre as operações.
fmanceiras com os títulos públicos
de Santa Catarina para certificarem

que não houve por parte do governo
nenhum esquema de corrupção.
Paulo Afonso atribuiu à

explorações políticas as declarações
feitas pelos .senadores Esperidiâo
Amin (PPB) e Vilson Kleinübing
(PFL).

- As operações foram.legais e

vantajosas para Santa Catarina. É

'Na berli"da: go"ernador i"ra i"oei"eia; mas CPI apo"ta
irrep1aridatJes .

justo que apurem os fatos e nös.
queremos que isso seja feito. Mas
não vamos admitir que os

senadores explorem politicamente
o fato. Desde o. início, eles

objetivam tão somente desgastare
governo e jogar o nome de Santa

Catarina na vala. comum -

desabafou,
Na semana atrasada, Paulo

Afonso esteve em Brasília na

tentativa de esclarecer o caso e

tentar evitar a· suspensão das

negociações com os títulos. do

Udo Wagnerquermaiorfiscalização'do ICMS
Jaraguã. do Sul - O deputado

estadual Udo Wagner (PPB)
encaminhou ao secretário estadual
de Fazenda, Paulo Prisco Paraíso,
correspondência solicitando

informações sobre o carregamerito
de cervejas no Posto de
Fiscalização Rodoviário, em

Garuva, após ter recebido
denúncias de que pode estar sendo .

sonegado ICMS (Inposto sobre

Circulação de Mercadorias
.

e

Serviços). Wagnel' decidiu cobrar
dos técnicos da Fazenda detalhes

sobre a operação.
- Temos que evitar que a

arrecadação estadual possa sofrei'

queda por sonegação; além de se

fazei' justiça com os comerciantes

que recolhem os impostos em dia -

discursou.
A Secretaria de Fazenda

assegurou que as mercadorias
vindas de outros Estados estão
serido verificadas nos postos fiscais
e sendo cobrados os impostos
devidos. A secretariá informou
também que está sendo realizada a

"Operação Veraneio", um

programa especial de fiscalização
destinado a descobrir depósitos
clandestinos. Ela, no entanto,
admite que o Estado oferece
condições para a sonegação fiscal,
Os técnicos .da secretaria

explicaram que muitas cargas com

destinos a outros Estados estão com
·

a documentação legal. mas

justamente para deixar de pagar o
·

ICMS são entregues em Santa
Catarina após a verificação no

posto fiscal.

• Prefeito e sinâicato discutem retorno de benefícios a servidores
Guaramirim - Aoassumir o

. Executivo, no início do ano, o

prefeito Antônio Carlos
Zimmermann (pMDB), suspendeu
a distribWção do vale-transporte e

Vale-alimentação aos servidores,
alegando que não havia lei
específi� regulando o assunto. O
Sindicato dos Servidores se reuniu
com o prefeito, na sede da
Prefeitura, para discutir o retorno
dos beaeãcios ao funcionalismo
municipal, considerados pela
entidade como direito adquirido.

Zimmermann afirmou aos diretores
do sindicato que pretende elaborar

mensagem sobre o assunto e enviar
à Câmara de Vereadores.
- Não pagarei nada que não esteja
dentro da lei - justificou o prefeito,
afirmando que a. mensagem
enviada à Câmara Municipal para
a criação da lei que estabelece o

benefício do vale-refeição já foi

aprovada. "Assim que sancionar a
lei, os servidores tornarão a recebei'
o vale", prometeu, acrescentando
que encaminhou ao Legislativo

outra mensagem, regulamentando
·

o vale-transporte, com base em lei
federal.
Na audiência com o 'prefeito. o
diretor do ßindicato, Dionei da
Silva, também cobrou o aumento

do salário dos servidores. "A
Prefeitura de Guaramirim paga o

píor piso salarial da microrregião",
·

assegurou. Zimmermann alegou
que, com base no Orçamento deste
ano, não jem como aumentar os

salãrios porque as despesas já estão

pré-definidas.

Estado. De acordo com a assessoria própria Assembléia. Se há algum
do Palácio Santa Catarina, na erro, não é do governo do Estado e

oportunidade o governador nem .de responsabilidade dele",
"conseguiu explicar as dúvidas que. frisou,' reafirmando que o governo

pairavam no processo de emissão não manteve nenhuma relação com
e vendas das letras. "Foi uma doleiros

.

e empresas fantasmas
operação judicialmente correta e envolvidas no caso.
tecnicamente perfeita", garantiu O governador não perdeu a

Paulo Afonso, acrescentando que oportunidade de alfinetar os

vai se colocar à disposição dos senadores Esperidião Amin e

membros das çpI's. "Nosso Vilson Kleinübing. Ele lembrou.
interesse é que as CPI's apurem os que quando governador, AÍnin
casos até à exaustão, já que nada. esteve, envolvido' com

temos a temer", desconversou. concorrências fraudulentas nas

, Na opinião do governador as obras do Porto de São Francisco do

suspeitas de irregularidades e
.
Sul e transferência ilegal de

corrupção em torno das recursos da Celesc (Centrais
negoci8.ç3escomos títulos públicos Elétricas de Santa Catarina). "O
foram

.

desfeitàs a partir das Kleinübing provocou uma dívida
.

declarações e dos documentos de R$ 60 milhões ao deixar de

apresentados por Paraíso à CPI do pagar as faturas de energia elétrica
Estado. 'Tivemos a autorização do durante todo o mandato", revelou
Banco Central, do Senado e da . Paulo Afonso.

'

Caso se arrasta desde junho do ano
. passado com, a 'emissão das letras

I •• '

A polêmica em torno da emissão dos tímlos. Tempos depois, a

e negociação dos_ títulos pllblicos do Assembléia Legislativa também
Estado surgiu em junho do ano instaurou CPI para investigar o caso.
passado, quando o governo divulgou O secretário estadual de

que lançaria no mercado fiilanceiro Fazenda, Paulo Prisco Paraíso,
cerca de R$ 552 milhões em letras

.

admitiu em depoimento à CPI que
do Tesouro para o pagamento de o governo emitiu mais do que o

precatórios (dividas jurídicas do necessário, além de confessar

governo). A bancada do' PT na irregularidades nas negociações
Assembléia Legislativa questionou a financeiras. O depoimento dele, no
legalidade da emissão e iniciouuma entanto, . foi considerado
batalha jurídica e polftica. O contraditório. pela. comissão,
escândalo tomou proporções presidida pela deputada Ideli
nacionais à medida que outros Salvatti(PT). O'presidente do TCE
Estados e Municípios 'também (Tribunal de Contas do Estado),
tiveram os títulos contestados. Moacir Bértolí, convocado para

O Senado Federal instalou uma depor na CPf; contestou as'

CPI (Comissão Parlamentar de informações de Paraíso e garantiu
Inquérito) para apurar o caso, já que que o Estado devia apenas R$ 2
o aval para a emissão' e negociação niilhões em precatórios, longe dos
dasletras foidadopotele, depois que R$ 33 milhões declarados por
a anälise feita pelo Banco Central Paraíso. No total, foram emitidos
recomendava a rejeição da emissão cerca de R$ 680milhões em_ letras.

.
.' .

Sevocê partldpou do plano de expansäo Tetesc
(Construtel), você tem o direito de negodar
agora suas ações que ainda serão emitidas

Informe-se pelo fone 37 t -722 t ou compareça à
- rua Preso Epltádo Pessoa, 5 t O em frente ao

Colégio Abdon Batista (ao' lado da Auto Escola)

�1!!Yl1Á@.t<g.(j'fft@ te@t<g.t<g.@@.
.

. Agente Financeiro Independente

Ultrassonogtafia'- Radiologia Geral e Pediátrica
_

Tomografia computadorizada - AngiOgFafia digital- MamOgFafia. .
, . .

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Dr. Ediberto R. Schukste - 'CRM 3493
Dr. J"orge Luiz da Fonseca _. CRM 5802
Dr. Roberto Keil J"unior - CRM 1629

R. Jorge Czerniewicz, s1nR- Fone: (047) 371-9653 - Fax: (047) 371-1510 - Jaraguá doSul- SC

öilMÃGEM
Hospital Jaraguá
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. POLtnCA' "

Janp ,do Sul, 7 demarÇo de 1997

::rvIosaico Pavanello e Bertoldi negam
Visita

. .

intenção de troca,r depsartidoo presidente Fernando,Henrique Cardoso (PSDB) estam �
Joinville amanhã, dia 8. O presidente deverá. assinar alguns
convênioscomoprefeitoLuizHenriqUedaSilveira (pMDB) evai
aproveitar a oportunidade e participar da festa de aniversário da
cidade. no domiIigo.

Opinião "

,

'

O ex-vice-prefeito de Jataguá. do Sul. Alfredo Guenther (PTB).
acreditaqueasaídadoPFL dogoverno estadual éumdos primeiros
passos paraumaàliançamm o PPB nas eleições do ano que vem,
Ele prevê ainda que a tentativa de uma composição entre os dois"
partidos para disputar o governo do Estado repercutirá. também
nacidade.

,-

,

- O Geraldo (prefeito Geraldo Weminglvtus - PFL) vai apoiar o
UdoIdeputado estadual Udo Wagner - P�B),para,a reeleição.
Existem também projetos para a eleição mmicipal de 2.000 -

avaliou. destruindo de vezaintençãodo ex-prefeito deSebroeder,
Hilmar Hertel (PFL). de ser o candidato do partido pata a região
'com Q apoio do diretório de Jaraguá. do Sul.

,Pizza, tô fora
O primeiro vice-presidente da AssembléiaLegislativa, deputado
.Neodi Saretta (Pl). insistiu para que a CPI instalada pela Casa,
para inveStig&: as operações com os Utulos päblicos, não fique
restrita às manchetes de jornais e televisões.
O parlamentar fez um apelo para que a comissão vá. fundo nas

ap�es e aponte as irregularidades nas rtegociaçõés.
- É preciso evitar que esta CPI acabe em pizza como as outras -

Sugeriu.

Benefício
Ö pequeno produtor rural podem-gozar do benefício do seguro
desemprego. A proposta foi apresentada ao plenário do Senado

pelo senador JoséEduardo Vieira(PTB-Pr).,

De acordo com o projeto, o seguro terá. o valor de um salário
mínimo e poderá. ser concedido no mäximo por quatro meses,

Poderá. requerer o benefício o produtor que exercer a atividàde
agrícola, individualmente ou sob regime de economia familiar. em
módulo rural de sua propriedade ou de terceiros. que tenha sido
,atingido por calamidadepãblica,

Desperdício
O presidente daCâmaraFederal. MicheiTemer (pMDB). infonnou
queaCasatemcercade 10mil funcionários. setemilnos,gabinetes ,

dosdeputados., ,",

Se à'conta estiver certa, cadaum des 513 parlamentai'es temmús
de 13 funciopários ädisposição, pagos.Jogicameate, comdinheiro
publico.

,

-

Piadinha
,
Por ter perdido os cabelos em sessões dequimioterapia, o senador
Vilson.KleinÜbing (PFL) está. sendo chamado de clone do também
senador Esperidião Amin (PPB).

, ,

.' Boato surgiu depois
qUe eles votaram
éonfra a emenda qu_
redUziu de 50 para 25" -

o reajuste dos
secretários proposto,
por Wemlnghaus

Jaraguá do Sul - Os
vereadores Moacir, Antônio
Bertoldi e Carioni Mees

Pavanello, ambos do PPB.
afirmaram durante a semana

que não existiu a intenção de
se transferirem para o PFL. '

como foi divulgado por .tim

jornal da cidade. O boato de

que os parlamentarés iriam
deixar o PPB para se filiarem
aoPFL foi creditado àposição
deles durante a votação da

mensagem governamental
enviada ä Câmara Municipal.
quando elesvotarama favor do C� PIll'Q1Iello nega 8obr� troca de partido e garllllte qUI,

projeto do govemo e contrários fica no PPB
lemendaapresentadaporoito Sobre a votação, ele explicou - Mueller, no entanto. não quis
vereadores de oposição. que não quis se confrontar com revelar o nome deles,
reduzindo de 50 para 25% o o Executivo já. na primeira preferindo passar umclima de

reajuste aos secretäríos decisão. "A situação é
-

mistério eil) relação a questão,
proposto pelo prefeitoGeraldo complicada, Não considerei a "Vamos continuar 'as

,Wemingbaus (PFL).-' votação como uma batalha negociações com, os

Bertoldi e Pavanello fazem entreExerutifo e Legislative. vereadores. até porque. o PFL
partedos partidos de oposição Muito menos ent(e oposição e tem interesse em�mentar sua
ao governo Weminghaus e o situação". ,declarou. base parlamentar e fortalecer
voto a favor, diferente dos acrescentando que a emenda o quadro". argumentou,
colegas de legenda. não modificava afirmando que as portas do

proporcionou a boataria. �'sensivelmente" os valores. O 'PFL estio abertas àqueles que
Bertoldi afirmou que nunca vereador garantiu que vai "estiverem dispostos a

'pensou em sair do PPB e permanecer no PPB até o fim
-

commgar dos princípios do

, garantiu que o convite para se domandato. partido.
filiar ao PFL foi feito há. pelo A boataria em torno de A troca-troca ,de legendas
neaos quatro anos, "O Geraldo possíveis transferências de passou de especulação para
(Geraldo Werninghaus) me vereadores para o PFL inclui boato mofado após as

convidou há. muito tempo.
'

outro nome. que não foi declarações dos próprios
Nunca disse que iria. mas revelado. desta vez do PTB. O vereadores. Existe. entretanto,
também não disse que não. presidente do, Diretório Mu- a possibilidade de trocas de
Acho que isto é que complicou nicipal do PFL. Augusto,

-

partido por parte dos políticos
a cabeça de muita gente". Mueller, assegurou que estão Isto não é novidade no país,
avaliou, negando em andamentó .negociações onde na hora da troca de mna

categoricamente que vá. deixar com parlarrentares, visando a' sigla para outra, o que menos

o partido. 'troca de legenda. Ele afmnou importa é a fidelidade ao
, Pavanello também negou a que o partido manteve contato partido pelo qual o eleitor

intenção de deixar o PPB. com vereadorespor duas vezes., depositou seu voto.
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A

Enio Padllha Pilho
o Cliente

,
o cliente sempre tem ramo!

O cliente é o Rei!

a Preciso encantar o clien�!
O cliente é deus

O cliente. .. O cliente. .. Ei!?

Quem é que a gente pensa que está enganando com essa cónversa

mole? Quem o cliente pensa que éH�ue diabo de hipocrisia é esta1

Ninguém abre uma empresa pensando em primeiro lugar nos
interesses do cliente. Se alguém pensa em abrir uma loja ou uma

fábrica ou uma empresa de serviços, a primeira pergunta que ele faz
é: "Quanto eu posso ganhar nesse negócio?" Nmguém pergunta em

primeiro lugar "o que os clientes vão ganhar com isso1"

Portanto, vam:>s. descansar armas e falar francamente. 'Todos nós
.

.

80lmS clientes de miita gente. E se ficannos aaeditando nesta

bobagem de que estamos em primeiro lugar na� do fornecedor,
vamos acabar quebrando a cara. Como, atias,mui!ag_ já quebrou.
Nosso fornecedor, mesmo que não tenha isso perfeitamente

.
estabelecido, registrado, escrito, tem seus prôprios valores. Tem seus

limites de paciência e submissão. Ele não vai fazer negócios que, de
,

forma sistemática e contínua, tragam prejuízos à sua (dele)�resa.
Ele avalia seus clientes e, utilizando a sua pröpria escala de valores,
classifica-os, separando-os emmais importantes, menos importantes
e sem :importância' nenhuma. ;

Aquela história de que todos os clientes são \gUalmente importantes
, tainbém é conversa mole pra boi dormir! Pense naquele cliente que
leva meses 'pra decidir uma compra, exige todos os descontos

possíveis, faz questão de todas as vantagens e garantias e paga sempre
atrasado... Imagine se ele pode ser comparado com o cliente que
decide' rápido, não se preocupa exclusivamente com preço baixo,
permite a você algumas vantagens no negócio e, além de tudo, paga
com pontualidade britânica ...

a claro que não dá Pra comparar! E se os dois pedirem orçamentos
no mesmo dia e na mesma hora, só tim fornecedor com miolo mole

daria preferência ao cliente da' primeira désCriçãQ�
,

OuviJI o fornecedor dizer que o cliente tem sempre razio, que o

cliente é o Rei, deus ou seja lá o que for, pode fazer,muito bem ao

nosso ego, satisfazer a nossa vaidade e alimentar a nossa auto estima.
Mas não nos prepara para a dura realidade: para ele, fernecedor

importa saber,� última análise, se vale a pena- vender para o cliente
X ou se fazer negôcioscom o cliente Y é interessante.

O fornecedor espera, 'com 'o seu negöcie obter lucros e satisfazer a
suas, (dele) necessidades; E quando uni cliente não se presta a este

, , objetivo, acreditem, o fornecedor reage da única máneira possível:
.

.
,

ele deixa de fazer negócios com este cliente.

Enquanto o fornecedor aceita as condições impostas pelo, cliente,
podemos ter certeza de uma coisa: ele ainda está ganhando alguma

"

coisa com isso.

"Trabalhadores vão discuti
,

data-base em assembléia'
Jaragná do Snl - Os garantir as perdas salariais. mobilizada para reivindicar

'ttabalhadores das indústrias - Precisámos zerar as "condições mais justas de
do vestuário vão realizar, ·perdassalariaisdosú1tímos 12 trabalho e salário", maiores
amanhã (8), a partir das 15 meses e conseguir novos .

serão as chances',Q,� êxito nas

horas, na sede do sindicatoda avanços, com aumento real, negociações com ospatrões,
categoria, uma assembléia participação. nos resultados Alves citou ainda, como

para discutir e aprovar apauta em todas as empresas do proposta de luta a

de reivindícações a ser 'setor, fim do trabalho aos organização por local de
encaminhada aos, patrões; sábados, com 40 horas trabalho, comissões de fábrica
visando a data-base, primeiro semanais -listou as principais e liberdade ao dirigente
'de maio. A 'direção do reivindicações o presidentedo sindical. A, reivindicação dos
Sindicato dos Tmbalhadores sindicato, Gildo Antônio trabalhadores deverá ser

nas Indústrias do Vestuário Alves. encaminhadaaos empresários
pretende coaquistar reajuste, Na opinião. dele; quanto logo após a discussão das
da ordem de 10% para mais cedo a categoria estiver sugestões da categoria.

Sindicato da. Construção Civil propõe
disciplinar obras na microrregião

Jaragoá do Sol- Pat� empreiteira deve adequar-se dia.
e empregados da Construção às normas para acabar de vez O Sindicato Patronal deve

. .

Civil namicrorregiãodeverão com essa bagunça atual", reunir o empresariado, da
firmar um termo aditivo à avisou o presidente do Construção Civil " da

, Convenção Coletiva de Sindicato dos Trabalhadores microrregião, Prefeitura e o

Trabalho 96/97 com objetivo da Construção Civil e do 'Ministério do Trabalho,
de disciplinar as obras de 'Mobiliário, Ingo 'Kaiser; dentro em breve para discutir

'construção civil, 'reclamando da falta de e analisaraproposta do termo
principalmente no que diz registro dos trabalhadores em aditivo à convenção feitapelo
respeito a falta de higiene, carteira e 'das péssimas Sindicato dos Ttabalhadores.

segurança e legislação no condições de trabalho e de -De acordo com Mannes,
trabalho. O princípio do alojamento nas obras" desde que não fira os direitos
acordo, foi negociado, em principalmente quando se de nenhuma das partes, a

reunião realizada na trata de empreiteiras. proposta é viável. ''Não vejo
Associação Comercial, nofím

, Segundo o presidente do porque não colocarmos essa
.

da tarde de terça-feira (25), Sindicato Patronal, Bläsío
'

nova cláusula . na
, onde . participaram Mannes, a colocação de Kai- convenção.", afirinou. Kaiser
representantes das duas .ser em relação as condições .adiantou que a intenção da

partes. nas obras para os categoria é transformar o

Hoje, para executar trabalhadores é Compartilhada acordo em lei municipal. EIe
serviços no município,.todas por ele. "O trabalhador não revelou que já manteve

as empreiteirasde.construção, pode viver como um animal, _
contato com o vereador

antes de iniciarem as obras, encurralado e sem direitos", Gildo Alves (PMDB),
deverão 'legalizá-:la no reforçou, advertindo, que presidente do Sindicato do
Sindicato dos Trabalhadores, deve-se respeitai as empresas 'Vestuário, solicitando que
no Ministério do Trabalho 10-' idôneas de Jaraguã do Sul, elabore e apresente um

cal e na, Vigilância Sanitária. que cumprem com as projeto de .lei sobre o

"Antes de iniciar a obra a . obrigações trabalhistas em assunto.

_bllOJAS E SUPERMERCADOS .

"

'

'.
.' '. .

.

CADA R$ 20,00' EM#C
... I:Jj��-ii:MgilJ�����M

�RÁTIS. POR SORTEIO'

UMA MERCEDES 8ENI �180 ClASSIC OKm
M,AIS 126 OICICLErAS MONARK MOlKE PLUS 18 MARCHAS, SORTEIOS: 11101/97, 25101/97, 08102/97, 22102/97, 08103/97, 22103/97, 05104/97, 10105/97 (14 BICICLETAS POR $ORTEIO).

CERT. AUT.n,tJ '" 011587/98 INICIO e ltRMINO DA PROMOÇÃO:
PROCESSON*08OOO,028,S91/98'89 DE 2<11121116À 17105197

17'11105'/9''7
este Mercedes

,I
. pode ser seu�
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Santa. Catarina e Finlândia Ceval inicia exportação
discutemperspectivas comerciais, por terminal privativo

.

Itajai -. ACeval Alimentos, devido às s\Jas dimensões,
maior esmagadora'de soja do país, provoéando excessiva demora no

.

já está exportando pelo terminal embarque de cargas e considerável

privado. As operações iniciaram no aumento d� custo de frete",
último sábado. (1) com embarque afirmou, acrescentando que com o

de mil toneladas de frango para a empreendimento a Ceval espera
Rússia, controlado pela melhorar o desempenho das'
Braskarne, empresa que presta exportações frigorificadas. No ano

,

serviços a terceiros, De acordo passado, o embarque de carne de
com o diretor da Divisão de frango cresceu cerca de 80% e de

Carnes, Sérgio Roberto suínos 115%.

Waldrich, a empresa investiu As vendas de carnes

US$ 15 milhões no projeto, US$ industrializadas movimentaram
12 milhões eminfra-estrutura e aproximadamente US$ 230
o restaute na construção do cais milhões em 96, um crescimento de
e rmdernização das Instalações. 73,3% em relação ao ano anterior.

Waldrich prevê que'. o As exportações totais da empresa
investimento seja capaz de estão em torno de US$ 1,1 bilhão,
aumentar em 20% a movimentação incluindo milho, soja, farelo e óleo.
de mercadorias e criará 300 novos A Ceva! faturou RS 2,5 bilhões em
empregos. "O congestionamento 96 e estima umaescimento de 10%

,

no porto de Itajaí eramuito grande, este ano.

• PresidenteMartin
Ahtisssrivisitou o Estado

/ na semanapassada e
assinou contratosd.
cooperação econômica

Florianópolis - A relação
comercial entre Santa Catarina'
e aF'mlândiadeve aumentar n<»

próximos meses, A perspectiva
é fruto do encontro entre o

governadorPaulo AfonsoVieira
(PMDB) e o presidente da.
Finlândia, Martin Ahtisaari, e
,eIq>resáriQ§ da coni.tiva, que
estiv�nacapital cat3rineose,
na quinta-feira .(27). Eles
discutiram a possjbilidade de
incrementar as relações
comerciais e Ahtisaari assinou
contratos de cooperação. A
indústria florestal e o setor

energético são as principais ár�
de interesses dos flnlandeses.

Segundo revelou Ahtisaari,
Q§ nördicos estão interes&adQ§
no processo dedesenvolviImnto
.das árvores, especialmente, na
região Serrana. Atualmente,
SantaCatarinarepresenta 3,6%
dos produtos brasileiros

exportados para a Finlândia, A
intenção dos dois governos é
melhorar a relação comercial;
aumentando a balança. Estä
previsto, ainda para este

semestre, avisita de eJ11)resários
catarinenses ao país para
conhecerem a tecnologia
aplicada pelas indllstrias locais.

Acordo: p."wAftllUo. oprnúúllÚ"F;"1muJia4llrtmt.6ok"itIml.
tk Q66Í110111m tk coopmzçíio

- Foi uma oportunidade rara.. cerca de cinco milhões de
para podermos. mostrar as habitantes, lIÚIler() semelhante
qualidadesdo 1lOS§0 Estado e dos ao do Estado de SantaCatarina.
produtos fabricados aqui, com O pm (Produto lntemo Bruto),
qualidade ecompadrão europeu no entanto, é naíto diferente -

- avaliou Paulo Afonso, US$ 130 milhões da Fínlândia
acresceetando qaeosfinlandeses contra US$ 30 milhões do
formam um mercado Estado. A Finlândia tem como

consumidor deprimeiraordeme base econômica empresas como
.

a idéia é mostrar que o Estado a Nokia e a Valmet. É
pode oferecer-manufaturados e considerado o país mais
produtos agroindustriais, como informatizado do nundo. Um
também absorver investímentos
em Santa Catarirta.
DIAGNÓSTICO

terço dos habitantes possui
telefones

\ celular, com

A expectativa de crescimento da
República da Finlândia tem ordem de 30% ao ano.

Presidente de sindicato é
denunciado por racismo

...... "

Jaraguá do Sul - o
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indüstrias do
Vestuário, Gildo ADtônio Alves,
vereador pelo PMDB, está
sofrendo umprocesso de calunia
e difamação, com conotação de
racista, movidopelo ex-chefe do
Depélltarßmto Pessoal daDarpe
Inddstria eCOmércio deMalhas,
Aparecido Moteira .Silva, Na
tarde da l1ltima terça-feira (3),
�nteceu, no Fórum local, a
segundá aadiêaciade ação crimi
nal, quando ojuizStephanKlam
Radloff ouviu as testeIWDhas.

.

De acordo coma versão de
Silva, em�overmro de 19.95,

o sindicalista aconselhou a pagamento atrasado.
fúncionäria da Darpe, Cleusa' - Eu não o chamei de negro.
de Fátima Lunelli, a tomar Muitonrnosdesujo.Dissesim,
cuidado com o chefe do e isso vou dizer sempre, que Q§

Departamento Pessoal porque funcionärios tomem cuidad�
"é um negro sujo",
acrescentando que Alves
afirmou que Silva obrigava
funcionários a assinarem
documentos em branco. Alves

nega a acusação. Segundo ele,
o episódio aconteceu em frente
a sede do sindicato, quando
alguns funcionários da Darpe,
instruidos por Silva, criticaram
a publicação do boletim da
entidade que afirmava que a

empresa estava com o

para não assinarem documentos
em branco. O resto é mentira,
Minha indignação é ser acusado
de racista, coisa que não sou.

Quem me conhece sabe disto -

afírmou,
O advogado de defesa,

Airton Sudbrack. atribuiu a

acusação à conotação político
sindical. "Estão tentando

prejudicar oGildo. Aindamais '

que ele agora é. também
vereador", acredita.

CORREIO DO POVO - 7

,ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA
Querida Mãe Senhora Aparecida vós que amais e nos .guiais
todos os dias vós que sois amais bela das mães a quem eu amo
de todo coração. Peço-vos mais uma vez alcançar esta graça.
Pot mais dura que ela seja sei que vós me ajudareis e me

acompanhareis sempre,até nahora deminhamorte,
Reze umPai Nosso e umaAveMaria fazer 3 dias seguidos esta
oração que alcançará a graça por mais difícil que pareça ser,
mandar publicar 3 dias seguidos.

A.S.M.S.

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

Ja Habilitação (com aula teórica e fita em vídeo). Aulas de volante
com motorista instrutor. Renovação da Carteira de Motorista.

Alteração e mudança de categoria. Solicitação' de 2a via de
motorista. Pedidos de prontuário

Rua Reinoldo Rau, 520 - Sala 02
-

próximo ao Supermercado Breithaupt
Deronte a� Smurf's Lanches - Fone/Fax: (047) 371-5933

Jaraguá do Sul- sc

Reverte bolsa de estudo em descontos n••

mensalidades. AslS bolsas do curso delnglls
eef;lldas anualmente pela PBF matriz, p.r.

Jaragu' do Sul, as quais eram dlstribuldaa ao'

pdblleo, atrav's de promo,aes _ patroernlos,
e.te ano ser' revertida em 1Ii cursos com

descontos especial. para matrrculas efetuadas
no perrodo de 28/02 a 10/03.

Ruà Luís Kienen, 67 - Centro
Fone: 372-2899 - Fax: 372-1698
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0.'"';"011D_s.._(SoImioSom).J... (tlatlIlplaEthr.
]tIII.), trocarãoal_ças,nam40 esqrurtla

Pão & o/inlio
Rleita pelo 4# 0110

consecuti"o como 'a
. melhor Panificadora e

.
Confeiku'"

MATRIZ:
Av, Mal.Oeodoro da Fonseça, 1.011

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

Dr. CLEVERSON SCHMELZER
Endocrlilologia

e

ClínicaMédica
OBESIDADE, DIABETES, DOENÇAS DA TIREÓIDE,

.

OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, ALTERAÇÕES DO
COLESTEROL E'TRIGLICt:RIDE$, DISTÚRBIOS
,

.
GLANDULARES .

RUA JOÃO PICOLLI, 235 - FONE: 372-3786

nSII
Engllah

MA.TRíCULAS
ABERTAS

Aulas 2u à SabadÇ)

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

No"as e mode17UlS instalações
\

, Rui Bario cioRiohnoo
RN!: (047) 372-0081
JARAGUÁDOSUL- SC

Máquinas ..... empacotaDleDto
RuaAraquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
lara

'

do Sul - SC

Auto Escola
MARQUARDT
372-1774

" '

D��IaM... (1'1t.rIr6global)ellJlltlOII"..IIuwa tIolIIftI,Fl'
�"'.. tio Jornal çoRRElO DO POVO, Pauw Fet7IIZIIÚI tla rádio "

FM". WaIJ.nirFr.erg.,. (TIIIti)tIaRáJio "JtlTtlp6AMSter.o"
..

EXPORTAÇÕES - a Céval.Alimmtos está operando desde sábado o in
.

terminal privativo para ex�ção, localizado em ltajaí. A elll'resa inv

USS ISmilhôes no projeto, que deve aumentar em 20� a IOOVUnm

rrercadorias,

COmemDriz idtuk nDM IIIIftIIIW (8), SikU,
·

Gramkow. Ela é jilIuJ Ih Etlg(ir • Jtllltiú
Gramkow e serámilitoC""'P�pM

familiar..•amigOll
'

PESCADORES - no\1ltimo dis 23 de fevereiro
a alegre rapaziada do Jeep Club de nossa

·

cidade, 'participou do 4° Torneio de Pesca de

Arremesso no trapiche do Restaurante Zinho

'.Batista, na Vila daGlória, emSão Francisco do
Sul. Clãudío Finta fisgou o maior e Sandro
Lessmann a maioria, com direito a prêmios e

repetindo a do1ràdinha do ano anterior. O
·

torneio foi recheado por famosas histórias de

pescadores.

BRASILEIRO DOADOR - enDora entre emvigorno dia i7 de ßla!ÇO,
de Transplantes, que cria a doação presunnda de órgãos, será implanta
etapas e � poderá ser aplicada na fntegra daqui a dois anos. É esse o

que será dado para-às pessoas cujas certeiras de identidade ou de Imt

com data de expedição anterior a 17 de IIJII'ço troquem o documento
adap\em anova regra. Brasileiros maiores de 18 anos que tiraremou reno

as carteiras após 17 de márço Serão considerados doadores de Qrg
menos que a expressão 'não doador' seja impressa no documento. A lei

vale para menores dé 18 anos.

CHAPECÓ - assumiu com plenos poderes, o Frigorífico Chap ,.

superexecutivo Luiz Fabiani, ex-diretor da Cíca e da Cragnotti e.Associ
.

Ele vem como parte de um projeto de reestruturação feitá pelo Bo
.

Sirnonsen. É, o vento virou a favor da direção 'da Chapecö.

,

SAI DE BAIXO - o início das gravações do "Sai de Baixo" que a
"

apesenta aos domingos após o programl Fantástico, tiveram que ser a

para a próxima semana porque Miguel Falabella quebrou o tornozelo.

interpretará o caloteiro Caco e seu irmão gêmeo Taco. A nova em

doméstica.(Cláudia Jimenez brigou com o elenco) será interpretada por
Kaplan, que fará sua estréia.

.

D..,ú tk "",hat.-b01ll, aco,,",,",1YIfb tI..,;".,..Q,io tio c01luústa
Gonçalves, IUIR.cr«ItWa tlaMeúIlúrgieaLombardi. Da espertla
tlir.� Ipe, G.,.,OII, Rodolfo,Moa, Di«er,Déco .ltalO

ÍN'DMA 97 - o Z' Salão. Internacional de Moda fntima, encerrado na ó1

quarta-feira (5), no Pavilhão do CéntrOTêxtil, em São Paulo, apresentou
grandes novidades esse ano: a meia-calça anticelulite, da Trjfil e a cueca

detalhes transparentes, da Sotto Sotto. Os dois lançainentos devem
'

às. lojas com preços nédios de RS 15 e RS 20, respectivamente. O iN

reuniu 80 expositores brasileiros e estrangeiros.

CIGARROS - desde o ültimo dia '28, qualquer pessoa que aparenta ter
.

de 27 anos de idade terá de apresentar documento para provar sua maiori
quando comprar cigarros nos EUA; A legislação, sancionada no ano

pelo presidenteBill Clinton com o objetivo de diminuir o consumo deni

por menores, já entrou em vigor. cerca de 26 milhões de pessoas eo
.

cigarros por dia nos EUA.

AIti.,••",",,, na qlUll1lJ.f.a (5), " b.m
lmeçatloFalJrkio T.Bn,.,. (Lojas B.ber), IUI
foto co�a 1IIIIIWIYIIÚiAtlriIuuJGrlmm

PIIIriciaCrlstiMM.1tias commloro" ..tréia ..
. tle iJatleno"a ontem (6), em tomo tI.abrtlfos
mil
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A reviravolta do,
, \

aparelho de televisão
o setor de eletrônicos nomercado já percebeu e resolveu apostar, Trata-se agora estão nomercado feitas pela Sony e Phillips (com a licença daWebTV

do mercado dos aparelhos de televisão e outros produtos eletrônicos, que vem Networks para a fabricação) e que já conquistaram o mercado consumidor.
. tendoumadimieuição do interesse de compra. Além de ter todas as licenças para a fabricação dos modelos, a WebTV

, Paraelevar as vendas, a companhiaamericanaThomsonS.A., fabricante de também é a provedora de acesso.ä Internet
TVs, começará a vender conversores de TV para acessar à Internet, por cerca (empresa que conecta o aparelho à rede).
deUS$ 300.

,

A assinaniramensalsai, em média, porUS$
Trata-se de umapequena caixa preta acompanhada de um controle remoto, ,20.

,
que acumulaas funções no mouse eno teclado, permítíndo'acessoärede�undial, '

.

Com as vantagens do usuário não precisar
de computadores.

,

ter conhecimentos de informática, pois as

Para navegar basta-conectar aWebTV àlinha telefônica e'à televisão. Uma funções. aparecem, na tela de forma

placà demodem transformaospulsostelefÔnicosemlinguagemdécómputaclor explicativa, avisando também ao usuário.
e vice-versa, como acontece com os Pes. quando alguém está tentaado, se conectar

AWebTV sõ exige que as televisões tenham entradas para a instalação de com o seu aparelho.
vídeo. O aparelho ainda permite o recebimento e envio de correio eletrônico. : As previsões são de que os novos aparelhos,

A prova de que o· investimerào trará bons frutos, são as, versões que cheguem aoBrasil somente no ano que vem.

·

$1).
7iMe

,

111/--"
SEJAvoes TAMBÉM UM CAMPEÃO

FpÇAPARTE DESTAEQUIPE

12 LUGAR EM QUALIDADE "

EMPRESARIAL.E PROFISSIONAL

. 371-1224

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



Impressora - TIntas mal formuladas para as impressoras podem
entupir os bicos injetores ou degradar a qualidade de impressãó.

Explicações básicaspara leigos - Suprimentos mais baratos e não originais impedem quea impressora
• AEditoraBerkeleylançouolivro"PowerPointparaWmdows tenha longa vida. o mais indicado é usar somente produtos95 para leigos", de Doug Lowe, com instruções e dicas deCOino .

transformar informações básicas emapresentações organizadas.' recomendados pelo fabricante.
Contém explicações sobre os programas "Equation Editor",

aâ"WordArt"�"OtganogramaMicrosoft",a1émdeexplicarnovos Virus;' Muitos casos de contaminaçãoporvtrus nos comput ores

recursos. O livro é ilustrado e orienta as tarefas passo a passo. $00 uma ameaça constante para os usuários de micros. Estes virus
Outro livro lançado foi o"NetsCape - Guia Rápido VISUal", de são capazes de-reproduzir automaticamente, contaminando arquivos,Elisabeth Castro. o livro traz explicações sobre como navegar . .

. na Internet e criar a "home page", dirigido a todos os níves de destruindo informações ou até prejudicando o funcionamento do
usuários, tendo 264 páginas. .

.
.

computador. .

•

.

Existem duas maneiras pelas quais um vírus pode entrar no
.

-
• I

computador. Uma é. por um disquete -com programas e a outra é em
. . ...

arquivo recebido de um BBS ou de um servidor da Internet. A solução.
é instalar um software quefica monitorando amaquina para detectar
eventuais invasores, OÚ comprar programas que já vem com

antivírus, como o Norton Antivirus, da Symantec, ou o VirusScan,
•

da McAfee.
'

2

INDICf
................................ ,. .

Cuidados com seumicro' 2
...........•................................... _ ...........•..

-lntemet 3
..........••••••......•.•..•....••••.....•••••.•..••••..•••.•••

Lançamentos/ .

Mercosul 4
.. � .................................................•.....•....

Lt=;ITURA
Para entender a linguagem da Internet•.• ·

.

Navegar tranqüilamente na Internet, muitas vezes, se exige
muitomais do que equipamentos, programas e umbomprovedor
de acesso. É necessário acostumar-se com a -línguagem do

ciberespaço: backbone,� ehat, mail bombing, plug-in. São
centenas de palavras que podem interferir o acesso aos iniciantes.

Para ajudar os novatos a Editora Quark eStá. lançando o

Dicionário da Internet, em formato de bolso. Com 106 páginas
subdivididas em três capítulos, o dicionário possui explicações
de termos técnicos, abreviaturas. e ícones, facilitando a

cornpree�ão da estranha linguagem da Internet.
.

EXPE�EN�E _ .' .

. NtJI) pode ser vendido separadamente

�J
. COMPOSIÇÃO: GRÁFICA E EDITORA CP FOTOLITOS:. C�SAR JUNKES. .

_

ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO ALVES LUIZ DE MIRANDA
DEPTO, COMERCIAL: RUBENS FRANCO
ARTE. GRÁF·ICA: ADRIANO' TREttTlN1 AV, MAL. DEQDORO DA FONSECA,

122 CX.P. 19 ; TELEFAX: (047) 371·
1919 • JARAGUÁ DO SUL· SC

Sistemas de gerenciamento empresarial devem oferecer·
soluções s61idas e práticas. Conheça a quaUd�de Tecnoflex.
Solicite· uma visita pelo fone 372-1777 _.

R. Epitácio Pessoa, 544.

Cuidados
• •

com seu micro
Energia - Muitas vezes.

acontece na corrente

elétrica das tomadas

algumas falhas que podem
prejudicar o funcionamento.'

.

. do computador ou até levar
,à perda :dos dados

carregados na memória.
Neste caso, um nobreak ê

lndlspensävel. Este apare
lho continua aumentando o

computador durante alguns
minutos após a queda da
rede elétrica, dando tempo para que os arquivos sejam salvos.

'. .

.",�.....

�

FeclloFleJe
1.r.liiÍllica·

\
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Internet, Cadê?) revelou 0. real p·e··.
.

:��;:::e::·T«UJ�t�:i:! .

e.� '.'
'.

':', .

,.

usuário da rede'mundial.
:.: '::., :.:�

":"::�::::'::I:"::' .•..: �:.:.:.:
..

::
..

"s departamentos de criação,
A,idéia era de que os navegadores da··········Ii1� "

..
:

....:::�:..�::::.::. ,:·t-�dimento serão garantidas paraInternet eram,. em sua. maioria" I' que. resolverem uma. qu.es täoadolescentes e estudantes. A pesquisa aque es
.... . ,.,

.

revelou que 70% têm maís de 20 anos. A especifica da área à qual se candidatou ..

grande maioria (82%) acessa a rede em Depois de respondida a questão, o candidato
casa, sendo que 37% 'o fazem no �abalho .manda pela Internet "e, se aprovado, passaráe 4% na escola ou faculdade. .

. A atividade mats praticada' pelos por uma entrevísta pessoal. .

navegadores (22%) são na área de Endereço: _http://www.dm9.com.l:lr.)ínformãtíca, 7% em admíntstraçäo e 6%
de serviços. O restante está nas áreas de
'educação; comunicação, esportes, entre
outras. Um em cada quatro usuärtos
(24%) são empresários.
Do ,ponto de vísta sócio-econômico, Para atrair visitantes do Inundo todo a Web está fornecendo

segundo a pesquisa, mostra um perfil ínformações de interesse turístíco de várias cidades do Brasil. Entre
mats qualificado dos brastleíros: 37% eles hároteíros ecológicos e históricos, orientações de como fazertêm instrução supertor, 40% têm ou está .reserva em hotéis ou atê sobre tnfra-estruturadtsponível na cidade.cursando ° segundo grau e 62% falam. Um: dos sítes de Santa Catarina disponível e que merece ser

inglês. As noticias são os assuntos de visitado é o de Joinville, que apresenta dados sobre todos pontos
maior tnteresse (82.%), seguidas por. a serem visitados.

., .

ciências e música. _. Endereço: http://www.netvil](�.com.br/joinville

..
..
'. ..

Um síte para osturístas
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Compre de quem 'conhece o que vende, ,

Alarme. r•• idencial. e industriai., Portio e Porteiro eletrônico,
Equipamentos 'e A•• i.tincià Técnica da Informática

" "

SAlT'No-Braa". a'E.tabilizado'ra. da Tan.lo - ANTENAS DE 60em' DIGI 'Il "

'R. Pra•. Epitãcio Pa••oil, 723 .. Fona: 371-6642

,Acessar nos lugares mais
procurados da Web'não é uma das
tarefas .maís fáceis' para os

navegadores,
Paraísto,existemsitesque rilaIiêm

uma1istadaspägíms traís visitadas da
Internet, levantadas em análise de

tráfego. feitasno backbonearrericano.
O lOOhot é um dos sites que está

dividido. por assuntos. Já o. Web
Counter é uma espécie deIbope do.

ciberespaço, fazemo.a contagem dos
tíltimos acessos nos sites daWeb.

Em organização. e facilidade de
uso, o. Cyberdte está bem à frente
dos serviços similares,mas não segue
nenhum critério. objetivo para a recebem notas de acordo com

deííníção dos melhores sites, Outra critérios como contendo e

boa fonte para quem procura o. apresentação epretendemanter 5%
tre1ho.rdaWebéoPolntoom.Os sires de toda aWeb catalogada.

E, N' D 'E R E ç OS:
"100hot: http://www.web21.eorn/
WebCounter: http://www.digits.com
Cyberclte: htlp://www.cybercite.com
Polntçom: http://www.pointcom.com

\

MERCOSUL

Argentina em conexão com omundo
lnformações sobre empresas e plataformasWindo.w� 3.0, 3.11 ou

mercado.financeiroemBuenosAires, Windo.ws 95.A NewsClick oferece
capas dos principais jornais da os seguintes canais: canalPortíolío
Argentina ou atémesmo um resumo (bolsa de Buenos Aires, painel de
dos principais programas de rádio e ações, bolsas ínternacíonaís), canal
de televisão do país estão. agora Notícias (economia, política e

disponíveis na Internet, O serviço Mercosul) canal Negöcíos
NewsCfíck, criadopela South-Quest ,(empresas e novas leis), canalMeios,

SA. é umserviço de informações e ' (capas dosjomaís de Buenos Aíres
.notícías "on.líne", que pode ser e transcrição. dos principais
consultado em qualquer .país do. programas de rãdío edos programas

'

mundo. políticos de televisão).
Com a conexão à' Internet, o. Os väríos canais são. atualizados

usuário pode utilizá-lo. "off line", durante o. dia em horärios pre
como mais uma aplicação. do. estabelecídos.Seuendereço é.httpr
Wmdüws. O software trabalha sobre /Iwww.newscllCk.com.

"

JfI!!IIUÓ do Sul, 7demtlTfO de 1997 .

MICROSOFT OFFICE97
Com um conjunto de TWVas opções l? Microsoft Office 97
chegou aos Estados Unidos com duas versões. A padrão,
,'por cerca de US$ 200,00 (nos EUA), cobrados por
atualização dos softwares Word, Excel, PowerPoint e um

.

novo ajudante de muitas habilidades chamado Outlook.
juntamente com, dezenas de extras que incluem o Internet

Explorer 3.01 e um programa denominadoMicrosoft
Camcorder, que permite. a gravação do que, está na tela.
Por mais ,US$ 100 a versão profissional oferece o banco
de dados Acess e o Dicionário Bookshelf.
Desde o lançamento do Windows' 95 a Microsoft não
colocava tanta expectativa em cima de . um produto,
esperando que 30 e 40% de 'usuários das 'antigas versões

, migremparao Office 97. No Brasil, o Office em português
será lançado no dia 19 de fevereiro, c9m a presença do

'vice-presidente da empresa Steve Ballmer.

SOFTWARE DE SEGURANÇA
A Trend Micro do Brasil lança no mercado um novo

software de segurança. Um programa multitarefa para
. Windows desenvolvido para ser usado como filtro do
Microsoft Proxy Server impedindo os acessos indevidos
nas redes Internet e Intranets.
O programa possui Rastreamento Inteligente.de Vírus,
com tecnologia 'baseada em regras que estuda o

comportamento de 'mais de 8mil tipos de vírus conhecidos
e-até para os não conhecidos. Acionado automaticamente

sempre que um acesso à Web éfeito, epode ser configurado
para ignorar tipos de arquivos que não podem carregar

,
vírus, como Gif, Jpeg e Avi, reduzindo o impacto' de
desempenho do sistema: '

'

'

.

O produto também prevê a atualizaçãoautomática da
lista de vírus conhecidos por meio da Web com um toque
no mouse ou por meio de um comando que agenda, com
antecedência, a operação automática.
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JARAGuA 'DO SUL E

OFERTAS:

Vende-se umaEsteiraElétrica
na marca Atletic por R$
550,00. Tratar 372-0663.,

Vende-se Micro Computador
Note Book 58,6 Sbarp n° 100'
MHZ visor colorido Mouse
Cristal líquido. Faço em

condições à partir de R$
315,00 mensais. Tratar 372':'
3303 ou 975-199().

Vende-se BeIÇOdePinus novo,
um colchão eum andador para
criança por R$ 78,OO.(tudo).
Tratar R. Massaranduba, 66
fundos � n<? período da tarde
com Mauro ou Una ou'371-
2206 para recados.

Vende-s� um Gato Persa com
·greeporR$I00,OO. Tratar

a ·R. Massaranduba, 66
undos ou 371-2206 para

� cuidar de pessoa idosa,
.

ança, dama de companhia.
. n� fone 372-1659 após
18h.

e-seCenf1ífugaAíno, uma
áquina de Lavar Roupas

Muller (defibra) � uma

arraca com varanda para 5
as, tratar 975-0874.,

Nintendo, Mega Drive e

Master Sistem por R$ 10�00
cada. Tratar 371-2955 ou

975-1334.

"

Vende-seMastérSisteni 3 com
4 cartuchos por R$ 100,00.

, TratarRuaJoão Carlos Stein,
524;

Vende-se uma Mäquina de

Tricô, Singer sem frontura,
preço. à combinar. Tratar R.

HenriqueMarquardt, 37.

Vende-seFreezer 130L porR$
100,00, tratar R. Afonso

Bartel, 255 VilaBaependi,

Vende-se,3,Máquinas de

Costura, uma cobertura 3

agulhas porR$ 1.300,00; uma
Over1ock 6000 pontos porR$
650,00 e uma Reta por R$
500,00. Tratar 372-0545 .

-3 II

SEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1997

Vende-se Overlock Rimoldi NDO; com um controle e. 2 Vende-se Cbevete/80" tratar

7500 pontos Por R$ 800,00. fitas,�975-1376. 3.73-0761 com Rosangela,
Tratar 973-8416.

Vende-seM.Bike 18 marchas Vende-seGolCLt89 à.gasolina
Vende-se Vídeo Cassete 4 por R$ 100,00. Tratar 372- por R$ 7.200,00, tratar 371-
cabeças Philco, um Ar 3615. 4832.

Condicionado 7000 BTUs ---------

Vende-seCentrífugaAmoR$
120,00, CentJífugaNardeDiR$
120,00, TV Phifips
21polegadas com.controleR$
350,00, tratar 372-0781 com

,

"

Juea

Vende-se Novilhas e Bezerro,

Nelore,. tratar 371-1815.

,

Vende-se -130Kg de Estopa,
tratar 372-1719.

Vende-se Fábricade Chinelos
com 3 máquinas, freguesia e

erurlnanafabri�.VruorR$
2mil ou a combinar . Tratar
372�2314 com Renilda ou

Margarida.

Vende-se Celular por R$
900;00, tratar 975-0599.

'Vende-se Aparelhos deCelular
usados, tratar 975-0456 com

Cesar.
"

.

Vende-se Balcão para Vende-se Carrinho .de Bebê,
LaDchonete4,7Om, tratar372- tratar 371-7814.
0826 comSuzi ou Elias.

Consul, uma Máquina de
Lavar Roupas Brastemp

---........-----
,
Mondial. Preços à combinar

VeÍlde-se um Vídeo Cassete pelofo1\6371:.9611 comMarJi.
marca Philco Hitashi, 2

cabeças em 6timo estado com
revisão e limpeza por R$ ,

160,00 àcombinar.Tratar376-
,

7221.

Vende-se M. Bike 18 e 21

�archaspor R$ 150,00, em
6timo estado, tratarR. Carlos
Egert, 210 VJlaLalaa.

Vende-se 5mil Tijolos porR$
300,aO.-Tratar R. Henrique

,

Marquardt, 37 �

Vende-seestrumedeGadoem .Vende-se Passat/81, tratar
sacos, tratar 371-4811. 372-2442.

,

VEICULOS:
Vende-se Uno Mille/94 à

gasolina por R$ 8mil. Tratar
,

'371-9365.

AfiamosTesouraseAlicates de
cutícula. Tratar Rua Max
Emiliano Hiendlmayer, 120 '

pröx. Rádio Jaraguä ou 975- Vende-se um Balcão para
0782. Lanchonete' ou Sorveteria, e

um' Aramado. Tratar 371-
2955 ou 975-1334.

Troca-se. Uno CS/89, tratar
comLuíspelofone,971-1044 Vende-se Gol Plus/96
ou 979-0040.

'

vennelho porR$ 12mil. Trstar
371-7233.

Vende-se GolCU94 metálico

por R$ 8.500,00 à álcool; . Vende-se Fiesta/95 vermelho
tratar975-0850 com Adão. porR$8mi1 +.7 deR$540,00.

Tratar973-8179 ou 392-3050�
Vende-se Kadett GL ,94/95
branco, únicadona, com 63mil

,

km, vidro elétrico, excelente
'estado, álcool por, R$
12.700,00. Tratar 372-3139
comSérgio.

Vende-se Monza/88 ou troco

por Pick up, tratar 973-3172.

Vende-se 'iipoS4oompleto com
54mi1 km ou troco por carro de
menorvalor, tratar975-0287.

Vende-se Jóguil96, gmfite por
R$ 1.800,00. Tratar 372- ·Compra-seGoI91'193 gasolina. .

,2061. ,Tratar372-3228 demanhá

Vende-se F-I000/82, diesel Vende-se Gól GL/89 à

porR$ 9mil. Tratar373-03_26. gasolina, étimo estado porR$
7.200,00. Tratar 371-4832:

Vende-se ou troca por Moto
Corece1l80 à gasolina, cor
prataporR$ 2.600,00. Tratar
973-5017 com Marcelo. ...---------

Vende-se Gol GLi/87 porR$
5.800,00, tratar 371-562i.

, ,

Vende-se CB-400/80 por R$
1.300,00. Tratar 975-1301
comJair.

-

Compra-se carro ano 89 pra
cima, paga àvista. Tratar 372-
2872.

Vende-se Uno S/90, branco,
6timo estado ou troco por
Fusca: em 6timo estado. Tratar
975-1691 com Antonio.

Vende-se Fuscan8 ou troca

Vende-se Super Nintendo 'pormoto, tratar373-0S78.

. , '.

Na DIC,C'S'MOVEISvocê compra tudo com uma entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisar de mais pagamentos, é sá negociar.

,

Temos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planej.doS ao. seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - "sIT,-ilos , CONFlIA

DICC'S-In,d. e Com. de Móveis Ltda.
,

BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 é 373-Q131 - Guaramirlm - SC - Próximo ao viaduto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fCORRFJO DO, POVO - 2
, PUBLICACÕES" LBGAIS Jaraguádo Sul, 7 de IDIIrÇG de 1997

ALUGUEL'
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 1,84

PR'OCIAMASDECASAMENTO
MargotAdéliaLebm8lUl,Oficial doRegistroQvil do 1 °Distrito daComarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz uber que compareceram
neste Cartõrio exibindo seus documentos, pela lei, afim, de se habilitarem
para casar os seguintes:

EDlfAL N° 20.96S de 27-02-1997

MÁRio DE AZAMBUJA TtJRQUETI E' FABIANE BARG

Ele; brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico,_� dePorto Alegre, RioGrande
'

do Sul, domiciliado e residente naRua AdeliaFischer, 56, apto. 301, nesta cidade,
filho deOldevir Antonio T-urque.ti e TâniaMaria deAzanhljaTurqueti.
Ela, brasileira, solteira, secretãria, natural de JaraguádoSul, domiciliada e residente,\

na Rua Frederico Curt Vasel,.441, nesta cidade, filha de Nelson Barg e Lilibete

Teresinha Barg. ,

EDlfAL N° 20.967 de 27-02-1997

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado.
CIRO ROGÉRIO PAVANEI.LO E SIMONE PASOLD

Ele, brasileiro, solteiro, do comércio', natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residente
naRuaCarlosFredericoRanahun, 19.125, SantaLuzia, nesta cidade; filho deAlido
PavaneUo eEstelitaPrestini Pavanello.
Ela, brasileira, solteira, balcoirista, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente
naRuaMarechal Castelo Branco, 1.002, em Schroeder, neste Estado, filha de Aldo'
Romeo Pasold e Iris Brandenburg Pasold.

EDlfAL N° 20.970 de03-0�-1997
EDILBERTO VANTUIL DOMINGOS E MARILÉIA VIEIRA

, .

Ele, brasileiro, solteiro, ferrameJteiro, natural de Jaraguádo SUl, doniciliado e residente
na Rua. Coelho Neto, 143, América, Joinville, neste Estado; filho de Oemente

Domingos e Valdfvia BachmannDomingos.
.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural deRio do Sul, nesteEstado, domiciliadae
residente naRuaLeopoldoDiel, 108, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filhadeSolita

,
.

Vieira.

EDlfAL N° 20.971 de 04-03-1997

ALMIRO BAUMANN E�I JANICE MUCH BIER
Ele, brasileiro, solteiro, ajustadOr mecânico, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e

residente na Estrada Garibaldi, nesta cidade" filho de Ervino Baumann e Irenita
Gaedke Baumann.

.

Ela, brasileira, viúva, dObradeka, natural deMàripä, Paraná, domiciliada e r�idente
naEstradaGaribaldi, nesta cidade, filha de GuilhermeMuch e InnaMuch.

EDitAL N° 20.973 de 04-03-1997

Cópia recebida do cartório de Rio Negro, Paraná
LAURO SPAUTZ E LEONE APARECIDA PET'fERS

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e

residente naRoa AugustoMielke, 393, nestacidade, filho de Nestor Spautz e Lucia
VilnerSpautz.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Mafra, neste Estado, domiciliada e

residente Da Rua Sergipe, 159, Vila Paraíso, Rio Negro, Paraná, filha deÖlympio
Petters e Eny Nair, Petters. �

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que lerá publicado pela imprensa e em' Cartório, onde será afix�do
por 1S (quinze) dias.

EDITAL
-

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOflcla1 deTltulosdaComarca

de Jaraguádo Sul;Estadó de SantaCatarina, na forma da Lei, etc.
Faz�r a todos quanto este edltal,vlrem que se acham nesteTabellonato pára
ProtestoosTltuloscontra:

Cristlna,Sebach Habtz - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 - Nesta;
Com. de TintasSM C Ltda. - R. João Picolll, 57 - Nesta;
Canaveral Com. Prod. L1mp. eHig. Ltda. - R. HarryHadllch, 790 - Nesta;
Eunice dós Santos Happel- R. Adolfo Menel, 188 - Nesta;
Fátima Neucl- R. AMnHot n2 196 - Lot Dalmar - Nesta;

, ,

HS Ind. e Com. de Prod. Allmentfclos - Estrada Braço Sul Km 25 - Nesta;
. . .

. ..

HS Ind. e Com. de Prod. Allmentfclos Ltda. - EstradaBraço do Sul Km 25 - Nesta;
JS Bombas Ltda. - R. Manoel FrancIsco Costa, 259 � Nesta;
Nllton Dalpjaz [tda. - ME - R. ExpedldonáÍlo AntOnio Carlos Ferreira - Nesta;
Nereu Nalmburg - Rod, BR 280 Km 69 sln2 - Nesta;
Ph Têxtil Ltda. - R.'Mal. Castelo Branco, 4015 - Centro - Nesta;

RefrigeraçãoJaraguá Ltda. - R. HorácIQ Rublnl s/n2 - Nesta;

Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. HorácioRlblnl, 100�,Nesta;
RelIeI Enxovais Ltda. - R. JoInvllle, 1641 � Nesta;

.
,

,
RelIeI Enxovais Ltda. - R. JoI�VlIIe, 1641 - Nesta;

RefrigeraçãoJaraguá Ltda. - R. Horácio Rublnl S1n2 - Nesta;
. .

Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. HotáGloRlbinl, 100 - Nesta;
RW ModaJovem - Av. Mal: Deodoro da Fonseca - Nesta;

, RobertoCarlosC�ral- R.Tlfa Funil s/n2 casa 3 - Três Rios do Norte - N�sta;
Silvio Luiz KlimekowskÍ - R. Águas ClaraS,�n2 - Nesta;
Sul Frio RefrigeraçãoJaraguá Ltda. - R. Horácio' Rublni, sln - Nesta;

"

W�lhernazza Ind. Com. de Repres. Ltda. - R. ArK)'Bom s/n2 - Corupá.

LS/Jaraguá do Sul, 5 de março de 1997

Ilton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

Ao

EDITALESPECIALDE FALENCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FAL�NCIA faço saber o

,
.

,

, responsável pelosTítulos abaixo relacionados, que osmesmosseacham neste

Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS em 13 de março de 1997,
sé não for pago.
Ao intimado é fácUl�o pagar, ou postul�judicialmente asustação d�protesto
Ao apresentar declaração de respostapor escrito.
Este EDITi\L é expedido em virtude de não ter sido possível encontrar o

responsável no endereço fornecido.
ESP. CHEQUE-LR-774930 - VENCIMENTO àvista - VALORR$: 550,00

. -

ESP. CHEQU&LR-774931-VENCIMENTOàvista-VALORR$: 550,00
ESP. CHEQUE-LR-774932 - VENCIMENTO àvísta-VALOR R$: 550,00

,

DEVED<?R: SADZINSKI BRINQUEDOS LIDA. - ME

-DCTO.: CGCIMF nOOO.885.702/0001-08

CREDOR: Faq. Framo Ind, Com. deLaminas Ltda,
�

,

,
,

NaformadoArt, 883 do C6digo de processo Civil eDecretoLein07.661145
- Art. 10, Provimento f6193 d CGJSc.

Jaraguádo Sul, 05 demarço de 1997

DtonHofInlann

Tabelião Substituto

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



BALANÇOPATRIMONIALDOSEXERCíCIOSSOCIAIS ENCERRADOS

I

J�guá do Sul, 7 demarço de 1997 PUBLICACÓES LEGAIS' CORREIODOpovo - 3

Comércio e Indústria Breithaupt SIA
, Sede: Av� Getúlio Vargas, 268 ., Jaraguä doSul- SC CGC-MFn° 84.429.810/0001-58

"

Filiais: Jaraguá do Sul- Guaramitim - São Bento <lo Sul � Mafra � Joinville

RELATÓRIO DA DIRETORIA

. ISENHORES ACIONISTAS: Atendendo às disposições legais e estatutárias, temos asatisfação de apresentar�V. Sas., o Balanço Patrimonial e as DemonStrações
Pinanceiras relativas ao exercício social encerrado ein 31 de dezembro de 1996, as quais, foramauditadas pelaAUDIT - AUDITORES INDEPENDENTES SI

C. Colocamo-nos ao inteiro dispor deV. Sas., paraprestaras informaçõeS que julgarem necessárias. ADiretoria \

CIRCULANTE
.

31/12/96
R$

31/12/95
R$·

ATIVO

Caixa, Bancos, Clientes, Estoques, Adiantamentâs,
Outros Créditos,Desp.Exerc. Seg.
REALIZ. A LONGO pRAzO: Depósitos Judiciais
PERMANENTE: Investimentose Imobilizado

'. TOTALDO ATlVO , ......•..........................

22.045.600,00
98.029,00

.

4.8.84.279,00
27.027.908,00

19.6.78.383,00
74.635,00

4.959.476,00
.

24.712.494,00

.PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores, Obrigações Sociais eTributárias,
Adiant Clientes,OutrasObrigações
EXlGfVELLONGO PRAZO: lost. Fínanceiras

.

RESuLTADO DEEXERdCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIÔ LiQUIDO
Capital Social,Reservas deCapital, Reservas de

.

Lucros eLucros Acumulados , ....•............
.

TOTAL DO PASSIVO ; � .

9.517.764,00
74.461,00
900.010,00

'9.269.378,00
167.405,00

16.535;673,00
27.027.908,00

15.275.711,00
24.712.494,00

DEMONSTRAÇÃODERESULTADO DO�EXERCíCIOS SQCIAIS ENCERRADOS
/

31/12196
R$

31/12/95

',R$
.

Caixa, Bancos, Clientes, Estoqaes, Adiantamentos,
'DÉBITOS
Devoluções e impostos incidentes sivendas,
Custo das Mercadorias Vendidas, Desp. ci
Vendas eAdministrativas, Depreciações e
.

.
. .

�orti�ões, CorreçãoMonetárià do Balanço,
, Result. daEquivalênciaPatrimoniaI eResult.
.do Exercício

'

;; .

II

(

104.362.814,00 92.061.445,00

CRÉDITOS
Vendas, Presto de SeIViÇ<>s, Receitas '

FmanCeims Uquidas,'Result. daEquivalêÍlcia
PatrimonialeResultado não

.

.. .Operacional ; : . 104.362..814,00 . 92.061.445,00

.

,

Jaraguá do Sul (SÇ), 31 de dezembro de 1996.

DIRETORES: Hans Breithaupt - CPF 009961579�72, Bruno Breithaupt - CPF 093095869-15
.

Roberto Breithaupt - CPF 21658757�-04' 6nnen p. Brei�pt - CPF 180074909�06

Adolar Lueders - Gerente ContábillFinanceiro - TC - CRC-SC n°4.351 - CPF 006286209-00

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



Qtos Gar Bairro EndereçoJPo�to Ref. InformaçõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes 'R. Herold Hesse, 30 75.00 Semi acabadolNegociáveis
Casa Alv. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 80.00 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. P!lPP RMarcos V. Girona; 474 85.00 Aceita carrollmóvel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPàuIa Rua634- 103 .25.00 Casa em coastruçãc/Iroca .

Casa Alv. 180 -4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 139 80.0 Troca por apartamento
, CasaMad. 60 2 1 Corupá R. LudowicoWeiler, 210 12.00 Aceita parcelar/carro

�Jlßfl�� R ml1���
Casa Alv. 220 3 ' 1 VIeiras R. Adolfo Tribess, 5· casa 85.00 Aceita casa de maiorvalor
Casa Alv, 152 3 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.00 Aceitacasa de menor valor

, Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.00 Aceita carro até RS 8.000
Casa Alv. 48 2 Guaramirim R. 84V. Nova (Guaramirim) 15.00 Aceita terreno emJaraguá

.

,.

Casa Alv. 70 3 Figueira. R.Avelino Borba,242 fundo, 12.00 Seini-acabada - Parcela-CARTÕESDEVISrrA
-RECEfTUÁRlOMÉDICO

Casa Alv. 93 3 Champagbat R. Irmão Magno, sinO -65.00 Aceita apartamento e carro

-LAUDA$PEH$ONAUZADAS Apto OK 273 4 2 Centro . Ed. Athenas - 40 andar 270.000 Quitado - Todomobiliado
-PASTAS Apto OK 153 3 1 Centro

'

Bd. Schíocbet - 120 andar 50,00 + CEF / FicaCozinha/BWC
- FICHASDEESTOQUE ' Apto OK 178 3 2 Centro Bd. Carvalhó (Rua CBF) 75.00' Quitado - 2 vagas garagem
-MANUAlSTÉCNICOS . Apto OK. 130 3 1 Centro Ed.Isabela - ZO andar 30.00 + CEF - aceita carro/lote

. -BLOCOSDERASCUNHO Apto OK 13Ö 3 1 Centro Bd. Isabela - 30 andar 35.00 + CBF - Troca por casa

PElISONAI PADOS Apto. Cons. 112 3 1 Barra , Res. Harri Marquardt 40.00 Quitado - EntregaMarço/97
-BOLE'I1NSINFJ Apto Çons. 135 3 1 Centro Bd. Klein- BmCcestrução 70. Financiado em 48 parcelas

�S..PÚaucos Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção ·38.00 Pinanciado em 48 parcelas
- LIVROS..REVISTAS...�IBlS..

Lote 483 Versalhes Rua812 - Versalhes n Negociáveis /Parcelado
PAIW=' E lOS Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse Negociáveis /Parcelado

·- ....ORNAISPEAlÓDICOS Terreno 10000 - Nereu . . Após Nereu - BR 280 . Negociäveis
-FOTOLITOS terreno 8000 - Nereu. Pröx, Arroz Zanghelini . Aceita parcelas

-COMPOSlÇAoA LASER Terreno 2608 - Nereu . RuaAndré Voltolini Negociáveis
-INlPRESsAOEMOFF-SET

Lotes 465 Figueira ResidencialPiazera I Bot. 2.000 -t 48 x 224
Lotes Vários .. Amizade Residencial Behling Entrada+ parcelameato
Lotes Vários - VilaNova Pröx, Fórum/RádioRBN 20% entrada - saldo 20x
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Ger.mium 8.00 SEM ENTRADA 220 pl mês
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes' Vários - VilaLenzi ResidencialPiermann I Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários � Barra Residencial Satler Diverso 0% entrada - Saldo 18 x

Chácara 180000 - Garibaldi &tr. Garibaldi - Kni 15 80.00 Casa 3lv. - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão HÚDgíII'os - Km 13 2{).00 Semmoradia - Trocaiparcela
O!ácara 49172 � Corupá Estrada Bornplant - Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela
O!ácara 20000 - RioCerro Rio Cerro D - Km 2Q,

\ 50.00 Casacom 183m2/Troca

CORREIODO POVO - 4 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS I

Jaraguá do. Sul, 7 demarço de 1997

APARTAMENTOS
CENTRO

EDF.RES.DUNKEREMCONSTRUçAONOCOBAçAODACDADE2E3
QUARTOS.SoMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Carvalho - Apto. cl, 193m2 (31' pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte.
e demais dependências. R$ 90.000,00
Excelente cobertura no Edlt. Riviera c/246,OOm2 -, próx. ao Beira Rio
Clube de Campo
Ed. Menegottl - Apto.. cI 2 quartos + dep. empregada, SR andar. Av.
Marechal Deodoro - R$ 45.000,00
Ed. Mlner - Apto. cl 3 quartos demais dependências. 21' andar. Frente
ao Foto Lees - R$ 45.000,00

TERRENOS-

CASAS

VILA NOVA .: Excelentes lotes financ�dos em 10 meses
- prox. ao Fórum e ao BrelthalJpt
ILHA DA FIGUEIRA - Ter:reno de esquina clS79,00J112

. CENTRO- RuaWalterMarquardt - Excelentes lotes frente
aoSl,.:>ennercadoBreithaupt .

CENTRO - Preso Epltãclo Pessoa. Terreno cl1.548J112
. edificado clcasa de materiale outrasbenfeitorias.
CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo
399J112 - R$55.000,00
NEREURAMOS - Terrenomeclndo3.400t'n2locaJlzadonas
margensdaBR-280-�$20.000,00
CENTRO - Terreno medindo 550mz si benfeitorias, prox.
PostoMlme
VlEIRAS-Terrenomedind06.991 J112s1benfeltorlas
R$50.000,00
BARRA DO RIO CERRO -lot. Papp terreno cl 378J112 -

R$14.000,00
JOÃO PESSOA - Terreno cl1.350J112 sibenfeltorias
R$20.000,OO
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl
721·,57J112
JARAGU�ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl
1.061,82m2
ILHA DA FIGUEIRA (CHÃCA'RA)-Terreno cl 52.875J112 -

,

R$8�500,00

CENTRO - Excelente casa em alv. (Sobrado) cfaprox. 340m2em terreno

cf409,50m2• RuaMàxWilhelm.
FIGUEIRA -Casa novum alvenar�cf 176m2- 4qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre.

. .

NOVA BRASrUA - Casa em alvenaria c/138m2em�rreno c/450m2
RGUEIRA - Casa em alvenaria cf550m2em terreno cf 1600m2
ESTRADANOVA- Casa em aIV. c/150m2em terreno cf261,80m2- RS

371-7931
RuaAntonlo C. Ferreira197

CREC11741-J

COM'U • V.IDI • 10TIli • ADMlI�U ••ICOI.OU

GRÁFICA
Rua Walter Marquardt, 11BO

ADMINISTRAÇÃO
Av. MarechalDeodoroda Fonseca, 122
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919
Jaraguá do Sul - SC

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



Jaraguá do Sul, 7 demarço de'l�97 CLASSIFICADOS 'DE IMÓVEIS COIUtElODO povo - 5

LOCAÇÃo ,

'

C6d. 604 - Casa de madeira cl3 Cl48rtos na Rua Ber1ha
Weege, 457, na Barrà do Rio Cerro - fi$ 390,00
C6d. 623 - Casa de aIv. cl 2 quartos, 2 banheiroS, sala,
cozirha. lavaneleria e garagem, podendo a parte �
'�te se utilzada comercialmente. BaIrro João Pessóa,
próxino ao SUpennercado Dois Innios - R$ 300;00
C6d. 633 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinvile, 3511,
defronte a Da da Weg - R$ 400,00
C6d. 664 - Sala comercial - Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 97 8197 Ed. Diener - R$ 390,00
,C6d; 667 - Salas comerciais (17m /4,5 x4) - R. Manoel
F. da Costa, 973 - João Pessoa - R$ 250,00 (fnlnte) R$
200,00 (fundos)
C6d. 660 - Sala comercial cl bartlelro (área 30m2) - R.
Reiloldo Rau, 399 - Center Foca si 4 - centro - R$
500,00
C6d. 683 - Sala comerciai (área 40m2) R. marina
FIUtuoso, 180 - Centro - R$ 300,00

'

C6d.... - Terreno (15x28) R. Bernardo Dornbusch �,

R$ 250,00
'

C6d. 8'7 - Terreno, (450ffil) R. marina FRJtuosó, em

fnlnte 'Schopping Jaraguá, Centro - R$ 250,oô
C6d. 618 - casa cl s ....te + 3 quartos, 3 BWC, sala
,jantar, sala de estar e IV, lavanderia e garagem - R:
Marina Frutuoso, 476 - Centro - RS 800,00
C6d. 841 - Apto. cl sufte + 2' qtos, dep. empregada e

garagem; Ed. Jacó Emnendoerfer - 3°' anelar - R$
600,00.'

'

,

C6c1. 888 - galpão cl 100ffil, próximo a Weg II, cl 2
escritórios de 75ml cada, cl 750ffil de área de carga e

descarga cl2 BWC, 1 lroc$dor, 1 chuveiro e 1 mictório,
cl refeitório, churrasqueira cl cozinha completa e área
de lazer. R$ 2.50Ó,OO

_C6d. 196 - Casa mista H4m2 cl 3 quartos na R.

Erwino' Menegotti, R$ 38.000,00
C6d. 200 - Casa em alv. - 196m2 c/ 3 quartos -

R$ 49.000,00
C6d. 201 � Casa em alv. 216m2" c! sufte + 2

quartos no bairro Czemiewicz - R$ 130.000,00
C6d. 229 - Apto. c/ surte + 2 quartos e garag,m
no Editrcio Jaraguá - R$ 57.000,00
C6d. 240 .: Apto. c/ surte + 2 quartos e garagem
no .Edltfelo 'Isabele - R$ 35.000,00 +

financiamento junto CEF.
C6d. 242 - Apto. c/ surte + 2 quartos e garagem
na R. Germano Màrquardt, próximo à Marisol -

R$ 40.000,00,
,

C6d. 392 - Terreno c! 442,20m2 - Rua Jorge
lacerda - R$ 58.000,00
C6d. 396 � 'Terreno c/337,5Om2 13,50m2 (13,50
x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00
C6d. 195 - Casa de aIv. (área 127m2 em terreno

de 400m2) cl 3 qtos., sala, copa, cozinhá, 2 bwc,
área s,erv., desp., garagem !'lateral R. Princesa
ltabel, Vila Mal:)a - R$ ,35.000,00
C6d; 188 - Casa de alv. (área 108m2 emterreno
,'de 427,50m2) c/3 qtos, sala, cozinha, bwc, área
de serv., garagem, murada - R. 721 nll 118 -

loteamento SoH - Garibaldi
C6d. 243 - Apto. com surte, 02 qtos., dep.
empreg�da - Ed. Jacob Emmendoerfer.

::�""""""",,,",,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�:.,:

Pàrecer Comerciai
, Incorpor.,lo

Vende - Admlnl.tra

Compra - Ailiga

DEFRONTENJFÓRUM'
CRECIOO171o-J

FONEn=AX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÄ DO SUL - SC
CASAS

_

'

, '

c.ia mill. D' m.: Victor ROleiiille,g, boa pan rmneiamédo R$ 15.000.00 ,

'

Cu. de ."81.ia D' ma: Lúz Goni•• AyrolO, SOl. com 3 qtol. e dellllil d..,aidencial, pJÓ'L • cool: LIDcU. R$ 32000.00 - Nes.
Telr8l0 D. m. Uu.Ii. S7. eoqua. com 1.451 .... - R$ 13S.ooo.00 • Neg.
Apto. DI ReiDo"o Rau. com 3 qtol. e demlil dep. R$ SI.ooo.OO - Neg.
Duu C'III D.IIl. d. FWiera prmmo 10 Supermercado IlDliles - Un.'em .MII.ia com lUm' - 4 qUlrtol."1a, coZÍlba, "vad«ia. bubei'o
e OUIra de IIIIdera com 3"9IiJtol. Id. co:rinba. lavad«ia. babeiro. etc•• ambal cODllrufd.. DO _mo !elrena com 17SDi- - R$ 3S.000,oo
Cu. _ ."eiI.ia,D' Ba•• do Rop C«ro. ,Ru. LHir. Siller.,com 3 q..ItOI. 2 .. lu. copa, cozaha. "vand«ia. 2 ba_eirol. cm.uqueira. praFm
c<m l:lOm' - R$ 4S.000.00 (negoá'vd) '.'

, ' ,

C... Ioleamenlo Ro.. BIfT•• com '127m' - 4 quartol um. lulle,. lila. cop., cozmJi•• lavanderia. gar.gem com bidróm....gem de elquin••
aquec�or cednl R$ .;7Ó.ooO.ooo (IIegoá've�. aceita-se c.ro. camiDblo. call de mlllOr vlllor - rll_cia..e S� do v.lor (NOVA):'
Ca .. de 1I"".. ria D' Ru. Joti Bnmendoetf«. cem 31ODi-.·4 qUidOS. Iml lulle. 3 ""I. copa. co2Í_a, "vand«ia. S babei'ol. dilpellla, g••em
p/2 carrol, Cbli'f.aqucira, bidrollllll._' leIIO ,10". taRDO cl 68em' - R$ 130.000.00 - (neaocüyeL aceita'le I;"rena.
Cu. nilll Rui W.a.r M.qu.... cl uem'. 3 qUiltos. ""I. coza.... banbei'o. g••a. "'1r8l0 com' 647111*. oendo 17.ocmt de 1'811e...u:elede
pODlo Com«cÍlI - R$ �.000.00 (negocÜYd) 10 lado do Polio Mime.
C... milU em Cbico de P,u". com 3 quartol...... COPI. cOZÍlb•• lavand«ia. gangem; bubeiro. Iodl mur"l _ R$ 2S.000.00 - parcelamol •

Degoc iivel.
'

Duu cuu bcllUd.. DO fmál d. Ru. Campo Alegre - exeelelle eslado _' R$ ZS.OOO,oO (IIegocUvel).
Duu ci.. dSl'OIIle • W. D de .Mnaria. cem 4 qUlIlOI. ""I. cazah... babeirol. etc. - !elr8l0 com -18008" _ R$ 40.000.00 (II.OO"'eO.
Ca.. DI Ru. Joio P"á..cbeck, de 1"81.ia can' 110..... 2 lullei. 3 qUlltos. copa. comha. ba_eiro.....m, !elr8l0 cl 414 .... e mlil Im. caia
de m"en junto 10 melmo "'tteno _ R$ 68.000.00 Dqlocü""L

'

€... ll' Ru. 2S de lu11o. Podo Comercial _ 2 qUlrtol..... , cOZÍlba, binbeiro. oem�lCIb". - R$ 70.000.00 _ JIe&OCavei _ aceilHe cbiean.
CU. D' Best. Wecae. COlll 140m' com 3 quartos. "'Ia, coZÍlha. copa. guagcm. bubeiro. etc. _ R$ SO.OOO,oO ne&ocavd,
Cua de made;1 Da R.. Max Willem 10 lado da Pi2ZUI cI..rlo _ R$ 40.000,00 lNIoá'",,1 _ ó,lmo POdO Cemercill.
C.. DI Ib. da Fi8Jeira - Ru. Joti T. Rl>eiro - 'Ie,nono 9OOm'. ç... de maden otar. an alvenari. _ R$ 7S.000.00 _ ile&oáwel - ""nde • ma"e
do mÓlIel - Pooto COmerálll, '

Cu. lif. di mi'.,,,;' oemi acabada com ,3 qU.IOI� ..... cózäa •• IavaJideria, banl!éro _ R$ 16.000.00 Nqoá-ivel.
Ca.. Do bairro Sio wirr, com 3 qualtOI. 2 bwc, lila, copa. cozma. lavanderia, disp8l" dlma, pl'óx. 10 übao _ R$ 60,000.00
CUI defronte .',Weg n. com 4 qUInol. 1111. co2Ínb., "v_den •• babeiro. g.'Fm e laclda _ R$ ZS.OOO,OO _ Negoci-i",,1
C... Vila Rau, pfÓlt.......poll ..ora Rdu,," com, 3 '1101. l8Ido I lUlle e dalil dtpaldená.. _ ,R$ SO.OOO,OO _ Negoca",,1
CUI prox. Sear, com 3 qtol e 4eDIIÍl dep8Idfrláll _ R$ SO.OOO,oO - Neaoca""l
Olmo plplo p-Ó'L • lleclle.iva do BIleIba..,1 - R$ 120.000,00 _ N.. '

Cu. pnS'L Marisol Waler Mai'qu.d( com I.soem' - Miá Cb�*l R$ 70.000,00 D••
TEMOS Ap,ARTAMENTOS CASA E GALPÓES PARA ALUGAR

'

TERRENOS
Terr8lo n. Viii NOVI com I IDetrag.... e 384m'. aituado nl rua do Fórum _ R$ 28.000,00
TerlieDO Do LDt A:r.alliu CClIII 7'l9.r - R$ IS.OOO.OO de 81..... + :I) pared.. df: R$ 3SO,o0
Tetreno rua AniI20nal CCllll 6OOm' - R$ 15:000.00 Neg,
TerlleDo pJÓ'L • F.ctjdade com 42em', de esquina - R$ 7.000,00 N.,

, Terlleno BR 280 pr... au.anirim _ R.$ 12000.00 Nes.
Telr8l0 na R.. ZS de Itjho com 'I.OOOm' _ R$ W.OOO,oO Neg.
Te.DO prox, 10 V*Sria - R$ 10.000.00
TerleDo Vi .. Rau COlll ,36Qn" _ R$ 8.000,00
Terr8l0 Viii Nov. cem 392m' _ R$ 22.000,00
,Terr8l0 LDI, Cha"'�nb. com 6OQn" _ R$ 32000.00 IWII.

-

Terr8l0 prÓ'L Recreai;'. Mariaol com 314m'. 12124 _ R$ 20.000,00 negocia ·p.celo.
TelWllo DO 101.' IlWldpolia de' R$ 11.000,00 e R$ J.2000.00

'

Tell'Cllo bt i:Iu*e - B.ra . R$ 9.000',00 e 10.000.00
TerleDo LDlameDto &Iae prm. 10 BotlCaso • R$ 8.s00.00"e R$ 1I.s00,OO _ Ne&oca",,1
Tetreno prol!. 10 MlfcoUa de esquina com 634.00mo_ R$ 20.000.00 Ne&oçitvei
TerleDOI próx. 10 ColldomlDiII Amitade. D' ma: Robello ZiemaD CCllll 7<».... esqua. e ou ..o de esquai com 640m' • R$ 2S.000.00 ac:ela ca.o'
,- Negoeiivel

.

,
'

.

•

" VENDAS
APARTAMENTO: cl2 quartos, 1 banheito, sala, copa, cozinha, área de serviço.
churrasqueira, garagem, Editrcio Juliana.

'

APARTAMENTO: cl 1 suíte. 2 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha. dep,
empregada, área de serviço, garagem, Edificio Otávio COrreia.
CASA DE ALVENARIA: cl 3 quartos, sala. copa. coZinha, banheiro" área de

serviço, garagem e dispensa. Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA: cl 4 quartos, sala, copa, cozinha. área de serviço.
dispensa, garagem. VHa Lalau.

-

CASA DE AI,.VENARIA: cl 4 quartos. sala. copa, cozinha. banheiro, área de

serviço. Jaraguá-Esquerdo.
CASA DE ALVENARIA: cl 3quartos, sala. copa, cozinha, área de sérviço,
banh8iro, garagem. Francisco de Paula.
CASA MISTA: cl 3 quartos, 1 banheiro, 2 salas, copa, cozinha, área de

serviço, dispensa, garagem. Vila Lalau.,

TERRENO: cl 392mZVia Lalau
TERRENO: c: 790mZAmizade
TERRENO: c: 10,256mZ atrás do Posto Vargas
TERRENO: c: 608m2 Loteanebti Marquardt
TERRENO: c: 392mZLoteamento Bartel
TERRENO,: c: 832,58rilZRuaWalter Marquardt
TERRENO: c: �mZViIa Nova

R\la 25 de Julho, '317 - Vila Nova -

Jaraguá do Sul - SC
FONE(047)

37Z�113-371�7&

,

aMOVEIS:
Vende-se Casa de Alvenaria no

centro de Jaraguá com 4 quartos, 2
'banheiros e dependência de

empregada por RS 40mil -

negociável. Tratar312-0907 ou981-
4008.

Vende-se Chãeara de 360�OOOmz.
própria para criação de "Trutas" e

outros peixes. Preço à combinar.
Tratarcom sr. Dorlyno telefone373-
0292

Aluga-se Apartamento para
rapaies por RS 130.00, tratar 973-
8091 ou.372-3210 no Ed. Jaraguá.

Vende-se-Casa no BàirroAna Paula

m;80mzalvenaria, todamuradaRS
2Omil. aceito carro. Tratar 973-9886
ou no local. R. Afonso Barbi, 171.

Procura-se Casa para alugar com 4

quartos e bastante espaço, aceita,
chácara. tratar 371-1669.

Vende-seTerreno no Ana Paulam
de esquil,la, com 770m2 com

construçãe e sobrado de alv.• bar e
mercearia em funcionamento. tratar

, R. C, 77210te 115 comEvandro.

Aluga-se Casa R.'Ana Karsten.
210. terreno com 420mz. Ttatar no •
local comVanderlei.

, Vende-se Ap'artamelito com 43mz
na Vila Lalau, próx. Weg n. aceito
carro:Tratar Prof. Henrich Geffert.
666 no baT do Tiririca ao lado da

Sanl9 Anjo Cargo:'

Prócura�se QJitinete para alugar.
tratar973-5971 comNete(casalsem
·filhos).

Vende-se Casa em Guaramirim de
140mz alvo ao lado do Schopping
daModa por RS 28mil. Tratar 373-
'0104 com FranciscoMatos.

'

- Vende-se Terreno de 495m2 próx.
JoãoWiestporRSl1mil. Tratar973-
5464.

Procura-se Casa para alugar até RS
150,00. Tratar 371-0881 com

Rosimeíreemh.coml.

Vende-se Casa em Três Rios do
Norteao lado da Cancha do Edegar,
falar com Pelé no local valor deRS
12nil.

Vende-se Casa com 720mz por RS
30mil oualugo por RS 600.00 à RS
700.00.Tratar 973-5�29;

Aluga-se Quarto para moça.. Tratar
R. João Palnincheck. 254.

Aluga-se Quarto para moças e

rapazes. Tratar em frente
ASsembléia de Deus no Centro às

9:30h comZeli.

Vende-se Casa no Bairro Avaí em
GuaramirimporRS 10niiI. tratai-373-
0047.

Vende-se Terreno à 50mts do Posto
28 emGuaramirim. Tratar 979-0298.

, f,

Vende-seApartamento noAmizade
ou aluga por RS 300 .00 mensais., .

Tratar 371-4642.

Aluga-se Porão de 2 peças, ,R.
Ãntonio Carlos Ferreira, 650 tràtar
no local, valor R$ 150,00.

Vende.se 2Terrenos de 600m2próx.
àMarisol. Tratar372-2033.

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



VEtCULOS I IMóvEIs'/ CORREIODO POVO - 6
,

CLASSIFICADOS DE
• Jaraguá do Sul, 7 demarço de 19'97

."." HABITAT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIARA
C:P!CI4/.&I

VENDAS

101 - Casa 220m2 c/surte + 2 dormãönos demals
dep. Rua Campó Alegre.
102 - Casa 160m2 c/ laje 3 dormitórios - Rua

Epitácio Pessoa próx. Comercial Rau.
103 - Casa com 100m2 com 3 dormitórios
Loteamento Ana Paula: '.
104 - Casa com 100m!! terreno com 538m2 -

bairro Água Verde.
105 - Casa com 130m2 terreno com 520m2,
entrada Rio da Luz próx. Malwee.
106 - Casa de alvenaria com 180m2 com surte +
2 dormâönos demais dependências - centro.
1 f11 - Casa co 15Om� c/3 dormHórios + dsp, de
empregada Rua Leopoldo Jànssen:
APARTAMENTOS
201 - Apart. com 120m2 com 02 dormttórlos Ed.
Juliana Rua Gumereindoda Silva.'

'

202 - Apart. com 123m2com suite + 2 dormitórios
demais dep. Ed. lzabella Rua Procópio Gomes
de Oliveira.
203 - Apart. com 96rTÍ2 com 2 dbrmHórios
Residencial Imigrantes entr + flnanc.
204-Apartamento com 2 dormitórios Condomlnio
Amizade entr + financ.
205 - Apartamento com 155m2 Ed. 8chioehet
entr + finane.
206 - Apartamento com 3 domritório Ed. Miner -

Centro
'

TERR�NO
301 - Terreno com392m2 - Rua Alfredo Meier -

Loteamento Centenário entr + saído em 02
anos.

302 - Terreno cornaoo.oooneeom água, palmito,
mato - pröx Hospttal Jaraguá.
303- Terrenocom 468m2- RuaAntonio Kachella
- Ilha da Figueira.
304 - Chácara de 11.500m2 com água, árvores
frutlferas - 90a Vista.

t

305 - Terreno com 382m2 - Loteamento Kalser -

Ilha da Figueira.
306 - Chácara com 15 margas próx. Wingando
Meier - Garibaidi. ,

3f11 � Terreno com 6OOm2i.oteamento Versailles
308 - Terreno com 589m2 Esquina Rua Ilha da
Figueira.

'
'

309 - Terreno com 532m2 - Estrada Nova próx.
Faculdade.
310 - Terreno com 37.QOOm2 - Vila Amizade
311 - Terreno com 1.25Om2- RuaTreze deMaio..

ALUGA-SE'
401 - Apartamento Ediflcio Carvalho com �3
dormitórios
402 - Apartamento Ediffcio, Juliana com 3
dormitórios"

'

403 - Apartamento' Edif.fcio Amizade com 2
dormitórios
404 - Casa em alvenaria com 3 dormitórios Bairro
Brazäo.
495 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios Bairro
Brazäo
4Q6 - Ponto comercial casa com ,120m2 Rua
Presidente Juscelino
407 - Salas com 35m2 Ed. Picoiii - Centro
408 - Galpão Industrial Rua Leopoldo Janssen

RUARUPESCIDODT, 1S'1
,(AO�ODA 100� FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOSIMOB'UARIOS LlDA.

VENDE - ALUGA - ADIViINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

t;m con8tftltäo - Si8t� d. COndomínio
\

APTOS�MCONSrRuçAo
Edlf. P.tl1nl. - R. Josl Emmendoerfe,

,

- Apto. c/ 111 m2 - 22 andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - AS 50.000,OQ - entrega chaves em abriV
97

.

Eillt. DI,nthu. - Rua Mllrina Frútuoso
.

- Cobertura Duplex 904 cl 397,I}Om2, c/ 3 suítes e demais d�. lareira - churrasqueira ir.ld. - 2 vagas, garagem. Eritrada + parcelas de
condoi'nínioapartirde AS1.944,93, reajustadospelo CUB

- "

- Apto 702 e 801 c/225m2- suíte+ 2qtos;, sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão detestas, piscina - Entraqa
+ parcelas de condomínio a partirde R$1.175,26 reajustadospeloCUB .

- Apto 304 c/ 214m2 - entrada + parcelas de condomínio a partir de AS 1.046,71 - reajustados pelo CUB
- CoberturaDuplex903c/39t,8Om2, cl3 suítesedemaisdep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02vagasdegaragem - Entrada+parcelas
deCondomínio apartirde AS 2.048,06
Edit. Ama,anthus Rua Adolfo SlICa,; - lat da Rua Amazona. (SCAR)
- Apto c/300m2, temos disponfveis apartamentos nl! 301,302,501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65Cubs (AS1.539,75)/mês.
R.dl.ne/al Amarillp Rua A�/o 10,1".111 - Vila Nova '" '.

- Apto. c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada A$19.600,OO +.parcelas de co.ndomínio de 1.934 Cub
. (R$ 815,85) - entrega chaves nov198

CASAS/APARTAMENTOS
- Casa Aiv. c/ 158m2 - R. Alvino Stein, 960 - São luiz R$ 40.000,00, troca por apto.
- Casa alvenaria c/ 200,OOm2, na Rua alivia Chiodini Pradi, 33 -Jart\Quá-Esquerdo - 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/03suítes+ 03 quartosedemaisdep. - Rua Canoinha, 71-Centro� AS180.000,00 .

- ótima casa em alvenaria c/piscina - Vila Nova -R$ 65.000,00- Vendeoutrocapor apto.
- Casa c/ 320,00m2-.02 suítes+ 1 quarto + 2 Bwc SOCial, sala estarfj8ntar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira,
piscina 5,OOm x10,00m - R. Gus�vo Hagedorn - Vila lenzi- R$180.000ßO

'1"ERRENO$l ,

- Te rrenecl28.269m2, notrevóqueváiaBlumenauC/165mde1rentep/BR413,contendo uma casa' de madeira c/ 150m2 + galpão
de alvenaria c/ 200m2 - R$170.00a,oo
- Terreno,c/450m2- R. AméliaFischerEnke, Vila Rau- R$,12.900,OO·
- Terreno c/ 392,00m2 - Rua Ernesto lessmann - Vila Lalau - R$18.000,OO
- Terreno c/396,22m2- Rua Eleonora S. Pradi, Centro- R$37.1 00,00 '

- Terreno c/ 350,OOm2 - R. Lat. - R. lato cta JoséT. Ribeiro - Próx;TlbosMohr - R$1 0.500,00 oU,entr:ada AS 3.000,00 + 5 parcelas de R$
,

1��OO
'

,
,

'

,

- Terreno c/ 616,OOm2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno c/ 420,OOmi - R. Donaldo Gehring - Ao lado CosmoTurismo - R$ 48:000,00 - troca-se por casa ou apto.

GALPAOINDUSTRIAL/COMERCIAL
-Galpio Industrial, estruturamontada, cobertura paga, com área de 400,OOm2, e oterreno:c::om 654,00m2. RuaJoio Franzner, em frente
à IgrejaSio luizGonzaga. Preço R$ 39.800,00.

.

- Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pj aptolterreno.
LOCAÇAo '

- loja c/ 42,00m2 - R. Ber.nardo Dornbuech, 590'- R$ 300,00
-Loja C/25,OOm2:f=iova, R. Bernardo Dornbusch 1086 - R$275,OO
- loj�c/ 150,OOm2 + subloja em acabamento - R. Adélia Fischer - Centro - AS 800,00
- lojas - R. Eleonora S. Pradi ido Anturio c/ 42,24m2 - R$ 30á,OO - c/ 53,47m2 - R$ 400,00
- loja c/35m2 - R. 'Guilherme Hering, 70 - Edit. Érica - R$ 300;00

'

- loja c/ 62,OOm2 - Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400,00
- Apto. CI 3 qtós - R. Eleonora S. Pradi (Centro) - R$ 550,00
- Lojas C/72,OOm2 - Rua JoséTheodoro Ribeiro, 355 - após Indumak - 72,OOm2, R$ 275,00
- Apto: c/02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio - R$ 450,00
- Sala comercial semi-mobiliada -12 andar- esc. montado apróx. 70,OOmz+ sobreloja apröx 75m2 - Av. Mal. Deodoro - Ed. Florença - R$
666,00
- Casa c/ 01 quartb e demais - R. Angelo Schiochet - Centro - R$ 300,00
- Apto. CI 03 qtos 03 Bwc, cl dep, empregada - R. Preso Epitácio I?essoa - R$ 550,00
- Apto. c/ 02 qtos e demais dep. - R: Guilherme Hering, 70·- R$ 450,00
- Apto. c/ 03 qtos e demais dep. - R. Bernardo Dornbusch, 590 - RS 450,00 .

- Apto. c/ 02 qtos e demais dep. - R. Antonio C. Ferreira - Pröx, Arte laje - R$ 300,00

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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luta, noeno de 1932,'

o sÉculo QUE REVolucioNó� OS diREITOS dA MuliiER

o começo deste
século,
praticamente as

,

únicas mulheres
que se dedtcevem ao

trabalho extra
doméstico eram as

operátias" que
'pertenciam as classes
menos favorecidas.
Esta menltesteçêo de

interesse.'pelo trabalho
e por direitos iguais
começava em 1857,
quando em Nova
Iorque, .129 operárias '

de uma indústria têxtil
montaram ume greve,

proteetendo por
melhores 'condlçôee de
trebelho e acabaram
sendo queimadas vivas.
A data toi um marco na

luta das mulheres pela
igu'aldade perante
vários preconceitos g_ue
a cercavam ,e, 'que
ainda cercam.

No Brasil, depois de
participarem do

. movimento
,abolicionista, .partiram
para a conquista do
voto, (1910) que

, somente aconteceu
'

depois de 22 anos ele
"

trabalho.
,

'quàndo o presidente Hoje, cada mulher
.

Getúlio Vargas combate todos os

promulgou, por preconceitos à sue

decreto-lei, o direito de meneire, sejam elas
votar e de serem

.

pottttoee, advogadas,·
votadas. Os anos 70 médicas-ou mães 'de
trouxeram a famflia, , lutando pela
promulgação do defesa dos direitos
divórcio e nos anos 80, humanos e

a conquista detinittve
'

principalmente por um
do mercado de mundo rneis digno.

::::::::::::::::::::: :::::::: ...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::�:::::::::::::::.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::.:::::..�.. ..:::::::
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I - U fi L flI� 25 da Ju� 1430· \1k1 Nova '

'1�1� l ','
'

, ;���1�[I_(l�/Fax: 371-7332
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VARIEDADES·2

I"

- Em 1989, EvlSinsvalvoltavacomcuriosidadescomnomespolftico�: "Deontem,
dehoje, deamanhã. .. Eudoupulo eoMáriopinóti;Euchutô eo ToledopilJ,z;Eu'
sou grande e o Soutomaior; Eu sou sincero e o Cidfranco; Eufaço cofres e o
Pacheco-chaves; Eu crio cabras e oRui carneiro,' Gosto de caiaque e o Valdir

barreta;Eudou a agulhaeoDércioknop;Gilson édossantoseV8niodediveira;
AÍkmartem dulieeoJuarezéfunado;MarinaLenz]éverdieoEvandrousamo
pastor; OAlidopavanello e Luiz zoma; o Lauro épereira, oliveira e oMoacir
pradi; oLaurindoésalvador. OIvoBaehr; tatu; Célio temnomedeEisénhut que
renildafarias;Eujogopedras eo JaimeLuizpedrotti; mlson sedereüpel'Atriz
SchiiUemberg;OAdentirkleinnãocruzoucomoAtafiJemachatJO;ORuiDorval" .

lessmann e oHeinzEdemutido obenaus; OLui; F.'KOlffoi seguidopeloM. úàz
machado; Antonio é Odoriz:Q. neto e Jair é mussinató,' Adejair éBalsanelli e'

Confira,aHist6ria
.'

"A História de nossa gente não pode ficar só na

,

saridade". O Passado �ó é importante se

o S'!" tempo foi bem empregado.

Há8anos

AriovaldoéoX dasSantos".

'_

Hã õ

anos

- Em 1991, a Celesc, sucessora daEmpresul e e-gadeEduardoKel1ermann&
. Cia., depoisEmpresadeLuz e ForçaJaraguá Lldti,fundadaem18/ln919,
demoliaoprédiosituadonaRua4(RuaPreMmteEpiJácioPessoa) - patrimfJnio
histórico earquitettmicoda áreacentraldacidade. consruido nadécadade 20,

"

'sem ouvir a comunidade, para dar lugara uma area.de f!Slacionamento,
jardinagem, guarita e ,materiQJ guardado num galpão, não dando nem. tempo
para tentar'sÇllvar a' consruçõo, que fica perpetuada num mudo protesto nas

páginasdq mem6ria higórica.
.- O deputado uiJO Wagner (PDS) solicitava novo apoio à cultura, num
pronunciamento na Assembléia Legislativa, benejiciando artes e cultura em

legislação, Servindo a indústria do turismo.
Há4anos

, -Em1993" dados dosHospitais!aragudeSãoJoséinformavamqueCrescia
apopulaçãomasculina emJaraguâdoSuL Em1992 nasceram 128meninos
amais do que meninas. Ao todo, os hospitais registraram um total de 1.840
nascimetuos, representando um aumento de cerca de 2% dapopulaçãodo
Munidpio.
- Estavaprevistapara 21 de,abrila consuu«plebiscitária, emqueoseleitores
eram consultados sobre o sistema de governo: semonarquia 9U república -.
presidencialista ouparlamentarista.'

.

- Cerca de 26 produtores 'de leite tipo B, -de Pomerode, São Bento do Sul;
RioNegrinho, GaspareJaraguädo.Sul; criavamnestacidadeaAssociação

.

Regiqnaldos Produtoresde leitedo tipoB.Aproduçãode toda essa região
era absorvida pela empresa Gumz Irmãos S. A., única que processa e

comercializa'o produto, !Wje do grupo Royal-Fleischmann,. a Fazenda
d

Santana, daRua Gustavo Gumz.
Há 2anos

- Em 1995, na coluna "Reminisc2ncias"eram abordados aspectos. do Paço
Municipal (3 e4), comnovos informes sobrea vida administrativamunicipal
jaragaaense. Ainda osprimeiros temposda energia elétrica.

,

- A partir de junho era implantado na cidade o sistema seletivo de lixo,
segundo o secretario deAgricultura eMeioAmbieNe, Ingo PauloRabi.Metais"
plásticos e vidros eramacondicionados e coletados em embalagens comuns,
deixando de ser reciclados e, ainda, c�usando acidentes freqUentes. O lixo
reciclado tomava-se umafonte de renda alternativa.
- Os triquetraques dapolftica local: o deputadq IvoKonell éxigia satisfações.

..." .

do vice Guenther (em exerdcio) sobre contas no TCE Na Cdmara, José
Carlos Neves (PPR) qualificava Konell de "de/equilibrado", 'enquanto o

vereadorPedro Garcia (PMDB) o defendia, aiegandO do res na áreapolftica.

Julio We�et, deixava de receber a energia
elétrica da empresa Oliveira, Schlemm &: Cia;
de Joinville, para receber o suprimento
energético pela Empresa de Eletricidade
Blumenau; Usina do Salto Weissbach, então
conhecidopor "Saltowerk".

Conta o empresário e ex-vereador Gerhard
Roeder, que Rio Cerro consignava aquela
energia; através de uma estaçõo ali instalada, o
quejámelhorava consideravelmente, apartirdo
anode 1927.

!Jas se a energia elétrica era fator de

progresso e desenvolvimento, a instabilidad'e dos
governos da União e das Estados, eram muito

freqüentes as rebeliões e revoluções.
Em 1924; por exemplo, quando, também

acontecia uma dessas revoluções, o coronel

Duval, representando o quartel general das
forças em operação em Santa Catarina e

Paraná, vinha à Jaraguá, em companhia do
dr.Marinho Lobo, superintendentemunicipal
de Joinville, para requisitar material no
distrito. levando daqui dois caminhões, um'
deWilhel� Weege e um de Carlos Papendiek,
tendo os militares assinado O' recebimento
dessei veiculos, que seriam oportunamente
indenizados, conforme o art. 20. da Lei· n"

4.263,'de 14/1/1921.ArthurMüller, intendente
de Jaraguã e o superintendente de Joinville,
dr. Marinho Lobo, intervinham junto dos
escalõesmilitares superiores, e dias depois os
vetculos eram devolvidos, lavrando-se o

respectivo termo de entrega eArtburMüller·
recebia do tenente-coronel Duval o seguinte
telegrama: "Muito prazer agradeço serviços
prestados capaão Barcellos requisições feitas,
como comunica esse oficial chegado omem de
Joinville ".Naqueles instantes era de grande valia
a solidariedade entre os empresários e a

administração doMunicfpio deJoinville.
Fritz von Jaraguá - 3/97 .

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (52) .. APONTAMENTOS

AMi.RaJu.Sc�_e«kuGtafolbM3/5fl9SS, tISWtISM IlI1TOMUII6ptIis:da 'Ei1I4.iltinraji/i.i
,,�: RIdh, 1Ani, LM'IintIo, EtIi;ErichRo1rneHeintBnzun. Em seguida:MeleeWalterSchllllUldu!r,
ldaeRichardBiirger, 'Oma'&rthat 'Opa'AlbmRaJin, TeclaeHugoBraun,AnaeWilhebnRahn, 0tI0
eMn WentIotf,ElviraHemm t 1hzBiirger, cunhoJaMarie, irmão "'lbette Elvira RaIrn eWmur

Heek, R1IIIr iJnIui" Fiaks,LinaeseullUllit!eAfredWerulmf.EmbtWw:Eugênio, Vet'ÔIrÜ:4,Edeltnuul,
IsoltkScIíumacher.ll· anJeTusneldaBiirger,EdeIlmlulRllhn, WaJ6IRahneAlwinWeniWif

'1
.

AlTATECNOlOGIAtM
A comunidade cresce e se � Duas Rodas MAT�RIAS-PRIMÀS PARA

ransforma pelo trabalho. � Industrial, AUMENTOS

� Fon.(047)371-�277De cada um e de todos. Jaragu6doSul-SC

A E"ergÜl El�trica era fator de
.

desenvolvimentopara a gente do Rio do Serro.
Tempos houve em que o querosene, também
conhecido por óleo de nafta, era afarma de
atender as asividades das colonos, nas suas

tarefas e na iluminação de suas moradias e

instalações - ranohos, estábulos,pocilgas eonde
armazenavam as suas colheitas.
Mas cedo aprenderam o uso da água,

dominâ-la e a fazer correr em direçõo de
dinamos que lhes fornecia energia elétrica,
primitivo, é verdade, masjá era um avanço em
termos de conforto. Osgeradores substituiram,
posteriormeme essas instalações ou acresciam
para ampliar as Suas necessidades.

Numa emrevista com o sr. Heinz Rodolpho
Kohlbach, o comendador da OrdemAlbatroz,
lembrou os tempos passados com sua.oficina
produzindo geradores.Jque ajudaram' no
aceleramento do.processoprodutivo do interior
jaraguaense. No Rio doSerro II, ele identificou
aMarcenaria deWaldomiro Grahl, 'quepossuía
uma dessas instalações e servia aosmoradores
próximos com energ ia através de um
posteamento e foi tailizado olé que a geração
de energia privada e estatal, encerrou aquele

, ciclo da economia deRío Cerro .

Consignava a Vila de Jaraguâ energia
elétrica da empresa estabelecida em Joinville;
contudo, não conseguia satisfazer as.

necessidades crescentes do 2° distrito que já
manifestava sua vocação industrial. A sede.do
distrito de Jaraguá entravaem constantesatritos
com a fornecedora joinvilense e a Empresa
EdIUlTtloKellérrtuuu.& Cia, fundada em18/1/
1919, que se transformou na Empresa de

, EletrkülaJt Jarapá LIda, tendo por sócios
iniciais os srs.. Pedro Christiano Feddersen e

Eduardo Kellermann. emais tarde com outros

capitais brasileiros vieram reforçaremelhorar
os serviços com Guilherme (Wilhelm) Waiter e
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VARIEDADES-3

v.

Lembranças dopassado
Você deve estar lembrado da

.
.

,

promessa de que quando alguém
conseguir identificar algo importante
a respeito de fotos publicadas nesta

,
.

página, elas seriam republicadas com
.'a devida. identificação..

'Com muita satisfação po�so dizer

que muita gente já ajudou neste

trabalho e hoje trago novamente 'duas

'fotos, identificando as pessoas que'
,

'

nelas estão.

Uma 'drJs fotosfoi tirada em frente
ao Hotel Brasil, onde aparece, de
visita, o �ese,mbargadorHeráclito

Carneiro Ribeiro (provavelmente juiz
I

de Direito emIoinville naquela
época) e, certamente o motivo da

.

. fotografia, juniamente com Pl!S$oas
.

importantes da comunidade
" .

'jaraguaense.
A outra é uma foto tirada do campo'
de esportes do Sport Club Germania;

aparecendo aosfundos o atual
Hospital Jaraguá.

Agradecemos muito ao sr. Eugênio
V.. Schmöckel, dignissimo diretor
deste jornal, pela identificação.

Você gostaria de colaborar, .

I
.

-

comentar, criticar; ligue para
372-13ºO e fale com Egon, ou

para 371-1919.1 Sepreferir
escreva para 'a Caixa PostaI19.·

,

Será um prazer para nós.

.Sentado« (da esquerda pará 'a direita): Prancieco Correa, Venancio da Silva Porto,
desembargadDr Heráclito Carneiro Ribeiro, Henrique Piazera, Georg Horst; em pé (da
ésquerdapara a direita, n4D impDr/llndDajiieira): JDséMarceüno MüUer, Emílio Piazera;
lrineu Vilela da Veiga, JDséPasquaUni, JDãD GrDth, EduardD KeUermann, ArtnurMüller,
LeDpDldD Jansen, Franz Fischer, YlCtor Rosenberg, Angelo Rubin;' JOãD Raimundo,
RudDlfEggers; em separadD à esquerda 'O sr. RudvlfKautsch,proprietário do HotelBrasil

Nesta/Dto identifica-se 'Os quatrD senhDres de temo escuro à·esquerda (da esquerda para
a direita) Waltér Gosch, Jacob Andersen, Herrmann Purnhagen e Narl Fritz VDge4 e o

.

agachadD. de temo claro, Adalberto Grubba. Quem poderâ identificar 'Os outrast
_-

.
.

R. ConredRiegel, 170
Jaraguá da Stil

.

(Aoladodo
. Ferro VelhoMarechal)

. D'81le18U1DóR

',FEiHiN
. FERRO PARA CONSTRUÇÃO

372�2922··
GERDAU

. "PROIVIOçAo�
Ferro CA 50 5116" : , : , .R$ 2,89/br
Perroo; 50'318" :.R$4,I8Jbr
Ferro CA 60 Bstribo ; , .R$ 0,821br
Tela soldada para laje e piso

·

.. , R$ 1,251m'
Viga/coluna soldada 5/1'6" � .R$ 15,801pç

.

• "N'tnbmsee:mgarmsc:p.aalqutrCfJ�dade*
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GRAMÁTICA ALEMÃ

I' A reforma.ortográfica
A Alemanha que teve asua de 1808 e os povos que mais

identidade nacional . imigraram para o Brasil eram

. .

2 ANOS 'DE '.·OVERNO.
,."

AÇOES DE QUALIDADE E OBRAS
.

'

.

EM QUANTIDADE.
'

reconhecida no longínquo
século X. a. C., quando as

tribos teutÔnicas· se

estabeleceram no , atual
território alemão, preocupam
se a sua gramática,

Como. o nosso Município
se compõe' de um apreciável
contingente de teuto

brasileiros, em função.das
correntes imigratórias queaqui

.

vieram etraidospelapolíticade
ocupação de amplas áreas

.

incultas no Sul do país (dizia
se para ''branquear" a pele da
população e conter o interesse
dos castelhanos), preocupação
de dom João VI.

Assim, fez promulgar a lei

que pennitia a posse de terras

por estrangeiros, ern novembro

alemães, austríacos, blngaros,
eslavos, espanhóis, italianos,
japoneses, sírios, libaneses e

suíços alemães..
A própria história pátria

reconhece que a p�esença
desses imigrantes acabaram

por. provocar profundas
mudanças no país.

E, como ern nossomeio se

inicia um movimento no

sentido de criar urn Centro
Cultural Alemão, nos moldes.

.

dos já existentes de italianos e

húngaros, vale a pena
transcrever urna nota de urn

'país que conta com quase um
milhar de dialetos, o governo
alemão-resolveu pela reforma
ortográfica.

. A nota está inserida na

"Revista de Política, Cultura,
Economia e Ciência -

Deutschland" (Alemanha)
n" 6 de dezembro de 1996,
página 40, ,do seguinte teor:

"A reforma Ortográfica - Os

representantes dos países de

língua alemã chegam a um

acordo sobre a reforma

ortográfica no dia lade jtilho:
a partir de agosto de 1998, as
novas regras ortográficas
devem ser introduzidas,
primeiramenté nas escolas e

,

nas repartições públicas.
Depois de uma fase de

transição de sete anos, as

novas regras serão

obrigatórias' para todos. A

reforma ortográfica traz

importantes simplificações
. na escrita de iniciais

,
' ..

maiüsculás",

Sexta-[eira,7 de março de 1997 '

A Bodade Rubi de
·Arno e Traudi .

Afamilia deAmo (TraudiPenske)
Henschel, no salão do Clube Atlético
Baependi; ao redor da'mesa, no
instante em que se iniciava a

cenmõnia de bênção do casal, pelo
pastorPiske e de assinalação dos 30 .

. anos de serviços deArno no CAB.

Em todas as áreas, o Governo do 'Estado está deixando sua

marca de qualidade, com um grande número de ações, e
obras. O resultado você pode conferir.

EDUCAÇÃO - Móis 443 salas de aula construldcs e ampliadas • 3'00 mil kits esco
lares distribuídos • Vídeos, laboratórios e computcdoresnos escolas • Garantia de

vagas para todas as crianças e Capacitação pom 30 mil professores. SAÚDE -

Abertos 505 leitos hospitalares • R$ 7,8,milhões investidos
-

na modernização de

hospitais • 100% de imunização contra poliomelite e sarampo • Mais medicamen
tos � Programa médico de família • 150 a";'bulâncias entregues aos municípios.
HABITAçÃO � Mais de 33 mil famílias atendida� pelo Projeto Viva Casa com rno

radias·mais dignas • Móis de 2,8 milhões de pessoas beneficiada� com novas redes'

de água e esgoto • Luz nas comunidades rurais mais distantes· Mais de R$ 70
niilhões destinados à construção e melhorio de casas e apartamentos..

.

�
.

GOVERNODE
SANTACATARINA

.

2 ANOS CONSTRUINDO
UM ESTADO DE QUALIDADE

f '

�
..

�--------------------------�----------�----------------------------------------------�
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SOCIAIS

E
" - -

fi' ma-
.

ni visita amus res
( .' .

em Santa Catarina.

Depois de passat a sua tradicional temporada no Balneário de Camborid, a sra.
Ení Herbst, encerrou o seu verão brasileiro 00111 visita às femílias Mahnke,
Hensehel, Schmöekel e Buerger, para� as saudades que seIq)�e são grandes,
ela gaúcha de Porto Alegre, reside há. rmitos anos em Buenos Aires, capital da

.
vizinhaRepública da Argentina. Na foto, um instante na residência do casal Irineu

(Rosane Beatriz Schrnöckel) Buerger, em confraternização no Jardim Social, em
Curitiba - Pr., acompanhado de Brunhilde Mahnke Schmöckel.

VIDA ROTÁRIA
.

Apevi doapara o
.

' 'Natal
da Criança Carente"

Jaraguá eloSul- Naúltimareunião de fevereiro oRotary Club da cidade contou
com a presença da Associação de Pequenas �resas 'do Vale do Itapocu, pelo

.

presidente Laércio Luiz Coelho e vice Antônio Bona, Na ocasião aquela entidade
.

passou às mãos
do presidente
Ralf Hennam
a quantia de
dois mil reais,

I
'

destinados ao

"Natal da

Criança
Carente",' de
Jaraguádo Sul,
o que foi muito
bemrecebidoe

aplaudido o

gesto deamor
ao próximo,

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

O que faltou para contar••• (VIII)
Tio Eugênio

FranciscoFernando Fischer, prossegue: "E do lado dos

'Maristas, eles também construiram no rumo da rua,

deixando de dar espaço para o passeio. E aí nasceram

as ruas com apenas sete metros de largura, hoje um sério
"

.

.

/'

problema para o transito que cresce a cada dia que

passa". Fischer, um dia/oi até o prefeito tenente Leônidas

Cabral Herbster, reclamar contra o estreitamento. Era

Ouvido o agrimensor João Bailoni, e este ficou firme com

o prefeito, dizendo que não havia' necessidade de ruas

tão largas. "Só faltaram me botarfora da Prefeitura, aos
ponta-pés . disse 'Chico'".

Mas achou loúvável a minha participação, no caso do

Edifício Minner, que foi embargado até que recuassem

'razoavelmente com o prédio, embora acima do 10 piso
voltassem ao rumo previsto, "na época em que você, como

vice, assumia a direção da Prefeitura" - concluia.

'No curso da entrevista, lembrava de: Carlos (Carlito)
Porto, irmãode Yenãncio da Silva Porto, que era guarda-

, .

livros da firma Breithaupt & Companhia.
Franz Ferenc Fischer, seu pai, era forte comerciante na .

praça e colaborava no Jornal CORREI.O DO POVO' e não

raro fazia traduções de escritos alemães, assim como

vertia para o português o que estava' escrito em alemão.

'Participava, no segundo distrito de Joinville - Jaraguá-
,

"

das sessões do "Tribunal Correcional e Justiça de Paz",
colaborando no serviço de tradutor público quando.

. chamado pelos juízes de Paz, Augusto Mielke, João
. Wagner, Angelo Rubini, Henrique Piazera, Leopoldo'
Janssen e tantos outros que exerciam o cargo de

. moderadores para a tranqüilidade e segurança da

comunidade, que os outros eram tratados em Joinville.

Até a próxima.

Sevocê quer
realizar velhos
.onhos sem perda
de t!I11PO, fale com

o gerente BESC.,. IIL...
Venha falar c�� o gerenf�"('

,

Sua empresa está precisando. crescer já? Você está vsualízando um
.

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

Relaxe e sonhe, O BESe financia.:

SESC dia
:%'

o Banco de Santa Catarina
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"
' ,

Depois äe curtirem
o verão em praias
diferentes, KARINA

- , , ,

MULLER, GRACE
BLANK, ISABEL
GRUBBA,
MELISSA'
BUCHMANN,
FERNANDA
MÜLLER,
DANIELA

'

MODESTO,
JÉSSICA FRARE e

VANDERLÉIA
GLASENAPP estão
unidas,novamente
para sacudirem os

,melhores agitos
jaraguaenses

A GRANDE VIRADA
". Quem diria que em algum' dia flagrarfamos boyzinhos escutando
música sertaneja em seus potentes sons automotivos. A mldia faz

coisa.

_'

da Ferj. Mais uma vez, somente com o

aparecimento da luz do dia é que a festa

será encerrada. Na animaçâo, a

joinvilense Pop Band. Fotos, filmagens

MARRAKECH
"" Nesta sexta-feira, na boate Marrakech,

{, '

talentos da .MBP, osempre jovem Djavan.
"" Será neste sábado, no Clube Atlético A apresentação será na próxima .quinta

, Baepêndi, o Baile de Formatura dos 58 feira, dia 13, às 21 horas. Comdoze discos
, ,

.

FORMATURA

acadêmicos do curso de Administração, gravados, o cantor e compositor alagoano

.
'\

NOTRE DAME'
,

,

". Os sete jovens aniversariantes, Everson, Júlio, Mário, Roni, Vinicius,
WiUian' e Rudinha, decidiram, dar uma folga ao seu� pais e transfer.em

toda a festança para a boate Notre Dame, neste sábado, a partir das,

{

23 horas. No palco, a banda 171, de Curitiba. Para os convidados que
estão com saudades das nossas festas de outubro, os anfitriões'

,

/

reservaram .mais de millitros 'de chopp. -,

GENÉTICA
". Do colunista Raul Sartori, em interessante observação: ·A engenharia
genética pode criar seres humanos exatamente iguais. Olle horror ter
dois Faustões, vários Galvôes Buenos, Amauris Junior, Otávios

Mesquitas, GugusJ Mas haveria compensações: Que tal mil Veras
Fischer e um milhão de madres Teresa de Calcutá 7·.

NOVIDADE
". As grandes marcas mundiais de 'automóveis estão mesmo

confiantes na nova fase da economia braeileira. A famosa e imponente
RoUs Hoyce poderá em breve construir uma fábrica' de motores no

interior do Paraná .

virá acompanhado de sua excelente'ban
.

.

.

.

.

Marcelo Mariano (baixo), Marçalzin
(percussão), Marcelo Martins {sax e flaut
Carlos Bala (bateria), ValmirGil (trompet ' ©

Joãozinho e Juquinha têm um bate-boca:
- Meu pai é melhor que o seu I
.: É nada!

CERVEJARIA CONTINENTAL
- Meu irmão é melhor que o seu!

er A programação do point mais boni
- É uma ova! '

'

.

e charmoso da loura Blu; a Cervejai
- Minha' mãe é melhor que a sua! '

,

'

Continental, faz e acontece nesta noi -Born ... isso é verdade'. Pelo menos
é

o que meu pai vivedizendo.;

com a" promoção Sexta Dance EH �'N""N'1f
capitaneada p-elo alto �stral da galera 'Confirmada para o próximo final de semana, no Autódromo Rio
Atlântida FM. E para � sábado, a qa Represo, em São Bento do Sul, a realização da 2í1 etapa do Catarinense

,
preparou a Noite do Mr. Barman, ,on de Velocidade, categorias Marcase 5.000cc.

'
,

"

haverá distribuição de, delicioso,
cockteils para os mais descolados. "A arte de ser

feliz consiste
"não somente em
viver, mas em

,

pôr amor em tudo
,

o que se faz".

.
'

_-

mais uma versão da Sexta Só Para

Maiores. .Uma boa oportunidade para
, ,

aqueles que curtem um som mais e apresentação de um bonito clip, François Lima (trombone) e Paulo Calaza

alternativo. Já para o sábado, a ordem é 'estarão a cargo da cada vez mais· (teclado).
dançar, dançar e dançar com o melhor requisitada equipe da Arte Click.

da dance music, na Noite do Keep Coller.
,Ao adquirirem os bônus espalhados pela CARLOI GOMEI

cidade, os marmanjos só pagam �$3,OO � O Departamento de Coordenação de
e as gatinhastêm .entrada livre. E vem aí Eventos do Teatro Carlos Gomes, de
a Festa da Neve (trrrrrr. .. ) Blumenau, informando da' realização, do

show Malásia, com um' dos grandes

CENT'ER', SOM

HIVER

fARMAC(NJU
Av. Getúlio Vargas, 158

cu. - DISCOS - FITAS

'Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 37t-2847 '

Fone: 372· 3469 '

FONE: '371-5309

Marcos J. Vailatti

(7/3) e Giorgio R.

Donini (8/3).

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831:
Artigos para esta Coluna deve"", ser enviados para Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n' 122, .111 andar, sL 1,
Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-700. &! preferir, para os fax: ;171-1919 ou 372-3363, aos.culdados deste
COlunista.

'

doSul, ,7 demar o de 1997 - VAlUEDAn:F�S - 7

e .

Dois pesos pesados do pop/rock, o U2 ,e o

Aerosmith, chegam com novos discos em

março. Ambos frustaram os fãs em 1996, já
que haviam anunciado esses lançamentos
para.o final,dO ano passado. Nine Líves, do
Aerosmith, já está saindo do forma para
tentar mostrar às novas gerações que Steven
Tyler não é s6 o pai da deliciosaLiv. O novo

,

do U2 ainda' não tem tftulo, mas a banda já
confirmou o kick-off, em abril, de uma nova

,e super aguardada turnê mundial.

,
(MárcioGaspar - jorf1alista_eprodutor musical)

Intormativo ,Center Sam
,

'

Títulos mais vendidos: Shakira (Pies
Descalzos), Vanilla Ice (To The Extreme),
Planeta Atlântida Hits, Evita (Trilha Sonora do
Filme). 'Principal'lançamento: O Melhor

Internacional de Novelas.

- - ... C I l" E- ,1'1\ J.\- -'-
I JOINVILLE ' I

I Clne MOel/er 1 - Evita I
Horários para sexta e sábado:

I,
I •13h45;16h30,19h15,22h.

• Domingo à quinta: •
13h30, 16h, 18h30,21h.

,I eineMOeller2- Shine - Brilhante •
• (lançam�mto nacional) .. •

Horários: 14h, 16h, 18h; 20h, 22h.

• Clne MOeller3 - O Povo Vs. Larry Flynt •

•
(lançamento nacion�l) '.Horártos: 14h, 16t)30, ,19h, 21h30.

I BLUMENAU I
I

Clne Shopping 1 - Evita
•Horários: 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

• Cln.e Shopplng2 - O Povo Vs. Larry Flynt .'

.-
(lançamento nacional)

•Horártos: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I •progr.mação válid. par. o ".rfodó de 7. 13/3. •
-- - -------,----
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. lac4son lacohi
No último dia cinco o nosso

amigo e presidente do Clube de
. Cavaleiros da Região Norte de '.

Santa Catarina, também patrão
do Piquete Trote ao Galope, sr.

,_Cilo Junkes, completou mais um
ano 'de grandes rodeios.
Parabéns!

....,.".
.

XVIRodeio
.

Crioulo
··Interestadual·
do CTGLaço
Iaraguaense

.

Deprimeira!
Quem vempara anitiiar os .

dois fandangos do XVI
Rodeio' são:

na sexm:

Tchê Barbaridade
e no sábado:',

Grupo.Rodeio.
Com certeza dois

bailes para ninguém
botar deleito, pois com

esta chtnuaâa o

fandango é animado (lo
.

começo aoFun. .

Dias 08 e 09 de Março de 1997
�.

SÁBADO: Início às 13:00 horas
Prova de Laço Individual, Bandeira no Tambor

Mirim/Adulto.
,

18:00 Show Campeiro
,

.

.

1HJMJJIJHJ:. Início às- 07:00 horas

Laço Mirim, laço em Dupla e armada depatr
e (peöes),Ridea mirim'e adulto, prova do
tambor miriml�dulto.

"Completo serviço de Bar e Cozinha
não faltando o tradicional Churrasco.

"

Piquete Lembrança do Velho Pai

agradece Fone (047} 372-0019

PARAíso DAa AyeS � DOS FlLHOTH

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010 ..
RuaAlo de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC '.

Neste final.de semana quem
conflida para uma festa
especial, de primeira, em

comemoração ao aniflersário
da cidade de 10infliffe, é o

ttmi90 e pàtrão "(ito';' do erG
e"aparral, que está fazendo
um rodeiaço em nome da

.cidade.

Estaremos ·Iát

II

RODíZIOS DE CARNES
.

BUFFErPOR QUILO
NOVIDADES:

JAyALl, BÚFALO .

OVELHA .

DR 280 N· 5.249
.

JARAGUÁ DO SUL - sc
Anexo ao

Portal de Jaraguä

Também
n••t. 'inal d•••mana

t.r.mo. '••ta por conta do
. CTG.Ma'r.n••, que r.aliza

..u Rod.io Crioulo
Int.r••tadua/, na· cidad.

d. Ma'ra.

Panificadora C Confeitaria

MATRIZ:
. Av. Mar.Deodoro cJ8. -Fonseca, 1.0Ú

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

Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Fone: 372-2100
. RuaJoinville,.2655· Fone: 372-0350 .

Rua José Theodoro Ribeiro, 860
Bairro lila da Figueira - Fone: 372-0510

Rua Epitacio Pessoa, '1.301
Bairro Vila Nova - Kohlbach

'. Pão &o/infw'
. Sempre a melhor

, s.empre a primeira
Cinco enâereço« para .

melhor atende-lo
"

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

COMÉRCI-O
.

DE CARNES
------------------

E FRIOS
- A melhor carne da' cidade -

'e

'.Rua JoãoPlanIMc_ck. 40:7
Fo....: (047) 372-0524-371-4&47 -37(1.275

JARAGUÁD() SUL- SC
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
.

LellaDiniz; símbolode irreverência do,mulherbrasileira
.

- '.

Quebrando tabus, a

mulher; que·a pouco
tempo era somente.

consíderadaa "rainhado
lar, súdita do homem e

escrava dos modismos",
começou lentamente a

ser considerada'como
"um ser pensante".
Na .década de 60, urna
mulhermuito talentosa e
bonita lançou uma

imagem de mulher
liberada e musa dos
boêmios do RiO de
Janeiro. Seu nome é
Leila Diniz, estrela de

cinema, de teatro e TV.
No ano de 1969, deu
uma entrevista ao jornal
"0 Pasquim". Leila
...

.

revelou sua vida com
,

.

uma naturalidade que
nenhuma mulher
brasileira tinha feito.
Entre as citações, ela
revelou: "Já amei

gente, já. corneei essa
. gente e·· elas já
entenderam e não

.

teve

problema nenhum ( ... )
Sou

.

uma mulher

meiga, adoro amar e

queria mesmo é fazer

amor sem parar" .

\

Era. uma mulher
absolutamente· livre,
escolhendo seus

companheiros ou apenas
parceiros de uma noite.

QUando estevegrávida da
filha Janaína, . espantou
muita gente indo à praia
com a barriga à mostra.

Mesmo tendo falecido
muito cedo (em 1972, num
desastre de avião), Leila
Díníz ficou. consagrada
como o símbolo damulher
brasileira emancipada,
marcando várias gerações. Leila Diniz

AS diferenças da celulite
e gordura localizada
Celulite e gordura localizada são sintomas de dois tipos de

désequiubrio nas células gordurosas. As diferenças são:
Gordura localizada
Quem come mais do que precisa acumula mais energia do que gasta, estocando

a sob forma de gordura nas células adiposas, que podem "engordar" até mil vezes
seu volume normal. Adip6citos inchados formam a gordura localizada.
Sedentarismo, distúrbios hormonais e hereditariedade se somam aos excessos

alimentares aumentando o problema.
Célulite
Um tipo de alteração do tecido gorduroso que é conseqüência de distúrbios do

estr6geno que alteram à dinâmica dos adip6citos. Eles inflamam e comprimem os

vasos sanguíneos deixando extravasar líquidos, formando pequenos edemas que
atingem a derme, ou seja a súperffcie da pele, dando a aparência ondulada. Outro

. estágio da celulite équando as fibras elästicas que sustentam a pele se hipertrofiam
e envolvem as células gordurosas. Os n6dulos da gordura representam UJ1l terceiro
estágio e para romper estes macronödulos o único tratamento é a base deaplicações
de correntes elétricas.

•

Cuidados
como,

-

coraçao
Um dos últimos estudos

feitos pelaAssociação
.

Americana do Coração
demonstrou que as pessoas
reprimidas correm o risco

quatro vezesmaior de morrer
de ataque cardiaco, mesmo
sem apresentar sinais de .

entupimento nas artérias. Isso
porque, retendo-se os choques
emocionais, libera-se grande
quantidade de adrenalina, a
responsável pelo espasmo do
infarto. Além do mais, os
muitos preocupados que se
sentem infelizes, mas

.

guardam esses sentimentos

que podem.provocar
aderência das plaquetas nas
paredes arteriais.

"
.

DELEGACIA DE PROTEÇÃO
À MULHER, MENOR E ADOLESCENTE

Questão de honra
•

Campanha comunitária do Sindicato dos Trabalh�dores dn Vestuário de Jaragúá do Sul e Região
----_ ......__._-

JARAGUÁ DO SUl:. - SC
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Páginas da revolução
.

, .

Em Lisboa, sob o regime Salazarista e

numa Europa' prestes a entrar na

Segunda -Grande . Guerra, ,Pereira
(Marcello
Mastroianni) é o

editor de um

jornal. Dentro
deste contexto,
decide contratar
umjornalistapara
escrever óbitos

antecipados de
escritoresfamosos
e grandes poetas.
Pereira, então, se

I
.

defronta com um .jovem idealista,
comprometido com ativiâades contra

revolucionárias. Esse encontro

transforma sua vida. Ele abraça com
. todas as forças uma causa que o torna
um homem vigiado e perseguido. Um

fugitivo prestes a escrever suas últimas '

páginaspela liberdade de expressão. <

o livrosecretodojovemenvenenador
Gramm Young é umpequeno gênio eJllquúnica
obsecadopor venenos. Seu maiordesejo é criar o
venenomortal, incapazdeseridentiftcado 1IIl vítima.
Graham inicia suas experiêncifls com a própria
família, suaprimeira vítima é a própria mãe•••É
preso em um hosp�psiqui4lrico e após oito tlIWS

é reimegrado a

sociedade e traz em

mente um plano
aindamais macabro,
fazendo com que
suas vítimas sofram
doençaslcrßnicas e

h o r r i PI i I a 'n t e s

des.figtuações causadas
pelo veneno: Umjovem
mafcadopor uma vida
de experiências e

assassinatos. .

A marca datraição
, Porcinco anos, opsiquiatra lan Lazarre
(John Savage) viveu perturbado com a

misteriosa morte de sua mulher.
.

',Consultando
um serial killer

que' aguarda o

cumprimento. de
suapena demorte,
dias antes da

execução" houve a
sentença: "Olhe

para dentro de
.

.A

voce mesmo e
\

,

encontrara' a

resposta...
"

Tenlllsuicídio, éinternado em umaclinica
,

.
.

" .

porsuasegundamulher eporseumelhor
amigo. Entre choques elétricos, remédios

-

e médicos, ele começa a ter alucinações
com o serialküler quefora executado e
uma estranha história vai montando em
sua cabeça: a verdade dosfatos:

Expressopara a liberdade,

.
�

Les Milles é uma província transformada em
,

,campo de concentração. Nela existemprisioneiros
entre 18.e 65 anos, alguns judeus, alguns
comunistas, outros' simplesmente anti-nazistas.
Dois Prêmios Nobel, artistas e intelectuais, alguns
famosos outros obscuros. Pessoas quepassam os

dias esperando a morte. Charles Perochon, um
francês, é_ o

comandante do campo.
Quando a França é

invadida, ele toma uma
decisão inusitada,'
seleciona alguns
prisioneiros e decide
colocá-los em Um trem a

caminho da liberdade. j
Uma cruel'. escolha

,

entre tantas vidas, mas
nada comparado a ;
jornada que ainda '[i
estavappr vir.

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



CURSO

Desenvolvimento
da criatividade
atravésda
ModelageID 'da

Argila
1 - Todas as técnicas para argila (um mês)
2, - Criatividade através da modelagem em argila
(1 mês)

- sensibilização com música
- exercícios participativos
- releitura
- composição
- temas

3 - Criatividade através de : trgbalhos
Tridimensionais (5 semanas)

,

- sabão
- parafina
-amme

.: gesso

=gaze gessada
4 - Engobes
5 - Trabalhos tridimensiönais para crianças

,_ diversos materiais
6 - Formas de gesso (2 tardes)
7 ., -Anatomía em argila (um mês)

-. noções de abstração/estilização
8 - Escultura e técnicas de restauração

ProfessoraSigrid, da Casa daCultura de Joinville
Local: INTI - Liceu da Vida

(Rua Emílio Stein, 300-E)

MAUREiIníci-o: 10 Semestre de

1997

PROMOÇÃO: Janete

Silvina Chiodini

Marcatto

Informações Fone/Fax:

372-1141

VEíCULOS
Carros Nacionais .

e Importados
Rua Barão �o Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

IJm�",��,',� ,
..:.:;.",

Vivendo, sentindo
e transformando
a menopausa,

"O que está acontecen'do comigo?" I
'., I

"Sou umamulhernamenopausa. .. mas, armaI, dI que sou"

na verdade?" ,

P b d id d d
. \ '

erce en o a necessi a e e proporcionar um

atendimento diferenciadp àmalher na menopausa, bemCOIm

conceder-lhe tempo e espaço para colocação de questões
referentes a essa fase, montamos grupos terap�ticos de

apoio, auto-ajuda e discussão dessas situações que a mulher
de hoje vem se confrontando no seu dia-á-dia. �Trabalhando grupalmente em uma linha preve tiva de
atendimento e conjugando os conhecimentos d� prática

, clínica; visamos prestar informações corretas e orientações
adequadas a essa nova fase de vida da mulher. '

[

Dentre os tópicos a serem abOrdad�s estão:', ' \
- conceitos e preconceitos sobre a menopausa

.

- transformações orgânicas (sintomatologia)
- menopausa x doença
- aspectos psicolôgieos - auto-imagem

,

� valorização própria
- relacionamentos ' ,i
- sentimentos e emoções

- projetos pal"ll o futuro

"O compartilhar de idéias, bem como o apoio mútuo

possibilitam a descoberta

',de
que não sou a única a

ri
easar e :

a sentir determinadas aflições e medos".
Local: INI1 - Liceu da Vida '

(Rua Emflio Stein, 300-E) ,

! i
Número máximo .de participantes: 10 pessoas por �po
Coordenação:, Lúcia Helena Lopes - CRP - ll2lo079l

I

MileneWiUWer Butzke - CRI? - 121
01256 \

,Inítim 11 de abril (sexta-feira) - sessões quinzenais -

horário: 16M às 18:30hs.

INFORMAçõES FONEIFAX: 372-1141

IRENEZELAK
Paràpsicóloga (desenvolve trabalho com: I

""":ttrotertipia) Sediada em Curitiba à Avenida t de
Setembro, 1924 -tel.: (041) 362,;.1648

• Objetivo: Reorganização do Sistema de entrgiahumana (limpeza dos chakras e aura). J• Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc. '

' \
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAl
Atende em Jaraguâdo Sul mensalmente no
centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-11fl

II

I

INTI - Liceu da Vida'
1

, I

No.emy-Yreny - Terapeuta de ReI,klll
Tarõ e numerologia. �' i

Shiatsu e terapia de cristais '.
e ôleosessenciais [aromaterapia}
e angeologia
Consultos com hora ItUlicat/a.
pelofone 372-1141

Janete S. C. Mareatto está trQZendopara JaràglUj
do Sul o famoso quiropata'Temojim Schreiber

,

Perotti, de Joinville, sextas-feiras, há cada 15

dias, 'com início no dia q�o de outubro,' em
seu espaço criado especialmente para estes

atendimentos.
A opção é sua...

Veja se você perteneeao time das pessoas que sofrem'
destes males:

Enxaqueca,
Labirintite,

.

Dores lombares,
Hérnia-de-djsco,

,

Torcjoolos,
Bursites, .

Lordose,
Bscoliose,
Gastrite,
Estresse,
Desequilíbrio emocional,
Depressão,
Problemas menstruais,
Asma, Bronquite,
Amigdalite,
Sinusite, Riníte,
Má digestão,,

Insônia, etc. .

, Através de técnicas diversificadas você conseguirá obter

a cura radical ou melhor qualidade de vida. Como?

.Através da Quiropatia e Magnetoterapía. As

manipulações 'efetuadas pelo quiropata trará a sofução
para os seus-males da coluna ou uma melhor qualidade
de vida.

'

Terá ainda os benefícios daMagnetoterapia que provoca
o equílíbrio celular, expulsando as células mortas e

'aumentando a imunidade natural do organismo. É
também poderoso seu "efeito, é antialérgico e

antiinflamatõrio 'nas doenças reumatolögícas,
circulatórias, nas osteoporoses como também elimina o

estresse e retarda o processo de envelhecimento.

Dia 19 de "",TÇo teremos riluais para a Páscoa
eAno Esotérico - Grátis.

. '

,

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais Energéticos.
Pírâmídes, IncenSos{Gnornos, Runas, Fitas,
Livros, Aparelhos Radiônicos, Anel AtIânte, I

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

I 'Rua Reinoldo Rau, 806 - Sala 2 - Ja�au6 do stj· SC
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Lar ·lmóveis
Av.. M.I. Deodoro, &83 -

'

••1. 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Sala comeria) térrea com 77,5� no Centro EmpresarialMarket Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2

.

Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
'Casa de alvenaria com' 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti

.
,

.

Chácara em Corupá com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
-

'Chacara em .Nereu Ramos com, 88 morgos tendo casa; luz e' água.
"Chácara àôkm. do centro com 50,..OOO,OOm2

INTERIMÓWIS
CRECI 0914-J

.Oasa em alvenaria,com '140m2,
terreno com 420m2 (todo murado)

Rua Jõão Fanzner

(Jaraguá-Esquerdo)
Preço: R$ 55.ooo,00(negociáveis)

Terreno com 28.0061112 (todo plano)
com 100m de hente para rodovia

Manoel F. da Costa (próx� Casas da

Weg) João Pessoa

Preço:H$100.ooo,00

Aparta�rito_com 2 e 3 dormitórios,
Residencial Amizade.

Preço: Entrada + Financiamento

Terreno com 300m2" Rua Manhke
(próx. Ed, Athenas) Centro

(80m daMarechal)
Preço: À$ 45.000,00

Galpão em construção com 400m2, '

terreno com 654m2
\

Ruá João Frànzner

(JaragUá-Esquerdo)
Preço: R$ 45.000,00

I

(à combinar)

- - - - - - - - III,
I
•
•

• Baila Sul '.
• ,I_óvals I
'. '

FONE: (�4?l372-2734 •,

. �M��'
'

.- Terrenos c/378m1, AJa 683 � .lIIiana - 'Barra:- R$ 13,000,00 •
- ,T.rr� cf 384mt, Jarélm Hrusçhka - 11- S� luís - R$ 3,QOO,OO.,tl8da + 20

Ix R$300,00' , I- Loto!$ Res. Irnperàdor - R. Joio J. Ay.roso, R$ 3.000,00 entrada e + 3Ox233.33
!áal R$ 10.000.00 '

'

'.'- Tenano Ci' 416m', defronte malles Agha - R. BerflaWeegé - R$ 10.ooo,OOem •12118_ "

•' : Terrenos Lot. Ouro Verde, após a MaIwee -' 20% entl8da: saldo em 30me-..- totaf R$ 10.000,00 '

•-
Terrapo c/ 45()n". Lot. Papp - aceita F-4QOO ou Meroedes 608 - R$ 22.000,00

I- Terreno c/ 45()n" - R. BemaWeege, na BARRA - R$ 3.000.00 entl8da. saldo
1&c - totaf R$ 12.000,00

'
..

1-
Terreno cfl.384,5()n1 - R. AugustoSchwartz, Amizade - Rs 6.500:00 em 1�.•

,

srros '

' \ .

•- Sítio c/37.S00,OO, ,casamista c/100m" e outl8 de madeira cl 7()n1. urna lagoa,.e$peço pera l1O!I8S lagoas, lS.000m",em pes,tagem, focaizado em Rios da luz -

•
Tia MaaJc,oGrerldt, ästantem 1� damarw,e aceita càsas na Barl8 como�rte •do JlI!9IIIlento - R$ 27.000.00 - parcelado. ,

.
- Sí'o cl 14.6OO'nI. ,terrano um 'pouco Irregular, can casas de madeil8 do

I 97.S()nI. 3 fitos, com árvores frutífenis. pelrnito. ribeirAo pera lagoas,
-

R$.26.000,00 '- aceita carro até R$ 4.000,00. '

•-
Chácara c/ 11S.�", Rio.cerro n, cistailte 700mts do asfalto, caSa de

afveoaria c/17Omt, galB98m, churrasqueil8, dois 811iárf& pl 12.000 frangos cOm •'

autcmá'co, SO% da área Jilaina. bastante ãguà pera fazer lagoas - SOO" entrada.

• aceita cario novC!. saldo a canbir18r - total R$ 85.000,00 '

, .'
,CASAS '

• - Casa em alvenaria, C/140m;, 3 qtos, gal8gem, terrano cl 672,75m" - R: Berfla•Weege. ao lado da MaIwee - RS 35.000,00. .
"

•- Cesade madeir,ac/7Omlte,ranoci2.01()nI, AJa HorácioRubini. 706.na B8r�.- R$ 35.000,00. .

•-
Casa àlven8rla cl 80m�, temmo cf 6OOm". lifa Klein. :Jkm após Parque Máhvee

•- R$ 13.000,00, �,

'

,

-Casa' aIv. 'cf 9Om", terrano c; 60em1 - R. Affrado Behnke - Bairro SAo luís - R$

•23.000.00, '.- Casa mistà cf18()n1� R. mana Nagel. 202 - Beirro SAo luís - R$ 20.000,00
-, Casa alv. i:l112m" - Rua 721.latellll da BemaWeege. SOO" �tl8da saldo 12x-

• tdaf R$ 2O.QOO.00
.

••- C!'S8 ,aIv. semi-acabada - R. Henrique boroini, 285. Jaraguá-Esquerdo SO%

•
entrada tltal R$ 35.000.00'

,

•- Casa de aIv. semi-acabada, AJa Eisa,"!ess. lifa da Mosca ' Lot. Mifbratz -

aceita carro R$ 20,000.00
'

• LQCAÇAO ,
I •

•,-
Apto. 2 quartos, 8. HOrácio Rubini. defronte NAN:TE . R$'230,00

•

,

- C� em alvenaria cf 15Om" defronte a MALWEE ' R Angelo Rltlini sóplicomércio R$ 300,00 '

•" Safa caneroiaf ci 19mi. ,R. Angelo RLtini. defronte Igraja da BARM . R$. '

160'00 • '
.

•'
• C� aIv. 2 quartos. galligem - R. JOsé Nartoch. 1.567. SAo luís - R$ 280,00 '

- casa aIv. 2 qtos. AbeirA0 G, da luz, lS23 -prÓ/l.. Ceval, casa rf' 3 - RS )30.00•- Safa canerotal cl lQOm1 - AJa Pastor A. Schneider. 1.412 na BARRA - R$

•' 280.00
.

• I

- Casamadeil8 Rio da luz fl2 quartos. aolado da CEVAL cf garagem; R$lS0�00

•'
Casa

ai,
V. sobfado 3 qtos, garagem, R. Woflgang Weege, na Barl8 . RS 230.00

•- Casa aIv. 3qtos. garagem - R. Woffgang Weege sinD. na BARRA. após Parque
MafWee _. R$,230,00' ,

,

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I'
TERRENOS

'II...oten'57 LoteamentoAnapaulalv -R$7 .SOO,OO
I...otedeesquinaI...ot.Kuismanfriniloteno46-R$8,SOO,OO
I...otec/9SOm2Tht.LtlisMantrlniloten047 -R$8.000,OO
TetTenoc/1.S40m2pr6x;Scar�Centro-R$100.t)00,OO

.

I TetTênoc/s.l84m,iRual9,9(Vüa,
Nova)R$140.000,OO

'I'Terreno LuisMafrini(comfundamentodecasa(loten° 139)
. -R$9.000,00 .'
Terreno RuaDomingos daNovac/260m2_R$SS.000,00'
Terrenoc/8S.000m2Molhaaoladoda3Uta-R$90.000,OO '

Terreno e/S75m2 I...ot. Versalles It(I...ot. n° 53) Fora de

I
enche�te-R$15.000,OO

I.

CASAS
"

_

Casa �m Alvenaria 189m2Tifa d�s Martin� Terreno cl
2.89Om2-R$30.000,00
Casaemaivenariac/l001'n2-AnaPaula-R$35.000,OO

I
CasaemalvenariaG/96m2RuaJoãoSanson, 157 -Ilhada

IFigueira - R$26.000,00 .

Casa em alvenariacl 120in2-Rua JoséMesch - Três Rios

-R$17.000,00 "

-

'

Casademad�ir'aêl91m2-RuaJoãoFranmer -R$16.000,OO '

I Apto. Edi�lcío Jaco Fmm!:��_erC/1O�2,7� andar - _,'I'R$50.000,OO '

,
"

LOTESnNANCIADOSAPARTlRDE

R$l.00&,OODEENTRADA "

_ILoteamentoCiriloZangbelini ,

I...oteru:n:entoCamposampíero
LereementoConstaatíno Pradi

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



CORREIODO POVO - S'

.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
e

M C> B .' L •.Á R • A Rua'Balão do Rio BranoO" 221
Fon.: 372-1 &02 - 372-'&94 - Fax: 372-1666

VENDAS:Chave d3 qtD••,
22om�
ampla
,,.. de
chu"atlu""
toda

'

m'rrada,
lateral d.
at» Julho.
Troca�.e
por apto.

ED. MATHEDI I

d4qtN.,
(.un. d
hldro),

. 220"",4
, . amblent.. pl

•a. e
'lareIra. R.
Franc/.co

, HruM:hka.
Negoc/••• d

1m6.,., de
m.ntjr .,a/or

- Aptos. CQm 3 dom'! It.
.

- Play ground
.

- Gás central

.

- Selio de festas
- AJ-dlnamento frontal.
....al -Interfo..-

'

� FINANCIAMENTO DIRETO COM .A CONSTRUTORA
- ENTRADA FACILITADA

- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMB�M VALEM
.COMO PARTE DO PAGAM�NTO .,.

- E AINDA, VOC� PODE PROPoR SEU PLANO DE

em

con.trU9·0
'd285�
Loteamento
Champagnet.
Valor
", I6.DOO,DOPAGAMENTO

I_ VEN /I A $:
"

- TERRENO cl 14lC31m. 43<tm". prQllIloe pl con....... na rifa GOriIhw.
práämo1lMaIw...VtIor: R$7.500,OO; .endoR$2.000.00 enIr...aldo ..
241M....

.

TERRENO Rua Rio 8ra'Ic:o cl casa de mad"a. 15lC38m.57oma. pto
comercial.Val« R$ 68.000.00 negoci6veis.

.

TERRENO cl 15íc38n). cr57oma• 2 tentas, lila da Figueira Val« R$
12.000.00.
TERRENO.cl18l134m.562JnRó lila da FIgueira. pr6x.merc.JIßc••, VtIor
R$i1.ooo:ooneg. '.
TERRENOcl13x44.0lln"i', 585m", VlaLenzi.pr6x. mato calS,". PIeiman
Val« R$15.000.00 lendo R$5.ooo.00 entr: ..akIonegociivel.
TERRelO cll5x25m, 375m", n.a; Flchardt Piek•• prác. HoepitaI domatro.
Val« R$14.500,oo.

.

•

TERRENO cl ••a "tal de'1.030,l8m2,Marechal.Deodoroda�.
CASA de aN. eI 100m2, CEN'ffiO, pr6x. 8alio cabei. Ala«. el3 Quartos
glllde8depend. d.empreg.terr.-w;>eI 17X35m.Val« R$80.0oo,oo, pa'c:eIa-
.. aU36me....

.. .

CASA de aIv. el264rrf',Meneei 83()m1t, o'5 cpwIIoe, 2 baMeir08, garagem,
. pi 2 carrOl. Valei' R$ 10Q.000,OO. troca-•• pI im6t.. menor valor,
neg0ci6V1i ••
Casa de aIv. eI 183,IIOm", terenoc!17,60X34,20. Jaoagu6-Elquerdo, tente .

KalacheMaIl88;3cp11'Ü)l(auItt).VaI« R$82.oo0,OO, troca-..pa' irKMII..
demenot val« • saldo parcelado.. " . t .

CAsA de aIv. ooma, .rren 0"30:zma,loIeamerl"centlln6rio, pr6x. Weg II.
. Val«R$ 35.000,00
TROCAooSE casade aN.3 CJI8I'''.'f''6x. factJdade. Val« R$25.000,O.0 +
inane. pa' Otá"a casa de aN. de ValOr aU R$45.$)OO,OO�" de
bairro.'

.

.

TROCAooSE c__ de av. CI 128m'", lemi acabada.em IlEREU RAMOS,
bairro StilAntcnio, devalor R$15.00'0,OO pot terr.no� Jaragui do
Sul.
APTO.NOVO'NaJoioPlarinec:heck, 3 quer"I, portio ..... eI interfcn.:
V.« R.38.0.00,OO aceita-.. cartad. a6dito • saldo parcelado.

• APTO. no edit. VILA NOVA, 3 quer"., sacada, eI garagem. Val« R$
25.000.00+ 1rWIdIan"''' .
CHÁCAAA cl. 40 matgoe. R$ 100.000,oOm2. ap6e ii MaIw••• eI casa de
aN. de toma, .endo25 matgoe de pastagens. c/lagoa de peIx•• palmital,'
p4. de benanas • riac:h08. �

.
.

Valor. R$ 35.000.00, troca-.. pa"imó.v" ein qualqUer beiro pr6Jâmo ao

c...�o
.

L iD,
...M-

Constrição em condomínio·Parcelas corrigidas pelo �UB' (Sinduscon-SC).
;. \

.

Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
.

.
.

Rua Prês.: Epitácio Pessoa, 421 - sala 103

19 andar - Fone: .371-8814

CRECI 1873-1

'iogoPRO�

Rua PNsident.Epitáoio PetIOl, A21 - ..I•.102 - FOn.: 371-6310 - .llraCJIí doSul- SC

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



Jaraguádo Sul, 7,de JMl'ÇG de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODO POVO';9

,'flirr 'CASAS

PLANTA0 DE VENDAS

FONE: 973-5406

TIPO ENDEREÇO . OBSERVAÇÕES

R. 402 na 53 • Lat. FranCIsco Huska
R-. Jos' Narlof�. Ana Paula'
R. FranclsooZacarias Lenzi, 500
R. aeraldo Haínaele, 231 • V. làIau
R. luiz Saler, 63
R. Mal'ect!al Hennes� ·Schroeder
R. Feliciano Bortolini, 271· Barra '

Estrada Bananal do Sul SIna
R. Henrique aefert, 1827·Via .Lalau
R. BoIfvia na Y1 • Czemiewicz:

_
Rua RiGttaidt Piske. 417
R. Otto Meyér. 88 • Via Len%I

Sobrado
tw.
tw.
'Mista
tw.
NY.
Ale.
tw.
tw.
tw.

, Mad.
tw.

Rua Ant6nio Francisco Dirnon� • Via Nova
Rua Frederico Barg, 54 • Via Baepéndi
Rua eR 280 • E bertOeschler, 419 Á

,

ENDEREÇO

, ÃREA(M2)
Construlda Terreno . QUARTOS

04
03
02

03
03.
03
03
03
03
03
04

O

TERRENOS

VALOR
R$

55.000,00
70.000,00

, 31.500,00
40.000,00
50.000,00
88.000,09
43.000,00
35.000,00
40.000,00
37.000,00
1'8.000,00
58.000,00

Áoombinar .,
-

Negoáável
Condções de pagamento à corrbinar
Trocaporcasa ,

Condções de pagamento à corrbinar
Condçõesd" pagamento à corrbinar
COI1Id�es de pagamento à corrbinar
Aceita troca porcasa em Jaraguá
AssumirfinanCiamento de, 72 x32,00
A�ita troca com terreno demenorvalor
Condçõesde pagamento à corrbinar
Entlada de'R$ 29.000,00 + 12X TR+1 %

152,00
195,00
70,00
130,00
140,00

'

157,00
247,00
125,00
114,00
118,00 -

70,00
205,15

392,00
488,00

-

450,00
420,00
330,00

3.588,00
512,00

19.294,70
286-,00mz
482,00
435,50
817,50 .

PRÉDIOS,
176,00
3óo,OQ
4OO,QO

VALORR$

•

OBSERVAÇÕES
RuaVicotr Roseniberg, 301 - Via Lenzi

Rua O� .Meyer
Estiada PedAlira Rio Branco - lila da Figueira
'RuaCris'na Bauer· Schroeder '

Rua Jacob Bud< na 137 • (!entro

Rua 748 - 1\.8 ao lado Recreativa Mariso!

Rua AdoHo Emmendoerfer, earra do F!io Moil;la
, ,

RuaWalterMarquardl- clbenfeitorias
E.slrada Qual- auaramirim

,

Rua Amazonas

RuaAntOrio aeS$er

510,00

375,00

450,00'

45�,oo
4.236,00

494,59

5.000,00

84o.s2

250.000,00

,385,70
468,00

21.500,00

15.000,00

4.500,00

5.500,00

640.000,00
�8:000,OO
70.000,00

50.000,00

60.000,00

30.000;00

14.806,00

Entrada+ Parcelamento

Com parcelamento à combinar
Aoombinar '

Aceita carro

Àoombinar _

Condções de j)agMl8nto à oorrbinar
Àoombinar

Condçõesde pagamento à corrbinar

Condções de pagamento à cOrrbinar

Condções de pagamento à ,corrbin�r

LOTEAMENTO FRENTE WEG I TERRENOS' COM VÁRIAS ÁREAS
R$ 25.000,00 A, VISTA OU' R$ 5.000,00 + 25 DE J�$ 1.000,00 FIXAS

DemicarOficina 'de Latària Ltda.
,

'

-' ,

4°ANO
',CONSECU""fIVO A

MELHOR. OFICINt\
DE LATOARIA E

P'INYURA ,DE
JJ.\RAGUÁ'DO 'StJL

Rua' Major Julio Ferreira, 244
"

Vila Lalau
, ,

Fone: (047)- 371-5057
Jaraguá do Sul SC

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



cORRElQDOrovo-18

,

CLASSIFICADOS' DE VEtCULOS Jaraguádo Sul, 7 demarçO de 1m '

VENDE-SE LINHA DE CELULAR
,

9'75 ... '1111
.TRATAR ,975-1100

,
,

,

OU 371-7114 AS 17:00HS

pA�-BRIS�S
J.A�GUA'',',- I ••.

i"Á'IA-a:m.u 'Comércio de Vid�os Novos e Usados para AutOs
'

'JA=lACiU4 Colocação de Pá,ra-Brisa �olado
,

=:;�s:l_

Proteção de Fibra interna para todos os

modelos de Pick-Up. Fiät, Pampa, Peugeot, ,

Corsa, Saveiro, D20 e FlOOO

CiVEL VErCU LOS
Rua Jolnvllle,' 2757 �

Fone: (047) 372-3300 ou 973-99?2

,

I

VOLKS-RAT-CHEVROLET-FORD
QUALIDADE - CONFIANÇAEHONESTIDADE

,

COMOMELHOR PREÇODA'PRAÇA - VENHA
, CONFERIR - FALEC/ZECA

-

Rua Ollvlo Biugnago, 642 - Ba/rro V/la Nova
Pr6xlmo E!elra Rio - Fon,: (047) 371-7711

JAGUAR JT 50
• Partida elétrica

'

• Câmbio automático
• Motor 49,3 cc
• Freio a disco na
roda dianteira
·Suspensão
telescóPfca na
clanteira
• Porta-capacete sob
obanco ,

,
• ValOr R$ 3.180,00

XPLORE'R 300 '4 ir 4

• PartIda elétrica
• CâmbIÓ aútomátlco
• Motor 95,6 cc
• FreIo a disco na roda
dianteira '

• SUspensão telescóp�
na clanteira
• Porta-capacete sob o
banco
• Valor R$ 3.380,00

,

TRAILL BOSS 250

Valor R$ 8.300,00 Valor R$ 9�900,00 I

dET·SKI·YAMAHA JETIiSKI,·USADOS,
,

Waveblaster 96 " OK R$ 9.800,00
.

KawasakiSX ' 94 R$ 6.000,00
Super-Jet 96· OK R$10.800,OO Kawasaki SXI 95 R$ 8.000,00
Wave-Rider 96 • OK R$12.300,OO Kawasaki ZXI900 95 R$ 12.000,00
Wave-Rider 1100 96 • OK R$14.500,00 SEA-DOOSP' 92 R$ 5.500,00

,
Carrsnnha, para Yam�aSuper-Jet 92 R$4.500;00

motos e Jet-Ski'OK YamahaSuper-Jet 92, F,\$4.500,OO
R$ 700,00, Suzuki, 94 ' R$ä500,OO

.: POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

IVI
Porque ,segurança é 'fundamental,
Fazendo a troca de.öleo nos Postos Mime, você seu carro saem ganhando.'
Confira as vantagens:

'

- Ambiente limpo e de máxima segurança;
- Pessoal altamente qualificado;
- Troca de óleo a vácuo e sucção;

,

Walter,Marquardt
- Sistema não prejudicial ao meio ambiente. BernardoDornbusch e Epltáclo Pessoa

OLEO
CENTER Troca de óleo com filtro a partir de RS 19.99

Grátis: Revisão de 15 Itens + 1 super Boné

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



I
, Jai'aguá do Su� 7 demarço de 1997 CLASSIFICADOS DE 'VEÍCULOS CORREIO DO POVO - 11

JARAGUÁ DO SUL

VEÍCULOS NOVOS
PalioEO vermelho 97 0Km
Corsa super 1.0 vermelho 97 OKm
Fiat PárlO Ed 1.0 azul 97 OKm
Goimi branca 97 OKm
Kadett branco, 97 0Km
Logus GL 1.8 cinza 95.
Pálio EDX 2pts 97 0Km
CorsaWind 97 0Km
Corsa Plus CPL 97 0Km
Pálio EL 2pts 1.5 97 0Km
Pálio EL 4pts 1.5 97 0Km
Corsa Sedan GL 97 0Km
ParatiCUmi 97 0Km
Kadett GL 1.8 97 OKm
Tlpo1.6mpi 97 0Km
logusCLi 0Km
GoitGL 1.8 97' OKm
Tempra SV + ar 97 0Km
Teri1pra 16v + ar 97 OKm
Veelra GL 97 OKm
Vectra GLS 97 0Km
Vectra CO 97 0Km
Omega GLS 2.2 97 0Km
OmegaC04.1 97 0Km
Santana mi 1.8 97 OKm
Santana mi 2.000 97. OKm
Ranger XL OKm
S-10 sp 97 OKm
S-10 Extend Cab 4.3 97, OKm
F-1000HSO, 97 OKm
Blaser DLX 4.3 97· OKm'
IpanemaGL 1.8 OKm
Vectra CD banco couro 97 0Km

I'

VEICULOS USADOS
Om.ga CD . azU
Om. CD v...m"'lo
Om. CD cinza
auri.mCL 1.8 v...m.ho
V....aih. oom".to
Rat TIpO vem.m.l
LhoMih ànza
Kombi �
Fiorino branca
Monza Claeeic azU
V.rone b.m.t.
Pick-upLX 1.5 ......1»
Monza SLE

.

pr.to
Opala Com. dnza
Gol �
Eacort azU
Rat 147 branca
Maraj6 b.

'

V(Tf. ,br..co
" MaraJo br..co

Opala �
Pas.at cinza
0-' R.y br..co
Maraj6 vermelha
Opala Com. b.
Corcelll br..co
CB750 azU
Paio EDX azU
V.....GL2.0 cinza

g&8.
g&8.
gae
ale
gae

, gae
gae
geá
ale
ale
ale
ale
ale
gae'
ale
gae
gae

gae
gae
g88
g88
g88
gae
gae

118
116
G5
114
114 '

84
113
113
GI
GI
110
811
87
87
,87
87
88
85
84
83
82
82
82
82
82
81
ÓO
116
114

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES

NOVOS
MB.-1214/51 branca OK

MB. - 1218/48 '

,
branca OK

MB.-1218/51 diversas OK

MB. - L1418E148 branca OK

MB.-1621 branca OK

USADOS
Veraneio turbo luxo branco 94

MB 1934 cavalo macânico branco '90

Ford Cargo 3224 cavo mecânico vermelha 90

F-4000 earroç. bege 89

v.w. 14210Truque baú branca 89

v.w. 7.90carroç. amarela 88

Carreta Pastrim eixo br�ca 87

Ford Cargo 1317 truque baú verde 85

v.w. 11130 truque carroç azul 86

Ford Cargo 1517toco baú vermelha 86
,

v.w_. i1.130'truque chassi branca 86

Ford Cargo 1618 truque carroç branca 87

Ford F 11.000 toco carroç azul 85

Chevrolet 0-60 toco carroço motorMB vermelha. 81 ,

Ohevrolet 0-60 toco baú motorM.B. marrom 81

Chevrolet 0-60 toco carroç bege 80

MB. 1519 toco basculante azul 78

MB. L608D � 77

MB. 1113 toco carroço azul 76

MB. 1519 cavalo mecânico branco 76

MB. 1113 toco carroço azul 74

MB. &>8 branco 75

MB.608D , azul 72

MB.1.113 azul '(f)

MB.1.H3 azqI (f)

Ford 'Cargo 2218 T. tfticado carroço branco 89

v.w. 14140 turbo truque carroç branco 87

F-I000 carroço vermelho ,83

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

Pointer

Parrpa ,

Gol1000

Tempra 16v. comp.
Corsa
Uno ELX comp.
Tempra 16v
Vitara completo modo JLX
Kadett SL
GolCL
PampaGL 1.8
Monza Classic comp.
Monza Classic SE
Monza SlJE
Monza automâtico
Gol
EscortXR3
F'1000 SS
Monza comp.
UnoCS
Monza
Escort,
OelRe}'
O�10
GoIGL

verde gas'
consorciado gas,
marron gas
branco gas
branca gas
grafite gas
bordo gas
g�afite , gas
vermelho alc
branco ale
a'zul gas
azul gas
cinza' gas
branca ale

I marrom ale
branca

- ale
prata alc

prata die
azul'

,

alc
azul !las
branca ale
azul alc

preta ale
branca die

grafite gas

95
95
95
95
94

94
- 93

91
91
91
94
90
89
89
88
88

,
88
88
88
87
85
85

"

85
81
81

CARROSOKM'
/

Gol CL mi OKm branco - Gol CL mi OKOl vermelholflash
Go11000 plUs OKm prata polarI, II

Rua J<:>in"ille n� 3573
F<:>ne (047) 37"-9822

JARAGUA DO SUL - SC

AUTO NOVO·
VEíCULOS

PROMOÇÃO DA SEM�NA:.
2 FUSCAS - anos: 74, 79 em ótimo estade por

R$ 2.00.0,00 cada

Escort L 1.8 94 cinza
Eseort GL 1.6 93 prata"
Parati CL 1.6 92 verde
Chevette 8L 1.68 89vermelho
éhevette SL 89 bege met.
Uno 81.3 88 branco
Del' Rey GL 1.6 83 branco
Corcel II 82 bege
MOTOS
CB 400 84 bordõ 2.800,00
XLX 350 87 prata 2.600,00

.

CG 125 86 branca 1.500,00
TODALNiADEVácULOSÀPRONrAe4TREGACOMMELHORPREçol

gas
ale

12.300,00
11.5'00,00
9.200,00
5.300,00
5.300,00
5.500,00
3.600,00
2:600,00

ale

ale
ale.
ale
ale
gas

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

Especializada em todas as linhas nacionais

[Edicar�
Comércio de Auto
Peças. Acessórios

Ltda.-ME

Pára-lama Fusca - R$ 24,00
,

Pára-choque Fusca • R$ 21,00,,

Farol Fusca • R$ 8,00
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CLASSI' EMPREGOS'
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Jaraguá cio Sul, 7 demarço de 1997

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

FREZADOR
COM EXPERIÊNCIA EIOU CURSO

lO

, 'CORRETOR
GLEDSON ,372.3017
RECEPCIONISTA

SILVIA 371.6554
CARGOSESALÁRlOS
SILVESTRE 372.2636

,
'

TECELÃO "

ARLINDO \ 975.0934' II PARA TRABALHAR EM BLUMENAU
TEC.-CONTAD. II

DANIEL 979.0074
SECRETÁRIA,

I,

ANGELITA 372.30'56 II

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. ELETRÔNICO.

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

. NEULSI . 973.8068 II

AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENHISTA TÊXTIL li '.'

NFÓRMAÇÕESNAHUUNA
ANGELO 374.0228 ....-......-----.....---�----.

CONTADOR
LUIZ 634.0568

. RECEPCIONISTA
FERNANDA' 973.8806

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

RAQUEL 372.3765
;

Temos buscado incessantemente .3 perfeição ·(agilidade·e
confiabilidade) na realização de nossos serviços,
Por muitas vezes esta busca além, de 'cara, é também

. desgastaute emocionalmente,· frente a dificuldade em servir
.......--------------......-

nossos clientes, com o padrão HU'MANA, e acalmar nossos
clientes internes enquanto fazemos as mudanças necessárias
tomarem sua forma fmal.

, Hoje, temos a tranquilidade em sermos "'� única empresa de
Recrutamento e Seleção de Pessoal Efetivo ou Temporário,
.de Santa Catarina, com um sistema informatizado de
cadastro com' mais de 12.000 fidtas, apoiado em um

programa totalmente" desenvolvido- em Visual dBase

(orientado ao objeto), em redeNovell 4.1 com Client 32 bits,
funcionando a 100 Mhz em ambiente WINDOWS 95, para
um ágil cadastramento e' pré-recrutamento e seleção de
candidatos'através de filtros, ao gosto de nossos clientes.
Para que tudo isso perguntarão alguns! Sem dúvida toda esta

tecnologia de informática ,-- é bom, lembrarmos que a

HUMANA, nasceu em'93 já com cadastro informatizado,
que.vem sendo aprimorado desde -lá - serve unicamente para
fazer com que nossos profissionais do Recrutamento e

Seleção possam usar seu tempo, efetivamente selecionando o '

candidato, não procurando em fichas de papel, uma um,
Agora vai sobrar, ainda mais tempo. para que nosso

;,

cadastrador (de nível superior), realize as entrevistas

individuais, 'informatizada, em meia hora, colhendo I';

informações precisas e consistentes para nosso banco de
.

dados. Mais tempo também teremos para os testes;'avaliações I,,'
e as visitas as empresas para absorvermos sua filosofia. '

Nós da' H'UMANA temos orgulho .em podermos oferecer as
empresas de Jaraguá e Região, realmente'o que-há de mais
moderno emRecrutamentoe Seleção de Pessoal.
Para alcançamÍos. o nível de desenvolvimento, técnico e

.

tecnológico que é o que nos diferencia de nossas congêneres,
contamos com o apoio decisivo de nossas parceiras e

inceativadorás à evolução..a DUAS RODAS INDUSTRIAL
e a BORRACHAS WOLF, muito obrigado!

'

Foi um: Su!;;€SSo o Curso de Desenvolvimento

Interpessoal Ministrado pela Socioterapeuta Ermeli
Mariot Promovido pela' ,HUMANA com apoio da

ACIJS.
.

-
.

"". ,

VOCÊ QUE TEM CADASTRO NA HUMANA,
.

Já estamos planejando mais um parao mês de abril.

NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAz Informações na HUMANA com a Roseli.
QUE'VOCÊ SE CADASTROU, BASTA NOS 'I---�-------___;_--�--t

DIZER QUE ACEITA TRABALHO

TEMPORÁRIO,' PARA·· TE:R MAIS UMA
OPORTUNIDADE DE ErylPREGO.

INFORME-SE, NÃO PERCA!

ELETROTECNICO'
,

[

, EXPERIENCIA MíNIMA DE,UM ANO, NA
ÁREA DE MANUNTENÇlo ELÉTRICA

COORDENADOR" DE
PRODUÇÃO

COM: .

INTERPRETAÇÃO DE'DESENHO E METROLOGIA
CONHECIMENTO EM KANBAN, CElULAS E MRPII

'.

INFORMAÇÕES NA ituMÀNA
@-CURRíCUlOS CAIXA POSTAL 200

�.
HUMANA
,...__MI

INFORMA

EMPRESA DO RAMO ALIMENTíCIO
,

.

,

: .CONTRATA:

INSPETOR,TÉCNICO.
.

'

DE VENDAS
EXIGE-SE:

IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERIÊNCIA
MíNIMA DE 1 ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA,

E DISPONIBILIDADE PI VIAJAR.

, II

,

CONTINUAMOSNA BUSCADA PERFEIÇÃO.

TRABALHO,
TEMPORÁRIO!

"

INFORME-SE NA HUMANA.
.. SpSRE A

'URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

Para atender de forma global e concetenada à nossos

C.lientes integraram-se os esforços técnicos da:

FAUSEL & ASSOCIADOS .LTDA!,
e

HUMAN� ASS'ESSClRIA EM RH

.

AM�OLATÓRIO MÉDICO, PARA EMP'RESAS
.

MEDICI,NA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRia
RECRUTAMENTO ,E SEi.EÇ�O - CURSOS ·NA ÁREA DE RH'

. ·URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
, RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP, 89.255-240 - JARAGÜÁ Do SUL - SC

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

ASSESSORIA EM RH L-.-....;.;...__.....;.A_H_U_·_M_A_N_...,_A_E_'._P__A_R_y_E___,.D_E_S__U_A.....;.·_E_M_P__R_E...;...S_A.-.! �Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• SociedadeRecreativaAlvorada doRioCerro Il, presidida
.pelo amigo Elnio Matbias divulgando sua agenda de

promoções sociais para o ano 1997. O primeiro grande
aconteçimento ser! amanhã (8), com a Festa daRainha,

.animada peloMusical San Marino do Rio Grande do SUl.

ARainha BlziraRtldiguer recepcionerä suas convidadas �

, tarde para a disputa de rainhás e príneesas e ä noite todas

participam do grande baile.
• O Piquete Lembrança do Velho Pai, do patrão Garcia,

promove amanhã e doiningo, o ']ORodeioOioulo deVaca

Parada e Provas Funcionais. Sábado inicia as 13 horas e

domingoU 7 horas damanhã. Grande premiação para os
participantes e completo serviço de bar e cozinha, com o

tradicional churrasco ga6cho. Informaçõesmais detalhadas
com o patrão Garcia pelo fone 372-0019.
• Sociedade Amiiade promove no próximo dia 30, o.seu

tradicional "Baile de Páscoa", com animação do MUsical
Vers!teis de Joinville. O baile serä iniciado as 23 horas e

até essehormo elas não pagam.Amizade a sociedade dos

grandes bailes.
• Bela homenagem prestada pelo CORRFlO 00 POVO, ao

casalAmo e TraudiHenschel, por ocasião de suas Bodas
de Rubi. Um encarte especial com a foto do casal e uma

mensagem de otimismo foi depositado em todas as mesas

na grande festa.
• AWiiard Idiomas com o apeio da Secretaria de CUltura,

Bsporte'e Lazer e da Dalcelis, promoveränos dias 15 e 16

� filaIdesemana), o 1°Wizard StreelballdeJaraguá
do Sul, 'basquetebol de duplas,mini até 12 anos, infantil,

. até 14 anos, infanto até 16 anos e a categoria liVre. As
ÍlScrÇõesencerram-senapr6Unaquinta-feira(13) epodem
ser feitas naWizard e naSecel.
• Boliche 28 umaboapedidapara quem gosta de exercfcio e

diversão. Ambiente tranqUilo com ótimo atendimento e

pistas eletrônicas,naRua 28 de Agosto, em Guaramiriin..

• A Paládio Night Club, localizada próximo ao trevo

principal de ClJaramirim, compromoções especiais todas
as sextas e sábados e sempre com casa cheia. Müsica ao
vivona pista um e super embalo com os DJs na pista dois.
A promoção é dos IrmãosLux. ..'
• Breve a inauguráção do superpostos de vendas daempresa

Marisol, l.ocaliZado naRlia Bernardo Dornbusch, junto ao
parque fabril. Os produtos Marisol, Criativa, Tigor T.

Tigre, Lilica Ripilica, Stony Soup e Maj'li serão
comercializados num espaço supermoderno, que deverá
ser inaugurado nos próximos dias. .

'. Por falar em mauguração, quem prepara o lançamento de
sua quinta loja é aMobiIiar Haus, quecomercialízamöveis
e eletrodomésticos. Com unidades em Jaraguá do Sul

(Reinoldo Rau), Sehroeder, Guaramirim e Massaranduba,
a empresa investe na instalação de mais uma loja, desta
feita, no calçadão daMarechalDeodoro,antigas instalações
daRelíel Enxovais, ao lado do Nelo Hotel .
• A Studio FM passa por transformação radical ein suas já

modernas instalações. Novo estt1d.io, como que há Oemais
moderno no mundo da comunicação e programação
totalmente digital,melhorando aindamais a qualídade de
som oferecida aos radiouvintes. Paulo Fernandes
coordenador da emissora 99.1, acredita no sucesso d�
empreendimento e investe também via Internet. Quem
ganhaé o ouvinte, é claro.
• Belfssimo ttabalho confeccionado por dez artistas

plásticos de nossa cidade, em homenagem ao. Dia
Internacional daMulher, comemorado amanhã (8). Um
painel espetacular, com traços modernos, instalado na

MarechalDeodoro, próximo aMarcatto é a obra-prima.A
coordenação coube ao competente InácioCarrera.
• Por falar emarte, aOficina deArte, hcaIizada naRuaJoão

Januãrío Ayroso, na entrada para o Jareguä-Bsquerdo
(subida ao Acarai), está com matrlcu}as. àbertas para
diversos cursos de piD,tura, porcelana, barro, etc... A direção
é das simpáticas e competentesDihnae .MaraOppennann.

NOTREDAME - uma festa diferente, divertida com direito a

sbbW da Banda 171 deCuritiba, neste sábado (amanhã), na

super casa de espetáculos. Os bem lançados Everson,' Júlio,
Mário, Roni, Vitúcius, Willian e Rudinha estarão recebendo

seus amigos e toda a galera prá esta super festa. De quebra, os
aniversariantes estarão regando a IIDÇada com 1.00 litros de

chope geladinho. Garanta seu convíte graciosamente com um

dos feras que eu citei acima, ou no Sm.ufs Lanches e Visual

Vídeo Locadora.

MARRAKECH - promove (säbado) a "Noite do Keep Cooler".
Ingressos a RS 5, com bônus, até a meia-noite ele RS 3 .e ela de

graça. Os 300 mais apressadinhos ganharãourra Keep Cooler
na manha. B na sexta dia 14, uma noitada inesquecível CQItl
DIlito reggae, pagode, axé, flash back e rmíto mais. Convite

cortesia com a força da Black White nos principais poínts da
urbe.

D�tIag� ''ú",'' PalomaMaiaJeAssis Pereira

VÉLHO MUNDO -s.as competentes proprietárias da
Panificadora e Confeitaria Pão e Vinho, Márcia de Souza e

Liziane Maes rumaram para a Buropa acompanhadas das

confeiteiras Nilza Michel e LiaraMichel. Elas pennanecemna
Alerranha até quinta-feira (13), participando de cursos de

aperfeiçoamento e rmdernização em paníficação e arte

confeiteira.

CASÓRIO - o enlace matrimonial de Adriane e Berenildo será
no dia cinco deabril, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora das

Graças, na Barra do Rio. Cerro. Após a cerimônia religiosa os

convidados serão recepcionados no Restaurante Cantinho de
Festas, anexo ao Posto Km 7. Adriane é filha de Adermr e

Noemi Bertoldi Hem e Berenildo é, filho de Odair Antonio e

ElaineMaria HennB�
. -

�R - coln'rm� idade neva ontem (6), MarleneNagel da
;
Sllva, e,sposa do competente supervísor da Chocoleíte,

. , VeniJ.tonCláudio da Silva. Ela foi'alvo de miítos cumprúD:mtos,
ialmente do filho Bduardo, Parabéns.

DAS DE RUBI - a grande festa comemorativa do 40°
ersãrio de casamento de Amo e Traudi Henschel deu-se

•
Salão nobre do aristoc�tico Baependi, no tUtimo sábado,

.

de n:arço. Arno e 'Iraudi foram homenageados por seus
s, noras ,e genro, por todos os netos, pela diretoria do

ube Atlético Baependi e por um seleto grupo de convidados..
01110 grande e justa homenagem, nà riesma ocasião, o
cerramento de urra placa nominando o salão nobre' do
pendi.de "Salão Arno Henschel", Umaantigareivindicação
sa�doso e eterno presidente Haroldo ltistow, que foi

da por seu filho LincolnDelirarRistow, atual presidente,
(lresénça da vit1va Olga Rístow, Além das Bodas de Rubi,
'.

coIll'letou 30 anos como presidente e diretor-social do

.�endL A noitada festiva foi animada por Moacir
anten Show de Bbnnenau.

Parabénspm
glllÍltlUJ
BrIIII4

CIlI'OIJiul
pelostr"

fIIIinhos f"e
compkto"
ontem(6).

Elaéjil1uzú
DiJ"••
RoMlli
Gielo"e

iIeÚ1Ihtzú
. HeltloeNe/ei

Se",.
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Ferj: novoano, gentenova
A Fundação Educacional

Regional Jaraguaense -,Ferj,
'iniciou suas atividades com os

acadêmicos no dia 313/97.
Os 243 calouros, dos cursos de

Administração, Arquitetura e

Urbanismo, Ciências Contábeis,
Letras Licenciatura, Letras

Bacharelado e Pedagogia, foram
recebidos no Salão Nobre 'da Ferj,
pela Diretora Geral - professora
Carla Schreiner, diretores, chefes

.

de departamento e assessores,

onde 'receberam as informações
, básicas referentes à Instituição.
Em seguida, junto com os

respectivos chefes de

departamento, dirigiram-se às
,

suas salas, onde foraminformados
a respeito do curso que irão
freqüentar, permanecendo, depois,
com o professor' da disciplina do.

dia, para a primeira aula,

A 'Felj conta hoje com 1.144
alunos, distríbuidcs em oito cursos

de graduação, é é sempre uma

alegria recomeçar o ano novo com

gente nova. Em 1997, os 243

calouros represenÚ\m a vontade da

juventude de Jaraguá do Sul e

- região, á qual, em nú'mero
crescente, busca formação de nível
Superior. Para a Ferj é uma alegria

. Recebimento
dos calouros
de 1997

receb&-los, calouros e veteranos, e
é uma responsabilidade, pois
�tpos das altas expectativas de
todos em relação a uma educação
de qualidade,

'

Encontro Nacional de Avaliação' do'Estágio'
. -

Supervisionado do Curso deAdministração
A Ferj 'através da

Coordenação de Estágios do

Curso deAdministração, se fez
presente-noEncontroNacional
-de Avaliação do Estágio
Supervisionado do Curso de

Administração, sediado em'

NataI (RN), na (UFRN)
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, no período
de 11 a 13 de dezembro de

1996; tendo como tema: "O

Estágio Curricular comofator '

deQualidade para aFormação
do Administrador" .

O evento contou com a

participação de inúmeras IES

(Instituições de Ensino'

Superior), de todas as regiões
do país, reunindo um

contingente considerável entre

educadores e profissionais da
área da educação.

Teve como' objetivo geral,
criar oportunidades para o

intercâmbio e integração entre
, os Cursos deAdministração do
país, e de forma'específica,
possibilitar a troca' 'de
experiências sobre a prátic� de .

estágio curricular, díseutíros
procedimentos de

acompanhamento, controle e

avaliação da disciplina, e

elaborar�proposta nacional
de diretrizes para o Estágio
Curricular dos 'Cursos de

Administração.
Dentre outras abordagens

destacou-se a necessidade e

urgência das Instituições' de
Ensino Superior atuarem

focadas- na demanda, ou seja,'
identificar 'as necessidades das'
organizações, como forma de

possibilitaro redirecionamento
do estagiário, já que as

organizações são, epl certo

aspecto, os laboratörios das

Instituições de Ensino

Superior. Ademais, a

corresponsabilidade e parceria
entre Instituição, Organização
'e Estagiário são fatores
. imprescindíveis para a

qualidade do processo de

ensino-aprendizagem.
A programação do evento

concretizou-se sob eficiente

coordenação e direção,
garantindoparticipaçãO integrai.

e mais 'especificamente nossa'

política de estágio causou boa

iIqJressão, apontode várias IES
solicitarem .cöpia de nosso

inodelo.
.

Aliado a isto, temos

convicção de que continuando
a contar, como até agora tem

ocorrido, com apoio dos

alunos, professores e,
sobretudo das empresas,
certamente o Estágio
Curricular do Curso de

Administração daFerj elevará
ainda'mais sua qualidade e

, competência, para a formação
profissional dos nesses alunos.

NelsonLuizPereira ,

Nos relatos de experiências, a ,

Coordenador do Estágio de
estrutura ocganizacional daFeJj. ' Am.unistração:Ferj

,

"Os Catarinas:
Terra e Gente" .

-redição.
,

A Ferj como centro de
. educação, de produção e

.

divulgação de

conhecimento, sente-sé

feliz em acompanhar o

lançamento de um livro
didático. Trata-se de "Os

"

Catarinas: Terra e Gente",
de autoria dos professores
Walter Piazza, Mara de
Fátima Leite e da

jaraguaense Ivete
Lombardi�

É uma obra Importante
porque é voltada

especificamente para a

realidade catarinense,
abordando geografia,
história, .aspectos
econômicos, sociais e

culturais do Estado.'

Proporciona importante
subsídio 80s professores
de Estudos Sociais no 10

grau, pois nesse aspecto
nossas escolas e

bibliotecas estão bastante
.

carentes de hteratura,
Nossos parabéns à

professora Ivete, ex-aluna
do curso' de Estudos
Sociais 'de nossa

bístituição.
Quando do lançamento

do livro, na SUa 18 edição,
a Ferj particípou. Ag<?ra
também está à disposição
'para colaborar no que
puder, no sentido de qae a
publicação, nesta 2-

edição, revista e ampliada,
tenha o êxito' que merece,
de. acordo. com sua alta

_ importância e significado
para a educação
catarinense.
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Ajap pinta outdoor em homenagem 40 Dia Internacional daMulher
I. Em parceria com a

.Racco Cosméticos,
artistas. plásticos
realizam a'prime/ra
atIVidade 'do Centro
CcJtural

Jaragú do SUl - A primeira
atividade do Centro Cultural
aoolÍteceu no sábado (1), com os.
artistas plásticos da AJap.
(Associação Jaraguaense de

Artistas Plásticos), em parceria
com aRacco Cosméticos. Cerca de
dez artistas pintaram um outdoor
em homenagem ao Dia'
Internacional da Mulhec, amanhã
(8), que está exposto, desde'
segunda-feira (3), à Rua Marechal

.

Deodoro, esquina com a Rua

Fl<l'ian6po liso
.

- Estamos na cidade há três

anos, desde então fazemos algwna
atividade no dia oito de março para
lembrar os valores da mU1hec. Este
ano,' resolvemos convidar a Ajap
como parceiros para fazermos um

trabalho maior - informou o

promoter da Raeco, Sérgio Luiz

Silveira, acrescentando que
.
também deseja com o trabalho
conscientizar as. pessoas da
importância do Centro Cultural

para a cidade.
.

. Cada artista ficou responsávet
porwnaparte da pintura do outdoor.
Segundo o presidente da Ajap,
Inácio Carreira, eles tiveram que
fazer toda uma readaptação. "E a

primeira vez que fizemos um

'trabalho coletivo", explicou
Carreira, lembrando que esart_
estão acostumados a fazer os

trabalhos em seus ateliec sozinhos.

"Aqui no Centro Oiltural a pintura
é feita no chão e com pincéis lar

gos. Mesmo com a dificukíade é

gratificante poder participarmos
desta homenagem", completou.
SI�nCADO· O ou'tdoor

apresenta três imagens: pomba,
que representa a paz e a liberdade.

''Significa a mulher- não objeto e

sim aque1a que luta 'lado-a-lado
.

com o homem para conseguir' s�

Homenagem: orddoor representa a llben:lade, a lemiidlidade e a mulher como espécie
I

espaço", reforçou. O coração,
simbolizandó a feminilidade.
"Mesmo a prÓCllra de um espaça
sem repressão

.

e de lutas

constantes, a mulher não perde o

Cosems denuncia remédios quefazem mal
Jaraguá do Sul- o s�etário

de Saúde, Marlo Sousa,
distribuiu esta semana a lista do
Cosems (Conselho dos
Secretários. Municipais de

Saúde) contendo a relação de
remédios considerados

prejudiciais à saúde. De acordo
com o informe da entidade, a

. Secretaria
.

Nacional de

Vigilância Sanitária, do
Ministério da Saúde, aponta dez
medicamentos prejudiciais,

O Cosems adverte para o

perigo do consumo dOJ
medicamentos à venda nas

farmácias e drogarias do país"
graças a uma medida judicial
que concedeu liminar ao

mandado' de segurança

impetrado pelas indústrias.
farmacêuticas garantindo a

continuidade da produção e da

comercialização. "Apesar de

ineficazes, o boletim do Cosems

divulga a relação dos nomes e

fabricantes, como' forma de
alerta e precaução", diz um

trecho da .nota divulgada à

imprensa pelo 6rgão.

Nome Laboratório
,

Bronco Amoxil SmithlBeecham

Colpistatin ' Aché
Díentrin Senofi Winthroo
Eritrex A I Aché
Novocilin Balsâmico Novoterácica,
Odontovac Nikkho

Parenzyme Ampicilina Merrell
Uro Bactrin Reche
Urooac· EMS

Wintomylon

,

seu lado sensível". A terceira é
uma figura

. internacional,
conhecida como o símbolo de

. Vênus, que difere a mulher como

.
.

sexo. "Na astrologia, o planeta
Vênus simboliza a mulher
enquanto espécie", resume o

presidente da Ajap.
.

ERRAMOS
. Na foto da capa do Jornal CORREIO DO POVO da semana passada, edição
de 28 de fevereiro, o jornal identificou erroneamente o secretário de

Governo, Milton Martini. A legendfl o identificou como sendo Moacir

Bértoli, presidente do Tribunal de Contas 'do Estado.

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA � HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO FfslCO - MUSCULAÇÃO -

GINÁSTICA - ARTES MARCIA�S - AVALIAÇÃO
, FfslCA COMPUTADORIZADA - DANÇA

·APARELHOS COMPUTADOR�ZADOS
PROFESSORES,HABILITADOS

Horabio:
oe:30 11.11:30· 14:30 ·11.22:00

Rua Amazonas, 426
Fone; (047) 372-1493
Jarlflguá do Sul- sc

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula
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ProjetoMicrobacia beneficiafamüias ruraisCidadeu---------t
JARAGUÁ DO SUL I
Os' exames realizados pela Vigilância Sanitária nos poços
artesianos da cidade apontaram que 15% deles

apresentaram alta contaminação com colifonnes fecais,
0,08% de baixa contaminação e 17% foram considerados
ótimos, estas tratadas com cloro.
ASecretaria de Saúde estä fazendo gratuitamente análises
nos poços. Os .interessados devem se inscrever na

Vigilância Sanitária no horário de expediente,
A secretaria recomenda a limpeza das caixas d'água de
seis em seis meses.

• Recursos para
d.sMvolverprojeto são
provenientet$ do Govemo
Estadua/e do 8irdpara
swem aplicados nas
comunidades rurais

,

Mássaranduba .: A Epagri
, (Empresa de Pesquisa
Agropecuária) vem

.

desenvolvendo, desde 1993, o
Projeto Mierpbacias em cinco
bairros e envolvem cerca de 400
fanúlias, números equivalentes a

duas Microbacias: O projeto
começou a ser aplicado no Estado
em 1991 com recursos vindos do

governo do Estado e do Bird

(Banco Internacional de
Reconstrução eDesenvolvimento),
que tem cOmO objetivo melhorar a
qualidade de vida e a preservação
do meio ambiente. De acordo com
a técnica da Epagri, Joana

Borchardt, o projeto é aplicado em
bairros que são delimitados por
áreas geográficas e que se

identifiquem por meio das
atividades produtivas
desenvolvidos na área.

Segundo Joana, o projeto,
desde o começo deste ano, vem

passando po.. uma reformuleção.
Uma missão 'do Banco Mundial e
da Epagri concluiu que seria
melhor que o produtor resolvesse
os problemas sozinhos, sem

depender de ninguém, como era

JARAGUÁ DO SUL U
A nona edição da Schützenfest trarä novidades. Esta .é a

promessa do secretário deCultura, Esporte e Lazer, Sílvio
Celeste'Baard, que está promovendo reuniões regulares
com 'representantes das 25 sociedades .de tiro. para traçar
as metas deste ano. -

'

Aliás, o presidente da CCO (Comissão Central

Organizadora), este ano, será o presidente da Associação
de Caça e TU'O, Edelberto Schwanz. Nos anos anteriores, .

° presidente da CCO era' o secretário 'de Cultura, Esporte
e Lazer.
Naúltima quarta-feira, Baard se reuniu com o comandante
da PM, capitão Kumlehn, e Schwanz para definir ós

objetivos e iniciar os preparativos.

agricultores não ',inham onde jogar
,

os lixos tóxicos nem os recicláveis,
além da falta de coDScientizaçoo
de como tratar o meio �iente.
O projeto possibilitou a construção
de esterqueiras, deum depósito de
lixo tóxico, além de filtros

biológicos..
.

Há ,quatro anos, a primeira
comunidade a desenvolver o

projeto foioBairro Primeiro Braço
do Norte, considerado pela Epagri
como bom e,exemplar. De acordo
com a técnica, há mais de dois anos
o projeto deixou de ser empregado
na comunidade, mas continua
sendo um modelo para outros

munícípios. "Mesmo recebendo
um tratamento específico, há

agricultores que necessitam se

aperfeiçoar para obter uma melhor
.

qualidade de Vida", ponderou.

feito anteriormente, quando os.

órgãos apostavam na coletividade
como forma de atenuar os

problemas, de degradação
ambiental. "Os produtores devem
ter consciência dos prejuízos
causades à natureza por
irresponsabilidade na condução do

processo de meio ambiente",
frisou, informando que o projeto
está gradativamente sendo
conhecido como Desenvolvimento
Sustentável.

• A partir desta proposta, o
enfoque maior será o meio

ambiente, nio mais o lucro 'que o

produtor terá com as melhores

condições'que lhe é proporcionado
com o prÓjeto - reforçou a técnica,

COMUNIDADES - Antes do

programa de Microbacias ser

empregado' na cidade, os

JARAGUÁ DO SULm
Em comemoração aos dez anos de fundáção da Escola de
Natação Olympia, a academia promove neste domingo,

. dia 9, o primeiro Festival Olympia de Natação Master. O
evento acontecerá, no Beira Rio Clube de Campo, e os

.organizaderes esperam a participação de cerca de 500
nádadores masters, com idade mínima de 21 anos, vindos
dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina.
De acordo com o proprietãrio da academia, Ronaldo
Fructuozo, a idéia de organizar uma competição master

interestadual, é de conscientizar as pessoas dos beneficios
da prática regular da atividade física e principalmente da

natação. "Além de promover a integração dos nadadores
masters da região Sul", completou.

Presídio é vistoriadoporpoliciais e comissão âe vereadores
�araguá do Sul - 'O presfdio

inaugurado simbolícamente pelo
,

governador Paulo Afon'so' Vieira

(pMDB), durante a�a eleitoral
, do ano, passado, mas ainda. sem
atj.vidade, passou, ontem (6), por uma
comissão de vereadores, delegados e

, pelo comandante da polícia Militar,
capitão Rogério Kwnleoo. A iniciaIiva

partiu do Legislativo que convidou os

policiais civis e militares para j\Dltos
levantarem as irregularidades
denunciadas e conhecerem as

necessidades para que o presídio possa
entrar em operação.

• Vamos elaborar 'um relatório das

pendências e cobrar dos órgãos
competendes as providências
necessárias. Queremos que eles_·

'

complementem o que está faltando
para que o presfdio possa ser

inaugurado oflCialmente e posto em
operação", prometeu o presidente da
Clmara deVereadores, Pedro Garcia
(PMDB).

Para o capitão, da Polícia Militar,
Rogério Kumlehn, é presfdio só

poderá dar segurança à comunidade

quando for constnudo os muros e as

guaritas de Vigilância. Por enquanto,
Ópresfdio está cercadopor cerca. "Sem
essas dUas peças' fundamentais, não
tem como a população ter segurança.

'

A Polícia Militar também não pode
oferecer a proteção adequada",
reforçou. Segundo ele, a PM terá que
remanejar cerca de 15 Policiais para
trabalhar no presidio.

'

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O Departamentó de Vigilância Sanitária apreendeu, na
última quarta-feira (5), mais de uma tonêladade carne (828

'

quilos de carne bovina e 194 de carne moída), 'por estar
sendo transportada de forma irregular. 'o produto vinha
de São José em caminhão baú sem refrigeração e iria ser

utilizado na merenda escolar. A carne foi apreendida
quando estava sendo descarregada no prédio daPrefeitura.

SÃO BENTO DO SUL
O Núcleo de Mulheres Empresárias, da Associação,
Comercial e Indústrial, promove, hoje às 19h�0, DO Centro
de Gestão Empresarial, uma palestra com Gilda Bassini,

'

de Joinville. O objetivo da palestra é lembrar o Dia
Internacional da �uiher, amanhã (8). o tema será "A
dinâmica da mulher na virada do milênio". Atualmente,
50 mulheres participam do Núcleo Feminino e 50% delas
trabalham efetivamente para o desenvolvimento do núcleo.
Um dos objetivosda entidade é prepararuma das mulheres

, para presidir a Associação COmercial doMunicípio, a partir
do ano 2.000.

problema: amorosidade da Secretaria
de Justiça emnomear E> admínístrador.
,"S� continuar 'essa novela estou

inclinado a não aceitar o cargo",
declarou. O vereador Gildo Alves

(PMDB) pediu calma a Ronchi,
afÚ'mando que aposta: na experiência

,

de Guido para dirigir () presidio e

completou: "ele tem todo o meu

,.apoio".
'

Na opinião do delegado Hélcio
Ferreira, o presidio está em condições
de receber os 60 detentos, 'que estão

divididos entre o presidio de Joinville
e a Cadeia Publica de Guaramirim.
''Ele (o presidio) começa como está e

depois vai se adequando", '

O virtual administrador do,

presídio, Ivo - Guido Ronchi,
ilvestigador policial, detectou outro
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Hospital eMaternidade Iaraguâ Governo pretende ampliar o

decide continuaraatenderpelo SUS posto de saúde do Rio Cerro
" .' ,

..

.

c..• .dI.I1Ies.ÇP Jaraguá do Sul - o posto de revelou, prometendo que o

• Proposta é fazer saúde. da Barra do Rio' Cerro Exec\lti�o não irá esperar o

uma'audItotla especial deverá ser a��iado até julho, � dinheiro do govet'?O, f�deral para
nos. hospitals. para promessa.foi feita pelo secretário começar a obra, iniciando com

- de Saúde, MarIo Sousa, na
.

recwsos próprios,. .

.

diagnosticar os 'manhã daúltima quarta-feira Atualmente, o posto tem 131

v.rdade/ros (5), De acordo com ele, o projeto metros quadrados, com a

prob.mas ,; definir as·. já está concluído e depende ampliação, a área constituída

m.tas e tràpar plano .

.
apenas da aprovação da Cânara : passará para 466, Com as novas

d. aÇ§o
de Vereadores, O custo da obra acomodações, o posto passará a

.

: está orçado em RS 212 mil, oferecer atendimento na área de

Jaraguá do Sul-Adireção
incluindo equipamentos e planejamento familiar, aleitamento

do Hospital e Matemidad:e
mobHiários. "7Ö% da verba será materno, distribuição de leite à

proveniente do governo federaI crianças e gestantes' desnatridas
Jaraguä decidiu que vai

1.'
, .

.

"

e o restaàte da municipalidade", além dos atendimentos de rotina.
continuar o atendimento de

pacientes através do SUS

(Sistema; ,único de Saäde). A
informação foi dada pelo
presidente do Conselho de

AdqlinistraÇio, Lírio Utech,
na neite da l1ltima segunda
feira (3)� no hospítal. Na
oportunidade, Utech anunciou

. a inauguração do Pronto
Atendimento Médico para o

dia 15 de março. De acordo
.

com ele, o hospital vinha
estudando a.possibilidade de

descr�enciamento do SUS há
mais de tun ano, mas depois de
uma reunião com o prefeito
decidiu pela continuidade do
atendim.ento. "Ficou acertado

que será. contratada uma

auditoria especial para
'diagnosticar a real situaçãO
dos dois hospitais da cidade,
com O objetivo de traçar um
plano de ação e tentar elimi..
o problema do pagamento .do
SOS pelo governo federal",
revelou.

.

A decisão do Hospital
Jaraguã em retornar ,0

atendimento pelo SUS agradou .

o secretário de Sadde, Mario
Sousa. Ele afirmou que a

populàÇão.estava preocupada
com a possibilidede de não

poder ser atendidapelo hospi
tal através do SUS. "FßtaIms.
mais tranqüilos. Esta decisão

. foi excelente e vai ao encontro
das necessidades de
atendimento hospitalar aos

munícipes mais carentes",

=

MiIdida:'HOlpillll JaragruJ lI'tIp.II'tJplanos tlqou ."�ria
"OS hospitais

.

declaroe.
Além do problema com o

repasse-de verbapelo governo
federal, da ordem de R$ 100'
mil ao mês, o hospital tem
dívidas de R$ 75 mil com a

Prefeitura, feita na gestão
passada, e R$ 700 mil em

empréstimos bancärios e á

elq)resários. O presidente do
ComelhodeAdministração do

.

Hospital Jaraguä .disse que
"para colocar a casa em

ordem, a primeira decisão será.
· acabar com as dívidas". Ele

·

adiantou queUlm dasmedidas

que está. sendo estudada no

programa de recuperação é a
.

·

reativação da colaboração
espontânea nas contas de luz
ea participação das empreSaS

.inauguràção do pronto
atendimento, com as mesmas

funções deumprento-soeorro, •

vai atender'
'.

pacientes
conveniados comalgumplano
de saüde ou particulares. ,

.......__---------....---------....;....------.J

Segundo o presidente do
-Conselho Administrative,
Lírio Utech, o pronto:
atendimento , irá

descongestionar o pronto
socorro dó Hospital São José,
único na.microrregião do Vale
do Itapocu. Uma corsultapar
ticular no proato-ateadimento
deverä cUstar em torno deR$
60,00.

do Município com o plano
.

União Sande, que conta Com

33 mil associados.
ATENDIMENTO - A

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu, às23 horas deontem(6), o jovemAndré.

.
.'

. Augusto Leal Grubba, filho do Dr: Ademur

Grubba, aos 22 anos, deixando enlutados ospais,
irmã, avôs, tios, tias e amigos.
O sepuuamentoserä realizado hoje (7), às 17h30,
saindo o féretro da �apela. Mortuâria para o

CemitérioMunicipal de Biguaçü..
A família enlutada de:

..AndréAugusto LealGrubha

.8. TREMEA.

o 1Ilelhor pastel ._'
"

<

leltonahora '.', P.A.S-rÊIS.

O»xInha especial ,., Salpcllnhos em geral
Soivetes ,., Sucos diversos

RuÀ Cei. ProcóPio Gomes, 80 - Centro (ao lado do Banco Jtaú)
'. Jaraguá do Sul - SC

1_ A \ :\ l' . .\ ()

MENDONÇA
LAVAÇÃO, POLIMENTO, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA
. LAVAÇÃO DE ASSENTOS E CARPET

Rua João Marcatto, 179.
Fone: (047) 272-3719
Jaraguá do Sul - SC

Água de Cheiro
Agropecuária Real
B:anca da Praça
Barão Video
BaratoMaria
Bazar Jaraguá
Casa dos Enfeites
Chaveiro São Pedro
Correio da Barra
Correio da Reinoldo

Lojão Márechal Papelaria Cultural
Mcirlian Papelaria Jaraguá
Master Contabilidade Papelaria Pena & Pauta
Mercearia Globo .

Roger Rent a Car
ML Presenfes Relojoaria Paládio
O Boticário
Oficina Elétrica Rosa Relojoaria Seifert .

. 6.'tica Hertel Style Cosméticos
Panif, Pão Brasil .�S_o�rv-et�ã-O-..,___--__:_�--'-'---'-'------J..

'

Papelaria Grafipel Varejão Liva .

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

·Decorlive.
Disapel
Drograria Catarinense
Fafmácia Avenida.
Farmácia Benfica
Farm. Homeop. O�jental
Farmácia Müller
FarméÍciC! Schúlz
Farmácia Sesi
Farmáciéi Suely

FB Fotografias
Floripa Presentes
Foto Loss

HobyVfdeo
Jansen & Cia
Juju Moda Ba.by
Holz Nicolodi
Hoff Com. e Distr.
Livraria Alemã
L�jão Beber
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Marins afirma que o diferencial
está. na prestação .de serviços

,

F.nclsco /UltfalCp

• Consultor de
.

empl'8$as garan.te que
o processo
Inllaclonátfo mundial
acabou e que a

globallzaçlo está
Invadindo o merc.ado
com produtos e preços
semelhantes

. .

Jaraguá do Sul - o consultor
de empresas nacionais e

internacionais, Luiz Almeida
Marins Filho, professor de pôs
graduação da USP (Universidade

.
de São Paulo), afirmou durante a

,

palestra que fez pata emprésários
.da região, na noite da última terça
feira (4)" no Clube Atlético
Baependi, que as empresas que
pretendem cotq)etir no mercado
deverão se atentar para a qualidade
na prestação de serviços. Segundo
ele, o país' atualmente atingiu um

estágio de desenvolvimento e

, perspectivas semelhantes aos. dos

primeiro mundo, além de permitir
que a globalização defina as metas

-empresariais do futuro, abrindo
espaços paraque a competitividade 'AlerftJ: Marins afirmou que competitividade se fará pela
seja "o cacife pata entrar no jogo conquista do cliente
do mercado". \
-Marins, que é PhD em a evolução está na "canibalização",

Antropologia e fez curso de .

um produto substituindo outro,
diplomacia e p6s-graduação em cada vez mais depressa.

"
"

maaoeconomia e já escreveu' 16 - O índice de obsolência é
livros, iniciou a palestra, que teve

.

muito dinâmico. As empresas
, COJm tema "Prestação de serviço estão investindo cada vez mais
é o novo nome do jogo", âfirmando rápido em 'novos produtos para
que a sociedade está emmudanças conquistar o mercado consumidor..
com três características básicas: É fundamental a criação. Neste

. dinamismo, instabilidade e
.

processo, a qualidade é o preço
evolução. Ele explicou que o para se entrar no mercado e

dinamismo se dá pelas rápidas competir - alertou Marins,
mudanças. "Os pr6ximos cinco acrescentando que com a

anos mudarão mais rápido que os globalização, produtos e preços
-

últimos 30", reforçou, lembrando estarão cada vez mais semelhantes,
que a instabilidàde não é e que o diferencial ficará por conta
econômica, mas sim na. acirrada da prestação de serviços.
competitividade e na redução das O empresário Roberto

.

margens de lucro. Na opinião dele, Breithaüpt, presidente da Acijs
,

'

(AssociaçãoComercial elndustrial
de Jaraguá 90 Sul), que em

conjunto com a empresa Duas
Rodas patrocinou o evento, disse

que a palestra serviu para alertar
os empresários em relação a.

qualidade dos serviços prestados.
"Isto não é nenhuma novidade

.

para o empresariado jaraguaense,
•

no entanto, é um reforço pata que
repensem na qualidade' dos ' .__----------'-"----.-----..,...--------'

.

produtos,e dos serviços prestados",
acredita. De acordo com ele, a

prestação de serviço na cidade
"deixa muito a desejar", mas fez

questão de frisar que já existe, por
parte dos empresários,' a
preocupação de rever certos

conceitos.

Prefeitura. e Grupo Battistella pretendem
. .

criar Fundação. Municipal.. ãe Turismo
Corupá - A Prefeitura e a

Empresa Battistella estudam a
.

foemaçâo de uma comissão para
analisar, a criação de uma

.

Fundação Municipal de
Turismo. O objetivo será

gerenciar o parque ecolõgico,
conhecido como Rota das
Cachoeiras" atração turística da
cidade. A decisão surgiu de uma

r reunião entre o prefeito, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), e os

diretores do Grupo Battistella,

na quarta-feira passada (26), em
Rio Negrinho. A proposta inclui
também a possibilidade de

errpresas privadas explorarem o

potencial turísticq do parque. A
comissão deverá estar formada
nos proxirms 60 dias.

De acordo com o prefeito, o.
Poder Público "é o' único

responsávei pelo cuidado da área",
conforme acordo firmado entre o

Grupo Battistella e a Prefeitura.
Para a. criação da fundação,

Tamanini e os diretores do grupo
eStão 'buscando subsídios junto à

.

fundações existentes em outros
municípios., "Depois deste
.levantamento, adaptaremos o'

modelo existente à realidade da
cidade", prometeu, acrescentando
que a administração está fazendo
levantamentos para recolher
subsídios da fundação de Brusque.
"Estamos analisando os estatutos

para adaptá-lo na elaboraçãc do

nosso", revelou.

NOTA DE FALECIMENTO
A Inlíã Maria José partíupara junto de Deus Pai, dia
2.3.97, domingo, às 6h30 da manhã, com 66 anos de

idade, dos quaís 45 anos dedicados a Vida Religiosa.
Depois de uma longa jornada dedicada única e

exclusivamente à Deus e, ao próximo, sem medir

esforço, sempre dedicando-se aos outros com palavras.
e atos de dar inveja a 'qualquer um.' Como sábia,
orientava com conselhos e atitudes de mestra, não
foram poucos os momentos de turbulência que a vida
'lhe reservou,' mas, ela com meiguice e brincadeiras

passava seu legado, não como relígíosa, mas como

, mãe, irmã 'ou só amiga" amiga daqueles que contamos,
nos dedos de uma só mão. Conselhos eram como

elogios, amarguras desabafadas, em troca ela nos

acalmava com sorrisos e piadas reais do dia-a-dia.
Irmã Maria'José, fostes a única de todas entre muitas

pessoas que conheci e que posso te dizer hoje com

. muita .dor de saudades, você foi minha amiga mesmo .

,

Alaor Paoletto.

RUII Procópio aom- de,OIiveira, 11BD
CenfJo .. Fone: (1U7J 372-1468
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Confira Nossos Preços'.

.'

PENTÍUM .100 Mliz
US$ 1. 1 60,0<)

PENTiuM 166 Ml-tz
US$ 1.545,00
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JAe enfrenta o líder do Estadual no

domingo no Estádio, JoãoMarcatto.

.

Jaralu' do Sul - O JAe
enfrenta, neste domingo (9), às 16.'
horas, no Estádio João Marcatto,
pela sexta, ro.dada dó Estadual o

Avaí, de Florianõpolis, líder do
Campeonato Catarinense. Mesmo
com a vitória sobre o Tubarão; na .

última quarta-feira (S)� por 2 x 1,
.

no Estádio Aníbal Costa, em
Tubarão; o JAC não está bem na

tabela de classificação,. ocupa a.
quinta colocação.

No domingo passado '(2); em

Xanxerê, o Moleque Travesso
perdeu para a' Chapeeoense por
3 xl; passando para a nona

posição na tabela. Na opinião do
técnico Acosta, a equipe está

reagindo. Ele garantiu que o

time continua motivado e não

perdeu o ânimo. ''Não é porque
perdemos para a Chapecoense
que iremos desaminar" ,
assegurou, garantindo que no

domingo, contra o Avaí, o time
também "fará bonito", como em

Tubarão.
A única preocupação de

Acosta é a. saída do 'atacante
Miranda� que recebeu o terceiro
cartão, no jogo contra o Tubarão.
A opção é colocar Gilmar
Mineiro. Um outro que talvez

não entrará em campo, é o

goleiro Rogério, entrando Gean.
A provável escalação do JAC é:

Gean, Castro, Rodrigo; David,
Alexandre; Ado, Adriano,
Gilmar; Veneza, Barbosa e Jairo.

Prova deMountain Bike levou ·cerca
'de 2,5milpessoas aoMorro doAgudo

.
.

,

Schroecler - A pri� etapa.
do Campeonato Brasileiro de
MountainBike;modalidadeDown
Hill (descida de morro), no último
fim-de-semana, realizado no

Centro Esportivo Schroedinha, na
qual participaram 127 pilotos,
trouxe à cidade cerca de 2,5 mil

pessoas. Os ciclistas tiveram que
subir os cerca de 3 .mil metros do
Morro' do Agudo, dentro de um

,

trator, para depois descer os2,6mil
da pista de Mountain Bike, que
lévou em média seis minutos.
A pista foi considerada de

alto nível técnico pelos
participantes. "Digna de um

carq>eonato mundial", ressaltou
o jaragpaense Jonathan. Grimm,
de 19 anos, tetracampeão
catarínense <Ja categoria Espe
cial, que ficou em quinto lugar.
Segundo ele, a marcação de

pontos da classificação não foi
correta. "No sãbado, no treino,
fIZ em5min31, o melhortempo.·

'"

Já no domingo, fiz a prova em

Smin44. Alguma coisa está'
errada para aumentar tanto

assim o tempo", suspeitou.
A competição iniciou com

cerca de uma hora de atraso
.

devído a alguns trechos da pista
.
estarem cheios de lama. O
ciclista Jackson Grimm, de 22 -

allOS, da categoria Estreante que
MIHIIIIIIiIt BiU: eil:lütm ,;,frmtom -'IUIr..ado Campeo1llllÓ

fICOU em terceiro lugar, garantiu
Brasikiro

que a largada teve atraso de

quatro horas, "O único pecado da
organização foi na hora da

,largada", atenuou.
VENCEDORES

da bike, talvez os atletas Sul, na categoria Sênior, com
preferissem assistir do que 6min27, e Daniel Bender. de
competir", arriscou. Blumenau, na categoria Juvenil,

Os vencedores desta'etepafo- com 8min16. O vencedor da
ram: Markelf Berchtold, de categoria Especial foi o piloto
Schroeder, na categoria Júnior

.

'paranaense Robson Almeida, o

com Smin20;' Jaqueline Mourão, Urubu, com S,min29.
de Belo Horizonte (MG), na A primeira etapa do Brasileiro

categoria Feminina, com serviu como uma das provas de
7min17; Bruno Costa, de Niterói classificação para o CaP1'�nato
(RI), na categoria Cadete, com Mundial, que acontecerá de 16 a

.

·5minS.4; Hélio Nassarazza, de 21 de setembro na Suíça. A
. Belo' Horizonte (MG), na próxima prova está prevista para

. categoria Master, com 6min47; acontecer em Blumenau, ainda
Wecner Wind, de .São Bento do sem data definida.

organizador do evento da
primeira etapa do campeonato,
Ilde(onso Berchtold, esperava
que o número de ciclistas

ultrapassasse os 200, miito além
dos 127 registrados. Segundo
ele, o fato da pista ser muito
técnica, exigiu a apresentação de
profISsionais. "Como as despesas
aio maiores com a manutenção

O

COOPll'RA'I1VAAGRlCOLAMlSTAOOARAI.:IDA.
.

ASSEMBLÉlAGERALORDINÁRIA
ED�DECONVOCAÇÃO

Deacordo como Irt 2S cio &taWto Socialfi<:am.convoc:ados os IImh0Ie8�os,em

pleno gozolle seusdimitos,paraaAssembléiaGeralOrdínália,a sermalizadano dia 15

delll8lÇO de 1997, noSallo SID 1010, sito aRoaManoeIFrancisco daCOIta, aIn, Iamgoã
do.Sol-Sc.PmprimeiraconvocaÇlo comemínimo2/3 (dois terços) de seus associados
.7h.,emlllgondaconvoc.,locomnomfnimoda�ßIIÍS wndellluslllSOCiados.às

8h.,em lImleitae 6ltimaconvOcaçlo, comapesençade nomínimo 10 (c!ez) associados,
• 9b., naqual havendo nilmero legal, sérãdiscutidaa seguinte:
OROOMDODIA

1-PlàIaçIodeContasdosCollllllhos deAdministraçIoePí.scal,pelomJat6óoda�
PaIecer dóCoJllelhoFiIcal,Balanço Geralcom,DeÓlonslraÇlo das Sobrase Perdas; .

2 - Destinaro Jeioltaclo do exerCfcio;
3 -EIeiçlodOllmemblO8 doConselhoFí�
4 - RxaçIo doPr6-LabcneCéduladePIesença. reoni(les;
S - Aotorizar financiamento de F.GPe 00 outrós parafinanciar'a safra 96fT! ,inclgsive
sementei prodUzidas;
6-Autorizar iobscáçlo de Capital Social, paraintegralizaçlo através de financiamento
de cotas partes;

,

7 - Aotoázarfinanciamentoplnaqoisiçlo de InsWJlOS e Sementes aoS sócios;
. 8 -Aotoúzarfinanciamentop8lllinvestimentos"renovaçlo demáquinas, frotádevefcolos
e 00 inelborias DOSben.daCooperativa, bemcomo capital de giro podendo ser aàavés de

. cotas partes;
9 - Aotoázaraoperarcom feJóeiros;
1Q - Autorizar aaplicarpari:elado FA1FS;
ll-Á88011tosGerais. II

AVISO: PaJaefeito decãlcolo de "Quorum" aCooperanvaécompostapor 174 associados.
0IJtn!Bsim, avisamos aos associados, que docwneptosrelalivos ao exeRlfcio de 1996,
nteridos no .... So, item 1,IeIra "F' doFBtaIutoSocial,encontram-se a disposiçlo nasede
daCooperaIiva.

laragoãdo Sol SC,044emarço de 1997.

ALCEU GILMAR MOREITl
PRBSIDEN'IB .

�
•

rÓ:

BOUBO

SEGUROS GARCIA
FonelFax 371-1788

VERDUREIRA PATRÍCIA

. COMERCIAL-REGia LTDA.
Rua WaHer Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)

leietone' (047) 371-2043
-
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Polícia Civilprendeacusado de assalt
Jaraguá do Sul - A

POlícia Civil prendeu, na

manhã da ültima segunda
feira (3), o vendedorde livros
.Hendríck Samuel de Souza,

<

de 25.anos, naturaldo Rio'de
Janeiro; acusado de ter

assaltado, no dia anterior, a
residência de Frank Dieter
Kindlein, à Rua Felipe·
Schmidt. Souza foi preso

o

o com os dois cheques � um

o cartão magnético que rouboú
deKindlein, alémdeum outro

cheque de Chapecó.
Segundo informações do

delegado Hélcio Ferreira
sobre o assalto, o acusado o

estava escondido nagaragem.
Kindlein foi surpreendido
pelo assaltante com uma faca

e o obrigou a abrir a porta do
. apartamento e assinar duas
folhas' de cheques. Após
prender a vítima no banheiro,
o assaltante revirou os m6veis
da residência e comeu

alimentos que estavam na

geladeira.
o

De acordo com o

delegado, Souza sondou
outros prédios na cidade, sem
no entanto, conseguir assaltá
los. "OEditIcio Schiochet, no
Centro da cidade, também
estava,sendo sondado, por
Souza, para um eventual

assalto", previu o delegado.
Ferreira acredita que Souza

provavelmente tenhapassado
por outros Estados e

.

cometido outros assaltos.

, r

S,;,peitD: SOlllllPotle ter reaiiiPdo rOllboI em olllros Estado,

Preso servente acusado de tentativa de homicídio'
Jaraguá do Sul - Numa acertaram a porta da

'operação conjunta, as." residência. Após a tentativ

Polícias Civil e Militar de homicídio, o acuãad
prenderam, quarta-feira (5)'0 fugiu'. Durante à tarde,
por volta das 21 horas, o Polícia Civilfez buscas n

servente Roque Alves da'

Silva, de 26 anos: acusado de
ter invadido a residência do

vizinho,' o pedreiro Álvaro
Luiz Silvério, disparando
contra ele e contra a Escola

Municipal Victor Meírelles,
no Bairro TrêsRios do Norte.
Ao ser preso Silva portava
um revólvercalibre 38.

Namanhã de quarta-feira,
Silva foi à casa de Silvério e

após
o

uma discussão; atirou
duas vezes contra ele. A

.

polícia não soúbeinformar os
motivos dos disparos, que

-

Trro,: Roque Alve, da Silva invadiu re.l4lncia e atirOll em e,eola

conseguir encontrá-lo.
o À noite, a Polícia Militar S

foi acionadapara comparecer
à Escola Victor Meirelless
onde Silva tinha disparado.
tiros. Um dos disparos atingiu'
uma sala de aula, mas

ninguém saiu ferido. Silvam
responder por porte ilegal de
arma, tentativa de homicídio o

... ... ..

edisparo de armade fogo em

via püblíca. Ele fo�
encaminhado ao presídio de

o

Joinville e poderá
o

cumprir d

pena de três a seis anos.

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS' 07:00 ÀS 20:00HS.
o.

o

POSTO·· MARECHAL LTDA.
,

. . .

,

.• COMBUSTívEIS
• TROCA DE ÓlEO'

.

o'. LAVA RÁPIDO
··GÁS

.

Avenida Mar.ohal D.odoro da Fon••oa, 861 - Jaraguá do Sul- sc

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




