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deu certo para o "Moleque
Travesso".

'

O técnico Acosta não

conseguiu explicar a derrota e

atribuiu à anormalidades

ocásionais. Ele admitiu que o

placar poderia ser maior. Na

opinião de Acosta, o primeiro
tempo, que terminou 2xO, foi
equilibrado.

Na tarde de ontem, o.. iécDico
reuniu o time "para umaconversa

com os jogadores que enfrentaram
o Criciúma ,e dirigir treino para os

demais. Página 15

Tem sempre Ú'tJ-,._t--...;..J_
,jêl�o de faze

melhor'

F'

üvo Ronchié nomeadopara administrar
residio e garante- início das atividades

J.\
i.

o governador Paulo -Afonso ,

Vieira (PMDB) assinou, a

nomeação do investigador policial
Ivo Guidp Renchi para administrar
o presídio de Jaraguã do Sul,
inaugurado simbolicamente no ano

passado. O ato foi publicado no

Diário Oficial. do Estado, no dia 26
de fevereiro.

Ronchi garantiu que o presídio
entra em atividade ainda este mês, '

�ino com as irregularidades
apontadas pela comissão fonnada
� veieadores e áutoridades civis
emilitares, que visi� o prédio
Da semana 'passada e apresentaram
alguns itens que comprometem a

segurança.
Na última terça-feira (11), o

diretor da Diap (Diretoria de

Administração .Penal),. Luiz
Wanderley Sala, esteve emJaraguá
do Sul e se reuniu com o prefeito
Geraldo Weminghaus (PFL),
quando confirmou o início das
ativí4ades do presídio. Página, U.
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.CriciâmagoleiaJAeem noite que nada deu/certo
oJaraguá Atlético Clube levou

maior goleada da história: Perdeu
o Criciúma por 9xl, na noite
'última quarta-feira, em

.

iúma, numa noite em que nada

Corupá inicia P��filTf!ti.,os, .

,da Festa do Ce:pt�o """"',.

.

A Organização&e�va da Festa
i'

doCentenãrio,mareada��nfew "

. � ..

de 26 de junho a 1 ft�J o;
-

nõ'''''-'"'
Seminário Sagrado Coração de Jesus,
'já definiu algumas atividades para
comemorar os 100 anos doMunícípío .

.

O presidente da organização, Curt
Linzmeyér, informou que o' evento

inicia-se com a exposição da Indt1strjB,
,

Comércio � Agricultura e segue com

desfilemilitar e apresentação da Banda
da Marinha, além de outraS atrações.
Página 14-

A partir da

próxima semana, a

sede do Jornal
(O( )RJ{Ef()))() )'< ivo

estará
funcionando à Rua
Walter Marquardt,

1.180.

Antigas
inetalações da
Nanete Malhas.

A ME-LHOR ESCOLA DE TREINAMENTO'� ..

EM INFORMÁTICA DA AMÉRICA LA17INA.
DATA CONTROl

Garantia de Aprendizado; Plantöo Tira Dúvidas; CURSOS 'COMPLETOS
serviço deEnccmlnhornento Horas livres de laboratório;

.

.vindows 95 ..

ao Emprego; Currículo no Internet; .Word!Excel/Power Point·
Instrutores treinados; : Início proqrorncdo: ...Page Mak�r/Corel Draw .:

Turmas com vCJ.9as limitadas , _ " ,.
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CORREIO DO POVO - 2 Ja

InconfODllllodQ.fuiprocuraroutrochaveiro.
-Bomdia!
-Bomdia!

jornalista, comregistro-emSãoPaulo, eadvogado inscritonaOAB doParanã.Desde.
-Eupreçisavadewnac6piadestachave

o início, o CORREIO DO POVO desconfiou da formação do autor. Nenhumjomalista ' -Pois nlo. Ésuaestachave?
,

bo
.

&. disti -ÉdoaparfanientoI204,doBlocoA,doOlympiaPark.,
- e aí é mque selaçaa ünção, entre�'eo repórter.Oprimeiro cursou faculdade

_ Enfio o senhor*ri de IJa7Jerwilaautmizaçllo da'adminístraçlo,s6assim serâpoBslve1copiá-Ia.
e temregistro de proãssíonal diplomado no Ministério do Trabalho e pode adquirir ,

- Maspor que daautoózaçllO,? ,

'

.

d
.

fi � .

di 'da
. P .' 'd d

. d'; .

al I Fxplicou-me o chaveiro, em tom rude, que naAle'manha, tOOas as chaves sAocadastJ'adas e levam ma n6merode
I entitrcaçãe em um sm cato

.
categoria, respon en o JU ICI mente pe as mgistro.Nocasodec6piasoulubstituiçlodefeçhaduras,estasdev�senegistradasnocadastrogeraleiSto'leí.

informações dadas. O outro é umprestador de serviços da área, com capacidade e NingUém j)ode Iinlrc6pias de chave oumUdarfeçhaduras semcomunic:ar as autoridades. Porisso alllMleSSidade da

talento para exercer a atividade, entretanto, pode não ter nenhum conpromísso com lIl1t�preendendO,fui aes'eaçJit6Iios daadiniuistJaçlo,e so)jcitlllÍ ainac6pi�dachave àqual tinba�doe,no�
a código deética que disciplina e regulamenta a profissão - consegue cometei- tantos seguinte,jáestavade posse danovachave. '

abs do
. .

áfi
'

d al' linhas O Ú Se todas aschaves sAocontroladas pelo&tado, cadapossuidor dechaves é àntes demais nadaummsponsàvelerros' ur s� gramaäcaís eortogr cos, numa:carta e gumas . D IID'O incoßcÍicionaLPorissoqueoenCanador,depoÍsedewilachave;enlreguepelaadministraçló,foiaOapartamentoe
do registro naOAB não confere como nome é no Sindicato dos Jornalistas dacidade troCou a tomeira sem a nossa presença. Aquele enéanador é, e será sempre, omsponsãvel por tudo que possa ter

,

,de SãoPalilo ninguémnunca,' ouviu falar do tal Enéas. '

'oconido no apartamento; em nossa ausência. 'FIlo Pouco aquele encanador poeterâ tirar uma cópia da chave para
,

'. oportunamenteusã�aißdevidamente.Aqui ficaexpJfcito aresponsabilidadti daqueles que possuem-cibaves, postma
" Aliás; um advogado eumjomalista'<ple� preZe não vai tentar usar a imprensa de essa que n6s, braSileiros,jáhãmuito peroemos. Nuociedade brasile�nlo se controlam chaves; nem armas,nem

formatão leviana como fez, ainda mais com ".;.Iavras de baixo calão. É lastimável notasfiscais,nemclKÍJDbOs,nemtlOpoucoUttdosp4b1icos.Nlosecontrolanada,eporissobdosseacbamnodíreilD
J:XU

,
' de 010 BetemmlpOllsãveis e daf se tomarem impunes. H(!je em dia, nlö se ouve maís falar que alguém recebeu

quepessoas destaeSpééie ençontre em Jaraguádo Sul espaço paraos'seus devaneios. '. lIÍDl,boIicamente "achavedacidilde",nIIoésenhOl1llpnjeítos,&O�,presidentese poHlicasem�l3l?ParaD6r.
Denúncias de irregulari<iades adnÍinistrativas envolvendo dinheiro p11blico sãomrito

. brasileiros,sIIo coisasdo passado,�muitas sociedades aindiafamn quesllo de preservã�..

bem vindas quandQ se tem um'propósito mais salutar, baseado � �vestigações �PlDf.ao'.t:On.uItOf

sérias e dOO:aÍneIitadás. Adénúncia semsustentação é terrorismo e irresponsabilidade.
Denunciar é,dever do cidadão, mas jogar acusações no ar, fruto _de picuinhas e de

, deSentendimentos pessoais é caso de polícia.
,

" É precisol 00' u� v,ez 'por t�, separar o joio d9 trigo e distinguir ,a função da
iInpfensa Jornal-não tem €9ßl() missão proßl()ver a discórdia oU bajUlar ninguém.

" Jornal deve sepautarpelo fato jornalístico, deve semanter àdistândadOs fatos e não
se envolver�'aContec�tos, correndo o risco de ser parcial ou cometer injustiças.
� p�el da imprensa é infQrmaf e colaborar com o;progresso do país, COßl() se fosse
os olhós da nàção. Investir'em vulgaridade, na exploração do bizarro e no

s�acionalisÍnO não:vai levar a.lugar nenhum Jomalismó se faz com informações, o
resto é hipocrisia ebobagens.' .., '

Ébomque á sociedade se atente paraessespontosnão permitindo que pUblicações
desta natureza possam atingir seus objetivos e que oportunistas de última hora se

�assem por-paladinos.

EDITOBIAL
. Irresponsabilidade e terrorismo

A carta enviada aos vereadores de Jaraguá do Sul e divulgadapor uma rádio da

cidade, no' final da semana passada, contendo denäneias sobre irregularidades
administratiVas naPrefeitura, coma "conpíacêncíae conivência"doLegislativo, do,
Sindicato dos Servidores Municipais, e dos 'jornalecos semanais de �L:,', é mais

uma demonstração de irresponsabilidade e de desrespeito para com apopulação'. É'
tambémum ato covarde do autor, que se identifIcou com nome falso e comregistro
daOAB (ordemdos Advogados do Brasil) deoutrapessoa, podendo oorit>rometer a
reputação de terceiros em seus delírios cabalísticos, mm verdadeiro exercício de

.
,

. .

. .

futurologia bar� e vulgar. Além. é Claro, de julgar os jornais da cidade conforme,

sua öticapretensiosa e desvirtuada da realidade.
Apartír do .ßl()�nto em que o'autor se esconde atráS de registros falsos e noeoes

fictícios, o conteudo deve ser desprezado de imediato por falta de segurença, não

dando sequer a chance de promover o imbecil e incendiar a cidade com besteiras

irresponsãveis. O ato de-terrorismo se caracterizou quando o infeliz n� apontou as

"irregularidades", ficandono cazqx>das especulações, ofendendo pessoas e entidades ,

e oferecendo seu repúdio gratuito à instituiçÕes. O Jornal CORREIO DO POVO,
, inicialmente, desprezou anotapor considerá-lasembase, anti-ética elonge de serUin
faio jornalístico quemerecessecomentário. A repercussão das denÚllCias, no entanto,
nos obrigou a investigar a "veracidade" das acusações feitas, .o que estamos fazendo
junto aos órgãos päblicos�unci8dos. Atéporque ojornal foi citadonapublicaÇão.

O autor da carta assina Com o nome de Enéas Lima Junior, Se au�o- intitula

PINIÃO

Carta'aberta'
'A chave da responsabilidade

":'
.

•Rolf'Eugenlo FI.:h8r

Empermanê� det1Studos naRep4blicadaAlemanha, ell1nfvel de p61-graduaçlo, dividindo umapaltamenkl
nas acoptoc!açlÍes eXisten�s, no HeleneMa)'el' Ring, do OlympiaPart, emMunique, .ocal onde se hospedaraníCl
adetasnasOJimpfadas de 1972,hoje, Iocaldestinado aestodantes esà'anpos, liveaoportunidade deverific:ar'al_
aspeçÚlS daesttolura dasociedade alemLNqm detemúnado dia,umatomeirado banheiromonobloco,muito parecido
com banheirO de aviA0, avariou-se. Comuniquei logo de manhl, antes de me diIigir às minhas tarefasdi_,i
administraçlo-geDldo complexoolfmpico, sobte a tQrneiraavariada. Quando no funda tardecheguei, a torneirajl
tinbasidoconsertad8, ou seja, colocaramuma novaem folha. ComentlllÍ commeu çoJepde IIpIIltamento, também II1II

brasileiro, daeficiênciadäadministraçlo. Mal acbavaestranho que ma encanadorenlrÍlsse no apartamento semi

nossadevida�nçae I1IpàJasse a torneira. Poderia tal encanador levar pertences nossos ou objetos de valor, ali
expastos.P<lIiterlormente.�mos entenderofato, que naquelemomento nIIo compreendfamos. .

Senlanásmaistarde, ocormu lDÍl ßÔvoepis6dío, ou seja,Perm acbave�o aP.u.oentO!aJne8Jllaque abrlaaporta
principal do BlocoA, de IS andam, e do apartamento .204. Nadamaís 16gico, tomei emprestado achave do meu

cólegae fui ao chaveiro tiJar 00pia.
-BOIIidià!
-BomdÍa!
-Osenhorpoderiafiízermaa�piadestachave1
- De ondeéestachave, senhor?
- Do aputamento'ondemoro, noOlympiaPlllt.
- Neste caso, o senhor Ierâde trazer UmaautoIi2açlo do administradot responsável
- MaS o senhornlopoderia dai'uiujeitinho?

.

-Oqueéjeitinho?
-R..

'
•

- Só serâconfecciooadaoutraclÍave com a8Iltod2açlo,já tlisse.
-Mas...

'
'

ArtJgOl para Càrta Aberta. devem·,er en-viadOl paraAv.MarechálDeodoro da FODseca, 122, 1q andar.
� eartas devem conter nomúlmo 30 Iohas de 70 toques. bJomal,e resena o direito deslntetiDr o

tel:to e t!'Zer as correções ortogr"'c:as e aramaUealsDtc_úiU .

•

EXPEDIENTE

OORREIO DO POVO
,

CGC 84.436.5911000�-34

Eu�nio-YICtorSchmõckel
DlmorGeral,

'

AV, ...,..1Ia1 DoodoIoUf 122· I"""" • ..11
,

I·J cIoSlI·sç

PRODuçÄO .. Gráficá e Editorà CP Ltda.
Y1IDme A, S, Qmçal1es MlB·DRT 219

Flancisco Alles
Fii..ceilÓ:, 'Sid1ey Garcia

,

CClTlerclll: Maria ApO AI.... s
'

Cin:oIIapo: Alessa'ldra SctvnOCkeI Qonçâvas
- Dapto. CriaPo: DaoloÍ1 Dedeverson AriacleIO
-, "

----_--lmpRssonasofícinllSdaGrãficaeEditoraCPl,;tda.------....

.
' Reportagem

R.lonll: SllIia Pinlllr

V.,ieclacl": 'Eloisa 'Pelers

Art.Gr.lca: Adriano Trenlini

ltI. Mil Deodcro. 122, II"dIr . CGC: oo.1047f1100tn-1IO "'�r. &t: zn7.Hf I 1EP,8Q'IS1·1OO I CIioa �el19 IEP 8Q'IS141O
.� doSit RnIf. fW), 311-191Q O'IIfi,_...,.. filo"""'" • cpiriio� jomlL

'Matricule-se jánoYá'zigi � parti,cipe cio

Prêmio Cidadio do, Mundo
o Pdmio CidadAo do MU'ldo do Y4zlgl, po<fe levar voc' para um, s!.per curso de idomas em uma de nossas

<ésc:olas intemacionais Intemexusl PorCJ!e agora no Y4zigi euas atividades na escola, suas notas, suas atitude••
sua partiêlj)açAo na vida da sua cidade e do seu planeta valem muitos pontosl Voc' aprende Ih"'s Call una

turma que tem a sua cara, e, tem chance de cOl!1)lementar o seu curso com experi6ncia inesquecfvel no exteriorl

Conheça"" ais sobre o regUamerito do prnio no novo Y4zigl de ,Jaragu' do Sul. Mas faça i' suamatrfcula e

saia na frentel
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POLfT"ICA CORREIO DO POVO· 3
raguá do SuL 14 de mal'eo de1997"

"

Santa Catarina é campeã em lesão. corporal contra a mulher

• Dtidos sobre a violência
, contra amulher foram
apresentados em palestra
realizada noSi"dicato do
Vestuário pela r.epresentante do
Conselho dosDireitos da M�/her

Jaraguá do Sul • Em palestra proferida
na noite da sexta-feira passada '(7), no
auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, oito de Ílwço�
a professora Clair Castilho, representante 'do
Conselho dos Direitos daMulher, apresentou
os dados referentes à violência contra a

mulher, destacando 'a psicológica, "que a

desqualifica". Ela afirmou que o Estado é o

, campeão em lesão corporal, e sexual, desde
as gracinhas feitas pelos homens até o

assédio sexual e estupro, considerados crimes
contra a pessoa humana.

Cerca de 400 pessoas estiveram

presentes à palestra de,Clair, que reforçou
a convocação para que as mulheres se

engajem à campanha nacionai centra a

violência do gênero, lembrando ainda a

meta dó órgão em combater a mortalidade
materna no Brasil que, segundo ela, é a

'

maior do continente. De acordo com dados

apresentados por Clair, de cada 100 mil
crianças nascidas, vivas, 134 mulheres
morrem, vítimas de problemas
relacionados com a gravidez, parto e, pós
parto. "A meta é diminuir essas mortes

OAB poderá entrar com pedido
'de Impeachment de Paulo Afonso

Florianópolis - A seccional daOAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de Santa Catarina
deverá encaminhar à Assembléia Legislativa, na
próxima semana, pedido de impeachment do,

governador Paulo Afonso Vieira (PMDB). A
decisão dependeráda análise que a entidade fará
do relat�io eleborado pelo .ex-procurador do
Município, LuizGonzagade Bem, designadopela
OAB para acompanhar a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito), instalada pelo
Legislativo estadual para investigar a emissão e

as operações com os títulos públicos do Estado.
Segundo informações de Luiz Gonzaga, o

governador "ofendeu a Constituição. e a ordem
Jurídica" em pelo menos três pontos: utilização
de parte dos R$ 604 milhões arrecadados nas,

11
,

negociações com as letras para outros fins, que
" não o pagamento dos precatórios, a não'

......... publicação do decreto até o dia cinco de abril de
JI 1988, relacionando as ações jurídicas a serem

:;:::::eCloir (ee"""') co"clamou � "",lheres cl illtegraçiio 1UJ luta�Ios direitos e
pagas, não citando valores, credóres e como

deveriam ser quitados, e a forma de como foram
feitos os cãlculos para se chegar aos R$ 604
milhões.

O advogado sfinnou que os cálculos foram

fraudulentps e o governo "enganou o Tribunal de
. justiça" por levá-Lo a emitir relatório conforme

indicação do Executivo. "São constatações
suficientespata inStruir o relatório que entregarei
aCarioni (Fernando Carioni, presidente daOABI
SC) na próxima terça-feira(l8). O resto, se houve,
ou não corrupção, é problema da policia",
declarou. Ele, no entanto, não quis comentar se
vai sugerir à entidade um pedido de impeach
ment do governador. O assunto está na ordem do
dia da entidade, que vai reunir os conselheiros

para analisar o relatório.

pela metade ati o ano 2.000';, avisou,
citando a esterilização em .massa e o

aborto, como formas também" de violência"
contra a mrlher, Ela informou que a maior

parte das mulheres que fizeram
. laqueadura têm entre 25 e 27 anos, e que
o aborto é praticado, em sua maioria, por
mulheres casadas, com situação estável e

empregadas.
ESTRATÉGIA DE IGUALDADE - -

Na manhã da sexta-feira passada (7), em
Brasília, o Conselho dos Direitos da
Mulher entregou ao presidente Fernando

Henrique Cardoso o documento

"Estratégias de Igualdade", baseado nas

Werninghaus iniciaprojeto
de gestão participativa

Jaraguá do Sul - o prefeito Geraldo
Werninghaws (PFL) estã promovendo 'a

reformulação nos conselhos municipais
com vistas à integrá-los ao projeto de
gestão participativa. De acordo com o

cronograma do gover-no, a Secretaria, de
Planejamento será responsável pela
eoordenação do programa e pela
integração dos órgãos deliberativos que
compõem o projeto. .0 governo
Werninghaus garante ,que a gestão
participativa será baseada na atuação dos
'conselhos, sendo co-administradora da
cidade através da sociedade.

_ Segundo informações da Prefeitura,
a viabilização do projeto estarã.a cargo
dos conselhos, que propiciarão a

participação de todos os setores da

. sociedade, opinando e deliberando sobre
os assuntos que cons iderarem
relevantes. "Não só colaborando com

idéias e opiniões", mas também
criticando a cúpula" direti v� em seus

procedimentos administrati vos, visando
a menor margem de erro, possí-vel na

prestação de serviços", diz um trecho
do documento da" Prefeitura,
acrescentando que "as reformulações dos
conselhos tiveram como, objetivo
tnodernizá-Ios, aperfeiçoá-los e torná
los efetivamente funcionais, eficientes

e representativos.
O Conselho Municipal de Trânsito foi

"

incorporado ao Comurb (Conselho Mu
nicipal de Planejamento Urbano) por
terem funções semelhantes e .compostos
por praticamente as mesmas entidades.
Outra modificação foi a reativação do
Comdema (Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente) e a ativação do
Conselho Superior e do Conselho do
Município, este previsto na Lei Orgânica.
A Prefeitura explicou que as alterações
foram feitas na composição, organização,
na escolha dos conselheiros, nos prazos
de mandato e no funcionamento.

- As alterações, no entanto, vão respeitar
as recomendações técnicas e a normatização
"federal e estadual incidente e mantendo-se a

livre indicação dos membros pelas entidades
"

não governamentais, ao conträrio da lista

tríplice antes aventada - diz' outro trecho do
documento.

O projeto de gestão participativa é

promessa de campanha da coligação "Acerta

Jaraguá", vencedora das eleições do ano

passado e atualmente no poder. O prefeito
Geraldo Werninghaus está preparando
mensagens e decretos com o objetivo de

adequar a estrutura administrativa ao novo

programa, que· deverão ser enviados à

apreciação do Legislative.
"

conclusões da 4& Conferência Mundial de.
Mulheres, realizado em Pequim, China,
ein 1995, com a presença de 40.mil
mulheres de 181 países. Entre as propostas
apresentadas ao governo federal, estão' o
combate à pobreza, à violência doméstica
e pessoal, direitos humanos, educação,
saúde, comunicação e a necessidade das
mulheres ocuparem os espaços no poder.
"A história das milheres é de sofrimento,
mas também de resistência. Se .não acabar
o mundo, tenham certeza de que o terceiro
milênio nos pertence", discursou Clair..

CONFO'RTO
BELEZA

""E SEDUÇÃO
EM TODA A SUA LINHA INTI'MA

NOITE E. DIA.

Rua Reinoldo Rau,399 Center Foca .., Centro.
Fone 372-1907

INAUGURAÇÃO 2D103/97 ás 15;OOhs
::::i�J.hi��3 :��fé� ·\��:;h;*.: :1�:.��:;;;';: (�:�,*é�: . ,;:�i:'é�: :·:��t;��)
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CORREIO DO POVO - 4 POLtnCA . Jal;'!luá do Sult 14 demarço de 1997

�osa.ico Bertoldi quer a implantação de

pronto-socorro ·infantil municipalReorganização
.

o PPB de laràguá do Sul eStá fazendo uma reorganização no

partido. De acordo com informações <ta: legenda, o PPB tem

1.065 filiados, destes a direção acredita que 40% não "vestema

camisa", têm apenas interesses pessoais.
Destaforma, opartidoestáenviando aos filiados oorrespondência
com vista à reorganização. A direção estima que entre 200 a

250 filiados não confirmarão a f�ação nos quadros do partido.

Projeto
Aproposta de reorganização doPPB tem comoobjetivo compor
a direção do Diretório Municipal, atualmente presidido
interinamente por Errol Kretzer. O partido deve se reunir para
defmir a data de escolha do próximo .ptesidenf:e.
O presidente anterior era Nelsio Henn, que renunciou o cargo

.

após ter' rasurado a ata: de uma reunião do diretório, durante o
processode coligação paraa campanha eleitora_! do anopassado;
Segundo uma fonte do partido, SigolfSchänke, Gilberto Menel
e Wigando Meier são os nomes mais. cotados para prpsidlr a
legenda;

.

Bola de cristal

Sobre a proposta de alteração nos itens V e VI daLei Orgânica
-

para enquadrar oma.ndato dos conselheiros municipais à gestão
.

do prefeito, o chefe de Gabinete da Prefeitura de Jaraguá do

Sul, José Alberto Klitzke, saiu com essas "A intenção é con-'
ciliar osmandatos, que foram definidos quando oprefeito ficava
seis anos; Mas pelojeito, oGeraldo vai ficar oito", prevê, numa.
alusão a reeleição do atual prefeito;

,

Incompleto
A vereadoraLoritaZanotti Karsten (pMDB) aflI1IlOÜ, em sessão
daCâmaraMunicipal, que.aúltima. edição do relatório "Jaraguá
em Dados" contém muitas irregularidades.,

Ela solicitou que fosse feitarevísão para atualizar as informações,
já que o relatório está servindo de fonte de consultas nas escolas
da cidade.

Disparidade
O .valor de uma carta simples nos Correios é de R$ 0,30; Se,
entretanto, o usuärío tiver necessidade de certa Urgência na

correspondência terá de enviá-la. pelo Sedex, ao' custo de R$
10,00.
Um: valor 3.333% maior. A diferença émuito grande. Alguma
coisa está errada,

Uvro

ASummus Editorial vaipromover napróxima quinta-feira (20), ,

a partir das 19h30, noFratellanza. Bar e Restaurante, no Centro
de Florianópolis, o lançamento do livro: Jornalismo, Ética e

Liberdade, do jornalista Francisco José Karan.

• Vereador apresentou
Indlcaçio à Câmara de.

Vereádqres juntamente
com a sugestão de
medicar todas as

crianças em Idade
esc�/ar, da 1- a S

séries, contra
venninose

Jaraguá do Sul - o vereador
Moacir Antônio Bertoldi (PPB),
médico pediatra, apresentou à
Câmara de Vereadores sugestão,

,

pua a implantação de um pronto-
socorro. infantil municipal. O

objetivo é atender a população nos

horários em.que os postos de saúde
estiverem fechados. De acordo com
a proposta de Bertoldi, o pronto
socorro terá um pediatra de plantão
nas noites de segunda a sexta-feira
e plantões de 24 horas nos finais

de semana e feriados. Na noite da
última quinta-feira (13), a

indicação foi aprovada pelo
Legislative, e agora será
encaminhada ao prefeito Geraldo

Werninghaus (PA..)
Na opinião do ver�ad�r, a- 'IWoc,;paç40: Bmo1tli fUI'"ojllt'" ap.e(ficOlparti tiUIIÍIÚ

proposta é de extrema necessidade
_

.

e visa basicamente atender a tanto escolar como' na vida"; segunda-feira (10), os vereadores

população mais carente, que recorreu, acrescentando. que a discutiram a possibilidade de

precisa deatendimento em horários ohfigatoriedade de ser medicada implantar em Jaraguá do Sul o
. específicos. "A sugestão foi feita, quando estiver sendo matriculada Programa Médico de Família, O
Agora cabe ao Executivo e à· vai garantir que ela entre na escola projeto, no entanto, não é igual

.

Secretaria de Saúde viabilizarem a com saúde. ao desenvolvido em Cuba, que
criação", afirmou. Bertoldi quer Bertoldi lembrou que a conquistou o mundo, sendo
também implantar o combate à verminose pode causar anemia o exportado para países do

,. verminose no Município. Ele que acarreta falta de ânimo, chamado primeiro mundo. No fi
propôsqueoPoderPlíblicoassuma desinteresse e dificuldade no nal de 1995 Cuba sediou um
a responsabilidade de ministrar o aprendizado. Outro .ponto seminário' mundial sobre

.

medicamento "vermífugo", em destacado pelo vereador foi a' medicina, com destaque especial
dose 1ÍIlica, nos alunos de la a 8a respeito da má alimentação das para o Programa Médico de
séries, no ato da matricula, 00100 crianças, causando a carência de Família.
forma de erradicar a doença. 'ferro no organismo. Ele pretende . Segundo Bertoldi, o Programa
,'Seguq.do o' parlamentar, a fazer um levantamento da atual Médico de FatÍúlia do MutÍicípio

incidência de vermes nas crianças, situação na região e orientar os pais ' prevê" treinamento de pessoas,
em todo o país, é muito grande e pua a importância do ferro, um dos paramédicos, para atender a

Jaraguá do Sul não escapa do responsáveis pela
.

saúde' dos população in loco, com orientação
contexto nacional. Ele afirmou que glôbulos vermelho do sangue. "A sobre hipertensão'-- diabetes e

no dia-a-dia tem constatado que a maioria. é causada pela má infecções, mascaradas, aquela que
região apresenta um alto nível de alimentação. As 'crianças estão o paciente trata o sintoma e não a

verminose, c'A, criança que está com enchendo a barriga de massa, é· doença, precisando de trataniento
, verminose não é uma criança preciso.orientar para os alimentos - adequado. O vereador fez questão
saudável. Ela pode apresentar, ricos em ferro", alertou.· 'de frisar-que todas as sugestões
sintomas da doença que certamente MtDICO DE FAMíLIA - dependem da "vontade política do
vão comprometer o deserrpenho, Durante a sessão da última Executivo",

'iT���(f)@�'iT��OO @�
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Amvali discute exploração ambiental com "autoridades"do ministério
,

,

• Chete do 1111Distrito dö

Departamento Nacional de
Prod,!ção Mineralaßrmou que
leis ambientais oterecem
alternativas e está abí»'fa para
receber sugestões

São João do Itaperlú .. Com o

objetivo de discutir formas de explorar
os recursos mineras nes Municípios que
integram a Amval! (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu), a direção,
da entidade convidou as autoFidades dos
Ministérios do Meio Ambiente e das

Minas e Energia a, participarem da
reunião mensal." que aconteceu no

6inás,io � Esportes Júlio Jarozinskí, na
tarde de hoje,

O evento contou com a presença do
chefe do 110 Distrito do Departamento
Nacionai de Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia, Victor
Hugo Froner' Bicca, que iniciou

apresentando- as altemativas, "previstas
em lei, para a exploração dos 'recursos
de cada munícípio, Segundo ele, apesar
das leis ambientais serem bastantes

, 'rígidas, 'ofecerem alternatívas às
Prefeäuras para explorarem os recursos

,
minerais. "A icença para a exploração
é dada peio' Poder Municipal. O

departamento apenas físcalíza", afirmou.
De acordo com Froner Bjcca, o örgão

federal quer receber dos prefeitos

atrelados aos governos estadual e federal
- declarou, reforçando a idéia de que o

objetivo da reunião é discutir as formas
de adequar as necessidades. dos
�unicípios às les ambientas.

ECONOMIA - A Amvali discutiu
também o movimento econômico dos

municípios. A iIiterição dos prefeitos era

conhecer a base de cãlculos feito pelo
governo no repasse do ICMS (Imposto
sobre Cisculação de Mercadorias e

Serviços) e, conseqüentemente a
,

participação de cada um nomont�te to
tal. O secretário adjunto da Secretaria de

Fazenda, Renato Hinning, foi o

convidado da Amvali para prestar as

orientações necessãrías.
Estiveram presentes à reunião os

deputados 'estaduais, Ivo Konell

(PMDB), Eni Voltoini (FPB)'e Sérgio
Siva (PMDB).

�tI8: ZimnrennaIm (em.pé) tlJll'ese.t18 tlqicllldotks_pre/doS emupkm:rem.
os recursosminerais

'sugestões para serem discutidas com vs- ambiente, sujeitos às penalidades
tas à novas alternaüvas. "Vamos colocar

.

previstas pelas leis. Hoje, estamos

a�tura doDepartamento Nacional de
'Produção Mineral à disposição dos
Executivos na busca, de soluções dos

problemas", completou. O prefeito de

Guaramirim, Antônio Carlos

Zimmermann, presidente da Amvali,
abriu o evento chamando a atençã,o das
autoridades das áreas ambientais sobre
as dificuldades" encontradas pelas
adm,instnções muotcipas naretírada de
saibro.

- Às vezes, os prefeitos são tratados
como marginais, devastadores do meio

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
,

LARDASFLORES
CGC1MF sob nr, 83784413/0001"31

RuaLuizKie,nen, fundos
Jaraguãdo Sul - SantaCatarina

I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AAssociaçloAssistencialparaIdosos .....dasFlores,convídaosmembrosdoseuCOnselhóCurador;paraareWlilo
arealizar-se dia OI de abril de 1997. com início _17h, na rede daEntidade, àRua Luiz Kienen,fundos, nesta
cidade eEstado, coma reguirite ORDEMDO DIA:

"

1- Pxame,discussloe votaçlio dascónw dosAdministradl'l'es e das DemonitraçÕf8Financeiras do Balanço Getal
encenadoem31.1296;'

' .
'

2-Anãlise do Relat6óo deAtividades,do ano de 1996;
3 - OutJ:osAssuntos de interessedaAss�:

Jaraguãd�Sul (SC),14de março de 1997
GERI> EDGAR BAUMER

Presidente doConselhoCurador .

n - EDiTAL DE CONVOCAÇÃO,
AAssociaçaO Assistencial para Idosos Lardas FloreS, eonvidatodos os reus Associadospara aAsrembléiaGeral
Ordinãria, na forma�o artigo 130 e reus pamgrafos do seu Estatuto Social, a'refrealizädo no dia O I de abril de
1997,comin{cio,em1prímeíraconvocaçlo, às 17h3Omin,_eem segundae 6ltimaconv<X<3ÇIo,lrintaminutos ap6s
aprimeira, na rede social, à Rua Luiz Kienen, fundos, nesta cidade e'Estado, a fim \fe deliberarem a reguinte .

ORDEM DO OrA:
'

.

.

.

1-&ame, dilcUsdo e votaçlio do Relat6rio daAdminirtraçlio, DemonstraçOesFinanceiras ede_ documentos -

telativosaoexercfciosocialenceuadOem31.1296;
2 - FleiÇio doConselho,Físçal,pára (,período de um ano;
3-Outros assuntos de interesse geral '

Jaraguãdo Sul (SCl,14 de março de 1997
MOACYR ROGÉRIo SENS
Presidente doConselho Diretor

A 'escola preza a integràção
escola - comúnidade

,

)

A. Bs�la de Ensino Fundamentai ANNA TÖWB NAGEL iniciou suas atividades em 16 de

março de 1987. Ministrando curso de l� a 5" séries do 10 Grau, sendo posteriormente alterado
pará l- a 8- séries. A Pré-escola teve início em 22 de fevereiro.de 1988. .

DIRETORIA
A escola esteve inicia1n:Íente sob a .responsabilidade da sra. Cecília Konell, que na época era'

diretora da Escola Albano Kanzler, empossando após a primeira diretoria, a sra.Alcíoní Canuto
Correa (1987-1989). Por um curto período (março/1990 a dezembro 1990) a escola ficou sob a

responsabilidade de Concepciôn Batista R. Matos. Em 1991 assume Iracema Schuster

Gruestzmacher, que permaneceu até' 1996. Este ano (fevereiro de 1997), a direção está a cargo de
ViJma Godoy 'Wlldy�'

'

,

' '

A professora Laurinda de Tomazelli e amerendeira Inez Blesing, foram.umas das primeiras
funcionárias da escola, desde a fundação, e fazem parte dos 52 funcionârios hoje existentes.

Sua patrona ANNA TÖWE NAGEL, foi qúem doou o terreno para a construção da escola,
-

localizada naRua Marcos Emílj.oVerb innen, 320 - Bairro ÁguaVerde. Atualmente a escola conta
com 793 alunos.

"

,

.

A participação da APP é constante nas decisões da escola, que goza de 10 ANOS DEMUiTAS.,
CONQUISTAS E REALIZAÇÕES, ONDE SEU LEMA li ,"APRENDENDO E ENSINAND9
COM A NATUREZA"

'

.

Em comemoração a seu aniversário serão realizados vãrios eventos artísticos e culturais.

Ultr�nografia -: Radiologia Geral e Pediátrica "

, Tomografia c.o.nputadó�da "_ AngiOgFafia di8itat _ Maniografta
RESPONSAVEIS 'rÉCNICOS:,
Dr. EdibertQ R_ Schukste - CRM 3493
Dr. .Jorge Lui'z da Fonseca - ,CRM 5802

..

' Dr. Roberto Kel• .Jun,ior - CRM 1629 j,

I
.' ..

I

R. Jorge Czerniewicz, slnQ - FO,ne: (047) 371-9653 .. Fax: (047) 371-1�10 - Jar:aguá do'Sul,- SC

Öl IMAGEM
Hósplta! Jaraguá
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A

Enio Padllha Pilho

caixa Post�/191 - csp 89.251-970 - en/opfOnetuno.com.br

Mante'iga. O novo nome do jogo
Numaconversa informal numa mesa de bar, um executivo

de vendas de uma grande eqn-esa de Jaraguá. do Sul - a quem
chamaremos de Fulano -' fala sobre como negocia com seus

clientes e explica que existe na empresauma "reserva" para ser
paga ao elemento Influenciador ou elemento de decisão da

empresa compradora, para azeitar anegociação, facilitando as

coisas e garantindo, a venda.
Diantedaminha resistência em concordar com esse tipo de

procedimento.Fulano, ancoradono prestígio� sei funcionário
de urna empresa muito importante, assume � professoral.
Começaame passer um "sermão".Tenta fazer com que eu'seja
"mais razoävel". Me explica como é importante ter "jogo de
cintura" e conclui, sempre com pose superior: "SEM
MAN1EIGAOPÃONÃODESCE! ÉNECESSÁRIOÓLEO
NAS ENGRENAGENS PARA QUE UMA MÁQUINA
FUNCIONE"!·

-

Quando eu falei que achava esse tipo de procedimento
lamentável, Fulano foi taxativo; ''Lamentável é quando eu não
consigo descobrir na empresa cliente, a pessoa 'certá'. E o

concorrente acha. E eu perco a venda", ,

.

Ô Fulano, você pode usar o eufemismo que quiser, Pode
.

chamar de "ajuda de custo", "verba para liberação",
"contribuição para boa vontade" ou, se preferir, pode chamar
simPles�te deMANfElGAMas essepagamento, que é feito
paraalguém dentro deumaeIll'resa (sejae1apllblicaou privada)
para que esse alguém faciliteuma venda, continuará. tendo um
norne: PROPINAEum sobrenome: CORRUPÇÃO.

Ecorrupção, meti amigo Fulano, ninguém faz sozinho. São
necessärios pelo menos dois para dançar esse tango. Corrupção
é sempre uma estrada de ida e de volta. A mão que dá. é a

.mesma que aceita receber, quando achar conveniente.
Honestidade é como virgindade.Enão existeninguém que tenha
perdido só um pouco da virgindade.

.

Impressiona a capacidade dos fulanos em minimizar o
. problema, com aexplicação simples de que "essa é a regra do
jogo. Quem quiser participar tem que se submeter.a essas

práticas.Ou então vai vender livros de porta emporta.:"
, Éclaro que�tipo de conversa não me surpreende. Já. foi

objeto de estudos e artigos publícados recentemente nas revistas
Veja e Exame. Além do mais, estamos cansados de ver, em

alguns casos, negócios que não têm como serem perdidos,
fugirem misteriosamente para a conta corrente. de algum
concorrente "mais ajustado ao sistema".

O que inconioda é a incapacidade que algumas pessoas têm
de perceber que essa "regra" não é legítima, nem única, nein
imutável. Trata-se, na verdade, da velha e conhecida "lei da
aproximação de semelhantes". E quem não quiser participar

.

dessejogo não precisa irvenderlívros deportaempotta(enibora
vender livros deporta emportasejaumaatividadedignificante).
Basta se afastar da lamaeprocurar por outros clientes, onde os
funcionários não tenham o hábito de roubar do patrão.

,ECONOMIA' ·Ja....uá do' Sul, 14 demarço de 1997,

Werninghaus reafirma que cidade
tem 700/c de chances de sediar á Skoda

Trabalhadoresjá têmpronta apauta'
de reivindicações à data-base 97

Jaraluá do Sul - o prefeito pela empresa. Na opinião do

Geraldo Werninghaus (PFL) prefeito, os dois países, mesmo
informou que fez contato com toda a infra-estrutura, não
telefônico com o diretor de 'têm chances de levar a

projetos para o Brasil da Skoda, montadora para lá. "Segundo o

Vladimir' Knizek, na última que ele (Knizek) me disse a

segunda-feira (10), e voltou a empresa está .estudando as

afirmar -que, segundo as propostas de incentivos

declarações do diretor, a cidade apresentadas e vai analisar

continua tendo 70% de chances d� também a infra-estrutura das

sediar a unidade prometida para O
,

Estado. Deacordo como prefeito,
a empresa ainda não definiu o lo

cal para a instalação da fábrica de
.

caminhões, garantindo que a

escolha damontadora "secá técnica .'

e não política";
As declarações deWerninghaus

confrontam com informações de

que a Skoda poderia ser instalada
em Imbituba,

.

no Sul do Estado,
como quer o governador Paulo
Afonso Vieira (PMOB). Outro
fato que surgiu foi a inclusão do
Chile -e da Argentina na disputa

cidades candidatas", informou,
acrescentando que Jaraguã de
Sul tem toda a infra-estrutura
necessária, para requisitar á

empresa. "A cidade tem. um

excelente quadro de técnicos

para oferecer", destacou.'
Werninghails disse ainda que a

administração municipal está
estudando a possibilidade de criar
o Conselho doMunicípio que terã
a missão de analisar as

possihilidades de promover,
juntamente com os demais

poderes, incentivos para que a

eJripresa tchecapossa se instalar lia
cidade, "Iaraguá do Sul está ligada
.ao Porto de São Francisco do Sul

:per via férrea. Temos estradas boas
e estamos perto de dois aeroportos
internacionais, sem contar os

, .. .

aeroportos de Joinville e de
Blumenau. Isso já é um ponto a

nosso favor", acredita.
O Executivo está elaborando

,

alterações nos itens V: e VI do

'artigo 81 da, Lei Orgânica, que.
versa sobremandato ecomposição
'do conselho.Aproposta deverá ser
encaminhada já .na préxima
semana. à Câmara de Veréidores.
O objetivo é adequar os períodos
demandatos dos conselheiros com
a, gestão des prefeitos. Sobre. os
incentivos que poderão ses

oferecidos
.

à montadora, o

secretário delndústria eComércio,
Sólon Schrauth, está analisando

algumas propostas para apresentar
àSkoda.

Jaraguá do.SuI-Adireção do do piso salarial da categoria, dos contraído o vírus da Aids, entre
Sindicato

'

do' Vestuário atuais RS 3�3,40 para RS 500,00, outros direitos exigidos; "Estamos
encaminhou; nesta semana, às. o acréscimo de 100% sobre as.. reivindicando também a redução
empresas do setor a pauta de horas extras, em dias úteis, 130% 'da jornada de trabalho para 40

reivindicações da categoria nos sá-bados e 200% nos horas", completou .

decidida em assembléia geral, domingos e feriados, e mais PARTICIPAÇÃO O
realizada no sábado passado (8), adicional.noturno de 45% sobre sindicato pretende estender a

.

que, segundo
.

cálculos dós -

o salário. O sindicato considera particípação nos lucros ou
.

sindicalistas, contou com cerca de trabalho, noturno,
. aquele. resultados financeiros a todos os

100 associados.As propostas visam executado entre às 21 horas e às . !rabalhadores da categcria.-em
a data-base dos trabalhadores 'da� 6 da manhã. .cumprimento .âs sucessivas
indústriasdo vestuãrio.primeiro de Outra proposta dos Medidas Provisôrias que tratam da
maio. A mesma pauta deverã ser trabalhadores é a eliminação da questão.'A entidade t'eiv�dica o

enviada às empresas deBlumenau, terceirização dos serviços no setor, pagamento de dois salários
já que o sindicato tem extensão de "para disciplinar as condições de nõminais;emjunho �jullio deste
base em Pomerode. trabalho e salärio na categoria e ano, rd'ere�tes às parti,cÍpaçÕes

Os trabalhadores reivindicam assegurar mais direitos". O 'nãp-pagas em 9�, além de um

reajustes de 100% do INPCIIBGE presidente do sindicato, Antônio ',sl\lbio em setembro, relati,vo ao

(índice Nacional de Preços ao Gilde Alves,. disse que' a romeiro semestre desteano, e em '

Consumidor do Instituto Brasileiro assembléia decidiu tanibé� março do prõxirào ano, pelo f

de Geografia e Estatísticas), entre solicitar garantia especial de segundo semestre deste ano. De

primeiro de maio de 96 a 30 de emprego' aos trabalhadores aco�rdo. com informações do
, abril deste.ano, algo em torno de acidentados" gestantes, mães sindicato, apenas a Malwee.
10%,alémde5%deaumentoreal. adotivas, àqueles que adquiriram Marisol e Marcatto pagam a

Eles pleiteam também a elevação doençaprofissional,ou quetenham participação 110s lucros.

CERT, Au:rJMJ Na 01/58719&
'

.
INlcib E rtRMiNO.DA PRoMoçAq:

PROCESSO NO 080110.028;891/96'89 • DE 24/12/96 À' 1,7105197 '

1 7/05/97�'::=

MAIS 126 BICICLETA$ MONARK MBIKE PLUS 18 MÁRCHAS. SORTEIOS: 11101/97,25/01/97, 081O?/97, 22102/97, 08/03/97, 22/03/97, 05104/97, 10105/97 (14 BICICLETAS POR $ORTEIO).

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



Janaguá do
. Sul, 14 de março .te 1997 CORREIO DO POVO - 7

Miguel Gobbi reeleito
presidente daAdjori-SC

AAssemléia Geral convocada

para o dia 9, no salão QUeens, do
ShoppingMüeller emJohtville-SC,
reelegeuMiguel Ângelo Gobbi para
a gestão de março de 1997 a março
de 1999, da Associação dos Jornais
do interior de Santa Catarina:

A Assembléi,a presidida por
Adernar Prada, de Nova 'Irento,
aprovou tamém a prestação de
contas da .gestão 95-97, que teve

parecer favorável do Conselho
Fiscal, presididopor AdemirBorges,
de Joaçaba,

A nova diretoria, eleita por
. aclamação, já que foi apresentada
UDB ünica chapa, tem a seguinte
composiçao: DIRETORIA
Presidente: Miguel Ângelo Gobbi
Folha do Oeste - SãoMiguel d'Oeste;
Vice-Presidente: Ademir BOIges�O
Vale do Contestado - Joaçàba; 1°
Secretário: Francisco, Alves
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul;
Z' Secretário: Rogério deOliveira
Folha do'Alto Irani - Xanxerê; 1°
'Iesoureíro: Altair Bittencourt
'Iribuna do Vale - Araranguá; 2°

'

Tesoureiro: "Sérgio
"

Schaeffer
Novoeste - Maravilha; Diretor de

Relações Públicas: Mário

Ferpandes-O Município - Brusque;
Diretor de Patrímênio: Roberto
Zacarias daRosa-Hora H - Joinvllle;
.Díretor Cultural: Eugênio V.
Schmöckel - CORREIO DO POVO -

'araguá do Sul; Diretor Jurídico:
Joaquim Padilha-O Planalto-

, Canoínhes; CONSELHO FISCAL
Memros Efetivos: Joel Manoel

,

João-Tribuna Criciumense

Cricil1ma; 'Aires Zacarias-Barra
. News - Barra do Sul; Jane

Gonçatves-Jaraguá News - Íaraguá
doSul; Membros Suplentes: Jorge
Luiz Correa-Vale do Capivari -

Capivari de Baixo; Divair Dalmas -

O Comércio - Porto União; Ademir
deOlíveira-Regiçeal.Sul- Braço do
Norte; CONSELHO DE ÉTICA E

FISCAUZA:ÇÃO:' ,.Renato
Westphat-A Semana - CUritibanos:
Cesar Luiz Pichetti-O Jornal -

Concórdia; .Telmo Francisco da
. Sil:va�Folha da Cidade - Caçador,
Anselmo .Víana Nascimento-O
MuraI - São Joaquim; Evandro Loes
_Jornal., do Médio Vale - TIm6;
MaurícioAntônio doNascimento-O
Ótimo - Canoinhas; Ralf Bíeging
Jornal do Comércio - Piçarras;
MariliMarca Hoffelder-Cruzeiro do
Sul - Joaçaba. COORDENADO
Ras REGIONAIS: VALE DO
IrAJAI - Carrm AlfredoZiehlsd�rff
Itoupavas Zeitung - Blumen�u.
AL'It> VALE - Gabriel Fernande
Go�-A Cidade - Rio do Sul.
OESTE-EXTREMO OESTE: Luis
Cirlos Toníni-O Guarany- xaiim.
PLANALTO: Hélio Westphal-A

Semana - Curitibanos. NORTE,:
Romário AndruchechC1rJnf�çãO
- SãoBento doSul. SUL: Jorge Luiz

.

Cerdoso-Nosso Povo - InDituba.
LESTE: Delma Gonçalves-Folha
Catarinense - Biguaçu.

Na mesma, Assemléia Geral
foram errpossados osmúnbros da
Diretoria.

'

X Congresso Estadual consagra
,troca de experi�cias

'

Contando com a presença de
65% de seus filiados a Adjori-SC
realizou nos dias 8 e 9 de março, no
Salão Queens. Pálace, do Shopping
Müeller, emloinville oX Congresso
Estadual dos Jornais do Interior de
Santa Catarina.

'
,

O temário do Congresso
, consagrou o processo de troea de

experiêncías entre os jornais do

iIlterior relatando as principais
iniciativas de sucesso nas mais
diversas áreas de atuação.

No säbado à tarde, na primeira
palestra, sob o' tema Rotina'
Jomalística,Mário Luiz Fernandes,
do "Jornal O Munícípío", de

Brusque, relatou a transforrmção
que sofreu a rotina da redação e o

avanço no processo jornalístico, que
levou O jornal a teruma das editorias
mais respeitadas no Estado.

Na segunda palestrá, LuizCarlos
Berri, 'diretor de diagramação do
"Jornal Santa, Catarina", de

Bhimenau, abordou o tema Projeto
Gráfico e Bdítoração'Bletrêníca. Ele

.

recomenda que os jornais devemser
I1llÍS leves, incluindo fotos eespa:ços,
'evitando textos rmito longos, e

mostrou exemplos de páginas de

jornais nacionais e eStraiig�iros para
que se pudesse exemplificar as

recomendações quanto à moderna
técnica de diagramação.

Francisco Alves, do Jornal
CORREIO DO POVO, de Jaraguá do

Sul, falando sobre Impre.ssão
Gráfica - Custos e Operação,
demonstrou que antes' de pensar
em lucro, a enpresa deve buscar
redução de custos e aumento de

qualidade e eficiência. Ele IDIJStrou

o sucesso da gestão no seu jornal
.e.tarroémcítou casos concretos de

ações administrativas que
redundaramem cfetívos resultados
na gestão dos custos de

irq>ressão.
Cláudio Luchesa, gererite da

"Folha do Oeste", de SãoMiguel do
Oeste, em brilhante exposição,

,

mostrou o sucesso do plano de
a:ssinaturas irrplantado naquefe
jornal. A palestra Assinaturas -

Projeto e Irq>lantação rmstrou o

projeto desde o seu plànejamento até
, a ex,ecução final, falou sobre os

sucessos e insu�()s das estratégias

Sessão de abertura prestigiada
pelas Adjoris

Na abertura dos trabalhos do X

Congresso Estadual dos Jornais do Autoridades prestigiam
InteriordeSanta Catarina, estiveram Sessão Solene ,

presentes, prestigiando o evento, o Na Sessão Solene, realizada na

presidente da Adjori-SP, Walter Sociedade Lírica, às 21 :OOh de

Estevam; o presidente da Adjori-Pr, sábado. os destaques foram, sem
Walter Sucupira; o presidente da

'

'

Adjori-ES, Cleiton Gomes; o

presidente- da Adjori-MS, Doríval
Quintana; e o vice-presidente da
Adjori-RJ, Jourdan Amora,

Após a abertura dos trabalhos,
com a saudação de conclamação do
presidenteMiguel Gobbi, usaram da

palavra os presidentes das Adjoris.
Walter Sucupira, da Adjori-Pr,

destacou a importância do ,trabalho
desenvolvido em prol das eßllresas

)

jornalísticas catarinenses pelo
presidente Miguel Gobbi e o

e ações esobretudo o resultado (mal.
Joel Fernandes" do setor de

mark:eting do Sebrae-SC, abordou o

resultado das campanhas e projetos
que o SebraemantevecomaAdjori
SC em 96; falou dos planos do
Sebrae para o ano de 97 e ás

'parcerias que pretende realizar com
os joniais para a venda dos produtos
do Sebrae.

Dentro do Projeto Parceria foram
tanDéma�CQtadas palestras sobre'
Rede Internet para jornais do interior
e uma inpresaora plana compacta
pröpria para pequenas tiragens.

No domingo pela manhã, na
sessão plenária, foí abórdado o tema ,

Rede Catarinense de Jornais, ocasião,
em que foi exigida maior
participação de editoria local dos

jornais. De vivavoz, 29 jornais entre
os presentes se ccimprometeràm a

'

produzir editoria local no projeto da
RCJpara 97.

O presidente da Abrajori,
Miguel Â"ngelo Gobb i, e o

consultor daAbrajori, José Carlos
Alves Ribeiro,' falaram a respeito
'do Cadastro Nacional de Jornais
do Interior e o 'convênio com a

Biblioteca Nacional que será
assinadono próximo dia 21.

José Carlos Ribeiro abordou
tàmbém a conveniência da
inclusão das empresas
jornalísticas ao Prograrm Simples,
os aspectos tributários das

empresas jornaHsticas e citou
,

ainda o trabalho desenvolvido-pela
Abrajori junto ao Congresso
Nacional na Lei de Irrprensa e na

redução de multas pela pão
apresentação das declarações de

irrposte de renda e da Rais.

Após o encerramento do X

Congresso, os presentes'
participaram de um almoço nos

salões do Sesi de Joinville.

#f!!ll.IAfàfi?,ffl.rã e@fi?,�@.
,

,

'

Agente Financeiro Indepen�ente
.Se vocé partldpou do plano de expansão Telesc

(Construtel). você tem o direito de, negodar
agora suas ações que ainda serão emlddas

Infonne-se pelo fone 371-7221'ou compareça à
rua Preso Epltádo Pessoa, 510 em frente ao

Colégio Abdon Badsta (ao lado daAuto Escola)

dinamismo, corrpetência e

responsabilidade com que o mesmo

vemse conduzindo na presidência da
AssociaçãoBrasileira dos Jornais do
Interior.

.

, Dorival Quíntana, dàAc:ljori-MS,
também destacou o trabalho de
Gobbi na gestão da Abrajori e

colocou a sua entidade à disposição,
para colaborar e participar com a

Abrajori nos seus projetos.
JourdanAIoora, ex-presidente da

Abrajori, i e da Ac:ljori-RJ, lemrou
que a sua entidade, considera a

Abrajori a sua associação nacional,
destacou as iniciativas que estão
sendo tomadas para o soerguimento
da entidade e se colocou à

disposição, corm sempre o fez, para
trabalhar pelos jornais do interior.

Cleiton Gomes, com a

experiência de seus cinco mandatos
à frente da Adjori-ES, comentou a

liderança do presidente Miguel
Gobbi � frente da Abrajori, e falou
da importância e do crescimento do
movimento associativo na atual

gestão.
'Waher Bstevam, da Adjori-SP,

ressaltou a coragem do presidente
Miguel Gobbi emassumir aAbrajori
na situação difícil' em que se

encontrava e parabenizou o mesmo

.pelo excelente trabalho que vem

desenvolvendo.
A posição de apoio, à Abrajori

por parte destas expresaivas
lideranças nacionaisfoi.reforçada
pelos fax enviados pelos
presidentes da Adjori-RS,
Oswaldo Leeuwen, e da Adjori
RN, Marco Ottoni, que, embora
não podendo comparecer ao

evento, também manifestaram seu

integral apoio ao trabalho que, a

Abrajori está desenvolvendo em

Brasília.

dúvida alguma, os discursos.
Além do excelente buífet e dos

bailados típicos da região, os

presentes tiveram também, a

satisfação de ouvir errpolgantes
pronunciamentos e a unânime

manifestação de regozijo pela
passagem do Dia Internacional da
'Mulher.

I

Abrindo a sessão solene, o

presidente da Adjori-SC Miguel
Gobbi, em aplaudido discurso,
destácou o' crescimento ,do

rrsmicípalismo, a necessidade da

comunicação substituindo a

informação, aparceria entre as forças
mmicipais, destacando o .exermlo
do prefeito Luiz Henrique que está

prestigiando todos os veículos de

comunicação de Joinville.
.Conclamou todos os j ornais a

assumir o papel de porta-vozes de

suas cormnidades em uma tede de

.cormnícações capaz de darvoz e v:ez
às'commidades do interior e unir à

populações aos seus representantes
eleítes.

Representando o presidente da
AsseITbléiaLegislativa do Estado,
Francisco Küster, o 'deputado
estadual Eni Voltolini destacou o

papel dos jornais do Interior' para
a consolidação do processo

democrãtico, a necessidade do

prestígiamento -ao trabalho 'que
eles vem desempenhando e

garantiu o apoio da Assembléia

Legislativa aos pleitos destes

importantes meios de

commícação. O deputado estadual
Sérgio' de Souza 'Silva,
representante do governador Paulo
Afonso Vieira, lembrou que ele
ainda tem nas mãos o cheiro de :

tinta do jornal. Ele: lennrou que o

idealismo é o principal motivo que
leva o editor do jornal a se manter
na atividade e que o jornal é um
'dos mais relevantes e irrportantes ,

serviços às comunidades.
Encerrando a solenidade, o'

,

prefeito rmnícípal de Joinville, Luiz
.Henríque da ..:

AUTO ESCOLA LESSMANN LTDA.

1· 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 2· via de

motorista. Pedidos de prontuário
Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

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

'Jaraguá do Sul - sc
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O_"'VAA»"����Q'�O DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de março de 1991

DESCOLLORIDO - o "Jornal Le Parisien" publicou semana

passada ·artigo comentando o cancetamentc, em cima da hora,

das três conferências que Fernando Collor faria na França. O
texto comentava que ele se tomou personagem indesejável no .

momento em que o atual presidente do Brasil convoca

empresários europeus para investir em um novo país: Nem sua

suposta casa milionária· dê Miami escapou da an�e. -

Cj)r. 9lcgr 91ídek' Cfiodrlgues' 'da olIva
. Ortopedia e Tmll1llllf!llogia

CirWgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

R. õr: Waldemíro Mazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Pão & o/inho
Eleilapelo 4- tIIU) ClInsecuti...o como II
melhorPtmifú:tIIlora e Co"feiJaria

MATRIZ:
Av. Mal.Deodoro da Fonseca, 1.011

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

. Dr. CLEVERSON SCHMELZER
Endocrinologia e afnicaMédica

OBESIDADE, DIABETES,DOENÇAS DA TIRE6IDE,
.

OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, ALTERAÇÕES DO
COLESTEROL E TRIGLIC�RIDES, DISTÚRBIOS

�LANDULARES 9

RUA JOÃO PICOLLI, 235 - FONE: 372-3786

Maco'
TUDO PARA CONSTRUçAo

ns.
Engll.h

MATRÍCULAS ABIRTAS
Aulas 2" à Sabado

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

Novas emodernas

insIßlaç,!es

Ria. Bariodo Rio irin.
FOI\E: (047) 372-0081
JAilAGUA DOSlL- SC

m·Wlít.. !�
Mâquinatpara empaeúamentO

RuaAraquari, 13' - Dba da Figueira
.

FONE: (047) 372-0540 -.FAX: (047) 372-3203
Jaraguá doSul ;. sc

ElrrptwárióDUt:ric1IHuf_flas'" (DrulsRoMs) coma nposaRelUllll,
socüzlmellle

SEQfiEsTRO - a enfetmeira Debbie Rowe, mulher de Michael Jackson,
acusou o cantor, em entrevista à "Revista National Enquirer", de

"seqUestrar" o filho do casal, concebido'por inseminaçlo artificial. Ela.

confirmou que não vê a criança desde o dia do nascímento, em '13 de I

fevereiro. A lmprensa norte-americana garante que Rowe recebeu US$ 1

milhllo para dar à luz. A enfermeira disse estar disposta a renunciar ao

dinheiro de Michael' Jackson para recuperar o filho .

MAMÍFEROS - a. agência
DM9, responsävel pela
cámpanha dos mamíferos da

Parmalat, foi indicada como

uma das fmalistas para o

prêmio International Agency
of the Year, patrocínado pela
"Revista Advertasing Age",
a bíblia dos publicitários. (À
resultados saem .em abril.

SCHMITTFEST - o segundo encontro

descendenteS de Arnoldo Leonardo e Ot
Prim Sehmitt será dia 20 de abril, no Cl

Atlético Baependi. Da programação cou

visita ao cemitério às 15:30; Missa

Baependi às 17:00; jantar festivo às 20:00
baile à partir das 22:30. Os descendeut

poderão obter cartão-convite com Rej
pelo 973-9084, Dulce 372-2160 ou Rose 91

9838.

C"",�.lllllIgmtlajo"..ptD'.aa '

Silvtllla Raquel, lJI'e comemorou a atréi4
seIlS 15 tIIIOS 1111 úItinullerfll-feirll (11). EIl
}i1ha4e Silvmo e JIU'etnII Uss1lU1lln e irm4

DiogoKmli

Aline La::urris cometn6rou � estréia4e seisl
."os no último sóbaJo (8), em torno tléabraf
mil

.

NAMORICO - a cantora

baiana Daniela Mercury,
depois de um ano e Po.UCO
separada, está de namorado.
O felizardo é baiano, louro de
olhos verdes, 25 anos, está .

,$)' no ältímo ano da faculdade

CUCA LEGAL' - uma rápida visita
Fleischmann Royal, unidade da Chocolejte
no Rio Cerro II, resultou em um 'Super kiÇ di

produtos .da empresa, que serão degust9:dO
oportunamen.te.- Conheci o novo e be'

.

montado posto de vendas da empresa, cO

todos os produtos das marcas Fleisch!1laat
Royal, Santana, Glória, Maguary, NabiscD�i
Chocoleite, Iracema, Pilar e Avaré. Iracildlij
Hilda e,Venilton foram perfeitos anfitri6eJ.'
Merei.

!e�xne�1 e.A. _

A competente professora M",1'ÍIIna
Brow",.;.ggemprestas,", experiêncÍllIIII
direção daAcaJemillLife Celller

de. Direito e se chama
Marcelo. Daniela conheceu
o rapaz há um ano, na casa

<Je Caetano. Veloso, mas só

agora a coisa engatou.

TROCA-TROCA. - Gugu Líberato, o milionário apresentador do "Domingo
Legal" do SBT, prova mais uma vez que domina o mercado. Depois de
oito anos posando de patrocinador do "Dominglo do Pa'JStIlo" da Globo,
a Semp Toshiba resolveu mudar. Fechou contrato por um ano com o.

"Domingo Legal" de Gugu Uberato.
'

EM FLORIPA - a Irmã InêS Kauling, que por vãríos anos dirigiu
competentemente o Colégio Divina Provídêncía de nossa cidade, foi.
guindada a Província, em .Florianópolis, onde desempenhará. importantes
funçOes na cópula da congregaçlo..

lfeellleDIRImi, tlirdot'-prniMnte daMariaol,. com II eSposaFlorilJil,
inIIu.gurando hoje (14), oMega StoreMariao/

. .
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JAIlAGuA DO SUL E REGIAO

IMOVEIS:

II·

.SEXTA-FEIRA, 14DE MARÇO DE"1997

da Marechal, tratar. de manhã pelo
372-3850.

Vende-seB�comple�.1'ra�973-
5305 c/Elias.

Compra-se casa livre de enchente
c/escnturà:e planta. Tratar 371-1722
c/Gisela.

Procura-se moças para dividir

quaste em apartamento na Rua
Reinoldo Rau, 400 apto 31, tra�
no local -apôs Wh. com Heike ou

pelo fone 372-0406.

Vende-se Padaria completa ou troca :Vende-se terreno Lot. Girassol em .

porcan'O,tratar973-8819comPaulo . Sta.LuziaR$2000,00+prestTtatar Compra-se casa até R$ 35.000,00.
ou Oswaldo. 371-7716. Tratar975-0880, toda legalizada.

Vende-secasa em GiaJ'amirim com

l40 m2 em alvenaria ao lado Shop-.
Vende-se Chácara de 360mil In�,

. ping da Moda por R$ 27íllil, tratar .

. própria para criação de trutas e . 979-0979 recados pará Francisco.
outros peixes. Preço à combinar,
tratar comsr. Dorly, 373-0292.

.

. ,

Vende-se. casa na rua. carlos

Schustet, lateral Lot. Jaraguá 84
47x27.ValorR$ 35.000,00.Tratarna
Rua Carlos Schuster,91:.

.

Aluga-se 2peças dealvenaria. Valor
RS 150,00. R. Antonio Carlos

Ferreira,650.

Veiide-se Lanchonete no calçadão

Vende-se Terreno na R� Max

Doering, aceito carro, tratar 372-
3963 comSeImá.

Aluga-se casa 4 peças .por RS
150,00 na rua Abolição, 11erCohab.
Tratar371-4553.:

Vende-se uma placa da Cx.
. Procura-se casa para alugar até R$ / Econômica Federal para quem fez

200,00 - cl 1 quarto + garagem. financiamento da construção de

. Tratar clNéia pelo 371-0499
.'

casa propria. Tratar 372-2634,

.
.

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

V�de-se terrenoem Jaraguá da Sul
no Lot, do Juventus com 500m2. R$
9.000,00.Tel. 372-2634.

Vende-se. terreno em Barra .velha
com3oo1n2, lat. da Rua paraná.Valor
R$5.000,00, aceitaProposta. tratar
372-2634.

..
'

_
..

óT�'W�
Construção em oondomfDio - Parcelas corrigidaspelo CUB (Sinduscon-SC)

.

. ./

Séculus Empreendimentos Imobilíérios Ltda.

Rua Pres. Epítácio Pessoa, 421 - sala 103

1º andar - Fone: 371-8814

CRECI 1873,-1..... PNlidenteEpitíoioPet., 421- ..18102 - Fone: 371-6310-Ja..�á doSul- SC

'.

, . .

Na DICC'$ MOVEIS você compra tudo com uma entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisarde mais pagamentos, é só negociar.

Temos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - "s,r,·/IOI , eOIlFlfM

DICC'S lnd..« Com•. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58.- FÔne (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramlrlm - SC - Próximo ao viaduto

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



CORREIO'DO POVO - 2· . CLASSIFICADOS DE IMÓVEIs' ,

JaraguádoSuI, 14demarço del997

- FINANCIAMENTO DIRETO COoM A CONSTRUTORA
- ENTRADA' ,FACILITADA
- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU .IMÓVEL TAMBI!M VALEM

COMO PARTE DO PAGAMENTO
.

'" E AINDA, vocl: PODE PROPOR SEU PLÀNd' DE

.m

con.truç'o
el286",.,
Lot••m.nto
Ch.mp.gn.t.

. V.lor '

- TERRENO cl 14lc31ni, 434m2, prontoe ·pl cona"uir, na TIfa OOrither, .

pr(IdmoàMaIw...VtikJr: R$7.500,00, sWldoR$ 2.000,00 entro ..aldo aI6
24""....

. .

TERRENO RIa Rio Branco cl casa de nI!ldeira, 15lC38m, 5701n", pto
comercial. Vejar R$ 88.000,00 negociiveis.
TERRENO cl 15lC38m, cl 5701n", 2 ten", lha da Figueira. Vejar R$
12.000,00.

.
'

TERRENOcI 16lC34m,562JnR, bda Figueira,pr6x. merc.Julkes. VtikJr
R$1'.ooo,00neg.

.

TERRENO cl 1jx.U,0..,..., 586fnR,VlaL.uI, pr6x.mat-CCN". PiermaVL
Vejar R$15.000,00 I«ldoR$ 5.000,00 tlntr. e aakIo negoc:I6WI. .

lERRENO c/ 15lc25m, 375m", na: Flchardt PI8ke ..pr{l(. HospItal domorro.
VttIat Fl$14.500,00.

•

TERRENO cl .ea blal de 1.030,1ama,Marectllil Deodoroda Fonaeca.
TERRENO cI.eII de 2.poO.00ln",Na: Roberb Ziemann,VIaAmizade. -.

VejarAMIZADE. VALOR r$ 30.000,00 nego
.

TERRENO cl &prox. ooom·, Bairro VILA I:.ALAU. Vejar R$ 35.000,00
paroeta-..a" 12x.
CASA de ejy. cl264m", tllrrenocl 6301n", d 5 CJ.I8ftoI, 2 bIrIleiroe. gIngIIII
pl 2 carros. Valor R$ 100.000,00, troca-se pl 1mb/ei menor valor,
negocilwis. .

casa de ejy. cl 163,801n", t«enocl 17,60lC34,20, Ja"ap.Eequerdo, t�
KalacheMaIlaII, 3 quartos (aultt).VtikJr FI$ 62.000,00, troca-.. par in6wI
demenor valar e _do Parcelado.

'

TROCA�E casa de 8Iv. cl 128m", semi 'acal'ada em IlEREU RAMOS,
bairro StilAntcnlo, de valor R$15.000,00 par terreno em Jaraguá do
Sul.

.

.

APTO.NOVO ruaJoio Pkriw<:hedc, 3�s, portio .... cl lrârfcne .

V.« R$38.000,00_I... eartade cr6äto eaakloparcelado.
APTO. no edit. VILA NCNA, 3�, sacada, cl garagem. V.ar R$
,25.000,00 + lnalcIamenb..

"

casa de alVenaria ei5 CJl8ftoe, 18Oin", terrenocl55Om", IaIWal dalU!l pacte
AloIsio Boeing, Barra do Rio Cerro, cl garagem para 3 carros. V.OI R$ ,

55.000,00
Sobrado de ejv. cl &prox. 1301n", bairro Vila Nova. Vejar R$ 55.000,00,
..oca-ee par Imóvel de menor vtikJr.

.

- ÓTIMO PONTO COMERCIAL: PANIFICADORA E CQllFEfTARIA X
DE MAIO, rua: BARAo DO RIO BRANCO, cl· o es� e cientela
formada.V.« À$ 55.000,00 negocI6wi.

, <

"IMOBILIÁRIA

ED. MATHEDI I

el3qto•.,
R2Dm�
•mpl•.
Ir. d.

,

chuwa.quflltw
tod.
mur.d.,
'.t.r.' d.

. àiMJulho.
TlDc....

.

. I por.pto.

Rua Barão do Rio Branoo, 221
. Fone: 372-1502 - 372-1594 - Fai: 372-1666.

VENDA,.:

�

Chave
I VENDAII: I

t:I" qro..,
. (.ult. t:I
hldro"

R2D",., "
.�b"nt.. pl,

.." .
'.r.'r•. R.
Fr.ne/.co
Hru.chk•.

N.gocla-.. t:I
.

. 1m6v.1 tH

Rua 'João Planlnscheck
- Aptos. com 3 cIorgIit.
- Play ground
-Ga central

,

-.Sallo de festas
- Ajardinamento frontal.
lateral - Interfone

PÀGAMENTO RI '6.()()(J,DD
'

3·· DORMITORIOS
SENDO 1 .SUíT.E· - AP'ARTAMENTO

PISCINA - sAlÃo DE FESTAS - PIAYGROUND

Pequena Entrada
Até Chaves: 8$� ...

'

Após Chaves: 8$,'11"

RE�ORÇOS
SE,M JUROS

POUPANÇAI
De 2ª à 6ª das 8:00h às 18:30h - Sábado das 8:00h às 12:00h

-

NAO FECHAMOS PARA O ALMOÇO

V
·372-1834

SISTEMA
COOPERATIVADO '
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JaraguádoSuI, 14demarço de 1997

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

'CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO - 3

Vende-se aparelho Suggar semi
novoR$ 50,00. Tratar 312-2634.

, Vend�se máquina de cobertura, 2
agulhas. Preço à combinar. Contato '

973-9914.

2baterias finas, carregador 11011201
,

carregadcrplautomóvel; R$ 900,00
é s6 pegar e usar. Tratar fone: 371-
15740\1 973-9753.

temporário (compradores). Contato
. clFetnando. Tratar 372-0337 - Hotel
Nelo.apto.Hâ,

Vende-se máquina de escrever
"

manual Olivetti LineaJ98, valor R$
700,00 clmesa ecadeira. Tratar372-

, 2467 ou,913-8221.

em2x.Tratar372-1081 comFábio.

Vend�se filmadora de mão Ne,
Grax527, manual em português,
vários efeitos especiais, escreve na
tela, ganho de foco com baixaWZ,
monitormonocromático, 14xZoom.

'

, ValorR$1.000,00. Tratar 372-1081.

Confeciona-se cestas de café d\a
manhã e jantar cl entrega a

domicilio:Tratar cl.José (048) 960-
4852 em Jaraguá do Sul.Vend�seaparelho desom3xlAiwa

NSX 999,1.800wattsPMPo, duplo
Deck, bandeja de'3 CO's, rádioAm/
Fm,vári. funções RS 900,00 ou até

Compro ações da Telex eTelebrax,
pago à vista. Contato cl Fernando
Hotel Nelo apto. 118. Tratar 372-
03�7.

VelÍd�se celular de Jaraguá linha
,

---------'---

�férível cl aparelho Motorola" Procuro pessoas para 'serviço

Vende-se acessörios para
musculação: 4 anilhas de 2kg, 2
de 1kg, harr. + tornozeleiras de
2kg cada, tudo por RS 90,00<
Tratar 371-1919 comAdriano, em

, horãrio coml.
Vende-se vídeo gámes, por RS

, 150,00.Tratar 37�8414.

" � ",CASAS Utra
TIPO ,ENDEREÇO,

'

ÁREA(M2) N2 VALOR OBSERVAÇÕES
Construfda Terreno QUARTOS R$

SobI8cIo R. 402 nD 53 - Lat: Francisco Huska 152.00 392,00 04 55.000,00 /... combinar
!W. I R. José Nar10f S/r(I- Ana Paula 195,00 488,00 03, 70.000,00 Negoàável
!W. R. Francisco Zacarias Lenzt, 500 70,00 450,00 02 37;500,00 ConcIç6es de pagamerto lA combinar
Mista . R. Geraldo Hamitck, 231 - V. Lalau 130,00 420,00 40.000,00

, Trocaporcasa
!W. R. luiz Saler, 83 140,00 330,00 03 50.000,00 ConcIç6es de pagamerto lA cornblnar
!W�. R. Domingos da Rosa ski 153,00 450,00 04 22.000,00 Casa em construçio
NIl. R.ProfAnrrioEslrillalA}'080,..as 170,00 680,00 04 75.000,00

' Aceita-se cada demenorvalor
!W. Estrada Bananal do Sul sInD 125,00 19.294,70 03 35.000,00 Aceita troca porcasa em Jaraguá
!W. R. HenriqueGefeit, 1627 - Via Lalau 11·tOO 286,ooma 03 40.000;00 Assumirflnanclamento de 72 x 32,00 '

!W. o R. BoIrvta na 71 - CZemlewic:z 118,00 482,00 03 �7.000,00 Aceita troça com teITeno demenorvalor
Mecl.. Rua RIch8rdt Plske, 417 70,00 435,50 03 18.000,00 ConcIç6es de pagáme'rto lA combinar
!W. R. 000 Meyer, 66 - Via b.enzl 205,15 617,50 '04 58.000,00 EntladadeR$29.000,00+12XTR+1%

PRÉDIOS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

RuaAntônio FrancI8co Dlmon� - Vlà Nova
Rua Frederico Barg, 54 - Via Baepencli ,

> Fiua BR 280 • E bertOeschler, 419 Á

ENDEREÇO

176,00
300,00
400,00

53.000,00
85.000,00

250.000,00

TERRENOS
ÁREA(M2) VALORRS OBSERVAÇÕES

RuaVlcotrRosernberg, 301 - Via Lenz!

RuaOtb Meyer
Estiada Pedl8lra Filo B!8flCO - Itla� Rguelra
RuaCrislna BaIer-Sch�r

RuaJacob BucknD137-centro

Rua 748 - lU8 ao lado Recreativa Marlso!

L�teamento SantoAn�o - TIOs Rios do Norte

RuaWaiterMel\'fJ8rdt- c/benfeitorias
Estiada Qual - Guaramlrim

F\IaAmazonas

FiuaAil","oGesser

510,00

375,00

450,00

450,00

4.236,00

494,59

360,72 "

840,52

250,000,00
385,70

, 488,00

Entlada+ Parcelamento

Com parcelamento lA combinar

Acombiflar
Aceltacarro

21.SOO,00

15.000,00

4.500,00

5.500,00

640.000,00 '

18.000,00

6.600,00

50.000,00

60.000,00
30.000,00

14.800,00

,
,
A combinar

Acomblnar'
A combinar '

ConcIções de pag8!ll8nto lA combinar

ConcIç6esdepagamerto lA combinar

ConcIç6es depagainento lA combinar

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

EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

,Floriani
Equipamentos -

'Destaque do ano
�=- no comércio de

c-a.t-UJ7 mâveis é

�, "

" equipamentos
_

....__'_' __��..;;:�....;._... para escritõrio

CedIIc;ado deQualIdade
� e Prof1ssIonaI

'EJc.fedoncaabc ihÍ'DMI'IIIâdo
lIA.-.-.OpiDiln MIIica
l'fIIIIiMd.JllW'fllÚllIIIâtUIn

ccaakidol
"

FLORIANI.EOUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
, \§�nTg

Computador.., máquinas de eecrevet, calculador.......ógIoa, fu, .qulvo8, cofr..; ,

róupelros, cadeiras,..crlvanlnhas, armários, ventiladores, bebedouros,móveis eeco....,
móveis e suprimentos para Informática, ellquestas, epladros, estantes de aÇo e-outros.

, 'ASS/STtNCIA TÉCNICA EACESSÓRIOS EM GERAL ,',
_

RUA VENÂNCIO DA SILVA PORTO,153· FONElFAX: (047) 372·1492·' JARAGUÃ 00 SUL· SC
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CORREIODO POVO - 4' CLASSIFICADOS 'DE' IMÓVEIS
APÀRTAMENTOS

.

'.
.

..
' CENTRO·

•

SlIF. REB. DUNKER EIl cONSrRUc;Ao NO cORN;Jo DAQIIo\DE 2 E3 0UMr08. SCIENTE
2 APrOS POR MON!
EIl. Canrlllo • Apto. c/193m" (:fi paWriento) ·3 qlos. sendo !mi sufte e demais dependindas.
R$ 80.000.00
EIcx:eIonte CClbellÚra 110 EcIf.� c/ 2046.0Qn0 • pá. eo Bei,a Rio CU» de c.npo
EIl. Ihnegoni • Apto. cl 2 quarloe + dep. empnogada. fi' nar. Av. Mar8chaI Deodoro • R$
045.000.00 ,

.

EIl. II.. . Apto. cl 3 quarloe demais dependências; 2" nar. Fran.le eo Fole Lass • R$
045,000.00

-C.AR1""ÕESDEVISITA
-RECEl'l'UÁRIOM�IC:O

-LAUDASPEI&UNAI' IZADAS
.

.

-PASTAS
-FiCHASDEESTOQUE
-MANUAlSTÉCNICOS

-BLOcQSDERASCUNHO
I'" abONAI IIZADOS
-BOLEnNSIII'IFJ

.

ENFAESAAIAIS,PÚ-...cos
-LIVROS,REVlSTAS,GI_S':

. . PAIW=' E lOS
-..JORNAISPERlÓDlCOS

- FO'T'OLIT'OS
-COMPOSlÇÄOALASER
-INFAESSÄOEMOFF-SET

GRÁFICA
Rua Walter lVIarquardt, 1180

ADMINISTRAÇÃO
A v. lVIarechalDeodoro da Fonseca, 122
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919
JarilglliÍ do Su/- SC

ESTADO DESANTACATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADEÍARAGUÁDOSUL .

\ JUfzoDEDIRElTODA1-VARADACOMARCADE
.

JARAGUÁOOSUL�SC

EDITALDE LEILÃO
oOOUfORSTEPHANKLAUSRADLOFF,JU1ZDEDIREITO
SUllSTITUTO da 1- VARA CíVEL DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMADA I..EI,ETC...

FAZSABER (�m resumo,art, 687 do CPC), o seguinte:
VENDAEM 10 lEILÃO: Dia02lABRU.ll997, às 15:00 horas pol"
valor superior ao da avaliação. g

VENDA EM ').O LEll..ÃO: Dia 141Abril/1997, às 15:00 horas por I
quemmais der, desde queo preço-não seja vil. �

sub�revi .

CASAS
EXCELENTE CASA EM' ALV. CI APRox. 200M· - ßUA

DOMINGOS DA NOVA
CENTRO·� casa em eN. (scbrado)'cI epIaI.� �1811811O cl oI09.5!m'. lbI MIl
Wihlm. ,

.

AGUBRA • Casa ncn em aMInaria cl 176m' • <4 qlos. sendo !mi sui•. LocaIzaçIo nobre,
NOVA IIRAS(..- • Casa em aMInaria cl 138in1 em te'l8l1O cl o4S()nt
\'!lA cENrENARIo • Casa em eN.. cl 100.5()nt em tel18l1O cl 462m".

. .

NOVA IIRAS(..- • C_ em EWenaria cl 3 qlos, cl 136m" em·te'l8l1O cl 48011'
NOVA BRASiUA • Casa em eN. c/18()n1 em lerreno c/ o45!m' ·3 quartoe sendo 1 suite. demais
dependências.

.
.

$AO Lurs • Casa em sN. cl 3 quarlOS, demais dep.• R$ 045.000,00. '

JARAGuA-EsQUERDO • Casa em eN, cl 3 quartoe em te'l8l1O cl .oI95fnI • R$ 26.000.00
� SAARA DO RIO CERRO • C_ em sN. cl 3 quartoe _,oo 1 sufi. em .'18110, cl <42!m' .: R$

27.000,00 .

JOAo PESSOA • � casa em sN. cl 124m" mais anexo cl 24m" e 18118110 CI <42()nt • R$
� 045.000;00

,

TERRENOS
\'lLA NOVA • Ex<eÍonIos loIoS inanciadoa em 10_ • Pá. eo F6n.m • eo BI8iIhaJpl
ILHA DA FIGUEIRA· Te"eno (je 8scJjna cl 579.0!m'
CENTRO· lbI Well8'�!It . EIcx:eIonIllS loI8s 1r8Ole eo SupenneR:ado BI8iIhaJpI

.
CENTRO· P,as. Epilácio Pessoa. Terreno cl 1.5<48m" edificado cl casa de materiel "�
benlehorias.
CENTRO • lbI Marina FIUIUOSO•. 0460 ••118110 medndo 399m" • R$ 55.000.00
NEREU RAIIOS • Te"eno medndo 3.<40!m' Iocaizado nas margens da BR·280· R$ 20.000.00
VIBRAS· Te"eno medndo 6.991m" 111 benleilorias

, R$ SO.OOO.OO, '.'
. BARRA DO RIO CERRO· Lot Papp tel18l1O CI 378m" •

R$ 14:.000.00
.

JOAo PESSOA· Te"8110 cl 1.3S()nIIII·benleilorias·
R$ 20.000.00
JARAGuA-EsQUERDO • Cald. das Azaféias terl8l1O cl 1211iTm"
JARAGuA-EsQUERDO· Cald. das Azaléias te'l8l1O cl 1.061.82m"
I� DA FIGUEIRA�). Te"8110 cl 52.8751n1 •

R$ 8.500.00 '. , .

ESTRADAGAAfIlAlDl (Excelent.CHACARA) • T.'18110 c/ 5.980m1 edil. c/duas casas.em eN.
cl 12()nt e 1�!m'�8Ole. R$ 75.000.00 . .

. SALAsCOMERCIAIS
EDfRclo IIMRI( PUlCE • Térrea e 110 6" nar· lbI RemIdo Rau
BARRA DO RIO CERRO· 2 selas comerciais cl 6QnI cada (sala + BWC) P'eço I0I8l R$
045.000.00 . "

.

RUA JOINVlLLE· P.-dio em elv. cl 2 pavin8Oloe çCJ'l�\Jido de iiJas salas"OO(IIe,ciais + 2 sploe.

SlEPHANKIAUSRADLOFF
Juiz de Direito Substituto

371-7931
RuaAntonlo C. Ferrelr.,91

CRECI1741..J.
.

COM'U·VIIli· LOTIIA • AIMlIISTU ·IICOI.OU

Qtos Ger . Qalrro EndereçoJPonfo Rel. Infol'lQ8ÇõeSGerais
Sobrado 300 4 2 Versalhes R. HeroldHesse, 30 SemiacabadolNegociáveil
CasaAN. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 terreao 6.$62102 .;Parcela
CasaAN. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 Aceitacarrollm6vel- valor
CasaAN. 120 4 AnaPaula Rua634·I03 Casa em construçã()ffroca
CasaAN. 180 4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 139 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 .1 Corupá R. LudowicoWeiler, .21O Aceita pàrcélar/caJro
CasaAN. 220 3 1 VIeiras R. Adolfo Tn'beSs, 5- casa Aceita casa de maiorvalor
CasaAN. 152 3 1 Rau R. 467 • Lot.AlbinoLemke Aceitacasa demenorvalor
CasaMi<I. 120 4 1 Rau R. Laís.Picolli, 140 Aceitacarroaté R$ 8.000
CasaAN. 48 2 GuaramiPm ..R. 84V. Nova(Guaramirim) Aceita terreno emJaraguâ
CasaAN. 98 3 AnaPau1a R. 770 - AnaPaula 4 - 6 Semi-acabada. - Aceita ]ote
CasaAN. 93 3 Champagbat

.

R. &mão Magoo, sino Aceita apartamento ecarro

Apto OK 273 4 2 Centro Bd. Athenas· 40 andar 2-70.000 Quitado· Todpmobiliado
Apto OK 153 3 1 Centro Bd. Scbiocbet· 12" andar 50.00 + CEF IAceita troca casa
Apto OK 178 3 2 Centro Bd. CarvaIIio (RuaCBP) 75. . Quitado. 2 vagas garagem
Apto OK 130 3 r Centro Bd. Isabelã � 2" andar. 30. .+'CEF· aceita carro/lote
Apto OK 130 3 1 Centro Bd. Isabela- 30andar I 35. + CBF - Troca por casa
Apto. Cons.. 112 3 1 Barra Res. HalriMarquardt 40. Aceita terrenoJEnt. mai0/97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Bd. Klein· EmConstrução 7Q. Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3. 1 Centro Bd, Mathedi • Construção 38. Financiado em 48 parcelas
Lote 483 Versalhes Rua812· Versa1bes n NegociâVeil/Parcelado
Lote 366 .. Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse Negociáveis IParcelado
Terreno 10000 • Nereu Após Nereu - DR 280 Negociáveis

.

.

Terreno 8000 - Nereu Pr6x. ArrozZangbelini Aceita parcelar
Terreno, 865 Nereu RuaAndréVoltolini NegociáveisNarce�o
Lotes Vários - Figueira ResidencialPiazera I Bot. 2.000 + 48 x 224
Lotes Vários - Ainizade Residencial Bebling Botrada+ parcelamento
'Lotes Vários VilaNova Pr6x. F6rumJRâdioRBN 20% entrada- saldo 20x
Lotes . Vários - StaLuzia ResidericialGeranium 8.00 SEM BNTRADA·220 pl mês
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 30% entrada- Saldo 24x
Lotes Vários • VilaLenzi. ResidencialPiermann I .Diverso 30% ennada- Saldo 24x
Lotes Vários - Barra Residencial'Sader Diverso 20% entrada· Saldo 36 x

,

Chácara 180000 - Gáribaldi Estr. Garibaldi - Km 15 Casa alvo • Aceita trocar
Chácara 111500 • Garibaldi' Ribeirão Hángaros. Km 13 Semmoradia·Trocalparcela
OJâcara 49172 - Corupá I Estrada Domplant • Km 8 Semmoradia· Parcela
OJâcara 20000 - RioCerro RioCerro n . Km 20 ,Casacom 183m2lTroca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SlMPA'DAPARAEMAGRECER
Quarta-feira pela manhã, coloque
meio copo d'água e dentro dele o

nO de grãos de arroz

correspondente aos quilos que
deseja perder. Não coloque grãos a
mais do que deseja, pois os quilos

.
pecdidos não serão recuperados, à
noite, beba a água deixando os

.

grãos de arroz, completando
novamen� commeio copo d'água.
Quinta-feira pelamanhã, em.jejum,
beba a água, deixando (i)S·grãÔS de .

arroz, completando novamentecom
Vend�se máquina industrial reta e meio copo d'água, sexta-feira pela
zig-zag. Tratar rua Luiz. Gonzaga manhã,emjejuIn,bebaaáguadesta
Ayroso, nO 105 - Jaraguá-Esquerdo. vez com oS grãos junto.
----------

.

Obs.: ,� importante conservar o

Vende-se máquina de. lavar mesmo copo durante o processo.
Bra·stemp. nova (na caixa). RS Não faça regime, pois a.simpatia é
600,00 e vídeo cassete philco infalível. Tiar cópias s6 nas quartas .

hitachi 4 cabeças. Compra-se e logo ap6s distribua as c6pias.
, madeira para caixaria. Tratar 975- Publique na mesma semana.

-------__--......--_------... ..... 2006. JA.V.

LOCAÇÃO C6d. 186 - Casa �:a�:2 c/3 quartos na R
C6d. '62$ - Casa de alv. cl 2 quartos, 2 ElWinoMenegotti, R$38.000,OObanheiros, sala, cozinha, lavanderia e C6d. 200 - Casa.em alv. - 19(5m2 c/3 quartos - FIS
garagem, podendo. a parte da frente se utilizada 49.000,00
comercialmente. Baliro Joio Pessoa, próximo C6d. 22t - Apto. c/ surte + 2 quartos e garagem no

ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00 Ediffcio Jaraguá - R$ 57.000,00
C6c1. 633 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Jolnvllle, C6d.242 - Apto. c/suíte +2 quartos e garagem na R

3511, defronte a DG da Weg - R$ 400,00 GermanoMarquardt, próximo àMarisol- R$ 40.000,00·
C6d. &54 - Sala comerciai - Av; Mal. Deodoro C6d. 382 - Terreno CI 442,20m2 - Rua Jorge Lacerda

11: da Fonseca, 97 sl 97 Ed. Diener - R$ 390,00 11111�1� C:�:�T��no c/337,50m213,50m2 (13;50 x25) �
�1� C6d. 657 - Salas comerciais (17m 14,5 x 4) - t=t. 1111111� ..:Vilà Rau R$14.000.00 1
11: Manoel F. da CO$la, 973 - João Pessoa - R$ 11111111 C6d. 185 - Casa de alv. (área 127m2 em tetreno de 1
::: 250,00 (frente) RS 200,00 (fundos) :::::::: 400mZ) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc, área :
11: C6d. - - Sala comercJaI c/ banheiro (área 1111111� serv•• desp.,garagem/LateraIRPrinoesalzabel,ViIa 1
1�' 30m2) - R Relnoldo Rau, 399 - Center Foca si 1111�1�� Maba - R$ 35.000,00 1
::: 4 - centro - R$ 500,00

'.

:::::::: C6d. 188 - Casa de alv.' (área 1 OSm2 em terreno de :
�:1 C6d.663 - Sala comerciai (área 40m2) R. 1:�:1:�: 427,50mZ)c/3qtos, sala,oozinha,bWc, áreade'serv., :
1�: marina Frutuoso, 18Q - Centro - RS 300,00 �111�1�� garagem, murada - R 721 n2 118 -·Loteamento Soll- �
1�: C6d. 696 - Terreno (1 Sx28) R. Bernardo 1t�11 Garbaldi �
:1' Dombusch _ R$ 250,00 :�:1:�:1 C6d. 200 - Casa em alvenaria -180m2, el3 quartos, 2 �
1:1 C6d. 6ff1- Terreno (450m2) RoMàrina Frutuoso, 1:1:1:�: banheiros, 2 salas, copa, cozinha, área de serviço, :
:1:

em frente-Schopplng Ja.raguá, Centro _ R$ :�:1:�:1 dispensaegaragem-RPe.AIoisio8oeing-Barrado 1
1:: 1:1:1:1: Rio Cerro' - R$ 55.000,00 :
11.· 250,00 �1111�11 C6d.21.1 - Casa em alVenaria -182m2, c/ surte, 2 1
�1: C6d.688 - galpão c/100m2, próximo a Weg II, 11�11111 quartos, 2 banheiros. churrasqueira, demais �
::: cI·2 escritórios de 75m2 cada,. c/750m2 de área :::::::: dependências. Rua Heleodoro Borges - R$ 90.000,00.

.

11: de car_ga e descarga c/ 2 BWC, 1 trocador, 1 1�111111 Aceita apartamento até R$ 35.000,00 quitado.
:1: .chuveiro e 1 mictório, c/ refeitório, churrasqueira :1:1:1:1 C6d. 212 - Casa 81 alvenaria - 220m2, semi-aeabada
111 cl cozinha completa e área de lazer. R$ 111J� c/surte, 3 quartos, demais dependências, situ.da no

r 2.500,00 f1:1: p.jdencial Piermann - R$ 50.000.00
.

_
P.arecer Comerciai

Incorporat'o
Vende - Admlnletra

Compra - �Iuga

DEFAONTi:N:JFÓfWM
CFECI 00177(hJ

FONEJFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

.

JARAGUÁ 00 SUL - SC

CASAS
Cuanieta na rua: Victor RaHmbwg. boa para Inanciam.,b R$16.ooo,OO
Cuade lMnarIa na rua: luizGonEagaAyroeo. 601 ,com 3 qtoe: • demaIa dependIncIae, prÓIX; a cont.LINI. R$ 32.000.00 - Neg.
Apb. na Relnddo RaI, com 3 qtoe.• demaiI dep ..R$68,000.00 - Neg. .

OuaaCU8I na .. daRgu8lra pr(Idmoao Supermercado.b1ka8 - Uma em aIv.... com 110ma - 4 quirtoe, .... , ccDiIa, ....anderI!t. balheIro
• outa de madti,.com 3 querbt, .... , cazInha, 1àv8'1derla, barlMliro••te.• ambasCOrIIruldu no lIINI1IOMeno com nsma- R$35.000,00
Cuade 1MnarIa .. RuaJoM Emrntndotrflr, com 31oma, 4quarbt, lIIIaeul.. , 3 ......�.' cozinha, lavn.ria, 6 ba'IhtIl'Qt. daperN,
geragem pl2 carros, durUquelra. hldromaeaagem, tetoeolai',Menocleaoma- R$ 130.000,00- (negodweLactlta-..Meno.
Cua mllte RuaW.....�quardt, cl 18oma, 3 quame..... ClOZInha, bwlhelro, gar8gem, t8!reno com 847m", atndo 17,OOml de frente.
llICIItntt ponto Comerc:lal - R$ 80.000,00 (negociâvel) aO lado do PostoMII'II.·

"
.

Cuani.ta em ChIco de Pau, com 3 quarto',.IaIa. copa, cozinha, lavanderia, garagem, bwlheIro. bdanuada - R$ 26.00ó,oo - parcelamos
-nagocIMI.

.

Duae caea defronte aWeg " de alvenaria. oom 4 quarto•• laias, cozinhaa, banheiros, .te� - Meno com 1800m"- R$4O.oo0.oo (negocI6vll).Cuana AJaJoAo PIri'IIc:heck, de IIwnIwIacom 17oma, 2 eu.... 3 quartoa. copa. cciinha,bárNlro. garagem,Menocl4.14m'".maIe l1li8
caea demadelrajl.l'lb ao m......o terreno - R$ 81.000,00 negocI6vel. .

.
.

CuanaRua26 de,uho. PCllbC'4nercill- 2 quartoa...... cozInha,ba'lhtlro, ItIfHcabada- R$70.ooo,00 -negocI4wI-actIta-.. ch6cIra.,Cua demadeira na RuaMaxWbllm ao lado da PIzzaria cuarI9 - R$ 40.000.00 negod6vel- 6ImopontoComerc:lal. .

.

Ceana.. daRguelra -RuaJoM T. 'Rhlro- terrenollOoma. caeademadeiraoutaem aIwnarIa - At 76.000,00- nagocI4wI-wndeameladedo lrn6IItI - PCllb Comercill. .

,

Cata tIfa damosca Nm! lIC8bada com 3 quarba. laia. cozinha, 1av8'1derla, ba1heiro - R$18.0oo.00 NegocI6wI.
.

Cua no bIIlTo S60Lulz com 3 querbt, 2 bwc. iaIa, copa, cozi1ha, 1av8'1derla, cIaperM 6Ima, pr6x. ao Urbano - R$ 80.000.00Cata defronte aWeg n. com4 querbt..... , COiInha,Iav.,.,... barlMliro, ga-agem • eacada - R$ 26.000,00 - Ntgoc:i6velCataVIa RaI, pr6x. tanepoltadora RtIUE. com 3 qloe, .endo 1 eutte e demaIa depend6nciae - R$ 50.000,PO - NegocI6vel
� pr6x. Scar, com 3 qtoe. dem... deptndlndae - R$60.ÓOO.00 - Ntgod4vtl
uwnogllplopr6x. .recreatlva cIoBrethaupt- R$120.ooo.oo - Neg.
Catapr6x. MarleoIW.....Marquerdtcom 1.600m&-Mn!�. R$70.ooo,00 nego _

�
.Ceade ......ana A.i8R11fBa1dí', 1ct..AmIradt. com 4quartoe, 2 ....., CQZ., 2bwc,1III HIIIac:abaIntNo. cItp......, ....adt.eMpo. garagempara 3 carros. duraeutira • R$ 60.000,00

-

Cata de aIv. NaBttanin StIIn, com4�. laia, coz., 2 bwc. lavandll'ia,deptnd. de empregáda com garaGem - R$ 28.000.00TEMos APARTAMeITOS CASA E GALPÕES PARAALUGAR'
'.

TEMOS TERRENO NO'S lOTEAM,ENTOS:
AMIZADE

sAo CRISTOVAo
DONA ALZIRA'

AZALEIA - JARAGUÁ-ESQUERDO
DIVlNÓPOUS - ILHA DA FIGUEIRA
ENKE - PRÓX. AO BOTAFOGO

TERRENOS PRÓXIMO A RECREATIVA MARISOL
TERRENOS PRÓXIMOS AO COND. AMIZADE

Rua 25 de Julho, 317 - Viii Nova -

. "

Jaraguá do Sul· SC
FONE(.')

372-0113-371-84'1

VENDAS
CASA MISTA: cl 4 quartos + dep. - Vila Nova
CASA MISTA: cl3 quartos + dep. - Vila Lalau
CASAMISTA: cl 2 quartos + dep, - Centro
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. - Vila Nova
CASA ALVENARIA: cl 4 quart,os + dep. - VIla Nova
CASAALVENARIA: cl2 quartos + dep. - EstradaNova

. CASÄALVENARIA: cl 4 quartos + dep. - Jaraguá-Esquerdo·.
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. - Chico de Paula
CASAALVENARIA: cl 3 quartos + dep. - Vila Nova
CASA ALVENARIA� cl 3 quartos + dep. Czemlewlcz_
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. - Vila Lalau
CASAALVENARIA: cl 2 quartos + dep. - Vila Lenzt

.

TERRENO: c/10.00011)2 -llhadaFlguelra
TERRENO: cl 32911)2 - VilaNova
TERRENO: cl42911)2 - Loteamento Papp
TERRENO: c/790m2 - BaIrroAnilada
TERRENO: ci329m2 - Lotea�nto Bartel
TERRENO: cl832,58m2- RuaWaherMárquardt

Vende-se computador 486-66
teclado padrão,monitor 14" SVGA
colorido, gabinete monitor intel,
estabilizador 1KWA, 4' saídas,
alguns prog. já instalados (de

_particular,compoucouso. ValorRS
800,00 ou a combinar. Tratar 371-
6111 comLorival.

'

Vend�se 1 mosquiteiro de berço
por RS 10,00 de teto, 1 centrífuga
Walita de frutas por RS 40 ,00, 1.
colcbão de casal por RS 10,00, e 1

enceradeira amo por ,RS 50,00.
Tratar372-3667 .

yende-se 2 capacetes, 1 azul e 1
vermelho, semi-novo. Tratar R.
JorgeCzerniewicz, �77 c/João.Vende-semesa de desenho técnico.

Valor. RS 220,00 - João da crui e
�uza,US. Vend�se fábriCa de batatas fritas à

Combinar. Tratar 376-2213.
Vende-se casa de boneca por RS
300,00 - 6- capelinha no RioMolha. Vend.�se celular por RS 600.00.

Tratar973-3436. '

Vend�se 3 máquÍl)as para fazer
artesanato demadeira, RS1.200,00 . Vend�secomputador 18m.KlOpor
tudo. Tratar373-0606. RS1.580,00. Tratar97S-1269.

Vend.�se celular transferível RS
800,00 ou '2x; Tratar 371-8664 c/
Jaime.

Compra-se tel. 371 - 372, pago á
vista.Tl'8tar376-3124.

'.

Aluga-semáquina cobertura por RS
90,00. Tratar372-0S79 c/Zenaide..Vende-se máquina de lavarMüller

madeira RS 150,00 e geladeira
Brasterq> 320 litros.ValorRS200,00,
centrifugaRS 130,00 + pia aço inox
RS 50,00. Tratar lat. PasL Alberto

.

Schneíder, 2- casa após Sup. Fritzke
.c/ Rosângela.

Pocuro máquina overloque e
. cobertura. Tratar 975-1316.

Vende-se equipamento paraOficina
Mecânica. Valor RS 3 mil ou troca

pOr carro. R. Alfredo C. Meyer,31
ao lado Cepron.
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CORD'.IO00povo -',

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

IMCJl3lllÄR A
c:ttCI.lW

, VENDAS
CASAS
101 � Casa22Qm2 clsuite + 2 dormitórios dem8Js
dep. Rua Campo Alegre. ,

102 - Casa. 160fn2 cl laje 3 dormitórios - ,Rua
Epitáclo Pessoa pr6x. Comerciai Rau.
103 - Casa com 100mll com 3 dormitórios
Loteamento Ana Paula.
104 - .Casa com 100m2 terreno com 5� -

bairro Agua Verde.
105 - Casa com 130m2 terl'éno com 5�()m2
entrada Rio da Luz prÓ)(. Malwee.
106 - Casa de alvenaria com 180fn2 com suite +
2 dorm.órlos demais dependências - centro.
107 - Casa co 15Qm2 cl 3 dormlt6rlos + dep. de
empregada Rua Leopoldo Janssen.

APARTAMENTOS' ..

201 - Apart. com 120m2 com 02 dormitórios Ed.
Juliana Rua Gumercindo da, Silva
202 - Apart. com 123m2com liIulte + 2 dormitórios
demais dep. Ed, lzabella Rua Procópio Gomes
de Oliveira.
203 :- Apart. com 96m2 com 2 dormitórios
ResidenCial Imigrantes entr + flnanc.
204-Apartamento com2dormitórios Condomfnlo
Am'lzade entr + flnanc.
20S - Apartamento com 155m2 Ed. Scl)jochet
Elntr + flnanc.

.

206 - Apartamento com 3 domritmlo Ed. Miner-'
Centro

'

TERRENO
301 - Terreno com392m2 - Rua Anreda Meler
Loteamento Centenário' entr + saldo em 02
anos.

302-Terrenocom200.()()()m2com água:, palmito,
mato - próx. Hospital Jaraguá
303 - Terrenocom 468m2 '"RuaAntonlo Kochella
- Ilha da Figuelra
.304 - Chácara de 11.50Qm2 com água, árvores
frutfferas - Boa Vista

'.

305 - T8('reno com 382m2 - Loteamento KaIser -

Ilha da Figueira.
306 - Chácara com 15 margas pró)(. Wlngando '

Meier - Garlbaldl.
307 - Terreno com eooma Loteamento VersallIes
308 - Terreno com,589m2 esquina Rua Ilha da
Aguelra
309 - Terreno .com 532rna - Estrada Nova próx.
Faculdade.
310 - Terreno com 37,OOOm2 - Vila Amizade
�11 - Terreno com 1,25Qm2- RuaTreze de Maio..

ALUGA-SE
401 - Apartamento Edlffcio Carvalho com 3
dormitórios

.
.

,

402 - Apartamento Edlffclo JUliana com 3
dormitórios
403 - Apartamento. Edlffclo Amizade com 2
dormRórlos

.

404 - Casa em alvenaria com 3 dormitórios Bairro
Brazlo.:

.

405 - casaem alVenaria com 2 dormitórios Bairro
'BrazAo

'

406 - Ponto "comercial casa com 120m2 Rua
Presidente Juscelino'

.

4(11 - SaJa9 com 35m2 Ed. Plcolll - Centro
408 - Galpão Industrial fiua Leopoldo Jansse�

"RUADtUPESCIDIIDT,Q7
(AO lADODA. .... I'ERJl.A.GEN.l

FONE:371..aG09

Jaraguádo Sul, 14 de ID8l'ÇG de 1

-

CRECI1873-.J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRlOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADlVIlNmSTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em conatrutio - Si.ema d. Condomínio

Edlf. P«tinla • R. J'oú Emm.n"".,
- Apto. cl 111 m2 - 2fJ andar, cl 2 qto. e demais dep., garagem, portio e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves em abriV
97 .

Edlf. D/anthu•• Rua ",.,/". FNiuo.o
- Cobertura Duplex 904 cl '397,SOmz, cl 3 surtes e demais dep. lareira - churrasqueira m. - 2 vagas, garagem. Entrada + parcelas de
COIfCIomfnio a partir de R$ 1.944,93, reajustados pelo CUB
- Apto 702 e S01 'cl 225m2 - surte + 2 qtos., sacada, churrasq. individua� �. empr8gada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Entrada
+ Parcelas de condomrnio a partir de R$ 1.175,26 reajustados peIÔ CUB
- Apto 304 cl 214m2 - entrada + parcelas de condomrnio a partir de R$ 1.046,71 - reajustadOs pelo CUB
- CoberturaDuplex 903 cl397,8Omz, cl3 surtes e demais dep., lareira, .churrasqueira na sacadam;02 vagas de garagem - Entrada +parcelas
de Condoml'nio a partir de R$ 2.048,06

. .
.

. EdIt. Am.,.nUru. Rua Adolfo S_tt • lat di Rua Ai'hUona. (SeM)
- APto cl 300m2, temos diaponrv,. apartamentos ri' 301, .302, 501. Entrada + parcelas Condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1.539,75)/mis;
R.".ncl.�a,lIy. Rua'An�o Tottnalll • VI" Nova ,

- Apto. cl 01 surte + 02 quartos. demais dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$ 19.600,00 + parcelas de condomínio de 1.934 Coo
(R$'S15,85) - entrega chaves nov.l98

,

- Apto. cl 01 surte + 01 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$ 17.500,00 + parcelas de condory1ínio de 1,62 Cub"s
���

"

.

CASAS
- Casa AN. cl 158m2 - R Ahlino Stein, 960 - São Luiz R$ 40.000,00, troca por apto.
- casa alvenaria cl 2OO,OOmz, na Rua OIMa Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,OOm2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa AN. cl 03 surtes + 03 quartos e demaiS dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- ótima casa em alvenaria cl piscina - Via Nova - R$ 65.000;00 - Vende ou. trOca por apto.
- Casa cl 320,OOm2 - O� surtes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estarljantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira,
piscina 5,OOrn x 10,OOrn - R Gustavo Hagedorn - Via Lenzi - R$1S0.QOO,OO
- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl surte + 02 quarts e demais dep: com móveis fixos em madeira e tijolos maciços
- Bana Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se pennuta por apto em Blumen8u próximo a Fum.

TERRENOS
- Terrenocl 28.269m2, no trevoqúevaia Blumenau cl 165m defrente p/BR 413, contendo uma casa de m8deira cl ·1SOmZ + gapäo
de alvenaria cl 200m2 - À$ 170.000,00 '

- Terreno cl 450m2 - R� Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,OOm2 - Rua Ernesto LesSmann - Via Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi; Centro - R$ 37.100,00
- Terrenocl350,00m2� R. Lat - R. Lat da JoséT. RibeirQ - PIÓX. Tubos Mohr- R$10.500,OO ou entrada R$ 3.000,00 +5parcelasde R$
1�� . '. '

- Terreno ci 616,00m2 - R Bemardo Dombusch - PIÓX. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R.. Donaldo Gehmg - Ao lado Cosmo Turismo � R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.

. GALPAOINDUS�/COMERCIAL ,

- G� Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,OOmZ; e o terreno com 654,OOm2. Rua João Franzner, em frente
à Igreja São LuizGonzaga Preço R$ 39.800,00.'

.

,

.

.

- Prédio comercial - 312m2 - R Adéià Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial' pl aptoAerrano.
LOCAÇAo

- Loja cl 42,OOm2 - R Bemardo Dombusch, 590
- Loja cl 25,OOm2 - Nova - R Bemardo DomlNsch 1086
- Loja cl 150,OOm2 + stbIoja em acabamento - R Adéia Fischer - Centro
- Lojas - R Eleonora S. Pradi Ed. Anturio cl 42,24m2 e CI 53,47m2
- Loja cl 35m2 - R. Guitterme Hering, 70 - Edit. �rica
- Loja cl 62,00m2 - Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther
- Apto. cl 3 qtos - R Eleonora S. Pradi (Centro) I

.

- Lojas cl 72,OOmZ - Rua José Theodoro Rib,iro, 355 - apó.s Indumak - 72,OOm2
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio
- Sala comercial semi-mobiliada - 111 andar - esc. montado aplÓX. 70,00m2 +"sobreloja aplÓ� 75mt- Av. MaL Deodoro - Ed. Florença
- Casa cl 01 quarto e demais � R. Angelo Schiochet - Centro
- Apto. cl 03 qtos 03 Bwc, cl dep. empregada. - R Preso Epitáçio Pessoa
- Apto. cl 02 qtos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70
- Apto. cl 03 qtos e demais dep. - R Bemardó Dombusch, 590
- Apto. cl 02 qtos e demais dep. - R. Antonio C. Ferreira - PfÓX. Arte laje
- Apto. cl 02 qtos e demais dep. si gan.gem ,- R. MxWittelm, 837
- Apto. cl O� qto e demais dep. cl ar condicionado - R. JOinvile
- Apto. cl 01 qto, copaIcozinha e BWC - R. Joinville

R_ EPITAclO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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'Marisol inaugura
.

'

Mega.·.51=ore·
, Depois de causar uma grande expectativa para o

público de Jaraguá do S�I e região, com ;

,

propagandas que despertaram interesse e a

curiosidade,:a Marisollança sua Mega Store. Com a

inaoguração, hoje 04), a cidade contará com uma

loja moderna, de 1.300m2, onde o cliente poderá
encontrar a linha completa dos produtos Marisol. A
nova loja também oferecerá estacionamento

próprio, área de lazer para crianças (dentro da lOja),
fraudário e sistema de caixas informatizados. ��

Para o mês de inauguração, além dos cupons q�
dão 20% de desconto em qualquer compra, a (\/\ega ·

Store continua com uma promoção qU$ acontecerá
, .

aos 'sábados OS, 22 e 29 de março), onde uma

equipe da loja escolherá uma pessoa pára ganhar ,"
um vale-compras de RS 50,00 para gastar com o

: produto que quiser. O atendimento sera de segunda
.

a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados das 8:30-
às 15 horas.
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"A HistóritJ de nossf! genie- nifo pode flcar s6 na
saudtule". O Passado s6 é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há8anos
- Em 1989, erajulgadopelo Tribunal do Júrida Comarca deJaraguádoSul
o réu PedroNeves, portenuuiva de homiddio centra dois companheiros deI

, ,

, trabalho. Osjurados convocadoseramos seguintes: Fmndsco ValdecirAlves,
LasierLaube, Cláudi4Henning, ClaudineiSandro Leoni; JoséLasio Gasda;
DécioMengarda. ValmorRosaVieira, Hamilton Garcia,Álvaro Rodrigues
de Carvalho, Ademar Iui: Benoli; Elemàr Sebasti(/Q Bankhardi, lliane
Cordeiro Pereira, Guido Otávio Bonolini, Carla Sueli Tomazeili, NUo
Meinchein. César.Alfredo Cardoso, Alexandre Marcanni, llto da Silva

fagundes,MargritHauffe; DavidNovakJánioreAnúio Galvan. Osjurados
acolhiam a teseda defeslf, de que o crimefoi deprática de lesõescorporais,
condenado a'6meses de detenção, e tendo cumprido estapena, teve alvará
de' soltura. A defesa esteve a cargo das drs. AlexandreDeUagiustina Barbosa
'e JoséAlbeT!o Barbosa. ,

Hâô anos
-Em1991"haviatrocadepoderesnogovernoestaduaL C�ldoMàldaner
que sucedeu a Pedro Ivo Campos (com suamorte), entregaria o cargo a
VilsonKleitiubing.Mafdanerviajava, concJuindodeformaoficiala chamada
"safra de obras", inauguràndo a rodovia Corupd/SãoBento doSul (ainda
n(iQdevidamenteconclufda, hojeBR ;.280), oCentrodeOperaçõe_sdaPolfcia
Militar (idéia da'própria comunidÓde jar4guaense), a inacabada rodovia
JaraçiláIPomérode (falta de acostamento em todo percurso, culminando
comgrande duarascada na Igreja S40Marcos, daBarra do Rio Cerro. A
partirdas 9horasde 15/3/91, assumia o cargo noPalácioSanta Catarina,
deque,ffrli,apane odeptuadoPauloRobertoBauer, queassumia aSecretaria
da Educaçäo, honrando um compromissocom o governador Kleinubing.

'

Há4anos
- Em 1993, a coluna, "Reminiscências", resgatava 'Ji vila 40 distrito de

Jaraguâde 192Y', com (lma vista doMorro Stein; atualAABB, fornecida'
pelo jáfaleddo Oswaldo BeimS, lembrando as revoltas do Rio Grande do
Sul (1923) epaulista (1924), mostrandoainda asedificaçõesque abrigaram'
ofornecimento de luzeforça - Salinger&Cia (avapore baterias) eEmpresa
de Eletricidade Jaraguá lida, da qual era cotista majoritário Eduardo
KeUermann, genro de (korg Czerniewicz.
- OsvaldoMoreira Douat, presidente da Fiese; afirmava em Jaraguá do
Su� a respeito doplebiscito de 21 de abril: ''Nilome considero'informado,
suficientemente, sobre osobjetivosdesteplebiscito. Épreciso que se decUJa
sobre um sistema eleitoralpára que tenhamos representaç40 quantitativa
noCongresso".

Há2anos
,-Em 1995, amaraVilhosaMissJaraguá95, I..eilaGraSsmann, desempenhava
brilhantepapel no concurso ''MissSantaCatarina", realiiado emlndaial; na
Harpya Danceteria. Dentre as 20 candidatas ela foi classijica4a entre as

setemais,belas do Estado.
. ,

'"
.

- Era cada vezmaioro nán:tero de construções em encostasemorros acima

� cota 100, em Jaraguá do Sul, podendo as morad;i,s a�sim edificadas,
provocar tragé4ias. Era um problema que se agravava com a migraç4o,
espaihando,cqnstruções n(IQ autorizadaspelopodermunicipal em área� de
risco, inclusive com vitimas fatais, como já acontece em Blumenau e

Florianópolis. Numa aç(/Q conjunta a Celesc e oS�, em tais casos, n(/Q

liberOl{J nenhum loteamento.
,

- ti implantaÇão doBisbus - um8nibusqueandasobre trilhos -devjatornar-se
reali4ade,projetodaSecretariadoPlanejamento,queseriaapartirdaFeijatéa
cidade deSão Francisco doSul, comparadas emGuaramirim eJoinvüle.

A� o comércio eaÍlllllÚtriaeram
uma conseqüência natural quando a

adnlinistraçdo pública municipal, estadual e
federal os acompanhasse convenientemente.

NumaExposiç60Nacional, oEsf4t/o deSanta
Catarina fazia-se presente, mostrando o

dese1_lvolvimento da'indústriapastoril a suino
�cuária e iridústria que lheera ligada. Em 1915
dizia o relatôrio, Santa Catarina exportava
2.536.957 kg. de banha, 332.918, de lombo de

porco, 22.504de toucinho; 9831 de lingUiça, 551
de costelas e 20 de presunto. No qIlinqllhlio -

.

1911 a 1915 a exportação de 1911 era de
1.653.459 kg e o de 1915, de 2�902.800 kg.
praticamente dobrando.

Itr/ormava a Exposição de Pecuária que a

firma joinvilense comparecia com a firma A..
Bapn.sta·.& Cia, apresentando mostruários de

pontas de Paris, mostruário de grampos para
cercado, arame farpado, capachos de arame,
tela de arame com diversas fotografias da

fábrica; G. Wettel& Cia, GotthardKaesemodel
Junior, Vva. Oscar Schneide; & Cia, Bastian,
Halsek& Cia, WalterKUhne, FredericoReiner
e Wi11re1mWeege, nas especialidadesmanteiga,
banha e queijos, de Rio Cerro, 20 distrito de
Joinvüle. Brao ano de 1917que-corria:
Alfredo Klug, no ano de 1924 anunciava o

fechamento de seu estabeleCÍ1ne1lto e, em 1925
surpreendentemente anunciava a reabertura do
neg6cio.
Da Exposiçõo de Joinville que, então se

realizava, o intendenteArthurMUller, em nome

da municipalidade entregava diplomas aos

expositores do 20distrito deJaraguá, em 1927.
Na agricultura e pecuária, tratava-se da

instalaçãa de�.estaçdo demonta e campo de

culturasforrageiras, quedeveriamserlocalizodas
na Barra do Rio Cerro. Oex-juiz de Direito da
Comarca, então secretário do Interiore Justiça.
deSanta Catarina, dr. UlyssesCosta,'telegrafava

para o dr. Marinho Lobo, superintendente
municipal de Joinville, dando cumprimento auma
das velluJs aspirações, que também interessavam
JIII'tIgtI4, queera o desejode instalarnesta região
uma Estaçdo ck Monta e campo' de culturas
fo"ageiras, pelo que pedia à municipalidaiJe à
disposição da Secretaria de um terreno de 15
hectares com casas, em 1924.

'

Naquele ,meSmo 'imo o imendente municipal
distribufa 3.000 mudas de plantas de cana-de.

açúcar, resistentes a geadas, vindas do Rio de
Janeiro, como intuito deestimulai'oplantio dessa
espéciecom objetivo de aumentaraprodução.
Em 1927, no dia 10 de maio chegava à

Jaraguá o governador dr. Adolpho Konder,
acompanhado do dr. Tavares Sobrinho,
progenitor do dr. Mário Tavares, então

presidente do Superior Tribunal de Justiça ih
Santa Catarina, dr. A",érico Nunes, coronel
Lopes Vieira, comandante da Força Pública,
dr. Mánoel da NQbre-ga, dr. Acácio Moreira,
e dosjornalistasAltino Flores eMimosoRllil,
No alto da serra a comitiva era recebidapelo
engenheiro inspetor de estradas, dr.
Guilherme Eppinghaus, o intendente Artkur
MUller e os srs. Henrique Piazera, ex
intendente do distrito e o empresário Wühelm
Weege. À noite tinha lugar um banquete de
80 talheres no "Salão Hahn" (ex-Salão
Lorenzen). A oferta se fazia pelo
superintendente dr. Ulysses Costa. O
governador agradecia a homenagem,
rememorando seusfundadores e brindoupejo
futuro de Jaraguâ. Um bailefoi até alta hora
damadrugada. Namanhã seguinte a comitiva
seguia em trem especial" para São Bento,
acompanhado, também pelo dr. Ulysses.

O governador tomava conhecimento e

providenciava o Posto Fiscal na Estação da
Estrada de Ferro,paramercadorias em trânsito:
Fritz von Jar�guá - j/97.

l&t.follJ dn•... til 1931, 1iIwIIII4II .lnllflo .1".}tIN. S. ti. GnlpI, IUIB"".. tI.. c..ro • IIUI� o

,ptWotMlo.lIWIp1IIe. EmpriJMimplaM a_it1aM.ÂngiloRubi1li./Vo c.ntm.jollJ, IUIcurvadocaminho,
, a CiI8fJ do ex-inktuÜtlú H.",.;q,u PiIIura (1911-1920). Logo 1IIliimU, IUIpllllúere, instaliwlWe umposto -de
'monta e campo 4IJ cultunu forragei,.. O .x-juiz. • Dinito• Comarca d. Joinvilk ., mtíJo ••cnJ4riq lo
l'*rio,.. JIU/ifa,Dr. Uly$l•• CosI4, _""/lVa tIO súpmnt.tuÜtIú,Dr. MIIrin1w Lobo, • e.ú, 110 iptnulenII
AnhurMülln,pira coloclll'adisP06Íf1o•s'en""'" um útrUO di 15MCIons com Ctutl8, em 1924

-

A comunidade cresce ese.·
Daas loelas

ransforma pelo trabalho.,
,

InelastrlaI
De cada um e de todos.

.

ALTATECNOLOGIA EM"
MA�RIAS-PRIMAS PARA

AUMENTOS

Fon.(047) 371-2277
Jaragu6 cio Su I- sc
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VARIEDADES - 3

Lembranças dopassado
Pesquisar a história é como uma

viagem turistica no tempo. A cada.
/

momento uma surpresa, coisas novas

e fantásticas. De vez em quando, um.
"guia" nos descortina Uma nova

paisagem do passado. Dessa vezfoi o
sr. Amadeus Mahfud, ao ceder o 'livro

"Dona Francisca, Hansa und
Blumenau rr.

que nos proporciona uma

inédita viagem ao final do século .

passado. Duas fotos, tiradas no
apagar das luzes do século XIX, nos

dão umafantástica visão de dois
estabelecimentos importantes,

situados no povoado Jaraguâ _ o

''Hotel Quirino, no Itapocu" e a
"Venda do Vasel, no Itapocu=

proprietário Georg Czerniewicz",
Estes estabelecimentos serviam de

apoio aos colonos e viajantes que
moravam ou iampara o interior de

Jaraguá e Corupá. Eram lugares de
. .

troca de mercadorias, produtos
agrícolas por' roupas ouferramentas

agrícolas, por querosene l!u sal, etc. E
muitas vezes serviam também de

pousadaao viajante.

Você gostaria âe colaborar,
comentar, criticar, ligue para

\
.

372-1300 e fale com Egon, ou

.·para 371-1919. Se-preferir
escreva paraa Caixa Postal lv,

.. Será um prazer para nós.

Hotel e venda· de Quirlno AntIJnio da Rochll,. Segundo EmilW da SilJ1o, a pousada foi
constl'uida em 1898. Localizava-se em algum ponto da Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca

.

Venda do Vasellio ltapocu. O "Yase;" de quemiala o livro era Friedrich Carl Albe.rtl
'VaseI, vindo ao Brasil em 1888. Segundo Emüio da Silva, Yasel era professor e, na época
da foto, guarda-livros e balconista de Georg Czemiewicz: Um detalhe: os carroções de

transpõrte de mercadorias

R. Con;adRiegel, 170 .

Jaraguá do Sul
(Ao lado do, .

Ferro VelhoMarechal)

.

Air.
F."D. A90 '.

Ilj .' .1SERTIN
FERRO PARA CONSTRUÇÃO

372-2922
GERO U

-PROIVIOçAo-
Ferro CA 50 5/16" .R$ 2;97/br
Ferro CA 50 318" .•...•.••..•••.•.•.•.•••••....................... _ ........•.........•.••.R$ 4,I8Ibr
Ferro CA.60EslribO , .R$ O,821br
Tela soldada para J8je e piso _ R$ 1,25�
VigalcoIunasoldada 5/16· ...................................................•••••...R$15,801pç

*Verdel:mseermgaunsqJak_p.JeiqJatDdade*
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FRAGMENTOS DA MEMÓRIA'

AAnita catarinense que tomou-seheroina

Em um rotineiro dia,
no longfnquo ano de

.

1819, precisamente em

30 de agosto, a histõna
. assinala o nascimento, na

.

pequena e bucõlica
localidade deMirim, nas
adjacências da lagoa do
mesmo. 1UJme, situada
então noMuniefpio de

Laguna, Estado de Santa'
Catarina, daquela que
tornaria-se imortàl pela
coragem e heroismo, na
lutapela liberdade dos
povosr no Brasil e na
Itália.
•

Lado a lado com o seu

grande amor, omarido
GiuseppeMaria.

. Garlbaldi, a brasileira'
AnnaMaria de Jesus
Ribeiro, filha de pais
humildes, viria ser

.

'proclamada a Heroina
dos dois Mundos.
A decidida e corajosa

atuação de ambas, nas .

ârduas pelejas que
tiveram inicio em

Imbituba, Santa
. Catarina, eprosseguiram
durante vários anos
enfrentando ferozes
combates em grande
parte do territârio
riograndense, �m prol

.

dos ideais de liberdade,
pregadospela Revolução
Farroupilha, sob a

liderança de Bento'

Gonçalves e outros, cujo
movimento irrompera em

Porto Alegre, a partir de
.

20 de setembro de 1835.
Resumindo, estes

Fragmentos daMemõria,
de hoje, registramos
ainda asprincipais datas
referentes aos dois
personagens focalizados
nesta pesquisa: Giuseppe
Garibaldi nasceu emNice,

a4/7/1807, faleceu em 4/

Luiz J. Sant'ana

Sexta-feira,14 tk tlUU'ÇO de 1997 I

ESPORTES
,�deOuro' �reiniciaatividmles

No dia cinco do corrente,
a

.

veterana agremiação
bolonística "Ás de Ouro",
filiada ao Clube Atlético
Baependi, reiniciou as suas

atividades esportivas do
corrente ano, comemorado
'corri lauto jantar

'

de

confraternização, contorme
se vê na foto ilustrativa.

No dia 8/511997, o "Ás de
Ouro" completa 49 anos de
atividades ininterruptas, o

que .é um caso raro de

conservando na suamemória
fatos acontecidos por ocasião
da ocupação das terras que
hoje ostentam grande
desenvolvimento.

,

Na foto feita na ocasião
inostra o sr, Aroldo.Io mais
encorpado), junto de Silberto

Kassner, que reside nesta
cidade.

,6/1882 efoi sepultado na consagrado o grande
ilha de"Caprera; Anita herôi da liberdade que o
faleceu no dia 4.de mundo conheceu.

agosto de 1849. Foi Pela sua imortalidade
enterrada no dia 10 - e a imortalidadeque era

após autopsia feitapelo a musa insp iradora e

Delegado Locatelli - no
"

guerreira do
Cemitério deMandriola, Garibaldismo: a,

.

onde o corpo da brasileira Anita, natural
guerrllheira, na condição doMunicfpio de
de indigente, ficou até o

.

Laguna, Santa Catarina,
ano de 1859 quando' "en Brasil", como consta

Garibaldi, . então general; - da certidão de
aofinal da vitoriosa

, guerra contra a Áustria,
'veio.com' os filhos buscä- .

, Francisco.

.
la, para que descansasse Os elementos .

condignamente, em Nice. histõricos desta sintética
As senh'oras italianas, crônicaforam

lideradas pela condessa compllados do livro
Cigala, haviam "Mulheres Illustres do
mandado erigir, por Brazll", editado em

meio de subscrição janeiro de 1899, de
popular, uma estátua de· autoria da emérita

mármore, em Ravena, poetisa, memorialista e

pára consagrar a blôgrafa, Ignez Sabino,
.

personalidade de-Anisa como também, da
.

Garibaldi, cognominada abalizada obra de Brasil
, a Heroina dos dois Gerson; de 1971, 2a
Mundos. 'edição, intitulada

"Guerrilheiros do
, Liberalismo", prêmio
JoaquimNabuco, da .

Academia Braslleira de .

Letras.

.

casamento, na Igr.eja
montivediana de San

Garibaldi,
considerado a expressão
maior do liberalismo,
pelas suas atuações no
Brasil e na Itália, foi

.acontecer, alcançar tão

av�nçada idade, sempre =.
renovando em se�s valores,
'reis' e cavalheiros do bolão

e majestades nas

competições de tiro real em
todas as modalidades,

.

atualmente presidido pelo
bolonista José Benedito

f

Campos. Para comemorar a

longeva data, o clube deverá'
excursionar para uma das,
estâncias hidrominerais, parai
retemperar as energias. !

HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO
'

A família Kassner.

o . jaraguaense. radicado
em Curitiba - Pr, sr, Arolde
Kassner, que visita.
freqüentemente a terra de seu
nascimento, manifestou
interesse em falar sobre a

colonização de Jaraguá do

Sul, onde a família Kassner,
segundo seu entendimento
teve destacada atuação,
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COLAçÃO DE GRAU'

Bacharel Altair

'Augusto Pieper

r
Jaragult do Sul - Repercutiu agradavelmente na sociedade.

.

.iaraguaense, a notícia da formatura em Direito, pela Faculdade
'de Direito de Joinville, do sr. Altair AUgUsto Pieper, de família
muito conhecida em nosso meio.
A solenidade de formatura constou de Culto Ecumênico, na

Comunidade Paroquial São Francisco Xavier, na tarde de sete

do corrente e sessão solene de Colação de Grau, às 20h30, na
Sociedade Harmonia Lyra, em Joinville, onde, também, ocorreu
o baile de formatura; às 23 horas de 8 de março de 1997.
Pieper possui uma personalidade marcante e é 'determinado

nas suas ações e atuudes, granjeando um grande circula de
. admiradores, sempre destacado em cargos que requerem
competência e dedicação.

.
AltairAugusto Pieper que já possui outro curso superior, vem

.

de acrescentar ode Direito, que lhe abrirá novos horizontes em
sua vida. Afoto mostra o Instante em que o novo bacharel descia
do palco, para se juntar aos seus colegas já perfilados.
I

Este jornal apresenta ao dr. Altair Augusto Pieper os seus

cumprimentos, com os votos de muito sucesso na nova

profissão.

VARlEDADES-5 .

MEMÓRIA JARAGUAENSE

.0 que faltou para contar••• (IX)
, Tio Eugênio

Fritzi te«Vogel Fiedler tambémfoi homenageadana coluna
I "Destaque da Semana", com o título � Fritzi Fiedler, esposa
e mãe nos 'embates da vida - e forneceu interessanttssimos

dados do seu tempo. Faleceu.em 1/5/1991, aos 80 anos de

idade.

Dizia no correr da entrevista que Bonin era delegado de

polícia emJaraguä e, por vezes, aprontava com os alemães
,

e seus descendentes. Ao referir-se ao Kammerland

(Patrimônio Municipal), ela dava como eram adquiridos:
'� terras que se adquiriram da municipalidade começava

. -

(?) onde antigamente o Frederico F. Moeller tinha a ,.sua
fábrica de velas, na esquina da Rua Domingos Rodrigues
.da Nova Júnior e Coronel. Procôpio Gomes de Oliveira

(deveria ser o final, entre os Rios Itapocu e Jaraguá) e hoje
é.posto de gasolina, e não passava dos trilhos da estrada de

ferra (onde hoje existe a cancela, na entrada para a Rua 184,
Bernardo Dornbusch) e subia (?) - descia para o caminho

.

conhecido como sendo do JoãoRaimundo, hojeRua 16 (Barão
do Rio Branco) até encontrar a Rua 2 (antigo caminho para
Blumenau, depois Abdon Baptista e atual Marechal Deodoro

da Fonseca, ao lado dá Praça "Paul'HaTTÍS". Emílio Jourdan

'Plantava nas margens do Rio Iaraguâ um grande canavial.

Os negros que remanesciam do Estabelecimento "Jaraguâ", pelas
mediações dos Piazera tiveram que retirar-se para o Morro da

Boa Vista, onde ainda estão localizados seus descendentes, pois,
Jourdan e mais tarde' o governo do Estado destinava dois lotes

(vide '1\ Rosa dos 24 filhos': no Jornal CORREIO DO POVO, edição,
n° 4.065, página 4� Caderno de Variedades), de 19�.

Fritz Carlos Vogel comprou no Kammerland (Patrimônio
Municipal) um lote (sósepodia requererapenas um loteporpessoa,
porque queria-se transformar a área em cidade, assim estava

destinada). Voltamos. Até a próxima.

Se você quer
realizar velhos
I

sonhos sem ·perda
de �II1PO, fale com '

o gerente BESC. .

11"·,_Ul.
.

��
.

Venha falar�� o gerent;"""\

Sua empresa está precisando crescer já? Você está visualizando um

novo níchonomercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro? Venha falar com o BESC, Que tem muitas modalidades de
crédäo", inClusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento,

Relaxe e sonhe, O BESC financia.

o

�
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·BESC
o Banco de Santa Catarina'
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VAIUEDADES-6-J do Sul, 14 demar de 1997.
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�adeeúu

SandroA. Aforettl (Formando), AtJCIré/aMarques, Claudia e Claudio
Tubbs

JUCEI.lO
� O baile dos 58 Formandos
de Administração, da Ferj, .

realizado noültimó sábado, no
ClubeAtlético Baependi, teve
clima defesta de final de ano;' .

Mais demilpessoas dançaram
até omiardo dia, De parabéns
os nossos administradores, .

. pela brilhante festa.

continuidade ao seu curso de
Zootecnia.

.laR
� Com o objetivo de formar
o. seu Coral Infanto-Juvenil

(Cênico), a Sociedade
Cultural Artística (Soar) inicia
nesta sexta-feim:(14), a partir
das 17h30, um curso especial
para novos coràlistas, As aulas

KlKO acontecerão na própria sede
� Depois' de rever os da Scar, situada

.

à Rua

amigos jaraguaenses, o Amazonas, 213, Centro, e

jovemLincoln Menef(Kiko) serão ministradas pela
retoma às salas de aula da . professora Haydée Seeling
Universidade Federal de Gorosito. Ela é formada pela
Santa Maria, para dar Faculdade de Educação

CENTER
. SOM'.

ca. - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 37t-�7

pagodee axé. Convites cortesia
I poderão ser adquiridos nos

, principais poiras da cidade. E

para a despedida da estação
mais gostosado ano, no sábado
a Marrakech intindará a galera
com mais uma Festa da

Espuma. Com bônus, até à

meia-noiteelespagarãoR$ 3,00
e elas terão entmda livre.

IWQUBE 'DE RUA
� Neste final de semana, aRua

Quintino Bocaiúva (Praça
Ângelo Piazera) se tnmsfonnará
em quadra para receber os

atletas. participantes do 10
Wizard Streetball. Tmta-se do

basquete de rua, emdupla, onde
apenas uma tabela é utilizada
As competições começam no

sábado, a partir das 13b30 e no

�'
domingo, às 8h. Uma

arquibancada será colocada no

local para que o público possa

.

( prest�gi.:u os jogos.Após a

,( prenuaçao. porvoltá das 19h. a
� bola será passada para a banda

� Tom Natural, de .Joinville, que
." eStará animando a galera'coin
II seu show pop/rock. A

'I realiZação é da Secel.

Charles A. Schmauch (Formando), Regina Kuchenbecker,
Vanessa R. 'Kuchenbecker (Fonnanda) e Sergio Kuchenbecker

Musical do Paraná, com

especilização em Regência
'cOr3l na.conceítuada Escola
de Música e Belas Artes do

Paranä. O curso é dirigido às

crianças com idade de quatro
a 14 anos.

.

JANGADA
... O Instituto 'Educacional

Jangada está. completando seus

13 anos de intensa atividade.
,

.
.

"Qualidade de ensino e

responsabilidade do futuro no
presente" é o seu lema

CANTO· f PIANO
rr Tendo como local a Igreja

fARMAC(NHR
. Av.Getúlio Vargas, 158

Fone: 372 .- 3469

Evangélica Luterana' de

J3.I'3:guá do Sul, a Casa da
Música do Colégio
Evangélioo Jàraguä realiza,

. hoje, a partir das. 20 horas, o.
Recital de Canto e Piano

A\lIIOMOBIUJMO
�. O bonito AutÓdromo Rio

Represo, de São Bento do Sul,
recebe neste final de semana às .

�. feras do automobilismo, na 2'
.

etapa do Catarinense de
:

rr A, b�ate �arrake�h Veloddade, categoríasMarcas
promove, h>Je, ß131S uma noite

r e 5.000cc.
de muito flash back, reggae,

'.

FEITA � TECATE
.

� A Harpya, de Indaial,
convoca aJuventude da região
para curtir, .

neste sãbadó, a

Festa da Teeate, cerveja
. mexicanaqueé consumida em
mais de 40 países. A latinha
estará custando apenas. R$
0,50. No palco, a banda

Incandescente, de Itajaí.
.

CERVFJARIA
CONDNENTAL
rr A badalada Cervejaria
Continental, de Blumenau,
quebra amonotonia das noites
da semana e programa para
segunda-feira (17) a Noite
Blu.es/Jazz. Além da música
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Sandra
Viero
comemora

seus 15

aninhos,
nesta

segunda
feira, dia 17.
Parabéns!

ao vivo, vídeo-clips especiais
estarão sendo exibidos no

telão. E para a romântica .

'quarta-feira (19), a Noite
F1asb Back. No comando dos
botões, a turma da Antena 1
,FM estará detonando as

músicas quemarcaram época.
. GAROTAVERÃO
.� Será neste sábado, às
14h30, nas areias de BaI .

Camboriú, a grande final da

segunda edição catarinense do
Garota Verão RBS 'IV, um
dos maís concorridos

concursos de beleza do Brasil,

Jaraguá ,1 x 9,C,iciúma

Quesurra!

Udo e Ruth Borchardt, Oleter GrDtzmacher, S6nla M. Borchardt i ALTOI DKIRB.I
(Formanda), Sandra M. Borcharelt e Santiago A. Sabei

.

� � O Parque Municipal de
Eventos de Jaraguä do Sul
será sede neste domingo, a.

rr De olho na forte onda de
partir das 8 horas, dofo dB,

calor que vem assolando a »rag Racing. É uma das
cidade, a boate Notre Dame

modalidades de campeonato
promove; neste sábado, a .

de som automotivo que mede
Noite N° 1. Para "refrescar"

o nível de pressão sonora
Desêjo, com a soprano Aline também � bolsos, a Brahma

(SPL). A promoção é daSom
Petry e o pianista Luís estará sendo vendidaa um 'Mendonça
Fernando Melara, ambos de real.' Jä na programação
Curitiba. Entre. as musical, o Dl londrinense

'composições que serão' .Marcelo Luís prepara uma

. apresentadas, estão as seleção musical especial' do .

belíssnnas obrai deMozart, contagiante ritmo baiano.

Brahms,Wagner, Verdl eVilla
Lobos. A entrada é franca,
mas contribuições espontâ
neas

.

serão aceitas páraajuda
de custos. Prestigie!

.

or Em h,men«lJem As (uerl.sM...�•• de J«r«lJudd, Su/� «

$ecreu,rl« Je Cu/tur«, &pllrte e lAzer Id «lJend,u p«r« , di«
10 de m«I", n, Glnd.i, de Espllrte. A;t!rur iWlller, um m,,,
CDm II 1,,_ertJllteMtltllrminei"SII�/"Srlt". T«/tJIItt1 eprutllJllI
I li (ué n4, fIl/tlIm «limemllrd"e/«rtiSUl. Imperdl"ell

. "Há três coisas na vida que n.ão têm volta:
- As palavras que dizemos...
- As ações que faz.ínós.••

, \
- As oportunidades queperdemos••• "

N I' ·V J! R
,

Giuliano Donini (14/3),'Fabiane
K. Schmitt (14/3), Fábio MUller
(15/3), Leila Fugel (16/3),
Adriana Klein (17/3), Sandra
Viero (17/3), Ma:galiM. Papp
(1813;"e Sandra·K. Ristow(18/3).

Almagens & Fotografias .

J

Fone: 372-3831'FONE: 371;'5309

Artigos para esta
co/una devem ser

enviados para Rua
João Picolli, 246, .

Jaraguá do Sul (SC),
Cep: 89251-590. Se
preferir, para os fax:

371-1919 ou 372-3363,
aos cuidados deste

�

co!uriista.

(MusieShopping)

Milan Traz Raridades do Reggae
A gravadoraMilan, conhecidapor trabalhar com
trilhas sonoras, começou a abrir seu leque de

atuação nomercado brasileiro no anopassado. E
inicia 97 com uma grande novid� para osfãs
do reggae: acaba de fechar contrato de

dlstribuição. do selofrancêsEsolâun, um dosmais

importantes e significantes do gênero, e quepossui
em seu acervo algumas das primeiras gravações
de nomes como Bob Marley eDennis Brown. Já

está nas lojas, a coleção Lamaican Singles,
compostapor oito CDs, contendo registros raros
dosanos60.

Informativo Center Som
Titulos mais vendidos: Shakira (Pies Descalzos),
PlanetaAtlãntida Hits, Axé Bahia 97, The Offspring
(Ixnay On The Hombre).
'Principal lançamento: U2 (Pop).

- - - C I 1'1 E· 1'1\ Ja\- - -
I JOINVILLE .1

o Paciente Inglês
15h, 1811, 21h.
Shlne - Brilhante

Horários: 14h30,16h30.
O POV()Vs. Larry Flynt
Horários: 19h;21 h30.
EVita

Horários para sexta e sábado:

13h45,16h30, 19h15,2�h.
Domingo à quinta:
13h30, 16h, 18h30, 21h.

eine MDel/�r 1 -

I
I
I
•

.

eine MOel/er3 -

I

I
•
•
•
•

•

•

I;
I
•

.1

eineMOeller2-

•

I
BLUMENAU

eine Shopping 1 - Evita

Horários para sexta e sabado:
131145, 16h30, 19h15, 22h.
Domingo à quinta:
14h, 16h30, 19�,21h30.

•
eine Shopping2 - O Paciente Inglês

Horários: 15h, 18h, 21h .

• ItProgramaçáó vá/Ida para o t»ríodo de 14 a. 20/3. I
. .

-----------.--
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Jackson Jacobi
Os Monarcas
em Jaralluá do Sul

Dia 22 demarço

�nha datlfar no
estilo gauchíssimo
com Os Monarcas.

Dia 22 de março
Início: 22 horas

, Vieirense em

Jaraguá do Sul - sc.
Reservas de mesas na
Secretaria do.Clube '

Promoção: Piquete
Amigos' de Jaraguá.

TRAD.IÇÃO
Tudo aquilo de bom que herdamos do passado, qualquer valor que recordamos,
tanto no aspecto político, cultural, social e outras ciências e artes que possamos
transmitir adiante, passando às novas gerações, podemos chamar de tradição.
Nos dicionários encontramos como definição para a palavra tradição: "ato de
transmitir ou entregar; é a transmissão deuma notícia; recordação oumemória".

Tradição é cultivar e viver os valores do passado que recordando e preservando,
permaneceram'eternamente atravessando várias gerações ..
Tomar chimarrão é una das mais conhecidas tradições dos gaúchos. Também a

hospitalidade e a altivez do gaúcho é considerado por' todos que o conhecem,
como uma tradição.

'

Programação de rodeiospara estefinalde semana
DATA REGIÃO ENmADE

14e15 11! CTG PorteiraGetullense

14e15 f# CTG Estância do Paredão

15e16 12! CTGGq>ãodaAmizade .

15 ..,. eTG FIgueira Velhade S. José
15e16 f!- CTGTio Chico

16 1! PiqueteMangueiradaSaudade
16 11 Piquete PresilhaCatàrinense

PROGRAMA ' CIDADE

70 Rodeio C. Interest. Preso GetOIlo

IVRodeio C. Interest. RioNe{Jinho
Rodeio C. eArtfstlco Saudades

Balle SãoJosé

XI FestaCampelra Forqullhlnha
Tomelo de Laço CorreiaPinto
Tomelode Laço AnitaGaribaldl

RODfzlOSDE CARNES
BUFFEtPORQUILO

,

NOVIDADES:

JAVAIJ,BÚFALo
OVElHA

'

BR 280 N· 5.249
JAAAGUÁ D� SUL • sc

Anexo ao

Portal de Jaragd

PARAlISo DAli AV!!. II!! DOa FllHOT�8

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua Rio deJaneiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

Ingredientes:
600 gr. de maminha de alcatra, 3 dentes de alho

esmagados. 1 cebola grand« ralada, sal, 6 colheres tde
sopa) de óleo, 1 colher (de chá) de tomilho, 20 grãos de
pimenta-do-reino. '

Limpe a carne conservando uma camada fina 'de

gordura. Faça pequenos cones na superficie para
facUitar apenetração do tempero.

.

MiSture bem o alho, a cebola, o sal e o óleo. Amasse até
obterumàpasta. Esfreguúodaa carne comessamistura
e recubra a supetficie com o tomilho e apimenta.

.

Asse sobre o braseiro, doure e sirva com salada de

agrião.
Preparo: 20m;".
Grelha: 20min.
Para 3 pessoas.

Receita: Chu"QSCQ1'ia Garfo e Bombacha

No próximo domingo, 23, não
podemos esquecer: tem tiro de laço
na cancha do patrão Cilo, Piquete·

. Trote ao Galope, com completo
serviço de bar e cozinha.

----- Je ----

Quero agradecer, em nome de toda a

gauchada, e també,!, parabenizar o
Patrão Garcia pelo Carreteiro da.

última sexta-feira.

Despachante
CILO
o 12 NA PESQUISA

Ma�iz: 372-2779
. Fßiâl: 376-8421

COMéRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade �

Rua João Plani..ehaele. "'7
Fo...: (047) 372-0124-371-4&47 -371�27S

JARAGUÁDO SUL- sc
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A criação dos filhos

muitas vezes foi classificada

como uma "missão

impossível" � mesmo em

tempos mais modernos.

Admitir que a-educação dos

filhos não se resume somente
em que os pais mandem nos

fílhose sim os filhos nospaís,
torna-se um passo bastante

positivo para os pais.'Afinal,
todas as criançaS imaginam.'
serem donas de suas próprias
Vidas.
A partir das próprias

experiências, os autores

Sandra e Dan Gookin

resolveram relatar no livro

Filhoa pam leigos as funções
de pai e mãe e que nem

sempre é possível fazer tudo

corretamente, Mas, como o

objetivo é criar crianças que
se tornarão adultos bem

�ustadOSj brigas ocasionais

não deixarão apersonalidade
da criança afetada.

Nas 400 páginas do livro,
também são abordados

,outros assuntos como a

alimentação das crianças,
formas de tratar assaduras e

até as vantagens e

desvantagens de deixar. que

Em últimos estudos

realizados pela Escola
de Saúde Pública da
Universidade - de

Harvard, mostrou que
65% dos casos . de
câncer se devem a

maus hábitos' e

Poderiam ser evitados.
'O

. fumo, má

Segundo dados da

Sociedade Brasileira de

Cirurgia Plástica, os
números de cirurgias
praticadas no pais
aumentaram em 30%

desde a implantação do

Plano Real. O Estado
do Rio de Janeiro

,

aparece como a capital
mundial destes tipos de

cirurgia. Homens,
mulheres e 10mil
adolescentes

�

buscaram uma'

melhora na estética.

De acordo com o

SBCP, o Brasil tem 6

. mil profissionais.em
cirurgias plásticas e

são responsáveis por
150 mil cirurgias
anuais, 80% estéticas

e 20� reparadoras.
Como apenas metade

dos cirurgiões possui
titula de especialista,
a entidade recomenda

'. que os interessados em

submeter-se a uma

operação, o indicado

será se informar a
respeito do médico

.

escolhido, o que pode
serfeito através da

própria SBCP. -

Educação dos.filhos:passo definitivoparafonnação adlÚtll

os filhos durmam com os são as dicasmais valiosas que

pais.
.

fazem do livro um manual

C o m uni ç a r - s e indicado para os pais
honestamente, ser um bom preocupados com a formação

exemplo, fortalecer a e o equilíbrio de seus futuros

autoestima e independência. adultos.

alimentação, exposição inadequada. e 5% se

demasiada ao sol e o deveàfaua de exerctcio.
sedentarismo são tipos Em relação ao câncerde

de comportamento .que _ pele, os pesquisadores
. podem ser controlados. afirmam que a exposição.'

,

O estudo comprova exagerada aos raios

que 30% dasmortespor - ultravioleta do sol é

câncer são causados diretamente responsável
pelo tabagismo,' 20%

.

por 90% dos tumores

devido à dieta malignos.
'

Cirurgiaplástü:a:procuramais acentuada nos últi1ltQs anos

. Ginecologia,
Obstetrícia
Mastologia e

'

�.�I:tra�sonografia
Dr. Dagoberto Quadros Róyes
Rua João Marcatto, 13 - Sala 105

Edifício Domingos Chiodini .

Fone: (047) 372-2294 - Jaraguá do Sul- sc
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ALUGUEL
·DETRAJES

J
RUA EXP, ANTONIO CARLOS FERREIRA, 1'84

FONE: 372-3349

PROClAMASDE CASAMENTO
Margot Adala Lehmann, Olkial do Reg.Uo CMl do 1· D.trito da Comarca de Jaralu' do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz Aber que compáreeeram nalte Carl4Srlo eldblndo se.. documentClll

pela leI, afim de se habWtarem para casar os selulntes:
.

EDITAL N· 2O.lnS de OS-03-1'ln
CLAUDECIR JOst SE'N E VALDlNElA ROGACIANO

Ele, brasileiro, solteiro, oper6rio, natmal de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na RuaAleixo DeDagiustina,
.

125, Uha da Figueira, nesta cidadé, filho de Maria Sen.
.

Ela, brasileira, solÍeira. baJconm;.. natmal de Cuótiba, Para0, do�a e residente na RuaA, Loteamento
, Primavera, Lote 29, &trada Nov, nesta cidade, fillla de Davi Rogeciano, e Doraci dos Santos Rogaciano.

'

EDITAL N· 2O.ln6 de OS-03-1m
CARLOS ALBERTO sn.VA DA sn.VA 'E SANDRA MARIANI VENTURJ
Ele, brasileiro, solteiro, emPreÁlÍo, .natmal de Pelotas, Rio.Grande do SQl. domiciliado e relidente na Rua.,

, Bernardo DornboSch, 590, apto. 103, nesta cidade, filho de. José Bm da Silva e Odette Silva 'da Silva
, Ela, brasileira, solteira;recepcionista, natmal de Massaranduba, neste BStado, doRúci1iada e relidente na Rua
José Theodoro Ribeiro, 499, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Feliciano \\mlmi e�a �nturi..

EDITAL N· 2O.m de 06-OJ.:lm
,

FABIO FARIAS E ROSF.ApUU oDoIuZZl
, Ele, brasileiro, solteiro, projetista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Leopoldo
Mahnte, 3S1, nesta cidade, filho de Henrique Ponciano Parias e Renilda Farias.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de esetit6rio, natural de Jaragoá do Sol, domiciliada e residente na Rua

&gelino Rosa, 45, Santa Luzia, nesta ci4ade, filha de Alcide José Odorizzi e Jovita Moba Odorizzi

EDITAL N· 20.'80 de 07-03-1'ln
SANDRO MARCOS VE'NTURI E J..U17A. APARECIDA GONÇALVES

Ele, brasileiro, solteiro, empresmo, natmal de Massaranduba, neste Bstado, domiciliado e relidente na Rua
José Theodoro Ribeiro, 499, Ilha da Rgueira, nesta cidade, filho de Feliciano �nturi e Miranda �ntuó.
Ela, brasileirâ, solteira, indl,lstrima, natural de Tá6, neste Estado, domiciliada e reSidente na Rua Joio

,

Sanson, Dha da Figueira, neita cidade, filha de Trogildo Gonçalves e Bemadete Gonçalves.

EDITAL N· 20.986 de ll-03-1m
lRINEtJ GRASSMANN E IRACEMA MOHR.

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natmal de Matati - 1àngarä. neste Bstado, domiciliada e residente na Rua
Frederico Todt, 5SO, Amizade, nesta cidade, filho de Albino Henrique Grassmann e Hilda Grassmann.
Ela, brilsileira, solteira, cOstureira, natmal de Jaraguá do Sul, domiciliada e relidente na RnaWalter Marquardt,

. 1.225, nesta cidade, filha de Amandos Mohr e Bdelttaudt Zincke Mohr.
.

EDITAL N· 20.987 de U.o3-1m
SCHARLES ZINNKE 'E NlLvÂNIA DESIDmuO

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natUral,de TunM, neste E'stado, domiciliado e residente na Rua Walter
Marquardt, nesta cida4e, filho de. Bruno Zinnke e Elvira Zinnte.

.

.

Ela, brasileira, iolteira, auxiliar de serviços gérais, natmal de eanelintia, neste Estado, filha de Joilé Desidério
e Benta Booz Desidério

E para qoe chelue ao conhedmento de todClll, mandel p..,ar o presente EdItaI, que ser' publlcado
pela Imprensa e em Cartório, onde sen afindo por lS (quinze) dias.

I '

, EDITAL
PAmlClATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOfiCiai deTltulos daComarca
de Jaraguâ do Sul, EstadO deSantaCatarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este editai virem que se acham n�ste Tabelionato para
ProtestoosTltulos contra:
Ademir de Souza - R. Domingos da RosaFigueira ..Nesta;
Atle'd Ind. e Com. de Malhas - R. 742 tot. Jd. ,Francisco lote 161 - Nesta;
AdernarGrabner - R. Alfredo Schumann, 245 - Nesta;
AlaercioA. Zandonal- R. Bernardo Dornbusch, 1836 - Nesta;
B B &M Prod. Gráficos Ltda. - R. João Franzner,561 - Nesta;
Barros Jóias e Presentes lida. - R. Relnoldo Rau, 240 - Nesta;
Broto Malhas Ltda. - R. RodOv. BR 280 Km 63, nl! 5249 sala 10 - Nesta;
'Beno Fischer - R.Rodolfo de Paiva, 79 - Nesta;
Claudicir Melchiorettl- ME - R. Rod. BR 280 Km 78 - Nesta;
Confecções IJena Ltda. -R João Planinscheck, 845 - Nesta;
Comercial JaraguáLtda. - CeI. Proc. deOliveira,�9 - Nesta;

lO
Condomfnio Portal Jaraguá - R. Rod.BR 280 n!! 5249 KM 63 - Nesta;
Celio Cristovão - R. Barão do Rio Branco, 760, 1302 - Nesta;
CellaMariaJocomini - R. Domingos ROsa 354 - Nesta;
Crisje Ind. Com. de Conf. Ltda. - R. Afonso BarteI, 348 fundos - Nesta;·
Crisje Jnd. Com. de COnf. Ltda. - R. Afonso BaretI, 348 fundos - Nesta;
Domus Ind. Com. Móveis Ltda. -,R. João Tosini, 1806- Corupâ;
Destil Máquinas Ltda .

.: R. Joinville, 2051 - Nesta;
Dama.sla Simas-de Souza - R. Barão do RioBranco, 143 - Nesta;
'Dilmar Paholsl<i - Estrada Isabel sln!! - Corupâ; ,

'

I

i
!

Ellzeu Trindade Vaz. - ME - R José NarIOch sln!! - Nesta;
Escapamentos Barão Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 400 - Nesta;
EngepasaEngenharia do Pavimento Ltda. - R. Victor SOtero vargas, 90 - Nesta;
EngepasaEngenharia doPavimento S.A. - R. Vitor SOreto VargaS, 80 - Nesta;
Engepasa Eng do PavimentoSA - R. Vitor SOtero Vargas sln!! - Nesta; ,

Drogariae farmácia Lis Ltda. - R. SãoJoão Bista, 70 - Nesta;
,

Empleltec Empreiteira Mão de Obra - R. Ney Franco sln!! - Nesta;
Empleftec Empreit�iraMãodeObra - R. NeyFranco,s/ri!! - Nesta;
EduardoTarcisio Cani - R. Manoel Franci_sCo Costa - Nesta;
,·Emilindo Fagundes - R. Brasil sln!! - Bairro Nereu Ramos ... Nesta;

- EI�trolarCom. de Peças Ltda. - Av. mal. Deodoro da Fonseca, 1369 ...centro -

Nesta; ,

Everaldo Karner- R. HenriCJ.Ie Krause, 322 - Nesta;
,EstofadosGomes Ltda. - R. Venanclo da Silva Porto', 219 - Nesta;
Farmacla e Drog. Figueira - Av� José Theodoro Rl>eiro, 3688 - Nesta;
GewaCom.Repres. Prod. Aliment.Uda. - ME - R. 619,47 B Vieiras - Ne$ta;
GllmarA. N. Menel- R. WalterMarquarclt, 818- Nesta;
GardensJacllnocultura Ltda. - R, LeopoldoJoãoGnt>bas/n!! - Nesta;
Gradualind. e Com. Ltda. - R. Anello Nlcochelll sln2 - Ilhada Figueira - Nesta;
Gervasio Kuster - R. Pomerode, 94'- Nesta;
Gerson Strelow - R. RodovlaSC 416 n24041 - Nesta; .

Grape Conf. Ltda. - R. 25 de Julho, 577 - Vila Nova - Nesta;
HS Ind. Com. de Prod. Alim. Ltda. - 'Estrada Braço Sul Km 25 - Nesta;
lmepe Ind. Met. Peças'Especiais - R. Guilherme F. Danker, 33 - Nesta;
Inst. ElétricaJaraguâ Ltda.- R. Gustavo Fridmann, 81-;.Nesta;
Ind. Têxtil Dizzi Ltda. - R. Leopoldo Manke, 160 12andar - Nesta;
InstaladoraBertold Ltda. - R. joaquim Fco. de Paula 1000 - Nesta;
JDPisos Revest. eAcab. paraConstrução Ltda. R. João Picolll, 149 - Nesta;

. JDF Repres. Ltda... R. Afonso Nlcoluzzl, 3291 - Nesta;
JulIane Com. dàCestas Ltda. - R. Reinaldo Pam, 340 - Nesta;
joSe Laercio Marcos � ME - R. Onella Horst, n!! 84 Vila Lenzl - Nesta;
Kethlln Modas Com. Art do Vest. - Av. Mal. Deodoro,491 - Nesta;

.

LumaCom. de Frutas e Verduras ltda. - R. Reinoldo Rau. 139 - Nesta;
,

LZ Negri Repres. Ltda. - R. GuilhermeWeege, ,166 apto. 201 - Nesta;
Moveis Lusa Ind. e Com. - R. Adolfo A.,Emendórf, 117 - Nesta;
MetalOrglcaTrês RIos Ltda. � EstradaTrês Rios do Norte sln2 - Nesta;
MetalOrglcaTrês Rios Ltda. - R. Três Rios do Norte s/n!! - Nesta;
Mere. Mov. JundlrDaufenback - ME - Av. Mal. Deodoro daFonseca, 1067 - Nesta;
Mini Mercado DoisAmigos � R. Manoel Francisco daCosta, 973 - Nesta;
Master Vale Piscinas ltda. - R. Jolnville, 2033 - V. Lalau - Nesta;
MóveisQuall>el Ltda. - R. João Planlnscheck - Nesta; ,

Malhas Eggert Ltda. - R. Past. Ferdln,ando Schlunzen, 135 - Nesta;
Malhas EgQert Ltda. - R. Past. Ferdlnando Schlunzen, 135 - Nesta;
Malhas Eggert Ltda. � R. Pasto Ferdlnando 8qllunzen, �35 - Nesta;
Marcio de J. C. Gonçalves - R. DomingoS daRosa s/n2 - Nesta;
Mini Mercado Gessner Ltda. - ME - R. BerthaWeege, 1515 � Nesta;
Mini Mercado LiplnskJ ME - Estrada Pedra deAmolar, s/n9. - Corupâ;
Nlido Honma - R. CampoAI�, 494 - Nesta;
Master VlePiscinas Ltda. - R. WalterMarquarclt, 1549 - Nesta;
MaQulaCom. de MáqUinas Ltda. - R. 693 sln2:' Nesta;
Nereu NalrJt>urg - BR 280 Km 69 - Nesta;
NazariO Com. deMóveisCoI. Ltda - R. Jolnville Ltda. n!! 3145 - Nesta;

. Nazario Com. de M<w. COI. Ltda. - R.,Joinvllle, 3145 - Nesta;
Nelson JoãoCorreias - R.Epitaclo Pessoa, 1559 - Nesta;
_-NllvlaRejaneGonçalves - R. Guilherme Schmldt, 21 ÁguaVerde - Nesta;

, Osvanlr Leamann - R.mal. Deodoro, 1660 - Nesta;
. úptus Ind. Com.'de Malhas Ltda. - R, Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
PartnerAcionamentos Ltda. - R. João Planinschek, 2113 - Nesta;
Paulo Pereira - R. Egon Koch Sln!! - Nesta; ,

Ponto Certo Com. de Mat. Construção Ltda. - R.Cartos Eggert, 490 - V.,Lalau
Nesta;,
RelIeI Enxovais Ltda. - R. JoInvllle, 1641 - Nesta;

.

'

RubensAparecido de Lima SOuza - R. Roberto Zlemann - Lat. 6429 - Nesta;
Rosane Rochade Morais'.., Nesta;

,

Ruth SchailnskJ" R. 467lateral Afonso Nlcoluzzl N Sucam 132 - Nesta;
Super Som Eletronica Ltda. - Mal. Castelo Branco, 3434 - Schroeder;
TereslnhaFortunata Fontanelll de qllveira - Nesta;
Transp. e Repres.Transfrios Ltda - R. FlorianópoliS - Nesta;
Vilson Rengel- R. 903 B lote 62 Jardim Primavera - Nesta;
VijOm Conf. Ltda. - Rod. BR 280 Km 63 n2 5249 salà 35 ala 1 - Nesta;
Vilson DuefagCome Repres. Ltda. - R. Jolnville, 4865 - Nesta;
José deAlencar Lemos Vieira - Nesta;

,

LS/Jaraguá do Sul, 12 de março de 1997
IIton 'Hoffm.'nn

TabeliãoSubstituto

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



Sexta-.(eim,14 de março de 1997 VARIEDADES - 11

.

Caixa E,'conõmicaFederal o Colégio Evangélko Jaraguáentregou recentemente
os diplomas aos alunos que'prestaram, os exames de

•• _;J' '. "'.

58' conclusão do estudo da üngua alemã" em escolas

participa uO .semlnano
.

.

..
.

conveniadas com a Coordenadoria âe Ensino da
, Língua Alemã. Este -certificado, atesta aprovação em

'exame oral e escrito em língua aleinil, em nível
intemutdiário. Os 'alunos aprovados .foram: Thomas
Alexandre Ewa1d, GiselePatrícÜl Vtisel e SidneyMüller�

P""cio1f4rio'daCEF1UIpaJeltTado SS: JIIITtI "JIUlMmpo6luraatlministra#vâ, '

Realizou-se no dia 22 de fevereiro,
naAcijs, o semináóo sobre.5S (Sensos
de descarte, organização, limpeza,

,

' saáde e aUto-disciplina), um programa'
da Qualidade Total, 'da Caixa
EconômicaFederal de Jaraguá doSul.

O evento foi 'entronizadonaagêncja
'pela funcionäna Neusa Maria Vasel,
que preparou os, empregados para a

nova postura administrativa da
, empresa e dos empregados. Neusa.
mostrou-se bastante confiante com o

sucesso do programa na cidade de

Jaraguä do SuL "Apesar das
dificuldades que podem aparecer no

caminho, sinto que os empregados
estão motivados para que as mudanças
aconteçam, refletindo, também, nas

suas casas os efeitos das técnicas

apresentadas pelo programa",
salientou Neusa.

Houve o prestigiamento em massa

dos empregados, terceirizados e

estagiários da agência, gerando a

, expectativa de que o programa seja
coroado de êxito.
A palestra foi apresentada pela

implantadora Isabel Bianchi, do
Escritório de Negócios de Joinvílle,

,

,

"O programa 5S que já é conhecido,
foi adaptado para a CEF, por dois
empregados .que sentiram, a

necessidade ,\ de trazer

eonhecimentos externos para a
nossa realidade de prestadores de

serviços, tendo como foco principal,
o nosso cliente", aârmou Isabel.

MarisaDemarch, atual gereute da
agência, confia no sucesso do

programa: "Sei da capacidade das

pessoas que trabalham conosco.

Nossa equipe é uma das melhores
do Estado e, sei que o potencial
humano que' temos .não teme 'as

mudanças necessárias para a

transformação do ambíente de
trabalho em um lugar melhor",
concluiu Mansa,

10 Jemarço -Dia JaFamdia
A família nos tempos de hoje, tanto e talvez mais que outras instituições; tem

sido posta em questão pelas anplas, profundas e rápidas transformações da
sociedade e da cultura. Mqitas famílias vivem esta situação na fidelidade àqueles
valóres que constituem o fundamento do instituto familiar. Outras tornaram-se
incertas e perdidas frentea seus deveres, ou aindamais, duvidosas e quase esquecidas
do significado 111tjmo e da verdade da vida conjugal e familiär.

" .

Outras, por fim, estão impedidas por variadas situações de injustiça. O '

matrimônio e a família dos cristãos edificam a Igreja. Na família a pessoa humana
não é só gerada e progressivamente introduzida, mediante a educação, na
�nlJnidade bumma, mas mediante a regeneração do batismo e a educação na fé,
é introduzida também na f�níl�a deDeus, que é a Igreja.

...Que a família comece e termine sabendo onde vai, E que o homem carregue
nos' ombrO.� a graça de um pai. Que a IDllher seja um céu de ternura, aconchego e

calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor...
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Jaraguá do Sul. 14 d&mar o de 1997 :

'Ianete S. C. Marcatto está traz�mdopara Jaragllli,
do Sul o famoso quiropata Temojim Schreib.
Perotti, de. Joinville, sextas-feiras, há cada l�
ditIs, com início 1UJ dia quairo de outubro, em
seu espaço criado especialmente pará estet:

que celebram o Sol e os ciclos naturais. atendimentos.
,

A. Páscoa, por exemplo, é comemorada no
A opção é sua. ..

Veja se você pertence ao time das pessoas que softem·
equinócio daprimavera doHemisférioNorte, de alestes m s;

quando a noite e o dia têm exatamente a Enxaqueca,
.

mesma duração; e por isso, tradicionalmente, Labirintite"

a Páscoa anuncia um novo começo, a
Dores lombares,
Hémia-de-dsco,

primavera, o ressurgimento da vida em todas Torcjcolos,
as dimensões da natureza. Bursites,
Até o século XIX, por exemplo, ainda era

.

Lordose,
Escoüose,

costume em certas regiões daEuropa sair para Gastrite,
a natureza na madrugada do dia de Páscoa e Estresse,.'
assistir ao nascimento do sol. Desequilíbrio emocional,

Havia a firme convicção de que o astro-rei Depressão,
Problemas 'menstruais,

dançava de alegria logo acima da linha do Asma, Bronquite,
, horizonte, comemorando o novoPeríodo anual Amigdalite,
de predomínio da luz. Sinusite, Rinite,

Do ponto de vista esotérico, o Sol físico .Má digestão,
Insônia, etc.

que dá a vida ao vasto Sistema Solar e ao

nosso planetà tem, mesmo, muito em comum

, com o Sol interior da verdade espiritual, que
não nasceu nesse ou naquele lugar geográfico,
mas que deve nascer a cada dia dentro de
cada um de nós, através. do exercício do

altruísmo, da vontade espiritual, da auto

observação e da ética.

.

A Páscoa simboliza, portanto, o

renascimento espiritual de todos os seres como
parte do ciclo natural da vida.

UA sabedoria consiste em saber o'

nosso.Iugar em cada ciclo vital, e que
tipos de ação (e de ,não-ação) são

apropriados para cada momento".
Para nós que vivemos

noHemisfério Sul, pode
haver um clima de

Páscoa, no equinócio da
primavera, em 23 de

.

setembro, quando tudo

que é verde passa a

renascer no nosso redor.

PÁSCOA DA RESSURREiÇÃO

ORenascimentodoEspírito
As principais datas do calendário cristão

originaram-se em rituais pagãos de-louvor aos
ciclos naturais. No caso da Páscoa, a

simbologia gira em tomo do ressurgimento da
vida na natureza.

Segundo a tradição esotérica, a ressurreição
.

que a Páscoa comemora anualmente está, o
tempo todo, ao alcance de cada ser humano.

Deste ponto de vista, olhar o aspecto interno
do ensinamento cristão não significa apenas
compreendermelhor osmistérios da sabedoria'
interna, mas também faz crescer o nosso

autoconhecimento e também nos coloca em

sintonia com o fluxo da vida na natureza.

,0 cristianismo velho e triste do dogma, da
cruz e do sacrifício inútil pode dar lugar na
nova era, que está começando, a urâa religião
aberta, ecumênica; otimista, voltada para o

futuro.
A tradição cristã pode passar por um certo

renasCimento, voltando-se para a vivência

prática das palavras de Jesus e para uma

atitude de convivência. e comunhão com a

natureza. E pode compreender também que a

disciplinaespiritualmesmo dura e certamente
inevitável para quem quer trilhar o caminho

místico, não é feita de tristezaou dogmatismo,
mas sim. de contentamento e liberdade
Interfnr. As principais datas do calendário
cristão se apóiam sobre comemorações pagãs

IRENEZELAK
PIITaplieóloga (tlGen,ol,e trabalho·com.

1IIIIIIIroteropÜl) SetÜ4tla em CllritihaàA.,enUJa7 de
.

&lembro, 1924 -tel: (041) 362-1648·
* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).

'

* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc.
* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.
Atende em Jaraguádo Sulmensalmente no
centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

MAUR(i)
VEíCULOS

. Carros Nacionais
e Importados
Ruà Barão do Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

Através de técnicas div'eisiflCadas você conseguin{ obter
ii cura .radical ou melhor quelidade de vida. Como?
Através da Quíropatia e Magnetoterapia. As

manipulações efetuadas pelo quiropaia trará a solução.
para os seus males da cohma ou uma melhor qualidade
de vida.
Terá ainda os benefícios daMagnetoterapíaqae provoca
o equilíbrio celular, expulsando as células mortas e

aumentando a imunidade natural do organismo. É
também poderoso seu efeito; é antialérgico e

antiinflamatório nas doenças reumatolögícas,
circulatórias, nas osteoporoses como também elimina o

estresse e retarda o processo de envelhecimento.

Dia 19 de março teremos rliuaJs para a Páscoa
eAno Esotérico - Grátis.

INTI - Liceu da Vida ELETRÕLISE.
Deplla910 Definitiva

Elimine DEFINITIVAMENTE todos os pêlos
indesejáveis de seu corpo e rosto.

Método eficiente'e seguro.
lnfonnaçõe5 e demonstrações sem comproDússo.

CLEIDE LOTITO
, R.Manoel Luiz da) Silva, 139. (lateral F6runi)

Fone: 372-3325
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JarajuádoSuJ, 14demarço del997 'CLASSIFICADOS'DE IMÓVEIS"

INTERIMÓVEIS
eRReI0914-J

Casa emalvenaria
com 140m2

terreno com 450m2
RuaAdãoMaba

Preço: R$ 60.000,00

Casa emalvenaria
com 160m2

terreno com 450m2
Rua lUizGonzagaAyroso

, (Jaraguá-Esquerdo)
Preço: R$ 55.000,00

Casa em construção
,(sobrado)

com 265m2, terreno 378m2
'

loteamentoChampanhar
Preço: R$ 145.000,00
pronta ou a combinar

Obs.: Terrenos financiados
em até 50 meses com

c

pequenaentrada,
. você achaaqul,
venhaconferir

CORREIO DO povo ;7 .

VENDAS

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

. .

1" .'

LarImOVeiS
. ,Av. Mal. Deodoro, &83 - aala 1

,

,

VEN'DAS
'Sala comerial térrea com 77,50ml no CentreEmpresarialMarket PJace, 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'Yõmsno Lot. Vicenzi e Gadotti

,

Chácara em Corupâ com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e âgua.

. Chácara à 6km do centro com 50.000,QOm2

P--- - -- --- III
.CRECIN'l589J �

O
•

I
,,'

I
I

,- "

I
I 'Barra Sul' I
I, 11D6vais I
I FONE: (04!!. �72-2734, I

• TERRENOS

I· Terrenos Cl378m", 1bl683 0', okAiana· Barra· RS 13.000,00 I' - Terreno c/384m", Jardim Hruschka - ii - SIo Lurs - RS 3.000,00 enlnlda + 20

IXRS3OO,00 '. I- l.oIas Res. Imperador - R. Joio J. Ayroso" RS 3.000,90 enlrada e + 3Oc233,;33

1101&1 RS 10.000,00

'I- Terreno c/0416rn1, defronl8 mallas Agha. R. Be·rfla'Weege. RS 10.ooo.ooem
12 ..._ '

I· Terrenos ,Lot Ouro Verde, após a MaIwee • 20% enllada, saldo em 30_I• total RS 10.000,00. '
'

'I'
Terreno cl .sOm", Leit. Papp - aceIta F-4000 Ou Men:edes 608 • RS 22.000.00

I• Terreno cl� • R. BerflaW.ege, na BARRA· RS 3.000:00 entrada:selá)
1&1 • total RS 12.000,00 .

I'
Terreno cl, 1.3804,sOm· • R. Augusto SchwartZ, Amizade' • RS 6.500,00 em

12X'1'

.� . ,

'

, I- Srtiocl37.500,00, casamisla cl 100m". OIIIra de madeira c/7Qmt, I.ma lagoa.l '

espal'O parlll'lOlllS lagoas, 15.0QOmt em pasI8gam, Iocaizado em RIos da Luz •

I
TISMacucoGrMde, dislenlem 1aan darnalWee aceilacasas na Bana

comoJl8ll8I
'

do, paganento • RS, 27.000,00 • parcelado.
• sr.o cl 14.6ODm", 18l18no \in pcuço Irregular, can casas de madelnl de

-, I 97,5Om", 3 qtos: com á�es frutíferas, 'palmito, ribeirAo para lagoas
"

RsI26;000,00 • aceHa ca� alá RS •.000,00. ,

I·
Chácara cl 115.�, �rro II, dislll1l8 7!Dnts do asfalto, casa de

'&lwnaria cl 170m", garagem, churrasqueira, dois 81Iiários pl 12.000 frangos com Iautomá.co,50% da á... plaina, basIII'Il8 água para fazer lagoas ·50% entrada, ,

I aceha carro novo, saldo a canbinar • total RS 85.000,00, I
CASAS "

I· Casa em slvenaria é/ 1040m", 3qtos, garagem, I8rlllno cl 672,7Smt· R. BerflaIWeega, ao lado da MaIwee - RS 35.000,00.
.

I·CaSade mac;telraé/70'nlI8rlllnoc/2.010m" -1'\18 HoráéIo Ri.tini, 706, naBarraI• RS 35.000,00. ,

"

I"
Casa &I\l8lÍaria c/sOm', 18rreno é/ 6QOm1, lifa Klein, 3Ian após Parque 1o.4aINee'

'

• RS 13.000,00 I• Casa &Iv. é/9Dm", I8rreno c; 609mt • R. Alfredo Behnke • Bairro SIo Luís·Ri

I_�OO
'

,

I- Casa misla é/ 18�. R. mafia NageI, 202 • Bairro SIoWs· RS 20.000,00
- CaseaIV. c/112m'·1bl Z2.1.I.18'" da BerflaWeege, SO% entradasaldo 12X.

I total R$ 20.000,00 , •• Casa aIY. sem�ac:abada • R. Henrique bortoIni, 285, Jaraguá·Esq�rdo So%

I
enlrada total 'RS 35.000,00

I• C� de aIY, seml-acabada, Ibl Elsa Maess, Tda da Mosca - Lot. tMJratz.
acena carro RS, 20.000,00 '

ILOCAçÃO .,'" I
I'

Apto. 2 quenos • R. Horác:lo RLtini; defronte NArElE • ,RS 230,00

I• Casas em sIvenaria cl 150m" defmte a MALWEE • R. Angelo RIölI só pl
comércio RS 300,00 '"

I- Sala caneR:iaI cl 19m', R. Angelo Rl.tini, defronte Iglllja da BARRA • RSI160,00

I·
Casa fIN. 2�, galligem • A. José Narioch, 1.567, SIc> Luís· RS 280,00

• càsa fIN. 2,qtoa. RibeirAo G. da Luz, 1523 - prÓlt. CevaI, casa rfi 3 • R$ 1\lO,00I,- Sala caneR:ial é/ 100m" • Ibl Paslor A. Schneider, 1.0412 na BARRA· RS

1280,00 I- Casa madeira Rio da Luz 112�,áolado daCEVALcl�agern - RS 150,00

I-
Casa aIY. sdltado 3 qios. garagem - R.Wdiga1g Weege, na Bana • R$ 230,00

I• Casa fIN. 3qtoS, galllQ8ll1 • Ro Wdfgang Weege sino, na BARRA. após Parque
MaIwee - RS 230,00 .

RUA ANGELO RUBiN!, 1224 - SALA 09

'I'
'TERRENOS,

ILoten° 57LoteamentoAnaPaulalv -R$7 .500,00
LotedeesqUinaLot.Kuismanfriniloteno46-R$8.500,OO ,

,

Lote c/95Om2Lot.Luis'MaD.friniloten047 -R$8.000,00 .

,

Terreno c/1.54Om2próx.Scar-Centro -R$100.000,OO

I Terrenoc/s.184m2Rua19.9(VilaNo_va)R$i40.000,OO I
Terreno LuisMafrini (comfundamentodec:asa(loten° 139)
-R$9.000,00' ,

.
'

,

Terreno RuaDomingos daNova(,/260m2-R$55.000,00
Terreno(,/85.000m2MolhaaoladodáWUta-R$90.000,OO '

Terreno c/575m2 Lot. Versallesn(Lot. n° 53) Fora de

I
enchente-R$15.000,OO ,

'I. 'CASAS •

Casasdemadeiraaprox.10Qm2(aceita-secarrononegócio)
-R$23.000,OO

.

Casaemalvenariac/10Qm2-AnaPaula-R$ 35.000,00

I
Casaemalvenariac/96m2RuaJoãoSanson, 157 -Dhada

IFiguelra-R$26.000,OO
.

.

,
Casaem alvenaria c/128iD2-Rua JoséMesch -TrêsRios ,

-R$17.000,OO' .'
Owademadeira(,/91Jn2-RuaJofoFranmer -R$16.000,OO
Casamístac/6Om2-Loteamento UodoroRodrigues (Rau)

1-R$10.000,OO
'

.

Casaemal�aproximadamente30()m2Jaguá-Bsquerdo

I-R$95.000,OO
,

APTOS

Apto.EditJci� Jaco Fmmendoerferc/100m:27°.andar-

I
R$SO.OOO,OO

LOTESFINANCIADOS.APARTIRDE,

R$l.OOO,OODEENTRADA
'

.' LoteamentoÇamposampiero I
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CORREIODO POVO � 8
,

PUBLICIDADE Jaraguá do sul, 14de...-rço de 1

'.

aco
TUDO 'AIA cONmuçAo

TINTA SUVINIL 62 90
látex 1 si, ,

TINTADURAPLAST
Látex 18L 24,80.·
FERRO GERDAU O SS
4,2 (BARRA) ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.550 - 89.256-100 - Jaragu' do Sul

'LmODDMÉnlCOS
AR CONDICIONADO CONSUL 575 00
7500 btus - Nova Linha ,

REFRIGERADOR CONSUL 498 JlA
. ,

-

. 280 Litros

REFRIGERADOR BRASTEMP DUPLEX 1218 00
FROST - FREE ZIRIUM .,

, FERROGERDAU
3,8 (BAARA)

,

MICROONDAS CONSUL ,4,.2.& 31 LrrROS 283 H
. ,

CHAPA DE COBERTURA ISDRALIT 2 SS
2,44 X 4MM ,

FORRO DE PINUS

11-.M2 2_.8.8, .

TUBO PARA ESGOTO

11 90
100mm (BARRA) ,

-

FIOLOUSANO
2& METROS O,U
CARPETTABACOW AUSTIM 9 91
M2 - SI Colocação ,

FORRAÇÃO FADEMAC
.

.

3mm M2 - SI Colocapo S' u,-
CONJ. SANITÁRIO HERVY 79 00
3 pçs ,

MICROONDASBRASTEMPC/GRll 563 00
42 LITROS ,

LAVADORABRASTENPa.EAN

AUtomatica 660,H
FOGÃO DAKO Gal SUPER 1 64� ao
4 BOCAS ,

SEcADORA DE ROUPA ENXUTA
-

'95 80.
"

SECADOR DE CABELO BRITÂNIA 29,80
'MÁQUINA DE LAVARROUPAMULLER 139,80.POP TANK

MESA QUADRADA GROSFILEX 29, QO.

PORTA LISA IMBUIA 19,8Jl CADEIRAGOVANÄ 10,0
BOX PI BANHEIRO M2 42,00 POLTRONA GOYANA 11 ,9_5

J�..,,,A 'tllllt
.

"Nr: 172-1'"
COND. DE PAGAMENTO SOMENTE CI CHEQUE PRÉ-DATADOS

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.
'"�I�M/I/M
"Nf: 171�""
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CLASSIFICADOS-�E VEÍCULOS' CORRElODÓ'OVO- 9
Jaraguá do sul, 14 demarço de 1997

tratar 372-2442.Rua Joaquim Francisco 600/91 por R$ 4.5fJO,OO
de Paula, 2379 ou 973- mais prestações. Tratar
8458 até 12h. 374-1215 r. 31.

Troco Uno CS/89., Fábio 372-1081.

Tratar pelo fone, 37J-
1044 ou 979-0040. Vende-se, Passat/Bi,

'/

tratar }72-2442.

.

Vende-se Chevette/93 e

Brasilia/l9, tratar 371-
8498.Vende-se Palio/96 por

R$ 10mil mais 6x R$
854,00. Tratar 372-
3274.

Vende-se Corcel 1I/79

por R$ 2.300;00 aceita
R$ 1mil entrada mais

financiamento. Tratar
'Rua Oscar Schneider,
920. ,

Compro Consórcio

contempladá até R$
2mil (qualquer veículo).
Tratar 371-6054.

Vende-se Santana GLiI
93, quatroportas, bordô,
com ar, 'direção, em

perfeito estado por R$
Vende-se Monza preto/ 14 mil. Tratar 372-3411
86 motor 1.8 em ótimo' ou 975-0386. '

'estado, preço à
combinar 973-9914.

Compro Consórcio de

veículo, tratar 371-
6054.

Compra-se Fusca até

R$ 2.500,00, Fiat Uno 'Vende-se Monza/96,
92/93. Tratar Rua Luiz quatro portas por R$
Gonzaga Ayroso, 105. 20mil. Tratar 372-0366.

Vende-se Corce I 1//85
Vende-se Fusca a�ul/18 por R$ 2.500,00, tratar
porR$ 2.400,00. Tratar 392-3126.

Vende-se Gol CLi 1.6/ com Nelza Bairro João,
,

95, ,gasolina,' azul Pessoa, Rua 664, 85 Vende-se Escort/88 por
.metälico, 22mil km por próx. Posto de Saúde. R$ 5.500,00. iTratar

�$ 10.500,00 e mais 14 973-3589;

parcelas. .de R$ 370,00 Vende-se'Fiat 147V82 --,,_;....---

(consórcio). Tratar com por R$ 1.800,00, tratar vende-seoutroca Teneré Vende-se Passat/Bi,

'Vende-se GoV91 por R$
7.300,00 e Fusca/74por
R$ 1.600,00. Tratar
379-1490. '

Vendo ou troco Uno CS/
89 cor cinta em ótimo
estado, preço à

combinar, 371-1044 ou

979-0044.

.

'

OFICINA D,I; lATOARIA E, P'INTURA
,

'

PROFISSIQ'NAL1SMÖ ,,- CORDIALHDAlDE" - HONESTIDAD.E,

,

CO'NSAGRAÇÃO
: Pelo 4°'ano
consecutivo a
Demicarfoi eleita,
amelhor do ano

Pesquisa de
opinião Pública

"-1-1_ realizado, nesta
___"_�_'__'_"_��cMade

, ,

\' ,

....... 11 .1.,.. ..'aIJIiiIo
'''�''QpiaIIoNblb
........par_bIIIaIo

o .........

Rua Major Julio Ferreira,' 244 - Vila La/au
Fone: (047) 371-5057
',Jaraguá do Sul- SC

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00':'8. ,
"

POSTO MARECHAL LTDA�
I-ONE/FAX (047)

372-0705
372-1888
371-0905

* COMBUSTíVEIS
.
- TROCA DE' ÓLEO

,* LAVARÁPIDO '

"-GÁS
Av.n-id� Mareohal Deodoro da Fon••oa; 961 - Jaraguj do 'Sul - se
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=.��:;;:-
..

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA,
QueridaMãeSenhoraAparecidavós queaniais enos guiais todos os dias
vös que sois amais bela das mães a quem eu amo de todo coração. Peço
vos maís uma vez alcançar esta graça. Pormais dura que ela seja sei que
vósmeajudareis eme acompanhareis, sempre até nahorade minhamorte.
Rezeum Pai Nosso eumaAveMarlafazer3 dias seguidos estaoração que
alcançará a graça pormais difícil que pareça ser, mandarpublicar 3 dias

'I

seguidos.'
,

.....,.--....;__--�---------,..........-----'-__,

VENDE-SE LINHA DE CELULAR

975-1111
TRATAR 975-1100

. "

OU 371-7114 AS 17:00HS

P.A�-BRISAS
..J.ARAGiUA,I

CoJD.ércio deVidro$ Novo$ e Usados para Autos
Colocação de Pára-Brisa CoJBdo

'

PÁU-a'IQM
JA=lAC;UA'

A.S.M.S.

Proteção de Fibra interna para todos os

.modelos de Pick-Up. Fiat, Pampa,Peugeot,
Corsa, Saveiro, D20 e 'FIooo

" . CI,VEL VErCU LOS
Rua Jolnville, '2757

Fane: (047) 372-3300 ou 973-9972

"

'

LAVAÇÃO,POLIMENI'O, INFn.TRAÇÃO DEÁGUA
LAVAÇÃODE ASSENTOS E CARI»ET,

Rua ..João M,arcatto" 1 79
, Fone: (047) 272-3719
..Jaraguá do Sul..;, SC

" ,11,...I11III
VOLKS··RAT ..CHEVROLET • FORD

QUALIDADE-CONFIANÇA EHONESTIQADE
COMOMELHOR-PREÇODA PRAÇA - VENHA

, CONFERIR - FALEC�ZECA
Rua Olivia Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
_ Pr6xlmo Beira Rio - Fone: (047) 371-7711'

TRAILL BOSS 250

,

JAGUAR JT 50
• Partida elétrica
• Câmbio automático

,
• Motor 49,3 cc
• Freio a disco na
roda dianteira
·Suspensão
telescópica na
danteira
� Porta-capacete sob
obanco
* Valor,R$,3.180,00

XPLORER 300 4 X 4

* Partida elétrica
• Cêmbioautomático
• Motor 95;6 cc
• Freio a disco na roda
dianteira .

• SUspensão telescópica
nadanteira
• Porta..çapacete SQb o

'

banco
* valor R$ 3.380,00

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

dET.SKI • YAMAHA dET·SKI'USADOS

Waveblaster 96.0K R$ 9.800,00' KawasakiSX ,94

Super-Jet '96-0K R$10.800,OO ' Kawasaki SXI 95 '

Wave-Rider ' 96:0K R$12.300,OO Kawasaki ZXI 900 95

Wave-Rider 1100 96-0K R$14.500,OO SEA-OOOSP 92

R$ 6.000,00 ,

R$8.ooo,OO
R$ 12.000,00
R$5.500,oo
R$ 4.500,00

'

R$4.500,OO
, R$ 3.500,00

Yamaha Super.Jet 92

Yamaha Super.Jet 92

Suzuki, 94

Carretinha... para
motos e' Jet-Ski OK

. R$ 700,00
i

.

, ,

"
, POSSUIMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO
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Jaraguá do S� 14 demarço de 1997 ' CORREIODO POVO -11ClJASSIFICADOS DE VEíCULOS

,.

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM

VEÍCULOS NOVOS
--

CAMINHOES
PalioED vennelho 97 OKm NOVOS
Corsa super 1.0 vermelho 97 0Km
Fiat Pálio Ed 1.0 azul

'

97 0Km M.B. - 1214151 branca' OK
Golmí1.6 branca 97 OKm M.B. - 1218148 'branca OK

Logus GL 1.8 cinza 95 M.B. - 1218151 divetsas OK
Pálio EDX 2pts 97 0Km M.B. - L1418E148 branca OK
CorsaWind 97 0Km M.B. � 1621. branca OK
Corsa Plus�PL 97 0Km

.

Pálio EL 2pts 1.5 97 0Km USADOS
Pálio EL 4pts 1.5 97 0Km V.w. 11140 Toco Baú branca 91 .

,

Corsa Sedan GL 97 0Km V.W; 14140 Toco Baú branca 90
ParatiCUmi 97 0Km M.B. 1934 Cavalo MecânicO branca 90
Kadett GL 1.8 97 0Km Ford Cargo 3224 cavalo mecânico venn. 90
Ttp01.6mpi 97 0Km F-4000 carroceria

.

bege 89
LogusCLi OKm V.W. 7.90 carroceria amarela 88
GoIfGL 1.8 97 0Km Carreta Pastri '" eixo ' branca 87
Tempra SV,+ ar 97 OKm Ford Cargo 1618 truque carroceria, branca 87
Tempra 16v + ar.. 97 0Km V.W. 14140 Turbo Truque carrocéli$ branca 87
Vectra GL 97 oi<m V.W. 1t130 Truque Carroceria, azul, 86
Vectra GLS 97 OKm A20 preta 84
Ve<:tra CD 97 0Km F-l0� carroceria vermo 84
OmegaGlS 2.? 97 0Km Ch8'lrolet 0-60 Toco carrec motor M.B. verm. 81.
OmegaCO 4.1 . 97 0Km Chevrolet 0-60 Toco Baú motor M.B. bege ,80.

.
Sántana mi 1.8 97 0Km M.B. 1519 Toco Baú basculante azul 78
Santana mi 2.000 97 0Km M.B. 1113 com carroceria venn. rt
Ranger XL 0Km Ford F-600 azul 76

8010,SP 97 0Kin M.B. 1113 toco carroceria azul 76
8010 Extend Cab 4.3 97 0Km M.B.608 branca 75
F-1000HSO 97 OKm M.B: toco carroceria azul 74
Blaser OLX 4.3 97 . 0Km M.B.S080 azul ,72
lpan."aGL 1.8 0Km M.B.1113 ' azul. 69
Vectra CD banco couro 97 0Km GM Bonanza CuSt. de klxe azul 92

---
Omega CD azul gas. 9� MonzaSLE preto ale. 87

Omega CD vermelho gas. 96 Opala Comodoro cinza ale. 87

Pálio EDX azul gas. 96 Gol bege ale. 87

Omega CD. cinza gas. 95 Escort azul ale 8;

Tipo cpmpleto prata gas. 95 Fiat 147 branca alc . 86

Tipo sem ar eond. ' prata· gas. '95 1 Chevette Hatch . bege ale. 85

Kombi branca ale 93 Chevette rnarron ale. '
'

85
Fiorino branca gas. 91 Marajcj bege, ' gas. 85

Monza Classic, azul gas 91 Voyage·
.

branco alo, 84

Verona ,bege met. gas 90 Marajó branca gas . 83
Fiat Uno vermo ale.. 89

•

Passat . cinza gas. 82
Del Rey

,

azul ale. 89 Del Rey branca gas. 82
Uno cinza ale. 89 Opala Com. cinza gas. 82

Escort XR3 ' amarelo ale. 88 Corcelll branco gas. 81

Monza cinza ale.· 88

II II
COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

R. fN@{fdIb'i'@
santana 85 prata alc
GOI1000 95 vinho
Kadell 93 vermelho gas
Escort 93 venn,elho gas
Santana Quantum 88 bege alc

Par:Jl)8 89 azul alc'

Opala comp�to 87 azul ale

Opala 1000
.

93 branco
Corsa95 95 amarelo gas
Corcelll 83 branco gas
Gol 86 branco alc

DelRey 83 verde alc
Ch8'lette 86 verde alc
FU$ca 76
GoIBX 84 azul alc
Dei ReyGuia 86 ,vinho alc
Pointer 95 veFde gas
Pampa' 95 consorciado gas
Tempra 16v. cornp. 95 branco gas
Corsa 94 branca gas
Tempra 16v 93 bordo gas-
Monza automatico 88 niarrom . alc
Monza 85 branca alc

OelRey 85 preta alc
.

0-10 81 branca die
, CARROSOK'-'

Gol CL mi brancO - Gol CL mi vermelho flash
Gol 1000 P,lus prata polar

Rua J<>in'V'ilie .�� 3573
F<>ne (047) 37"1-9822

JARAGUA De:> SUL - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

PROMOÇÃO DA SEMAN,A:
.

FUSCA· ano: 73 em ótimo estado por R$ 2.000,00
Corsa super 96 branco gas 6.000,00 +

29 x R$ 350,00
4.900,OÕ

12�30(j,00
11.500,00
9.200,00
5.300,00
5.500,00
3.600,00

VoyageS
Escort L '.8

86'

94.
verde met. ale.
cinza gas
prat'a ale

verde . ale

bege met. alc.
branco ale
branco ale

.

Eseort GL 1.6 00
Parati CL 1.6 92

bhevette SL 89
Uno S 1.3 88
Del Rey GL 1.6 83

.

MOTOS
.

CB 400
XLX350
CG 125

84 bordõ
.

2.800,00
87 prata 2.600,00
86 branca 1.500,00

TODAUNHADEVEfcULOSÀPRONTA
ENTREGACOMMELHORPREÇOI

I R. JOINVILLE. 2050
I FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753

[
. .

�•
. Co_rclo de AutorEdlcar! Pa_",:,�rI..

Especializada em todas as linhas nacionais

, Pára·lama Fusca- R$ 2�,OO' ,

Pára·choque Fusca • R$ 21 ,00'
Far�1 Fusca '. R$ 8,00
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.

.
.

Classi-Emprego
uma Parceria

.

CORREIO DO POVO - HUMANA.

SIftH"II...11
COM:

CAPA_II PARA·AIIIIIITRAII, lIfIIAR E ..IVAß li_li PRIIIICAO_
. ....PEIDAi PllEfEllElllAIJIIIJE COII ElPEII$ICIA.

.

'INFOAMAÇ()ES NAHUMANA

M
HUMANA
_IM•

INFORMA
CORRETOR

GLEDSON 372'.3017
RECEPCIONISTA' Ao longo destes anos servindo as empresas' de nossa região,

SILVIA 371.6554 SOLDADOR FREZADOR· constatamos algumas dificuldades inerentes ao que podemos ch
.

CARGOS E'sALÁRIos .COM EXPERIêNCIA EfOU CURSO COM EXPERIklA Ef� CURSO' de queima de etapas.
.

INFORMAÇÕES NA HUMANA . INFORMAÇÕES NA HUMANA
,A globalização das informações trouxe para nossos 'empresárioS

SILVESTRE 372.2636, ...__--------' .___--------' inúmeras vantagens incontestes, porém visualizámos

.. TECELÃO . globalização wna falha deletéria a o processo de desenvoívimento, nãó
ARL'INDO 97.3.0934 II

.

RA' RABA'LH' E BLI'IMENAU
sódo empresáriomas da sociedade como um todo.

PA .T' AR " M u' ..' Vimos em nossa história recente um paralelo do perigo da queima �
TEC. Co.NTAD. :: etapas. Quando após a revolução de 64 os estudantes, excedentes dQS

DANIEL 979.0074 '·COORDENADOR DE vestibulares, foram para as ruas exigir uma vaga nas universidades

SECRETÁRIA (naquela época eram só universidades!), o governo para aplacar os
II

PROOUÇA-'0 ânimos, dos estudantes, nas grandes cidades autorizava abertura de
ANGELITA 372.3056 '..' ,.'

.

. faculdades em quaÍqueresquina. Deixou de cumprir uma etapabásica
.VENDEDORA COM: ,

não fazendo investimentos'no ensino primário, quando o país tinha

SILVIA 973.5530 INTERPRETAÇÃO DE DESENHO E METROLOGIA
. mais de 4O"A. de analfabetos. Hoje temos profissionais de nível
superior de baixíssimó qualidade e após 30 anos desta queima de

AUXILIAR C,ONTÁBIL CONHECIMENTO EM KANBAN, CELULAS E MRPII
etapa; uma taxa de analfabetismo real vergonhosa, que começa 'a

VIVIANE . 372.0276 .
. INFORMAÇÖESNA HUMANA·

'

produzir suas vitimas: o operário que rlão sabe operar, o empresário.
I: @ CURRíCULOS CAiXA POSTAL 20Ö . que não consegue produzir com qualidade, o país que não consegueMOTORISTA AUTO. competir com os de fora � finalmente a sociedade que atrasada no e

NELSON 3723315 fundamental, e obrigada agora admitir o erro e voltar a exigir do •

AUX. DE ESCRITÓRIO' ,.E'·MPR·ESA·DO' RAM.O .ALIMENTI'CIO
.

govemoinvestimentonoensinobásico. ,

" Instantaniedade das informações está alijando, as inform8ÇÕe$ que são
EDSON 371.8054 CONTRATA: .

anteriores a ela, básicaS para que os empresârios possam realmente
,

MOTORISTÀ AUTO. competir e produzir com qualidade. 'Nosso'alerta aos empresários é

CESAR 371.8953 lr� TC! 7l1Jrrrrv:»D 'JrVDC"�TlfC'O que não se deixem levàr-: os que realmente quiserem vencer - pelo:
,

·TÉC. E'L'ETR'ÔNICO .
Lwarn 11. LP.ll1 11.n . ..i.. WJJ. 1

.

. que se fala hoje, mas sim: leia e informar-se com que já oooaeu A
.

to história implacavelmente mostrando-nos que estar "atualizado" não é .

ELEANA 371.1054 DE,VENDAS o que importa, mas sim estar preparado para as mudanças ou seja ter t

CRONOMETRISTA umä formação básica, anterior para poder assimilar, não de uma forma
EXIGE-SE: . mímica, Com as informações atualizadas.NEULSI 973.8068.

'

"

' Nosso operário, p0r mais-que tente-se: dizer ao contrário (não remos
AUX.·DE ESCRITÓRIO I'DADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERI�NC.IA estudos ou estatísticas), é sem dúvida o mais criativo e produtivo do'
ROSE 973.377J MíNIMA DE 1 ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA, mundo: Não creio que em igualdade de condições (edpcação),os

-II, E OISPQNIBILIDADE PI VIAJAR. brasileiros não obtenham um melhor desempenho que os estrangeiros;'DESENHISTA T.r:.XTIL Não V&.· Aml; nenhum tipo de bairrismo ou .preconOOito xenóf1ago',NFORMAçõés NA HUMANA ..,- ,

ANGELO 374.0228 responsáveis por discórdia entre "irmãos", guerras e

CONTADOR subdesenvolvimento. O brasileiro por sua origem multirracial traz no

'TRABA'LH'O seu âmago a cultura européia, as-culturas africanas e a cultura do nosso
LUIZRE·..CEPCIONlÓ3S4T;OA'568 .'

.
,

.

'.' índio, isto cria um ser capaz de enfrentar as adversidades e novas
'. situações. O que pejorativamente costumamos chamar de jeitinho

'

FERNANDA 973.8806 TEM.PORA'.' R10, I. brasileiro, nada mais é do que a criatividade inerente do nOSSO/homem
Aux.PRODUÇ:ÁO que foi excluído do processode educação. Jeitinho brasileiro mai�.

educação é igual a produtividade, qualidade e desenvolvimento.
CARMÉN' 973.8474 INFORME...;$E � NA H"MaNA. Porque ROSSO atraso então? Nós da elite que para mantermos nossos

AUX. ,ESCRITÓRIO . . privilégiosmantivemos por séculos nosso povo na ignorância, mas nãoSOßRE A "

. consegaimos roubar-lhe a essência,CARLA 3713864 URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO .

No momento em que o país finalmente parece ter voltado os olhos
VENDEDORA .

para a educação, não por bondade das elites, mas por mera necessidade

SILVIA 973.5530· VOC� QUE TEM CADASTRO NA HUMANA, damanutençãodosmesmosprivilégios.Lembro-medeumaentrevista.
AUX. ESCRITÓRIO N'Ao IMP.ORTANDO QUANTO·' TEMPO FAZ

do Sr. Egon Silva, talvez o melhor exemplo, em nossa região, da

qualidade do homem brasileiro, .na qual ele achava graça dos
GIOVANE 372.1923·' QUE VOCÊ SE CADASTROUi BASTA NOS empresários que.riam dele quando investia, na educação do seu

RECEPCIONISTA DIZER QUE ACEITA' TRABAL.HO operário. A educação do nosso operário permitirá a competição de

JANE
.

A
'

nossos produtos' no exterior, o que não é hoje só fundamental para oroer «
' 375.1365 TEMPOR RIO. PARA TER MAIS UMA desenvolvimentocomo previu Sr. Egonamuitosanos,mastomou-se

AUX! ESCRITÓRIO OPORTUNIDADE DE EMPREGO.
. questão de sobrevida, não sóda elite, mas do país como nação

RAQUEL 372.3765 independente.
INFORME-SE, NÃO PERCA!

NÃO PODEMOS QUEIMAR ETAPAS!

..AMBULATÓRIO M'ÉDICO PARA EMPRESAS·
MEDICINA' DO TRABALHO (PCMSO i- AUDIOM,ETRIA
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ._ CORSO'S NA ÁREA DE RH

.

\' URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
.

RUA HENRIQUE SOI:iN, 38 - CAIXA POSTAL 200 - CEI". 89.255-240 - JARAGUÁ 00 SUL - SC

HUMANA Fone: (041)371.4311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

ASSESSORIA EM RHt.....- A_._H_U_M_A_._N_A_'...._É.....,P_A-_RT-E-D-E-S-U-A_·_E-M_P__R_E_·S-A_I __
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e-mail clnagel@netuno.cOnlQr

NOITE N° 1 ,. é. a grande festa

programada pará este sábado

na NorRE DAME. O som vai

rolar solto e para refrescar a

. galera, Brahma' Chopp
geladinha por somente um real .

a latinha. Refresco para o corpo
e para o bolso. Na noite daN°

I você vai curtir reggae, reck
n-roll e muito som "baiano". A

festa começa a partir djis 23

horas. Vale conferir.

CHORINHO NOVO - Luiz
Carlos e Jacíra Rozza

Buzzarel lo estão alegres e

felizes com a chegada da Ana
Carolinà. Ela veio ao mundo no

dia 26 de fevereiro; pesando
3.100kg. Os avós Constantino
e Lucila Buzzarello e Anacleto
e Agnés Rozza, estão

radiantes.

R. MURILLO - o eminente Causídico Dr. Murillo Barreto de Azevedo

\ memorahoje (14), 45 anos de advocacia. Paramarcaradataserácelebrada
.

em Açllo de Graças naMatriz Silo Sebastíão, às 19 horas, e amanhA
. IS), será servido ajmoço informal na AABB, para companheiros de

fISsão, JUízes, Promotores, Serventuários da Justiça, famílísres e amigos.
éns e merci Pelo convite.

KatitmeSiWeinl IroClldeüIatle t1õ",;"go (16).Ela .

. IjiIIuJ de C14lu1io e loelliaSiWeira .

itJmte til, LioJu Clube de' It:11'tZp4 tio Su!-Celllro, OS1ll!ll' 111$1'
• .

com a espll$a Rosane, ""fitrüies tia 3- Re'Uniäo tio Conselho
".

tioL-IO'
'.

OMS - o Lions Clube de Jaraguá do Sul-Centro cempletou no dia 10 de

\'treiro, 35 anos de fuadação. A data será comemorada àmanhA (15),
,

a 3& Reunião do Conselho Distrital do L-10. Participarão 5$ Clubes de
ons. A Assembléia Festiva será à. noite com o jantar comemorativo aos
S de fundação, quando diversas homenagens serão prestadas à pessoas
e prestaram relevantes serviços à causa do 'servir desinteressadamente.

..

a oportunidade será homenageado o diretor-presidente da Malwee

,alhas, Wander Weege, com a comenda "Melvín Jenes", vinda
&mente da Fundação Liens IDternational dos EVA. Vários outros

tegrantes do Lions Clube receberão homenagens.
.'

\ :

Os professores Beethowen Domingues e Vera

Lúcia, casal simpático e amigo, lelites com o
'

sucesso tiaEsc,!1a4e Futebollaraguá

• Sociedade R. D. Amizade convidando para o Baile'

de Páscoa, que será realizado no pró,ximo dia 30 de

março, com animação do musícalt'Os Versáteis'" de

Joinville. O baile terá início às 2'3 horas e até esse

horário elas não pagarão ingressos.
• Escola de Datilo.grafia Nossa Senhora Aparecida,

uma opção para quem quer aprender datilografia e1D
três períodos. Fica na Rua João Januário Ayroso,
1735 próximo aentrada para 'o J?stádio João Marcatto.
• Senac oferece vagas para cursos de Cabeleireiro e

de Informática. Vagas limitadas. Informações pelo
372�2166 ou diretamente no Senac naMal. Deodoro,

. ao lado da Marcatto. r

• Sociedade Recreativa Alvorada do Rio Cerro II,

apresentando sua agendá de promoções sociais parä
'0 ano de 1997. Serão cerca de 13 bailes com animação
de bandas renomadas de Santa Catarinae Rio Grande
do Sul. A Banda Karisma, do Rio Grande, animará o

Baile de Páscoa no próximo dia 29 deste mês.

• Oministro Sérgio Motta das Comunícações informou
que nos próximos Í20 días serão abertos maís 520
editais de licitação päblica, entre canais de TV e

rádios, ondas médías e curtas. Está previsto'� abertura
de editais para as localídades de Camboríü, Campo
Erê, Florianópolis, Palma Sola e Ouaramirim, Rádio
onda Média. fi paraAraranguá, Blumenau, Campos

.

Novos, Chapecõ, ltajaí, Passos Maia, Quilombo, São'
Joaquim, Barra Velha e Jaraguá do Sul, Rádio

Freqüência Modulada. Televisão para Blumenau,
Crici11ma, Joinville e Rio do Sul.

• A professora Sandra Baron já iniciou nova turma no

curso de Teatro, na Scar, meninos emeninas na faixa

etária entre 10 e 14 anos. As aulas acontecem sempre
às terças-feiras, a partir das 18 horas, no anfiteatro
da'Scar. Matrículas na secretaria ou diretamente com
a professora Sandra.

• Por falar em teatro o grupo adulto da Sear já está

preparando a prímeíra apresentação deste ano.Trata
se da peça. ínfantíl "Pluf o Fantasminha", Clássico de
Maria Clara Machado.

• A Sociedade :Jaraguaense de Canaricultura e

Ornitologia promove.de 30 de abril a 4de maio, o 1�
Tomeío de Canários de Cor Por Série; "Copa Alcon
Ouro". A competição visa incentivar pequenos
criadores a se especíaüzarem. em criação de canários'
por série. A premiação será de 35 moedas de ouro

com certificado do Banco do Brasil.

• Capela São José, do Bairro João Pessoa, Promove
amanhã (15) e domiIigo (16),. festa em comemoração
ao dia do padroeiro. Nolocal, completo serviço de
bar e cozinha, com bebidas, churrasco e strudel, além
de muitas diversões e mnsíca ao vivo.

• Os exames de inglês. da Universidade de Cambridge
serão realizados na Pink and Blue Freedom de nossa

cidade, no dia sete de junhopróximo. Inscrições na

secretaria da Pink and Blue, na Rua Luiz Kienen, 67.
Maiores detalhes pelo fone 372-2899.
• Santa Catarina tem mais mulheres que homens.

Segundo o mOE o Estado tem 4:865.090 habitantes e

deste total, 2,433.446 são mulheres e '2.431.644 são

homens..

• Jaraguá do Su] ganhou Sonhos e Sedas, moda íntima
com qualidade. Fica ati

.

na Reinoldo Rau, 399 (Galeria
Center Foca). Conforto, beleza e sedução mais perto
de você.

•A melhor escola de treinamento ein ínformätíca da
América Latina já está em

. Jaraguá do Sul. É a Data
Control, que estã localizadaali naMarechal Deodoro,
1085. Promoção ínaugural.: matrícula grátis.
Informações pelo 371-2551.

c WIZARD

INGLls PARA CRIANÇAS

WIZARD.
lil.�I�I�I�I�I.�lj!�I�I�!�.I�!l!���I.l!l!l!�!j!�.ll
IN"'S 'ARA JOVENS
FONE: 371-3153
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Cuba: entreosonho e a realidade

12 demarço-DiadoBibliotecário

.. Joio Amoldo Gascho

Tive recente oportunidade por um sistema de saúde cubana, somos levados a

de um contato;embora breve, amplo e pelo acesso de todos .. comparar oCapitalismo Neo- .

com o "reino" de Fidel aumaeducação dequalidade.. liberal e o Socialismo.
Castro. '

- Baixa renda O salãrio Parece-nos queo Capitalismo
Cuba é um dos últimos vária de U$ 8,00 (oito revela-se extremamente

baluartes da luta pelo sonho dólares) por mês para competente para produzir
marxista de uma sociedade trabalhador não qualificado, riquezas, mas injusto em

igualitária, tentando até U$ 18,00 (dezoito distribuí-las; o socialismo
concretizar uma ideologia d61�) para profissional de conseguiu mecanismos de
onde predomine o interesse nível superior., Deve-se djstribuição maís equilibrada
coletivo sobre o desejo observar, entretanto, que os dosbens.maaé íacompetente
individual:. Após 38 anos de produtos básicos são para produzi-los. O Neo

doutrinação' socialista e de ' altamente subsidiados, num líberalísmo gera disparidades
monopölío estatal' sobre os sistema de racionamento que . e desequihbríos sociais e de
bens de produção, mesmo atende, precariamente, as .distribuição de renda e de
sem investigar a fundo, necessidades básicas. bens, sendo o Brasil
algumas realidades saltam.eoa :- O boicóte americano está vergonhoso exemplo de
olhos: complicando gravemente o realidade; o socialismo, por

- São raras as lojas e os comércio internacional de sua vez, querendo impedir
caminhões, por falta 40 que Cuba, aumentando a carência que poucos concentrem

vender-ou comprar .de 'produtos (Acima de ' muito,acabadeixandopouco
- 'Não se observa bolsões qualquer aspecto político/ para todos.

.

demiséria comohá no Brasil, econômico, este' boicote é I É difícil o equíhbrio entre

mas uma certa generalização uma desumanidade centra a Ideologia da lívre ambição
da pobreza todo um povol).: e enriquecimento individual,

- A pobreza é amenizada' Observando a realidade eaambiçãodeumaideologia

TIRf SEUS CONTOS E
�

"

.'

POEMAS DA··· GAVETA A Ferj presta sua'
homenagem a todos esses

PfOfi�ona�,procur.ando
. mostrar a importância do
papel do bibliotecário como

'. profissional da informaÇão.'Prêmio WeUlngton Brandão

Contos epoesia Quemé? .

É um profissional de nível
superior, com formação
técnico-humanística, de
compromisso político-social
que organiza, gerenciá,
preserva e dissemina á

info1lI1ação em benefício da
sociedade.

Inscrições:
a)Podem se inscreverautores brasileiros, residentes'

. em qualquer local dopaís.
b)As inscrições estõo abertas '(Ué o dia 20de junho.. . .

de 1997, valendoa data dapostagem nos Correios.
ciNão serão aceitosoriginais manuscritos Formação

O primeiro curso regular
,

para formação de
Bibliotecáriós'foi criado naCondições:

a) Cada autor poderá inscrever apenas um conto,
ou doispoemas..
b) Devemser escritos em J.ingua Portuguesa, em

. três vias datilografadas.

sede da Biblioteca
"3> Nacional, na cidade do Rio .

deJaneiro.em 1911.
No Brasil, hã 30 cursos de
graduação, seis de pôs
graduação ao nível de
mestrado e três.ao nível de
doutorado.Maiores info17lUlções, p'rocure nosmurals do Centro

de Ensino Superior de Jaraguâ do Sul- Ferj.

que sonha com uma

· sociedade ígualitãria, Nõs,
que vivemos num país

· capitalista libe�al,' não

podemos julgar Cuba sob os

nossos padrões: sob. o ponto
de vista de sociedade de

.'
.

consumo, é uni país
fracassado, extremamente
carente. Não porque1hes falte
tecnologia e conhecimento.

· SãO carentes porque lhes falta

capital. e porque o toco'do
· esforço des investimentos

dirigem-se para outras

prioridades como educação e
saúde com qualidade para
todos por exemplo. Talvez o
ponto-chave do problema
sejaomesmo deoutrospaíses
socialistas: aestatização ínibe.
a ambição e a iniciativa

pessoal, por isso o sistema de
produção perde o dinamismo
e

-

. a condição de

produtividade.

No Estado de Santa Catarina
são oferecidos dois cursos, na
Universidade do Estado de'
Santa CataÃna - Udesc e na

Universidade Federal de
.Santa Catarina - UFSC.

, Oquet�?
Principais atividades:
- Planeja, implànta,·organiza,
gerencia bibliotecas públicas,
infantis, escolares,
universitárias, especializadas
e espectais; Centros e

Serviços de Informação e

Documentação em sindicatos,
arquivos, museus, editoras,
discotecas, galerias,
universidades, escolas, .

livrarias e outras instituições
correlatas; .

. .

- Organiza através de
'

· técnicas uma variedade de
documentos: folhetos,
periódicos, livros, mapas,
díscos, patentes, fitas
magnéticas, microformas,
fitas de vídeo, entre Outros;
- Normaliza publicações tais

No maís, o povo, cubano
nos passa uma imagem
positiva. Possui ,identidade
cultural própria, forte e

definida, e consciência de
cidadania e disciplina socíàl,

Conseguiram destacado

padrão de saúde e educação
(um em cada 15 habitantes
possui curso superíor,
enquanto no Brasil é um em

cada 100). Há também

contestação e insatisfação ao

sistema;
,

no entanto'
demonstram crença na

ideologia que lhes é ensi�a
e enfrentam com galhardia as

dificuldades materiais. soam
bem para eles as palavras que
,Fidél - líder carismätíco e .

respeitado - .busca do

pensador cubano José Marti:
"A pobreza passa, o que não

passa é a desonra" .:

It PrQfessor da Ferj

como: Iívros, teses,
�latórios, periódicos,' etc;
- Orienta o usuärio para .

leitura e pesquisa
..

acadêmica;
.

- Presta serviços de
assessoria e consultoria à

empresas públicas e

privadas; '.

-Atua na área de ensino,
podendo ministrar

,

disciplinas do seu

currieulum em cursos de

graduação em
Biblioteconomia, bem
como em cursos .

promovidos :por
associações, empresas,
congressos, etc;
- Desenvolve pesquisas

'. nas áreas de .

Bibliteconomia, .

Documentação e Ciência

, da"InformaçãO;
I

- Difunde a importância
da leitura e os benefícios
do Uso da informação; ,

- Preserva e díssemína
conhecimento.

'I

,.

n
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Importaç40: Si"darro� ,,40 se preocupa
comercializ,aç40 "O mercado imemo

CORRElO,DO POVO - 11

secretária de Educação,
Isaura Silveira, serão

oito horas de trabalho

'pesquisa. '''Com isto

estamos beneficiando os

universitários com

universitários carentes do problemas financeiros",

.Munícípío, De acordo com acredita, acrescentando
o chefe de Gabinete, José, que o valor da 'bolsa

.Alberto Klitzke, o projeto recebida pelo estudante

foi elaborado pela será repassada direto à

Secretaria de Educação e instituição.,
Isaura adiantou que a

secretaria
valor de

(Unidade

possui' um
500 UPM

Padrão do

GERAL
Brasil deverá imporlar cerca de Projeto pretende âistribuir bolsas

,
,'l:' de estudos a universitários carentes

r2 milhões,de toneladas 'de arroz Jaraguá do Sul - o

, t1 " prefeito
'

Geraldo'
, '.1 '

i'. Para o Werninghaus (PFL) vai

" ,presidente do encaminhar à Câmara de nos finais de semana em

Sindicato ds Vereadores, nos pr6x�os projetos culturais,

indústria do A"oz quinze dias, mensagem esportivos e na área de

de Santa catarina, propondo a-criação de um�
Blnéslo Eccel, a lei que beneficiará com

Importação não bolsas de estudcs. os

'afetarás
comercialIZação

,

nacional'

Massaranduba - o' Brasil
deverá. produzir cerca de nove
milhões de toneladas de arroz

este ano, segund<i inf�és
do Sindarroz (Sindicato da
In<h1stria do Arroz do Estado),
Deste montante, umamédia de
800mil será. deSantaCatarina,
141 mil toneladas da região
Norte. Mesmo com estes
naneros \ o país ir� irq>ortar
cerca de dois milhões de
toneladas do produto, segundo
informou o presidente do

','Sindarroz-SC,SinésioEccel.
De acordo com ele, a

jmportação não afetará. o 'preço
e, a negociação' no mercado

, nacionai. "S6 é importado e

necessärio para suprir o que
falta no mercado", explicou, produção nacional girava em

acrescentando que há. 20 anos o torno' de 11 milhões de
Brasil importa o excedente da' toneladas, mas' dOIS fatores

produção. do Uruguai e da Ar- comprorreteram estes números.
gentina. "Esta irq>orlação já. faz, O primeiro problema estä nos

parte do total de arroz Estados Centrais e Norte do
, conerciaíízado no país e nunCa. país, 'que produzem somente
interferiu no mercado arroz de sequeiro (arroz não

brasileiro", reforçou, adiantando
'

irrigado) e a produção é baixa,
que somente da Ásia, o Brasil apenas 1,5 mil qÚilos por heet-'
importará cerca de 900 mil are. O outro, é a dificuldade
tonel.. financeira que pelas quais os

"

� De lá s6 vem arroz de produtores do Rio Grande do
�da linha, que também não Sul estão passando.
âlteca em nada a Os rizicultores ganchos
'corrercialização no Brasil", produziam cerca- de cinco
prevê. Ele explicou que a milhões de toneladas de arroz.

, está sendo analisado pelo
,Departamento Jurídico.
"Ele (o projeto) está

previsto para começar a

vigorar ,a partir de abril", Município), que
adiantou Klitzke,

'

corresponde a R$,23 mil

reforçando que a lei por mês, para
:

ser

atenderá somente alunos

carentes.

Os estudantes irão

passar por uma seleção,
com a ' coordenada

Para este ano, a colheita
baixou, estão previstas apenas
umamédia de 11'& milhões.

PREÇOS -,Uni saco de
arroz de 50 quilos é,vendido
emplenasafraporR$10,50 e

na entressafra por R$ 14,00.
''Estes preços vem girando há.
10 anos, é preço hist6rico", .

lembrou Eccel, acrescentando
que o valor do arroz iIqlortado
quando chega a ser

comercializado no país está.
alto. O encarecimento é

'creditado aos custos de

transportes e àdesaparelhagem
dos portos bràsileiros.

repassado
.

aos

universitários carentes

em forma de: bolsa de

estudos. "As bolsas,
e entretanto, não seião

supervisionada pela integrais, mas, com

Secretaria de Educação. certeza, ajudará bastante

Depois de aprovado, o os alunos carentes. Será

aluno prestará. serviços à um 'percentual
Prefeitura. Segundo a -sígnificativo", afirmou.

D'CHRYST CONFECCÕES LTDA.
l

, .

'

.

FABRICA E POSTO DE VENDAS
LINHA PRAIA E LINGERIE

PROMOÇÃO - LINHA ·PRAIA

ENQUANTO DURAR O ESTOQU;E
Rua Henrique Nagel, 78

Água Verde - Fone: 973-8217

.

•...
cozinhas

.erlim
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Cidades.....__------------t
,

JARAGUA DO SU,L I
Â Scar (Sociedade de Cultura Artística), inicia, hoje, às
17h30, na sededa enti4ade, àRuaAmazonas, 213, o curso

I para Coralistas. O objetivo é formar um coral infanto-
I

I ' juvenil (cênico). As aulas serão ministradas parajovens
I

de quatro a 14 anos, todas as sextas-feiras, pela professora
Haydée Seeling Gorosito, de Curitiba. Haydée estuda pi
ano desde os sete anos e é formada pela Faculdade de

Educação Musical do Paraná. Com curso extra-cunicu

lat, fez Regência de Coral pela Escola deMúsica e Belas
Artes, também do Paraná.

, ,

JARAGUA DO SUL II
AEscola de.kãomasWl7i1rd; em párceríacom a Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer, estará promovendo, amanhã
(15) e domingo (16), naPraça Ângelo Píazera, o primeito ,

Wizard Streetball (basquete de dupla na rua). De acordo
com o organizador do evento, Luiz Rogério Póvoas, a
modalidade é novidade no Estado e tem como objetivo
integrar os jovens. Segundo ele, estão inscritos no

campeonato cerca de 30 duplas.
O evento, começará às 12 horas de sábado e encerrará às

29 horas do día seguinte. Durante o evento acontecerá a

.apresentação da Banda Tom Natural,�-Invasão Bäsíca,
de Joinville.

, , ,

JARAGUA DO SULm
O prefeito GeraldoWerninghaus '(PFL) assinou na manhã
dà última .terça-feíra (11), convênio com o Corpo de
'Bombeiros Voluntários da cidade, o qualaltera o percentual
de repasse daPrefeitura àentidade, de 100 para 150 UPM
(Unidade Padrão do. Município). .'

'

De acordo com o documento, o Corpo de Bombei�s vai
receber mensalmente,RS 6.831,00.

POMERODE
A equipe de filmagens do Laboratório de Ensino à
Distância, da UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina), está produzindo um curta-metragem de 15
minutos que vai contar a história da colonização alemã no
Vale do Itajaí, pela TV Escola. A produção faz parte do

Projeto Bem-te-vi, que produz vídeos educativ.os. O

Município de Pomerode foi escolhido para o makíng off
(locàl das filinagens) por 1evar o título decidademais alemã
.do Brasil.

-

SAO BENTO DO SUL
Neste fim-de-semana o autódromomunicipal sediará mais
uma etapa do Catarínense de Velocidade. Irão participar
do campeonato pilotos das Categorias A, Novatos eOpala
5.000, cerca de oitomil pessoas estão sendo esperadas no
evento. Pal!l reforçar a segurança no local, que chegou a
perder pqblíco em anos anteriores devido a violência,
causada pelo excesso de álcool, a organização do evento,
São Bento Motor Clube, terá auxílio da 'PolíciaMilitar.

Ascaban reivindica melhores,

preçospara oprodutorde banana
• Associação.
catarlnense dos
Bananlcultortis está
empenhada em

,

combater os
atravessadores,
evitar que os
agricultores
continuem·

. trabalhando no
vermelho e manter o
Estado com alto
(ndlee de

produtividade
Guaramirim A

Ascaban (Associação
Cãtarinense dos Banani
cultores), que representa

.

cerca 'de cinco mil

produtores d� banana,
criada há cinco anos,

abrangendo ?2 mil hect-
,

ares de área plantada no

Estado, está elaborando

estudos que visam

melhorar a comercia

lização do produto. De
acordo com o presidente
da Ascaban, Alcibaldo

. Germann, os 'bananicu1-
tores estão trabalhando no
"vermelho" há um ano e

meio. Ele informou que a

preocupação é quanto .ao

custo de produção. A

caixa com 22 quilos está
custando R$ 1,60, mas
garante que tem produtor

,

negociando pela metade

do preço. "Os atraves

sadores estão agindo de

, forma ofensiva no

Estratégia: Germann promete pr�ssionar atraves-:
satJores 'na comercialização

'

senão os bananicultores COLA - Em' parceria
não' terão mais dinheiro com outros órgãos, a

para manter a excelente' Ascaban 'também' reivin-
_...

qualidade da fruta e toda dicou e
.

conseguiu
produção estará compro- , implantar nos municí

metida", alerta, infor- pios produtores de ba

mando que o Estado nana da região Norte (}
,

ocupa oterceiro lugar no Nordeste, a aviação
ranking de produtivi- agrícola - pulverização
dade do país. por via aérea dos bana-

Além de estar com -nais no combate, ao

planos para �elhorar a

comercialização, da fruta,
a associação conseguiu
proibir a importação de

banana do Equador. "A
entrada de bananas do ex-

"

mercado", disparou.. terior facilita a prolife-
Na opinião ,de Ger- ração do fungo da Sigato-

,

mann, a situaçãoé caótica
e a Ascaban tem. como

meta principal montar
uma estratégia de pressão
na rede dos atraves

sadores. "Iremos provi
denciar este plano logo,

ka Negra", explicou
"

Germann, acrescentando
que. o' fungo é comum no

Equador e "mais devas
tador que o combatido na

nossa região".
AVIAÇÃO AGRí�

fungo. "Amanutenção, a
organização e todos os

problemas legais que
envolveram a inclusão' ,

da, aviação agrícola
nestas regiões, ficaram a

cargo da Ascaban", in
formou o presidente,
lembrando que os trabe
lhos desenvolvidos pela
entidade foram em par-
ceda com a Epag�i
(Empresa de Pesquisa

,

Agropecuária) e associe
ções locais.
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Tempestade atinge Schroeder Le destrói bananais
• o vendaval que
durou cerca de um

minuto, numa
velocidade de

aproximadamente 100·

qul16metros por hora,
arrainou a produção. de
sete bananicultores

Sehroeder - Um vendaval, que
durou cerca de um minuto, e atingiu
,a localidade de Scbroeder r. no: rma!
da tarde da 11ltima quarta-feira {5),
destruiu os bananais de sete

produtores. Segundo ínfonnações
dos bananicultores atingidos, 70% do
total da produção- foi perdida. O
técnico agrícola da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária); Dejair
Pereira, garantiu que o vendaval

chegou a uma velocidade de 100

quilOmetros por hora. Apesar de ter

de R$ 40 mil. Segundo ele, a

produção deste ano está'
.

comprometida e as dívidas

adquiridas para ter uma melhor

produção estão sendo renegocíadas
com os bancosBesc e do Brasil.

- Estou devendo R$ 27 mil. E se

não conseguir negociar a dívida, não
se.,i o que vou fazer - desespera-se,
'acrescentando que talvez a saída seja
'Vendei- a propriedade. "Mas só irei

perder dinheiro se fizer isso",
completou.

PRODUÇÃO - O Município
de Schroederproduz umamédia Oe
22 mil toneladas de banana por
ano. O plantio está distribuido em

750 hectares de área plantada,
dividido em 200 produtóres. Na
opinião do técnico agrícola, Dejair
Pereira, a previsão para este ano,

mes�o com o vendaval, é manter

o nívél de produtividade dOS anos

anteriores.

. destruído os bananais, o vento não

prejudicou a colheita do Município.
Das 25mil bananeiras plantadas

na propriedade de Álvaro Lüdtke,
restaram somente cincomil, ou 20%.
"Em 25 anos de cultivo, é a primeira

vez que acontece algo dessa natureza
emmíahaplantação". Pelos calcules
do produtor, ele perdeu algo em tomo '

, '

Adjoris reúnem diretorespara a escolha da nova diretoria
Jaraguá do Sul - A Adjori

(Associação dos Jornais do Inte
rior) de Santa Catarina esteve
reunida, no último- fim-de-semana,
no ShoppingMüeller de Joinville,
com o objetivo de eleger a nova

�oria da entidade, recepcionar
o .presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), e apresentar palestras aos
convidados e diretores dos jornais .

do interior do Estado. ..

O encontro teve início com-a

recepção a Fernando Henrique, por
volta das 10 horas. A comitiva que
foi ao encontro do presidente
estava formada por presidentes das
Adjoris do Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná e Espírito Santo,
além do presidente da Abrajori
(Associação Brasileira dos Jornais

dOlnterior),Miguel Ângelo Gobbi,
também representando a Adjori de
Santa Catarina. '

Durante o encontro, foram
discutidos telhas referentes às
associações como custos,
planejamento, diagramação e

viSUalização dos jornais do inte
rior. O diretor do "Jornal O
MUniCípio", de Brusque, Mário
Luiz Fernandes, apresentou o tema
&ica no J�maÚsmo. Outro tópico
abordado pelos diretores foi a

Leand 10 Q)11Ç811!S'CP
experiências entre os diretores dos
jornais "para que a ética, a

qualidade e a con:petência sejam'
uni crescente a todos os jornais que

desejam se expandir". A próxima
reunião da Adjori deverá ser

realizada ern Canoinhas, conforme
proposta do "Jornal O Planalto",

NOVA' DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente:

Miguel Ângelo Gobbi (Folhado Oeste - SãO Miguel d'Oeste)
Vice-presiden�:

'

Ademir Borges (O Vale do Contestado - Joaçaba)
1�Secretário:

Fr�cisco Alves (CORREIO DO POVO - Jaraguä do Sul)
2°Secretário:

'

Rogério deOliveira (Folhado Alto Irani - Xanxerê)
1° Tesoureiro:
Altair Bittencourt (Tribuna do Vale - Araranguá)
2° Tesoureiro:

Sérgio Schaeffer (Novoeste - Maravilha)

Diretoria: FrtlllcÍ6coAlves é o no"o .tfcret4rio tiaAtljori
diagramação e visual, gráfico,
apresentado pelo chefe de

Diagramação do "Jornal de Santa
Catarina", Luiz'Carlos Bem.
O diretor do Jornal CORREIO DO
POVO, de Jaraguá do Sul, Fran
cisco Alves, atual secretário da

Adjori do Estado, falou sobre

produção, custos e planejamento,
destacando a necessidade dos

jornais em planejarem para
obterem wo produto adequado à

região de cada um. "Ternos que ter
ern mente que a qualidade é uma

obrigação, e que a produtividade e

preço baixo são essenciais",'
enfatizou.

No final do encontro, o presidente
da Fampesque (Federação das

Associações deMicros e Pequenas ,

Empresas de Santa Catarina),
Haroldo Neitzke, falou sobre o

.

Simples (lei do imposto único para
micros e pequenas empresas,.
resultante de uma Medida

Provisória) ,e o Consultor da

Abrajori, Jose' Carlos Alves
Ribeiro,abordou sobre a legalidade

"

dos jornais do interior junto aos

órgãos fisca'is.
Segundo o presidente da Adjori do
Estado, Miguel Ângelo Gobbi, a

nova diretoríä concluiu que deve
se prosseguir a : troca de

,�w!REMÉ�
f�tonab�ta :F=>�S-rÉIS '

Coxlnha. especial ... Salgadinhos em geral
Sorvetes ... Sucos diversos

Rua,CeI. Procópio Gomes, 80· Centro (ao lado do Banco ltaú)
, Jaraguá do Sul· SC

' '

ESTACIONAR 'É UM DIREITO DE TODOS.,
•

• <
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CORREIO DO POVO - 14 Jar;uá do Sul, 14 demarço de 199'i.

Corupá 'prepara Festa
,

. ,

do Centenário da cidade
• OrganizadOres
prometem que o

evento, que acontecerá
no Seminário Sagrado
Coração de Jesus,
entre os dias 26 de

junho a 12 de julho,
ficará pal't!. a história

Corupá - Os organiza
dores da Festa do Centenário.

estão,· preparando um

calendário de eventós, que
começará nó dia 26 de junho
e irá até 12 de julho, data do
aniversário. O evento será

realizado no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
·

com o lançamento oficial à
,

imprensa no dia 20 de maio.
"Estamos preparando uma

grande festa Queremos com
isso chamar o público para

Festa: CUt1linzmey:"promete muitas atraçõesptira 11 Centen4rio
.

uma cotpemoração que ficará
na histõria", discursou o

presidente da Organização
Executiva do Centenário,

Cort Linzmeyer,
Durante o evento, o

público poderá contar com:

atrações que irão- desde

Campeonato de potência de
·

som será realizado domingo
,César Junles.CP

Jaraguá do Sul - OPavi1hão
.

Municipal de Eventos será

palco, neste domngo (16), a
partir das 8 horas, do

Campeonato de
.

Som
. Automotivo VolumesPt (nível
de pressão sonora), ou dB Drag
Racing. Para participar do

.

campeonato é necessário que o
carro seja equipado com uma

· aparelhagemdesompotente.De
acordo com o organizador do,
evento, Oscar Mendonça, é a

primeiravezque SantaCatarina Nt"el:potincla sonora será medülapor An4lise de Tempo Real
realiza um carrpeonato desta carros equipados. por

":PR�MIOS .;: Os ganhadores
natureza. "Nos Estados Unidos importadoras econcurso Ganhe serão divididos por faixas de
é comun", afinnou. noGrito. potência, de O a 300 watts e

Não existemregras no dß Drag Mendonçaexplicou aíndaque o acima de 300. O organizador
Racing. S6 não pode ter ouvido humano suporta até 110 garante. que as instaladoras des
nenhumarachadurano vidro do decibéis, acima disso é irritação, certos vencedores tambémserão
carro, caso contrário, se a

.

Ele acredita que terá carro premadas, mas s6 levarão o

freqüência do som sintonizar equipado com som que vai
.

prêmio definitivamente se

com a rachadura,' o vidro. chegar a 146 dB's. A pressão gänbarein o concurso por três
explodirá, o chamado fenômeno sonora do carro serámedidapor vezes. "Não precisa ser

de ressonância "Quanto mais um aparelho especial chamado consecutivo", lembrou,
vedado o carro mais pressão. RTA (Análise deTempoReal) e .

informando que Joinville, São '

sonora", alertou Mendonça, cada competidor terá 30 Bento do Sul,Mafrae Blwrienau
acrescentando que além do segundos para mostrar a tanDéP1sediarãoo�nato,
campeonato terá exposições de

.

. potência do som ainda sem data definida.

exposições à bailes típicos.
Estã confirmado para o dia

cinco de abril .o baile para a

escolha da Rainha do

Centenário,
.

com a Banda

Tureck, deRio Negrinho. De
acordo com o presidente da

organização executiva, após
a escolha da rainha, serão
confeccionados os convites e
distribuidos à população.

O evento inicia-se com

. exposição da Indústria,'
Comércio e Agricultura de

Corupá. "Ficarão expostos

GVaiie Informática
Ruo Baröo do RIO Bronco, 620 - Forie 372-1968

MICROS -IMPRESSORAS - SUPRIMENTOS
ACESSÓRIOS - ASSISTÊN�IATÉCNICA·

Confira. Nossos Preços
�ENTiUM 1 00 MHZ
US$ 1. 1 60,00

PENTiUM 166 MHZ
US$ ·1.54�,00

PENTiUM 1" J\1HZ
.

US$ 1.'00,00
PE-NTÍUM 200 MHZ
US$ 1.74�,OO

NA AREA DE INFORMATICA. MAIS DO QUE
PREÇO. oocePRECISA DE QUALIDADE!

-

* Preçosválidos enquanto dl1l'lll' o estoque. * Impostosnlo inclusos
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Jaraguá do Sul, '14 de março de 1997 ·ESPOR1E

ano, "Estamos nos mobilizando a

procura de patrocinadores" ,

afirmou, acrescentado que já. fez
contato com algumas empresas,
mas, por enquanto, nada está.
definido.

Outro impasse é a equipe em

que Sacht irá competir. Está
sendo cogitada a equipe de
André Bragantini, campeão da
Fórmula Fiat, do ano passado,

.

que nesta temporada participará
da Fórmula Pálio. "Vamos
buscar estrutura que nos ofereça
condições de estarrros na ponta",
.revelou. O carrpeão da Categoria
Uno é automaticamente
classificado para disputar a

Fórmula Pálio do ano seguinte.
�acht prometeu que estará lá. .

JACsofregoleada
1histórica' _.

Crkiúma - o Jaraguá Atlético
. Clube sofreu amaior derrota de sua

história, perdeu para o Cricilbna por
9 � 1. O jogo aconteceu, na noite da
nltíma quarta-feira (12), no Estádio
Heriberto HUlse, em Crici11ma. Para

complicar ainda maiS a"situáçAo, o
meia-esquerda Miranda foi expulso
no início-do primeiro tempo, depois
de cometer pela segunda vez' falta
violenta.Minutos antes, ele já havia
toinado cartão amarelo e não restou
outra alternativa ao juiz, - senão
mostrar-lhe o cartAo vermelho.

Apesar de estar abalado pela
derrotapor um placar tão elástico, o
técnico Acosta admitiu que o

.Crícínmapoderia ter feitomuito maís

gols. "Não sei o quê aconteceu. SAo
coisas que acontecem de de� em.dez
anos. Poderíamos ter perdido de
mais. OGricilbna teve chances de

fazerpelo menosmaísuns oito géls",'
declarou, acrescentando que o time

que perdeu para o Crícíüma (öi o
.

. mesmo que venceu os dois jogos
anteriores. No domingo passado, o
JAC enfrentou o Ava{, no Estádio
JoãoMarcatto, e ganhou por 2xO.

Na tarde de ontem,Acostareuniu
o time para um bate-papo
descontraíde com ós jogadores que

,

.

enfrentaram o Crícíäma, 6 objetivo,
segundo ele, era tentar "levantar o '

ArCJ.Iilo'CP

9 x
astral da moçada", Para os demais,
Acostadirigiuum treíno. "Temosque
encarar essa derrota como um fafo
anormal. Porém, é preciso' cabeça
fria. Um bate-papo descontraído irá

fazer bem aos garotos", afirmou.
O �eiro gol do Cricíríma foi

de fálta. Após sofrer o gol, o JAC

equilibrou a partida, levando o

· segundo somente no final do

primeiro tempo. No segundo tempo;
porém, a: coisa desandou. Nos 12

primeiros minutos, ö Crícíüma fez

quatro gols, desestabilizando o time
do Jaraguá. Depois feZ mais um, e

s6 quando já perdia por 5xÓ é que
Veneza fez o gol de honra do JAC.
Os outros gols da Crícínma saíram

em seqüência,
. Aos 30 minutos do segundo

tempo, Acosta substituiu o goleiro
Jean por Luciano, do time de

juniores. "Achei que o Jean estava

abalado e preferi substítuí-Io",
justíãcou.No pr6ximo domingo(16), .

o JAC enfrenta o Blumenau, no
Estádio João M!U'catto .. Para esse

jogô, voltam Ado e -Barbosa, que
estavam suspensos porterem levado

.

o terceiro cartão amarelo.
Apesardaderrota, o JACmanteve

amesma posição na tabela, ocupa a

· quarta colocação, com 1Opontos, atráS
·

do líder Avaí, com 13 pontos,
Chapecoense, com 12, e Atlético do
Alto Vale e Figueirense, com 11. "A

classificação só depende de nös, Se
,

vencermos o Blumenau no domingo e ,

empetannos com o Atlético, em Rio
. do Sul, estaremos classificados",
explicou. O JAC tem saldo negativo
de oito gols, terceiro Critério para a

.

.classificação. O,primeiro é o nümero
de pontos ganhos, seguido pelo
número de Vitórias .

. CODEJAS' - COMPANIßA DE DESENVOLVIMENTO DÊ JARAGUÁ DO SUL S/A.
CGC (MF) 00.513.208/0001-04

RUA 469, SIN° - Bana do Rio Molha,

Jaraguá do Sul - SC

,EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIÀ _-

o Presidente. da Companhia deDesenvolvimento de Jaraguá do Sul SIA - CODEJAS, no 08'0 das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Senhores Acionistas, para reunirem-se no dia 21 de março de
1997, às 16:ooh, oll sede socialda Companhia, na Rua 469, sInO - Fundos, Barra do Rio Molha, Jaráguá do
Sul, SC, para deliberarem sobre o seguinte:

.

.

-

,

1 - Análise do Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira relativas ao 'exercício findo em 3111286;
2 - Aumento do Capital Social, pela incorporação da Conta de Reservas de Lucros;

.

3 - Alteração do quadro de acionistas;
.

.

.

-

4 - Fixação. dos salãrios da diretoria;
5 - Outros interesses da 's�edade.

Jaraguá do Sul, 10 de março de 1997'

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
. Diretor-Presidente '

-

Ivan Sacht estréia'na
Fórmula Fiat Turismo

Jaraguá do Sul - O piloto
jaraguaense Ivan Sacht, que
conquistou, no ano passado, 0-
título do. Campeonato Catarinense
de Marcas, irá participar do.

CampeonatoBrasileiro de Fórmula

Fia� Turismo, Categoria Uno. A
abertura oficial da prova está

. prevista para o dia 13 de abril, no
autódromo de Tarwnã, em Porto

,

Alegre. Em 96,·Sacht correu à

título. de experiência em seis·
provas do Campeonato Brasileiro.

Segundo ele, a participação. no
brasileiro serviu como preparação .

para a competição. deste ano.

De acordo com o. piloto, a

manutenção de uma equipe, desde .

mecânico à assessoria, lhe �. um
custo de cerca de USS 100 mil por

.....

IIOIJB ,O

SEGUROS GARCIA
Fone/FaX 371-1 788
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Administradorgarante quepresídio
- . ,

atividades ainda este mês

CORREIO DO povo - 16

• • •••

InIcIa

• hto�uido
Ronchl'val assumir

.

a direção da casa, '

nomeação foi
pub/lcada no Diário
Oficia/em 26 de
fevereiro

Jaraguá do Sul -. o

investigadorpolicial IvoGuido
Ronchi foi nomeado

.

administrador do presídiomu-
-nicípal, em ato do governador
Paulo AfonsoVieira (pMDB),
publicado noDiário Oficial do '

Estado, no dia 26 de fevereiro.

Ronchi, no entanto, äfirmou

que a assinatura da nomeação
, foi feita no dia 12 de fevereiro. .

Ele garant\u que com a

nomeação, opresídio deverá.
iniciar as atividades ainda este
mês.

Confirmando a declaração
de Ronchi, na tarde de terça
feira (11), esteve na cidade o

diretor da Diap (Diretoria de

Administração Penal), Luiz

;

Conjirmilllo: 1110RonchUo lItlminútrtuIIwdo"el. d�JtIragud
do Sul

Wanderley.Sala..Segundo o

presidente da Câmara .de
Vereadores, Pedro Garcia

(PMDB), Sala� reuniu com

o prefeito, Geraldo

Werninghaus (PFL),
anunciando que o presídio
entrará emfuncionamemo este

Policiais civis emilitaresprendem
.

'

traficante e usuários de droga
Jaraguá do Sul - Numa" A Delegacia' de Polícia, no

operação conjunta entre as entanto, não soube

Polícias Civil e Militar, na informar a idade' -dos

madrugada da última

sexta-feira (7), na

Danceteria Schopping

menores foram

'surpreendidos. usando

maconha e cocaína:

Segundo a delegada, as
menores foram liberados

. após pagarem R$ 100,00

usuários.

Ferraça foi preso ao ser

flagrado vendendo cocaína

Club, no Bairro Francisco para um estudante dentro
.

de fiança e irão prestar
,

de Paulo, foram presos o da danceteria. Segundo a serviços à comunidade

, servente de pedreiro Dou- delegada Jurema Wulf, as como penalidade, de

glas Ferraça, de 22 anos.. informações que um acordo com a Lei 9.099. °
acusado de > traficar traficante estava agindo. no acusado de tráfico foi,

'drogas, e os menores Schopping Club levaram encaminhado ao presídio
D.O.R.,·A.D.G..F e J.P.O, os policiais a intensificar de Joinville e poderá ser

que foram liberados no as investigações no local. condenado' à pena que
mesmo dia, or,consumo. Na 'mesma noite, os varia de três a 12 anos�

Campeonato de Som Automotivo 19 OB Drag Racing (SPL· Nível de Pressio Sono,,)
Dia L6 de TIUlTÇO de 1997 - Loca): Parque de Eventos - Iaraguâ do Sul

omputadores
Periféricos

Suprimentos

mês.
- Ele (odiretor) nas garantiu

qúe o presídio está em

condições de funcionar. SegundoGarcia, odiretortinha
Apontando apenas que as planos de ficar até à noite na

guaritas e asbarras de ferro do cidade, mas foi obrigado a

pátio interno são reparos que 'retornar à capital por
podem ser feitos com o prQblemas pessoais. "Ele (

.

presídio em operação - diretor) ficou pouco tempo
garantiu o parlamentar, mas prometeu voltar seman

informando que Sala irá
.

que vem", informou Garcia. '

expedir um documento a FALTA D

Werninghaus solicitando a. COMUNICAÇÃO - Até à

parceria da Prefeitura para o ' manhã de terça-feil'a ô prefeito
fornecimento de alguns itens, Geraldo

, Werninghau�
como por exemplo, desconhecia que o diretor da'
funcionários. A declaração de Diap estaria na cidade. "Não
Sala, entretanto, confronta 00Ól fui informado da presença
os levantamentos de uma dele", comentou, adiantando
comissão composta por que os reparos solicitados para .

vereadores, delegados, serem feitos no presídio não

romandante daPolíciaMilitar, 'estão no orçamento da
e autôridades, feitos na semana 'Prefeitura. "É preciso defurir as
passada no presídio, quando .príorídades e adequar a receita
apontou, diversas doMunicípio às necessidades,
irregularidades que 'Vamos entrar em contato com

comprometem a segurança. a Secretária' Estadual de-:
Sala esteve com o prefeito Segurança para .negociannos

apenas, quinze minutos. os recursos", declarou..
\

R. Relnoldo Rau, 278
TeUFax: (047) 372-3188

NATAÇ;ÃO- HIDROGINÁSTICA- HIDROTERAPIA�
CONDICIONAMENTO FfslCO - MUSCULAÇÃO -

GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO
FfslCA COMPUTADORIZADA - DAf':!ÇA
APf\RELI10S COMPUTADORIZADOS

OFEàsORES HABILITADOS.

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Hor'rlo:
08:30 à. 11230 - 14:30 à. 22:00 ,

Rua Amazonas, 426
Fone: (047) 372-1493
Jaraguá do Su.l- SC

Promoção: Som Mendonça
MaiorL':-; i111UrIll,I','I)L':-;: .17 1-..j.624
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