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Tein sempre 'Um 'li

,jeito de fazer
,

, ,melhor

Diretor do Departamento Amador assume

presidência do Iaraguâ Atlético Clube
, .

Sérgio Luiz da Silva é o novo O presidente interino do clube

presidente do Jaraguá Atlético Clube. afirmou que a primeira providência a
Ele assume o cargo com o pedido de ser tomada é buscar recursos para
afastamento por 180 dias feito por pagar os salários de fevereiro.

Ângelo Margutte, que alega No pr6ximo domingo (23), o JAe
"recomendação médica". O pedido enfrenta o Atlético do Alto Vale,' em I

oficial' e ue ontem (20) ao Rio do Sul, e precisa da vitória para ,'MODA IN11MACOM QUALIDADE,
preside d� �iÍse o , as de continuar no

IBmar mtaHnllote'ca PM'l/ica cQpeonaf;o. MgiDa
" ao estado

BIBlIOT.PUBLICA DO EST. DE
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

A VEipofeira Agroindilstrial. de Guarmnirim foi
lançada ofkialmente na noite de ontem (20), no
fat'que �unicipal de Exposição. Apr�ximada""IIIL-....;
,300 pess(Jas, entre autoridades,e empresárWs da:::-�,!::,:=;I:=�'

_ cidade, estiveram presente� ao evento. �. \"H'(�;,.�
A Comissão Organizadora já definiu a data de' �, �r...,,,,,,,,,,,,
realização da VEipofeira, que acontece de tr�14

,i

f ,��
iris anos, �e 22 a.31 de agosto? no Par!ueM_��l�{f,:::l!
de Eventos. Cerca ,de R$ 40 nulforam investidoS- �
divulgação.

'
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A Expofeira tem com!l objetivo a integração e o."!ßI.O'11 ••
desenvolvimento do Município. O presidente da Aciag

, (Associação Comercial,' Industrial e Agrko1tJ.,2d� ;

I
' J

Guaramirim), Adriano Zimmermann,' coordt11i.ulor
geral, infotmou que os 90 estandes:da indúsÓff, e' dp
comércio já foram comercializados. Ele prevI que um,

público, em tomo de 80milpessoas de"erá visitar a

feira durante os dez dias de festa.
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S_b2lac:lc:» 22 cl.. NI_rçc:»
,c:l2Ia" eh 30 àulS ... e ...
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UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA

CADA CARRO FINANCIADO•.
v
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Carta, aberta
CO�O DO povo - 2 Jaraguá do Sul, 21 demarço de 1997

o ensino no país parecemesmo condenado apermanecer atrasado e carente
de recursos e atenção dos governos federal, estadual emunicipal - namaioria
dos casos. A grande contribuição à educação fica por conta da criatividade e

,
' Escutamos a todomomento, nosmeios de comunicação; a necessidade urgente que há no Brasil dedo compromisso, quase que sacerdotal, dos professores, mal remunerados e

-

uma reforma tributária, para melhor administrar as empresas, entidades e o prõprío governo, pois
sem expectativas de melhorias. A nobre "missão" dos profissionais de ensino hoje, há uma verdadeira desordem tributária no 'país.
está cada vez mais distante dos sonhos dos jovens. Pesquisas apontam que a Observemos um exemplo claro dessa desordem tnbutária, que tem prejudicado a nossa própria

cidade. A criação de uma taxa nas contas de luz, que tem como objetivo lYudar os hospitais de
procura pelos cursos da área 'do magistério está caindo vertiginosamente. Jaraguá do Sul, permitindo que eles sobrevivam, já que a taxa ameniza a situação caótica que vivem

Com quem"nossos f.tlhos irão aprendei? J

•

os dois hospitais do Município. Onde estã o dioheiro que pagamos, em forma de impostos ou

Para se ter uma; idéia do abandono e do descaso dos governantes para com contribuições, aos governos estadual e federal e que deveriam ser destinado parte para a manutenção

a educação no, Brasil, basta analisarmos alguns dados relativos' às, C,'ondições
dos hospitaiS, para que eles não precisassem passar pelo atual estado de penúria ao qual estão?
t! necessário uma verdadeira reforma tributária com direitos, deveres e obrigações. Chega de leis

-; de vida e trabalho dos profissionais de ensino. Além disso, enquanto um confusas e cheias de parágrafos dificeis de entender e compreender o sistema tributário.Não fazer
secretário municipal recebe .mensalmente R$ 4.441,83, um professor da rede apenas remendos de impostos para atender uma determinada área, pois essa precisa de recursos. Há

pública ganha R$ 580,05, para dar 40 horas/aula semanais. Um deputado necessida!ledeolharmosdefrenteoproblen1adasonegaçãonaáreaprivada,osdesviosescandalos08,
observados no setor püblico. Afinal, quem é que não está querendo essa reforma, e por que motivo?

estadual ganha em média R$ 6 mil, sem os benefícios, e um professor com Uma reforma séria só contribuiría para o crescimento da nossa nação.
curso superiordeuma escola do Estado ganhamíseros R$ 452,03. O professor ' Tantos impostos, ICMS, IR, IOC. CPMF, contribuição
para o ·curso médio investiu,' no mínimo, .13 anos de sua vida em estudos. O Social... temos de exigir essa reforma, sabermos quem arrecada, para onde o dinheiro vai, quem

selá o responsável pela sua liberação, e quem receberá esse dinheiro. Regras claras, especificas.
deputado e o secretário, às vezes, s6 teve um bom padrinho político. t! hora de uma reforma tributáÍ'ia a�equada'ànossa nação.

Esses contrastes fazem parle da culturado país e continuam graças apolítica
neoliberal implantada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso que não

contempla a educação, Pior! esta está rel�gad'a a 'segundo plano. Somando
tudo isso à ineficiência administrativa para o setor. A globalização pretendida
por FHC não estabelece vínculo entre crescimento econômico e progresso
educacional ecientífico. Ele insiste na propaganda da estabilização damoeda
e, desta forma, vai mascarando as precariedades e as necessidades do ensino
no país. Há escolas que não têm sequer cadeiras para os alunos, isto sem falar'

que oprofessor, além de ganhar salários ridículos, sempre com atraso,
encontram as piores condições possíveis de exercer a atividade,
A miséria é generalizada e não está restrita aos confins do país. O governo

de Minas, Gerais vem investindo.maciçamente em propaganda de projetos e

"benfeitorias" na qualidade. do ensino no Estado, considerado o melhor do

Brasil. Para quem conhece a estrutura e as mudanças feitas no ensino mineiro
sabe que ele carece de muita coisa e está .longe de ser comparado com os

países onde o ensino é tratado com o devido respeito, O governador Eduardo
Azeredo botou na rua centenas de professores, dentro do plano de "reajuste".
.0 certo seria divulgar Minas Gerais como o Estado com, a educação menos

ruim.

Aprofundando mais a discussão, vê-se ainda uma precária mudança nos

, padrões educacionais, numprocesso doloroso e contraditörio, onde o resultado
final deverá ser, com certeza, o completo sucateamento do ensino brasileiro.
Os projetos do governo-para a educação não passam de quireras e paliativos
que não atendem as reais necessidades da educação. Permitindo a volta da

velha ordem que ainda predomina no setor.
'

'

É lamentável'que um país com pretensões de ficar entre os grandes, vire as

costas à educação. Não é admissível que os professores continuem recebendo
a miséria estabelecida pelos govêmos, enquanto que a economia se estabiliza

,

e as indústrias crescem. Já está na hora do' sociólogo Fernando Henrique
Cardoso abrir os olhos para � questão e tentar reverter o quadro. Só .com

educação poderemos entrar no terceiro milênio com iguais condições de

competir com os países desenvolvidos. Aliás, são desenvolvidos justamente
porque investem em "educação, sendo esta a prioridade de governo. É bom

•
"

lembrar a célebre frase de Monteiro Lobato: "Um país se faz com homens e

livros".

Matricu.le.;se iánoYázigi e p'articipe cio

Prêmi'o' Cidadão do·Mundo

EDITOFlIAL

Quepais é esse?
Reforma,Tributária

*Sirgio L. Nagel

* Presidente da Camara de Dirigentes Lojislils de JaragutS do Stil

Sem direito à dádiva da vida
* Josl C�tillu)Pinto

No último parágrafo d� artigo intitulado "A segurança neste pais", publicada em 22 de fevereiro,
no "Jornal Tribunada Fronteira", editado na cidade de Rio Negro-PR, tj.z a seguinte pergunta: sen
que se existisse no Brasil um preceito judicial impondo a reclusão com, trabalho forçado, prisão
perpétua e pena demorte estaria resolvido o nosso problema de segurança'I Duvidei, mas seria Uma
nova cartada com o fim de amenizar a série de crimes que vem sacudindo o nosso país. E vem

reforçar essa dúvida o fato de uma nação grandemente industrializada, possuidora de alta tecnologia,
adiantada ci por isso a mais rica, poderosa e respeitada no mundo, distribuida em 50 Estados, sendo
que em 39 deles existe a pena de morte e, no entanto, é palco de verdadeira avalanche de crimes;
inclusive, osmais hediondos. Esse pais são os Estados Unidos da América e pelo qual, não obstante

os deslizes citados, tenho grande admiração, entusiasmado como que � pomposo, magnífico, grandioso
,e cheio de poder. '"

'

Bnfím, se uma nação do porte dos Estados Unidos daAmérica adota a penademorte é porque ela

tem a razão de ser. Isso nos faz lembrar que por duas ocasiões citamos, neste espaço, a existência de

indivíduos que, pela condutaaltamente criminosa, nãomerecem viver, não têm direito a sacrossanta

dádiva da vida. E não só esses foras da lei, 'mas também um certo tipo de quadrilheiros que abundam
por aí afora e com suas ações Iadravazes roubam de n6s, contrjbuintes, devem ser punidos

. exemplarmente, isto é, com rigor, energicamente mesmo.

,

* Funcwn4rio federol flPosen.JD
r

ArtigGI!J para Carta Aberta, devem ser enviados para Av.MareçhalDeodoro da Fonseca, 122, 10 aníJar.
Aß cartas deVem conter nomúlmo 30 lobas de 70,toques. ÖJomálse reserva o diCelto deslnte.r o

, testo e fazer as correções ortogr6flc:as e gramaticais necesdriljs
,
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o Prêmio Cidadão do MlIldo, do Yézisj pode levar voc. para um st4)er curso de iclomas em uma de nossas
escolas internacionais Intemexusl Por<Jle agora no Yézisj suas atividades na escola, sua's no.tas, suas atitudes e
sua Participação na vida da sua cidade e do seu planeta valem muitos pontosl Voe. aprende in".s can I.ma

,

turma que tem a sua cara. e tem cnance de cOfT1)lementar o seu curso com experi.ncia inesqueclvel no exteriorl

Conheça mais sobre o regUamento do prêmio no novo Yézigi de Jaraguá do SUL Mas faoça'já sua matricula e
,

saia na frentel
'

;í���
R. Presidente Epitácio
.Pessoa, 85 Centro
,Fone: 372-0703
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'Justiça nega liminar a suplentes de vereadores de Guaramirim.
.Sentença foi expe,dida na
séIJJanapa$sada.lmpetrantes
prometem recor,erà instâncias
superiores, não acatando a
decisão doplenário da Câmara
Alunicipal

'

�ram'irim - A juizaMaria Tereza VJSaßi
da CostaSilvaindeferiuomandado de segurançà,
com pedido de liminar, impetrado pelos suplentes
de vereadores Alcibaldo, Germann (PPB) e

Valdemar Vitol (PMDB)" que no início dejaneiro
recorreramà Justiça paragarantir o direito àposse
como parlamentares no Municlpio.A decisão da

juiza Maria Tereza'mantém o atual nümero de
vereadores da Câmara Municipal.

'

Entre os dias 15 e 30 de dezembro do ano

passado.iaCâmara de Vereadores se reuniuem
sessão extraordínäria, onde foi, aprovado o

aumento do número de vereadores de nove para
11. O atual presidente da Casa, Ivaldo '

Kuezkowskí (PFL), ao assumir o Legislativo, no
início dó ano, decidiu anular as sessões alegando

, irregulariiJades. Desta forma. Germann e Vito�
atê então entre os parlamentares da,cidade, Dão
puderam tomar posse. Depois disto, eles
recorreram à Justiça na tentativa de garantir a
vaga na Câmara Municial�

Por telefone, Valdemar Vitol disse
desconhecer a decisão judicial, mas garantiu que
irá recorrer à inStâncias superiores. "Vamosbotar
pra frente, até.Brasília se for preciso. Se.aCâmara
decidiu àumentar o número de vereadores, não

vamos ficar de fora só porque o Polaco (Ivaldo
Kuezkowski) quer", afirmou, para depois dizer

que não tinhamaisnenhuma declaração para dar.
Kuczkowski, per sua vez, reforçou a decisão do

plenário quemanteve os atuais nove vereadores.
,

A .legíslatura passada aprovou quatro
alterações: reduziu de doispara umano omandato
da Mesa Diretora; diminuiram em 30 dias as

férias dos vereaderes,u erçementodo Municlpio
e o aumento don1ímero de parlamentares. As duas
últimas foram consideradas írregulares pelo
presidente da casa. "Eleição se ganha no dia três
de outubro e não no dia 26 de dezembro",
ironizou, numa alusão ao aumento do nt1mero de

Fatmà e lhama exigem legalização depedreiras
Corupá -.A Fatrna (Fundação deAmparo

e Tecnologia do Meio Ambiente) e o lhama
"
(Instituto Brasileiro de R�ursos Naturais e

Meio Ambiente) estão pressionando o

prefeito, LUiz Carlos Tamanini (PMDB), a
legalizar as pedreiras do Município, para que
este possa explorar os recursos minerais sem
infringir nenhum dispositivo ambiental. A

prefeitura tem retirado macadame para ser

utilizado na manutenção de estradas sem

obedecer as normas definídaspela legislação.
Agora, os órgãos ambientais estão exigindo
que Tamaniní elabore' um projeto dé

, preservação ambiental para as 20 pedreiras
I existentes na cidade.

- Eles (os õrg ãos ambientais) estão

corretos, mas o custo para essa legalização é
muito alto", observou-o prefeito, informando
que o preço para a elaboração de um projeto

do gênero pode chegar até R$ 100 mil,
dependendo do contrato.

Em março do ano passado, Tarranini,
então secretário de Obras, foi detido porque
estava retirando macadame"de uma das

pedreiras. Segundo o prefeito, o tratorista
está respondendo processo até hoje. Ele
admite que a licença é necessária, mas

ressalta que serão precisos profissionais
com> geólogos, topögraíos e engenheiros.
"Eles cobram caro", reforça.

Tamanini pretende legalizar pelo menos

cinco das, 20 pedreiras da cidade. Ele
, prometeu. iniciar a elaboração do, projeto
ainda este mês. ''Irei negociar com empresas

"que prestam este tipo' de serviço. Vou

procurar um Preço que seja justo", afirmou,
lembrando que assim não violará os artigos
relativos a licitações.

TOPSECRET-----�----'--"-,...----���
Os secretários de Jaragaá do Sul estiveram

reunidos durante todo o dia de ontem (20),
em local indeterminado. Segundo aAssessoría
de Imprensa da Prefeitura, o encontro não
tinha hora para terminar e iniciou por volta
das 8h30. A assessoria, no entanto, não soube
informar os assuntos em pauta para a

discussão. Especulava-se que o secretariado

deveria estar avaliando os primeiros três tne:ses
de adnünistração Werninghaus.

O diretor da Divisão de Imprensa, Odair
Berthi, disse que somente hoje teria

informações a respeito da reun-i-ão do '

secretariada. "Só depois disto é que
poderemos dar qualquer esclarééimento",
desconversou.

vereadores que foi feito nö dia 26 de dezembro.
O outro Suplente, Alcibaldo Germann. fez

coro com o colega eprometeu também recorrer

ao 1RB (Tribunal Regional Eleitoral) e ao TSE

(Tribunal Superior Eleitoral); Ele informou qu� "

soube da decisão da juíza Maria Tereza:através -

-do advogado Sflvio Borges de Jesus, "IDa�, fe],: .

questão de frisar que não baviarecebido nenhum
comunicado da' Justiça. "Não estou centra a

Justiça local, mas sei que tenho chances de ser
�

vereador ainda nesta legislatura, por 'isso; vou ,

esgotai- todos os recursos para assumir a vaga",
prometeu.

LEI ORGÂNICA - Germann explicou que
os argumentos deles estão fundamentados na Lei
Orgânica do Municlpio, válida desde 1991. "Ela

(aLei Orgânica) ,é clara: no momento em que a'

cidade comprove que a' população é superior a
20milhabitantes, automaticamente aumenta duas
cadeiras no Legislative". O senso de . 1996

registrou 20,8 mil habitantes em GuarLniriin.
Kuczkowski, no entanto, rebate os argumentos
de Germann. Segundo ele, pelo numere de
habitantes, Guaéamírfm pode ter �té 13

vereadores, mas a decisão é de competência do '

TSE. "O número deve ser fixado até o prazo limite
das convenções partidárias, o que não foi-feito
neste caso", esclareceu.

MODATNTIMA COM QUALIDADE

CONFORTO
BElLEZA

ESEDU'ÇÃO
EM TODA A LI'NHA fNTIMA

NOITE E. DIA.

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

Segunda à sexta" 9:00 às 19:00hs
Sábado· 9:00 às 13:00hs

I Ultrassonografia - �diologia'Geral",e Pediátrica
To�ografia computadorizada � Angiografia digitàl ., Manlogt"afia
RESPONSÁVEIS' TÉCNICOS;
Dr. Ediberto R. Schukste - CRM 3493
:Dr. .Jorge Luiz da Fonseca - CRM 5802
Dr. Roberto Keil JUnior - CRM 1629·Df:'IMAGEM

Hospital Jaraguá
R. Jorge Czerniewicz, slnfl- Fone: (047) 371-:-9653 - Fax: (047) 371-1510 - Jar�guá do Sul- sc'
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lVIosaico
Privilégio ,

A Prefeitura de Jaraguá do Sul distribuiu .a relação dàs pessoas
"

'

autorizadas a entrar no estacionamento privativo. ,

Constam da lista, secretários, diretores de fundações e autarquias, além
de oito dos 15 vereadores.
Exatamente os sete que votaram oontra urra emenda ao projeto do '

prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) mais o presidente do Legislativo,
Pedro Garcia (pMDB).-

Explicação
o secretário de Administração e Finanças, Sérgio Kuchenbecker,
confirmou a lista e disse que, nã<! há restrições aos nomes dos demais
vereadores.
- Os que estão na lista são, os que mais freqUentam a Prefeitura -

justificou.

Excesso'
O vigia da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Pedro Bueno de Souza, foi
punido com advertência por ter se recusado a USM um quepe, que o

,

Setor de Pessoal afnma ser "equipamento de proteção".
Segundo Souza, o quepe, não era individual.

'

oSindicato dos Servidores interveio no caso. O secretário Kuchenbecker
, garantiu que não vai penalizar o servidor. "Foi um excesso de zelo.

Quando tomei conhecimento já haviam expedido a' advertência, mas

não vamos penalizã-lo", reforçou, infornando
.

que a administração'
encomendou q�epes para todos os funcionários.

Impàsse
, A Secretaria de Administração e Finanças ;orrogou o prazo pera o

pagamento do alvará de localização, ainda sub judice, para o dia 25 de
maio.
Kuchenbecker informou que deverá se reunir na próxima semana com
representantes da CDL e Acijs para discutir o assunto.

, ,

Toma-lá-dâ-cá
Cerca de 220 prefeitos estiveram, semana passada, na capital para
"Ievar solidariedade" ao governador Paulo Afonso Vieira (pMDB), em
decorrência das suspeitas sobre a emissão e operações COm as Letras do
Tesouro.
o objetivo dos prefeitos, no entanto, era garantir que os recursos obtido's
com os títulos públicos cheguem até seus municípios.

, ,

Peloavesso
Santa Catarina é o recordista brasileiro em acidentes de trânsito,
envolvendo homens e mulheres na faixa entre 15 e 29 anos.

Nos últimos três anos, 3.667 homens morreram nas estradas
catarinenses. Somente cá primeira quinzena de março, 26 pessoas
morreram.

Principal causa é ii imprudência,

Noar
o Ministério das Commicações informou que, nos próximos quatro
meses, estarão abertos mais ,520 editais de licitação pública para
concessão de rádios é lV's.
Para Jaraguá do Sul, está previsto ,a instalação de outra rádio FM'.
Guaramirim terá a concessão para explorar uma rádio de ondas médias,
enquanto que Blumenau, Criciúma, Joinville e Rio d� SUl poderão
ganhar canal de televisão.

Executivo daSkoda afirma que Iaraguâ
do Sul é a preferidapara sediarfábrica
• Prefeito Geraldo

Werninghaus deve
viajar no final" de abril à
República Tcheca para
discutir o assunto com
diretores da empresa e

oferecer mais
-

Informações
Jaraguá do Sul- O diretor'

de projetas da Skoda para o

Brasil,Vladnir Knizek,'deClarou
que a cidade oferecetoda infra
estrutura necessária para a'

instalação de uma unidade da

empresa e é a .preferida pelos
diretores. A informação é do
secretário de Desenvoívímento
Econômico, SolonSchrauth, que
esteve reunido Co1l1 Knizek:, no
último sábado (15), no Hotel

Etalan, juntamente .com o

prefeito Geraldo Werninghaus
(PFL) e com.o vice-prefeito
Irineu Pasold (PSDB). ASkoda
pretende montar os caminhões
Liaz e Tratá, veículos entre oito
e' 30 toneladas. Knizek veio à

�
-

Na luta: Schrauth disse que governo municipal mantém as

negociações com a Skoda

,
-

cidade para a inauguração da

loja,Mega Store, na sexta-feira
(14)., a convite do diretor-

'presidente da Marisol. Vicente
Donini.

'

De acordo com Schrauth, o
executivo da Skoda reafírmou

que a escolha do local para a

instalação da unida<le da

empresa será técnica,
-.

obedecendo alguns critérios
, defmidos pelamatriz: a fábrica
não pode ser construída no

litoral, paraevitar queamaresia,
danifique os componentes e

materiais utilizados, deve ser

instalada em urna. cidade que
ofereçamão-de-obraqualificada
IKi setor de nrtal-rnecânica, além
de ficar próximo à ferrovia, Na
opinião do secretário, a condição
da não instalação no litoral, tira
Imbituba do päreo.A cidade é a

preferidapelo governadorPaulo
Afonso (pMDB), de acordo com
as especulações.

- Ele não foi enfático na

colocação, mas deixou

transparecer que Jaraguä do Sul
tem .muita chance de ser a

escojhida, A errpresa não fez

qualquer exigência para o

_ Município, apenas aguarda as

inforImÇóes arespeito doProdec
(programa de incentivos fiscais
do governo do Estado) -

informou Schrauth,
acrescentando que, no fmal do
ano passado, a Prefeitura

apresentou 12 locais possíveis
para a instalaÇão da unidade da
Skoda. São terrenos periféricos,
que o secretario prefere não
revelar para evitar especulações
imobiliárias. Schrauth, no

entanto, se mostrou preocupado
com a possibilidade do governo
do Estado - interferir nas

negociações.
VIAGEM, - Para dar

prosseguimento às negociações
em tomo davinda daSkodapara
Jaraguá do Sul, o prefeito
.Geraldo Werninghaus deverá

embarcar. no fina) de abril, para
aRepúblicaTcheca. Emjaneiro,

estava prevista a visita do

governadorPaulo Afonso aquele
país. O governador deixou de

comparecer e frustrou os

diretores da empresa. Schrauth
disse que a ,Skoda deverá

divulgar o local defmido para a
instalação da fábricaem90 dias,
iniciando as obras aindaesteano.

Werninghaus vai levar mais

informações arespeito dacidade
e da ,infra-estrutura.

Outros Estados estão

disputando a unidade, mas, de
acordo como secretário, Knizek
afirmou que á preferência é por

_

Santa,Catarina. "Os contatos,
, entretanto, serão feitos entre as

executivos daSkodaeo governo
doEstado", ponderou Schrauth..
A Skoda pretende,' no

primeiro ano; montar cerca de
-

500 unidades; dobrando
_

a

produção no segundo e, no

terceiro, iniciar a participação
brasileira na fabricação dos

caminhões. "Depois de estar

estruturada. a empresa vai

produzir 10mil carros por ano,
com 60% dematerial brasileiro':'

ir 371-1422
\

,
, ,
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I

A

EnIO Padllha Pilho
'.

Calculadora
O pesquisador quer saber se eu sou eontra ou a favor do uso de calculadora em sala de

aula.
Eu respondo com outra pergunta: "o senhor é contra ou' a favor do uso da caneta

esferográfica e do uso do caderno espiral? "ou preferia que os alunos continuassem usando

giz e pedra como nossosavós?"
,

"Não é amesma coisa" me retruca o pesquisador. "No caso da calculadora é que está
em jogo é o desenvolvimento do raciocínio do aluno...

Ora, ora, ora, senhor pesquisador!
Que raciocínio? .

E por acãso, sem calculadora, os alunos. das nossas escolas estão desenvolvendo o

raciocínio?Poracaso os alunos emgeral aprendemmatemática naescola? Sejamos sinceros:
me�es de 1% dos estudantes brasileiros saem do primeiro grau com conhecimentos mínimos
de matemática.

Na verdade, a calculadora eletrônica estasofrendou� discriminção injustaedescabida
pelas mesmas pessoas que teriam ajudado a igreja a queimar Galileu, se estivissémos na
idade média.

.

O que eu estou querendo dizer é que a calculadora não é urna moda.
Uma mania de jovens adolescentes, Não é uma febre passàgeira,
O que muitos-reacionários não estão querendo perceber é que a calculadora eletrônica

representa um avanço tecnolögico e já faz p� do dia-a-dia de quase todo .mundo.

Não se pode negar uma conquista da humanidade. Nem construir barreiras para o
.

. .

progresso.
.

Ao condenannos pura e simplesmente o uso da calculadora em sala deaula, nós estamos,
naverdade, negando uma realidade indis�tível: à calculadora éum instrumento de trabalho

capaz de realizar um trabalho braçal em tempo reduzido,
Que ninguém se iluda executando uma múltiplícação, extrair Urna raiz quadrada,

.

ou

calcular um seno de� ângulo não tem nada de:''trabalho inteléqnal" ou "raciocínio". A

parte intelectual da tarefase evidência no momento da decisão: Por quemultiplicarX por
Y 7; O gue se obtém com a raiz quadrada de Z? Isto é o que realmente importa. É é isso

.

que precisa ser ensinado às crianças que herdarão a terra, .

Perder uma aula inteira fazendo
contas quando por exemplo, o objetivo da aula é aprender conceitos novos de física ou

química (ou mesmo dematemática) é, . no mínimo, uma grande tolice.

CaiJ(a postal 191 - psp 89.251-970 - ·sniopfOnstuno.com.br .

Programa pretende reduzir
.perdas de grãos na colheita

F:loriaDipolis - As constantes levantamento realizado pela Bmbrapa seis milhões de toneladas de grãos, ou
perdas nas colheitas de grãos, (Bmpresa Brasileira de Pesquisas R$·l bilhão. Dinheiro suficiente para
regis'tradas no pafs, em especial Santa Agropecuária) que apontou que o país duplicar_ a BR-lO1.
Catarina, -levaram o ministro da perdeu cerca de R$ 1,6 milhão na Em Santa Catarina, 635 mil
Agricultura, Arlindo Porto, e o Colheita do ano passado, algo em tomo toneladas <fé milho são perdidas. "0-
gOVernador Paulo Afonso Vieira de 11 ,5 milhões de ton�ladas,' programa vai despertar nos

(PM.DB) a lançarem, na cidade de envolvendo desde a pré-colheita até o ,agricultores a preocupação com as

Xaxun, a campanha para reverter, o processamento damatéria-prima, - perdas de grãos e motivâ-los para a

Cj1!adro,queterácomoobjetivoorientar O governador Paulo Afonso não busca de soluções, ensinando a

es produtores quanto a colheita, perdeuaoportunidadedefazerpropa- maneira correta de .colher,
�ansporle e armazenamento. Segundo ganda do governo durante

_

as transportar e armazenar", explicou
int'onnações da SecretariaEstadÚal de solenidades. De acordo com ele, o

' '0 governader, admitindo que os

Agricultura, os prejuízos ultrapassam Estado, através do, progrania Viva o produtores catarinenses precisam
RS .15 milhões anuais. O ministro, Campo, vem incentivando o agricultor' estar melhores preparados para
asslDou convênio com a Epagri catarinense com projetos que incluem evitar o desperdício: O governador
(Empresa de Pesquisas AgropeC\lária) pesquisas, profissionalização e. Paulo Afonso e o ministro Arlindo
para reduzir as perdas.

.
garantia de crédito rural. A Secretaria . Porto participaràm também de u.in

.

A presença do ministro-no Estado de Agricultura informou que ás perdas seminário sobre a comercialização
. fOI para participar da abertura oficial registradas no Estado atingir� índices de produtos agrícolas e de um painel
da .colheita da .safra 1996/97. O alarmantes. A produção de soja teve sebne o Programa Nacional de
Programa Nacional de Redução nas prejuízo de 6,7%, o milho registrou Fortalecimento da Agricultura Fa-

.•• Perdas da Colheita é resvltad� de um perdas de 17%, represen�do cerca de miliae;
,

.

'AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
, ,

PElA SEqu'NdA VEZ
. CONsidERAdA dÊsrAQUE

do ANO. pElA MASTER PESQUiSAS'
.

I
Rua Reinoldo Rau,,520 - Sala 02_

próximo ao SupermereJIdo Breithaupt
Defronte ao Smurf's Lanches

, FoneJFax: (047) 371-5933
Jaraguá .do Sul .. sc

Cidadepoderá sediarCurso
. -

Técnico em Edificações
Jaraguá do Sul - A Acijs qualificação na r·egião.· o

.

(Associação Comercial e Indus- levantanento apontou que a,s
trial, decIaraguä do Sul) está prioridades eramcursos detêxtil
pleiteando junto a Escola e de eletromecânica, já em

Técnica Pede(al a implantação atividades, seguido pelo curso

do 'Curso Técnico em emedíticações, "Dadaaevidente
Edificações. O objetivo é carêncianaáreadeedificações,
qualificar a mão-de-obra da,

.

o Nücleo de Construção Civil,
região para oferecer às empresas

.

como forma de desenvolver Ó
do .setor de construção. De .setor, apontou como grande <:

acordo com o secretário dific:uldadeoaspectotécnico, em
Executivo' da Acijs, Moacir função dainexistência de cursos
Lawin, a opção pela Escola. na área", argumentou Lawin.
Técnica para implantat o curso Segundo avaliação da Acijs,
se deu:pela linhade ensino e pela a�lantação do CUrso Técnico
facilidade

. em "montar" o em Edificaçé?es não irá exigir.
currículo. investimentos, . como por

- Aunidade deFlorianópolis exeßlllo laboratórios; já que a

já possui o curso, só precisaria unidade de Jaraguá do Sul tem
trazê-lo pata Jaraguá do Sul - todaa inâa-estruturarecesséria,
letriJrou. ' O presidente da.' Acijs, Roberto

Durante o processo de Breithaup�, acreditaque o curso
itq>lantação da Unidade 'de poderáseriIq>lantadoamdaeste

. Bnslne Descentralizado da ano e destacou a import:ânciado
&colaTécnicaPederal deSanta setor paraaeconomíadacidade,
Catarina, a Acijs realizou uma "Acqualificação profissional
pesquisa . para conhecer as dària um grande avanço na área
principais necessidades de de edificações", declarou.

ESTAOO. DES�A CATARINA
.

.
. PODER JUDICIÁRIO

I -,

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL .

EDITAL DE PRAÇA

A DOurORA mLDEMAR MBNBGl,1ZZI DE CARVALHO, JufzA' DE
DIRBITO DA "r VARADA COMARCADE JÁRAGuA DO SUL, ESTADO
DE-SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

fAZ SABER (em resumo, art, 687, do CPC), o seguinte; '" VENDA EM I"

PRAÇA: - dia 28.04.97, às 16:00 horas, pelo valor da avàliação devidamente
corrigida> VENDA EM "rPRAÇA: - dia13.05.97,às 16:00horas,porquem
mais der e maior lance oferecer. - LOCAL: - Bdiflcio do Fórum sito à Rua
Guilherme C. Wackerhagen,87. EXECUÇÃO N° 3695000908.4, em que é

exeqüente CONJÉL SERVIÇOS CONTABBIS E ADM. S/A LTDA. e

Bxécutadà S. F. DA Sn.VAREIS E CIA. LTDA. - BEM A SERPRACEADO:
- Parcela nO 06, situada no perímetro urbano d,� Jaraguã do.Sul, com a área de

394m2, fazendo frente em 14;00, com a rua 629, Adolfo Tribess, coincidindo
com alínhementc.predíal, travessãodos fundos em 14,OOmts., com terras de
Reinoldo Tribé$!" estremando pelo lado direito em 28,17p1ts., com a parcela
n° 05 de João Medeir0s Zeferino e pelo lado esquerdo em �,16mts., com à

parcela n° 07 de Ricardo Forlin, distante 85,8Omts, da esquina da rua 470
. sem nome, avaliado em R$ 6.800,00. O imóvel.a ser praceado encontra-se ,

penhorado nos autos n° (624/95) 908.4195, em que é Ex«jüente Silvio Jacob

.
Hertele executados S. F. da Silva Reis e Cia Ltda. e outros. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguã do Sul, aos doz� días do mês defevereiro do ano de
mil novecentos e noventa e sete. - Eu, (Sérgio Álbêrto Martins), Escrivão
Designado, o subscrevi.

.

HILDBMAR MBNEGUZZI DE CARVALHO.
Juiza de 'Direito
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NOTRE DÂME - a casa dos grandes espetáculos programou
para amanhã (22), mais uma super festa na badalada "Noite
dos Calouros". A promoção é dös alunos da 98 fase de

Administração da Ferj, desejando boas-vindas aos calouros
de 97 da entidade educacional. Começa às 23 horas commuito

som e todos OS ritmos e nruita cerveja gelada. Não dá prn

perder.

CJ)r. 9lcyr 9fideki CJodriguru da Oi!OlJ
.

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

R. Dr. Waldemiro MaziJrechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047);J71-6511 - Jaraguá do 5ul- SC

Panificadora L' Confeitaria

Pão & 'Vinho
.Eleitapelo 4: fJ1U) consecutivo como a
melhorPairifictuÜlra e Cónfeitaria

MATRIZ: ,

Av. Mal.Deodoro da Fonseca, 1..011

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

Dr. CLEVERSON SCHMELZER
Endocrinologia e Clínica Médica

OBESIDADEj DIABETES, DOENÇAS DA TIREÓIQE,
OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, ALTERJ\ÇÓES DO
COLESTEROL E TRIGLICÉRIDES, DISTÚRBIOS

GLANDULARES �

RUA JOÃO PICOLll, 235 - FONE: 372-3786

.18K
Engll.h

MATRÍC.ULAS ABERTAS
Aulas 2ás à Sabado

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

Novas e modernas

instalações

,

Rua. Barão doRio Branco
. FOI\E: (04l) 372�ooa1
JARAGUA DOSUL- SC

.

U;fl!nlt�J�·I..a.i. quine. �; .J
Máquinaspara empacOOUnento

RuaAraquari, 136 � Dh&' da Figueira
FONE: (047) )72-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do Sul -SC

A beleza e o charme tIeDéboraG"'!'ZLázzaris � •

OnCINA DE ARTE - até o dia rs de abril aOficina deArte

expõe os quadros da pernambucana Virgínia Colares, nascida
em Olinda e atualmente radicada em Recife, As obras são em

acrílico sobre tela em diversos formatos. Igualmente na Oficina

deArte, trabalhos em cerâmica da artista pomerodenseBarbara
Weisêr, poderão ser apreciados das 9 às 12 e das 14 às 18

horas, de segundas às sextas-feiras, na Rua João Januário

Ayroso, 268, entrada do Baü:0 Jarn� Esquerdo. mundiais
eletrodoméstic

lançou
Curitiba,.·
primeir
refrigerador
país fabricado
CFC (gás utili

Márcia s;,,,za e
"

eMan� tliretortlS tiaPatt'ie4Ii,..
.

eConfeitaria Pão e linho, aeompanhaJas Jas conJeit .

lVikaeLiara lr1lehe� retornandotlegiropelo �lhoMunlf,
. Elospaiticiparam tia "Handwerk Interna/Ulna/1997"

M""ique, Alemanha � .

ANIVERSÁRIO - foi muito cumprimentada na última

feira (18), Lurdes Hinterholz, serventuária da Justiça local.

lado do esposo Renato. recebeu abraços de seus três fi
.

de todos os seus amigos e do sobrinho famoso Danrlei, gol
'

do Grêmio, Cumprimentos na agenda.

um

responsáveis
destruição
camada

ArnaIiIoPtutIoFnehingcomemoraitúulenovatllrUllllúi(22). ozônio); O no

Ao lado tia esposa Roseméri, receberá cumprimentos de �nilton Cláudio tia Silva com a esposa refrigerador
familioresedeseuvastocírculodeamigos Marlene. Ele serâalvo âe muitos resultado de

.

CENfROCUL'nJRALALEMÃO _ realizou-se no últirm dia cUmprimentos amanhã (22),poroCllSião anos de. pesquis
t1eseuaniversário e envolv

sete 'de março, a programada reunião rnusical no Colégio
Evangélico, à Rua Professera Estheria Lenzi Friedich;:com .. investimentos deUS$ 3 milhões. O produto estará no

. apresentação da artista Cristine Marquardt, que foi nruito a partir de 3 de abril, na Feira Internacional de Utilida

prestigiado. Na ocasião foram tratados assuntos atinentes á Domésticas, em São Paulo. Ele será vendido a preços entre

criação de uma entidade cultural. 450eR$500.
-

Ern conseqüência da manifestação ficoumarcada nova reunião.
a ter lugarem 16 abril próximo {4a_ feira),à$ 20horas, também
no Colégio Evangélico de Jarnguá do Sul.

,JIl �

Trocam tilianças'""mãoesquerJa, nopróximo dia cintO
abtU, Adriane e Berenildo. A cerimônia religiosa será
IgrejaNossaSenhoradasGraças na Barra iloRio cerrol
recepção aos convidadosnoRestaurlmteConIinho dep. .

A noiva éfilha deAdernar eNoemiBmoldiHenn e o nO

OdairAntonio e ElaineMaria H. Benh!

MtirtinhadeMedeiros completo" seus bem vividos 90anos
de idade na terça-feira (18).Efoimuito cumprimentadapor
seus famiiiores e amigos.

.
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JARAGUÁ DD SUL E REG/Ao

IMOVEIS:

•

RS150.00.Tratar3714553. !):500.00 aceita-se carro .Tratar3'71-
3659 comClaudemir após 14hrs;

Vende-se Terreno de 300 mZ com
.

--�------

Procura-se Apto para alugar de
, 'particular. Tratar 372-0292 com

Mari.

meia-água demadeira semi acabada Aluga-se casa.Tratar 372-2706.
na Rua. Pedro Floriano.Preço RS
7.000.00. Aceita carro.Tratar 371-

.

Vende-se terreno comcasa na praia
7576.

.

de ltajuba por R$ 8.000.00 e aceito
carro.1'ratar371-7742.

, Aluga-se Quitinete, sala comercial
eApto.Tratar 372-373�. Aluga-se' casa na Ru�' Ana

Bortolini, por RS'200.00. Casa de

Alvenaria.Tratar 975-0089 Falar

.,

'Aluga-se casa Rua João Carlos

Stein,80.Aluga-se Casa com4 peças por RS
170.00,Tratar R\;18 401,n°·176.Bairro
�oLuiZ.

oomEmilia.
Vende-se 'casa com 60mz e terreno

Vende-se casa de madeira com 'de 420mz na 'Rua José Brunner,45
terr�o 15x3Óní� Figueira porRS" próximo a escola Alberto Bauerper.Aluga-se Casa de 4 peças. por

II

.

SEXTA-FEIRA, 21 DE IIIIARÇC). DE 1997

Dêumpresenteorígínal,nessaPáscoa!!
Cestas com: vinho, pão de mel, bombom com

licor, coelhinho de pelúcia, emuito mais.

Você escolhe!
. l(e1'l0;.

K-CAU CHOCOLATES I� 71 "

R. Leopoldo Jansen, 238 o�. 1C-uEN1' -;
Fone: 371-1776,' ,"IIb.4DElRO c� .

RS27.000.00 aceito carro de atéRS Aluga-se \2 casas. Tratar 371-
7.000.00. TratarcomWalter. . 8476.

C�nstl'Ução em condomínio - parcelas corrigidaspelo CUB (Sinduscon-SC)

Rua PresidenteEpitíCNo PesSOa, 421-8818102:' FOne:�1-6310-:.a;-CJlá doSul- SC

Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 - sala 103

1 � andar' - Fone: 371-881-4

CRECI 1873-1

,

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

,

. Temos: ,Móveis sob medída» Cozinhas e quartos planejados ao' seu gosto.
Salas dejantar • Estantes e peças avulsas em'geral. "SITE-NOS E CONFia,

'DICC;S "nd. e Com. "de Móveis Ltda.
, 88-280 - Km s�, - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramiriln - SC - Próximo ao viaduto
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CORREIODO POVO - 2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
M C> B I L I Á R I Ar Rua Barão do Rio Branoo, 221

Fone: 372-1&02 - 372-1&94 - Fax: 372-1666

VENDAS:
d3 qtos.,
aom�
emple
"M da
chu"..qu""
tode
mu,ede,
leta,el de
.tNJulho.
Tl'Oce-s.

por epto.

II/ERBAS: I

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

- ENTRADA FACILITADA

- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMB�M V�LEM

COMO PARTE DO PAGAMENTO
, �

- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO DE

am

construç'o
dR_ma,
Lot.emanto
Chempegnet.
Ve/or

- TERRENO cl 14x31m. 434m1'. prontoe pl cons....... na 11fa GOnIher,
pr{ldmolMaIw.. V*" R$7.500.00••endoR$ 2 000.00 enIr .1IIIIIdO eü
24me••••
TERRENO Rua RIo Branco cl caea de mad...a. 15l138m. 570mR. pto
comercial V.OI R$ 68 000.00 negoâ6v...
TERRENO cl 15l138m. cl 570J'n". 2 ten.... lila da Figueira. V.OI R$
12.000,00
TERRENOcl18x34m.582m·.lllada Aguelra.pr6x merc Ju1k•• Väot

R$11000.00neg
TERRENO cl 13x44,D8m", 585fn8. VIa lenzt, pr6x.mal cene.. Piennftl.
V.OI R$15000,OO eendoR$5 000,00 entr. ualdonegoclãwl.
TERRENO cl15x25in. 37Sm", rua RchardtPiIk'. pr{lc. ttlepitaI domorro
VtikI R$14.500,OO
TERRENO cl .eatolal de 1 D30.18mR•Marechal D.odoro da Fonaeca
TERRENO cl ••a de 2 OOO.OOma, rua: Roberto Ziem.,.,. VlaAmizade
VàlOIAMIZADE VALORr$30 OOO.OOneg
TERRENO cl &prox. DOOma• Bairro VILA LALAU V.OI R$ 35 000.00
.,_ceIa-e.... 12x.
CASA de iIIv cl284mR. terrenocl83Om". CI5�. 21Nrileiroe, garagem
pl 2 carros Valor R$ 100000.00. troca-.. pl 1mb/ei menor valor.
negocI6W1'
Casa de IIN cl183,80m". terenocl17.60l134,20.Ja'aP-&querdo. tente
KalactieMaI'Ia8. 3CJ1811o.(8U''') VakI R$e2 000,00, troc.•• pot imlMII
demenot valOI' saldo p..celado
TROCAoSE caea de alv cl 128m"...mi acabada.-rl tEREU RAMOS.
bairro StDAntenlo, d. valor R$15 000.00 pOl terr.no em Jaragué do
SUl.
APTO.NOVO ruaJoio PIaIlnsc:hec:k. 3 quarto•• portio ..... cl interfone
V.OI R$ 38 000,00 aceila-•• carta de «,dito. saldo pa'oelado
APTO no .dit VILA NCNA. 3 quarto•••acada. cl ga'&gem ValOI R$
25 000.00+ Inalciain.-tto
Càsa de alvenariaCl5 qJartoe. 180m". terrenoclSSOm".law. darua Pa(h
AloISIO Boeing. a..ra do Rio Cerro. cl ga'agem p..a 3 carros V.OI R$
55 000,00
Sobrado d. alv cl &prox 130m·, bairro Vila Nova. ValOI R$ 55 000.00.
..oca-•• pot im6YeI de menor vakl
- ÓTIMO PONTO COMERCIAL PANIFICADORA E CONFElTARIA X
DE MAIO. rua: BABA0 DO RIO BRANCO. cl o ••toque • dentela
formada. V.OI R$55 000,00 negoci6ve1

d4 qtos.,
(sulta d
hldro),

:120"",4
amb.ntas pl

s•• a

I.ralr•• R.
Fr.nc/sco
Hruschka.

Na{ItX:l.sa t:I
lm6va/.

-Aptos.com 3dormH.
- Play ground
- Gás central

- Salio de festas
- Ajardinamento fro"",l.
Ia"'al - Int.fon.

'

..

PAGAMENTO R$ 16.000,00
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�

Vende-se Cavalo Manga Larga
Marchador, 1 telefone celular

transferível:, e 1 titulo do Baependi,
tratar 973-95.93 ou 372-1243.

Vende-se um Título do Baependí por
R$ 300,00, contato com Raquel 372-

,2720.

ORAÇÄO À SANTA a.ARA:
'

PeJamter'cessão deSaDIaClara oSenhor

queimar até o fim. Publicar no 9" dia, ,Vende-seSobrado Com ótimo ponto de terreno de 406m2 situada emPomerode
M.I.D. supermercado no AnaPaulaß. Tratar =, centro, troca ou vende por uma em

comCésar, 981-J741. Jaraguâdo Sul, valorR$ 35.mil. Tratar
371-5.475 comMarlize em h.coml.

todo poderoso me abençoe e proteja,
volte para mim, os. seus olbos

míserícordiesos, me dê paz e

tranqüilidade ,derramando sobre mim
suas copiosas graças e depois dessa
vidame aceite no céuem companhia de
SantaClara.e de todos os santos.
Fazer 3 pedidos (1 de negócio e 2

impossíveis), rezar 9 dias 9 AveMarias
mesmo sem fé seráatendido, rezar com
uma vela acesa e-no 9" dia deixar

Vende-se Apto ein construção com 3
dormitórios sendo 1 suíte, piscina,
playground, salão de festas. Valor já
pago R$ 8.800,00, vendo porR$ 6mil
e assumir95l'restações. Aceito carro,
tratar37I�OI21 camRubens. "

Vende-sePasteJariaeLancboiletenaAv. Vende-se um Terreno no Residencial
Mal. Deodoro, 615, tratar 37 'Helena, com 325m3, ,pronto para
1-8199 ou 973-5857 (preço a construir com água e luz, 3millijaIos
eombíaar). maciços e 5mil telbas chatas. Entrada

,

de R$ 4.200,00 +. prestações de R$
VencJe-seCasadeAlvenaria com 13Qnil, ,,200,00

.

�, CASAS, '�'

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

TIPO OBSERVAÇÕES

SobnIdo
AN,
AN,
Mista '

AN,
AN.
'AN.'
AN.
AN.
AN:
M.d.
Alv.

,ENDEREÇO
C nstruida Terreno

O

ENDEREÇO

R. 402 nO 53 - Lat: Fràncisep Huska
R . .:IoséNarlof s/rfJ - Ana Paula

c
R., Francitco Zacarias lenzl, 500
R. Geraldo Harnack, 231 - V. LMau
R. Luiz Saler, 63
R. Domingosda Rosa ski
R. ProfAnrtIIoEnriileuA)f08o,495
Estrada BanaMI do SUl sinO
R. Henrique G.efert, 1627 - Via LMau
R. Bollvta nO 71 - Czerniew.lc:z
Rua Richardt Plske, 417

'

R. oue Meyer, 66 - VOa lenzi

152,00 '

195,00
•

70,00
130,00
140,00
153,00'
170,00
125,00
114,00
118,00
70,00
205,15

RuaVicotrRosemberg, 301 - VUa Lenzi
.

Rua AntOnio Fral'lCisco Dirnon s/rfJ - Via Nova
RUa FledericO Barg, 54 - Via Baependl •

Rua BR 280 - E Ibert Oeschler, 419 Á aVertIe

ÁREA(M2)

392,00-
468,00
450,00

• 420,00
330,00.
450,00

�660,OO
19.294,70
286,OOm2,
462,00
435,50
617,50

QUARTOS
04
03
02

TERRENOS

à3,
04
04
03
03
03
03
04

VALOR

R$
55.000,00
70.000,00
37.500,00
40.000,00
50.000,00
22.000,00
75.000,00
35.000,00
40.000,00
37.000,00
18.000,00

58.000,00,

Á.oombinar
Negodável
Condções de pagamento à colTbinar
Trocaporcasa
Condções de pagamento 'à colTbinar
Casa em construção
Aceita-se cada·demenorvalor
Aceita troca porcasa em�araguá
Assumlrfinanciamento de 72 x32,OO
Aceita troca com terreno demenorvalor
Cóndções de pagamento à cortbinar
Entrada de R$29.000,00+ 12X TR+1%

PRÉDIOS
CONS O

176,00 -,

300,00
400,00 .

VALORS$

53.000,00
65.000,00

250.000,00

Aceita carromenorval�r
Àcombinar

'

Àcombinar

OBSERVAÇÕES

RuaOtto Meyer
Estl'adll Pedl9il'll Rio'Branco" Ilha da Figueira
RuaCrislna Bauer - Schroeder
Rua Jacob Buel< nO 1'37 - centro

,Rua 748 - rua ao lado Recreativa Marisol

loteamento SantoAntOlio - Três Rios doNorte

RuaWàlterMarquardt - clbenfeitoria,s
Estrada Qual - Guaramirim

RuaAmazonas

RuaAntOlio Gesser

510,00

375,00

450,00

450,00

4.236,00'

494,59

360,12

849,52
.

250.000,00

385,7'0

�8,OO

21.500,00
'15.000,00

4.500,0,0

5.500,00

640.000.00
18.000,00

'6.600,00

50.000.00
60.000,00

30.000,00

14.800,00
.

Entrad�+ Paicélamento
Com pa�amentoà combinar, '

Àéomblnat,
Aceita carro

Àcombinar
Àoombinar
Àcômbinar

Gondções de,pagamento à colTbinar
,

Condções de pagamento à colTbinar
,Condções de pagamento à colTbinar

LOTEAMENTO FRENTE WEG I - TERRENOS COM VÁRIAS ÁREAS
R$ 25.000,00 À VISTA OU R$ 5.000,00 + 25, DE R$ 1 �OOO,OO FIXAS

; . . . I

FLORIANr'
EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO
Floriani

Equipamentos -

Destaque do a,,:o
no comércio de
móveis e

�" equipamentos
, '_..

_._"_,,�__-,_, _.. para escritório

�,...,..".,...immto aIiâdo
-. ,_pM dnOpiriiln PdhIicA
--......,...,..........,

c oaa6:rido 1
'

Florlanl

FLORIÁNI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

I

Computadóres, máquinas de escrever,�Iculadoras, relógios, f�, ..quivos, cofres,
'

roupeiros, cadeiras,escrivaninhas, ..mários, ventiladores, bebedouros,móveis escolares,
móveis e suprimentos para'nformiitica, etiqúestas, quadros, estanteS de aço e outros.,

ASS/STfNCIA TÉCNICA EACESSÓRIOS EM GERAL
'

,

,

RUAVENÂNCIO DASILVA PORTO, 353 - FONEn=AX: (047) 372-1492 - JARAGUÁ DO SUL - sc
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CORREIOno POVO - 4 CLASSIFICADOS DE ,IMÓVEIS

'�. �:'7.;'"�..is

P I··A 'ZERA Imp�tação e

.

.. � '. Vendas de .

.' ,I' ,
. Loteiunentos .

.

. (
CREÇ11713:J

\

Ruá 2S de JU,lho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
FonelFax: (047) 372-1438

CASAS
..

Casa �� alvenaria c/ 3 quartos e demais dependências
sito à �� JorgeBuhr, nO 76 próximo a FERJ - Vila Rau -

Água Verde c/ 11Orn2, terreno cF375m2 - Aut. n" 1587 - R$
32.000,00,

ç.�, ein alvenaria c/3 quartos edemais dep. sito à rua A
Loteamento Menegotti denominado Mirante com 80m2,
terreno com ärea de 301m2acessopela EstradaNova. Aut.
1588 - R$ 28.000,00

Casa em alvenaria + salas comerciais com ärea construída
aprox4n�. em 350m2, terreno com área de 1.300m2 aprox.
sito à "';;José Einmenoorefer- R$140.000,00. .

CaSa e� aI�e'ria;ia c/137m2, terreno cf615,oom2 cf3 quartos,
sala, coz., lav., 1 BWC, garagem, copa, sala de tv + varanda
sito à ruaAlbano Fachini" n° 88. Aut. nO 590 - R$ 85;000;00

I '

Casa emälvenaria COm,120m2, terreno oom483 ,75m2 sito à
rWtAlagou nO'Sl c/3 quertos 'sendo 1 suíte e demais dep.
Opção ne 1592 - R$48.00Q,OO .'.

.

. ,

.

TERRENOS
i I,

, .

Loteamento.Henrique Behl�g(Bairr0 Amizade) - Financiados
,/

'Loteamento ReS. Piazera I (lIha da Figueira) - Financiados

'\.

'Sobrado
C8saAN,
CasaAN.
CasaAN.
Casa M".
Casa Mad.

CasaAN..
CasaAN.'
Casa Mís.
CasaAN.
CasaAN.
CasaAN.

Apto OK
Apto OK
Apto OK
AptoOK
Apto OK

.

Apto. Cons.
Apto Cons,
Apto Cons.

Lote
Lote
Terreno
Terreno'
Terreno'

.

Lotes
Lates
'Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes.

Chácara
Chácara
Chácara
Olácara

TERR'ENOS

371-7931
RuaAntonlo C. FtílTeira197

., , \

CREC11741.J

COM,U • VII.I • lOJl1A • ADM.IlStU ••ICOI'OU

m2 Qtos Gar Bairro

300· 4
190 4
-240 4
120 4:
180 4
60 2
210 3
152' 3
120 4
48

.

2
98 3
93 3

'273 '

..4
153 3
178

.

3
130 :3
130 3
112' 3
135 3
85 3

.

483
366
10000 -

8000 -

865
V�s -

Vários -

Vários -

Vários
Vários -

Vários -
,

Vários -

180000 -

. 111500 ,

49172 -

20000 -

2
1
2

2
1
1
1
1

Versalhes
Schroeder
Lot. Papp
'AnaPa�
Centro
Corupá
Vieiras
Rau
Rau
Guaramirim
AnaPilula

Champaghat
2
1
2
1
1
1
1
1

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Barra
Centro'
Centro

Versalhes
Guaramirim
Nereu
Nereu
Nereu
Figueira
AQUzade
V�Nova
StaLuZm
VilaRau
ViIaLenzi
Barra

GaribaJdi
Garibatdi
Corupä
RioCerro

EndereçolPonto Rei.

R. Herold Hesse, 30
R. Princesa Isabel, 547
R Marcos V. GiroDa, 474
Rua634.-103
R. José Bnanendoerfer, 139
R. LudowicoWeiler, 210
R. Adolfo Tribess, 5- casa
R. 467 - Lot. Albinà Lemke
R.� Pioolli, 140
R. 84V:Nova (Guaramirim)
R. 770 - AnaPaula 4 - 6
R. hmão Magno, sino

Bd. Atbenas - 4° andar
Bd. Scbiocbet - 12" andar
Bd. carvalho (RuaCBF)
Bd.lsabelá - 2° andar
Bd.lsabela - 3° andar
Res. Harri MarqUardt
Bct Klein - EmConstrução
B!:\. Matbedi. - Construção
Rua812 - Versalbesß
Rua 144 - Lot. Raüsísse
Após Nereu - BR 280 .

Próx.ArrozZanghelini
RuaAndré Voltolini
ResidencialPíazera I
Residencial Bebling
Próx.FórumJRádio�N
ResidencialGeranium
ResidencialRenascença
ResidencialPiermànn I
Residencial Satler

. Bstr, Garib3Idi - Km 15
Ribeirão Húngaros - Km 13
Estrada Bomplant - Km 8
Rio Cerro Il - Km 20

Inrormaç�Gerais

SemiacabadolNegociáveis
terreno 6.562m:l - Parcela
Aceitaçarr�óvel- valor
Casa em construçãoffroca
Troca por apartamento
Aceita parcelar/curo
Aceita casa de maior valor

.

Aceitacasa de menor valor
Aceitacarro atéR$ 8.000
Aceita terreno emJar:aguá
Semi-acabadâ - Aceita bte
Aceita apartamento e carro

210.000 Quitado - tOdomobiliado
SO. + CBF IAceita troca casa
75.0 Quitado - 2va� garagem
30.00 + CBF - aceita·carroflote
35.00 + CBF'; Treca por casa
40. Aceita terreooJBnt. mai0/97
70. Pinànciado em 48 parcelas
38. Financiado em 48 parceles

Nego�eis /Pareelado
Negocjáv� IParcelado
Negociâveis
Aceita·parcelar

12..00 Negociáveisß>arcelado
6.0 ' Ent. 2.000 + 48 x 224
10. Bötrada" parcelamento
33.0 20% entrada -'saldo.2Ox
8.00 SBM BNTRÀDA 220 pl mês

Diverso 30% entrada - Saldo 24 x
Díversor 30% entrada - Saldo i4 x
Diverso ,20% entrada - Saldo 36 x

Casa alvo - Aceita trocar
Semmoradia - 'Frocalparcela
Semmoradia - Parcela
Casa com 183m:l/Troca

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

VENDA,
.

.

C6d. 186 - Casa mista 114m2 c/ 3 quartos na R.
C6d. 623 - Casa de alv. cl 2 quartos, 2 ErwinoMenegotti, R$38.000,00
banheiros, sala, coz:inh�" léfVanderla e C6d. 200 - Oasa em alv> 19(5m2 c/ 3 quartos - RS
garagem, podendo a parte da frente se utili�da 49.000.00
comerclalniente. Bairro João Pessoa, próximo C6d. 228 - Apto. cl suíte + 2 quartos e garagem no
ao SUpermercado'Dols Irmãos,- RS 300,00 EdifícioJaraguá-RS57.000iOO
Cód. 633 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinville, C6d. 242 - Apto. c/ suíte + 2 quartos e garagem na R.

3511, defronte a DG daWeg - RS 400,00. Germano Marquardt. próximo àMarisol- R$ 40.000,00
C6d. 654 - Sala comercla! - Av. Mal. Deodoro C6d. 382 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge Lacerda
da Fonseca,97 si 97 Ed. Diener - RS 300,00

- R$ 58.000,00 , ,

Cóct. 657 - Salas comerciais (17mI4,5 x4) _ R. C6.d. 386 - Terreno c/ ;337,50m2 13,50m2 (13,50 x25)
Manoel F. da Costa, 973 '_ João Pessoa �, RS

- Vila Rau R$14.0QO,00 "

::: . :::::::: C6d.185-Casade'alv.(área127m2emterrenode :

250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos) 400m� c/ 3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc, área
C6d. 660 - Sala comercial cl banheiro (ár$8 serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa lzabel, Vila
30f11Z) - R. Relnoldo Rau; 399 - Center Foca si Maba - R$ 35.000,00
4 - centro - RS 500,00 'C6d. 188 " Casa de alv. (área 108m2 em terreno de.

Cód. 663 - Sala comercial (área 40m2) R. 427,50mZ) c/ 3 qtos, sala, cozinha, bwc, área de serv.,
marina Frutuoso, 180 - Centro - RS 300,00 garagem, murada - R 721 nl! 118- Loteamento Soll-
Cõd. 606 - Terreno (15x28) R. Bernardo Garbaldi

Dombusch - 'RS 250,00 C6d.�OO-Casaemalvenaria -180m2, c/3 ql,úutOS, 2,
C6d. 697 ,; Terreno' (450rtJ2,) R. Marina Frutuoso, banheiros, 2 salas; copa, cozinha,. área de serviço,

disper;lSa e garagem - R Pe. AloiSio Soeing - Barra do
em frente Schopping Jaraguái Centro - RS Rio Cerro _ RS 55.000,00
250,00 C6é1. 211 -, Casa em alvenaria - 182m2, c/ suíte; 2Cód.688 - galpão c/100f11Z, próximo aWeg II, quartos, 2 banheiros, churrasqueira, demais
cl2 escritórios de 75m2'cada, cl 750f11Z de área dependências. Rua Heleodo� Borges- R$90.000,OO.
de carga e descarga cl 2 BWC, 1 trocador, 1 Aceita apaFtamento até R$ 35.000,00 quitado.
chuveiro e 1 mictório, cl refeitório, chúrrasqueira C6d. 212 - Casa el alvenaria - 220m2, semi-acabada
cf cozinha completa e área de lazer. RS c/suíte, 3 quartos, demais dependências, situada no

ResidencialPiermann - R$ 50.000,00
.

.

'arecer Comerciai

Incorpora910
Vende - Admlnl.tr.

Compra - Aluga

DEFFlONTENJFÓRUM
CRECIOO1770-J

FONEJFAX (047) 372-2990
CELULAR973-9089 .

JARAGUÁ DO SUL � SC

CASAS
Casamista na rua: Victor Rosemberg. boa para lnanâamento R$15.0oo.00
Casade tlwnariana rua:l;uizGonzagaAyr08O. 501. com 3 qtos.• demais deperKIIncias. pr6x. a cont. LIIIeIi. R$ 32.000.00 - Neg.
Apto. na RHlddo Rau, com 3 qtoe. a demaia dep. R$58.000;00 - Neg.
Duas casaa na lha daFigueira prádnloao�ercado.lllku - Uma.m alvlfN!liacom 1.1Oma-4 (l\lllltos. sala. oadrIIa, 1aY8'lderia, bnWo
, ou"a demadeira com 3 quartos. sala. cozinha.laVanderia. bartlelro. atc., ambas oons"uldas nömasmó terrano com 175ma - R$�.OOO.OO
Casa de alvenaria na RI.a Jóe6 Emrnendoerrer. com 31Oma• 4 quartos• ...na suIte, 3 saias. Clq)a. ClOZinha. lavanderia. 5 bariheirÓ8, dispensa,
geragern p/,2 carros. dUraequeira. hidromaesagem. teto·$OIar.lie(renocf 680ma- R$130.000.00 - (nagoci6vaLaceita-sa _rano.
Casa mista RuaWal_ Marquarclt, cf 180fn8. 3 quarllo8. salas. cozinha. banheiro, gllfagem, t8ITano com 647mR. sendO 11.00mt. de frenta,,

'lIICaiar1te pontoComercial· R$ 80.000,00 (neg0ci4val) ao lado do 'posto Mime.
.

,

e

Casamista am ChIco da PaUa, com 3quarllo8 •.sala. <:opa. ClOZinhil, làvanderia, garagam. barflairG, to4arnwada - R$ 25;000,00 - parcalamos
·�vaI '.'

.

Duas cà8a d�,..pnt...Wag II da alvenaria. com 4 quarto•••••• cozinhai. bânhairos. atc; - terrano com 1800ma- R$ 40.000.00 (negociAva!).Casana'RJaJoiG PIIrilscheck,·de alvanwiacom 170m".2 IUltes, 3 quarto'.Clq)a. ClOZinha.bartlaJrO; garagem. tlNTano cf414maamais ulia
'casa da madaWajunto aomasmo tINTeno - R$ 68.000.00 negociAva!.
Caaana Ruil25 de <Uho. PontoConiarcial· 2 quartos, aaIa. ClOZinha. banheiro. eami-acabadÍl - R$ 70 •.000.00 - nagociAvel- acelta-sa ch6cara.
Casa de madaWa na RuaMax� ao ladO da Pizzaria casarão ,- R$ 35.000,00 nagodAvtl - 6llmo ponto Comerciai.. '

Cea na lha daRguaira - RuaJ0s6T. RIlairo - terrenoOOOma. Casada rnadIIitaou"a am� - R$ 75.000.00 - negociAva! • venda a matädado im6wI - Ponto Comercial. .

.
.

. .,'

Casa tifa damosca8ni acabäda com 3 quartos. sala.�inha, lavanderia. brilairo, - R$16.000.00 �g0ci6vér:
.

Casa no bairroSão�,oom 3 quartos. 2 bwc. sala. Clq)a. QQZWla, lavanderia, dispansa 6IIma.'pr6x. aó'Urbano - R$ 60.000.00
, Casa defronta aWag II. com 4 (juart,s. sala. COZinha; 1aV8f'daria. barflairo. garagem a sacada - R$ 25.000.00 - NegoàAvei
CasaVila Rau. pr6x. ..ansportacioraR.u. com 3 qtoe••atldo 1 sulta adamais dtpand6nciaà - R$ 50.000.00 - NagociAvtl
Casa pr6x. Scar. com 3 qtoe I! damais dtpandincias - R$ 50.000.00 - NegoàAvtl
ÓllmOgalpiopr6x. al'8a'aalivadoBrathaupt- R$120.000.00 - Neg. _�

Caaapr6x. Marl$OlWaI ....MarquàrdtcOm 1.500mR- MiniCh6cara R$70.000.00 neg.
Casa da aIv. ruaBaijanin Stein. com,4 quarllo8. saia·. ClOZ•• :1 bwc. lavandaria.dapand. da ampragada comgaragn - R$ 26.000,00
tEMos APARTAMENTOS ,CASA E GALPÕES PARA ALUGAR .

. .

Casa da aIv. na Barril. Lot Vltiras, com 3 qlos. 1 sulta, s,ala.Clq)' ClOZ .• laYandilria. garagem para 2 e«ros - R$70.000.00Casami.ta no Jllfagu6-Esquardo. com 3 qtoe. sala. ClOZ•• bwc••aa da .arv,. disPansa, garagem. terreno com aprC?JC. SOOln"- R$ 30.000.00CasadeaIY. com 3 qtGl.sala. ClOZ., Clq)a.lllvandaria.garagam para2 carros. na ruaWzC. Ayroso,com 161m"- R$30.000.00Casa da aIv. c.om 3 qtos. sala. ClOZ,. oonjunta,'bwc. Iávandaria. garagam. terrano com 548ma na rua Francisco Huska
'

�plo 1)8 rua Rodolb HuMnuasslar. pr6x. a Duas Rodas Industial. RS 70,000.00

TEMOS TER,RENO NOS LOTEAMENY'OS:
AMIZADE

,

SÃOCRISTOVÃO
DONAALZIRA

'

,AZALEIA-JARAGUÁ-ESOUERDO
DlVlNÓPOLlS-ILHADAFIGUEIRA
ENKE�PRÓX. AOBOTAFOGO

�e::�o::��:��!g��J:!::�

Rua 25 de Julho, 317 - Vila Nova - II

Jaraguá do Sul - SC
FONE(047)

372�1&3�371�7&

ADMITI,MO'S,'
CORRETORES

'COM CREDENCIAL, I'

It
ii

I'

TERRENO: cI10.000m2 - Ilha da Figueira
TERRENO: C/329m2'- Vila Nova

TERRENO: cl 429m2 - L.oteamento Papp
TER'RENO: cl 790m2 - Bairro AmiZade

I

TERRENO: cl 329m2• Loteamento Bartel

TERRENO: cl 832,58m2 - RuaWalterMarquardt

I'

II
II

Apae -Assocíação de Pais e

.

'Amigos dos Excepcionais
Edital de·Apresentação de Preços

A Apae Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaraguá do Sul, convida as

construtoras para apresentarem.propostas de
mão-de-obra para construção de pavilhões na

nova Sede Apae, ate o dia 03/04/97, para
fornecer orçamento. Os. interessados devem
procurar na. S.P.L. Ruä Domingos da Nova, as
plantas que definem 'as áreas a serem construídas.

.

Rosane T. I. Vailatti
.

Presidente da Apae
'

,

Aryberto L. Bartuscheck
Comissão de Construção

CONSftUIR? .

REFORMAR?
CO'MTRA'E A MELHORI

EMPREITEIRA

,

Mão de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. FeUpe Scbmidt, 115 - Fones: -372-2486 e 973-9733
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CORREIODO POVO - 6 CLASSIFICADOS DE Jaraguá do Sul, 21 de�ço de 19'� ,

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

,MOBILIA!< A
c:�tCI4)AlJ

VENDAS
CASAS
101 - Casa22Om2c/suite + 2 dormâótíos demais
dep. Rua Campo Alegre.
102 - Casa 160m2 cl laje 3 dorinltórios - Rua
Epitácio Pessoa próx. Comerciai, Rau.
103 - Casa com 100m2 com 3 dormitórios
Loteamento Ana Paula.
104 - Casa com 100m2 terreno com 538m2 -

bairro Agua Verde.
.

.

105 - Casa com '130m2 terreno com 520m.2
entrada Rio da Luz próx. Malwee.
106 - Casa de alvenaria com 1�Om2 com suite +
2 dormttórios demais dépendências - c�ntro .

. 107 - Casa co 15Qm2 c/3 dOrmitórios + dep. de
.

empregada Rua Leopoldo Janssen.

Ap'ARTAMENTOS
201 - Apart. com 1:20m2 com 02 dermäénos Ed.
Juliana Rua Gumercindo da Silva
202 - Apart. com 123m2com sUlte+ 2 dormitórios
demais dep. Ed. lzabelía Rua Procópio Gomes
deürlveira.
203 - Apart. com 96� com 2 dormitórios
Residencial Imigrantes entr + financ.
204-Apartamento com 2 dormitórios Condomlnio
Amizade entr + flnanc.·
205 - Apartamento com 155m2 Ed. Sc'liochet
entr + financ.

.

206 - Apartamento com 3 domrltörlo Ed. Mlner �
Centro

TERRENO·
301 -' Terreno com392m2 - Rua Alfredo Meier-.
Loteamento Centenário entr + saldo em 02.
anos.

. .

.

302 - Terreno com200.000m2com água, palmito,
mato - próx. Hospital Jaraguá.

.

303 - Terreno com 468tn2• RuaAntonio Kochella
- Ilha da Figueira.
304 - Chácara de 11.50Om2 com água, árVores
frutlferas - Boa Vista

3,05 - Terreno com 38�m2 - Loteamento K�er -

Ilha da Figueira
306 - Chácara com 15 morgos próx. Wlngando
Meier - Garlbaldi.

'

307 - Terreno com 600m2 Loteamento Versailles
308 - Terreno com 589m2 Esquina Rua Ilha da
Rgueira

.

309 - Terreno com 532m2 - Estrada Nova pr6x.
Faculdade.
310 - Terreno, com 37.000m2 - ,Vila Amizade
,311 - Terreno com 1.25Om2-,Rua Treze de Maio.

ALUGA-SE
401 - Apartamento Ediflcio Carvalho' com 3
dormitórios
402 � Apartamento Ediflcio Juliana com 3
dorrnitórios
403 - Apartamento Ediflcio Amizade com 2
dormitórios '.

.

404 - Casa em alvenária com 3 dormitórios Bairro
Brazãe.
405 - Casaem alvenaria cemz dormitórios Bairro
Brazäo
406 - Ponto"comercial casa com 120m2 Rua,
Presidente Juscelino
407 - Salas com 35m2 Ed, Picolli - Centro
408 - Galpão Industrial Rua Leopoldo Janssen

RUAFEUPESCIIMIDT,.-..n
(AO lADODA 1001 FERRAGENS)

.

FONE: 371-8009

VEÍCULOS / IMÓVEIS

.
CREC11873-j

EMPREENDIMENTos IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADIVIINISTRA
EDIFICIO RESIDENÇ.IAL TULIPA

Em constnipo - Sistema d. Condomínio

, Edil. Pet(lnl. - R. Jos" Emmendoerfer
- Apto. cl 111 m2 - � andar, cl 2 qtOiS e demais <tap., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves 4IIl1 abriV
97

.

Edil. DI.nthus - Rua M.rln. Frutuoso
- Cobertura D�' 904 cl 397,8Om2, cl 3 suítfils e demais dep. lareira - churrasqueira�. - 2 vagas, garagem. Entrada + parcelas de
condomínio a partir de R$ 1.944,93, reajustados pelo CUB
- Apto 702 e 801 cl 225fTi2 - suíte +'2 qtos., sacada, cbunasq. índividual, dep. emprega'da, 2 garagens, salão de f.stas, piscina - Entrada
+ parcelas de condomínio a partir de R$ 1,175,26 reajustados pelo CUB

'
.

.

- Apto 304 cl 214m2 - entrada + parcelas de condomínio a partir de R$ 1.046,71 - reajU\itados pelo CUB
.

- Cobertura Duplex 903 cl397,80m2, cl 3 suítes e demais dep.; lareira, churr�queira na sacadam, 02vágas de garagem - Entrada + parcelas
de Condomínio apartir de R$ 2.048,06
Edil. Am.18nthus Ru. Adolfo SlICtIri - I.t da Ru' Am.zon.s (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos rf2 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1.539,75)/mês.
Re.ld4ncl.t Tunp. - Ru. Angfllo Schlochet

'

'. - Apto. 401 com 146,96m2 � Entrada R$ 9.214,00 _ Parcelas de Condomínio de 2,04 Cubs (R$ 861,51 )/mês
Re.,dtJnclai Am.r"ys Ru. Angelo Torlnflln - VIII Nov.

'

- Apto. cl 01 suíte + 02 quartos e demais dep., eaeada cl churrasqueira - �ntrada R$ 22.000,00 + parcelas de condomínio de 1.934 Cub

(R$ 815,85) - entrega chaves nov198

-Apto. él01 suíte + 01 quarto e demals dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$17.500,OO + parcelas de condomínio. de 1,612 Cub1s
(R$ 680,76).
Re.kMnc/.1 MagnóR. - R. Pe. Pedro F18nken - Centro

.

- Apto. cl 1 suíte + 1 quarto e demais dep.• entrada R$'12.000,OO + assumir parCelas de condomínio de 1,855 Cub's (R$ 783,39) - entrega
.

chaves em dezl99
.

.

CASAS
- Casa Alv. cl 158m2 - R Ahtino Stein, 960 - São Luiz R$ 40.000,00, troca por apto.
� Casa alvenaria cl 200,OOm2, na Rua Olívia Chiodili 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 Alv. CI 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 1S0.000,OO
- ótima casa em alvenaria cl piscina - Vila Nova - R$ 65.000,00 - Vende ou troéa por apto.
- Casa cl 320.00m2 - 02 suítes. + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/j8ntar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira,
piscina 5,OOin x 10,OOm - R-Gustavo Hagedorn - Vila L�ilzi - R$ 180.000,00
- Sobrado em alvenaria cl estilo IÚstico, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com mõveis fIXOS em madeira e tijolos maciços
- Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se pennuta por apto em Blumenau próximo a Furb.

m:iRENOS ,

- Terrenocl 28.269m2, no trevoquevaia Blumenau cl 165m defrente plBR 413, contendo uma casa de madeira cl 150m2 + gapáo
de alvenaria cl 200m2 - R$ HO.OOO,OO·
- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua"Ernesto Lessmann - Vila L8lau - RS 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00 •

- Terreno cl 350,OOm2 - R lat. - R lat. da José T. Ribeiro - próx. Tubos Mohr- Fl$10.500,OO ou entrada R$ 3.000.00 + 5 parcelas de R$
1.500,00

. .

- Terreno cl 616,OOm2 - R. Bémardo Dombusch - próx. t.1arisol- R$ 65.000,00
-Terreno cl 420,OOm2 - R Donaldo Gehrilg - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca�se por casa ou apto.

.

GALPAO INDUSTRIALI COMERCIAL
.

- Galpão Industrial, �trutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, e e terreno com 654,OOm2. Rua João Franz"er, em frente
à Igreja São Luiz Gonzaga Preço R$ a9.800,OO. .

- Prédio. comercial· 312m2 - R Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parciSl pl aptolterreno.

, Loc�çAOIAPTOSICASASISALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)

,

- Apto. c/02,quartos e demais dep. - R Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio
-' Apto. cl 03 quartos, $ala, Cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim

'

- Apto. cl 03 quartos, 03 BWC, cl dep. empregada - R Preso Epitácio Pessoa
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. c R.Guilhenne Hering. 70.
- Apto. CI 03 ql,lartos e demais dep. - R Berbardo Dombusch, 590
- Apto. cl 02 quartos e demais dep., si garagem" R. Max Wille1m, 837

.

- casa cl 01 quarto e'demais dep. - R Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. cl O? quartos e demajs dep. - R Antônio C. ferreira - prõx. Arte laje
- Apto. cl 01' quarto e demais dep. cl ar condicionado - R JoinvDle
- Apto. cl 01 quarto, copá, cozinha e ewc - R Joinville
- Salas comerciais em diveros leeals

R_ EPBTÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Um sh,ollv de beleza invade as

pessarelasdo GarotaVerão 1997
•

I
�, '

RitaMartin, vencedora do Garota'VetãÓ, 1997'

O,
epois de uma longa classifi - ': avaliadas desde sexta-feira, por wna

. cação que envolveu 1.230 comissão que' reuniu algumas
candidatas de todo o Estado de celebridades COJIlO o ator Marcos

Santa Catarina, o concurso Garota Palmeira, amulata globeleza Valéria
Verão 97 (promovido pela RBS) Valenssaeo designergräíico daRede
realizou a grande final em Balneário Globo, Hans Donner.
',Camboriú, noültimo final de semana Após a primeira hora de desfile os

(IS). ' jurados tiveram' um tempo pára,
Q concurso abrangeu provas de ,reavaliar a pontuação de' cada'

\,: Vídeo, fotogeniae simpetiaque.forem candidata. Com 10 garotas

selecionadas, os computadores foram itreverente: cabelos curtos e castanhos,
,
zerados e uma nova fase se íniciou. deixando o ve1ho conceito como coisa

I Em poucos minutos as três finalistas: do passado.
JoyceMorganaConceição, de Itapema Vindas de vários municípios, as SO

(2a princesa de 1997), ,Andreza candidatas tiveram grande apoio das

Aparecida de Souza, de Penha (18 torcidas que vieram antecipadamente
'princesa) e Rita Martin, de Gaspar, para completar a festa, As torcidas de

, , Com 23 anos, um metro e 63 Bom Retiro e' de Gravatal foram
centímetros de altura e caracteIísticas premiadas com troféus das Lojas
que normalmente ficam de fora dos Rennere Tramontina. A premiação
padrõesdosconcarsos.Ritaconquistou para a vencedora foi de U$ 10.000
o título com uma aparência bastante dólares.

.........•.....

��� .
� C rtl tt. AC

_

.....:.:.:-,:...:111 SII
.:. I " �. � O ncs:·;.;.:·:·

1'1
/
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VARIEDADES - 2

·Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há8anos
- Em 1989, o engenheiro OsmarGueniher; filho dofalecidoArturGuenther;
funcionáriomunicipal, e de Irene Pedri Guenther, divulgavapela imprensa
jaraguaense inieréssante trabalho, intitulado '� questão habitacional", em

que levantava aspectos dapoUtica habitacional, mostrando oproblema na
América La�na, o quadro brasileiro com suapolüiea damoradia e origem
de recursos, a ausênci?z de zoneamento, para mencionar apenas alguns
problemas, cuja solução não era tão simplespor encontrarcausas várias e
complexas.Assimilado ou nãopelos homensdaadministraçãopública, vieram
outrosprefeitos e secretáriosqueprocuram resolveroproblemadamoradia
e novosplanosejoiilt ve"lUr's sõo elaborados, masoproblema, qual rosca
sem-fim, quantomais tentarsolucionarmaisagrava omilenarproblema do
teto ondemorarcom decência.

Hâõ anos
- Em 1991, aFerjformava osprimeiros administradorespela Faculdade

deAdministraçõa daFundaçãoEducacionalRegionalJaraguaense:Afonso
ReckziegelFilho, AlbrechtRubens Fischer, Alcides Júnior, BeatrisRegina
SchmittEwald, CedliaEichinger, CélioUizDeretti, ÉderJackson Sch�ltz'
Ed�arLaube, GilmarSergio Vegini, IvoMuller, julioLeitempergher, Liselde
Lawin Malheiro, LuizAntonio Dalri, Márcia Ramihum; Moacir.Márcio

.

: J

Lawin,Norberto Lopes, Osmair Luiz Gadotti, Osvaldo Leitholdt Junior,
QuilianoPereira, LuizCarlosMonteiro, Ritade CássiaLeutprecht, Silmara
Cristina Bag�tbli e Terezinha Chiodini da Silva.
- Vendaval com forte chuva, destelhava casas nos Bairros de Jaraguâ do
Sul; deixando dezfamilias desabrigadasno BairroAná Paula le II e mais
100 tiveram suas casas completamenie destrutdas. "Foram cinco minutos

de vento que em62 anosde vida nuncavi igual", contava o carpinteiro José
HonórioNeto, um dos atingidos.

.

Há4anos
•

- Em 1993, em reunião mantida com os demais secretários de Saúde da .

região, o secretário Irineu Pasold, de Jaraguä do Sul, foi escolhido como

presidentedoColégiadeSecretáriosdeSaúdedaRegiãoNordeste, incluindo
o Vale do Itapocu, cuja sede éJaraguädoSul. O secretario anunciou que, a

partir daquela semana, os secretários de Saúde de todos os munidpios
catarinenses vão se encontrar em Lages, para uma ampla discussão dâ

municipalização e buscar saidas comuns, para os problemas enfrentados
por todos na área da saúde em Santa Catarina.

'

:A nova feira livre de horifrutigranjeiros de Jaraguá do Sul começava a
funcionar em meados de março. das seis às onze horas da manhã, na rua
ArthutMuller.

Há2anos
-Em 1995, a coluna 'Reminiscências'ccom o titulo '�energia elétrica em

Jaragu� (3), davamargempara umgiro na historiajaraguaense do çOl1.leÇO
deste século - os dois lados doRio Itapocu, ébom que sefrize, porque tiveram

começosdiferentes, entre si - e opr6prio$ovemador, oengenheiro egeneral
FelippeSchmidt, safada llhadeSanta Catarina, desembarcavaemSão Francisco
do Sul, em 1901, para conhecer tk perto a estrada de ferra, cujos juros do
empréstimo eleprôptioavdizara; seguiaàJoinville e, pelaDonaliranciscaseguia .

à CamPo Alegre, São Bento do Su� e desciaporBechelbrunn (RiO Vermelho),
inspeciöriava os trabalhosdaestrada deferro na serra, atéaCo16nia deHansa
Humboldt e, em 10/5/1901, almoç�a com Georg Czerniewu:z, reunindo os

moradoresdos dois ladosdofamoso ltapocu - um eradoDommioD. Francisca e

o outro a "ColôniaJaraguii", tendo oprofessorvonKadnersaudado-a comitiva
governamental, comapresença de alunos daprimeira Escola..

.Manoel Kluge, pedindo concessão dos lotes de
terras n" 2, 3, 4, 5 e 6, no lugar denominado
POVOAÇÃODORIO DOSERRO, naMUnicípio
deBlumenau; afim deseromesmo terreno levado
a hasta pública, conforme determinação do sr.

governador do Estado". N° 725 - Remete

requerimento de José Bernardino da Silva, afim
de ser cumprido despacho do sr. governador do
Estado".

/

O governadorFelippe Schmidt, ainda em 1900,
despachava requerimento de Emilio GTÜZ'QrUJCher,
concedendo os30 hectares quepede, no distrito de
Rio do SemJ (?), aopreço de 1,2 do realpormetro
quadrado, devendoprocederamediçõo epagarrlenfb
das terrasno pra:QJ de cinco meses. Também eram

-

cúferidososrequerimentosdeHermann ItGuilh.êmte
GTÜt'QntJCher. ..

Em 1903, ovice-govemadorVrdalRamos, em 10

desetembro, despfJ{:hávarequerimento deHenrique
Piazera; concedendo o lotepedido, aopreço de 1,7
do realporm', devendo efetuaropagamento dentro
de90 dÜls:

-
.

Coincidentemente, o referidovice-govemador
de SC, coronel VidalJosé d'Oliveira Ramos, em
22 de setembro; dirigia-se ao superintendente
-municipal de Joinvillenosseguintes termos: "Em
contratofirmado comEmiliÓ CarlosJourdan (que
jáfalecera em 8/8/1900, noRio eseria umapetição
anteriorm;nte. encaminhada que ficara
dependendo de despacho), para a venda dewna
área de· terras contidas entre os Rios ltapocu e

Jaraguá,foideterminado queficariam reservados
500.000 metros quadrados na confluência
d'aqueles dois rios, para estabelecer uma
pOJlDafiio, devendoo oomratante-fazeranuamento
e a divisão em lotes à sua custa, em subseqüenie
novação 'de contrato feita- com Pecher Je Cia;
cessionáriosdaqueleJourdan.estabeleceu-seque,
se então ainda �tivesse tal terreno arruado e

demarcado". Continua.
.

Fritz von laraguá - 3/97

1!1!1!1!__"1111�!11�1111!�11!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!1�1!1!111jllll!�!111!111!jl�11111111111!1!1!1!1!1!1!1!j!j�!!!1!1111!1�!!!1!!!1!1!1!11111111
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (54) - APONTAMENTOS

O industrial, Wilhelm Weege, de Rio Serro,
comunicava ao intendente ArthurMillier que
vários de seus animais estavam atacados de

. febre aftosa, fato que foi transmitido tio dr.

Ulysses Costa, em 1928. O superintendente
tomou prontamente conhecimento,
determinandoprovidênciasao veterinário local
Carlos Scholz e

à

fiscalização da higiene. Em
· Blumenau, o "Der Urwaldsbote" relatava que
animais com essaterrivel epizaotia tinham sido
traZidosda zona serrana o que era interpretado
com preocupação para a rica região
exportadora deprodutosde laticfniosque, então,
exportava mensalmente 1'2.000 quilos.
Lembrava o CORREIO00 POVO, que com rqnposto
em Rio do Sul, podia-se evitar a invasão de

doença em Blumenau eJoinville, mas que isso

dependia de Blumenau e dogoverno do Estado.

. _Terras e colonitação
.

No que concerne ao atual Munidpio de

Jaraguádo Sul; as terrqspertenciam ao Império,
.

paraende os interessadossedirigiam eacabavam
ou não ser atendidos através do Ministério da

Agricultura e serviços destinados à colonização.
O lado esquerdo doRio ltapocujá seencontrava.

deinarcado pelo Dominio Dona Francisca, e as
do lado direito oforammais tardemedidoscomo
complementação do dote à SS.AA.lmperjais, o
sr.conde e condessa d'Eu. Proclamada a

República, os terrenos que não estivessem já.
legalmente destinados, passaram a pertencer à

República brasileira e, posteriormente, as áreas
devolutaspassavamaoEstado em que. estivessem

situados, grossomodofalando.Apareceu, assim,
a Colônia "Jaraguâ" e aparecia "Colônia Rio
Serro ", de quejáfalamosanteriormente.

No ôrgão oficial do Partido Republicano
.

Casharinense - "República", 1900, apareciam
despachos daSecretdria do Interior e Justiça do
Estado de Santa Catarina; datados de 14 de
novembro:' "N" 724 - Remete o requerimento de

I
Duas Rodas •

.

Industrial

.

ALTA TECNOLOGIA EM
MAT!�RIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS

. Fon.(047) 371-2277
Jaragu6 do Su 1- sc

A comunidade cresce e se

raDsforma pelo trabalho.
De cada um e de todos.

·
A foto mostra. um trecho da antiga estrada de Jaragiuí à Blumenau; na subida da
seiTa, aMarcenaria deWa/demiro Gtahl, e do outro ImJo domüharal, passando pelo-

· !lio Cerro, aRodovia SC-416, que recebe, desdeo·limite comoMunicípio dePomerode
até a Barra o nome dé "Rodovia Wolfgang Weege" ...

..
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Leinbranças.dopassado
. ,

.

. .

,
�

Caminhos! Estes' caminhos de

outrora! Como seria trilhá-los

agora!?
Que aventura. dos nossos

antepassados: embrenhar-se nestas

.: matas densas do ltapocul '

Picadas, .

caminhos estreitos,
atoleiros, ribeirões e pontilhões (às.

-

vezes), o rio e. a balsa (esta só mais

tarde) e... o fim do caminho!

�io Itapocu, antes de 1900 - canoa e canoeiro
.

.' Você gostaria de colaborar,
comentar, criticar, ligue para
372-1300 e fale com Egon, ou .

pl:lra 371-1919. Se preferir
escreva para a Caixa Postal19..

�
.

Serâ um prazer para nós.

VARIEDADES - 3

"
..

, :

.�
. .

Ponte sobre oRio Itapocuzinho - estaponteficavapróxima à
· atualponte'tJa redeferroviária. Oarustaretratou-adamargem
· esquerdapara adireita, vendo-se aofundo oMorro Boa Vista
'.,

.

\

Rio acima, rio abaixo, 'cruzá-lo da esquerda para a

direita, da direita para a esquerda) só a éânpa o podia.
. ,

.

Braços fones, rudes remos, encetando rumos, vencendo
..

itoupavas. "

Mas tem a recompensa... A paisagem, bela e pródiga, .

·

se descortiná aos olhos do' desbravador. O esforço, o

sacrificiopara a selva selvagem desbravarpoucoé ao a

',bela paisagem contemplar.
... Aliás, por momentos, como num' êxtase, o viajante tem

a sensação. de um paraíso estar. Caminhos! Estes

caminhos de outroral Compará-los aos caminhos de
.

agora? ..

.,JiiimN
GERDAU FERRO PARA C,ONSTRUÇ�O
-PROIVIOçAo* 372-2922

FeITO CA 50 5/16'\ : ; .R$ 2,97Ibr'
FeITO CA 50 318" .R$ 4, 181br

,

FeITO CA 60 Estribo .R$ 0,82/br
Tela soldada paraJaje e piso ; R$ 1,251m2
Vigalcohma soldada 5/,16" : .R$15,80Ipç

*Veo::bmsea::1regalli:lScpaIqua-<paItidade'"

DISTRIIlUIDOR

R. ConradRiegel, 170'
Jaraguá do Sul

. (Ao lado do'
Ferra VelhoMarechal)
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SOCIAIS

AsBodas deOuro do casalTrapp
. .

No entardecer de Maike Eliane, Alexandre
amanhã (22), o distinto Renato e Eugênio Neto; .

casal Emma e Eugenio Egon casado com Reli e
Trapp comparecem ao os netos Cassio Eugênio,
altar da Igreja SállyElizaeEgonJunior
Evangélica Luterana - e Margit, casada com

Centro, para render Wilmar, e .os· 'netos
graças aDeuspor havê- Ricardo Alencar, Raul
los conservado em Andrigo

.

e, Renan
perfeita união,. em meio . Alberto,

.

dentro de uma

da família que criaram, filosofia sadia e de rígida
repetindo acerimônia.de educação. - tanto que'
cinqüenta anos atrás, proclamam I ' no

quando o
.

reverendo cabeçalho do convite o

pastorRichardWaidnêr, pensamento desua união
abençoou a união, - "Vimos nossos filhos
perante a sociedade, nascerem... Nossos netos
testemunhas, parentes e crescérem.,> Nossas
amigos -.em grande vidas sepassarem... Mas
número. nunca esquecemos de ser'

Hav.erão de relembrar felizes... !"
como tudo aconteceu. Ainda hoje, Dona'

. Uni primeiro olhar Emma pratica seu

furtivo mas de simpatia esporte preferido - o

no Jardim "Leônidas bolão - nas terças-feiras
Herbster", a praça da de tarde, no Clube
então nova Estação. Atlético Baependi e não
Ferroviária, junto' com se . afasta de sua

os primos - o footlng da contribuição à ação da
moda naquele tempo, de Oase Ordem
ver o trem chegar de Auxiliadora de Senhoras
Curitiba; o desembarque Evangélicas. Num temperamento calmo, jardinagem e Após o culto festivo, o
de passageiros e a programa de Concerto' mas observador. Foi pulverizadores, dirigida distinto casal de ouro

partida, rumo ã Joinville: Musical e Vocal, no aprendiz defundiçõo de pelos famlliares. -recepcionarä os
N'out'ro sábado já. Centenário de Jaraguâ EmllBurow e na de José . Umfolderpablidtârio convidados no Clube
sorriram e só depois do Sul, apresentado na Marcelino MUller, completa

.

o seu Atlético Baependi.
chegaramasefalar. Igreja Evangélica trabalhando em' marketing chamativo, Coneluio convite com
Lembrarão os {rês Luterana, em 25/1/1976, artefatos de cobre e mostrando os grandes o seguinte pensamento:

anos de namoro e um de
.

ela aparece entre onze torneiro mecânico.. Os momentos da História - "Até aqui nas trouxe
noivado, a amadurecer como contralto, para um tempos mudaram e Versalhes - França, 21/ Deus, g uiou-nos com I

uma união estävel e Coral de 33 integrantes, . Eugênio acompanhou os 8/1708, o rei Luís XIV . bonâade.: Amparou
\

duradoura. sob a regência de Hans novos tempos, inaugurando o primeiro. nossos passos, com
Dona Emma, nascida Spring, de Londrina, que adequando-se em. sua cortador de grama; graça e fidelidade... Até

em Luís Alves se ligaria forammuito aplaudidos: atual. . empresa mostrando o rei e a aqui nos protegeu; Paz,
'aoEugênio. nascido em Eugênioéumacabeça Metalúrgica Trapp Lida, rainha' com um seu Alegria, Conforto e

Schroeder. para formar pensante e seu hobb» é na f'abnicação de. vassalo comendo grama Perdão nos
como formaram uma lerem ambiente calmo e

.

cortadores de grama,
.

nos jardins palacianos concedeu... !".
bonitafamüia � os filhos não é chegado a manuais, elétricos e a daquele longínquo Cumprimentos ao
Renato,' casado com a I g a z a r r as, gasolina, trituradores, reinado francês, muito. casal que ora alcança a
Carmem e os netos demonstrando um ferramentas . de criativo. Boda de Ouro!

VARIEDADES - 4
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COMEMORAÇÃO

Dr. Murillo 45 anos na· advocacia

Jaraguá do Sul; No dia 15 do mês num almoço que aconteceu na sede da
corrente foi comemorado 0.450 ano de Associeção Atlética Banco do Brasi,
estada do dr. Murlilo Barreto de Azevedo, vendo-se familíares com <>
em Jaraguá do Sul, estabelecido com banca homenageado..
de advogado e, como cultor do direito e da.' Pela ordem, falaram: a dra. Hildemar .

jUstiça grangeou uma grande clientela que Meneguzzi de CarvaJho, em nome do

o. procura para ver restabelecido seus Poder Judíciäno; dr. RobertDonath, em
direitos ofendidos. nome da OAB (Ordem dos Advogados

, Mas também como professor de do Brasil), seção estadual e sub-seção
Educação Física ele realizou-se plenamente, de Jaraguá do Sul; dr. AristeuXenofonte
ainda hoje fazendo parte dos altos escalões Lenzi, em nome do Ministério Püblico;
da Justiça Desportiva. Reconhecido seu o filho do homenageado, dr. Sãvio
valor o dr. Murillo,Barreto de Azevedo, em Murillo Piazera de Azevedo; dr.

,

6/12/1994, em, festiva cerimônia rio salão Benjamim Ferreira Gomes, em nome

do Palácio do Governo, em Florianópolis, dos advogados de Joinville; dr. Lourivai
recebia em solenidade, das mãos do' Beekauser, em nome dos advogados de
presidente do Conselho Estadual' de Blumenau e dos professores de
Desportos, sr. Adalir Pecos Borsatti a Educação Física; o economista
Comenda do'Mérito Desportísu, criado EUgênio Victor Schmõckel, em nome

pela Resolução n° 1194, de 5{7I94, pelo que da imprensa, como patrono do
foimuito cumprimentado. Arquivo Hist6rico Municipal de

Também teve participação no múnus Jaraguá do Sul e membro efetivo do

püblico, elegendo-se diversas vezes Instituto Histórico e Geográfico de
vereador à Câmara Municipal de Jaraguá Santa Catarina, e o desembargador
do Sul e deu contribuição' valiosa na João de Borba, em nome do Tribunal
apreciação de projetos de leis enviados de Justiça do Estado de Santa

pelos prefeitos da época. Foi ainda Catarina.
presidente do Clube Atlético Baependi e , Recebeu, também, o dr, Murillo, três
desempenhou inúmeras funções, placas de assinalação: Serventuários da
destacando-se a liberação de um patrimônio Ju�tiça. da Comarca de Guaramirim,
histórico, a Bandeira da Sociedade Judiciário de Jaraguá do Sul e

Atiradores "Jaraguá", que havia sido Serventuários e a OAB, seção estadual

apreendida e recoDlida à 5· Região Mil'itar, e sub-seção de Jaraguá do Sul.
em Curitiba e que hoje omao Pavilhão do CORREIO DOPOVO, que participou
Clube Atlético Baependi; das homenagens com uõCfolder,
A foto tomada na ocasião mostra ,. apresenta cumprimentos ao competente

momentos em que se faziam ouvir oradores, causídic? jaraguaense.

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou pará contar... (X)
Tio Eugênio

Fritzi 'Vogel Fiedler informava quepara a compra daquele
lote; o seu pai Fritz Carlos Vogel, usou do dinheiro que ela

havia recebido quando do seu batizado, investindo-o nesse

lote, queficava situado numa área àsmargens doRio ltapocu
onde ficavam .mais ..

tarde as terras de Salai, na Rua 75

(Miguel Salai) que dá para a Ponte Pênsil "Alfredo
Emmendoerfer", e inaugurada na administraçõoMay�r -

Schmõckel num loteamento mais tarde organizado,
pertencendo alguns totes pura o dr. Fernando A.

Springmann. hojepertencendo ao seu genro, médico, casado
com Regina Springmann. 'entre outros, e a Rua 187 (Júlio

Tavares da CunIulMello), todos os totes, desde aRua6 (Coronel
Procópio Gomes de Oliveira) até as margens ocupadas por
moradias de Eugenio Victor Schmõckel Filho e do engenheiro
Moacyr Rogério Sens.

Fritzi informava que eramuita terra; pois os lotes tinham 15.000

m2 e ali Max Arthut Fiedler, seu. esposo montava "uma olaria,

para fabricaçãode tijolos commaterial de boaqualidade, daí
ás depressões no terreno que voltaram a ser aterrado.

Comentamos �obre o seu tempode jovem, constante na coluna

"Destaque daSemana ", napágina 4, da ediçãon° 7, do Semanário
"Mensageiro de Jaraguâ-Jaraguá Bote". Falavamos de seus

namorados e ela lembra osfatos acontecidos, ela uma belamoça

despertava a atenção e paixão dos jovens de seu tempo. ''Pois é,
'seo' 8chmlJckel, por causá de um beijo nãome tomo a esposa de

Ernesto Leopoldo Czemiewicz: Foino salão conhecido como Pau

doMeio, depropriedade de Germano (Krumme Hermànn) Enke,
num baile. Ernesto dançava' comigo e me fazia ardentes

. declarações. Queria Um beijo no salão e eu resisti. Depois me

convidou para sairmos do salão, para um beijo no escuro. Não

fui. Ficamos amigos a vida toda, cada um seguindo o seu caminho.
Yoltaremos. Até aprôxima:

Se veeê quer
realizar velhos
f _

.

sonhos sem perda
de t@mpo, fale com

o gerente BESC. IIl·
Venl'la falar com o gerente

,
>

•

Sua empresa está precisandocreseerjá? Você está visualizando um .

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
.

futuro? Venhafalar com o BESe, Qua tem muitas modalidades de
crédito"', inclusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento

. que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento.
Relaxe e sonhe, O BESe financia,

BESC
o Banco de Santa Catarina
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Em close
exclusivo

para a coluna

Expressão,
as 747Ana
Paula
Quinot
(Garota
Verãodo Rio
Grande do

Sul) e Rita
Martin
'(Garota
Verão de
Santa
Catarina)

LETR4('
Sopa de letras, tudo. bem. É
saborosa e alimenta O difícil

'

é ter que engolir uma "pizza"
de letras. Simplesmente
impossível de ser digerida A
juventude catarinense pode e

deve eXigir transparência dos
fatos. A não inclusão do novo.

"prato" no "cardápio" do povo
de Santa Catarina vai

depender, também, de n6s

mesmos.
Para. que a verdade venha à
tona, a pressão pública será de
fundamental importância.
Nosso Estado, exemplo de
trabalho.' e desenvolvimento

para. o. Brasil e para. o. Mundo,
merece respeito!
Mas é necessário, também,
deixarrpos de 'lado. certos
po.líticos que estão usando o

epis6dio para ,
se

autopromo.verem. São apenas
oportunistas de plantão. PROMOFEIRA
Sedentos para alcançarem o Para você que deseja comprar
poder, 'nas pröximas eleições, seu carro ou moto, a Promovel
em 98�Por que não tiveram o. realiza neste sábado. das 8b30

-

mesmo procediménto às 18b, no.ParqueMunic.ipal de
fiscalizado.r em outras· Eventos de Jarãguá do. Sul, a
ocasiõeS? Promofeira. Os financiamentos
Nesse epis6dio todo, não é serão.de 24 meses, com a jI
difícil enco.ntrar denunciadores parcela� o mês de maio. O
com teto de vidro robre suas chopp geladinho, estará
''brilhantes" cabeças. presente.

.. "

fARMACfNHR
Av. Getúlio Vargas, 158

ClY. - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE:' 371-2847

. Fonei: 372 • 3469

lENAC'
o Serviço Nacional. de

Aprendizagem Comercial
(Senac) de Jaraguá do Sul
inicia na próxima segunda
feira (24) o curso Técnicas
Básicas da Área Financeira
As aulas serão ministradas no
horário das 18h30 às 22h15.
E, continuam abertas as

matriculas para os cursos de
InformáticaeDatilografia, nos
períodos matutino, vespertino
e noturno. . Maiores

Informações, pelo. fone: 372-
2166.

FONE: 371-5309

.

Mais uma vez as mulheree. O voador Ari C. Pradi está '

,

terão. prioridade na boatJ literalmente nas alturas, Fle
Marrakech, na terceira edi� acaba de bater o recorde
da' The Ladies First, qut municipal de Parapente,
acontece nestesábado, apartf atingindo a incrível marca de
das 23 horas. Até à 1 da 2.660 metros de altitude. A

maehä, a: bebida será gratuitf façanha aconteceu no final da
e o. acesso liberado apell8l: tarde de ontem,' depois de

.para elas. Os marmanjOf partir do Morro das' Antenas.
agradecem o O recorde anterior era de

"empunãozínho", E vem aí a Airton J. Taska, com 1.999
escolha da Garota e d. metros

'

,Garoto ValdetePiuera. SeIt
no dia 4 de abril

Juliano GIro/la e Diogo Bittencourt revelam a senha
de como se deve iniciar um final de semana

em, sua residência, ao lado da

família e dos amigos. E não

tem jeito. Todos es anos, seus

convidados ganham uns

quilinhos. Motivo: o

aniversariante', na cozinha,
arrasa. Parabéns e felicidades

�ao grande amigo! '

de pôr no avião o nome de

sua mãe, Enola Gay, mesmo
'sabendo que iria conduzir a
: mais mortíferacarga explosiva
jamais produzida, e destruiria
mais de cem niil vidas.

ViP,
Considerado um dos points
mais .símpãticos da cidade, o
Vip-Café Chopp Grill avisa a
todos os seus freqüentadores
que a partir da próxima
semana estarä.éstreando o seu
novo cardápio. Mais variado.
e saboroso.

.

"As pessoas que
vivem de queixas e .

lamentos, não
conseguem ter um.

personalidade atraente"
(Na.poleon Hill)
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J4RAGlIÁ DO nn, NA
FRENn

Notícia divulgada no último

domingo pela imprensa.
catarinense, que aponta
Jaraguá do Sul como amelhor
cidade para se viver em Santa
Catarina, é de encher osolbos.
Sete quesitos foram analísados
pela pesquisa do. economista
João Fernando Andersen, da
equipe do Programa de

AvaliaÇão Söcio-Econômíco
Pinanceira; receita municipal,
saneamento bäsico, condição
de sobrevivência, PIB ' ,_;_' ---..,.- ..,--

_

, municipal, analfabetismo, ARRANCA�O' raprovação e evasão escolar, e Companheiro. Stlvio Spézia
mortalidade infantil. Um-, promove neste sábado e

resultado. positivo. que nos faz 'do.mingo, láno JaraguáMotor \
amar e lutarcada vezmais po.r Clube, em Nereu Ramos, um
essa terra, Parabéns a todos os .sensaoíonal Arrancadão, nas

jaraguaensesl categorias Standard 4c.

Tração Dianteira, Street·

Tração Dianteira, e Tras.,

Super Street - Tração Diaat
e Tras., Tubo.-Tração Diant., • _ • _ _
Força' Livre 4c .... Tração I "Inferno de Dante"
Diant. e Tras., Estruturada (Dante's Peak)
(motor meXido), Fo.rça üvre, I

- Direção: Roger Donaldson "

,

Tubular, Jeep e Mo.to. Após
- Elenco: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith, Jeremy Foley e Elizabeth Hoffman.

l-Duração: 109 minutos.
às 18 horas de sábado., a band�

,

Umblues estará animando o

I'
Sinopse
,Na luta constante entre o homem ' em Cascades do Norte, não acreditam Brosnan ,(Uma Babá Quase Perfeita,

evento. com seu som
e a natureza está o mais que isto possa acontecer a eles. Mas o 007 Contra, Goldeneye,MarteAtaca),

, afinadissimo. Prestigie! I devastador de todos os adversários perigo existe: um gigante. adormecido tentando escapar de uma, nuv�m
- uma força com o poder de um estâpara acordare, oúnicopomemque, pitoclástica (uma 'nuyem

1 milhão de bombas atômicas" que pode salvá-los do pior pesadelo da incandescente de gases quentcli e

explode de um momento para o natureza não consegue que ninguém fragmentos de cinza e rocha ,rolando
outro, espalhando morte e considere seus alertas. numa velocidade a mais de 160 km

1 destruição sobre a população No centro de O Inremo de Dante por hora em �mperaturas de até 250

desaVisada. Elapode transfonDar existe um comovente drama humano. graús Cebius) quando uma bomba 4e

j':
o dia em noite, o ar em fogo, O filme, baseado no roteiro original de lava vai de encontro ao seu carro,

mares calmos em ondas Leslie Bohem (Daylight, Vencer ou matando sua noiva. A tragédia faz com
gigantescas e causar terremotos e Morrer), começa com uma cena �e que Harry reavalie sua vida e seu

deslizamentos.Os, habitant�s de evacuação de uma comunidade nos trabalho - até que seus antigos colegas
Dante's Peak, ·uma comunidade arredores de um vulcão colombiano, lhe pedem que invetigue uma certa

t I idßica de 8.000 pessoas situada que acaba :com o pesquisador Harry atividade sfsmica perto da cidade de

I aos pés de uma enotmemontanha Dalton, interpretado por Pierce Dante's Peak. ... fiProgramação válida para o período de 2.1 a 2713.

.. - .• -- --_�_
.,

. Com o carinho de sempr�, a
�oln DOI CALOURO/ . loarínha Nadine K. Täschner

Os alunos do 9° Semestre do. envia à coluna um bonito
.

curso. de Administração, da cartão; contendo o que há de

Ferj, colocam as manguinhal maís encantador na

'de fora e preparam com muito pamdlsíacaMiami. Desejamos
carinho. aNoite dos Caloui"m. suce8S9. em seus estudos e que
A idéia da big festa tem avisitaao Brasil aconteçaem
conotação de recompensa aos lreve,

que enfrentaram o sempre
desgastante vestibular. CLEBER

.Serã neste sábado (22), na O jovem bioquímicó Cleber I.
Notre Dame: Ingressos Saade(Zuky),daLabor$ad,de.
antecipados com os próprios Guaramirim, comemora seu,

organízadores e também ,na aniversário neste sábado (22),
Visual Vídeo Locadora.

CURIOIIDADE
A Fortaleza Voadora que
conduziu a bomba atômica

que destruiuHiroximaem 6 de
.

agosto de 1945 tinha como

comandante o. coronel Paul

Tibbets, que teve o mau gosto.

Artigos para esta coluna devem serenvteäo« para Rua João Picolll, 246, Jaraguá do Sul (SC),
Cep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

. I

N I· V E R
Fernando T. O. Guenther (21/3), Cleber I. Saade
(22/3), Jucileia da Silva i24/3),Joci�:ara Correa
(25/3) e Beatriz Fruet (26/3).

.

o grupOMolejo, que acaba de conquistar seu disco
(kplatinapelamarca de 250mil copias vendidas do
álbumNão Quero Saber de TI TI Ti, renovou contrato
com a Continental EastWestpor mais três anos.

Enquanto afaixa "Samba Diferente" segue estourada
nas rádios, a banda inicia os preparativos para as

gravações' do seu quarto -âlbum, comlançamento
previsto para o meio do ano, Além disso, promete
para este mês à RevistaMolljo, trazendo a historia
da banda, um põster e letras de músicas. A revista

será distribuída gratuitamente nos shows. (Music

Shopping)

Informaüvo Center Som
Títulos mais vendidos: Bailão de Peão (Vol. 2),
Netinho (Ao Vivo), Shakira (Pies Descalzos),
Máquina Total (Vol. 9). Principal lançamento:
Amigos (Vol.2).

EH �'N'T"N'�
IT Para a ale,ria /0.'amante. '/0 conta,ian� balanço

" /tl '4!JIP'4!!i a Notre Dame traz lIt1f1amente para Jarafuti
/tl Sul, ma 77 Je abri� , jamaiclUltl 11M ,m� p.,.
Wi""ie� Ala Primeira flR que e.�fle ptJr aqui, fiz um

, sMPMp'paramai. Je Jua.milpe••';as. Merece um lu,ar
, ,e.pecial na a,enJa.

___'_ ._ - - C ." �, .E iV\ Ja\ -, - - - - - - -, - - - -
JOINVILLE I

I
I
'1'
I
I

Filmagens & Fotografias

Clne MOel/er 1 - Guerra n.s Estrelas

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

'Fone: 372-3831

Cine MOel/er2- Inferno de Dante .

(lançamento nacional).
.

Horários 13h�O, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30.

'Clne MOel/er3 - o Pacler:ate Inglês' ,

Horários: 15h, 18h, 21h. •

BLUMENAU

Clne Shopping 1 - Guerra nas E8tr�las
(lançamento nacional).
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I

I
Clne Shopping2 - O Paciente Inglês,

Horários: 15h, 18h, 21h. •
•

i
"
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Tradicom
A cidade de Lages será- palco do I

Tradicom. Encontro Sulbrasileiro dos
Comunicadores da Tradição,marcadopara 17
a 19 de abril, com a presença de um grande
número de tradicionalistas que fazem chegar
a música gauchesca a todos os quadrantesdo
nosso. Sul..

Lages é credora para sediar o Tradicom.
Vem desenvolvendo um belo trabalho em.

favor do movimento tradicionalista.
A sapecada da canção e a prõpriafesta do

pinhão são exemplos mais do que eloqüentes.
O evento·abordará dois temas capitais. "O

papel do rádio, TV e da imprensa escrita na

divulgação da tradição" e "a produção e a

difusãoda música tradicional" e pretende ser
uma ferramenta para difundir o trabalho
cultural e musical que os gaúchos
catarinenses produzem com competência.
Escritores, . poetas, jornalistas,

apresentadores de Tv, radialistas e pes�oas
.
ligadas ao movimento tradicionalista viverão
três dias de estudos e confraternização na

'capital nacional do turismo. rural.
A promoção é da Caraie Serratur, com

apoio do MTG e Prefeitura de Lages o '

encontro coincide com a Sapecada
Regional.

Jaraguá do SulJl 21 de março de 1997, .

�A�IÇ.A�
,

Jackson Jacohi
.
Neste domingo (23) a

chlrueada do Piquete Trote a

Galope te :espera. Para
. muita laçada, aquele

churrasco, uma canha buena,
a tradicional roda de

chimarrão e uma ovelha

especial, de. primeira ..
. Se aprocheque gauchada.

pois este rancho tem

porteira, mas não tem

t.rarnela.:

Vencedores do Rodeio Piquete Herança do Velho Pai
L.AÇC;; INDIVIDUAL. - SÁBADO

12 PAI'VA - P_ CHÁCARA TRENTINI
22 LEANDRO - P_ TERTULIA NATIVISTA
32 BERTOLDI - P_ ARMADACOLORADA

I

. LAÇO DUPLA
12 PAIVA E ALEMÃO - P_ CHÁCARATRENTINI

.22 FRITZKE E NORBERTO - P_ UNIDOS TRADiÇÃO
,

32 ITO E VILSON - P_ QUERÊNCIA TIA MARTA

LAÇO PATRÃO
12ALEMÃO - P_ CHÁCARATRENTINI

22 KROGUE.R - P_ LAÇO OURO
3� ITO - P_ aUERÊNCIA DATIA MARTA_

PROGRAMA CIDADE

RodeioC. Interestadual PassosMaia

20 Rodeio C. k1terest. Imbuia'

Rodeio C. Interestadual São Domingos
RodeioÀrtfstico . NovaErechim

Baile SãoJosé

Torneio de Laço Tubarão

Torneio de Laço S. José dO Cerrilo

Torneio de Laço AnitaGaribaldi

pARAIao DA. AVI!8 Ir: DO. FllHOTH

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

Programação de rodeiospara estejinalde semana. Nio p.realGnlnd.bail. com o grupo .

;1 ·0.Monarcu·, n,at••.,ádo (22), na sOci,dad.
Vi.ir.n••, �partirda. 22 hora••DATA REGIÃO ENTDADE.

22e'23
.

:1" CTG Recanto Ga(Jcho

22e23 11" CTG índioCampeiro
22e23 1:2! CTGOuero-Ouero

22e23 1:2! CTG Gà!pão da "T:radição
22 -r- CTGOs Praianos

22e23 � CTG Cidade Azul

23 1" CTG TropeiroS daTradição
23 1" Piquete Estância do Pinheirinho

. .

RODíZIOS DE CARNÉS
BUFFET POR QUILO

NOVIDADES:

JAVAIJ, BÚFALO
OVELHA

BR 280 N· 5.249
JARAGUÁ 'DO SUL - sc

Anexo ao

Portal de JaragUli

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

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor' carne da cidade -

Rua João Plani..eheek. 407
.

Fo...: (0471 372-0&24- 371-4547 - 371-5275
JARAGuÁ DO SUL- SC
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$ePil-feira, 21 de març« de 1997

"

Quanto as 'velhas tenta�ões' valem na balan�a
B I d h' lat cl ech (1 rat 140) 540 I depois de terem ernaq recido. E a
o o, e c oco e

'

r eio TI ia· gr ca arios '. '"

,

L () I dependência destas drogas pode' terçar
, asagna 1 porção· 300 gr � � � 620 ta arias

e paciente a aumentar a dosagem des
. Cerveja (1 copo • 200 mI) �.. � 84 calori·as medicamentes e usá-los constantemente ..
Conhaque (1 copo· 100 mI) � ., :.249 calorias Para ernaq recer pe r motivos estéticos
Pão francês (1 unido • 50 gr) ., � ..l34 calorias ',basta a oríenlaçãoaümentar adequada e ,

Leite Condensado' (1lafa • 395 gr) �•.................l328' calorias ,

aumente da atividade física. Apenas em
Banana frita (1 unid.120 gr.) 348' calorias cases de dtstúrblos hormonals.
(··nd 1-1 ('1 id 350 )' 1120 I' endocrinológicos e, ernocíonals pede se)U oe· camp eTO uni. gr. . � _........... ca anos

Bife � milanesa (1' tinid. �60 gr.) � � � ..� �.580 calorias aplicar algum tipo de medicamento, cem

Am ndo (1 100)
.

595 I um acompanhamento ríqidc. onde a maiore im porção· gr. . � �................. -: ca arios' írnportãncta é o equilíbrio da saúde.Câ�fanha-do·pa�á (1 porção • 100 gr.) �.�699 calorias
Pizza (4 queijos • 1 fatia • i20 gr.) : .370 calorias.
Pipoca de microondas, c/manteiga (100 gr.) � � � 523 calorias

, Chocolate com leite e caju (1 barrq .' 200 gr.) .J068 calorias
, Bi9't\ac (McDonalds • 1 lIlid.) � � �.� .590 calorias
Pão de queijo, (1 uni.d. 45 gr.) 110 calorias

.

fonte: Revista Boa forma,

:' Os efeitos das fórmulas que viciam
I Emagrecer cem. saúde, há muitos anos tornou-se LAma
missão. quase Impossfvel. Especialmel1te quando' o
excesso. de pese estiver muito. acima do normal. As
fórmulas (mais conhecldas cerne 'fórmulas naturais'

que trazem antetamína- inibidores de apetite � e outros

componentes que servem para anular es efeitos do

mederader) são um dos típos de rnedtcamentos maís

procurados e mais adotados por muitas clínicas eu até
fabricades por elas mesmas.
Com a ilusão 'de .combater completamente a torne,
estes inibideres são. muitas vezes os rnalo res intrnlqos .

de uma dieta, de sucesso. e que' causam efeitos
colaterais a curte prazo, Para estes casos,. e efeito.

'engerda-emag�ece-engerda será inevitável.
.

O excesso. de componentes nestas fórmulas é que leva
e orqanlsmo a ser 'bombardeado.' por reações, -

, adversas, como e aumento da pressão. arterrat. prisão
de ventre e insônia.
A maioria das clínicas no Brasil que ministram as

,

fórmulas, não estão lnteressadas nas causas da
obesldade, mas e quanto o paciente quer emagrecer.
Per, isso. gue muitos obesos recuperam o pese le,go

VARIEDADES - 9

• Ginecologia,
Obstetrícia
.Mastologia e

.

� Ultrassonografia
Dr. Dagoberto Quadros Royes
Rua Joio MareaHo, 13 - Sala 106
Edlficlo Domingos Chlodinl.,
Fone: .(047) 372-2294 - Jarag�á do Sul- SC
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VARIEDADES -10

'Funcionários e superintendentes no encontro da Qualidade Total

o Banco do Brasil, através da

agência Barra do Rio Cerro, sediou,
na quinta-feira (13), 0.11 o Encontro

.

da Qualidade Total.
O trabalho vem sendo

.desenvolvido em equipe composta
. por funcionãrios de oito

dependências da região e na ocasião
contou com a participação de

representantes da Superintendência
Regional, Superintendência Estadual
e funcionários, oriundos de Brasília,
os quais documentaram o evento com

.

vistas a divulgá-lo em todo o país. .

Em ambiente muito propício - o

evento se deu na "ponte" do Parque
Malwee e foi coroado com jantar de
confraternização, servido no

Restauraute Lagoa" - foram
trabalhados diversos temas muito

9J)resentes no dia-a-dia "tio

funcíonärio enquanto cidadão, pai
e profissional em busca da

excelência humana.
Agradecemos as empresas;'

Malwee Malhas, Michigan Botões,
Arte Laje, Malhas Agha, Restaurante
Lagoa e Icro Bordados, pelo êxito e

sucesso do 110 Encontro da
Qualidade Total.

TREINAMENTO .'

MegaStoreMarisol
O flash.mostra um grupo reunido em almoço no Restaurante Itajara, neste

começo dê março com o gereute de marketing daMarisol. sr. Luiz Henrique
Balsan Porto (Jundiaí - SP), quando do término de mais uma 'sessão de

.

treinamento, em pleno domingo, cujos resultados podem ser apreciados na
, .

Mega Store Marisol, da Rua Bernardo Dornbusch, �esta cidade, já aberta

ao exigente público, que colhe os frutos do treinamento de pessoal : um dos

segredos da arte de bem vender.

Sexta-feira, 21 de março de'1997
.

Acontece neste domingo" dia 23 de março, às 9 horas, a

consagração da Igreja daComunidadeEvangélica Luterana ermo .

Salvador, da Barra do Rio Cerro, num culto festivo, de gratidão e

louvor a Deus.

SOCIAIS

Ewaldo Boss aniversaria
Curitiba - Oestimado cidadão honorário dêJaraguâ

do Sul, sr.. Ewaldo Heinz Boss, hoje residindo na
. 'Cidade Sorriso � depois de completarmais de oito
lustros de serviços em empresa local.completou no
último dia.dois do. corrente, o-seu 83° ano de idade, ao

lado de sua esposa. Leitor constante do "mais antigo ",
.

em sua carta.que remeteu, ele assinala: "Gosteimuito

que a esposa doministro da Guerra; bisneta do
fundador dessa :cidade, Emüio Carlos Jourdan.foi
agraciada com a cidadania honorária, para ter o
merecimento aos benfeitores e-serem lembrados".
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Sexfll-feira, 21 âe março de 1997 VARIEDADES - 11

Feira promete revolucionar mercado de carros,em .Iaraguâ do Sul
• IPromofeira acontece
neste $ábado, no Parque
Municipal de Eventos, .vai
reunir ás lojas de veículos e
as revendedoras autorizadas
da cidade, com planos
especiais de financiamentos_

Jaraguá do Sul - O Grupo Zogbi/
Promovel, financeira do Banco de
Crédito de São Paulo, vai realizar neste
sábado (22), das 8h30 às 18 horas, no
Parque Municipal de Eventos,' a I

.

Promofeira da cidade. O eventc vai
reunir as lojas de carros e as revendedoras
Rat, Ford, Volkswagen, GM e Honda do

Município. De acordo com os

organizadores, estarão na feira' entre 150
a 200 carros, mais motocicletas, usados
ezero quilômetro para venda e troca, com

fina�ciamentos especiais de até 24
meses.

A operadora"da Zogbi/Promovel,
Sandra Regina Petris, informou que o

objetivá maior dos organizadores, é
oportunizar negócios especiais e

incrementar o mercado automotivo. A
expectativa para a feira é a melhor

possível e, segundo o montaute das

operações, o evento deverá acontecer de
três em três meses, possibilitando
oportunidades reais de compra e troca de
carros.

'Outra novidade da feira é a promoção
de combustível, Cada carro financiado
ganha um tanque cheio. "Esta é mais
uma vantagem da feira. Além. de
negociar veículos de procedência
indiscutível, o. comprador terá a

aprovação de financiamento imediato,
com uma tabela de juros especial",
argumentou Sandra Regina,
acrescentando que a primeira parcela. do
financiamento será paga somente em

maio e . Ela lembrou ainda que durante
toda a feira será distribuído chope, e os

participantes poderão lav� os carros

gratuitamente.

CARROS NOVOS E
USADOS

R. Relnoldo Rau, 423

t:�ne: (047) 371-9421
Uno Ep 4pts sI ar gas branco 96
Escort .Hobby 1.0 '

gas cinza 96
S-10 gas bordô 95
Fiesta 2pts. 1.3 gas bordô 95
Fiesta 4pts. 1.3 gas branco 95
Golfei gas preto 95

. Pampa L 1.6 ale marrom 95
UnoMille gas vermelho 94
Corsa GI1.4 gas cinza 94
Gol1.000 gas azul 94
Versaílles GL 4p . gas prata 93

. Monza SUE 2.0 comp. ale. cinza, 91
Gol GL 1:8 gas bordô 91
Escort GI 1.8 gas marrom 91

. Del Rey GLX c/dir alp azul 89

'"
. >

CO.MPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

GoI CU 1.8 - 96 - azul - gas Verona LX 1.6 - 91 _ azul _ gas
Tipo 1.6 ie _ 9S _ cinza _ gas

.

Monza SLE 2.0 _ 89 _ marrom _ gas
Corsa Wind 1.0 _ 9S _ cinza - gas , Gol CL 1.6 _ 88 _ branco _ ale

Lo.gus GL 1.8 _ 94 _ prata _ gas Eseort 1.6 - 88 -. verde _ ale
Escort L 1.6 _ 93' _ azul _ gas Bscort GL 1.6 _ 86 _ azul _ ale
Kadett SI 1:8 _ 93 � verde _. gas Monza SLE 1.8 _ {IS _ prata _ alc
Monza SL 1.8 _. 93 _ prata _ �e Santana CS 1.8 _ 8S _ marrom _ ale

�Rlti1i,460-BaladoRioCeno
Fone:. (04':7)'376-7014 e 975-0123

Fone:372-2111
Fax: 372..2076

ODEIO
�

..

-

. '.
'

...... :.:.:...:-....:...:.:.:.:.

Ja,aguá Ve(t;ulos,
Peças e Serviços Ltda•.

Gráfka e Editora CP Ltda.
R:uaWalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371·1919.�71.1944
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MAUR(i)· Biodança «para
cE recuperar o equilibrio .:

Branco, 3f!3 - centro: -

Fone: 372-1132

As condições atuais do mundo em que vivemos, em especial no
I ambiente urbano, nos colocam em situação de constante tensão. Nossa capacidade de

percepção das coisas boas e belas é 'perturbada pela ansiedode, preocupa_ção, medo, 4tividat!espermanentes do Int;
preconceitos e agressão. Além das necessidades básicas, épreciso recuperar a qualidad� _

Atividades individuais (consultas com hora
de vida através da retntegração ao ritmo natural e orgânico da própria existência. E marcada); .

: _ necessário retomar o- valor do, contato com os outros, da amizade, da convivência, do' - Reorganização do sistemade energia humana
amorsem repressão. (limpeza dos chakrm e aura). Auxílio à an de

,

Umadas boas dicaspara conseguir tudo isto éabiodança - quedesenvolve ospotenciais depreSsões, estresse, etc.ln:clusiveTerapiadevidas
I genéticos através da ação de estímulos positivos sobre as potenotaltdodes básicas de passadas. Ora. IreneZeJak, parapsicóloga. ,

vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade,' transcendência. Em Jaraguá do Sul, a. - Quiropatiae 7nognetoterapia, dor lombar;dm-es
. terapeuta Clarice Corrêa, com formação em dança egtnásttca retntegradora, ensina a decabeça,�1e,etc.:"Dr. Tem�S.Perotti
btodança no Inü - Liceu da Vida, de JaneteMarcatto. - TerapeutadeReikiD-1arOteimrDemlQgia; shüdsu

.

Basicamentepreventiva, abiodança resulta em aumentode resistência às' tensões, reforço e terapia de cristais com óleos essenciais; com
I deresistêneta imunológica, estimuleçãodasfunções neurovegetativas efavorecimentoda Noemy., . ,

expressão da identidade, entre outras vantagens. Algumas experiências em aplicações ,- Cartas do Caminho Segredo (com técnicas
I especiais sãodirigidas a transtornos damotricidaie, enfermidadespsicossomáticas e certos im/genas) - CUra com o Perdão - I Ching-
quadros pstcoclintcos. RenascimentoPessoal-Pa1,1loSenda, deJoinville.

MOVIMENTOSQUERENOVAM '- Nadir Junkes - massoterapeuta (massagem
A btodançapropõe exercícios que envolvem amúsica e o movimento visando restituir a.

'

�):J.

experiência corporal e a senstbtltâode emotiva. É Um sistema de integração afetiva que
consiste no restabelecimentoda unidade entre apercepção, amotrictdade, a afetividade e

.

as funções do corpo. A renovação orgânica mantém a harmonia e a estabilidade do

organismo. A reapre-ndizagem das funções originárias da vida significa a reeducação dó
comportamento e do estilo de vida com os instintos básicos, explica a terapeuta Clarice
Corrêa.

.
•

O Sistema Biodança foi criado pelo psicôlogo e antropólogo chileno Rolando Toro
I Araneda, que se inspirou em fontes antropológicas e 'se fundamentou na biologia. Para

VEíCULOS

Araneda, conceber o universo como,' um
sistemavtvo e a vida como justificativa e

Ptll'llpSicólog. (_envolve trtJblllh" com razãode tudo o que existepodeparecer umaI' llUllÚl'oterllpi,,) Sedi_ emCllritib. ti AvenidtJ ,7 tú '

Setembro, 19)4 -tel: (041)J61-1U8 tdétafamastosa, mm, surpreendentemente, :

J. * Objetivo: Reorganizaçio do Sistema de energia se revela como a mais fabulosa intuição do\ humána (limpeZa dos ehakras e aura).
* Auxílio à cura de depressões; stress. fobias. pesadelos.

nosso tempo.
sistema nervoso, dores músçulares. etc. Participe das aulas de biodança no Intt -

* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS. Liceu da Vida, de Janete Marcatto, com
Atende em Jara:uá ,do Sul Dlensalmente ..o início no dia 1 lde abril, sempre às sextas-
centro INTI - liceu da Vida - Tel.; 372-1141 '

.__--"'--- ----'

- feiras, à ndite.

IRENEZELAK

,
'

INTI _' Liceu da Vida.
Noemy Yreny - Terapeuta de Relklll

_

TtII'Ô e numerologia:
Shiatsu e terapia de cristais

e' "leoa essenciais (aro':"at�rapla)
e angeologia
COnsulJlIS ,com hor. IIIIII'C_

. pelof�ne J71-1141

LI SEELETR
Depilavã. Def"mitiv.

'ElImIneDEFlNTI'lVAMENTE t.de••• pa••
Inde.eJávels de .eu eerp. e ns�.

Méted. eficiente e .q......

Inf.rmaçies e dem....fraçies sem cempre....... ·

CLEIDE L()TITO·
,

.

Ro Man.el LuIz da SIlw, 139 (lattnl F'rum)
F.De: 372-3325

.

Atividades de grupo (cursOs):
,

Htstôrtada.Arte, amoprofeBSO'QtoF.deSouza.
5111 feiras.
-DesenhJBásico, amaprofessool.�Casa
daCultura. 4111 feiras.
- Escultura, com a professora Sigrid, Casa da

.' Cultura. 2'- feitas.
- PrcfectaCelesttnaçctJlS()�1-14 sessões),
com Paulo Poletto, Sendas - Joinville. 38 feim à

noite - gratuito. .

- Yliga, COOlLaura, às 1fIças-feiras.
- Biodançä (ntlClarieeCôrrea, fi à noite.

,
'

- Terapia sobre amenopausa. LúciaH Lopes e

Milene Butzke.
..CalenJárioMaia, com Paulo.
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Jaraguádo Sul, 21 demarço de 1997 CORREIo DO POVO - 7. CLASSiFICADOS DE IMÓVEIS

. .

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Casa em alvenaria com 344m2,
terreno com 1.260m2, Rua Otto

Schneider (próx. Hospital Jaraguá)
.

Preço: R$ 250.000,00

Construções 'em alvenaria (2 casa e

galpão industria:l) com 380m2, terreno
com432m2

Rua Geraldo Harnack (próx. Weg II)
Preço R$ 200.000,00

Casa em alvenaria com 140m2

(4 quartos)' terreno com 420m2

(todo murado)
Rua João Franzner (pröx, Urbano)

Preço:H$ 55.000,00.

(super negOCiáveis)
.

Casa em alvenaria com 160m2,
terreno com 450m2 (todo murado).

. Rua Luiz G. Ayroso
(próx. estádio João Marcàtto)

Preço: R$ 55.000,00

PERMUTA-SE
casa em alvenaria (sobrado) com
160m2 naVila Nova, por apto. de 2

quartos + automóvel

Terrenos próx. Malwee, prontos para
. construir. Entrada de R$ 4.000,00 +

financiamento

Lar ·Imóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 sala 1

.

r----·---- ..
·

I
CRECI NO 1589 J

� I
I

.

•
I I
I Blar�a

.

SIUI I
1 mova S I'
'1

. FON.E: (O�?l 372�2734 I
'. �M�� .

1- Teirenos c/378m', FUa 683 l)! JUiana - Barra - R$ 13.000,00 I- Terreno c/384m', Jardim Hruscl1ka - II - SAo Luís - R$ 3.000,00 entlada + 20

I
x R$ 300,00

.

.

.

I- Lotes Res. Imperador - R JoiIo J. Ayroso. R$ 3.000,00 enlrada e + 3()c233,33
làal R$ 10.000 ,00 ,

.

'l-rell8llo c/416m", defronte malhas Ailha- R. BerflaWeege - R$10.ooo,OOem I12 \l8zes' . .'

, Terrenos Let. Ouro Verde, após a MaIwee -' 20% entJada, saldo em' 30 meses

1- tola! R$ 10.000,00 I. - Terreno cl'45Om", Lot. Papp - aceita F4000 ru Meroedes 60li - R$ 22.000,00

1-
Terreno ç1450m" - R. Be .....aWeege, na. BARRA

- R$ 3.000,00 entJada, !(atdoI.1SX - toIaI. R$ 12.000,00
- Terreno c/l ,384,5Om" - R. Augusto Schwartz, Amizade - R$ 6.500,00 em 12x.

I SITIOS ....
.

I- Sítio e/37.500,OO, casamista cl 100m" e rufia de madeira cl 10m", uma lagoa,

laspe", pera novas lagoaS; 15.000n0 em pastagem, Iocaizado em Rioa da Luz -I,TI8 Macuco Grande,distsntem lllan damalwee aceita casas na Barla comoperte

I
do 'pagamento - R$ 27.000,00 - percelado. ' .

- Sí'o c/ 14:6OOm', termno um pouco irrl'9Ular, cano casas de madeila de I97;5OmI, 3 qtos, com árvores frutílelaS, Palmito, ribeirAo pera lagoas - R$

126.000,00
- aceita carro até R$ 4.000,00.

� Chácara c/ 1.15.000mt, Rio-Cerro II, .distante 700mts do asfalto, casa de Ialvenaria cl 170m", ga'ragem, churrasqueila, dois aviários p/12.000 frangos com

1
automá'co,500,4 da área paina, bestsnte água pera lazer lagoas - 50%

entrada..aceita carro novo, saldo a combinar - toIaI R$ 85.000:00
.

.

I�� .

.

I- Casa am alvenaria c/140m', 3qtos, galagem, termno c/672,75m" - R. Bema

I
Weege, ao lado da MaIwee - R$ 35.000,00 .

- Casa de madeira e/7Om" terre�o c/2.0 1Om' -. Rua Horácio Rubini, 706; na aa,,�I '

- R$ 35.000,00.

1-
Casa alvenaria c/80m', terreno c/6Óom', lifa Klein, 3!on. após Parque Mal.vee

1- R$ 13,000,00 .

- Casa alv. cl' 9Om', termno c; 600m2 - R. Alfredo Betnke - Bairro SAo 'Luís - R$

123.000,00' I.
- Casa mista cl 180m' - R. maria Nagel, 202 - Bairro SAo Luís - R$ 20.000,00

, - Casaalv. c/112m" - Rue721, lateral da·S.erfla Waage,500,4 entladasaldo 12x-

1 taal R$ 20.000,00 .

1- Casa aIv. semi-acabada�_R. Henrique bortoIini, 285, Jaraguá-Esquerdo 500,4 .

entrada btal R$ 35.000,00 ..

1- Casa de aIv. semi.-acabada, Rua Elisa Maess, lifa da Mosca -' Lot. MiIlratz -I
.

aceita carro R$ 20.000,00 .'

I LOCAÇÁO
.'

....,. I
- Apto. 2·quartos - R. Horácio Rubini, defronte NANETE • R$ 230,00

I." Casas am alvenaria cl 150m" defronte a MA�.WEE'. R. Angelo RUbinI só P/Icomércio R$ 300,00

1'-
Sala .comercial c/19m2: R. Ange. lo Rubini, defronte Igreja da BAR.RA :. R$

160,00 I- Casa madeira c/ 2 qtos, galagem: 2.000mts, após'. Palque da MaIwee - R$

1200,00- Casa aIv, 2 qtos, RibeirAo G. da' Luz, 1523 'prÓ><. Ceval, casa ri' 3 - RS 130,00 I- Sala canercial c/100m" - Rua Pastor A Schneider, 1.412 na BARRA· R$ .'

1280,00
.'

I- Casamadeila Rio i!a Luz II 2 quartos, ao ledo·da CEVAL c/ garagem - R$150.oo

1-
Casa alv. sobrado 3 qtos, garagem - À.WdlgangWaage, na Barra - R$ 200,00

- Casa aIv, 3qtos, garagem - R. Wdfgang Waage sinO, na BARRA, após Parque IMalwee - R$ 200,00 .

.

1-
casa madeira cl 2 quartos, östaltte 2.9OOmts do PalqU8 MI,lI:w88 - R$ 200,00

I- GaIpAo constr, c/ l00mt, pera bar, discoteca, oficina, ercearia, 2IGn após ..

Malwee - R$ 250,00 .
' ".

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I·
.

TERRENOS

I
Lote nO � Loteamento AnaPaula IV - 'IU 7.500,00 .

.

·

Lote de esquina Lot. Kuís manfrini lote n" 46 - lU 8:500,00
Lote cl 950ml Lot. Luis Manfrini lote nO � - � 8.000,00
Terreno cl 1.540ml pröx.. Scar - Centro - lU 100.000,00
Terreno cl 5.184ml Rua 199 (Vila Nova) lU 140.000,00

.

I
:e:;n;o�ooMafrini (com fundamento - casa (lote n° 139)

I.Terreno.•.
Rua Domingos da Nova c.' 260ml

-

.1U 75.0.00',00 .

· Terreno cl 85.000ml Molha ao lado da gruta .. lU 90,000,00
Terreno CI S75mz• Lot Versalles II (Lot. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15.000,00 .

, CASAS

I
Casas de madeira aprox. lOOml (aceita-se carro no negócio)

I
- lU 23.000,00

.

.

Casa em alvenaria cl l00ml .. Ana Paula -RS 35.000,00
Casa em alvenaria cl 96mz Rua Joio Sanson, I�. -'llha da

Figueira - lU 26.000,00 •. . .

Casaem a1venariac/128mL RuaJosé Mesch - Três Rios - RS
17.000,.00

.

· Casa de madeira c/91mz .. Rua João Franzner .. lU 16.000,00 .

'1
Casa mista cl 6ômz - Loteamento Liodoro Rodrigues (Rau)

-I'
,

RS 10.000,00 .

.

Casa em alvenaqa aproxilDadamente 300ml Jaguá-Esquerdo
- lU 95.00000 .

Cas.a em alve�aria.. lOOm (3 quartos, I sul';, sala, OI banheiro.,
cozinha, lavandena) .. lU 20,000,00

.

Casa mista com nOml - Rua José Narloch .. lU 10.000,00

I Apto. Edifício Jaco Emme���:r cl lOOml.7°·
an.
dar -

RS 50.000,00

LOTES nNANCIADOS A fARTIR DE
R$ 1.000,00 DE ENTRADA
Loteamento Cirilo Zanghelini

Lo�aràento Ouro Verde.

I
I
1

VENDAS
Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarke!Place, rua Reínokío Rau, centro .

.

. .
'. l

Terreno:' rua Antonio Carlos. Ferreira 570m2
Venda' de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto..Antonio
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Chácara (!m.Corupâ com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à 6km do centro com 50.000,OOm2

LOTES nNANCIAi>OS A PARTIR DE
R$ 2.000,00 DE ENTRADA
Loteamento Camposampiero
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CORRElO'Do lOyO. 8

,

PUBLICACÕES LEGAIS JaraguádoSuI, 21demarço del997
"

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

'RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS·DE CA'SAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Re-gistro Civil do 10

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina,fazsaber que compareceram neste Cartório exibindo
seus documentos 'pela lei, afun: de se habilitarem para casar

,

,

os seguintes:'

EDITAL N° 20.991 'de 12-03-1997

GIOVANI PEDROTTI E JUVANIR FRANZNER
NOVASKI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliàr deprodução, natural deJaraguá
do Sul, domiciliado � residente na Rua Joaquim Francisco de

Paula, 1.092, nesta cidade,filho de PedroJoão Pedrotti eMaria
r
•.

\

Elisabeth Lunelli Pedrotti.

.Bla. brasileira, solteira, telefonista, natural de Salete, neste
Estado, domiciliada e residente �a Rua Leopoldo Mayet; Água
Verde) nesta cidade, filha de Antonio Novaski e Elvira Novaski. '

EDITAL N° 20.996 âe 17-03-1997
OSMAR FRANCISCO RAUSIS JUNIOR E SIMONE

MARIA MAESTRI
,

Ele, brasileiro, solteiro.funcionário público, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Conrado Riegel, 32,
nesta cidade, filho de Osmar Francisco Rausis e Bemadete
Staehelin Rausis.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Bertha Weege, 1.84:2, Barra do
Rio Cerro, nesta cidade, filha de Narciso Maestri e Regina Luy

,
Maestri:

EDlTAL N° 20.999 de 17-03-19,97
C6pia recebida do Cart6rio de Blumenau, neste Estado
NILSONDE SOUZA LEAL E DENIZE HEIDEMANN

Ele, brasileiro, solteiro,' químico, natur�tde Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, domiciliadoe residente naRua EmmaRampelBartel,

'

444, nesta cidade, filho de Denorack da .Conceição l!al e�Vera
LuCia de Souza.

'

Ela, brasileira, solteira; industriâria, natural de Mirim Doce,
neste Estado. domiciliada e residente na Rua 1° deJaneiro, 555�
Blumenau, neste. estado, filha de Martinho' Heidemann e

Hildegat Heidemann.
",

,
,

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

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

EDITAL,
-

PA TRIGIA TAVARES DA GUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de,

Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San ta Catarina,
na forma- da Lei, etc.
Faz sebet a todos quanto este edital virem que se acham rieste
Tabelionato para Protesto os Tftulos contra:

,

Anderson Amorin Koicneski - R. João PicolJi, 171 apt 103 - Nesta; ,

AdjairJoséMateus-R.Antonio Carlos Ferreira, 950apto. 3-Nesta;
Adriano Battoni - R. Henrique Krause s/nf2 - Nesta;
A/vacir José Bertoldi - R. Cei. Ptoc.. Gomes de Oliveira, 1089 �

Nesta;
fi

Bernardo Geosmer - Estrada Garibaldi - Nesta;

Engepasa Eng. dó Pavimento S/A - R. Joinville, 10 16 - Nesta;
Engepasa Eng, do Pavimento S/A - R. Joinville, 10 16 -Nesta;
Ind. e Com. de Elast.AVEing L tda. - R. B�rtha Weege - Rio Cerro

, - Nests:,
,

LZ Negri Reptes. Ltde.> R. Guilherme Weege, 166 aptà. 201 -

Nesta; ,

Metalúrgica Marle Indi.
,

Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
, Medeiros Com. Matl. Constr. Ltda. - R. Tuiuti, 605 -Joinville;
Nativia L S C de Macedo - R. Marechal Hermes da Fonseca, 40-
Nesta; .

,

. .,

Peixe e Camarão e Cia.Av. Mal.Deodoro daFonseca, 1771-Nesta; ,

Premoldados Agha L tda ... R. Clara Hanemann s/nf2 � Nesta;'
Refrigeràção Jaraguá L täe. - R. Horeeie Rubini s/nf2 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Anna Ketsten, 184 - Nesta;
Ronaldo Alberto Walter - R. Roberto Seidel, 505 - Corupá;
Ronaldo Alberto Walter- R. Roberto Seidel, 505 - Cotupé

, Reliel Enxovais Ltda. - R. Joinville, 1641 - Nes-ta;
Reliel Enxovais Ltda. - R. Joinville, 164_ 1 - Nesta;
Servo Agric. Simone Ltda. -R. Aguas Claras s/nf2- Nesta. '

'LS/Jaraguá do Sul, 19 de março de 1997

/lton Hoffmann

Tabelião Sutistituto

Anuncie nos
, .

classificados do

CORREIO DO POVO

371-1919
372-3363
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Jaraguá do Sul, 21 demarço de 1997 CLASSIFICADOS DEVEtCULOS CORREIO DO 'OVo - 9

Vend�se Chevette SI.J85 por.RS
.

condicionado, direção hidraulica,
4.500.00. Aceita carro de até RS bordo,em õtimo estadopor
3.000.00.Contato na Rua Inácio 14.000.oo.Tratar372-3411.

Loto,168.Em frente da confeitaria
P�Pan. Vende-seUno/94 completo.Tratar

.973-5432
Vende-se Cheve5ool89 • gasolina
porRS 4.500.oo.Tratar 373-0758. Vende-se.Brasília! 79,toda original

por RS 2.500.00.Tratar Stop
Lavação na Rua Reinoldo Rau.Vende-se Tipo 2.0/95, 4 portas,

completo, aceita-se troca. Tratar
372-3874

Vende-se ou troca-se Pampa! 92,
1.8,porRS 7.500.00.Tmtar372-2957..

Vende-se Monza SLE por RS
6'sOO,00t.ratar-973-9445.

.

Vende-se Corcel II 185,por RS
2.500�OO mais prestações. Tratar

Vende-se SantanaGU, 4 portas, ar 392-3126.
'

CertIIIcado de�Idade· .

En1lr8SCIIaI e ProfIssklrd

E1ImMIo-" .i..,. ..... CIbtidB
11&pmqaiIa eleOpi.doPdbIica
-n.da parellie JI.tituao
e.�.

.

Demlcar,
�.L.aiIIDMI."""

vendo barraca para 3 pessoas, .
nova.Tratar Rua Tarcisio Oliveira

Vende-se Passat!" 81 por novaporR$I00,OO.Tratar371-5764 Matos,41,VilaLenzi ..
R$1.800,OO.Tratar372-3697. c:J Jussara. VIla Nova.

Vende-seGeladeira Duplex por RS
Vendo estera elétrica Atlétié. Valor 350,OO.Tratar 372-0826.

. RS550,00. Tratar 372-0663 .

Compra-se Máquina de costura

Compra-se livros de Inglês da
.

Reta,T�tar376-2206.
7série do Rodolfo Dorbuch. Tratar
372-1559.

'

Vende-se Freezer 260 litros por RS
2OO.00.Tratar973-8911.

.

Vende-se 2 cachorros pinteher.
Tratar372-3405. Vende-se casa de boneca por

R$350.00.Tratar372-2144.
Vende-se equipamentos para
oficinamecânicaporRS3mil.Tratar Vende-se Carpê usado.étimo
Rua Carlos Meier, 31ao lado do estado.Tratar372-3393.
CEmON.'

Vende-se' Gareli 188 em bom
estado.Tratar 371-2198.

'

Vende-se Garelil 84 öt'imo
estado. Tratar 372..: 0540 ou 372-

.

1131.

Vende-se Pampa 1.8 com capota de
fibrapor RS 8.000.00 ou troca-sepor
carro de menor valor.Tratar 372-
2957.'

.

Vende-seUnoJ94 completo com33
'mi.lKm.Tratar973-5432

.

Procura-se com urgência moça
solteira comreferências para dividirVende-se Máquina de bordar

,

HON·ESTIDADE

Compra-se Fusca em bom estado,
paga-se à vista dependendo do
estado edo ano,atéR$ 3 mil.Tratar
371-S324oom Luzia.

OFICINA DE LATOARIA:.E ,PINTURA
PROFISSIONALISM·O. - CORDIALIDADE

CONSAGRAÇÃQ
Pelo.ä' ano

. consecutivo a

Demicarfoi eleita
amelhor do anor.

:

Pesquisa de

opinião Pública
realizado nesta

cidade
�----------�------------�

. Rua Major. Julio Ferreira, 244:' Vila Lalau
Fone: (047]' 371-5057
Jaraguá do Sul - SC

ATENDEMOS AOS DOMINGOS__DAS 07:00 ÀS 20:00IlS.

POSTO MARECHAL LTDA.
• COMBUSTívEIS

• TROCA DE ·ÓLEO.
• LAVA RÁPIDO

·GÁS
Av.nidà Mareohal Deodoro da Fon.eoa, 961 - Jaraguá do Sul- se

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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CORRElODOPovo-18 CLASSIFICADOS DEVEíCUL'OS

,

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

Jaraguádo Sul, 21 demarço de 1997

PÁRA-BRISAS JARAGUÁ'" Comércio deVidros Novos e Usadospara Autos

, Col�cação de Pára-Brisa Colado

'PÚ"a-brisa Geildegrade -R$ 6S,OO c/colocação
Pára-brBaCorsadegrade -R$16O,OOdcolocação

,

RuaJolnvliie. 2655 Pára-brisaPáliodegrade�R$19o,OOdcoloaação
(ao lado daArweg) I

Pára-bii.aCamiuhãoVoII!swagen-R$ 12SMdcolocaça-o'VilaLalau ,.,.,

Jaragu6 do Sul - sc VidroPortaF.a1cort-R$33.l1Jd'coIocação
Fone: 371'-5547 PapmentoCOD1cheque�

i"ÁU-il'ID.ll
;A::rAGUÃ

ORAÇÃO A NOSSA
SENHORA APARECIDA

QueridaMãe SenhoraAparecida Vós que amais e nos guiais
todos os dias vós que sois'a mais bela das mães a quem eu

amo de todo coração. Peço-vos mais uma vez alcançar esta
graça. Pormais dura que ela seja sei que vós me ajudareis
e me acompanhareis sempre até na hora de minha morte.

Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria fazer 3 dlas seguidos
'

, 'esta oração que alcançará a graça por mais difícil que
pareça ser, mandar-publicar 3 dias seguidos..

A.S.M.S.

Proteção de Fibra interna para todos os

modelos de Pick-Up. Fiat; Pampa, Peugeot,
. Corsa, Saveiro, D20e FlOOO

..
'

CIVEL VEíCULOS
Rua Jolnville, 2757

Fone: (047)' 37,2",3300 ou 973-9972

L A V A (,' A ()

MENDONÇA
..' .... , .

'LAVAÇÃO,POLIMENTO, INFn..TRAÇÃO DEAGUA ,

LAVAÇÃO DE ASSENTOS E CARPET

Rua João' Marcatto� 179
, Fone: (047) 272-3719
Jaraguá do Sul � SC

VOLKS-RAT-CHEVROLET-FORD
.

'

,

.

QUALIDADE-CONFIANÇAEHONESTIDADE
COMOMELHOR PREÇODA PRAÇA - VENHA

CONFERIR - FALEGIZECA
"

Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
Pr6xlmo Beira Rio - Fone: (047) -371-7711

,

• Partida elétrlcà
• Câmbio automátiCO
• Motor 95,6 cc
• Freio a disco na roda
dianteira ,-

• Suspensão telescópica
'

na dianteira
• Porta-j:8pacete sob o
banco
• Valor R$ 3.380,00 .

TRAILL BOSS 25Q
,

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

.JET·SKI-USADOS

Carretinha� para
motos e Jet-Ski OK
R$700,OO,

.. 'POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO,

JET-SKI - YAMAHA
Waveblaster

Super-Jet
,
Wave-Rider

Wave-Rider 1100

96 ' OK R$ 9.800,00
-

96 • OK· R$10.800,00
96·0K 'R$12.300,00
96·0K R$14.5oo,00

KawasakiSX ' , 94

KaWasaki SXI 95

Kawasaki ZXI900 95'
SEA·oodsp 92'

,

R$ 6.000,00
R$8.000,00

.
.

R$12.000,00
R$5.500,00
R$ 4.500,00

"

R$ 4.500,00
.

, R$ 3.500,00

YamahaSuper-Jet 92
Yamaha Super-Jet 92

Suzuki, 94
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Jaragqí. do Sul, 21 demarço de 1997 CLÀSSIFiCADOS DE VEíCULOS

,.

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,.

VEICULaSNOVOS CAMINHÕES
, PalioEO vermelho .w OKm NOVOS,

Corsa super 1.0 vermelho 97 okm
Fiat Pálio Ed 1.0 azul' 97 � M.B. -1214151 branca OK

Golmi1.6 branca 97 OKm M.B. - 12181'48 branca OI<

Logus GL 1.8 cinza' 95 M.B. - 12Hl151 diversas OK

Pálio EDX 2ptS 97 0Km M.B. � L1418E/48 branca OK
CorsaWind 97

' oKin M.B> 1621 brallE:a OK

Corsa Plus CPL 97 OKm
USADOSPálio EI,. 2pts 1.5 97 OKm

Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm V.W. 11140 Toco Baú branca 91
Corsa Sedan GL 97

'

0J(m V.W. 14140 Toco Baú branca 90
ParatiCUmi 97 ,0Km M.B. 1934 Cavalo Mecânico branca 90
KadetJ-GL 1.8 97 OKm Ford Cargo 3224 cavalo mecânico vermo 90

Tip01.6mpi 97 OKm F-4000 carroceria bege 89 '

LogusCLi OKm V.W. 7.90 carroceria amarela 88
GoHGL 1.8 97 OKm CaJreta Pastri III eixo branca 87
Tempra Sv + ar 97 OKm V.W. 14140 Turbo Truque carroceria branca 87

Tempra 16v + ar 97 OKm Ford Cargo 1415 toco carroc branca 87
Vectra GL 97 OKm Ford Cargo ,1517 ,truque carrec branca 86
Vectra GLS 97 OKm V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86
Vectra CO 97 0Km A20 preta 84

Omega GLS 2.2 97 0Km F-1000 carroceria
.
verm 84

OmegaCD 4.1· ' 97 ' 0Km Chevrolet 0-60 toco carrec motor M.B. vermo 81
Santana n)i 1.8 97 OKm F-4000 carroc verm 79

Santana mi 2.000 97 OKm M.B. 1113 com carroceria, vermo 77

Banger XL OKm Ford F-600 azul 76

,8-10 sp 97 OKm M.B. 1113 tecccerreeena azul 76

8-10 Extend Cabr4.3 97 OKm M.B .. 608' branca 75
,

F-1000HSO 97 9Km M.B: toco carroceria azul 74

Blaser OLX 4.3 97 , OKm M.B.6OS O azul 72

Ipanema GL 1.8 OKm M.B. 1113, azul 69

Veetra CD banco couro 97 oi<m GM Bonanza CUst. de lUxe azul 92

Omega'CD .azul gas. 96 Opala Comodoro cinza ale. 87

Omega CD vermelho gas. 96 Gol bege alc 87

Pálio EDX azul gas. 96 Escort azul ale 87

Omega CD cinza gas.
' 95 Fiat 147 branca ' alc 86

Tipo sem ar eond. prata gas. 95 Chevette Hatch bege alc. 85

Omega GLS preto gas. �93 Chevette marron alc. 85

Kombi branca ale 93 Marajó , b,ege gas. 85

Fioril'lo branca gas. 91 ' v.oyage, , branco alc. 84

Monza Classic azul gas. 91 Marajó branca gas. 83

Prêmio S verde met. alc 91 Passat cinza gas. 82

Uno Mille vermelho gas. ' 91 Del Rey branca gas. 82

Fiat Uno' 'vermo alc. 89 Opala Com. cinza gas. 82

Del Rey azul alc, 89 Fusca 'branco gas. , 82

, Monza cinza alc. 88 Corcel II branco gas. 81

MonzaSLE preto alc. 87

�111 11'"
COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

:.:'

CORREIO DO POVO - 11

R.
_

fm@fldIbV@
I,

I'

Santana ,
85 prata' alc

Gol10GO 95 vinho
Kadett 93 ' vi&rmelho '

, gas
Escort

,
93

'

v.e'rmelho gas
Santana Quantum ,88 bege' .

alc

Pal'fl>8 , 89 ' azul alc

Opala completo 87 azul alc

Opala 1000
,

93 branco;
Corsa 95 95 amarelo gas
Corcelll 83 branco gas
Gol 86 branco alc

OelRey 83 verde ale
Chevette 86 verde ale
Fusca 76

I
,

GolBX 84 azul alc
Dei ReyGuia 86 .vnhe ale
Pointer ,95 verde

"
gas

Pal'fl>8 95 cohsorciado gas
Tempra 16v. comp. 95 branco gas
Corsa 94 branca gas
Tempra 16v 93 berdc gas
Monza automatico 88 marrom ale
Monza 85 branca alc

OelRey 85 preta alc
0-10 81 branca die

CARROSoKM
Gel CL mi branco - Gol CL mi vermelho flash

Go11000 plus,prata.po�r

RlLJla J<oinV'ilie n23573
F<one (047) 37"-9822

J.A.R.A.GUA DO SUL - sc

AUTO NOVO
VEíCULOS

PROMOÇÃO DA SEMANA:
FUSCA - ano: 73 em ótimo estado por R$ 2.000,00
Corsa super 96

VoyageS 86
Escort L 1.8 94 '

,

Escort GL 1.6 93
Parati CL 1.6 92

Chevette SL 89
Uno S 1.3 B8

Del Rey GL 1.6 83
MOTOS
CB 400
XLX350
CG 125

branco gas 6.000;00 +

29 x R$ 350,00
verde met. alc. 4.900,00
cinza gas 12.300,00
prata, ' aJ.ç 11.500,00
verde alc 9.200,00
bege met. alc. 5.300,00
branco alc 5.500,00
branco alc 3.600,00

84 bordõ '

2.800,00
87 prata 2.600,00..
86 branca 1.500,00

TODAUNHADE VEÍCULOSÀPRONTA
ENTREGACOMMELHORPREÇQI

I R_ JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753

[Edicar�
_,

Comércio d8Auto
Peças.A...,rioe

Ltda.-ME
-

Esp�clallzada em todas as linhas nacionais

Pára-lama Fusc� - R$ 24,00 .

�ára-choque Fusca - R$ 21,00
Farol Fusca � R$ 8,00
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CORREIODO POVO -12
. t, .

J8I'Jlguádo Sul, li demarço de 1997 .

Classi",El11prego
urna Parceria

'CORREIO DO povo - HUIIAIIA

/DEoöiDA--"_--iNDEPE-NDENià-+--EDÜCÄDÀ'"
1 VOCE- É ASSIM?

�

QUEREMOS v� PARA AREA DE III1ARI<ETINGI
PROCURE A ••IUIIIAI

t--�....._----� �. aJII�DECIIESc8a1o......."PIlORSSIOIIM. EVIAIBSFRECIIEIßES. DlVE SERJOVEII :
••.• 1BI1IO.....,2"_�._IIIvELDE�EII_OU 1IGlEs. ',_.
._-_._---._-------_. __ ._-_._--.------�---------------�-------�'CORRETOR

GLEDSON 372.3017
RECEPCIONISTA

SILVIA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos
SILVESTRE 372.2636

TECELÃO
ARLINDO 975.0934

TEC. CONTAD.
. DANIEL 979.0074

SECRETÁRIA
ANGELITA 372.3'056

VENDEDORA .

SILVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
VIVIAJ'-ffi 372.0276
MOTORISTAAUrO.
NELSON 372.3315
Aux. DE ESCRITÓRIO
EDSON

.

371.8054
MOTORiSTA AUTO.

CESAR 371.8953

�C. ELETRÔNICO
ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENHISTA TÊXTIL
ANGELO ... 374.0228

CONTADOR
LtJIZ 634.05�8

. RECEPCIONISTA
FERNANDA 973.8806

AlJX..PRODUÇÃO
CARMEN 973.8474
AUX. ESCRItÓRIO

CARLA 371.3864
"

VENDEDORA
SILVIA.

-

973.5530
.AUX. ESCRITÓRIO
GIOVANE 372.1923
RECEPCIONISTA

JUCIANE 375.1365
Aux. ESCRITÓRIO

RAQUEL 372.3765

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPReSAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMS.O ) - A.UDIOMET�IA
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS ·NÃ ÁREA DE RH

,

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

1ftI•• 1IPI_II
CAPAaIAIIPAllAAmBllllIAIlllBAlE_IVM........- As' As

.

aPOIIAtPllfBIIIIA'''E_EIPEII8IIA. sociações Comerciais, Industriais e Agrícolas
_______.;;.;;.I'*'.;;.;ORtMÇOE�;;;.;S�,;.;;;H:;:,;....,==IIN=IA:...._ ...J

'

de Schroeder e Corupá já fizeram convênio com a

HUMANA, para cadastramento ínformatizado de
. f"DUI!II.Irhta �

. pessoas, que buscam trabalho em seus municípios..

�.
;COMEXPuutNClAEHABILNOUSO;'

Esta parceria, vem trazer beneficios não só aos
.'

.'-, _ ...._�����:. J candidatos a .emprego mas também traz vantagens
_--_-----_ pára empresas associadas, destas entidades, que'
SOLDADOR FREZADOR' poderão buscar candidatos a vagas no banco de

dados formado em suas cidades, pela HUMANA,
.

sem custo. Alertamos, que esta vantagem é somente:
para empresas membro das Associações., Asl'
empresas não associadas, poderão também utilizar- !

se do banco de dados, que estará disponível na sede
"

das Associações, porém com custo. ,
.

Para nós da HUMANA é 'com muita alegria que
feehamosmais esta parceria com a ACIAC, com-o
fizemos anteriormente com a ACIAS. Vemos neste
ato promissor crescimento para todos. Já' estivemos .�

na Associação Comercial Industrial e Agrícola de

Massaranduba, com quem a negociação já está
_ adiantada e com a ACIAG de .Guaramirim já temos

. reunião agendada. para o.próximo dia 31 � para
. oferecermos omesmo serviço.

-

.-----------------------_. __

,
.

I

IN.FORMA

MARCENEIRO
COM EXPERI�A EM

FAEiRlCAÇAD OE MOVEIS

,

POSTODE CADASTRAMENTO E PESQUIZA
, INFOMATIZADOSNAACIAS E ACIAC

coIIIi EXPERIINaA EIOU CURSO COM EXPERlII!NcIA EIOÚ CuRSO

DIREÇÃO DEFENSIVA

A VIAÇÃO CANARINHO.que busca
-

sempre a

melhoria no atendimento de seus usuários, não só
.

nos ônibus novos e de conservação impecável que
circulam por nosso vale, investe também

.

em

segurança e treinamento de seus funcionários,
notadamenie os motoristas, estará se realizando nos :

dias 12,. 19 e 26 de abril, nas dependências
-

da

H"MANA, o Curso de Direção· Defensiva, -

coordenado pelo Técnico de Segurança doTrabalho .

Sandro .M. dos Santos, da Canarinho, e ministrado

peloSr. Breda, Instrutor de Treinamento'da Gidion. '

RUX DE ESCRDÓRIO
COM EXPERlâaA EM

FATURAMENTO

.' �ara atender de forma global e concatenada à nossos
Clientes integraram-se os esforços técnicos da:·

. FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA�
e

HUMANA ASSESSORIA EM RH
.

TORNEIRO
..

,PRODUçAO
.

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

------------�------------�--------

,
' RUA HENRIQUE SOtiN, 33 - CAIXA POSTAl2QO - CE!? 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUl- SC

Fone: (047) 371.4311 . Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NEJUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

. EMPRESA DO RAMO A�IMENTíCIO
CONTRATA:

lfN$PETOR TÉCNICO
DEVENDAS

EXIGE-SE:

,

IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERIÊN,CIA
MINIMA DE 1 ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA,

. E DISPONIBILIDADE PIVIAJAR.
NFORMAÇÕes NAHUMANA

,
.

TRABALHO:'
TEMPORÁRIO!
INFORME-SE NA· HUMANA,'

SOBRE A
URGENTE TRABALHO TEÍIIPORÁRIO

./

Vo'C� QUE TÊM CADASTRo' NA HUMANA
-'

. .

NAo' IMPo'RTANDo' QUANTo' TEMPo' FAZ
QUE Vo'CÊ SE CADASTRo'U, BASTA

-

NOS
DIZER QUE ACEITA TRABALHo"
TEMPo'RARIO, PARA TER MAIS UMA

.o'Po'RTUNIDADE DE EMPREGo', .

.

_INFORME-SE, NÃO PERCAI
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Jaraguä do Sul, 21 de março de 1997 - CORREIO DO POVO

e-mail clnagel@netuno.combr
• Amanhã (22), mais um sorteio daPromoção "A Chave dá

. Sorte" das Lojas e Supermercados Breithaupt. Serão
sorteados 1-4 bicicletasMBike.18 marchas daMonark, Os

ganhadores das bicicletas concorrem no dia 17 demaio a

umaMercedes C-180 Classic.

• O casal Oscar eAlziraNagel comemorou 62 anos de feliz
matrimõnio no t1ltimo domingo (16), cercadopor todosos
familiares: Cumprimentos na agenda
• BataContro I já está operando em nossa cidade. É omaior

centro de informática daAmérica Latinaabrindo suasportas
para os jaraguaenses e todos. da região, com um bem

montado laboratörio de informática, ali na Marechal

Deodoro, 1085 (antígas instalações de ConefcçõesSuely).
• O l° DB RacingpromovidoporEletro SomMendonçano

nltímo domingo (16), np Parque de Eventos, foi sucesso
absoluto. Participação de.concorrentes de vários Estados
e um super prestigiamento da galera da região. Oscar e
MarleneMendonça, sempre simpáticos, agradecendo áos
participantes e ao päblíco que compareceu.
• Estamos.entrando na "SemanaSanta" deste ano.A Paróq.uia

São Sebastião já priorizou as principais atividades a serem

desenvolvidas, como o Lava-pés naquinta-feíra; Paixão e

Morte e Procissão.do Senhor Morto (com transmissão

pelaRádibJ� nasexta-feira; VigíliaPascal, no sábado;
Ressurreição do Senhor, no domingo. A comunidade
catölíca está convidada.aparticipar.
• O comércio dew:ilmodo geral começa a sentirnovamente.

aquele gostinho de aquecimento nàs vendas, porocasião
daPáscoa Porém, à anímação é contida
• Comemorou idade novanaquarta-feira (I9), o competente

fotógrafo AdernarErsching. ali do Foto Loss, Ele foi muito
cumprimentado por todos os seus amigos e especíalmente
pela esposa Isabel e pelas filhas Gíovana e Luciana.

Parabéns.

.• AcerimôniadoOscarserádia24 demarço (segunda-feira);
noShrineAuditorium em LosAngeles.ATVGlobo volta

a transmitir a premiação depois de três anos Consecutivos
de exclusividade do SBT. O "Paciente Inglês", com.12
indicações, é o mais forte concorrenteao prêmio oferecido
pelaAcademia deArtes � Ciências-Cínematogrãficas de '

Hollywood .

• OJ�AtlétioQ Clube,�presidido pelo ap!igo Sérgio
Silva, está com inscrições abertas para a suaEscolínha de
Futebol. Garotos na faixa etária de 8 à 16 anos podem se

ínscrever na secretaria do clube, sempre apartir das, 14
horas.Amensalidade giraem tomo de R$10,00.
• Amanhã (22), no Parque de ßwelitos, das 8:30 às' 18:00

horas, Promofeira, grande feira de automóveis. C�s e

motos participarão de um dia demuitos e bons negócios.
Leve seu carro e participe gratuitamente . No local,
financiamento e chope gelado. Prómoção: PromovellBCSP.
• A fäbrica Levis Strauss, responsável pela fabricação dos

jeans Lévi's,p�uUS$2$milporuma oal�.fabricada em
cem anos.Acalça foi entregue aomuseu da empresa, em

, SenPrancísco; onde será exibida ao público. A calça foi
encontradaem umaminaabandonada, e foi faorícadaentre
1886e 1902. Opreço, àépoca, era de US$I,25.
• Assumiu a direção do Colégio DivinaProvidência a ftmã

.

. AnaBevílaqua,E jáestádinamizando a administração do
conceituado estabeleclmento de ensino.A fnnãAna, votos
de proß'cua gestão.
• Correspondênciasparaa colunapelaCaixa Postal 469 ou

pessoalmente narecepção do "CP', em seu novo endereço,
na RuaWalterMarquardt; 1180, antigas instalações da
NaneteMàlhàs.

,
.

NAJAVEL - amanhã (22) e
domingo (23), você poderá
conhecer e sentir a emoção
de pilotar o novo Palio
Weekend. A Javel, revenda
Fiat, estará com plantão
permaneate nos dois dias,
com sua equipe de vendas'
recepcionando a todos com

um chopinho gelado. Vale
conferir.

CHICATOTAL - o "Chico
Total" vira "Chica Total".
Afastado das gravações
até agosto por causa de

complicações no maxilar,
Chico Anysio será
substituído no programa
semanal por Cláudia
Jimenez Ca Edileuza do Sai
de Baixo). Primeiro

pensou-se em Agildo
Ribeiro, mas depois a

direção da "Vénus
Platinada" chegou à

conclusão que Cláudia
Jimenez era perfeita para o

trabalho.

Walter Janssen com a esposa Solange,
socialmente

consumo de.livros na faixa teen e pôs-teen,
Com-um custo de R$ 4 milhões, vai ao ar
antes de 23 de abril, data estabelecida pela
Unesco como Dia'Muudial do Livro, que
o Brasil nunca comemorou.

'lrc.4e O/WeiTa. (JujuModaBaby) trocou de
lUZ terça-feira. (18) efoi cumprimentada

rfamüiares e amigos

GUERRA LOURA - a guerra loura, no
caso, das bonecas; vai chegar loguinho
no mercado. Xuxa e Angélica vão colocar

no mercado versões, repaginadas de suas

réplicas, desta vez no formato médio, em
torno de 45 cm. A de Xuxa será lançada
pela Estrela e a 'de Angélica, pela Baby
Brink, com controle remoto e quatro discos

.

com seus hits.
.

LLCUNrON - em sua viagem aoBrasil o todo poderoso presidente norte
ricane trará uma comitiva composta por 800 pessoas,tudo em função do

edo de extremistas de direita, de esquerda. e de fanáticos religiosos. O
.

parate de segurança é tão grande que cada vez mais se pensa em menos
.

gens de "Mr. President" mundo afora.
.

OPERIA -o ex-Restaurante Sopp agora é BurgGarten. Novo nome, nova
.

eção com atenção redobrada para os clientes. Mais um bom motivo para

?s jaraguaenses desfrutarem de
um ambiente aconchegante com

cardápio para todos os gostos e

todas idades. O Restauraute e

Choperia Burg Garten fica na

Getúlio Vargas', 847.

NIVER - trocou de idade ontem

(20), o competente cabeleireiro

Dilney Martins de Medeiros,
proprietário deNey Cabeleireiros.
Foi especialmente cumprimentado '

. pela esposa Lucimar e pelos filhos
Gustavo Henrique e Sandy Lara e

por seus inúmeros amigos.
Parabéns.

TEENE PÓS 1EEN - oMinistério
da Educação, com apoio da
iniciativa privada, arma uma' Semprepresentes,AnaMorettiPavanellh
campanha para incentivar o eAnaElisa Pavanello, miíeefdha

latinha Mar;' Patr.íc;' Laus
lIIemora três aninhos hoje (21).
'fII'abéns dospapais Laus eSandra

®

WIZARDWIZARD
�!j!.�!�!1!j!�!�.�!�!�!�!�ij.�lj!�ljljlll.�I�I�I�I�I�.!�
INGLÊS PAlA 'JOVENS
FONE: 371-3153 INGLÊS PARA, CRI'ANÇAS

. I
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Voluntários retiram mais de 6 toneladas' de'lixo doRio ltapocu

.Caravana WizardStreetballconfirma campeonatopara 1998

• 'Operação Limpeza'
reuniu o Corpo de
Bombeiros Voluntários,
Clube de Canoagem
Kent�cky, Jeep Clube, PX
Clube de Guaramirim, e
foicoordenadapela
Secretaria de Agricultura
eMeio Ambiente

Jaraguá do Sul - Com o objetivo
de motivar a população para que não

jogue lixo nos rios.. a Secretaria de
Meio Ambiente coordenou, no sábado

.

(15-), uma operação limpeza no Rio
'

Itapocu, A operação, que envolveu 34 .

pessoas do Corpo de Bombeiros
Voluntários, Clube de Canoagem Ken

tucky, Jeep Clube e PX Clube'Verde
Vale da cidade de Guaramirim,

, utilizando 34 barcos, retirou do rio seis
mil quilos de lixo plástico, �OO quilos
de peças métälicas, entre bicicletas,
cortadores de grama e cadeiras, além
de cerca de 30 pneus. O lixo foi levado

para um depósito atrás do Posto Mime
para ser avaliado. De acordo com o'

. secretárib de Agricultura e Meio
Ambiente, . Werner Schuster, a

destinação, final foi o aterro sanitário.
- A idéia de.se fazer uma limpeza

nas margens do Rio Itapocu foi dos
soldados bombeiros, Daniel eMariano,

, A partir dai a secretaria e as demais
entidades encamparam a sugestão e

decidiram realizar a tarefa. O objetivo

Jaraguá do Sul - A Escola de
Idiomas Wizard, em parceria com

a Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, promoveu, no último fim

de-semana, o primeiro .Wizard
Streetball (basquete de dupla na

rua), na Praça Angelo Piazera. O

coordenador do evento, Luiz

Rogério Póvoas, disse que o

campeonato superou as

expectativas e que está confirmado
o segundo Wizard Streetball ,

programado para acontecer em

março do ano que vem. "Já
.recebernos convites para
realizarmos o mesmo evento efn
Blumenau e em Joinville, Isto
prova que o· Streetball teve
repercussão", comemora,

informando que'está "consagrada"
a Caravana Wizard Streetball.

Participaram lJo campeonato 54 .

duplas divididas nas Categorias:
Mini, Infantil. Livre Feminina,
Infanto-Juvenil e Livre Masclil�o.
O organizador do evento acredita

.

SaM

vU8.N1)O;V�
A QUALIDADE QUE
FAZ A DIFERENÇA

Fone: 371-4624

.

Exemplo: 'VolUlllários retiram lixo tioRiO lklpOcu, 1Il1l1UZtlemoJiStrariío
, depreocup� com o'meio amb,i�",te
maior é continuar o processo de

conseientízação da população para o
meio ambiente explicou,
acrescentando.que a intenção é criar

.

atividades e solicitando a

mudanças na cultura e incentivar a 'colaboração paramanter o rio linipo.
conscientização ambiental. Schuster O folheto adverte para que, caso os

informoutambêmqueopr.óximopasso
'

moradores percebam alguma
. é a programação para limpeza das irregnlaridade nas margens do rio, .

margens do Rio Jaraguá. entrem em contato com a Secretariá
Os trabalhos tiveram início por de Agricultura e Meio Ambiente,

volta das'14 horas, em cinco pontos, pelo telefone 156.
Ilha, da Amizade, Loteamento, Aoperação fci coordenada dasede
Versalhes, trecho do rio atrás da sede do Corpo de Bombeiros. Uma

,

do Corpcfde Bombeiros, ponte daWeg ambulância da Secretaria de Saúde
II e Rua 430; na divisa com ficou todo o tempo à disposição, pata
Guaramirim. Na manhã de sábado, qualquer eve�tuàlidade�

o grupo de escoteiros Jacoritaba
distribuiu folhetos aos moradores.

. ribeirinhos ínformando sobre as

CLASSIFICAÇÃO.
Categorta Mini (Masculino) Categorta�tanto-Juvenll

Plugar- Wagner· (Masculino)
Vinicius 111lugar -. Mar1hin

2lllugar- Guihe.nn& Gérson
Lucas 2lllugar� Rafael

3111ugar- Thiago Adrian·
Willian 311 ktgàr- Samuel

Categorta�tantn(Mascullno) . Paulo
111lugar- Gustavo

Luis

2lllI.Igar- Alexandre CategQrIa Livre Masculino
Samuel 111lugar - Hugo

31i lugar- �ael Cristiano
Aberto 2lllugar - Rauf

categoria Feminina (�v") Rafael
111lugat - Simone 311lugar- Thiago

Gislana Joel
2lllugar - Fernanda II

Juliana Coordenaç"ot6cnlca:
.

311lugar- Naiara Prof�ssores Airton LuiZ Schiochet e
Oesiree MiltonCezarMateus

Idéia surgiu quando bombeiros

flagrarammulherjogando lixo no rio
, A idéia de fazer a limpeza nas

margens do Rio ftapocu surgiuem
janeiro, durante treinamento dos

soldados Daniel e Mariano, Eles
estavam navegando no Itaporu,
quando wna moradora ribeirinha
jogou um saco de lixo no rio, que
quase caiu dentro do barco. "SÓ

.

olhamos para ela, não foi preciso
dizer nada. A senhora percebeu
no ato que" estávamos

repreendendo-a", lembrou,
acrescentando' que a idéia da

.

Iimpeza veio na hora, já que a

sujeira estava tomando conta das

margens e era preciso fazer algo
para conscientizar a população do
vandalismo que estão' cometendo

e do prejuízo para coma natureza:
O soldado disse ainda que para

fazer a operação era necessário a

colaboração de outras entidades.
A primeira providência."foi 'passar
a idéia

ã

diante. "Quando
chegamos à sede do Corpo de
Bombeiros falamos com o

comandánte sobre nossa
•

intenção de desenvolver mais
atividades, como por exemplo,
pintura na praça para a criançada
e vôleiparaos jovens", explicou,
acrescentando que a única falha
da organização foi não ter

começado mais cedo as

que as duplas apresentaram bom
nível técnico. "Além delas (as
duplas) mostrarem

profissionalismo. Os maiores

objetivos, no entanto, foram a

integração da comunidade e

propagação do basquetebol",
definiu.

Póvoas adiantou que, para o ano

que vem, a caravana irá promover
outras modaÍidades no segundo
Wizard Streetball, "Temos a

,preteÍlSão e ele achou excelente
recordou Daniel, informando que
Lucioli (comandante do Corpo de

Bombeiros) repassou a proposta
para a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, que se

mobilizou para viabilizar -a

operação.
Na opinião de Daniel, a falta

de conscientização é absurda e é

a '�rande responsável pela
degradação da natureza. "Apesar
da .quantidade de entulhos
retirada do rio ter sido grande,
esperávamos bem mais, mas as

enxurradas causadas pelas
chuvas de verão levou boa parte
do lixo", frisou, aconselhando a

criação de um código de postura
'que possa punir os infratores,
"Garanto que uma multa iria

deixar a população mais atenta e

inibiria os atos de vandalismo",
prevê, afirmando que sópanfletos
advertindo para as conseqüências
da falta de conscientização
ambientai é pouco.

' .

Rua Willy Mahnke, sin°
.

Centro

FoneJFax: (047) 372-2837

inscrições. Ele prometeu que, em

1998, não haverá falhas. "VaIOOs

começara inscrever as duplas 20
dias antes das provas para que
possamos encaminhar a

competição, com mais calma",

completou.
11110$ Francisco A�,çP

Comissão: parceria l1;ouxe ,wva modalidade de

jogo à cidade. No detplhe LuizRogirios Póvoas e

e�pos" EI"}"e .

Em�.I�cI�unels

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 - 371-1944

I·

r:

JulllO com opiloto I'VDR Sacht
no Campeonato Brasileiro de
Fónnula. Fiat de Turismo

.
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Fecarroz será lançada oficialmente hoje
. .' ,

'
, ,

. César JunIcBs,cP

• Programada para
acontecer de doi.. em
dois anos, a festa está

prevista para acontecer
nos dlas.25 de abril a

quatro de'ma/o, no
Centro Esportivo lAu':'

nic/pal
•.

Massaranduba - A sexta

edição da Fecarroz (Festa
Catarinense do Arroz) será

lançada oficialmente; hOje��1),
às 19 boras.noCentroEsportivo'
Municipal, "Parque dá
Fecarroz",: à imprensa é

autoridades municipais.
Programada .de dois em dois
anos, a festa está prevista para

. ser realizada entre os dias 25 de
abril e quatro demaio) no freSrm

.

local do lançamento. ,

. divulgada. "Teremos dez dias de
O coordenador geral daeco rmitas atrações, até porque, a

(Comissão .
Central festa jä faz parte dahistória da

Organizadora), Alfredo região Norte", comentou.
Vavassori, disse que a partir de. Vavassori apontou duas

hoje a Fecarroz começará a ser diferenças no evento deste ano

Coortle1Ulfão: lfwassori esperapríblieo aproxiItuuJo de SO iniJpessoas

em relação ao de 1995: o

aumento de cinco para dez dias
de festa e a valorização da
mäsica alemã. "Nosso grande
público é de fora e com trais dias
deFesta a cidade faturarámais.

Também sentimos que os

vísitantes gostam das músicas

alemãs, por isso, teremos oito
noites combandas tradicionais",
explicou o coordenador,
acrescentando que também terá

SlOWS com mísicas regionais,
sertaneja e diversos,
'PROGRAMAÇÃO - O

"evento 'inicia na sexta-feira. 25
de abril, naparte da tarde, com
destile do Bierwagen. Às
19h30, será a abertura oficial
da VI Festa Catarinense do

Arroz e da III Exposição Feira
Estadual da Banana. T�mbém
está programado, para o

primeiro dia de festa, umshow

pirotécnico e o baile com. a

·Banda. Trachtenkapelle
. Goschweiller Schwarzwald, do
Sul da Alemanha.

-

Outras atrações como

competições de Tiro ao Alvo.,
apresentações culturais e
folclóricas, festival daCanção
Estudantil ,e a noite cultural
com dança, teatro e poesia
também fazem parte da

programação. A organização
geral da Fecarroz espera
atingir um público de

apreximàdamente 50 mil

pessoas.

Campeonato de som levou 20milpessoas ao PavilhãoMunicipalde Eventos
Jaraguá do Stil - o o organizador do evento, Os-

Campeonato de SomAutomotive '

carMendonça, disseque não houve
Volume SPL (nível de pressão nenhum carro danificado. Não
sonora), ou dB Drag Racing, existia regras pera participar das
realizado no último domingo

.

provas. O carro só não poderia
(16), levou cerca de 20 mil . apresentar rachaduras no vidro,
pessoas ao Pavilhão Municipalde porque poderiaocorrer-o fenômeno
Eventos. Participaram do de ressonância, "Somenteum carro

campeonato 30 carros, equipados estava com uma pequena fissura,
com' aparelhagem de som mas a detectamos e a vedamos",
potente, vindos dos Estados do lembrou Mendonça.
Paraná, Rio Grande do Sul e de Os ganhadores foram divididos
Santa Catarina, por faixas de po�ncia, de O a 300

watts e acima de 300. Os
, vencedores das. categorias até 300
watts eacíma, Felipe Lehrnann e,

WiUiail Lux respectivamente foram
'

,

equipados pela Jnstaladora Som

Mendonça. Lehmann concorreu

comum FiatUno e venceu com 140
decibéis e Lux com Uma Ranger
chegou a 139,3 dB's. Segundo
Mendonça, Joinville, SãoBento do
Sul, Mafra e Blumenau também
sediarão o campeonato, ainda sem

data definida.

•

Categoria - O a 300 watts de potência
li kJgar
Competidor
Fel"e lehmann (Jaragua do SuO
2RkJgar
André da Silva (Blumenau)
,3D kJgar
CésarEduardoSoter (Porto União)
'Categoria - acima de 300 watts
litigar.

•

W'lItian Lux (Jaraguá do SuO
2'1 kJgar ,

.

Pedro Ivan Stellnach (União da Vitória-PR)
3llilgar
Alexandre Tugeiro (BaI. Camboriú)

CLASSIFICAÇÃO

c.rro .....I.dora
FiatUno Som Mendonça

Gol Play Sound Designers

Golf Schiel Som

Ranger ·SomMendonça

Gol Loja Auto Som

Fiat Uno JúniorÁudio car

Decibéis
140

136,7

135

139,3

138,3

136

®

Rua Willy Mahnke, sin°
Centro .

FoneIFax� (047) 372-2837

WIZARD
ID,IOMAS

Fone/Fax:
(047) 371-3153

11.llf,11

,P'�.�

tutti_..._Ila.m

'lJ�em
�6t»
-��.

Ho.MIL 1JfIdI" tIIr 1pKIftIl, ��(J

,

IIII11i11 iJp tfvlKIl ; !1If1ll1llitil Sill

,Fo1CB:FlBncisco /Wes/CP

ExposÍfão:
carro

. equipado
comsom

importado, •

foiatração,

•

....... etla

'. da

Príblico:
cercaJe20

milpessoas
assistiram
ao

campeonato

Metalúrgica Bona Ltda.

A FORÇA DA FIBRA
Fone/Fax: 371-1226

.
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�

D/CHRYST CONFECCOES LTDA.
, .

Jarasuá dO Sul, 21"emarço de 1997 .

Ressalve-sé que, dos 57 professores que nOO possuem qualificação, 33 estão freqüentando o curso . NI ICROS -IMPRE·SSORAS - SUPRIMENTOS
de Letras naFerj; mas temos 24 docentes não habilitados na disciplina, lecionando emnossas escolas. ACESSÓRIOS - ASSISTÊNCIA TécNICA
Isto significa aproximadamente, 840 adolescentes e jovens da região sem ummestre convenientemente

..preparado para conduzir aaprendizagem destadisciplinabásicaparaaformação pessoal e profissional
,do cidadão. Reconhecemos e consideramos o�nho de professores que, mesmo sema qualificação .

formal, atuam com dedicação e competência, más isto não diminui a importância e a necessidade de

formação específica, inclusive pot exigência legal.
O Centro de Ensino Superior daFerj tem consciência de seu compromisso para coma comunidade 'PENTiUM 1 00 Mlil PENTiUM 1". MHZ

na formação de educadores. Quando hácarênciano mercado de determinados profissionais e ademanda
pelocUi'sodefor�sei-eduz(das30vagasapenas 13forampreenchidaseml·ôp�I),acende-se. LJS$ l.160,00 LJS$ 1.�OO;OO
urna luz de alerta. Esta luz deve ser observada pela Ferj, pela administração pública e pelos órgãos
representativos da comunidade. O debate na busca de saídas para reversão deste quadro está aberto. O PENTiUM .1 66 M�l PENTiUM 200 M�Z

.

discurso todos sabem: é hora de agirmos concretamente (as causas da situação tambémsão conhecidas I) .

Todas as disciplinas deum currículoescolar são importantes. Entretanto, aaprendizagem da língua US$ 1.545,00 LJS$.'··1 .745,{)()
e o desenvolvimento de' habilidades de cormnicação ganham prioridade e procedência, porque são •••����"."'IIR•••
instrumentos essenciais para qualquer' outra aprendizagem e para a prática produtiva do' convívio
social e da cidadania.

João Arnoldo Gascho

Professordtl Perj ....__...;..___.;. ""-_-io.-------

Internet
Desde o início do m& de

março deste ano, a Ferj está
.

.Iigada na Rede Catarinense de
Ciência eTecnologia (RTC-SC)
a qual permite que todas' as

Instituições deEnsiná Superior
de Santa'Catarina estej aro
interligadas entre si e conectadas
24 horaspor dianaredemmdial,
de computadores - Internet:
Assim, todos os equipamentos
do laboratório de informática
(17 microcomputadores), além
dabiblioteca, estio disponíveis
para que professores, alunos e

funcionários aeessema Internet,
auxiliando-os em suas

atividades de pesquisa. Para
'utilizar o laboratõrio o aluno

Ferj e alllROS interligados na Internet
deve marcar horãrio com

antecedência junto à
,

.

Coordenação de Informätica, a
qual informará' sobre a

disponíbilídade deequipamentos
de acordo como 'diadesejado.

Buscando permitir o uso do
.laboratõrie para todos os alunos'.

Português: faltamprofessores
A Ferj dispõe, anualmente, de 30 vagas P�.o curso de Licenciatura em Letras (portugu�/
Inglês).No último vestibular, foram preenchidas apenas 13 das30 vagas; posteriormente, com
a reopção de alunos nOO, classificados em outros cursos, ingressaram mais 11.
Certamente não é necessário argumentannos sobre a importância de uma boa formação dos

alunos para o manejo correto e compétente da língua pátria. Igualmente todos concordam que
o professor qualificado é peça chave nesta: formação.
Para que se tenha,uma visão real da situação, observe o quadro abaixo:

.

Professores de Português: s- a� série e 22 grau
Situação dos professores .19! CRE (81 professores) Seme - Jaraguá do Sul Total

(SO profe�sores) N° 0/0

Não ql:lalificados 50,5%' 32% 57 43,5
Qualificadós 49,5% 68% 74

.

56,5

.1'

FÁBRICA E POSTO/DE VENDAS
LINHA PRAIA E LINGERIE

PROMOÇÃO. LINHA PRAIA
ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Rua Henrique Nagel, 78

Água Verde - Fone: 973-8217

da instituição, alguJ:I13.S normas .' ,mimeco:rmior de cópiaso usuário
foram definidas quanto ao uso deve traze!" 'papel e cartucho de

da Internet. Todo usuário deve tinta);
lê-Ias antes de uitilizar OS 4. Fica proibido o uso dos

computadores. computadores para;
Regnlarnentcpaia o.uso da' - Busca de programas.

Interner
.' .

(download) de qualquer
1. Ö acesso à Internet via natureza;

Iaboratörio épermitidoatodos - Acesso a. endereços cujo
os professotes, âmcionärios e caräter não coincida com

alunos da Ferj, desde que a,tivi<;lades acadêmicas (páginas
devidamente identificados; . eröticas, entre outras);

2. O uso dos corrputadores '

,- Aquisição (compra) de

do laboratório para acesso à artigos de qualquer natureza.
Internettemobjetivoacadêmco, 5. Os usuários queforem
para fins de pesquisas que apanhados descumprindo
au'xiliemno desenvolvimentode qualquer uma das regras
suas atividades; citadas neste regulamento

3. A impressâo de material serão punidos' com a

provenientedepáginãsdalntemet proibição' do acesso l

está sujeita à aprovação do Internet, via laboratório, pôr
resporsävel pelo laboratório, um prazo' de .30 di as,

sendolinitadaaciÍlco{>áginaspor contados da data em que foi

usuário por semana. (para um cometida a infração.

eVaile �nformática
Ruo Barõo do RIO Bronco, 620 - Fone' 372-1968

. Confira �O$SOS Preços,

_/]., LOJAS E SUPERMERCADOS
CADA R$.20,OO EM

��I:J ,t 3 i i : rJ� ii��:��C=M
.

GRÃTIS POR SORTEIO
.

UMA MERCEDES BENZ �180 CL4SSIC OKm ..

MAIS 126 BICICLETAS MONARK MOlKE PLUS 18 MARCHÄS SORTEIOS: 11101/97, 25/01/97, OBI02/97, 22102/97, OBI03/97, 22103/97; 05104/97, 10105�7 (14 BICICLETAS POR SORTÉIO).

CERT. AUTJMJ NO 01/587/96. INICIO E TÉRMINO DA PROMoçÃO'
PROCESSO NO 0800ó,028.691196'89 DE 24/12/96 À 17/05197

17/05/97
este MerCf'de�

.

'. pode ser seU
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JAeprecisa da vitôriapara se classificar entre os quatro
"

'Fl8ncisco AA-as,cp
"I _, I. ,�_._Ir""1I!!iiõ:;;;;'

Blumenau. x Tubarão , Joinville 'x
,

Marcfiio Dias e Criciúma x Avaí e
Jaraguádo SuI-'O JAC precisa

davitória, no pr6xihxl domingo (23),
contra o Atlético do Alto Vale, no
Estádio Alfredo João Krieck:, emRio
do Sul, para ficar entre os quatro
prinieiros e disputar o quadrangular
decisivo da primeira fase do

Campeonato Catarinense. Além de

depender de resultados de outros
jogos. A partida está marcada para
às 16 horas. Para o jogo dedomingo,

'

o técnico Acosta vai poder contar
com e atacante Jairo e com o meía

esquerda Miranda, que voltam à

equipe depois de cumprirem
suspensão.

Na opinião de Acosta, a

corroinação de resultados,de outros
times: Figueirense x Chapecoense,

Uma vitória sobre o Atlético
,

garantirão a classificação. ''O enpate
dos times' que tani>ém.jogarão
'domrigo será o nosso passaporte
para o quadrangular", espera.

O técnico tem esperança de se

recuperar das duas derrotas

consecutivas, complacar elástico. 9x1
para o Criciúma e 3xO para o

Blumenau. O retorno dos jogadores
Jairo e Miranda .é a esperança de
Acosta. "Nãoqueos QUtros nãosejam
in:portantes, ßBS eles são de grande
valiaparao time", argwrentou. Outra
novidade é a negociação do goleiro

, Márcio Ventura, que jogou ano

passadopelo JAe, atualaeote está

commm escolinha de futebol na
cidade. Ventura não entr,ará em

canpo neste domíngo, por não ter
, .

definidoaindaasituação comonovo
presidente do clube, Sérgio Luiz da
Silva.

'

.

Acosta terá um time bem
diferente do que jogou, domingo
passado, centra o Blurrenau. Com
a saída do zagueiro Rodrigo" o

técnico colocará Davi ou Renato..
No meio de campo,' terá coroo

opção Leonel ou castro. O goleiro
Jean será substituído por Beto ou
Luciano. O JAC deverá entrar em

can:po com: Beto ou Luciano,
Leonel ou Castro, Silvio, Davi,
Natal; Ado, Miranda,'Gilmar
Mineiro; Veneza, Barbosa e Jairo.

Iaraguâ sofre sua segunda goleada
Depois de ter sido màssacrado pelo Criciúma por 9xl, no meio da semana passada,

o Jaraguá Atlético Clube entrou em campo, no domingo (16), com a responsabilidade
, dobrada. Jogando no Estádio, João Marcatto contra o Blumenau. e precisando .da vitória

para ter chances de ficar entre os quatro finalistas, o Moleque Travesso decepcionou
mais uma vez e foi derrotado por 3xO. O time não apresenÍou um bom futebol e foi

envolvido pelo adversário. O primeiro tempo terminou lxO, com gol de Júnior, aos 36
minutos.

'

No segundo tempo, o JAC continuou errando muito e não conseguiu mostrar um

esquema -tätico que permitisse uma reação. O time estava tímido e não criou chances
concretas de gol. Aos 18 minutos, Evaír roubou uma bola no meio de campo e avançou
até a área, chutando forte, sem chances para o goleiro Jean.Três minutos depois, numa
tabela com Gerson pela esquerda, Polaco fez o terceiro do BEC. Daí para frente só deu
Blumenau ..

' '

O Jaraguá teve duas chances de gols com Barbosa e Veneza, que perderam gols
feitos. Ö juiz Luiz Orlando de Souza distribuiu cinco cartões amarelos (Rodrigo eGilmar
Mineiro, JAC. Gerson, Herbert e Toni, Blumenau), Adriano Lima do Jaraguá foi expulso
no segundo tempo.

Margutte deixa apresidência doJAepOT 180 ãias
Jaraguá do Sul. - O presidente do

.

Jarag� Atlético Clube, Ângelo Margutte,
'

pediu seu afastamento do clube por um prazo
de 180 dias, "por recomendação médica".
A decisão foi divulgada na manhã da última
segunda-feira (17)� Mátgutte afirmou que
está estressado. Ele garantiu que voltará
dentro do prazo previsto. O atual diretor do
Departamento Amador, Sérgio Luiz da
Silva, assumirá a presidência do JAC,
interinamente.

Margutte adiantou, porém, que poderá
SOlicitar prorrogação do prazo de 'licença.
"Talvez pedirei prorrogação, até 31 de

dezembro, caso o meu problema de saúde
não seja solucionado", revelou, reforçando
'que depois de descansar retornará à
presidência. Ele fez questão de afll"lllllI' que

o nome do diretor do Departamento Amador
é de confiança da diretoria. "Não precisarei
me preocupar com o clube durante o meu

afastamento", declarou.
Silva só poderá tomar posse depois que

Margutte oficializar o· pedido de
afastamento. 'Margutte entregou o

documento solicitando. o afastamento ao'

presidente do Conselho Deliberativo,
.Ismar Lombardi, ontem. O presidente
interino afirmou 'que até a tarde de ontem
não havia notificado oficialmente da
decisão de Margutte. Silva relacionou a

demora do presidente em oficializar o

pedido a falta de tempo. Ele afirmou que
a primeira providência será buscar
recursos para o pagamento do mês- de
fevereiro.

,
, '

Difícil: JAe é tkrroltl4opelo Blu1M1UUl e se complica "" tabela

JUÍZO DE DIREITO DA za VARA'DA COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL
,

FDITAL DE LEILÃO
A DOuroRA HllDEMAR MENEGUZlI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 'Z' VARA

DACOMARCA DEJARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANfA.CATARINA, NAFORMA DA LEI,
ETC...

'

FAZ SABER aos que o presente virem ou.dele connecímento-üverem, ou ainda a quem ínteressar .

possa, queno dia05.05.1997, às 15:30horas, realízar-se-ãno átrio deFórum, o leilão dos bens penhorados
nos autos da ação de Execução n° 1109.5196, em que é exeqüente BANCO IfAÚ S/A e executados

Comercial Itamar Ltda. e outros, quais sejam: 60 ex AAS Infantil - valor avaliação: R$ 900,00; 09 dz'
Aerado - RSI15,20; 59 ex anador - RS 1.115;Úl; 50 ex aspírinas- R$ 950,00; 836kg de bala dura - R$
2.340,80; 304 kg bala mastigável - R$ 851,20; 25 pact balão - R$ 72,00; 52 ex baton - R$ 442,00; 95

•
ex gig boI - R$ 570,00; 31 dz baralho - R$ 930,00; 20' fd bíluchitos - R$ 204,00; 54 fd, biluzitos - R$
945,00; 1 ° ex bolacha de mel- R$ 85,00; 30 ex bolinhas de chocolate - R$ 690,00; 72 ex bubaloo - R$ ,

684,00; 35 ex caldo de galinba • R$ 343,00; 100 pct canudo - R$ 295,00; 15 gl Catchup - R$163,50;
300 ex. cerveja - R$ 5.550,00; 12 ex creme dental - R$ 153,60; 12 ex. charge - R$ 189,60; 117 ex

chicletes - R$ 1.673,10; 32 ex eaokito - RS 505,60; 17 ex conhaque Dreher - R$ 229,50; 130 cl cola
super bond - R.$ 1.950,00; 119 ex copos - R$ 4.284,00; 08 ex delik�t - R$ i34,40; 25 ex dentine - R$
412,59; 74 ex diamante negro - R$ 1.372,40; 28 ex doril- R$ 504,00; 26 ex drops - lU 371,80; 20 ex

.

detergente - R$ 258,00; 10 ex En<> - R$ 140,00; 95 ex ervilha - R$ 1.643,50� 94 ex escova dental - R$
1.203,20; 10 bd extrato de. tomate - RS 137�00; 04 ex filtro de papel - R$ 60;80; 130 ex foguete - RS
1.365,00; 36 ex folha de alumínio - R$ 2.851,29; 39 ex: fósforo -' R$ 725,40; 10 ex gomet - RS 183,00;
67 pet guardanapo - RS 435,50; 70 ex halls - R$ 1.085,00; 84 ct isqueiro - R$ 1.596,00; 85 ex irlofil -

R$ 1.020,00; 18 dz kí-coco - RS 239,40; 44 ex kinder ovo - R$ 2.8.TI,60; 117 ex l!mina - R$ 2.136,60;
,

17 ex maionese - R$ 440,30; 05 ex magnopirol - RS 84,00; 60 ex massa caseira - R$ 1.554,00; 10 cx
massa parafuso - R$ 276,ko; 65 ex massas diversas - R$ 806,00; 13 exmelboral adulto- R$ 210,60; 35
ex melhoraí fufanlij- R$'528,50; 81 exmilho verde - R$ 1.206,90; 35 ex milho verde - R$ 577,50; 24'
ex milk bar - R$ 427,20; 22 ex palmito - R$ 2.175,80; 06'ex pan moeda - R$ 93,00; 48 ex palito - R$
456,60; 43 fd papel higiênico, R$ 623,50; 42 ex pastilhas - R$ 529,20; 10 ex pilha grande - RS 319,00;

. 09 ex pjlha média - RS 218,70; 89 ex pilha pequena � R$ 1.477,40; 15 cx pé � moleque - R$ 148,50;
16 ex pitdlito - R$ 201,60; 33 ct prestobarba - R$ 947,10; 27 ex prestígio - R$ 507,60; 97 ex Pronto n

,
- R$ 1.619,90; 23 ex pudim - R$ 455,40; 09 fd pipoca - R$ 165,60; 95 ex roekets - R$ 2.137;50; 13 cx

refil - RS 124,80; 51 ex refresco 'spín - RS 632,40;,83 cx sabonete' - RS 730,40; 24 fd sacola - R$
739,20; 26 ex sabão em pedra � R$ 746,20; 45 par. Samoa - RS 441,00; 06 cx sal andrews - RS 57,00;
85 ex sardinha - R$ 4.237,25; 14 ex sonrisal- R$ 273,00; 13 dz shampoo - R$ 444,60; 86 pet sonho
de valsa - R$ 2.046,80; 11 ex stick - R$ 317,35; 09 cx sopa Maggy - RS 253,50; 31 ex torroni - RS
465,00, 12 pct velas - R$ 307,20; 02 ex Wisky - R$ 799,10; Valor total da avaliação: RS 77.966,50.
Não havendolicitantes na data ehora acima, ou se os bens näo alcançarem lanço superior à importância
da avaliação, serão os mesmos levados a Z' leilão; pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório.
no dia 20.05.97, às 15:30 horas. NãO há Ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre os bens
acimamendonados, de conhecimento deste Juízo. E. para que chegue ao conhecimento de todos e para
que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que serã publicado e afíxado na

'

forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina; aos vinte e seis
dias'do mês de fevereiro do ano de mil noveeentos e noventa e sete. Eil, (Sérgio Alberto Martins),
EscrivÃo Designado, que o subscrevi.

.HllDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
Juíza de Direito

.. '.
.

cozinhas

.erlim
, PRODUZINDO POR EXCELENCIA ' \

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0�67
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297
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Jaraguá • Sul, 21 demarço de 1'9," '

Policiais civis emilitaresprenderam estelionatários emCorupâ
� Corupá - As Polícias branco _ e quatro
Civil eMilitar prenderam em preenchidos. Os

flagrante, na noite daültima estelionatários foram presos
terça-feira (13), José às margens da B:R-280,
Ribeiro, de 31 anos, Luiz

o

depois de tentarem trocar

Antônio de Castro, de 22 alguns dos cheques no

anos, Nilson Luiz Noriller, 'mercado de José Sell. Eles
de 22 anos e Romilda estavam na Kombi, placas .

Ribeiro, de 2,9 anos, com SS-5025, de São Bento do
216 folhas de cheques em Sul, e foram levados para

Jaraguä do Sul.
o

Os cheques em poder dos
falsãrios forem.furtados das

empresas Movesa M6veis e

Estofados 'e . Estofados
Cisne, de São Bento do Sul.
A delegadaJuremaWulf� de

Jaraguá doSul, disse que o

proprietário do mercado s6
desconfiou que havia algo

A�usà4os: esteliollllÚÚi(ls jol'tlm presos, pela. polícia de Cöruptí, com cheques Ih São Bento ;loSul

-

Polícia F-ederal prende caminhão
. '\ .

,

transportando dinamite na :BR-280
�

. .

.'

Guaramirim ;. A Polícia Aprendizagem Industrial), fechada, e ."dificilmente
oferecia' perigo de

explosão". O caminhão
ficou até o início da tarde no

pátio da Polícia Rodoviária

Fed.eral, quan�a.empresa
enVIOU outromotonsta, com

autorização para levá-lo a

Pomerode. Case a empresa
não enviasse motorista

habilitado, o caminhão
ficaria" sob a

.

respensabihdade do
Exército.

. Federal deteve, na manhã da
.ültima terça-feira (8), na

BR-280, o caminhão
Mercedes Benz 680, placas
CX-3695, de' Curitiba (PR),
com uma carga de 625 quilos
de dinamite e 500 metros de
cordão detonantes, durante
uma fiscalização de cargas

, perigosas e excesso de peso.
O motorista Roberval Garcia
não possuía a carteirinha do
Senai (Serviço Nacional de

documento exigido por lei
.

que certifica condutores de

veículos com· cargas
perigosas.

O caminhão estava

transportando o material" da

Expocril. da cidade de

Quatro' Barras, do Paraná,
para a Pedreira Ouro Preto,
em Pomerode. Segundo
informações daPolícia Fed
eral, o produto estava bem

embalado, em carroceria

de errado, quando os
estelionatários fugiram do
mercado antes de receberem
o troco. "Foi então que SeIl

, acionou apolícia", lembrou.
José Ribeiro está cumprindo

.

condicional, em São Fran
cisco do Sul, também por
tentativa de roubo.

A delegada informou
ainda que os cheques foram
.devolvídosäs empresas e a

.

quadrilha será encaminhada
para a cadeia publica de
Jolnville. Os quatro
acusados' poderão cumprir
pena que varia de um a: cinco

,

anos.
,� -

'
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ROUBO-

PREVINA-SE

SEeUR08 8ARC,IA,
.

Fone/Fax 371-178tl

,
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•

'.'

NATAÇÃO - HIDROGINÁST,ICA - HIDROTERAPIA-
. CONDICIONAMENTO =ísrco - MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA .. ARTES MAf3CIAIS - AVALIAÇÃO

FfslCA COMPUTADORIZADA" DANÇA
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILlTA,DOS

Horiirlo:
. 01:30 a. 1-1 :30 - 14:30 a. 22:00

\

Rua Amazonas, 426
Fone: (047) 372-1493
Jaraguá do Sú/ - Sp

"
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ESTACIONAR É UM'DIREITO DE TODOS
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