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Prefeitura arrecadaR$ 2,3
niUMes com IPTU

A Secretaria deAdministração eFmailças
de Jaraguá do Sul divulgou os primeiros
resultados da arrecadação com o IPI'U deste
ano. Ao todo foramR$ 2.354.144,32,�$ 2,3
milhões relativosaopagamentoem cotaúnica
de cerca de 65% aos contribuintes, 1.510
decidiram parcelaro imposto, gerando receita
deR$ 43.078,41.A secretaria informou ainda

que 8,5 mí] deixaram de pagar a texa, destes,
.2,5mil solicitam isenção.

Páglna6

Privativo: vigia da Prefeitura impede ti entriula de carro não tlutoriZJulo nop4iio>"·t _.';
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CarioniPavanello questiona retorno
I financeiro do projeto 'Zona Azul'

Na sessão da última

segunda-feira (24), alguns
parlamentares trocaram

acusações sobre a lista. Osque
ficaram de fora se sentiram

discriminados. O prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL)
não consegue explicar.a lista e

nem quem a elaborou,
afirmando que os vereadores
incluídos solicitaram a vaga.
Moacir Bertoldi e Carioni

Pavanello, ambos do PPB,
negam o pedido. Página 3

de Planejamento, Irineu Pasold
(PSDB), sobre as condições do
contrato entre o Município e a

Transitar, responsável pela'
exploração dos serviços na cidade.

Ele informou que, por
enquanto, os R$ 47,00 cobradós
dos usuários que estacionam na

faixa definida como Zona Azul sem
o cartão ficam com a empresa e não
são distribuídos entre as 'Polícias

Poli_a: v�ntulo,.es tJuenm conhecer a eslrutura e forma do contrato ;;m a' Transitar'
Militar e Civil e Prefeitura,
conforme prevê o convênio. A

matéria
.

carece
.

de ser

regulamentada pela Câmara Mu

nicipal para ser legalizada a

distribuição. O vereador adiantou

que poderá elaborar requerimento
exigindo relatório completo da

empresa e propor auditoria para
conhecer os reais valores
arrecadados. Págioa 3

Autorização para estacionar no pâtio
Prefeitura causa discussão entre veread

"Páscoa,

A relação das pessoas,
autorizadas a estacionarem no

pátio da Prefeitura continua a

gerar 'polêmica entre os

vereadores. A lista divulgada
pela administração 'municipal
contempla oito dos . 15

pàrlamentares, sete que votaram
contra a emenda que reduziu de
50 para 25% o reajuste ,proposto
pelo governo aos secretários,
mais o presidente da Câmara

Municipal, . Pedro Garcia

.(P�B).

:,

::(1),:',vereador Carioni Mêes

Pavahello.(pPB)diz estar preocupado
com o'retomo fínanöêíro que o

estacionamento rotativo; conhecido
t,,;;como Zona Azul, tem trazido ao'
� )f\lßicrpi,o. De acordo com ele, a

�feUjJrà não.tem como controlar as
e�'ê a- d�stinação dos recursos
�dadps:' " multas,

'

. -Ná�:.��·'··, .
:�1n (24): o

PlU'lJmeritat questionou 'o secretário
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Comemoração hlstórica 00 libertação Ouctàicl) e
renascimento (cristã). Representa o"seliti�� de
renovação e.esperanç�...

' "

Ressureição é o �nascer de uma vidá�':su�gim�nto.de
novas oportunidades de recomeçar,

' '

,

. . ,

�

Assim, nesta fase, amudança de:kn�ntalidade de
cada um surge COntO agente de trânsformação e

renovação desta coletividade.
.

- Neste momento, a Kolbach mais do quem.ngvAiD,
entende e vivifica o sentido de libertação e

.... ' .-

renascimento. \_

Convidamos a tornarem-se nesses aliados Da
transformação pela união de esforços para
conso6dar o renascimento.

�NSCOA!·
: .

f '.l�·.' �

®KOHLBACH,
. II

O MOI,O, DO BUSIL
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A divulgação, por parle da administração municipal, de uma
'

lista contendo os nomes das pessoas autorizadas aestacionarem
no pátio da Prefeitura, fugindo do pagamento das R$ 0,50 do

A Assembléia Legislativa aprovou recentemente duas emendas à Constituição do
estacionamento. rotativo, tem causado polêmica e discussões a Estado, de nossa autoria, que visam democratizar a elaboração do orçamento doEstado.
respeito. O governo se defende e não encontra razõespara "tanto Oorçamentoéencaminhadotodosos anospelogovemo'aoPoderLegislativo,com
falatório ;', mas não explica a origem da lista, 'onde aparece 'o a previsão dos recursos públicos que o governo pretende arrecadar, e também com as

, previsões de despesas, i�to é, quais serão as prioridades na aplicação destes recUrsos.
nome dos secretários, presidentes de fundações eautarquias 'e de Atualmente, essas prioridades têm sido definidas em gabinetes fechados, seguindo
oito 'dos 15 vereadores. Exatamente os sete que votaram contra apenas as diretrizes governamentais:

uma emenda do Legislative que reduziu de 50para 25%,o reajuste
. Asmodificações introduzidas pelas emendas constitucionais aprovadas objetivam

fazer com que apopulação participe ativamente do processo de definição das pri"oiidades,
aos secretáriospropostopeloprefeito Geraldo'Werninghaus, mais para a aplicação dos recursos do orçamento, apresentando suas reivindicações-mais
-opresidente da CâmaraMunicipal, Pedro Garcia" que, apesar de imediatas. As consultas para a definição dos interesses prioritários de cadamunicípio
ter sido um dos 'signatários da emenda e votado afavor dela, não e região' deverão ser feitas em audiências públicas, cuja realização está sendo

regulamentada por legislação complementar.
poderia ficar de fora. A construção' de uma sociedademaisjusta e democrática.depende do empenho de

Ein princípio, o caso. parede medíocre e a discussão sem todos nós.A participação popular na definição de prioridades ria aplicação de recursos
fundamento, massuscita a velhaprática dosprivilégios empregada públicos do Estado precisa agora sair do papel para tornar-se realidade. Para que isso .

.' ,

.

ocorra, é indispensävel uma amplamobilização social em todos osmunicípios doEstado, '

pelos governos. Porque somente oito dos 15 vereadores têm direito pois será com base nas propostas apresentadas nas audiências públicas municipais,
ao estacionamento privativo da Prefeitura? O prefeito e

-

o realizadas pelos poderes públicos locais, que será feita a sistematização prevista para

secretário 'de Administração e finanças, Sérgio Kuchenbecker, as audiências públicas regionais. Os sindicatos, associações, entidades de classe e

, dizem .que 0-.s prôprios parlam'. entares solicitaram a vaga e "são
movimentos organizados dos municípios devem somar esforços e pressionar as

.

" r '"'..... Prefeituras e Câmaras de Vereadores para que criem a estrutura necessária para a

�$ que maisIreqü�ntam a Prefeitura ", garantindo que os demais. realizaçãode um amplo debate sobre as necessidades mais prementes da localidade,
vereadores também têm direito ao es,tacionamento. Entãoporque

discussão essa que deve contar com ampla participação da comunidade, cumprindo-se
destaforma, o que manda a Constituição do Estado. .

a-lista p"TÍvilegiou essesOito? A pergunta vai ficar sem resposta As audiências públicasmunicipais deverão ser efetivadas e�tre os meses de abrile
por um bom tempo. Se depender de Werninghaus e do líder do -

junho, conforme estiver estabelecido no cronograma de realização das audiências

governo na Câmara Municipal, Vicente Caropreso, o caso será' públicas�egion�s. A tarefa de m�tiv� a sociedade or��zada para a participação na
,

'd' 11.1 .

.

•

d d
.' -

fi
formulaçao de propostas à destinação das verbas. publicas é, portanto, de grande

:

esqueci o. HO entanto, os verea ores e opostçao, ou que azem urgência. .

.

oposição ao governo, prometem "bater na me�ma tecla até que o A'démocratízação da elaboração do orçamento do Estado é parte do processo de

'governo se explique".' democratização da sociedade. Com o estímulo à participação popular, não apenas
, estaremos possíbilitando uma destinaçãomais Justa do dinheiropúblico, como tambémA justificativa do prefeito e do secretário não batem com as contribuindo parao desenvolvimento de uma nova cidadania em n�ssopaís.

·

declarações de pelo menos dois vereadores, Moacir Bertoldi e
Carioni Pavanello,. que 'juram que não solicitaram nada ao

'.

governo. A sessão da CâmaraMunicipal da última segunda-feira
tomou-sepalco dasmais inconseqüentes discussões e bate-bocas'

" L

desnecessários entre os vereadores Gildo Alves e Vicente
· Caropreso, principalmente. O fato poderia ser resolvido,'dentro
da mais completa' ordem e longe dos holofotes. O Legislative
deveria enviar ao Executivo requerimento exigindo'explicações
convincentes e as desculpaspelo equívoco, buscando solução em
fârumcompetente. Mas os nobres-parlamentares preferiram

·

ocupa� o espaço legislativo 'para transformâ-lo. numa arena.
O governo, por sua vez, é omaior responsávelpela desarmonia .

reinante. Deveria assumirdevez o erro e corrigi-lo omais rápido
possível, evitando assim o desgaste e as, suspeitas..

EDITORIAL

A lista ·de Werninghaus .

'.Orçamento e participação,
.

It Carl/to Merss

ItDeputado estaduàlpelo PT

. .
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Lista de autorizaçãopara estacionar nopátio
da Prefeitura continua a gerar polêmica
IRe/ação Inc/ui o
nome de oito dos 15
vereadores, entre fJ/es,
os sete que votaram
contra a emenda que

'

reduziu de 50 para 25%
o}eajuste dos. '

secretários proposto
por Werninghaus

tônica nas reuniões, os maiores
prejudicados seriam os próprios
vereadores. "O caso está encerrado,
como bem disse o vice-prefeito'

,

Irineu .Paseld", completou. Alves
retrucou e disse que só estará

, encerrado quando forprovado que
não,houve discriminação CQm os

demais 'parlamentares.
; Bnquanto isso, vou bater na

,
mesma - tecla. Não quero, que
incluam o meu nome na lista, até
porque não preciso. Se precisar ir
até a Prefeitura vou à pé. O que
quero é '

uma explicação
convincente da administração
sobre os privilégios - reforçou.

ParaWerninghaus, o assunto "é
muito pequeno para tanto,

falatório". Ele disse que o pátio da
Prefeitura não tem as, vagas
necessárias, mas fez questão de
frisar que todos os vereadores têm
direito a estacionar no local. "Não
tem vaga para todos. 'os nomes que
estão na lista foram de vereadores
que pediram a vaga", insistiu.

(PSDB), líder do governo na

Câmara Municipal, e Gildo Alves

(PMDB) trocaram acusações a

respeito da relação. Caropreso disse
.que o assunto deveria ser esquecido
e creditou a Alves o processo de
continuidade nas discussões sobre
o assunto. O governo, no entanto,
não consegue explicar a lista e nem
quem a elaborou.

O prefeito Geraldo -

Werninghaus (PFL) confirmou ás
declarações feitas na semana

passada pelo secretário de
Adminístração e Finanças, Sérgio
Kuchenbecker, de que os nomes

dos pàrlamentares que aparecem na
-

lista "eram os que mais freqüentam Dei: Caro
=

fimda lê·
-'

tliúz
' • -

a Prefeitura". Mas admitiu que os :lesa: 'Preso quer po mICa e 1Il1O acre empenegulftlO

próprios vereadores solicitaram a houve má fé na elaboração da lista. que espera do governo investigação
vaga no estacionamento privativo -Carioni Pavanello (PPB) fez coro a respeito e punição do responsável.
da Prefeitura. Moacir Bertóldi com Bertoldi _ e negou que havia "O prefeito precisa reconhecer que
(PPB) negou que tivesse pedido a pedido autorização para estacionar - houve um equívoco e punir o autor
inclusão dó nome delena relação e no pátio da Prefeitura. t da lista", enfatizou. Caropreso
disse estar descontente com as- Alves não concordou com a voltou adefender o govemo e disse

"explicações dadas pelo governo. posição de Bertoldi e solicitou que 'caso o vereador Gildo Alves

Ele, no entanto, não acredita que explicação do prefeito, afirmando insistisse em fazer do, assunto

Jaraguá do Syl - A. lista
divulgada pelo governo com os

nomes das pessoas autorizadas a

estacionarem no pátio da
Prefeitura, entré eles oito dos 15

vereadores, continua a gerar
polêmica. Sete', -destes
parlamentares _

votaram contra a

emenda incluída na mensagem do

governo que reduziu de- 50 para
25% o reajuste dos secretários,
além do presidente do Legislative
Municipal, Pedro Garcia.Na sessão
de segunda-feira (24), os

vereadores Vicente Caropreso

Vereador critica relatório da Transitar enviado à CâmaraMunicipal
tor da Prefeitur� dentro daTransitar
.serä possível controlara emissão e a

destinação das multas. Na'opinião
dele, asmultas são ilegais e o dh.iheiro
arrecadado comelas estão ficandonos
cofres da empresa. "Que controle a

Prefeitura tem do dinheiro
arrecadado?", indagou, prometendo
fazer' um levantamento sobre a

distribuição dos selos isentando os

usuários do pagamento do
estacionamento. Atualmente,
segundo Pavanell_g, aTransitar recebe
R$ 8,00 para cada uma das 700 vagas
existentes. Há previsão de se criar
mais 500. Para isso, será preciso a

aprovação dáCâmaraMunicipal.
O Jornal CORREIO DO POVO

tentou entrar, em contato com a

direção da Transitar, mas o gerente
administrativo JairEugênio de Souza
não estava. A auxiliaradministrativa,
que se identificou apenas como

Márcia, disse não poderdarqualquer
'informação sobre o assunto e afirmou
que deixariá recado para que Souza
fizesse contato com o jornal, o que

,
não aconteceu.

..:< Jaraguá do Sul - O vereador
Carioni Mêes Pavanello (PPB) fez
críticas severas ao 'relatório enviado
àCâmara Municipal pelaTransitar,
empresa responsävel . pela
implantação e coordenação do
sistemade estacionamento rotativo na
Cidade, conhecido como' "Zona
Azul", em vigordesde o iníciodomês
passado. Segundo Pavanello, o
relatório apresentou apenas a receita
e as despesas registradas pela
empresa durante o primeiro mês de
funcionamento, apontando umdéfIcit
de aproximadamente R$ 6 mil. '

- ,Queremos um relatório
completo, e não apenas esses valores.
O balancete da empresa foi uma
gozação. Não demonstra nenhum

!espeito para com o Legislative
Jaraguaense disparou,
acrescentando que os dádos
apresentados pela empresa não têm
como ser certificados. Ele não

, descartou a possibilidade de elaborar
,

Um requerimento exigindo-um
relatório completo das atividades
relacionadas aos serviços' de

regulamentada pelo LegislativoMu
nicipal em lei específica. Há dois

tipos demultas previstas: umade 'R$
5',00 para os usuários que
ultrapassarem o tempo do cartão e

outra de R$ 47,00 para os que
-estacienarem semo cartão. "Quando
se pãrao carro não se vê ,asmonitoras,
mas quando volta tem a multa no

pára-brisa, Émuitomais interessante
amulta deR$ 5,00 do que receber os

.

R$ 0,50 do pagameht0' do
estacionamento", alfinetou,
criticando a maneira como é feita a

abordagem dos motoristas pelas
monitoras.

Ascríticas.dePavanello vãomais
além e atinge também a

administração .: passada, . quando
buscou subsídios para implantar o
sistema em Jaraguá do Sul. Ele
afirmou que o governo procurou
apenas osmunicípios,onde o serviço
é 'terceirizado, deixando de consultar
cidadescomo Lages eCriciúma, onde
as 'prefeituras exploram o

estacionamento rotativo. Ele fez /

questão de frisarque a preocupação
\

dele é em relação ao retorno

financeiro queo sistemaestá trazendo
-para o Município. Na sessão da
Câmara Municipal da última

segunda-feira (24), Ó vereador

questionou o secretário' de

Planejamento.Trineu Pasold, vice
prefeito pelo PSIJQ, sobre as

condições do contrato da empresa
comoMunícípio.

Pasold sé limitou a afirmar que o
acordo para a exploração dos serviços
foi feito no governo passado e que a

empresa havia registrado prejuízos
nos primeirosmeses de serviço. "Nós
não queremos que o senhor venhade
fender a empresa. Queremos saber se
o sistema está' trazendo benefícios

para acidade", insistiu Pavanello,
Pasold disse que o estacionamento é
,necessário, afirmando que a
-

administração está fazendo reajustes
para adequá-lo. "Na medida do

possível, vamos melhorä-lo. O

objetivo é,o bem de todos',', devolveu
Pasold.

SUGESTÃO - Pavanello.
acredita que somente comum audi-

Desco"fia"ça: ,Pava"ello quer
re1lltório completo dá Tra"sitar

estacionamento rotativo. "A Câmara

'poderá, quem sabe, sugerir .uma
auditoria para certificar os valores",
declarou;

,

Pavanello deixou escapar que tem

suspeita sobre a destinação do
dinheiro arrecadadó com as multas.
De acordo com ele, a Prefeitura não
tem Como controlar à emissão das

'

multas, que deverão ser repassadas
às PolíciasCivil eMilitar ePrefeitura,
bastando, no entanto, ser

, Ultrasson!)grafla ., Radiologia Geral ,e Pedl�ca
, ,

Tomografia computadorizada - 'Angiografia dlgl�, - Mamografia'.

.

. \ .

.

,-
'

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Dr. Ediberte R. Schukste _ CRM 3493
Dr. '_Jorge Lui� da F�nseca '_ CRM 580�
'Dr. Roberto Keil _Junior _ CRM 1:629DEIMAGEM

Hospital .Jaraguá , ,

R • .Jorge Czerniewicz, sln2 - Fonie: (047) 371-9653 - Fax: (047) 371-1,510 - Jaraguá do Sul- SC
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1VI:osa.ico
Fimdomistério
O prefeito de Jaraguá do Sul, GeraldoWerninghaus .(PFL), negou
que a reunião do secretariado na quinta-feira passada (20) teria
'avaliado os três primeiros meses de governo.

.

De acordo com ele, a reunião substituiu as que aconteciam äs terças-
.

, feiras, a partir das 16 hõras, se prolongando noite a dentro.
- A reunião foi para integrar os trabalhos das secretarias e discutir
assuntos internos, além de acertar vínculos de órgãos públicos -

afirmou. '

Previsão
A Prefeitura está trabalhando com a possibilidade de transferir a
sede da administração municipal para o prédio da Marisol, na
RuaWalter Marquardt, em junho. '

Inicialmente, se previa a transferência para abril. Weniinghaus
explicou que a prorrogação do prazo se deve as reformas

necessärias no prédio, que custarão aos cofres públicos R$ 450
,

mil.

Segundo o prefeito, mesmo valor que é gastocom aluguéis para a
, instalação de órgãos públicos.

Futuro

.

Está nos planos do governo.municipal a compra de um terreno
.

para a construção de um novo prédio da Prefeitura, que deverá
ficar pronto em três anos, tempo do contrato com a:Marisol.

.

O edifício da-empresaMàxWilhelm, onde funciona adistribuidora
da Brahma, está cotado para sediar a futura sede do Executivo.

Vwgem
,

'Werninghaus embarca no dia 16 de abril para a Alemanha, onde
vai participar da Feira de Hannover, visitará prefeituras da região
e empresas demateriais de segurança.
Ele garantiu que quer aproveitar a estada naEuropapara ir-até a

capital da República Tcheca e conversar com os executivos da
'

Skoda.
"

Fiodameada
O funcionário John Bremer, da Vigilância Sanitária, órgão ligado
'à Secretaria da 'saúde, que foi "denunciado", em uma carta

anônima, por acumular emprego no Estado e I}o Município, vai
entrar em férias a partir de 1° de abril e deverá pedir exoneração,
ao retornar.

'Aliás•••
O Sindicato dos Servidores informou que está investigando as

possíveis irregularidades na nomeação de funcionários em cargos
de confiança, que não têm cumprido horários determinados.

Élei
A obrigação em denunciar irregularidades administratives no setor
público está prevista em lei federal.

O,Artigo 6°, da Lei 7.347, de julho de 1985, diz que "qualquer·
pessoapoderäe o servidor público deverá provocar a iniciativa do
MInistério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de

convicção".
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.'Prioridade: sindicalistas consideram que termi1Ull de 8nibus necessita de obras imedÚlttll

Dirigentes sindicais'discutem.prioridades
doMunicípio com oprefeito Werninghaus

. .

Vestuário,Gilda Alves, vereador ,

a curto prazo, não existe á

pelo PMDB, informou que a possibilidade de abertura das
reunião foi ''um tanto formal" e unidades à noite, embora admita
que tinha como objetivo apenas que exista uma demanda não

levar algumas sugestões ao atendida de aproximadamente
prefeito. "Solicitamos' que ele 1.200 crianças. "Jaraguá do Sul

,

(Geraldo Werninghaus), é o terceiro rnunicípio em

providencie algumas medidas qualidade no atendimento à

paraviabilizar as reivindicações criança, em todo o país.' o que
que são, prioritárias para o tem provocado o aumento da

Município", declarou. migração. Precisamos mariter

Werninghaus prometeu analisar esse atendimento nos dois
as reivindicações e intensificar a turnos", conclamou.

fiscalização da Vigilância No terminal urbano de
,

Sanitária sobre as construções ônibus o prefeito prometeu
civil, 'garantindo que no ano construir banheiros e

passado, nenhuma autuação foi ajardinamento, além de

feita nas obras da cidade. O pinturas e' limpeza. Os

prefeito assegurou 'que o atual sindicalistas acreditam que o

governo
. j á realizou 129 terminal está abandonado pela

autuações, nos três meses de administração municipal,
administração. solicitando providências

Os sindicalistas afirmaram imediatas. "É uma vergonha
que Werninghaus admitiu a para Jaraguä do Sul",
necessidade de se criar uma lei completou Werninghaus. 'Para
municipal para disciplinar os tentar atenuar o problema do

registros dos trabalhadores. "Me lixo, o prefeito adiantou que na

bati a vida inteira por isso" todo viagern que fará à Europa, ,eID
o trabalhador deve ter a carteira abril, vai colher informações
assinada", sugeriu. Na opinião sobre a construção de uma

dele, cerca de 80% das obras na usina de lixo, no sentido de

cidade são irregulares. Sobre as viabilizar a implantação no

creches, o prefeito afirmou-que, Município.

•Encontro reuniu seis
presidentes de

'

sindicatos e durou
cerca de uma hora. O

pr�feito prometeu
atenderas

reivindicações e

,estudar formas de
viabilizá-Ias

\

Jaraguä do Sul - Com o

objetivo de 'discutir o que
.

classificam como prioridade
v para o Município, seis

presidentes de sindicatos
estiveram reunidos com o

. prefeito Geraldo Werninghaus
(PFL), .na tarde da última sexta
feira (21). Na pauta, a

necessidade de se retomar o

atendimento das creches no
terceiro turno, aprecariedade dos
serviços prestados pelo SUS

(Sistema ÚnicQ de Saúde),·
melhorias no terminal urbano de
ônibus e fiscalização 'das

,

empreiteiras de construção civil,
que atuam irregularmente na'

cidade, além dos problemas
,
causados pela coletae destinação
do lixo.

.

O presidente do Sindicato do ,

ir 371-1422
\ \

,
,

\
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Ciluma . e
.

Bretzke:
. '

parceria para a
, ,

melhoria da alimentação e da saúde
JiJragu4 do Sul - A CilumaAlimentos, há 16

anos no setor de cozinhas industriais,
atendendo toda a região, inaugurou, na noite

da última terça-feira (25), a sua décima
unidade extema.A parceria com a Bretzke

Alimentos resultou na instalação do,

restaurante, localizado no complexo industrial
da Bretzke, 'que tem como objetivo oferecer aos

funcionários da empresa 'alimentação de
, qualidade e balanceada.

A cerimônia de inauguração contou com a .

presença de autoridades da região,
empresários e coláboradl!re� das duas

empresas. O diretor-presidente da 'Bretzke
Alimentos, Eriberto Bretzke, afirmou que a

inauguração representa mais um avanço da
empresa em busca da qualidade. Segundo ele,
Q restaurante fazparte do projeto de expansão

da indústria. "É o primeiro passo rumo a
expansão.Representa'um.avanço na

tecnologia; na modernidade e,

conseqüentemente vai refletir na melhor.ia da
alimentação ", declarou, informando que está

prevista a construção de mais 1,5 mil metros '

quadrados, dentro do projeto de ampliação. As
obras deverão ser iniciadas ainda este 'ano. '

Por outro lado, o 'diretor-presidenteda
Ciluma Alimentos, AlciroCozzarin, há 25 anos
em Jaraguâ do Sul, afirmouque a inauguraçã_o

da décima unidade externa marca a meta da

empresa em permanecer instalando
.

' I' .

, restaurantes dentro de fábricas. Ele informou
que a Ciluma pretende, no futuro, encerrar o
transporte de alimentos. "A próxima unidade
será instalada.na Zanotti. O restauranie da '

'

Kohlbach também está nos projetos da
empresa ", revelou.

A Ciluma, com 2,5 mil metrasquadrados de
área construída, é a pioneira em cozinhas

industriais na região, atendendo Jaraguâ do
'

Sul, Corupâ, Schroeder, Guaramirim, São
Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.

, .

,"Quando entrei no ramo achei que o mercado
.

'
.

era promissor, que era viável investir. Hoje;
tenho a certeza disto", completou Cozzarin.
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Ser ou.Não Ser!
As empresas fornecedoras de serviços para índustrias

· de Jaraguá do Sul estão numa grande encruzilhada: investir
ou não emQualidade Total? As que investiram ou estão

investindo estão' se dando muito mal. Estão. perdendo
dinheiro. /

É verdade! E a explicação é simples: os clientes ainda

não tem claro o que deve ser consideradoQualidade Total
em Prestação de Serviços. E, no fim da\.cada

·

Levantamento de Propostas a coisa toda se esvazia em
mera Cotação de Preços, voltando aos conceitos de dez

anos atrás. Qualidade em serviços, assim como qualidade
'em qualquer setor, exige investimentos. Treinamento,
atualízáção tecnológica, equipamentos adequados, estrutura
administrativa.... Tudo isso para alcançar ,(J que se pode
definir como Qualidade Total em Serviços, o que inclui,

;
,alémdo preço:

'

* Pronto atendimento /Disponibilidade
* Orçamentos claros e. objetivos
* Conhecimentos /Tecnologia
* Criatividade / Iniciativa
* Cumprimento de Prazos p

* Capacidade de assumir responsabilidade
* Limpeza e ordem no local do serviço .

* Atendimento a Normas de.Segurança I
,

* Compromisso com o cliente

Como é que um Empresário Industríal -
. a quen;

costumamos atribuiruma inteligênciaacimadamédia - pode
imaginar que o atendimento aos dez itens relacionados.

acima não vai interferir no custo final para o Prestador de
· Serviços? Pois é exatamente isto o que está acontecendo:
o industrial pede orçamentos para três ou quatro empresas.
Se entre estas estiverem uma que atenda os Indícadores.
de Qu�lidade' Total e outra que não está nem aí pra isso,
adivinhe quem vai ganhar o contrato? Naturalmente a

empresa com menos qualidade vai apresentar o menor

· preço: E, como o cliente não percebe as diferenças, e só
tem olhos para a últimalinha do orçamento - aquela que
-diz: Preço: X - empresa sem investimentos emqualidadeA -.

. vai faturar. É aí que se estabelece uma'perversidade que

justifica o que foi dito no início deste texto: as empresas
com menos quálidade, por não terem, em gerai, uma boa \.

estrutura-administrativa, desconhecem seus reais custos e

.determinam seus preços não usando seus custos - que são

baixos -. e sim usando'como referência os preços dos
concorrentescommais instrumentos de controle de custos,
(leia-se qualidade). Assim, apesar de terem preços
menores, eles têm.custos menores e; portanto, maiores
lucros. Por isso estamos dizendo que a disputa pelo
mercado de serviços está s-endo vencida pelas empresas

•

que não estão se preocupando com Qualidadé Total. E a

solução só virá quando os clientes abriremos olhos, usarem.' .

f a inteligência ·e . passarem á avaliar propostas técnicas,
· perspectivas de resultadoslbenêtlcios, garantias••• e não
apenas o preço.

Caixa posta/1in - cep 89.251�970 - eniopf@netuno.com.br

'ECONOMIA '"

Jaraguá do Sul, 28 de março de 199 .

, .

Maioria dos contribuintes optou
, - .

porpagar o IPTU em cota única
Jaraguá do Sul - A decidido pelo pagamento a tem destinação, .segundo a'

Secretariade Administração e vista, a Secretaria de Secretaria de Adminístração e

Finanças diyulgou, durante a Administração e Finanças Finanças. Do total de R$ 2,3

trabal�ava_com a expectativa milhões, R$ 800 mil foram

de que'80% 40s contribuintes, usados, na quarta-feira, para
)

optariam pela quitação do'
_ quitar a dívida da Prefeitura

semana, .os primeiros
resultados do pagamento do

IPTU (Imposto Predial e Ter�

ritorial Urbano), segundo impostoemcota única.Os 1,5
.

dados repassados pelos mil que preferiram parcelar o
bancos. De acordo com pagamento do imposto irão

- ti
I .'

informações do secretário, representar uma receita empregados parapagamentos
. Sér$io Kuchenbecker, 15 mil mensal de no mínimo R$ 43 de indenizações referentes aos
contribuintes, cerca de 65% mil. Kuchenbecker afirmou anos de 1995/96 e existe a

�o total; pagaram o imposto
.

que após as análises dös pretensão de se investir R$ 1

em cota ...única, gerando R$ pedidos de isenção; a milhão Ra compra de
/ I

.·2.311.065;91. Outros 1.510 secretariafaränova avaliação equipamentos, sobrando

optaram pelo pagamento dos valores relativos ao ainda algo em tomo de R$

parcelado, representando R$ imposto. Dos inadimplentes, .

200 mil, "Vai dar para

43,078,41. A' secretaria o secretário acredita que trabalhar com mais

registrou ainda a muitos estarão quitando as tranqüilidade", afirmou

inadimplência de 8.540,
.

prestações nas próximas Kuchenbecker, recordando

destes, 2.500 estão em semanas, pagando multa de .que a atual administração
análises 'sobre' isenção 5% mais juros de 1%. herdou uma dívida de R$ 4,2
solicitada. O dinheiro arrecadado milhões. do governo Durval

Apesar da maioria ter com opagamento do IPTU já Vasel.

com o Fundo de Previdência

do Município, cerca de R$

.
220 mil deverão ser

Número de contribuintes por faixa
"

. ,TotaliPTU por faiu
.

I

Aclmad.
RI1001
2n.

_"Stoa
15'"

MiR'100
.....

DeRI10Ó
- IR$2GD

33,.
.

DeR$2GO.
- RI500
21'"

·kM Territorial PO' faixa Ár•• Pr��1 por fal..

_R$100
t1,.

Acll.,.a
·R$10G0
zn.

AcIlM....
R11_ .

:ti,.

. A� IU100
13%

DeRI100.
.RS2GO
14%t'

,
.
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AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.Governo do Estadopromete investir
. '

R$ 50 milhões nos
PElA SEGlJNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE

do ANO pElAr M,ASTER PEsQui$AS
, Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
Defronte ao Smurf's Lanches'
Fone/Fax: (047) 371-5933 .

Jaraguá do Sul - SC

. � .

mUnlClp�OS
• Anúncio deverá ser
feito na próxima quarta
feira, dia 2, dentro do
progr�ma Viva o

Município. Recursos
deverão ser Investidos
nos próximos dois
anos

orçamentos reduzidos, acrescentando que o

teriam .dificuldades em ,resultado implica
realizar - acredita Paulo necessariamentenamelhoria
Afonso. da qualidade de vida.

,
Segundo informações da O secretário de governo,

Assessoria de Comunicação Milton de. Martino,
do Palácio Santa Catarina, coordenador do programa
nos dois primeiros anos de Viva 'o Município, afirmou
atendimento do programa que o governo estadual
Viva o Município, 230 optou pela administração
cidades do, Estado, 78% do municipalizada como meta
total de municípios, para conse�uir viabilizar as
firmaram convênios com o .obras nece,ssárias' aos
governo e receberam cerca municípios. "Ó governo-sabe
de R$ 27,8 milhões para que Santa Catarina precisa
investimentos. A de municípios prósperos-e
administração estadual desenvolvidos para se

prevê que até o final do fortalecer", disse, lembrando
governo" dezembro do ano que os recursos destinados

que vem, serä realizada pelo às cidades poderão ser

menos uma obra em cada aplicados em obras como
I uma das 296 cidades do pavimentação, construção
Estado; '''A� prefeituras de pontes, escolas, centros
estão conseguindo fazer esportivos ou aquisições de
importantes obras a partir da veículos e equipamentos,
implantação do programa. além da existência, de
Muitas delas' há anos convênios por parte dos

esperadas pela população", diversos örgãos
: da

discursou o governador, administração estadual.

ESTADO DE SANTA 'CATARINA
Pref�itura Municipal de Jaraguä do Sul-,SC '

EDITAL·
TOMADA DE PREÇOS N° 38/97

'Secretaria de Administração e Finanças
, TipoMenor Preço ,

PREFEITURA.MUNfCIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, leva ao

conhecimento dos interessados que, em, conformidade com o que
preceitua a Lei n" 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações da'
Lei n" 8.883 de 08 de junho de 1994, encontra-se aberta licitação na

modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipoMENOR PREÇO, para
aquisição de 04 (quatro) RETRO-ESCAVADEIRAS conforme consta

aieste Edital. Os' envelopes n° 1 "HABILITAÇÃO" e n° 02

"PROPO�TA", deverão ser entregues no ediffcio-sede destaPrefeitura,
Municipal, 'sito na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 247, na
Divisão de Protocolo, até às 10:00 horas do dia 18 de ábril de 1997, e
serão abertosno mesmo dia às 14:00 horas.

,

A íntegra e demais informações serão fomecidas aos interessados, na
Divisão de Compras, no horário de 09:00 às'12:oo horas e de 13:30
às 16:00 horas, no endereço supracitado e pelo telefone nO (047) 371-
0088.

.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de março de 1997
GERALDOWERNINGHAU$

.

,

Prefeito Municipal

Florianópolis O

programaViva oMunicípio,
que é realizado em parceria
entre o governo do Estado
e as cidades catarinenses,
deverá receber nos pr6ximos
dois anos .um investimento
d� orde� de R$ 50 milhões.
o governador Paulo Afonso
(PMDB) fará o anúncio dos
recursos destinados ao

projeto na tarde da quarta
feira (2), no Palácio Santa

Catarina, durante' o

lançamento do programa
para este ano.

- O programa prevê
investimentos que

" possíbilitarão obras. que os

prefeitos, por estarem com

, /,

Santa Catarinafecha acordo com aMicrosoft e garantetecnologia deponta.
Florianópolis - O governo do

Estado firmou, na semana

passada, acordo com a empresa
norte-americanaMicrosoftCor-

,

poratíon, que permitirá aos

órgãos. públicos acesso à

tecnologia de ponta por umpreço,
50% mais barato. O contrato,
jeito através do Ciasc (Centro de

'

Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina), com
duração de dois anos, prevê que
a,Microsoft ceda os softwares
origiqais para que o centro dé
informática possa duplicar e

gerar os produtos.
O Acordo Select, como é

COnhecido, é um programa
mundíal com 400 participantes
e do qual Santa Catarina é o

segundo Estado 90 país a fazer
parte. Durante a cerimônia de
assinatura do contrato, o vice
governador, José AugustoHülse
(PMDB), chamou 'a atenção para
a necessidade de se investir na

_ informática 'como fonte de
sobrevivência. Na opinião dele,
o próximo século será marcado
por aqueles que investirem no

.

setor. "Santa Catarina não pode

. compromissos do órgão são a

prestação de serviços e a

disseminação do saber e da
cultura da informática, como
forma' de integrar e aperfeiçoar
-os serviços do Estado.

O Ciasc vai adquirir e

repassar tecnologia avançada
com padrão de mercadomundial,

.

além de atualizarperiodicamente
os produtos em acesso imediato
às últimas versões daMicrosoft.
O acordo prevê também
simplificação na compra dos
conjuntos de discos e manuais,
exigido na mesma proporção
quando na compra das cópias
dos produtos da empresa. O

governo do'Estado deverá gastar,
'

.

.

nos próximos dois anos, cerca de
R$ 1,6 milhão para a aquisição
dos softwares.

.

- Esse acordo é uma forma
de manter o vínculo de apoio

americana serão barateados e governador em relação ao para deixar o cliente sempre
racionalizados. Como a contrato é quanto a agilidade na atualizado. A Microsoft tem
aquisição será em grande aquisiçãodos equipamentos, já interesse em comercializar um
quantidade, o Estado poderá que o convênio dispensa os alto volume de softwäre a preços
obter descontos de até 50% na processós licitatórios. Para o " reduzidos - revelou. o diretor-

.

compra dos softwares. Outra diretor-presidente do Ciasc, Ivo gefli\l da Microsoft do Brasil,
vantagem apontada pelo vice- Vandetlinde, os maiores .Mauro Not. '

Gort:mIia: Vanderlinde (à direita) acredita queacordo vai contrib_uirptU'1I que o ciàsc e,umprameftlsprnislas

fugir de sua vocação de

progresso. Somos um Estado
modelo que projeta a tecnologia
e inteligência para o país",
discursou.

O acordoprevê ql;le o uso dos
produtos da empresa norte-
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DESTAQUES.ESPORTIVOS - o empresário Wander Weege foi

agraciado com troféu como destaque especial na grande pmmoção do
"Jomal A Notícia" e Saúde Bradesco, o evento mais importante da
atualidade no Estado. A cerimônia !:leu-se nos salões da Itecreativa
Tigre, em Joinville, e lá estiveram em grande�noitada, o técnico da

SeleçioBrasileira,�JorgeLoboZ,agalo,alOOldelUaidadesdodesplxto
brasileiro e atletas renomados de todas asmodalidades esportivas.Wander
foi agraciado como "Destaque Especial",·tior seus relevantes serviços
prestalb ao esporte lIIllII40r e profissional e sua grandiosa conlribuição
S<x:iaIefilantropicaemJaraguádoSUl,SantaCatarhJa enoBrasil.

,.._
�
:r�

A yAnGt f:NGUlH PROGRAt4 FOR IIIEf !lIDS Df: , A II ANOS
.

. "'A1RlC.\)lAS Sf:t4PRf: ABf:R1AS
.

Rua Presidente EplbTiclo ·P"�, 85 - Centro
FONE: 372-:0103

Cf),. 9lcg, 91idêkl 9iodrigues da OilOtl
Ortopedia e' TraumatolOgia

CirUrgia do Joelho· Artroscopia :

.'
.

CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA
,

'

;

R. pr. Wa/demiro Maiurechen, 55 -,Apto. 1
Fone: (047)371-6511 - Jaraguá do Sul - SC

Pão'& fl/infw ..�·Eleitapelo 4·ano colISecuti';o como ,,'
.

",ellwrPtmifteodortl e COllleilmia
I

MATR�:
Av. Mai.Deodoro da Fonseca, 1 :011

Centro - Jaraguádo Sul- SC
, F,one: (047) 372-1243'

Dr. 'CLEVERSON SCHMELZER
, Endocrinologia e ClíDicaMédica
OBESIDADE, DIABETES, DOENÇAS DATIREÓIDE,
OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, AlTERAÇOES DO
COLESTEROL E TRJGLlCÉRIDES, DiSTúRBIOS

GLANDULARES

RUA JOÃO PiCOLLI, 235 - FONE: 372-3786

Novas emodernas

instalações

R... Barão dORio Branco
FONE: (047) 372.:00&1
JARAGUÃDO'SUL·'SC

'liet llJ.ijt.. ! f1
�paraempaootamento

,RuaAraquari, 136 - IIba da Figueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

JaraguááoSuI-sc -,

•

Simpl.,,,,.rrt.GituI.Giaeo",;"i, IH_p"'"

PARCEIROS- aCilumaAlimentOs acabade inaugurar suamais.reCente unidade
externa, CoZÍDha e Restaurante da Bretzke. A obra foi montada em sistema de

parceriaentre as duas empresas e o coquetel de inauguração foi naülüma terça
feira (25) e contou coma presença de diretores das dUas empresas, convidados
e imprensa local. ._

.

CASA NOVA - a Choperia e Pizzaria Casarão está de casa nova, .ali na Rua
.

Max'WilhelÍn, ao lado da )amail. Ammente'espaçosO, confortável, com belo
.

visual para o Rio Itapocu e para a cidade, a casa possui espaço para festas

especiais, comreserva. Sucesso ao Nelson À!exandrino e sua equipe-.
NOTRE'DAME - abre suas porias neste sábado (29), palJl mais uma super
noitada e dequebra trazmais uma atração' internacional,nadaDwS, nadamenos
que-a banda que acompanha o consagrado PapaWinnie. IPSIS UTERIS é a

.

grande atração deste sábado, commuito som,muitaginga,muito reggae e sons
pra galera curtir e aplaudir.E pro dia 11 de abril, sensacional, imperdível, PAPA
WINNIE abrindo sua segunda temporada no Brasil com ummega show na

NOTRE DAME. É bom garantir antecipadamente.o ingresso para este super
espetáculo, porque acasa vai es.. superlotada, com certeza.Não dá praperder;

. "

Pn,úUnu do 1AgU1IIti'V0 jllTtlglltUn,". P.dro Garcia, co", II .'poIfI
Mari,a. Bk réc;'btndo elogios pela ;'etidão ctJ", que conduz o, .'
trtIbtilho, lUi cámara d. Vereadores

MA,RRAKECH. - apresenta neste sábado (29) a "Mega Festa do COelhinho"; -

Você vai comemorarem grande estilo com Théo, Bianca, André e Thaty.E no

día 4 de abrila Manakech abre suas portas para a edição 97 do "Garota
Valdete", promoção doColégio Valdete Inês Piazera�indars. Irigressos para a
noitada a venda no Colintry Beer e com alunos do colégio.Para o dia 12 de
abril a grande promoção com a escolha da "Garota Marrakech 97" . Inscrições
abertas liaCKat e na própria Mamlkech "97".

'

. ,HOMEM COM H - 'a mais recente' pesquisa nacionai encomendada pelo
Cepac mostra que a aprovação do presidente FHC é bem maior entre os

homens, 56%, do que no reduto das "mujeres", 46%. Fernando Henrique
Cardoso precisa exercitarmais, no quesito sedução. .

-' . ,
\

Pf;AO DE BOIADf;IRO - a 42° Festa de- PcAq
Boiadeiro de Barretos (SP) apresentará os melhores
do mundo. As grandes linais serão nos dias 30·e 3f
agosto e terá televisionamento, inclusive para os EUA.
96, a indústria de rodeios movimentou cerca de RS
milhões-em mais de.I.200 eventos, gerando mais de
mil empregosdiretos e indiretos,

,
Cfl�fll fntúJio • B.fltri:. Lundl; .(Lun.nll

'

'OCUllf'errte· . .

COLÚNISTA - Sarah Ferguson, a.duquesa de Vi

escreverá artigo semanàl a ser distr.ibuido pelo ':the
York Ti1J1.eS Syndicate", que difunde artigos para mais
650meios de comunicaçãOdo'mundo. A duquesa co
sucessos eqúestões sociais importantes ou menores,
pode, pode.

Assoprou .,.1iNuis;'1OI ,.", tri, tlninhos o.

. Thiago Henrique Fodi, filho d. MotJCir e !1i
Fodi. A/esta co", o numinhoAndré LuIs e po'"
(Jpa e fi lJnuz,foi no ditl25, terça-feira ,
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I JARAGUÁ 'DO SUL, E REGIÃO

.GOTA
Distribuidora

�

9AGUA

,ENTREGA AD
A. Cei. Emßio Carlos
Sala 01 - Centro

\

..

" Gráfica e Editora CP Ltda.
, RuaWalterMarquardt, 1180

,

Fones/Fax:
371-1919 - 371-1944

372-3363

3',' .

SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1997,

Dêumpresenteoriginal, nessaPáscoa!!
'

Cestas com: vinho, pão de mel,
bombom com licor, coelhinho de

pelúcia, e muito mais.

,

Você escolhe!' 1\G)l®K-CAU CHOCOLATES o" �
R. Leopoldo Jansen, 238 ,!'-LlEN'tO'Cp.CI"Fone: 371-1776 � -DEIR

�CI/ ,',
l::::!/�

, Construçã,9 em condomínio - Parcelas corrigldas pelo CUB (SindusÇon-SC)
.' r··

, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 42'1 - sala 102 - Fone: 371-6310 - Jaraguá do Sul- sc

,

Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, ,

Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 - sala 103

1 Q andar - Fone: 371-8814

CREel 1873-1

� '.'
.

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

remos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao, seu gosto.'
Salas de jantar ;., Estantes e peças avulsas 'ein geral - vlsírr-NOS E 'CONFIIM �'

DICC'S Ind� e Com. de Móve'is Ltda.
.

,
. .

.

BR';280 - Km se 7 Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramirim - SC s Próximo ao viaduto
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CORREIÓDOPOVO ·2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 28 demarço de 1

OBILI.ÁRIA

Ec. 'MATHEDI I
Chave

Rua .João Planinscheck
• Aptos. com 3 dormlt.
� Play ground '

• Gás central

• Salão de festas
• Ajardinamento frontal e
lateral • Interfone

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA
- ENTRADA FACiLITADA

•

- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMBÉM VALEM

COMO PARTE DO
..
PAGAMENTO

• E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLA�O DE

PAGAME.NTO

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: 372-1502 -372-1594- Fax: 372-1666

VENDAS:
c/3qtOll.,
220m2,
empla
•rea tle
churrasqueira
toda
murada,
I.teral da
25 de Julho.
Troca-se

v •

por apto.

c/4 qtos.,
(sufte c/
h/�ro),

220m2,4
ambientes pl

sala e

lareira. R.
FranciscQ
Hruschke.

Negocia-se c/
Im6vel de

mehor ve/or

·em

construção
c/285m2,

. Loteamento
Champagnat.
Ve/or

.

R$ 85.000,00

I VEJIDAS: I
-,.TERRENO cl t4x31m, 434ni2, prontos pl construir, na Tlfa GOnther,

.

próximo à Malwee. Valor: RS 7.5(>0,00, sendo RS 2.000,00 entr: e saldo até
24meses.

.

TERRENO Rua Rio Branco cl casa de madeira, 15x38m, 570m2, pto
comercial. Valor fiS 68.000,00 negociáveis .

TERRENO cl 15x38m, cl 570m2, 2 frentes, Ilha da Figueira. Valor RS
12.ax>,00..

.

TERRENO cl 16x34m, 562m2, lltia da Figueira, próx. mere. Junkes. Valor
RS11.ooo,OO nego

.

TERRENO cl 13x44,98m2, 585m2, Vila Lenzl, próx. mat. constr. Plermann.
Valor RS 15.000,00 sendo RS 5.000,00 entro e saldo negociável.
TERRENO cl 15x25m, 375m2, rua: Richardt Piske, pró". Hospital do morro.
ValorRS14.500,00.
TERRENO cl área total de 1.930, 18m2, Marechal Deodoro da Fonseca.
TERRENO o/área de 2.000,OOm2, rua: Roberto Ziemann, Vila Amizade.
Valor AMIZADE. VALOR ($ 30.000,00 nego
TERRENO cl aprox. 900m2, Bairro VILA LALAU. Valor RS 35.000,00
parcela-se até 12)(.

..

CASA de alv. cl 264m2, terreno cl 630m2, CI 5 quartos, 2 banheiros, garagem
pi 2 carros. Valor RS 100.000,00, troca-se p/.il)'lóvel menor valor,
negociáveis.
Casa de alv. cl 163,80m2, tereno cl 17,60x34,20, Jaraguá-Esquerdo, frente
Karlache Malhas, 3 quartos (suite). ValorRS 62.000,00, troca-se por imóvel
de menor valor e saldo parcelado. .

.

TROCA-SE casa de alv; cl 126m2, semi acabada em NEREU RAMOS,
bairro St· Antonio, de valor RS 15.000,00 por terreno em Jaraguá do
Sul.

.

APTO. NOVO rua João Planinscheck, 3 quartos. poi1ão eletr. cl Intertone.
Valor RS 38.000,00 aceita-se carta de crédito e saldo parcelado.
APTO. no edlf. VILA NOVA, 3 quartos, sacada, cl garagem. Valor RS
25:000,00 + financiamento.
Casa de alvenarla'cI 5 quartos, 180m2, terreno cl550m2, lateral da rua Padre
Aloisio Boeing, Barra do Rio Cerro, cl garagem para 3 carros. Valor RS
'55.000,00
Sobrado de alv. cl aprox, 130m2, bairro Vila Nova. Valor RS 55.000.00,
troca-se por imóvel de menor valor. '.

.

- ÓTIMO PONTO COMERCIAL: PANIFICADORA E CONFEITARIA X
DE MAIO, rua; BARÃO DO RIO BRANCO, cl o estoque e clientela
formada. Valor RS 55.000,00 negociáveL
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CLASSIFICADOS .

CORREIODOPOvo-3, Jaraguá doSul, 28 de março de 1997

WilheJm, 976 ou 372-3192.Vende-se 2 balanças Pilizola cl
. Únpressora (eletrônica). Tratar 973·
5432.

372-0061.3276.Oxigênio para pessoas com,

problemas de pulmão, R$ 120,00
para alugar e R$ 2.500,OQ para
venda. Tratar 372-2,886 ou 372-2088.

Vende-se Freezer Prosdöcimo de

180 litros por R$ 2oo.oo.Tratar 372-
3'889.

'

Vende-se CelularMototolamodelo'
550 com carregador de
75.000.Tratar 371-8664 apart ir das
14h.

'Vende-se Aparelho de som + duas

fitas.Tratar 372-2381;

Paço Cestas de Café da Manhã e

jantar êom entrega à domicilio' e
'aceito encomendas .

para

tongelados com o prato que você

escolher. 'Tratar com Josiane, 048-
960-:4852 em Jaraguá do Sul. ..

Vende-se Super Nintendo com

Duas fitas novo porR$130.00:tràtar
Três Rios do Norte Rua Domingos
AnacJeto Garcia,4.840.

Vende-se 3.3ooTelhas Romana, 50
coivas e 100meia-telha (tudo novo)
porR$ 750,00� Tratar 3'}1-1331 com

Odilon em h.coml.

Vende-se Aparelho Mototola PT·
950.Tratar371-012L

.

Vende-se churrasqueira Fischer e

centrifuga Fischer, Tratar 372-3543.
.

. I
Vende-se carrinho de cachorro
quente por R$ 350.oo.TatarGetúlio
Vargas,488 em frente à delegacia.

Vende-se Filhotes de Pastor'
Alemão Capa Preta, tratar R. Max

Vende-se caixa.de som amplificador
Frahn K-960 por R$ 65 reais.Tratar

Compra-se máquina de costura reta
indústrial pago à vista.Tratar 372-Vendo ou alugo Aparelho de

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASÂS
OBSERVAÇÕESÁREA(M2)

.

ENDEREÇO VALOR RSTIPO

Construída Terreno

Á combinar
Negociável .

. Condições de pagamento à combinar
Troca por casa
CondiçQes de pagamento à combinar
'Casa em construção
Aceita-se. cadà de menor valor
Aceita troca por casa em Jaraguá
Assumir financiamento de 72.x 32,00
Aceita troca cçrn terreno de menor valor
Condições de pagamento à combinar
Entr�da de R$ 29.000,00 + 12 X TR+1%

.

Sobrado
Alv.
AI"..
Mista
Alv.
Alv.

.

Alv.
·Alv.
Alv.
Alv.
Mad.
Alv.

R. 402 ng 53 - Lat. Francisco Huska
R. JOsé Narlof·s/ng - Ana Paula

. R. Francisco Zacarias Lenzi, 500
R. Geraldo Hamack, 231 - V. Lalau
R. L.uiz Satler, 63
R. Domingos da Rosa sln
R ÍJ!dVNtfm�Aym:>,495
Estrada Bananal do Sul slng
R.. Henrique Gefert, 1627 - Vila Lalau
R. Bolívia ng 71 - Czemiewicz
Rua Richardt Piske, 417
À. Otto Meyer, 66 - Vila Lenzi

55.000,00
70.000,00
,37.500,00
aO.QOO,OO
50.000,00
22.000,00
75.000;00
35.{)00,OO
40(000,00
37.000,00
18.000,00
58.000,00

392.00
468,00
450,00
420,00
330,00
450,00
660,00.

19.294,70
286iOOm2
462,00
435,50
.617,50

04
03

.

02

152.00
195,00
70,00

.

130,00
140,00
1'53,00
170;00
1.25,00
114,00
118,00
70,00

205,15

03
.04
04
03
03
03
03
04

PRÉDIOS
'CONSTÀU ÁO OBSERVA ÕESTERRENO m2 VALOR RSENCERE

Rua AntOniQ.Francisco Dimon S1ng - VilaNova
RiJa FredericQ Barg, 54 - Vila Baependl

752,00
320,00

176,00
300.00

53.000,00
65.000,00

Aceita carro menor valor
À combinar

TERRENOS
VALORRS OBSERVAÇÕES

Rua.Vicotr Rosemberg, 301 ""'ila L.;lnzi_
Rua Otto Meyer

.

Estrada Pedreira Rio Branco � Ilha da Figueira
I. Rua ·Cr.istina Bauer - Schroeder

Rua Jacob Buck.ng 137 - centro
Rua 748 - rua ao lado Recreativa Marisol
Loteamento Santo Antônio - Três Rios do Norte r

Rua Walter Marquardt - cl benfeitorias
Estrada'Quati - Guaramirim
Rua Amazonas .

Rua AntOnio Gesser

510,00
.375,00
450,00
450,00

.

4.2:36,00
494,59
360,72
840,52

250.000,00
.385,70

.

468,00

.21.500,00
15.000,00
4.500,00
5.5ÓO,OO

640.000,00
18.000,00
6.600,00

50.000,00
60.000,00
30.000;00
14.800,00

Entrada + Parcelamento
Com parcelamento àcombina(
À combinar '\.

,
Aceita carro

À combinar
.

À combinar
À combinar.
Condições'de pagamento à combinar

Cóndições de pagamento à combinar
. Condiçães de pagamento à combinar

.LOTEAMENTO FRENTE WEG·I - TERRENÓS COM VÁRIAS'ÁREAS'
R$ 25.00b,oo.À VISTA OU R$ 5.000,00 + 25 DE R$ 1.000,boFIXAS

FLORIANlEQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
Computadores,
máquinas de

escrever, .

calculadqras,
relógios, fax,
arquivos, cofres,
roupeiros, c,.delras,
e..crlvanlnhas,
armárl'os,
ventiladores,
,bebedouros,
móvel,.escolares,
móveis e

.

supr,lmentos para
Informática,
.etlquestas,
quadros, estantes .

de aço.e outros�
ASSISTÊNCiA

-

.

TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM
GERAL

RUA VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 353 - FONElFAX: (047) 372-1492 - JARAGUÁ DO SUL -.SC

TRANSGLOBAL

Certificado de Qualidade
Empresarial e Profissional

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO
Floriani

Equipamentos -

Destaque do ano
no comércio de

F:levado reconhecimento obtido
na pesquisa de Opinião Púhlica

rcali".àda por ClSIC Tnstituto
e Conferido à

F/orian,;

Dulee Parreira
Diretora

, . .

movets e
C�vcl·l997
�

.

.

" equipamentos
_�__'_....

_

-,

_�_.__._._.__.... para escritório'
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CORREIODOPOVO .4 'CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jarllguá do.SuI, 28' de.março de 1

APARTAMENTOS
CENTRO

EaF. RES.DUNKER EMCONSTRuçAoNOCORAçAoDAODADE"2ESQUARTOS.SOMENTE
2 APTOS POR ANDAR

. .

Ed. Carvalho - Apto. e! 19� (3" pavimento) • 3.qtos. sendo uma suite e demais dependências:
RS 90.000,00

.

Excelente cobertura no EdH. RIvIerII e! 246,OOm" - próx. ao Beira- Rio Ctube de Campo
Ed. Menegolll- Apto;e! 2 quartos'+ dep. empregada, 5" andar. Av. Marechal Deodoro'!'I$
45.000,00
Ed..MI.... - Apto. e! 3 quertos demais· dependências, 2",andar. Frente ao Foto Loss - RS
45.000,00

.

.

Ed. Schlochet-Apto. e! 121,78m'-IO"andar-3quartossendo 1 surte, demalsdap, - RS35.000,OO
+flnanclamento.

. CASAS
CENTRO - Excelente case em alv. e! aprox. 200m' - Rua Domingos da Nova
CENTRO - Excelente case em elv. (sobrado) e! aprox. 340m2 im terreno e! 409,50m2. Rua Max
Wlihalm.

,

FlGUElAI< - Case nova em alvenilrla e! 176m" - 4 qtos. sendo uma surte. Localização nobre.
NOVA BRAsI'UA - Case em alvenaria e!a qtos, e! 136mZemte.rreno e! 4àon)2

.

NOVA BRASlUA -Calla,em alv. e! 180m' em terrenoe! 450m" - 3quartos sendo 1 suite, demais
dependências..
sAo LuIs - Case em alv. e! 3 qUartos, demais dep.• RS 45.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO - Case em alv. e! 3 quartos àni terreno e! 495"" - RS 26.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Case em' alv. e! 3 quertos sendo ll1ulte em terreno e! 42Om' - RS
�_oo

. ,
.

JoAO PESSOA - Excelente case em alv. e! 124m' mais anexo e! 24m' e terreno Cl42Om' - RS
45.,000,00
VILA NOVA- Case em alv. e! 112m'em terreno e! 452,33m'
ILHA DA FIGUEIRA - Case miste e! 120m' em terreno e!'4OOm'
BARRA DO RIO CERRO - Case em alv. e! 110m' em terreno CI 345m' - 3 quartos, damals dep.
JARAGUÁ-ESQUERDO -Case em alv.'e! 140m' em terr8llO e!350m' - 3 quartos, sendo 1 surte,
demalsdap.

.

TERRENOS
, VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses - Pró", ao Fórum e ào BreIthaupt
ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina e! 579,OOm'

.

CENTRô- Rua Waher Marquardt - Excelentes lotes frente ao $upal'lTl8fC8do Breithaupt
CENTRO - Preso Epitáclo Pessoa. Terreno e! 1.546m" edificado e! case de material e outras

benleltc;»rlas.
'

CENTRO - Rua Marina FrutuO"�, 460 - terreno medindo 399m" - RS 55.000,00
NEREU RAMOS - Terrenomedindo 3.4OÓm"1oca11zadc;» Rasmargens da8R-280 - RS 20;000,00
VIEIRAS - Terrenomedlndc;» 6.991m' si b8n1eRorlas
RS 50.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Lot. Papp terreno e! 376m" -

RS 14.000,00
JOAO PESSOA - Terreno e! 1.35Om'. si benlaltorlas -

RS 20.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. des Azaléias terreno e! 721,57m'
JARAGUÀ-ESQUERDO - COnd. das�lélas terreno e! 1,061,82m'
ESTRADAGAAlBALDI (ExcelentaCHÁCARA) - Tarrenoe! 5.98Om' edH. e!dilas casasem alv.
e! 120m' e.l8Om' respectivamente. RS 75.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODE,R JUDICIÁRIO -

COMARCA DE JARAGUÁ DO ·SUL

Juízo DE DIREITO DA la VARA DA
'COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL • SC

.
i •

, EDITAL DE LEILÃO
QDOUTORS1EPHANKLAUSRADLOFF, JUIZDEDIREITO
'SUBSTITUTO da 'I a VARA CíVEL DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMADALEI,ETC ....

fAZ SABER (em resumo, art. 687 doCPC), o seguinte:
VENDAEM IOLEllÄO:Dia02/ABRlli/I997, às 15:00horaSpor
valor superior ao da avaliação.
VENDAEM2°LEllÄO: Dia 141ABRllJI997, às I5:00horaspor
quemmais der, desde que o preço não seja vil.
LOCAL: Edifício do Fórum daComarca deJaraguá doSul- SC.
AÇÃO:EXECUÇÃO.N" 17,121/96
EXEQUEN1E:ENGEIEC-ENGENHARIAE1ECNOLOGJADA.
CONSTRUÇÃOLTDA.
EXECUTADOS:CINOSCHMIDTeDARCIM.SCHMIDT;
'BÊMÀSER LEILOADO:OI (Umàj linhacelularcomaparelhou"
973-9031..E, para oonstar foi expedido o presente edital, que
será publicado e afixado no átrio do Fórum. Jaraguá do Sul, 18
de fevereiro de 1997. Eu, Adiberto Braatz, Escrivão Judicial, o
subscrevi.

, SALAS COMEROAlS
EDIFfclO MARK PLACE - Térrea e no 6' andar - Rua Relnoldo Rau
BARRA ·DO RIO CERRO· 2 selas comerciais e!� cada (sela + BWC) Preço tOteI RS
45.000,00
RUA JOINVILLE -Prédio em alv. e! 2 pavimentos constRuido deduas selas comerciais + 2 aptos. .

+1 galpãoem terreno e! 1.Í!00m'
,.,

..� .

Compra» Vende

r,.",,' Administra Imóveis

P IAZERA Implantação e

Vendas de

I Loteamentos
CRECI1713-J

Rua 25 de Julho, 1829 • Vila Nova· Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 372-1438

-CASAS
Casa em alvenaria cl 3 quartos e demais dependências
sito à

rua Jorge Buhr, n° 76 próximo a FERJ - Víla Rau -

Água Verde eIl IOm2, terreno cl 375m2 - Aut. n" 1587 - R$
32.000,00

Casa.em ·alvenaria cl 3 quartos e demais dep, sito à rua A
Loteamento Menegotti denominado Mirante com 80m2,
terreno com área de 30 I m2 acesso pela Estrada Nova. Aut.
1588 -R$ 28.000,00

Casa em alvenaria +salas comerciais com área construída

aproximada em 40m2, terreno com área de 950m2 aprox. sito
à ru� José Emmendörefer - R$ 175.000,00

Casa em alvenaria d 137m2, terrenoCI 675,00m2 c/3 quartos,
sala, coz, lav., I BWC, garagem, copa, salade tv + varanda
sito à rua AI�ano Fachini, n° 88, Aut. n° 590 - R$ 85.000,00

Casa em alvenaría com 120m2, terreno com 483,75m2 sito à
rua Alagoas n� 51 c/3 quartos sendo I suíte e demais dep.
Opção n° 1592 - R$ 48,000,00

.

TERRENOS
Loteamento Henrique Behling (Bairro Amizade)· Financiados

Loteamento Res. Piazera I (Ilha da Figueira) - Financiados
.

Sl'EPHANKLAUSRADWFF
Juiz de Direito Substituto

s-:« 371�7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

IMÓVEIS CRECf1741..J
,

COMPU • VENDE • LOTEIA • ADMINI5TU • INCOIPOD

m2 Qtos Gar Bairro. EndereçolPonto ReI: InformaçõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R, Herold Hesse, 30 75. Semi acabadolNegociáveis
Casa Àlv, 190 4 1 Schr,oeder R. Princesa Isabel, 547 80. terreno 6,562m2 • Parcela
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp IiMarcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carrolIm6vel- valor
CasaAlv. 120 4 AnaPaula Rua 634 - 103 25. Casa em construção/Troca
CasaAlv. 180/ 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 139 . 80. Troca por apartamento
Casa Mad. 60 2 1 Corupä R. LudowicoWeiler, 210 ,12. Aceita parcelar/carro.
Casa Alv, 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5' casa 85, Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke ·30. . Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28. Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv, 48 2 Guaramírim R. 84 V. Nova (Guaramirim) " 12. Aceita terreno em Jaraguä
Casa Alv, 98 3 AnaPaula R. 7'70 '; Ana Paula 4 - 6 23. Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 Champaghat R. Irmão Magno, SIn° 65. Aceita apartament� e carro

.

Apto OK 273 4 2 Centro Bd, Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto OK 153 3 1 ·Centro. . Ed, Schiochet - 12° andar 50: + CEF / Aceita troca casa
Apto OK 178 \ 3 2 Centro ,

Ed. Carvalho (Rua CEF) 75, Quitado - 2 vagas garagem
Apto OK 130 3 1 Centro Ed, Isabela - 2° andar 30. + CEF - aceita carrollote

Apto OK 130 3 1 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35. + CEF - Troca por casa
Apto. Cons. 112 3 1 Barra Res, Harri Marquardt 40: Aceita terreno/Ent. maiol97
Apto Cons, 135 3 1 Centro Ed, Klein - Em Construção 70. Financiado em 48 parcelas
Apto Cons, 85 3 1 Centro Ed, Mathedi • Construção 38. Financiado em 48 parcelas

Lote 483
.

Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18. Negociáveis /Parcelado
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10. Negociáveis / Parcelado
Terreno ·10000 Nereu Após Nereu - BR 280 8.5 , Negociáveis
Terreno 8000 . Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado
Lotes Vãrios l- Figúeira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes Vários - Amizade Residencial Behlíng 10.000 Entrada + parcelamento
Lotes Vários - VilaNova Próx, FórumlRádio RBN 33.000 20% entrada- saído 20x
Lotes Vários I- StaLuzia Residencial Geranium 8. SEM ENTRADA 220 p/ mês
Lotes Vários

.

VilaRau Residencial Renascença 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - Vila Lenzi Residencial Pierinann I 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários Barra

.

Residencial Satler 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alv - Aceita trocar
Chácara 111500 � Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/pareela .

Chácara 49172 - Corupá Estrada Bomplant - Km 8 8.000 Sem moradia - Parcela
Chácara 20000 - RioCerro Rio Certo II . Km 20 50,000 Casa com 183m2/ Troca

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

LOCAÇÃO
C6d. 623 - Casa de alv. ci 2 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha, lavanderia e.

garagem, podendo a parte da frente se utilizada
comercialmente. Bairro João Pessoa, próximo
ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00
C6d. 633 - Apto. c; 2 quartos, ria Rua Joinville,
3511, defronte a DG da Weg - R$ 400,00
C6d. 654 - Sala comercial - Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 97 SI 97 Ed. Diener - R$ 390,00
C6d. 657 .. Salas comerciais (17m, /4,5 x 4) - R.
Manoel F. da Costa, 973 - João Pessoa - R$
250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos)
C6d. 660 - Sala comercial cl banheiro (área
30m2)'� Ro Reinoldo Rau, 399 - CenterFoca si
4 - centro - R$ 500,00

.

C6d. 663 - Sala comercial (área 40m2) R.
marina Frutuoso, 160 - Centro - R$ 300,.00
C6d. 696 - Terreno (15x28) R. Bernardo
Dornbusch - R$ 250;00
C6d. 697 � Terreno (450m2) Ä; Marina Frutuoso,
em frente Schopping. Jaraguá, Centro - RS

.

250,00
.

C6d. 688" galpão cl 100m2, próximo aWegII,
cl 2 escritórios de 75m2 cada, cl 750m2 de área
de carga e descarga cl 2 BWC, 1 trocador, 1
<chuveiro e 1 mict6rio, cl refeitório, churrasqueira
cl cozinha completa e área de lazer. R$
2.500,00

'

·VENDA

C6d. 126 - Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R. '

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

R$ 49,000,00
.

\,

C6d; 242 - Apto. cl suíte + 2 quartos e garagem
na R. Germano Marquardt, próximo à Marisol -

,

R$ 40.000,00 1(
C6d. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rl:la Jorge
Lacerda - 'R$ 58.000,00 \ (t
C6d. 396· Terreno cl 337,50m213,50m2 (13;50 ;
x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00

.

C6d. 125 - Casa de alv. (área 127m2 em terreno
de 400m2) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc, i�
área serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa
Izaber,Vila Maba - R$ 35.000,00
C6d. 128 - Casa de alv. (área 108m2 em terreno ;,

de 427,50m2) cl 3 qtos, sala, cozinha, bwc, área
de serv., garagem, murada - R. 721 n1l 118 -

Loteamento Soll - Garibaldi i

§f
C6d. 137· Casa el alvenaria - 220m2, semi- ,

acabada cl suíte, 3 quartos, demais
dependências, situada no Residencial \�
Piermann - R$ 50.000,00 i
C6d. 213· Apto. cl suíte + 02 qtos., dep.

?'empregada, saía de estar e janatar conjugadas,
bwc social, cozinha, área de serviço e garagem .:

- Ro Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet - R$
33.000;00 + fil"lanciamento de 13 anos junto a

CEF 'de R$ 570,00 mensais.

Parecer Comercial

Incorporação
'Vende· Administra

.

Compra· Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CREClOO1no-J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-90$9 .

JARAGUÁ DO SUL· SC

CASAS
Casa mista na rua: Vict�r Rosemberg, boa para financiamento R$ 1�.OOO,OO .

Casa.de alvenaria na rua: Lu�Gonzaga Àyroso, 501, com 3 qtos. e demlils dependências, próx: a conf. Lunelli. R$ 32.000,00 - Neg.
Apto. na Reinoldo Rau, com 3 qtos. e demais dep, R$ 58.000,00 - Neg.

.

Duas casas na Ilha da Figueira próximo ao SupermercadO Junkes - Uma em alvenarla.ÇOI1I11Dm" - 4 quartos, sala, cozlnha,lavanderia, banheiro
e outra de madelracom 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, etc., ambas constfuldas no mesmo terreno com 175m"- - R$ 35.000,00
Casa dealvenaria na Rua Jose Emmendoerfer, com 310m"-, 4 quartos, uma suite, 3 salas; copa, cozinha, lavanderia, 5 banheiros, dispensa,
garagem p/2 carros, churraSqueira, hidromassagem, teto solar, terreno cl 680m"- - R$ 130.000,00 - (negociáveL aceita-se terreno.
CasamiS'ta RuaWalterMarquamt, cl 180m2, 3 quartos, salas, oozinha, banheiro, garagem, terreno com 647m2, sendo 17,oomt. de frente,
excelente ponto Comercial - R$ 80.000,00 (negociável) ao lado do Posto Mim.e.

,. .

Casamista em ClJico de Paula, com 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, banheiro, toda murada - R$ .25.000,00 - parcelamos
- negociável. /

Duas case defronte aWeg II de alvenaria, com 4 quartos, salas, cozinhas, banheiros, etc. - terrenocorn 1800m2 - R$ 40.000,00 (negociáveQ.
Casa na Rua João Planinscheck, de alvenaria com 17Dm", 2 suitês, 3 quartos, copa, cozinha, banheiro, ga,ragem, terreno cl414m2 e.mais uma
casa de madeira junto ao mesmo terrer:1O - R$ 68.000,00 negociável.
Casa na Rua 25 de Julho, PontoComercial- 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, serni-acabada - R$ 70.000,00 - negociável- aceita-se Chácara.
Casa de madeira na Rua MaxWilhelm ao lado da Pizzaria casarão - R$ 35,000,00 negociável - ótimo ponto Comercial.
Csa na Ilha da Figueira - Rua José.T. Ribeiro - terreno 9OOin2. casa de madeira outra em alvenaria - R$ 75.000,00 - negociável- vende ametade
do Imóvel'- Ponto Comercial.

..

Casa tifa da mosca semi aCabada com 3 quartos, Sala, cozinha, lavanderia, banheiro - R$16.ooo,00 Negociável:
, Casa no bairro São Luiz com 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa ótima, pröx, ao IJrbano - R$ 60.000,00
Casa defronte aWeg II, com 4 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem e sacada - R$ 25.000,00 - Negociável
Casa Vila Rali, próx. transportadora Reluz, com 3 qtos, sendo 1 suite e demais dependências - R$ 50.000,00 - Negociáv.el
Casa próx. Scar, com 3 qtos e demais depen.dências· R$ 50.000,00 - Negociável .

ótimo galpão próx. a recreativa do Brethaupt - R$ 120.000,00 - Neg.
. --

Casa pröx, MarisolWalterMarquamt com 1.500m2 - Mini Chácara,R$ 70.000,00 nego
.

Gasa de alv, rua Beijamim Stein, com" guartos, sala, coz., 2 bwc, lavanderia, depend. de empregada com garagem - f'I$ 26.000,00
TEMOS APARTAMENTOS CASA E GALPÓES PARA ALUGAR .

.

Casa de alv. nll Barra, Lot. Vieiras, com 3 qtos, 1 suite, sala, coea, coz., lavanderia, garàgem para 2 carros - R$ 70.000,00 .

Casamista no Jaraguá-Esquerdo, com 3 qtos, sala, COZ., bwc, área'de serv., dispensa, garagem, terreno com aprox. 5OOm" - R$ 30,000,00
Casa de alv. com 3,qtos, sala; CO?, copa, lavanderia, garagem para 2 carros, na rua Luiz C. Ayroso, com 161m"- - R$�O.OOO,OO
Casa de alv. com 3 qtos, sala, coz., cQnjunta, bwc, lavanderia, garagem, terreno com 548m2 na rua Francisco Huska.

•

Galpão na rua Rodolfo Hufuenuessíer, próx. a Duas Rodas Industrial. R$ 70.000,00

TEMOS TERRENO NOS LOTEAMENTOS:
AMIZADE

SÃO CRISTOVÃO
DONAALZIRA

AZALEIA - JARAGUÁ·ESQUERDO
DIVINÓPOLIS -ILHA DA FIGUEIRA'
ENKE. PRÓX. AO BOTAFOGQ

TERRENOS PRÓXIMO A R.ECREATIVA MARI$OL
TERRENOS PRÓXIMOS AOCOND. AMIZADE

APARTAMENTO: Edifício Schiochet - R$ 45.000,00 + financiamento
APARTAMENTO: Condomíl'lió Amizade - R$ 40.000,00 + financiamento
APARTAMENTO: Condomínio Amizade - R$ 21.000,00 + financiamento
APARTAMENTO: Edifício Vila'Nova - R$.23.00,OO + financiamento
APARTAMENTO: Edifício Otávio Corrt;la - R$ 50.000,00 + financiamento
CASA ALVENARIA: 'Bairrt> Amizaede - R$ 16.000,.00
CASA ALVENARIA: Vila Nova - R$ 55 . .00.0,00
CASA ALVENARIA: Vila Lalau - R$ 34.0.00,.0.0
CASA ALVENARIA: Vila Lanzi - R$ 37.00.0,0.0
CASA ALVENARIA: Jal1,iguá-Esquerdo - R$ 32:000,0.0
CASA ALVENARIA: Chico de Paula· R$ 45.000;00
CASA ALVENARIA: Ilha da Figueira - R$ 37 . .000,00

.

CASAALVENARIA: Ilha da Figueira - R$ 22.000,00
CASA ALVENARIA: Vila Nova - R$ 37.000,00 '

CASA ALVENARIA: Ilha da Figueira - R$ 32.0.00,0.0
éASA ALVENARIA: Vila Lalau - R$ 65.000,0.0
CASA ALVENARIA: Jaraguá-Esquerdo - R$ 48.0.00,0.0
CASA MISTA: Vila Nova - R$ 43.000,.0.0
CASA MISTA: - Czemiewicz - R$ 35 . .000,0.0
TERRENO: cl 364m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 1.500,00
TERRENO: c/392m2 - Loteamento Bartel - R$ 21 . .0.0.0,.00
TERRENO: cl 658m2 - RuaWalter Marquardt - R$ 50.000,00
TERRENO: cl 329m2 - Vila Nova - R$ 18:.000,00
TERRENO: cl 53.9m2 - EstiadaNova - R$ 11 . .000,00
:rERRENO: cl 567m2 -Ilha da Figueira - R$ 15.000;.0.0

Rua 25 de Julho, 317
Vila Nova· Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372;.0153 - 371-6475'

L�iC....IIIIßIJ_IBI_L....:� .

CRECI1762.J

Vende-se Terreno em Barra Velha

próximo àPraia doTabuleiro, aceita-se
carro no negócio, tratar 433-1921 com

João.

6 alvenaria + terreno de 15 x 30.Tratar
371-6264.

Vende-se terreno na praia de Enseada
ou troco por telefone convencional e
compro kornbi.Tratar Rua Irmas

Leando, �78 Vila Lenzí com Solange.
Vende-se terreno no bairro Hawií com
1.050 m2com casa de madeira porR$
10.000.00 ou Troca-se por carro de
menor valor .Tratar Rua Rodolfo

Depasse.Sl próximo ao trevo de
Guaramirim falar com Tere da facção.

'Compra-se casa para tirardo local pago
até R$ soo.oo.r-uo Rua Campo
Alegre, 529 Ilha daFigueira.

\

Compra-se casa ou terreno na praia de
Barra Velha pago à vista.Tratar 371-
1031.

Vende-se terreno em Pomerode Rua
. Massaranduba com duas casas de
alvenaria de 860m2 por R$160 mil
reais aceito proposta de carro .Tratar
Rua Massaranduba.dââ de frente

padariaDege.
Vende-se casa de madeira para tirar do
loéal850 à combinar.Tratar 973-3341.

Alüga-se casa .Tratar Rua'
402,266.Bairro São Luis ou 316-1455

após 20hs.

Vende-se terreno na Rua Walter
Marquardt com 1.145 m2 por apenas
R$17 mil reais.Tratar 376-3037.

Vende-se casa na COHAB Vila Rau

Aluga-se duas casas.TratarRuaSilvino > toda murada com 13 peças de alvenaria

Stlnghe,147. .

por R$?O mil.Tratar 975-1241.
,

Vende-se casaRua José Pamianoski,l64
7 x 9 de madeíra e 4 x 10 alvenaria + öx

Vende-se uma pastelaria na Av. Mal.
Deodoro, 615 :. Tratar 371-8109.

CON57ROIR?
REFORMAR?
CON'TRA,.B A MELIOR!

EMPREITEI-RA
PINHEIRO
Mão de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, 115 • Fones: 372-2486. e .973,:,9733
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
MOßI IARA

eiltet 4JlIO

COMPRA. VENDE. AlUGA • ADMINISTRA .

Asgrandes
Alegrias.
estão nos

pequenos
gestos de
Amore

FELIZ
PÁSCOA!
Imobiliária
Habitat

R�AFEUPE SCHMIDT, 157
(AO LADODA100' FERRAGENS)

FONE: 371-ào09

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA.'

VENDE - ALUGA - ADIVIINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em construção - Sistema de Condomínio

Edil. Petúnls • R. Jo.é Eminendoerfer
- Apto. cl 111m2 - 22 andar. cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entrega chaves em abriV
97
Edlf. Olsnthus • Rus Msrins Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 cl 397,80m2, cl 3 suites e demais dep. lareira - churrasqueira indo -'2 vagas, garagem. Entrada + parcelas de
condomínio a partir de R$ 1.944,93, reajustados pelo CU!;!
- Apto 702 e 801 cl 225m2 - súíte + 2 qtos., sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Entrada
+ parcelas c!e 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 - reajl!stadós pelo CUB
- Cobertura Duplex.903cl397,80m2, c/3 surtes e démels dep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02 vagas de garagem - Entrada + parcelas
de Condomrnio a partir de R$ 2.048,06

. '.

Edlt. Amsrsnthus Rus Adolfo Bscsrl • Ist ds ,Rus Amszones (SCAR)
- Apto cl 300m2" temos disponíveis apartamentos nV 301,302,501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1.539,75)/mês.
Residenclsl 'Tulips • Rus Ângelo Schiochet·

.

- APto. 401 com 146,96m2 - Entrada R$ .9.214,00 - parcelas de Condomínio de 2,04 Cubs (R$ 861,51)/mês'
- Apto. 604 cl 152;22m2 entrada R$ 9.410,00 + parceíade condomínio de 2,11 Cubs (R$ 890,10)
Residenclsl Amsri/ly. Rus Ângelo Tórlnelli • Vlls Novs
- Apto. cl 01 surte + 02 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$ 22�000,00 + parcelas de condomínio de 1,934 Cub

(R$'815,85) - entrega chaves nov/98 .

.

.

.

- Apto. cl 01 surte + 01 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$17.500,00 + parcelas de condomrnio de 1,612 Cub"s
(R$ 680,76).
.'

Resldenclsl Msgnólis • R. Pe. Pedro Frsnken • Centro.
.

.

- Apto. cl 1 suIte + 1 quarto e demais dep. - entrada R$ 12.000,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,855 Cub's (R$ 783,39) - entrega
chaves em dez/99

,. ,

CASAS
• Casa alvenaria cl 200,00m2, na Rua Olrvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00 ,

- Casa Alv. cl 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,00m2' - 02 suítes + ,1 quarto + 2 Bwc social, sala estar{Jantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira,
piscina 5,00m x 10,00m - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzi - R$ 180.000,00

".

- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e tijolos maciços
- Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00

. TERRENOS

-Terrenocl28.269m2, notrevoquevai a Blumenau cl 165m de frente p/BR413,contendo uma casa de madeira cl 150� + galpão
de alvenaria cl 200m2 - R$ 170.000,00

'
.

- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Àau - R$12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 1.8.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00

•

- Terreno cl 350,00m2 - R Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500;00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$
1.500,00

.

'
'

", Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 65.000;00 ,

- Terreno cl 420,00ffi2 - R. Donaldo Gehring - Aolado Cosmo Turismo - R$ 45:000,00 - troca-se por casa ou apto.
GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL

- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00nj2, e o terreno com 654,(,)0m2. Rua João Franzner, em frente
à Igreja São Luiz Gonzaga. Preço R$ 39.800,00,
- Prédio comercial. - 312m2• R. hidélia Fischer, 720· R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pl aptQ/terreno.

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/sALAS
- Apto cl 3 qtos • Rua Eleonora Salier Pradi (centro)
- Apto. cl 02 quartos e demals dep .• R. EleOnora S. Pradi - Ed. Anthúrio
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep, - BA 280 Guaramirim
- Apto. cl 03 quartos, 03 BWC, cl dep. empregada - R. Preso Epitácio Pessoa
- Aptb. cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70.
- Apto. cl 02 quartos e demais dep., sI garagem· R. Max Wilhelm, 837
- casa cl 01 quarto e demals dep.• R. Ângelo Schiochet • Centro
- Apto. cl 02 quartos e demais dep.• R. Antônio C. terreíra- próx. Arte Laje
• Apto; cl 01' quarto e demals 'dep. cl ar condicionado - R. Joinville

.

- Apto. cl 01·quarto, copa, cozinha e BWC -' R. Joinville
- Salas comerciais em dlveros. leeals

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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1.'

Marisolmostra o perfil da nova estação
. .

.

esso da'Mega Store, a Mansol'conseguiu superar todas as expectativas
.Jaraquá do Sul, especialmente quando, junto a inauquraçäo, .0 outono
guarda-roupas exigem mudanças para poder acompanhar o clima (que
mais aconchegentes),
do todos os descontos que a M�ga Store' está proporcionando, aos.
, as coleções da Stone Soup, Criativa, LílícaRípllica e Tigor T;,Tigrê se

tostrem um pouco do que: será o ínvemo 97. Roupas que favorecem
o e qualidade dentro de todas as tendências da estação, farãO parte de
-----.

.

todos os estilos deixandomais uma vez evidente, que a

Marisol· consegue expor aos seus consumidores,' um

guarda-ro':!pas pratico e superusävel

•

.'

..

5 de Julho, 1430 � Vila NQva

371·7332'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VARIEDADES - 2

·Confira aHistória.
"A Hist6ritl de nossa genie niíopodeficar só na

saudtule". O Passado só é importante se.
.

o seu tempofoi bem empregado.

Há8an.os
- Em 1989, na coluna "de ontem, de hoje, de amanhã... (3) as

curiosidades: "Eu sou desprezado e o Jorge amado; Eu vendo datas e o.

Teixeira lott; Eu gosto de praça e o Silva jardim; Eu mato mosquito e

o Oswaldo aranha; Eu sou fraco e o Bias forte; Eu gosto de angüsem
sal e o, Plínio salgado; Eu sou da fronteira e o Zenóbio da costa; Eu

mato pulgas e o Agildo barata; Eu rezo o Pai Nosso e a Conceição.
SantaMaria; Eu dou omachado e o Flore.s da cunha; Eu gosto deflores
e o Uno de matos; Eu nãofaço porque oAlfredofarhat; Mesmo porque
se 'eu não fizesse o Cordeiro faria; A muther dele 'é branca e o Reno

schwartz; Te11J gente que gosta schlita é oHeinzEdgar raeder;AMarilze
é 'dambuscn e o José é ramos de carvalho; O Luiz hirschen, Riolando de
petry; Um é Rubens de carvalho e outro é Manoel da silva; Leopoldo

·

rowe 'de Nelson sting�en; Nem tanto q Maria mattedi, nem tanto a

taranto;HilbenoFritzkefoi confundido comAldo Klitzke;Muitos cavam
sepulturas. O�ário covas".

;' Há6anos

•

- Em 1991, Luiz JoséSant'Ana, casado eom uma dasfllhas de Francisco.
Fischer, residindo em Curitiba-Pk, enviava um escrito ao "CP", datado
de 16/1/1991, para venerar a memória de um outro jaraguaense; filho
de Reinoldo Rau - SigoldRau, um jovem como qualquer outro de sua

idade, que percorreu toda a escala (Je sua vida neste Jaraguâ, cercado
de amigos e admiradores e por vi� de conseqüência o faziam ";edrar
por hábitos que o fariam sofrer" mas que conseguiu superar-se a si

próprio, para reverter-se em beneficio do prôximo. Sant'Ana escreveu

um comovente artigo, com o título .Chico, em que extravasava todo o

seu sentimento no reconhecimento da obra de Chico, que se dedicou

totalmenieà um trabalho anônimo que tuÍo esperava recompensas. Nofinal
do seu escrito, Lui: Sant'Ana dizia: "Chico, que não quis vivermergulhado
no chão; que,' por isso mesmo, pôs duas letrasmais na sua vida:AA".

Há4anos
.

- Em 1993, o secretário de Saúde de Santa Catarina, João Ghizzo vinha à

JaraguádoSul, com afinalidade de tratarda descentralizaçãodas.atividades
. ,

,

de sua secretaria, nâAmvali - Associação dosMunic.fpiosdo Vale do Itapocu
-'envolvendo áreas deplanejamento, controle e avaliação, municipalização,
regionalização hospitalar, medicamentos, laboratórios, vigiÍiinciasanitária .

e epidemiológica. Na oponunidad« ouvia; em audiência; as lideranças e a

eqúipe técnica quefaria a apresentação doprojeto; enquanto que a equipe
técnica se reunia com prefeitos e secretários municipais de Saúde,

. .

'

objeti�ando esclarecimentos à respeito das ações.de saúde desenvolvidas
em Jaraguá do Sul e região e visita aos Hospitais São José e Jaraguâ.

Hâ Tanos
, ..

- Em 1995, a mais antiga Igreja de ConfissiiO Evangélica Luterana, em
·
Santa Luzia-JGS, co_nstruída em 1950, desativada em 1988, pelo seu estilo
de construção era preservada. Segundo o sr: Valdir Tomelin; presidente da

Fundação Cultural de Vila Chartres, a igreja estava para ser demolida

''por falta de çonscientização da com�nidade", era tombada para fins,
· c�ltu;'aiS, restaúrada e seria aberta à visitação pública, compórtando, o
espaço 120 pessoas.
- OprefeitoDurval Vaselmondava servidorespara cursodeRelaçõesHumdnas.
Istomotivoufuncionáriosdo ykinhomunicfpio apedirequiparação$alariaJ.igual
aos servidores de JaraguádoSul. Vaseldizia que era indicativoperfeitodeque a
politica salarial implantada em ,sua administração estava no caniin/w ceno,

� responsabilidades das funçÕes.

Sexta- eira, 28 de 11UU< o de 1,997

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (55) • APONTAffitn"OS
, Em continuação, o vice-governador no também só recebiam dois totes; este último os

exercicio do cargo, coronel Vidal José lotes 30 e_ 3L Hermann Yolkmann, recebia 30
d'Oliveira Ramos, no seu 'despacho sobre a

.

hectares de terras no lugar Jaragud, a 1,4 do

POVOAÇÃO pE JARAGUA prosseguia:...
" realporm/, devendofazermedir epagarovalor

que, se então, ainda não estivesse tal terreno' dentro de cinco meses. Carlos Weege requeria
arruado e démarcacio em lotes urbanos,' esse novos lotes na Colônia Rio Serro, e' à .

serviço caberia à municipalidade a que a governador, em ·20/12/1910, despachava:
povoação pertencesse. "lndefiro. Deve o suplicante primeiro' edificar' "

"Pertencendo o distrito do Jaraguâ a esse os Lotes já concedidos; para poder ser-lhe
município, envio-vos cópia do, contrato feito concedidos outros".

com Pecher & Cia, a que aludi, no lJUfll vai
'

O CONCEITO DO CATARINENSE:
notada a cláusula referida, e uma ptlquena

'

A primeiraGuerraMundialjá vinha de 1914
planta das terras reservadas, afim de que essa e, a medida que o tempo transcorria, ó Brasil

superintend2ncia faça demarcar as ruas e sofria o assédio para se perfilar aO lado das
, praçaspelaforma mais conveniente, e afore os jorças que combatiam contra a Alemanha. O

lotes urbanos nos termos do art. 45, no .coronel efuturo General Felippe Schmidt era o

Regulamento que baixou com oDecreto n" 129; governadorde Santa Catarina e o generalLauro
de 29 de outubro de 1900.

,

Severiano Müller, ocupava o Ministério das

,

'''Consta a 'este governo que o terreno está Relações Exteriores e o dr.. Wenceslau Braz, o
sendo invadido por intrusost e' se essa, presidente da República. Qua",do se deu o

,

supermtendência não quiser, 'ou não puder , torpedeamento do vapor "Paraná", no porto de
tomar conJa dele, nos termos estabelecidos, 'I, Havre, serviu de razão para uma tomada de

peço-vos comunicar-mo-para serem tomadas as posição que culminou no rompimento·
providências necessárias". diplomático. A imprensa das grandes cidades

Este enérgico despacho do governador em fartamente municiadas pelos interessados;
exercício mostra em toda a .sua crueza que abriram as suaspáginaspara comentar que um

naqueles remotos tempos não havia nenhum rompimento diplomático não erao suficiente e

interesse do Município sede em desenvolver a populares foram às ruas querendo a lavagem
região.jâ que, !lo lado esquerdo doRio Itapocu; da honra da'pátria ultrajada. O dr. Clóvis

já havia muitos moradores que adquiriam lotes Bevilaqua, consultor do Ministério do Exterior,
doDomínioDona Francisca, aquempertenciam interpelado sobre se o governo limitaria a sua

as terras já demarcadas. Ainda no tempo do já ação ao rompimento, este declarava: "Sim.
,governador, coronelVrdalRamos, eram' requeridos diante das normas do Direito Internacional;
terras emRio Cerro: WalterMarquarrlJrequeriaao 'devemos nos limitar ao ato de ruptura das
Estado lotes de terras e o governador despachava relações diplomáticas; enquanto outro

em IfYlln91O:. "Concedo somente dois lotes, de n" acontecimento' não .nos levar à adoção de
2 e �1 Sua escolha, devendo efetuar o pagamenlo medidas de outra natuneza". Acontecendo o que
dentro de 60 dias".

" .

aconteceu, posteriormente, o'Brasil tomou

Requeriam, também, Richard, Guilherme e outras medidas.
'Gustavo Viege (cettamente seria Weege), que Fritz von Jaraguã - 3/97

flÚina anoIIIfiio consta fue no fmIpo do "Povoodo do Rio do SetTo'� 110 começo tio s,cuIo, a
J1"fJP1i,et/aI ieriaJJe'*ncidoaCQrlWeege,depoisaFe1ippeFreTIZ'ß1e,agora,aBerlo1do Vo1/a.nQn1l.
A co�1rufÕOfoimotlijicadapelos novósproprietários. Erich Baptista morava 14 e tinha loja de

roUpas. Anteriormente moscateava com uma carrocinha, vende1ÚliJ tecidos.'Est4 situoJJa num

trecho veOw da estmda Jaraguá-Pomerode-Bhlmenau

IDuas
Rodas

I�dastrlal
ALTATECNOLOGIA EM

•

MATÉRIÀS-PRIMAS PARA
.

ALIMENTOS

Fone(047)371-2277
.

Jaragu6 do Sul- sc

A comunidade cresce e se

transforma pelo trabalho.
De cada um e de todos.
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VARIEDADES - 4

por Egon Jagnow
.

..

L(!mbranças dopassado
-Marcante em Jaraguáfoi o Integralismo.

Tinha aqui um dos maiores e mais

significativos redutosdo Estado. Foi
muitas vezes' confundido com o nazismo.

Sua trilogia ideológica era "Deus, Pátria e

Família". Seu chefe nacionalfoi Plinio
. Salgado e o chefe localfoi Ricardo

Grünwald.

Aqui editou, por alguns anos, o jornal
integralista "Jaraguá" e o primeiro

.

'prefeito eleito pelo voto popularfoi o
. agricultor José

Bauer.

Infelizmente, falar c>

. em Integralismo
ainda é tabu. Isto

talvez devido ao fato
de o mesmo ter.sido

reprimido de forma
violenta e arbitrária, .

.

e os integralistas
-,

terem sido
considerados como

. subversivos. Mas,
.

_

.

com certeza; sobre o

Integralismo em

Jaraguá do Sul ainda
há muita história ,>'ijt; .

. .

. Integralistas em frente à sede, situada.naRua Presi enteMarec1iäl Floriano Peixoto. (Sériapor
parq contar. ocasião da visita de flínio Salg_ado? Gostaria que me informasse quem souber)

Dl81ltt8UIDOR

�Ir ···"lJfF.,I'.O. • A90
.

.

'.

.tirarErlTAW«.:

ii
.

.

'.Mq,�..
."_

FERRO PARA CONSTRUÇAO

'372-2922�
GERDAU

*PROIVIOÇ.AO*
Ferro CA 50 5/16 � : ..R$ 2,971br
Ferro CA 5Q 3/8 ; : R$ 4,181br
Ferro CA 60 Estribo R$ 0,821br
Tela soldada para laje e piso R$ 1,25/m2 ..

Viga/coluna soldada·5/16", : : R$ .l5,80/pç·
.

*VenIenn>�quaJquerquanlidOOe*

R. Conrad Riegel, 170
Jaraguá do Sul
(Aoladodo

Ferro Velh� Marechal)
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,

FALECIMENTO

Harry (Adalberto) Grubba
o estimado

cidadão ,Harry
, (Adalberto),Grubba, ,

filho de tradicional
família pioneira em

Jaraguá do Sul,
,

faleceu no último dia
15 demarço, às 9h30,
em Joinville, sendo
dado à sepultura nö

,
Cemitério Municipal '

desta cidade - Centro,
,

aos 84 anos, ., meses
e 16 dias. Seu
nascimento deu-se em

29n/1912 e era viúvo de Hildegard Geffert Grubba, deixando um filho, uma nora, uma

filha e um genro, além de quatro netos e um bisneto.
O CORReIODO POVO, apresenta condolências à família,

,BATIZADO

Gabriel Steindei
Realizou-se com

lauto almoço, dia 16
do corrente, o

batizado de Gabriel, \

filho de José Roberto
eLuziaCristinaKlein
SteindeI.
'O pequeno

Gabriel, nascido ein
15/11/96 foi batizado
na Igreja Matriz pelo,
ministro Alair
Lescowícz,

Ö avô paterno é o
sr..Francisco Steindel

, e os av6s matemos são Alberto e Emília Klein, tendo como padrinhos Bloi e IriaWasch e
Valmor e ßlisa Dallagnollo.

O almoço realizou-se nas dependências do Restaurante de Amo Henschel no Clube
Atlético Baependi.

.

VIDA ROTÁRIA �

Confraternização do RotaryIaraguâ
Na noite de 19 do

corrente, realizou
se uma reunião de .

, companheirismo
do Rotary Club de

Jaraguá do Sul,
que teve lugar nas '

amplas instalações
da churrasqueira

.
da Recreativa,
"Duas Rodas".

muito

freqüentada:
,

Se você quer
realizar velhos
sonhos sem perda
de t@mpo"fale'com

,

. I

o gerente BESC� "" aeliÜit. ,

Venha falar ��� o gerent;'

VARIEDADES .. 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

'O,que faltou para contar... (XI),
TioEugênio

Fritzi .lembrava. outra passagem: "Eu era levada, 'no bom
sentido, gostava de coisas alegres. Uma noite, já era casada,

,

estávamos todos nos divertindo no baile do Salão doMielke.

Ernesto estava de calça branca, de linho. Começou a inticar

comigo. Ocorreu-me, então, depregar u"!'l,peça no galante.
, '

Peguei um frasco de mostarda e fui lá fora e besuntei o

assento de sua bicicleta. Ao deixar o salão no seu veículo,
sentiu-se todo borrado e todos gozaram com o acontecido.

Ele não gostou e queria saber quem teria feito aquela
. maldade. Muitos 'anos depois contei que foi unia casual

brincadeira minha que causou todo esse e"!baraço.
No final da entrevista perguntava, já que se falava de

passado, se ela tinha alguma coisa engraçada para contar.

"Tenho, sim! - respondeu. Um dia vieram encomendar um

caixão ao marceneiro Hermann Puschkeit, para um defunto
'na Estrada Chico de Paulo.' Apenas a firma Grubba tinha

carroça nas redondezas, que se encarregou de levar o

ataúde. O carroceiro seguia em companhia de duas meninas
brincalhon:as (a Kãthe Puschkeit, mais tarde casa comJoão

Batista Rudolfe Àlida Grubba, depois casada com o agente

fiscal Rudge, a primeira já falecida e Álida hoje
nonagenária) quando começou q chover forte. Uma delas

pra se proteger deitou-se no caixão, deixando apenas uma

fresta para respirar. Mais adiante outros pediram carona e

subiram na carroça, não sentando por respeito ao ataúde.

Em meio a sacolejos, de repente a que estava dentro do

caixão, levanta a tampa e pergunta em alemão: "Regnet es
I '"

immer noch?". traduzindo: Ainda está chovendo Y. Os

caroneiros vendo o "defunto" falar seapavoraram, atirando
se da carroça e sumiram na curva da estrada, aos gritos
desesperados. Sópor que tinham vistq um defunto falar...
Voltaremos. Até a próxima.

Sua empresa está precisando crescerjá? Você está visualizando um

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
.futuro? Venha falar como BESe, que 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 SESC financia,

o
o"
-c
>
o
a:
Q.
«

�
Cf)

o
er
",.
Cf)
-c
o

(J

o Banco de Santa Catarina

UJ
::J
o
UJ
o
Cf)
UJ
o
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POLUIÇÃO'r::r Apesar da lamentävel
notícia de que algumas

,
,

empresas da cidade estão

poluindo nossos rios, é dê'

conhecimento público que
a criminosa e vergonhosa
ação. já vem sendo
realizada hä muitos anos.
Além da divulgação dos
nomes dos predadores da

natureza, as autoridades
: competentes deveriam

exigir, dos .

mesmos,
recursos financeiros

CENTERR,SOM'
..

01)'8 - DISCOS - FITAS

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

direcionados à limpeza dos

rios que ,poluíram. Seria

uma medida, sensata e

justa que deixaria as

gerações futuras,�mais

tranqüilas. .

CAPETA
(iFNão se sabe ao certo de

,

onde surgiu o misterioso
boato de que um certo capeta
estaria agindo nas redondezas.
O que é real, são os velozes

comentários por toda a cidade
da aparição, da criatura.
Algumasmeninas afinnamque

ele é bonito, possui patas de
cavalo e adora curtir uma

danceteria, Resta 'saber se o
,

capeta é chegado n,umadance
music ou prefere o bom rock

and roll.

aceitação. Durou apenas·

alguns dias, para 'a glófia do '

bom senso. Foram 10Rge
demais no quesito falta de

criatividade. Aplausos para o
telespectador!

.

DI.fQUE NOTRE DAME'
BOBA�EM r::ir'VemdeCuritiba á atração

(iFNe� tudo estã perdido'!
"

musical deste sábado (29) da
Aquela. promoção que, bóateNotre Dame. Mais uma

perguntàva pela televisão se a vez a rapaziada da banda
Carla Perez deveria ou não IpysisLitterispedepaSsagem
fazer seguro do seu bumbum, aos jaraguaenses e faz uma

ao.que parece, não teve boa .. 'prévia da sua apresentaçãoao

fARMACfNJU
Av. GetúlioVargas, 158

Fone: 372'· 3469 FONE: ,371-5309

em Cascades do Norte, não acreditam Brosnan (Uma Babá Quase Perfeita,
.
e a. natureza está o' mais que isto possa acontecer a eles. Mas o 007 Contra Goldeneye, Marte Ataca),
devastador de todos os adversários perigo existe: um gigante adormecido' tentando escapar de uma nuvem
- uma força com o poder de um estã para acordar e.o üníco homem que piroclástica (uma nuvem

milhão de bombas. atômicas, que pode salvá-los do pior pesadelo da incandescente de gases quentes 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 velocidàde a mais de 160 km

. destruição sobre a população 'No centro de O Inferno de Dante por nora em ·temperaturas de até 250
.. desavisada. Ela pode transformar' existe um comovente drama humano. graus Celsius) quando uma bomba de

'1
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 fai com

'.' gigantescas e' causar terremotos e Morrer). começa com uma cena de que Harry reavalie sua vida e seu

deslizamentos.Os habitantes 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'

idílica de 8.060 pessoas situada que acaba com o' pesquisador Harry atividade sísmica perto da cidade de
aos pés de lima enorme montanha

.

Dalton, Interpretade por Pierce Dante's Peak... It Programação válida para o perfodo de 2.813 a 3/4.

• lIIIIi _ •• __ .

,
.

'

lado do jamaicano
Winnie, dia 11 de a

,Ing,essos antecipados' p
. show. de amanhã podem

,
'

. adquiridos na Visual V

Locadora.

MARRAKEC
�O quarteto Téo,B
Andr� e Th.ty assum

comando da agitação d

sábado, na boate Marrak
e convida o beautiful peo
da' urbe para uma super fe

Os convites já es
de abril a exposição" Cor,

çirculando pelo princip, Textura e Constnitivismo",

,�points da cidade. cOm apresentação das obras
dos renomades artistas

radicais, acontece neste final
de semana, no Botuca, em
Massaranduba, mais uma

prova de motovelocidade,

anos, você confessou que O'

coelhinhodaPáscoa não existe.
"

Quando completei nove anos,

você veio me contar quePapai
Noel também não existe. SeBALl HAI catarinenses Crista Sitônio,

(iF Depois de encerrar' oy Kellermann e Rosina de.

temporada de verão c
ranceschi Fiamoncini. O

'''ovos'' de ouro o Bati H ,orário de visitação é de
, I "

Summer Club, de Piçarr segunda à.sex�, das 10 às20h
convoca coelhinhos' e aos sábados, das 10 às 18h.

coelhinhas da tegião p
a noite Uma Päse

Alucinante, neste sába Com boas cilindradas de

(29), a partir das 23 horas: adrenalina e manobras

. ,

você vier me dizer que esse

negócio' de transar também é
.

mentira, eu desisto.
.@

.
r::irO pai chamou o filho, de
11 anos, para a inevitável
conversa sobre a origem dos

bebês. Mas nem tudo teve

chance de abrir a boca.
-Pera aí, papai - reclamou o

garoto. Quando eu fiz sete

Grande Prêmio Brasil
de Fórmula 1. Que

saudade do talento do
voadorAyrton Senna!

MOTO

.. N I V I: R
,"Há .quem se faça rico .

H,.�R�A I: não tendo coisa
r::iF'A Harpya, de Indaial,

.

Tatielly Deglmann (30/3), Jussane A. Marció' (3013)' alguma; e quem se.
vem inovando em suo \ Rodolfo Kohlbach (30/3), Katia Kohlbach Roslindo faça pobre tendo
atrações e espetäculos a

" (30/3), Marisete Dalri (1/4), ZairaM. de Farias (1/ gr.ande riqueza"4) e Deborab Barros (214).
promoção, traz pera osáb·II\OW'-------'--------------...,.... (Provérbio de Salomão)
(29)�diretod�RiodeJane··tlI.,..---------------,,-------------

Artigos para esta coluna devem ser enviados pàra Rua João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC),
O showZiriguidum. Trata- Cep: 89251-590. Se pteietir, para os 'fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.
da apresentação deescuIDllllIII:,'-----------'--�-------'--------.;...----�-----_"

. mulatas e inquietos ritmi
que se destacaram no úl

.

Carnaval carioca,

- ----------

ARTEl
(iF, A. Galeria de Artes

Museu da Cerveja, situa '

ju�to àCervejariaContinen
emBlumenaú, realiza até o

"Inferno de Dante"
(Dante's Peak)
- Direção: Reger Donaldson
- Elenco: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith, Jeremy Foley e Elizabeth Hoffman.
- Duração: 109 minutos.

Filmagens & Fotografias ,

Fone: 372-383t
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.

Depois da longá invernada, a dupla Sá 4t Guarabira
volta ao estúdiopara gravar o '140 disco da carreira.
O título, Rio-Bahia, procura da pistas do que
pretendem seus autores: mostrar umpouco damistura
de vidas e comportamento dos brasileiros. Nosarranjos
dasdez composições - todas de Sá eGuarabira-foram
incluídos teclados, violas, cordas e sopros. No disco,
não há nenhuma cançãofeita aosmoldes tradicionais;
nada que soe igual ao que os dois fizeram antes. Rio
Bahia sai no mês que vem, pela R-GE.."Solto na

Buraqueira", "Outras Estrelas" e "Estrangeira" são
,

algumas das faixas que têm tudo para conquistar' a
mente e o coração dosfãs mais sensíveis.

(A�sis Ângelo- jomallsta; escritor e pesquisador de mUsica popular.).

Informativo Center Som '

Títulos mais vendidos: :Amigos (Vol. 2), Bailão de Peão

(Vo1.2), Shakira (Pies Descalzos), U2·'(Pop). Principal
lançameIito: Tiririca,

.

. I,
.

.

EH �'N7"N'1J
(iF AI ,11111;1;,,111$ (ue tlesej«m concorrer «o

, ,,'

II G«rota M«"«/(ech 971 id podem se inscrefler n«

«lJênci« Cliatou no CounalJ ,&erl «o I«tlo ti« bo«te.
O concurso «cont�ce no tli« 12 tle «bril.

-,-----�._---

1, JOINVILLE
Gine Müel/er 1 - Inimigo rntimo. (lançamento nacional)..

Horários: 14h30, 16h45, 19h, 2th15.
eine Müeller2-' Guerra nas Estrelas.

.. Horários: 14h, 16h30.

1
1
1
1

BLUMENAU, 1Gine Shopping 1 - Inimigo fntimo. (lançamento nacional). '

H�rários: 14h30, 16t:l45, 19h, 21 h30 .

Gine Müel/er3 -

Inferno de Dante.

HOrários:19h,21h30 .

O'Paciente Inglês.
Horários: 15h, 18h, 21 h.

I .

Gine Shopping 2 - Guerra nas Estrelas.
� Horários: 13h30, 15h45.
O Paciente "1glês.
Horários: 18h, 21h.

1

1
1
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�A�IÇA·",
, .

Jackson Jacobi<
E CDmo jd "(It"íamos' f�l(lttlo, (It in(ltulJur(ltç«ó tI(It unch(lt tle l(ltço tio I'i(uet. AUlJusto Dem(lti'chi, (ue tem

como p(lttrdo um "ertl(lttleiro b(ltlu(ltrte tI(It tr(lttliçdo lJ(ltúe"(It nest(lt eitl(lttle, o (ltmilJ. Spézi(lt. No tI.minlJ.
·últim. uiu (It mi ti« in(ltulJur(ltç«o. Com tlirei.t. (It ."e"'(It no espet., e"Urr(ltSCD, ,ée"'ej(lt é é el(ltro muit. tir. tle

l(ltç.. I'(ltr(ltbéns Sr. /).r"(ltl Spézi., ndo só « ti 'm(lts «. totl(lt tU(lt f(ltmíli(lt (ue (ltU "oje nunu metlir(ltm esforç.s
p(ltr(lt prese'."(ltr e eulti"(ltr (It

. tI'(lttliçd.. l

.
..

A(ui emD (ltllJuns m.mentDs ,tle tI.minlJ., (ue (IIi espeei(lt� ti, primeir(lt

/)ti esquerdaparti II dlrelltJ opati'ão SphJa, sr. Guido Franzner,
leia-se UrbanoAgroindustrlol, o omigoBmulio eopatrãoGeovtllle
Denuuch; (DemiuchiOlmes)

.

..

AsprellllllsUk4, All ePreItJ .

opotriJo Giovtllle e tIOfundo II t40 comenllldaCIIIICMÜ Iofo

Os amigos e compllll"riI'os de todI.I lidII EVIIIUlro e o também,

poJrijo Aguinaldo Spézia

Programação de rodeiospara estefinal de semana
DATA REGIÃO ENTlDADE

2ge30 � CTG 'Oito Tentos

29 1- Piquete Voltando àTradição
30 1·

.

Piquete Tropeiro da Arni�ade

PR®RAMA CIDADE. '

2° Rodeio C. Interest. Rio Negrinho
Torneio de Laç� ,Campo Belo do Sul

Torneio de Laço
.

Campo Belo do Sul

I' ,IIA'<;() 11,\<; f\VI- SI- 1)(\<; I II H(IT .. S

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

o patrão do piquete Trote ao. Galope,
Sr. Cilo Junkes, agradece a presença

de todos os que colaboraram na

grandiosidade da festa.

RODÍZIOS DE CARNES
BUFFET PORQUILO

NOVIDADES:

JAVALI,BÚFALO
OVELHA

Bit 280 :'N0 5.249

JARAGUÁ DO SUL· sc
Anexo ao

Portal de Jaraguá

o 12 NA PESQUISA
Matriz: 3'12-2779
Filial: 376-�421

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua Jo�o Planin.check, 407
Fon..� (047) 372-0524,- 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
.
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VARIEDADES - 9

OSCAR 97
. .

JulietteBinoche, a coadjuvante
·que encantou HoUywood Todos os anos, na véspera da entrega do Oscar,

,

acontece o Golden Raspberry (Framboesa de
.

Ouro), prêmio dado aos piores do cinema,
"

Ao conträrío do que amaioria esteve pensando
quando soube que Demi Moore,estaria em um

filme, tirando a roupa, Striptease foi omais '

r. •

premiado em cinco das seis categorias em que foi
indicado: pior filme, pior diretor, pior roteiro;pior
canção original, pior casal na tela e pior atriz.
A conclusão que se chegou foi que o filme teria

um roteiro 'pobre' e que o que levou Demi a filmar
foi seu cachê astronômico.
A história do filme gira em tomo de uma mulher

que perde a condicional de sua filha e precisa de
dinheiro para poder sustentá-la, adotando então,
seu novo emprego de stríper. Com um roteiro

,precário, o resultado nãopoderia ser outro, mas
difícil foi justificar o prêmio de pior atriz.

A história de amor

tipicamente
shakesperiana em um.

. cenário perfeito (no
deserto do Egito) foi a
misturaque deu o grande
salto para um filme que

garantiu nove estatuetas'
, das doze concorridas.

A entrega do Oscar,
'

que aconteceu na

segunda-feira (24), foi
declaradamente anoite do
filme O Paciente Inglês.
Não exatamente dos

.\ '. .

atores pnncipais, mas a

francesinha, Juliette

Binoche que garantiu o

Qscar, comomelhor atriz

coadjuvante. Com o

papel de uma-enfermeira
franeo ..canadense que
acabara de . perder seu

noivo e uma amiga na,
guerra, a personagem
estava convencida de que
a má sorte a perseguia.
Declarando que o prêmio,
'deveria ser de Lauren

'

.

Bacall (considerada a

vencedora por
.

antecipação), ;

Juliette

sentiu-secomo' seestivesse

vivendo um sonho.
O Paciente Inglês

ganhou o prêmio' de
melhorfilme do ano, e das
doze categorias. em que
estava 'concor�endo só'
perdeu para as demelhor
ator, . atriz e roteiro

adaptado O mesmo não

aconteceu com Juliette,
5lue acendeu sua estrela na
noite hollywoodiana,

Striptease, o pior
filme e a pior atriz

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes'
Rus João Msrcstto, 13 - Sais 105
Edlf(c/o Domingos Ch/od/n/
Fone: (047) 372-2294
Cep.:, 89.251-670

.

,Jsrsguá da Sul- SC
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.Iuvenmde roubada
Com Um elenco deprimeiríssima linha, HarleyJane
Kozak (Harry eSaliy), John Getz (AMosca) eBrian
Austin Green (Barrados 110 Baile) esta é a história
sobre a desestruturação ãe uma fam_aia diante de

um .ocontecimento

pouco convencional

para uma sociedade
movida por, regras,
rtgiâa« de

comportamento.
Quando Abby
reencontrou Nina, sua
melhor amiga de seus
tempos de colégio, hoje
uma glamourosa
cantora das' noites
'nova-íorquinas, vivia
um dosmomentosmais

felizes de sua vida em

familia: Paul, seu filho mais velho, estava

preparado para entrar numa das melhores

, [aculâadês norte-americanas. Mas um fato
'inesperado viris alterar o quadro de satisfação vivido '

por eles.Aprincipio, os sentimentos são, velados;mas
não demoraparaque umapaixãoavassaladora rompa
'seus limites e Nina 'e Paul sejam confrontados
impiedosamentepeIßfamília e, conseqüentemente,por
toda a sociedade. Uma. escolha lhes é imposta. Agora '

.
,

alguém terá que renunciar.. �

Smallfaces-Fúrianasn«IS
Em Londres existia um movimento pacifista

-

'

,. ,

e cheio deotimismo quanto ao futuro. Nos
subúrbios operários da Bscôcia as coisas já
eram 'bem diferentes. A única realidade,era
a lei das ruas e a ruína. Alan, aspirante a

artista; Lex, um verdadeiro gênio, Bobby,
'

-

violento membro de
uma gang local.
Três irmãos mar-

.cados pela cruel
realidade das '

, '

'

ruas, 'três vidas'

marginalizadaspela
falta de dinheiro,
falta de expecta- ,

tiva, onde o mais

importante sonho
diz respeito a mera
sobrevivência.

,

Todososhomenssãomentirosos:
Mieke TomsõoosjilJwsdeumcasolemetise: Opai vendéu, :

sem o consentimento damiié; a única coisa que Ou! trazia

alegria na viila: o piano. Agoro eles estiío perigosamente
septlTtlllos eosjiIhos,fazendo de tudopara uni-los deMVO.

Oprimeiropossopara isso

é arrumar f!inheiro, o que,
parece eskugarantido com

a chegada de um grupodi

roqueiras no- 'cidade, à

procura de um baterista.

Mesnwquandoanotídacai
'

em sua mão - elas s6

aceitam mulheres par«
tocor na biuuIa - Miek 1iiío

secons.trangeemse travestir
, ,

,
demulher ejJartir� busca do emprego. Sucesso àparte e

muita confusão à visto, o grupo, agoro completo, sacode a

�como ritmowueodeSUDSmúsicas, seduzindoatodos
com abeleoz de SUDS integranteS••• inclusive, opai deMiek.

,Comprovando a tese de que "Todos os Homens São

Mentirosos" e que, apesardisso, as reiaçõespodem acabar

bem; este éumfiJmefeiJoparaquem estáde bemcomavida
,

ou; se niio está, ,desejaficar.

Em busca dos sonhos
Duas vidas atormentadas pela' solidão,
marginalizadas por todos a sua volta, e
que no entanto, o único objetivo era

, encontrar a harmonia.
Mari e Miss Kjaer, 'aluna e professora,
descobrem esse equilíbrio quando

começam uma

inusitada amizade.
As duas vão pouco
apouco resgatando
velhos sonhos,
antigos desejos e

+juntas atravessam

'todas as bar
,

reiras para a maior

conquista de suas

vidas.
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"

PESQUISAS

·A· aviação. alemã no Brasil
Jaraguá do Sul -

,

No último

.dia 18 do corrente, a cidade'
recebeu a visita do historiador

Sérgio Luís dos Santos e sua

esposa, para um contato com'

entidades e pessoas, visando obter
.

dados para o trajeto do aer6stato

dirigível Zeppelin e Hindenburg,
nesta região. O Instituto Histórico
de Santa Catarina recomendou o

seu membro efetivo, na pessoa de
nosso diretor e oMuseu Hist6rico

, Municipal "Emílio da Silva", onde
foram atendidos pela sra. Alcioni
Macédo Canuto, devendo receber
interessante material pata seu novo

livro, onde se registrará com -

ilustração fotogräficado dirigível ser lançado na Europa, mais
Hindenburg de .passagem por especificamente aAlemanha, para
Guaramirim, Jaraguä do Sul, o que conta como apoio de
Hansa Humboldt (atual Conipá) e empresas alemães de aviação, um
São Bento do Sul.

'

alentadolívro sobre o assunto, que
Poroportuno vale lembrar que, .

deverá ter grande aceitação pelo
em agosto próximo, editado por

'

seu ineditismo.

uma, empresa americana, deverá Sérgio Luís dos Santos, deverá

retornar do:extremo Suldo país,
para colher.as informações já a sua

"

disposição, em Jaraguä do Sul. A
foto mostra o flagrante.tomado na

estação férrea, a esposa do escritor.
o sr. Sérgio, Luís dos Santos, a sra.

Alcioni Macedo Canuto e nosso

diretorEugênioVictor Schmöckel.

BODAS DE OURO

CasalEugênlo�Emma Trapp
Um flagrante da
bênção do casal
Eugênio-Bmma

Trapp, quando se

dirigia ao aliar da

Igreja Evangélica
Luterana âe Iaraguâ
do sa, Apóstolo São

Pedro, no último dia
23/3/97.

SOCIAIS

Almoçando num recanto tranqüilo
No último domingo, dia
23 de março, a objetiva
captou no Restaurante de

Arno Henschel, no Clube
Atlético Baependi, os.
amigos, dr.'Waldemiro

(Nêgo) almoçando
tranqüilamente em

companhia, do
engenheiro Nelson
Tamawski, sua esposa e

filha.

VARIEDADES -11

CÓMEMORAÇÃO
Comunidade Evangélica

, completa 90 anos

Jaraguá do Sul - A Comunidade Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul - Par6quia Apöstolo Pedro, Centro, da IECLB -

'

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, completouno
último dia lo de fevereiro de 1997, o seu 900 ano de fundação.

Quando da passagem do 750 aniversário os luteranos Johaónes
Breuel, Carl Otto Enderle e EwaldHeinz Boss, redigiram um livro
comemorativo, lembrando para a posteridade o que foram os

primeiros tempos da Igreja Evangélica em nosso meio.
Vale a pena transcrever o registro: i'Em lOde abril de 1907, foi

fundada a Comunidade de Jaraguá do Sul..Na fotografia tirada
, naquela data, consta que a data da fundação era a de lOde fevereiro,
sendo' que, em lOde abril, o pastor Schlünzen assumiu o seu
trabalho depãroco, começando a vida eclesiástica daquela data.
em diante",

Eis que se passaram mais três 'lustros, o presidente Ralf

Marquardt e sua diligente equipe organizou um Programa
Comemorativo dos 90 anos em 90 dias, que teve início em 16 de

março no .culto com o pastor figo Piske e instalação de parte da
diretoria e a apresentação dos Confirmandos, No dia 23/3/97 pregou
o pastor Karl Gehring e liturgia com o past�r Frank Graf.. No

próximo dia 30/3{97; às • 6 horas, terá lugar a Aleluia Pascal -

Celebração e Café e Culto de Páscoa, às 9 horas com o pastor Ingo
Piske.

,

De acordo com a programação que será distribuida, terá início
em 4/4/97 o ciclo de palestras com o pastor Nelso Weingärtner,
com o tema geral "Buscando sentido para a vida "e sub-temas' "De
onde vim - para onde vou", "Minha insegurança e a fidelidade de
Deus" e "Os valores da Fé no.meu dia-a-dia",

Em todos os domingos haverá culto com pastores convidados.
Acontecerá em 21 de maio o embarque do Coral Evangélico para
a Alemanha com retomo em 15 de junho de 1997.

'

. Nesta última data haverá e encerramento das festividades
I,' ,

.'

alusivas aos 90 anos em 90 dias, com culto às 9h30 com o vice-,
pastor ,Regional Egberto Schwanz. '

,
Nos cultos mencionados farão se ouvir, os pastores, o pastor- ,

Geral Meinrad Piske, Emil Schubert, Rubens Horst, Guenther
Ruecker, Celio RaulMeier, CarlosE. M. Bock, RaulWagner,Egon
A. Lohmann e Hariberto E. Gutknecht.

Vale lembrar, por último, que determinados cultos', haverá
almoço com adesão, e no dia lO/abril, jantar às 20h30. A partir de
16/março terá listas à disposição depois dos cultos na Igreja
Evangélica Luterana - Centro - Informações pelo fone 372-0892.

\ . � , -

.
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ivenáoem
MAUR�
VEíCULOS
Cdrros Nacionais

. 11:ífJj_..._..........._

e Importados
, Rua Barão do Rio
Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

I

"0 que está acontecendo comigo?'

ELETRÓL'ISE,
Depilação Definitiva

ElimineDEFINITIVAMENTE todos os pêlos ,

indesejáveis de seu corpo e rosto.
o Método eficiente e seguro.

Informações e demonstrações sem compromisso�
CLEIDE LOTITO

'.

R. Manoel Luiz da Silva, 139, (lateral Fórum)
o

Fone: 372-3325

o Atividades permanentes do lnti
·

Atividades individuais (consultas com horá
.

Percebendo a necessidade de proporcionar um atendimento diferenciado à mulher na menopausa, bem marcada):
como conceder-lhe tempo e espaço para colocação de questões referentes a essa fase, montamos grupos _ Reorganização do sistema de energia humanao

terapêuticos de apoio, auto-ajuda e discussão dessas situações 'que amulher de hoje vem se confrontando no
seu dia-a-dia. (limpeza dos chakras e aura), Auxílio à cura de .

Trabalhando grupalmente em uma linha preventiva de atendimento e conjugando O'S conhecimentos da depressões, estresse, etc. InclusiveTerapiadevidas
prática clínica, visamos prestar informações corretas e orientações adequadas a essa nova fase de vida da passadas, Dra. Irene Zelak, parapsicóloga
mulher.

' ,
o

_ Quiropatia emagnetoterapia, dor lombar,dores
Dentre O'S tópicos a serem abordados estão: .' de cabeça, labirintite, etc. - Dr.TemoiimS.Peroni.
- conceitos e preconceitos sobre a menO'pausa _ TerapeutadeReikiIl-tarotenumerologia;shiatsu
- transformações orgânicas (sintomatologia) .

_ menopausa x doença
o

�.
oe terapia de cristais com 61eos essenciais; com

- aspectos psicológicos - auto-imagem Noemy:. \

- valorização própria
.

- Cartas do Caminho Sagrado (com técnicas
- relacionamentos indígenas) - Cura com o Perdão o,,: I Ching -

- sentimentos e emoções RenascimentoPessoal- Paulo Senda, de Joinville.
- projetos para ofuturo, _ Nadir Junkes _ massoterapeuta (massagem. '

"O compartilhar de idéias, bem como o apoio mútuo possibilitam a descoberta d� que não sou a'ünica a .

relaxante).
pensar e a sentir determinadas aflições � medos".
Local: INTI - Liceu da Vida

(Rua Emílio Stein, 300-E)
Número máximo de participantes: 10 pessoas por grupo
Coordenação: Lúcia Helena Lopes - CRP.,. 12/00791

.

Milene Wittwer Butzke - CRP - 12/01256

"Sou uma mulher na menopausa... mas, afinal, o que sou na verdade?"

Início: íl de abril (sextà·fe�'!"a) • sessões oqui,nzenais· horário: 16hs às 18:30hs.

INFORMAÇÕES FONElFAX: 372-1141

IRENEZELAK
Parapsicóloga' (desenvolve trabalho com

1IUIntroterq.pia) Seditula em Culitiba à tivenida 7 de

Setembro, 1924 - tel.: (04.1) 362-1648
* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura). 'o

*Auxílio à cura d6 depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc.
* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sulmensalmente no
centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

,
'.

":�:'-:::r.:'·:':::>::{:'�

"i'\DOR LOMBAR'!' DORES DE CABEÇ.
I,.ABIRINTITE �',DORES DE ESrOMAGO. EtC
,

"TiMOGI,., SCHREIBE�··�E�Ori.:}; f:
QUIROPAtA

MARIA HELENA SPIEKER
'TERAPEUTA DE -RElIeE '

Atendimento em 'JARAGUÁ DO SUL
Ló�l: INn - Liceu da Vida

ßiodança
Aulas para iniciantes,
com Clarice Corrêa.

Início: 11 de abril. Aulas quinzenais,
Sextas-feiras à tarde.

Tel/fax: 372-1141
.

INTI- Liceu da Vida
. . .

.

\

Noemy Yreny - Terapeuta de ·Reiki //
�

'.,
Tarõ e numerologia.
Shiatsu e terapia de cristais,
e óleos essenciais [aromaterapia)
e angeologia
Consultas com hora marcada

pelofone 372-1141

Atividades de grupo (cursos):
Histáriada/vte, comoprofessorOtoF. de Souza.
5lBfeiras.

. . .

- DesenhoBásico, comaprofessoraSandra.Casa
da Cultura. 4� feiras,
- Escultura, com a professora Sigrid, Casa da
Cultura. 215 feiras.
- Profecia Celestina (curso vivencial- 14 sessões),
com Paulo Poletto, Sendas - Joinville. 3a'feira à
noite - gratuito.
- Yoga, comLaura, às terças-feiras.

. . \

.- Biõdança; comCIarice Côrrea, fi à noite.
- Terapia sobre a menopausa: LúciaR Lopes e
Milene Butzke.
- CalendárioMaia, com Paulo.
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Apto. contendo 2 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia,banheiro egaragem

Ed;Maguillú.
Rua prooöpioGomes deOliveirà

Apto. contendo 02 dormitório + suíte, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e garagem
Ed. Carvalho. - RuaGumercindo da Silva

Apto. contendo 2 dormltönos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiroe garagem
Ed. MarioTavares - Rua Reinaldo Rau

Apto. contendo 2 dormitórios + 1, suíte,
. sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro e
garagem -I;:d. Juliane (apto. novo) - Rua
Gumercindo da Silva' (pröx, Ed. Carvalho)

Casa de alvenaria contendo 03 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem.
RuaJosé Emmendoerfer, n2631

", (próx.Apae) ,

Casa de madeira, 03 dormitórios, sala,
.

banheiro e lavanderia - Rua JoãoGesser,
n280 -.(próx. �iação Canarinho)

,',

Sobrado contenda3 dormitórios, sala,
copa, cozinha, lavanderia e banheiro.

Rua 25 de Julho, riº 144 (próx. Posto Mime)

Casa de madeira contendo 3dormitórios,
.

sala, copa, cozinha, porão, varanda,
garagem e banheiro.Rua Heinz Manke, n2

77 (próx. Colég.io Albano Kanzler) ,

--_._-�-_._--'-------------_._--------

CLASSIFICADOS' DE IMÓVEIS CORREIODOPOvo·7

·Lar·lmóveis.
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

• S[TIÖS' •• SitiO c!37.500,00, casamista c! 100m' e outia demadeira,c! 70m2, uma lagoa,

• espaço para novas lag08s, 15.000m' em pastilgem, localizadd em Ri08da Luz

'.' TiaMacllCOGrande,distantem lOkm damalwee aceitacasas,naBarracomoparte
'do',pagemento - R$ 27.000,00 - parcelado.

•- Sftio' c! 14.6OOm', terreno um pouco irregular, com casas de madeira de •97,SOm'; 3 qtos, com árvores frutneras, palmito, ribeirão para lagoas' R$
,

26.000,00 - aceita 1)8rro até RS 4.000,00.
' . "

•- Chácara c! 115.000m', Rlo-Cerro'lI, distante 700mts do asfalto, casa de •alvenaria c! 170m', garagem, churrasqueira, dois aviário,s PI,12.000 frangos com .

•
automático, 50%daáreaplalna, ba,stante água para fazer lagoes

- 50%entrada,
aceita carr� novo, saldo a combinar - totarRS 85.000,00 • �_

•CASAS ".
'

. ,

- Oasa.sm alvenaria c! 140m', 3 qtos, garagem, terreno c! 672,75m' - R. Sertha. '

Weage, ao lado da Malwee - R$ 35.000,00.
'

•' -,casa demadeiraçl7Om'te�renoc!2.()10m'- Rua Horácio,Rubinl, 706, na Barra '.- RS 35.000,00. ' i

. -Oasa alvenaria c!'SOm', terreno c! 6OOm', TKa Klein, 3km após·ParqueMalwee .

".- R$ 13.000,00 •- Casa alv. c! 9Qm', terreno c; 609m' - R. ANredo Behnke - Bairro São l:uls -.RS
23.000,00 .'

•• Casa mista c! lSOm� - R. maria Nagel, 202 - Bairro São Luis - RS 2O.0ö0,00 •- Casa alv. c! 112m'· Rua 721, lateral da.BarthaWeege, 50%entrada saldo 12x
total RS 20.000,00

•- Casa alv. 's$mi-acabada - R. Henrique bortoUni, 285, Jàraguá-Esquerdo 50% •entrada total R$ 35.000,00· ,

•-
Casa de alv. semi-acaba,da, Rua ,Elisa Maess:Tüa 6a Mosca· Lot. Milbratz

','.aceita carro R$ 20.000,00

.�� .- Apto. 2 quartos - R. Horácio Rubini, defronte NANETE • R$ 230,00
- Casas em alvenaria c! 150m' defronte a MALWEE - f.I. Angelo RubinL só pl

• oomérclo RS 300,00 .
.

•• Salà comercial cl 19m', R. Angelo Rubini, defronte Igreja da BARRA· RS
160,00

• ' Casa madeira c!:i qtos, garag'em, 2.�ts, após Parque da Malwee'- RS.,200,00

.•
'- Casa alv. 2'qtos, Ribeirão G. da Luz, 1523, próx. Ceval, casa n03 - Á$l39.00 •.

• Sala ,comercial c! 100m' - Rua Pastor A. Schneider, 1.412 na BARRA '
.. R$

��OO .

•• Casa madeira RiO da tuz 112

qua,rtos, ao
lado da,CEVAL c!gar,agem

- RS150'Q() •- Casa alv. 3qtos, garagem - R. WoHgang Waage sinO, na BARRA, aPÓß Parque
: Malwee.· RS '200,00

•- casa madeira c! 2 quartos, di,stante 2.9OOmts do Parque Malwee - RS 200,00 •' Galpão constr. c! 100m', para bar, discotecá, oficina, ercearia, 2km após

'.
Maiwee • RS 250,00

'.- APto. c! 3 quartos + garagem - R. João Januário Ayroso, 2,412. RS 335,GO
.

- Casa madeira c! 3 quartos + garagem em alv. - R. Botlltogo, 73 - RS 300,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 � SALA 09

I Lote n° 57 Lotea�ent!'!:::��v - R$ 7,500,00 I'LotedeeSq,uu;.Lot.K�'manfrirulote ••"-R,$8.500,,00 .

Lote cl 950m2 Lot. LUIS Manfríni lote n° 47 - R$ 8,000,00
,

Terreno cl 1.54Om2 pröx, Scar - Centro - R$100.000,00
Terreno CI 5.184m2 Rua 199 (Vila Nova)R$ 140,000,00

I :r:;9,n.��Maf,
'rini (com

fund;me.ßtQde,
casa (lote n"

13,9)1Terreno Rua Domingos da Nova c/260m2 - R$ 75.000,00 '

, Terrenocl85 .000m2Molhaao ladodagruta - R$ 90.000,00
Terreno cl 575m2 Lot. Verselles II (LOt. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15.000,00'

I· Casa.madeira c/ 4Om' - �� 111- R$ 15.000.00 .'1.Casa alvenaria c/'91mz' Edicula 40m2 - R$ 22.000,00
Casa em alvenaria C/100m2 Ana Paula II - R$ 35.000,00
ç�s�:_m alvenariacl 120m2Rua IoséMeschTrêsRios - R$
17.000;00 ,

. "

'I
Casa em alvenaria aproximadamente 300m2 - Jaraguá-

'IEsquerdo - R$ 95.000,00
Casa em construção (alvenaria) 100m2 (3 quartos, 1 suíte,
sala,l banheiro, cozinha, lavanderia) Jaraguá-E)'iluerd� -

'

R$ 28.000,00 '

.

,Casa mista com 110m2 Rua 326 JoséNarloch - Jaraguä- ,

,I,
Esquerdo> R$ 18.000,00

LOTES FIN,.\NCIADOSA PARTIRDE

RSl.OOO,OODEENTRADA
LoteamentoCiriloZanghelini
Loteamento Ouro Verde

.

I LOTES FINANCIAJ)OSA "ARTIRDÉ
RS2.000,OODEENTRADA

I
I

VENDAS

Sala comerial térrea com 77,5Om2 no Centro EmpresarialMarket Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria 'com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupá com 131.00D,OOm2com toda infraestrutura.
Chácara e11J Nereu Ramos com 88'morgos tendo casa, luz e água.
'Çhácara à' 6km do centro com 50.000,OOm2

•

'Lote!imento Campesampiere
Loteamento Constantino Pradi
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'CORREIODOPOVO -8 PUBLICACÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 28 demarço de 1

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA,.184

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdiíia Lehmann, Oficial do Registro Civil do rDistrito da Comarca de Jarllguá do Sul,
Estado de S�nta Catarina, faz saber qU,e compareceram neste Cartõrio exibindo seus documentos

, peltllei, afim de se habilitarem par« casar os seguintes:'

EDITAL N° 21;000 de 19-03-1997'
CARLOS ALBERTO RAMOS E GEQVANA HAHN,'

Ele, brasileiro, solteiro, policial militar, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Comandante Abdon Senna, 248, Costa e Silva, em Joinville, neste Estado, filho de Celso Pereira
Ramos e Maria Murara Ramos.

Ela, brasileira, solteira, desenhista, natural de Caçador, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Das Flores, 14, Ana Paula' IV, nesta cidade, filha de Renato Hahn e Salete Teresinha Hahn.

EDITAL N° 21.004 de 2.0-03-1997
,

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Ést,ado
,

LUIS FRANCENEREVILMAFEDER,
, Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Barra Velha, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Gustavo Lessmann, 52, Bairro Vieira, nesta cidade, filho de Ölcidio José Francener e Tereza
Maria da Silva Francener.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em Poço
Grande, Guaramirim, neste Estado.filha.de Valmor Feder e Helena Feder.Ir

, .

EDITAL N° 21.005 de 20-03-1997
Cópia (recebida do cartório de Blumenau, .neste Estado
RENAN LEVY DA COSTA E GRACIELA REGINA BOVE

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Mantps, Amazonas, domiciliado e residente na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, 1.473, nesta cidade, filho de João Pereira da CostaFilho e Gracirene
<Levy da Cósta.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente na

'

Rua Quilombo, ;43, Blumenau, neste Estado, filha de Pedro Orlandi Bove e Ruth Duarte Bove.

I'

EDITAL N° 21.006 de 20-03-1997
A1)EMARBARTEL EORLA STEIN

,Ele, brasileiro, viúvo, bancário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Pastor
,

Ferdinando Schlünzen, 279, nesta cidade, filho, de Reinoldo Bartel e Ema Vagel Bartel.
Ela, brasileira, solteira, secretäría, natural de Jaraguá do Sul, domícílíada e residente na Rua Henrique
Pasold, 36, Baependi, nesta cidade.ifilha de Augusto Stein eCecflia Nagel Stein.

'

EnITAL N° 21.010 de 24-03-1997
,

Cópia recebida do.cartório de Guaramiri�, neste Estado
ADEMIRULLMANNÉCARLAANDREIA ENKE

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente em

Estrada Poço Grande, ein Guaramirim, neste Estado, filho de Ervino Ullmann e Iris Toni Ullmann.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua 536, lateral
Bertha Weege, 90, nesta cidade, filha de Ari Enke e.Ingrid Enke.

'

EDITAL N° 2U'12 de 25-03-1997
ELO! CONSATTI E JOSIA�ENICOLINI

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Rio de Oeste, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Frederico Barg, 119, Bairro Baependi, nesta.cidade, filho de Olinda Consatti e Anice Consatti.
Ela, brasileira, solteira,' secretária, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na Rua Santa
Catarina, 102, nesta cidade, filha d� José Nicolini e EditeNicolini'.'

"

Itpara que chegue ao conhecimento de todos, mandeipassar opresente Edittll, que serápublicado
pela impre�a e 'em Cart6rio, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

. ,
.

-

, Uma dafa especial merece algomuito especial
, '

VeRHa cORHecer. ..

Presentespara todasas datas,
Av.Mal. Det)doro, 796 -Fone:371-2811

EDITAL
PATRICIA' TAVAHES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da
Comarca de Jaraçuá.do Sul, Estado de Santa Catarina, na formáda Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato
Protesto os Títulos contra:

'

Afonso Benjamin Barbi N'eto - R. Procópio Gomes de Oliveira, 280 - Nesta;
Adolfo Conrado Fiedler - :R. Das Flor:es, 170 frente nQ 130 - Tifa Martins - Nesta;
Bonatti Ponto Certo Com. Mats. Constr. Ltda. - R. Carlos Laert s/nQ - Nesta;

'

Clecio Marx - R. Elpídio Martins, 196 - Nesta;
Compuarte Publicidades Prod. Edit. EI- R. Walter Marquardt, 744 sala 7 - Nesta;
Celio Monarim - R: Guilherme Hass s/nQ - Nesta;
Ernpleitec Empreitejra Mão-de-Obra - R. Ney Franco s/nQ - Nesta;

,

Fabio Medeiros de Andrade - R. Barão do Rio Branco, 320 sala 5 - Nesta;
Frios e Defumados Corupá Ltda. t:'R. Estrada Pedra de Amolar s/nQ,-:- Corupá;
José Pereira Mercado - ME - R. Três Rios do Norte s/nQ - Nereu Ramos - Nesta; ,

Jorge Nazar Filho - R. AnaKarsten ao lado nQ 265 - Nesta;
Jorge Luiz Lother - R. Santilia Pures Rangel, 85 - Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel F, da Costa, 930 - Nesta;
Luiz Kienen BebidasLtda, - R. Manoel, Francisco da Costa, 930- Nesta;
Loja Opef Ltda. - Exp. Antonio Carlos Ferreira, 507 - Nesta;
Lajomira Artefatos de Concreto Ltda. - R. Joaquim F. de 'P�41a stnQ - Chico de Paula
- Nesta;

,

LZ Negri Repres. Ltda. - R. GuilhermeWeege, 166 - Nesta;
LZ Negri Repres. Ltda. - R. GuilhermeWeege, 166 - Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel F. da Costa.Bêü - Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel F. da Costa, 930''" Nesta:
M�aico Jaraquá (Darci Goulart) - R. Leopoldo Jansen nQ 72 - Nesta;
Maura Marlene Pereira - R. Rod. BR-280 Km 78 - Nesta;
Móveis Oualibelltda. - R. João Planinscheck, 2113 - Nesta;
MC Assist. Técnica ltdá. - R 462, nQ 49 - Joaquim Francisco de Paula :- Nesta;
Mosaico Jaraguá (Darci Goulart) - R. Leopoldo Janseri, 72 - Nesta;
Marcelo Jose Bayestorff - R. João Marcatto, 255, sala 2 - Nesta;
Master Vale Ptscinas Ltda. - R. Joinville, 2033 - V. Lalau - Nesta;
Master Vale Piscinas Ltda. - R. Walter Marquárdt, 1549 - Nesta;
Master Vale Piscinas Ltda. -, R. Walter Marquardt, 1549 - Nesta;
Notredame Produtos e Eventos - R. Emílio Carlos Jourdan. 115 - Nesta;
NOrmando e BoscoCom. e Repres Ltda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta;
Optus Ind. � Com. de Malhas Ltda. - R. Lourenço Kanzur, nli 467 - Vila Lenzi - Nesta;
Pratabella Com. Repres. de Jóias - Av. Mal. Deodoro, 632 - Nesta;
Ponto Certo Com. Mat. Constr. - R. Carlos Eggert, 490 - Nesta;
Rogério Fossile - R. João Carlos Stein, �O - Nesta;'

'

'Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Horácio Rubini, 10 - Nesta; •

Starpe Calç, e Conf. - 'Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 175 - Nesta;
,

Vera Lucia Heicke - R. Preso Epitácio Pessoa, 229 - Nesta;
Wavo lnd. e Com. dE!Malhas Ltda. � R., Leopoldo Janssen, 128 - Nesta.

, LS/Jaraguádo Sul, 25 de março de 1�97
Ilton Hoffmann

Tabelião Substitute

JOLiZZI Cristais e Presentes

P'REÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de Iembranças em

cristal para casamentos,
comunhõese outros

A partir de RS '1,50

RuaVenIncIodi Silve Porto

J4Posto de Vendas
de Cristais de

, Jaraguâ do Sul'

WEG I
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Jaraguá do Sul, 28 demarço de 1997

TratarcomZontanaprefeitura. 973-9948 .Vende-se Consórcio não

. contemplado de umUnoMille
I abaixo do valor pago, tratar

372-5050 comDenis.

CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS. CORREIODOPOVO·9

gasolina por Vende-semotoCB450TRano

R$4.500.00.Tratar373-0758. .87 por R$3.300.00�Tratar na
--�-------

.
.

STOP· Lavações na Rua

ReinoldoRau,699.

,

Vende-se Passar87.Tratar372- Vende-se! Pampa 92 1.8 por
.

0037. -

. R$8.000.00.Tratar372-2957.
l

Vende-se RX Yamaha .84
-------�

. vermelha por R$850.ÓO +

2capacetes.Tratar Rua

Augusto Demarchi;.2.513.00
.

.

ou 372-3653.

Compra-se uma DT, tratar

372-0061 com Francisco.

Vende-seGareli Monark.Tratar Vende-se F-l.OOO 89 Super
973-8730. Série ou truca-se por carro de

menor valor.Tratar 973-9599.

Vende-se Escort Guia 87 por
R$6.400.00.Tratár 975-0287.

Veride�sexx ano 89 vermelha' ___,._�-----�

em ótimo estado.Tratar Rua Vende-se Saveiro 93 por R$

Augusto DeIIiarchi,3.580 em S.800.00.Tratar973-3335.,
.

.

.

Vende-se APOlo 90 gàsGL t.s,
Vende-se Escort 86 por por R$7.800.00.Tratar 371-

R$5.000.00.Tratar372':1307. 4414. Vende-se Escort 85 modelo 86,
frenteaoRodeio Crielo. prata 1.6 L à alcool em õtimo

Vende-seDeiRey 82 Ouro por Vende-se Voyage 84 S por Vende-se Chevy 87 por estadoporR$4.500.00.Tratar_
Vehde-sé Chevy 89, branca.ä R$2.700.00. Tratar975-0640. R$3.900.00. R$3.800+ 7 de 270.00.Tratar 371-0353.

OFICINA'D.E· LATOARIA'E PINTURA,-
PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

�ONSAG·RAÇÃO
Pelo 4°ano

'consecutivo a

Demicarfoi eleita,
a melhor do ano.

Pesquisa de

opinião Pública "

realizado nesta

cidade
------------------------

,TRANSGLOBAL

Certificado de Qualidade
Empresarial e Profissional

Elevado reconhecimento obtido
na pesquisa de Opinião Pública

realizada, per este Instituto
e 'conferido à

Demicar
orlCina de Latoaria e Pintura

Cascavel. 1997
•

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

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 �s 20:00HS.

POSTO MARECHAL LTDA.

. * COMBUSTíVEIS
,

* TROCA DE ÓLEO.
*_ LAVA RÁPIDO.

*GÁS'
Avenida Marechal Deodoro da Fon'seca, 961 '- Jaraguá do Sul - se

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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. _"
.'

·

. PÁRA-BRISASJARAGUÁ
Comércio de Vidros Novos e Usados para Autos

Colocação de Pára-Brisa Colado

Pára·brisaGol degrade. 1$ 65,00 clcolocação
Pára·brisa.Corsadegrade.1$160,00clcolocação
Pára·brisa Páliodegrade- 1$190,00clcolocação
Pára·brisaCaminhãoVolkswagen·1$125,00 clcolocação
Vidro PortaEscort � 1$ 33,00 clColocação
PagamentoCOlßdiequepré-dafadc).

i',,,",a-I=ma)
.iA=tAGUÁ

Rua Jolnvlll•• 2655
<ao lado da Arweg)

Vila Lalau
.

Jaraguá do Sul - SC '.

Fone: ,371-5547

. Proteção de Fibra interna para todos os
. modelos dePick-Up, Fiat, Pampa, Peugeot,

Corsa, Saveiro, .D20 e FIOOO

CIVEL VEíC.ULOS·
Rua JoinviUe, 2757-

Fone: (047) 372-3300 ou 973-9972

LAVAÇÃO

MENDONÇA
.' . ,

LAVAÇÃO, POLIMENTO; INFILTRAÇÃODEAGúÁ'

LAVAÇÃO DE ASSENTOS E CARPET
I

.

Rua João'Marcatto, 1 79
Fone: (047) 372-371 9
Jaraguá do Sul - SC

VOLKS - FIAT - CHEVROLET - FORD
.

QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE
COMOMELHOR PREÇO DA PRAÇA - VENHA

.

CONFERIR-FALEC/ZECA'
Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova

. Próximo Beira Rio - Fone: (047) 372-1029'

TRAILL BOSS 250

• Partida elétrica
• Câmbio automático
• Motor49,3cc
• .Frelo a disco na
roda dianteira
• Suspensão
telescópica na
dianteira
• Rorta-<:apacete sob.' obanco
* Vaior RS 3.180,00

XPLORER 300;4 X 4

� ====- == iiiiiiã =:::::::..�.:;;;
- - - --- - -- ... ._.
___, _- ..�

-=- ,' .."
JAGUAR JT 100

• Partida elétrica •

" Câmbio automático
• Motor 95;6 cc
• Freio a disco na roda
dianteira. .

• Suspensão telescópica
nadlantelra .

.

• Porta-capacete sobo
banco

.

* Valor RS 3.380,00

�AGUARJT�O

Valor R$ 8.300,00
.

Valor _R$ 9.900,00

..JET·SKI • YAMAHA ..JET·SKI·USADOS
R$ 9:800,00

.

KawasakiSX 94

R$10.800,oo Kawasaki SXI 95

R$ 1'2.300,00 .KawasakiZXI900 95
R$14:500,oo SEA-DQOSP 92
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"
, Jaraguá doSul, 28 demarço de 1997 /CLASSIFICADOS DE VEÍ�ULOS '

,

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,.

VEICULOS NOVOS
-

CAMINHOES
,

PalioED vermelho 97 OKm NOVOS
Corsa super 1.0 verm�lho 97 OKm
Fiat Pálio Ed 1.0 azul 97 OKm M.B. - 1214/51 branca OK
Goi mi 1.6 branca " 97 OKm M.B. - 1218/48 branca OK
Ford KA azul 97 OKm M.B. - 1218/51 ' diversas OK

Pálio EDX 2pts
' 97 OKm M.B. - U'418E148 branca OK

.corsa Wind 97 OKm M.B. -1621 branca OK

Corsa Plus CPL 97 OKm
USADOSPálio EL2pts 1.5 97 OKm

PálioEL 4pts 1.5 97 OKm 'V.W. 11140 Toco Baú branca 91
Corsa Sedan GL 97 OKm VW. 14140 Toco Baú branca 90
ParatiCLimi '97 OKm M.B. 1934 Cavalo Mecânico branca 90
Kadett GL 1.8 97 OKm , Ford cargo 3224 cavalo mecânico vermo 90

Tipo1.6mpi 97 OKm F-4000 carroceria bege 89

LogusCLi OKm V.W. 7.90 carroceria amarela 88

GGlfGL 1.8 97 OKm Carreta Pastri III eixo branca 87

Tempra 8v + ar 97 OKm V.W. 14140, Turbo Truque carroceria branca' 87

Tempra 16v + ar 9? 'OKm. Ford Cargo 1415 toco carroc branca 87
Ford Cargo, truque carroc branca, 87,

'Vectra GL 97 OKm '

Ford Cargo 1'517 truque carroc branca 86
Vectra GLS 97 OKm V.W. 11130 Truque Carroceria, azul 86
Vectra CD 97 OKm M.B. 1512 toco carroc. bege 85
Omega GLS 2.2 97 OKm A20 preta 84
OmegaCD4.1 ' 97 OKm

'. F-i 000 catrocería verm 84
Santana mi 1.8 97 OKm Chevrolet 0-60 Toco carroc motor M.B. vermo 81
santana mi 2.000 97 OKm F-4000 carroc ,vemi 79

Ranger XL OKm M.B. 1113 com carroceria vermo 77

S-10 sp 97 OKm Ford F-600 azul 16
, S-10 I;xtend Cab 4.3 97 OKm M.EI. 1113 toco carroceria ' azul 76

F-1000HSD 97 OKm M.B.608 branca 75
-- M.B. toco carroceria azul 74

Blaser bLX 4.3 97 OKm M.B.608D azul 72
IpanemaGL 1.8 OKm M.B.1.113 azul 69
Vectra CD banco COuro OKm GM Bonanza Cust. de luxe azul 92

azul Opala Comodoro ale.

Omega CD vermelho gas. 96 ;',Gol bege' ale

Pálio EDX azul gas. 96 Eseon azul ale 87

MonzaGLX azul gas. 96 Fiat 147 branca ale 86

Logus Gl1.8 cinza ale. 95 Ghevette marrom ale. 85
, Omega CD cinza gas. 95 Marajó bege gas.

' 85

Tipo sem ar eond. prata gas. 95 Voyage branco ale.. 84

Kombi branca ale, 93 Marajó branca gas. 83

Santana 2000 cinza' ale. 92 Passat cinza gas. 82

Fiorino
'

branca gas. 91 Del Rey branca gas. 82

Monza Classie azul gas. 91 Opala Com. cinza gas. :82
Del Rey azul ale. 89 Fusca oraneo gas. 82

Monza cinza ale. 88 Coreelll branco gas. 8,1

,Chevette marrom ale. 87 Fusca bege gas. 79

MonzaSLE preto alo. 87

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

CORREIO DOPOVO .11

R. [fd@[fd.D1?@D ' OCJD
,

Santana 85 prata alc
Gol1000 95 vinho
Kadett

'

93 vermelho gas
Escort 93 vermelho gas
Opala completo , 87 azul alc
Corsa 95 amarelo gas
Corcel II ·83 branco gas
Del Rey, 83 verde alc
Chevette 86

'

verde alc
,GolBX 84 azul alc
D�I ReyGuia 86 vinho alc
Point&r 95 verde gas
Corsa 94 branca gas
Tempra 16v - 93 , bordo gas
Monza automatico 88 marrom alc :

Monza 85 branca ,alc
0-10 ' 81 branca die
Goi Rolling Stones consorciado 95 branca gas
UnoSX 86 vermelho gas
Uno CS' 88 bege alc
KadettSLE 91 grafite gas
Gol1000 95 azulmet. gas
Passat Pointer 88 bordo ,

alc
Escort Guia completo 88 bege met. alc
Paràti 89 azul gas
ParatiGL 92 verde gas
Astra GLS 95

, grafite . gas,
Parati Plus 86 verde ale
UnoMille

'

93 branco gas
Apolo 91 azul gas
Monza Club SLE 94 azul gas

nlUa ..J<>i ...."ille inº 3573
F<> ....e(047)37�-9a22

JA.RA.GUA 1::>0 SUL - SC

·AUTONOVO
\

VEíCULOS
, PROMOÇÃO 'PA SEMANA:
FUSCA· ano: 73 em ótimo estado porRS 2�OOO,OO
Corsa super' ,96 branco gas 6.000,00 ....

29 x R$ 350,00
4.900,00'

12.300,00
11ßOO,00
9.200,00
5.300,00
5.5pO,00
3.600,00

Voyage S 86 verde met.

Eseort L 1.8 94
Escort GL 1.6 93

Parati CL 1.6 92
Cheve,tté SL '89
Uno S 1.3 88
Del Rey GL 1.6 83 branco

MOTOS"
.

CB 400 84 bordô ( 2.800,00
XL.X 350! 87 prata 2.600,00
CG 125, 86 branca 1.500,00

TODA.L1NHA DEVEíCULOS ÀPRONTA
ENTREGA COM MELHOR PBEÇOI

ale.

gas'
• alc

cinza

prata
verde

bege met.

branco'

ale
ale.
ale

,ale

R. JOINVlllE, 2050

FONE/FAX (047) 371-1574 / 973-9753

.�Edicar�
Comér�io de Auto
Peças e Acessórios

,

Ltda�· ME

Especializada em todls as linhas nacionais .

Páralilama Fusca .. R,$ 24,00"
Pára-choque Fusca - R$ 21,00

.

Farol Fusca - 'R$ 8,00
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CORREIODOPOvo-12 MPREGOS- Jaraguá doSul, 28 de março de 1

. ., ,POSTO DE'CADASTRAMENTO E PESQUIZA

II1II.. 11PR_II INFOMATIZADOSNAACIASEACIAC

CAP�PAIIA'�lIBABf_MUllA.PllDlrAO_ As AsSOCl.iações Comerciais, Indústriais e Agrícolas4OPEIIOAt�E_EIPEIMA.
1""0RM6.Ç0Es W>.HU"'" de Schroeder e Corupá já fizeram convênio com ii

,,---------_ .- _ HUMANA, para cadastramento informatizado de
MARCENEIRO . [' �..'; pessoas; q� buscam trabalho em �us �unic!pios. :,

tOM EXPEIlIÉN[]A EM '

; COMExPJ;Rd.NCIA�IIABILNOUSO: ,Esta. parcena, vem trazer benefícios nao so aos

FABRlI:AÇAp DE MO�5,· '

-, _ .....������� ....._J candidatos a emprego mas também traz vantagens
para empresas associadas, destas entidades, quer

SOL[]ADOR 'FREZADOR poderão buscar Candidatos a vagas no banco de "

coM EXPEÜNCfA EIOU CuRSO dados formado em suas cidades, pel� HUMANA,
.

sem custo. Alertamos, que esta vantagem é somente
.

TORM,EIRO AUX DE ESCRITÓRIO para empresas 'membro das Associações. As·

COM EXPERICN-aA., empresas não associadas, poderão também utilizar-

FATURAMENTO,
rse do banco de dados, que estará disponível ua sede

.
.

" das Associações, porém com custo.'
"

....- ........ Para nós da HUMANA é com muita alegria que
fechamosmais 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 aACIAG de Gnaramirim já temos

reunião �endada para o próximo dia 31,' para
oferecermos o mesmo serviço.

Classi-Emprego
uma Parceria

'CORREIO DO povo· HUIIAIIA

. 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
VIVIANE 372.0276
MOTORISTA AUTO.

NELSON ,372.3315
Aux. DE ESCRITÓRIO
EDSON

,
371.8054

.

MOTORISTA AUTO.
CESAR 371.8953
rsc ELETRÔNICO

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068
AUX�DE ESCRItÓRIO
ROSE 973.3771
DESENHISTA TÊXTIL
ANGELO 374.0228

CONTADOR
LUIZ 634.0568
RECEPCIONISTA

FERNANDA 973.8806

I
. AUXPRODUÇÃO
CARMEN 973.8474
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA
.

371.3864
VENDEDORA

SILVIA 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

GIOVANE 372.1923
RECEPCIONISTA

JUCIANE 3.15.1365
AUX. ESCRITÓRIO

RAQUEL 372.3765

/DECiöiDA'�' 'iNDEPENDENTE" 4.' 'EDÜCÄÖÃ'"
,

'
,

� VOCÊ É ASSIM?, �
·

.

: QUEREMOSv� PARAMEA DEMMKETlNGI :
· PROCUREA........ .

· .

'. a._DEaa:saEIITO�._E_FREQIIEIIJES.lIl1IESBl_.
-,

�

lERlIO""2"_ co.tfTo. _iIIvEL DE�SEIIESP_ ou __ts, .'
_. __ ._ .. _-.-------------�-----_._--._�---------------------_.'

coIi EXPERtINctA EIOU CURSO

�.
IIUMANA
__ 'M'

IN:FORMA

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,
notadamente os motoristas, estará se realizando nos

dias 12, 19 e 26 de abril,' nas dependências' da
HUMANA, o Curso de Direção Defensiva,
coordenado pelo Técnico de Segurança do Trabalho
Sandro M. dos Santos, da Canarinho, e ministrado

pelo Sr. Breda, Instrutor de Treinamento daGidion .

..

I�RaDuçAa

Para atender·de forma global e concatenada à ,nossOs
Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

. '

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.
" e

HUMANA ASSESSORIA EM RH
,_ I

EMPRESA DO RAMO AL.IMENTíCIO·
CONTRATA:

INS�ETOR TÉCNICO
DE VENDAS

.

EXIGE-SE:.

,

IDADE ENTRE25 E 40 ANO�, EXPERIÊNCIA
MINIMA DE 1 ANO, CAPACIDADE DE liDERANÇA,

E DISPONIBILIDADE prVIAJAR.
N,FORMAÇOES NAHUMANA

..

,

I

"

AMBUU\rÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO T'Rj,\.BALH� ( PCMSO ) - A.UDIOMETRIA

. RECRUTAMENTO E SELEÇAO - CURSOS NA ÁREA DE RH '

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
. RUA HENRIQUE SOHN, 33 • CAIXA POSTAL 200 � CEPo 89.255-240. JARAGuA DO SUL .sc

HUMANA ,Fone,: (047) 371.4311, Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR .

ASSESSORIA ·EM RH A_H_U_M_A_N_A_,E_P_A_R_T_E_D_E-'-_S_,U_A E_MP_R_E_S_;_A_I_';....____...

",TRABALHO'
TEMPORÁRIO!

INFORME�SE NA,._HUMANA,
SOBRE A'

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

VOCÊ QUÉ TEM' CADASTRÓ NA 'HUMÁNA
.. 'I

I

NAO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ
QUE VOCÊ SE 'CADASTROU, BASTA NOS
DIZER' QUE ACEITA TRABALHO
TEMPORÁRIO, PARA TER MAIS UMA
OPORTUNIDADE DE EMPREGO.

INFORME-SE, NÃO PERCA!
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. Jaragwi do Sul, 28 de março de 1997 - CQRREIO DO POVO - 9•
e-mail clnagel@netuno.com.br• • Comemorou idade novanaquarta-feira (26),Everton

Torres. Foi muito cuniprimentadopor seus familiares
e amigos. Parabéns.

-

• Excursão para águas termais de Piratuba; pacote de
final de semana com duas diárias e transporte por
apenas R$ 54,00 por pessoa, para grupos de lO

pessoas. Interessados ligar 372-1185 ou na Rua

Joinville,1532. \

• Sábado (29), grandioso baile de Päscoano Salão da
Comunidade Santo Antonio, Poço O'Anta, em
Corupá. A animação será do Musical Band, cem
início às 22 horas.
• A Colorama está em .novo endereço, no Caiçadão,
próximo a Prefeitura, com promoção especial. Na
revelação de um filme você 'ganha uma ampliação
15x21 asuaescolha.

• Trocou de idade na últimà terça-feira (25), o Dr.
Moacir Zanghelini. O conceituado médico foi

cumprimentado por sua esposa e filhos e por seu
vasto círculo de amigos.
• A Truticultura Arco-Íris de Schroeder inovando no

'sistema pesque-pague. Agora com "trutas" grandes,
pesando até dois quilos. Ambiente acolhedor, com
toda Infra-estrutura, aberto das 7 às 19 horas
diariamente. Sã<}mais de 20 toneladas de peixes a

sua disposição.
\

-. O novo' visual do KaoÍisão ficou super moderno.
.

Design avançado, além de classificar a categoria da
loja, ajuda a embelezar a cidade. Parabéns ao casal
Ivo eNormaEwald pelo bom gosto.
• A Delegacia de Polícia da Comarca está ligada a

· Internet com um can8J. exclusivo para denúncias. O
endereço é: dpjgsul. @ netuno. com. br
• � Nutrigan Alimentos assumiu o Restaurante do
Beira Rio Clube de Campo e já recebe elogios pela
excelência de seu cardápio. Serve diàriamentebuffet
completo com 'sobremesas e aos sábados além do
buffet, feijoada completa. Pratos especiais à noite e
atende encomendas pelo 372-0980. O restaurante é
aberto ao meio-dia para- sócios e não-sócios. '

Parabéns ao casá}Aldino eMegui pela iniciativa.
• Líder Club e Sunshine reabre néste sábado com

noitada especial de Páscoa, com música ao vivo e

discoteque. No domingo mais um super embalo,
sempre como o�omando dos amigosMário e Geni.
• Sociedade 25 de JuD10 promove baile de Páscoa neste

sábado (29), com animação, da banda, XV Show de

Btwpenau. O baile terá início � 22h3O com ingresso
especialcustandoR$3,OOpameleseR$2,OOparae1as.
, SociedadeAlvoradadoRioCerron, promove sábado

-

(29), baile de Páscoa animado pelo Grupo Karisma
do RioGrande do Sul. A noitadacomeça às 22h30na, , ,

sociedade mais alegre da cidade.
• Por falar em SociedadeAlvorada, a diretoria lançou
uma tômbola com vários prêmios, em prol

'

da

ampliação da sede própria. Com apenas R$3;OO ó

bilhete, o adquirente concorre li. um Gol Mr1.0, um'
Condicionador de Ar 7500 Consul, um Forno

Microondas, um Televisor com controle e uma

Bicicleta Monark. O sorteio será no dial? demaio,
pela Loteria Federal, .

• Ö competentíssimo fotógrafo 'Manoel Guimarães
estará na urbe no próximo dia nove-de abril. Quem

_ desejar ser focalizado pelo - "mago" da fotografia
contater comSibele pelo fone 372-2693.

UTILIDADES- a versão 97 daUD, quecomeça dia IJês
-

-

abril em São Paulo, vem com ç'ena dupla'de louras.

tratadas pela Onerai, Xuxa e Carla Perez baixarão na
-

� em dias alternados, é claro.A rainhados baixinhos vai
aTVXuxaeQutaPerez vai soltaro tcban..

""

.Lincoln Delmtu Rutow com a espoia, Edeltnuhs (Nena). ,�pou de,
belo e reconhecido trabalho, deixa a presidência do Clube í4J1ético

,Baependi t

NOGOGÓ - titia Hebe Camargo gravou participação especial no 'DOVO
disco de Agnaldo Rayol, com amúsica "Serenata do Adeus".Ela garante
que ficou uma "gracinha".

SOLIDÁRIAS - a primeira dama Ruth Cardoso emplacou'moda com

vestidos bem mais longos, marca registrada na-Comunidade Solidária,
que agora virou .também referência para as questões de beauU das

'moças que fazem sua segurança. Algumas delas passaram a freqUentar'
o mesmo salão de beleza de dona primeira-dama, quando a ocasião

.
.

requer tratamento de fino trato.

PÁSCOA - queremos desejar aos nossos teííores l? amigos votos de
uma Páscoa repleta de alegrias e bênçãos. Paz e felicidade estejam entre;
iodos e se perpetuem. "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê .em

mim, ainda que esteja morto, vivera para sempre", Feliz Páscoa! ,

,t

,
. � .

NA ARGENTINA - os bem lançados Moacir Gonçalves, com a esposa
Jane (Jaraguá News), Luiz Fernando Woll, com a esposa Máristela

-

(Doce ,Mel) e Elmo Lenzi, com a esposa Vilma (Sanitec), afivelaram
malas pará a terra do tango. Vão conhecer e desfrutar das belezas de
Buenos Aires e claro, dançar ao som deGardel.

Sibtle Cordeiro, in the nighl,puro clulrrM .

PATROCINADOR- quemdiria, o"melosoechoroso"
, ex-presidente'Fernando Collor de Mello é um dos

patrocinadores do Torneio deTênis Lipton. O nome de
. leu escritório político, é o primeiro da lista dos

'patrocinadores petronos",CollorpagouUS$ 6.800com
direito a camarote e ter o nome exibido 'em painel. O
Upton é hoje um dos 'cinco principais campeonatos de
faisdomundoe distribui US$4,45milhões em prêmios.
Em 96, 235 mil pessoas assistiralil ao torneio.

JonasBehling (diretor)-eGel4sio--Rosa (gerente comercial) tiaLukisà,
distribuidor Antarctica, sempre presentes nos gr.andes eventos, em

Jaraguá e regiiio e sempre acompanhados da cerveja "Paixão
Nacional"

""IesaorJorge Luiz�SoUZll,felk com o sucesso

'lUZ Total Fit",ess Academy

®

WIZARDWIZA,RD
• li'iii:i:il!!ili.!!lil!liii::!il:.!iil!i:lili�.ir

, INGLÊS PARA JOVENS
FONE: 371�153 INGLÊS PARA CRIANÇAS
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CORREIODO POVO· 10 'FERJ Jaraguá do. Sul, 28 de marso de13
, ,-

Pró-Integração Universitária ,-

A Ferj inicia com acadêmicos e

funcionários o debate sobre O Projeto Pr6-

IntegraçãoUniversitária.
É' o momento do Acadêmico, manifestar

sua opinião sobre o projeto, contribuindo na ,

. formação de um, documento que será
encaminhado a Furb ..

,

A Ferjconstituiu a comissão para estudo
e representação da Instituição:
Coordenadora - sra. Rosemeire Puccini
Vasel.
Membros:
Professor Renato Zanandrea
Professora Iria Tancon
Professor João Arnoldo Gascho
ProfessoraCláudiaReginaAlthoff

Aeompanhentes
Professora Carla Schreiner - DiretoraGeral
Profes�or I1ário Althoff - DiretorFinanceiro.
Embreve estaremos ouvindo a comunidade.

-

,

E Páscoadentro-demim
.

, Ressuscitou'AQUELE que I VIDA.
, Ressuscitoupara nos dar PAZ•

.

Senhor, experimento a tua passagem
a tua passagem vai ressuscitando tudo ein mim...

Tu passas no sentido da vida·. .;

..

e '(fl vida vai virando luz. -

'Tupassas nas encruzilhadas da dúvida
e a dúvida vaidespertando a fé.
Tupassas nos momentos de luta
e a luta vai gerando energia.

'

Tu passas nas alegrias ruidosas
e o ruído do alarde vai se transformando empaz.
Tu passas nas surpresasdo encontro

-

e,o encontro vai solidarizando o compromisso.
Tupassas na palavrà amiga
e amizade vai falando de Ti.
Tu passasna cruz'que incomoda
e o incômodo vai descobrindo identidade.
Tu passas no gesto generoso
e eu vou aprendendo a servir,

.

Tu passas no desencontro amargo ,
.

e o desencontro vai traçando caminhos de compreensão.
, São trevas que seiluminam; são esperanças que desabrocham.
são laços.que unem, unidos a Ti, Senhor.

A Fe�J deseja a todos urna Feliz páscoa!

,

,

CERT. AUTJMJoIÍP 01/587196 . INICIO E TÉRMINO OA PROMoçÃO:
PROCESSON'oeooo.028.691J96.89 DE 24112J96À 17105l97

"

17/05/9'� este,�erced:�.
, ,. p�de ser se
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Pesquisa é a arma do consumidor, na procurapor chocolate
"

'�

CésarJunkesICP'
<'

eMesmo'com
i acréscimo de cerca de

, 50% no estoque em
relação'ao ano
'passado, o produto
está em falta nas

'prateleiras dos
supermercados e preço
apresenta variação em
até 15%

"
Jaraguá do Sul - A

diferença dos preços dos
chocolates nesta Pãscoatem

variação que pode chegar a
'15% de um superinercado nos : sup�rmercados' os

para outro. O pacote de produtos. Segundo o gerente
sonho de valsa de um quilo, do Supermercado Sesi, Nilton

por exemplõ,' custa no Pereira, este ano foram

Supermercado Breithaupt R$ comprados cerca de 50% a

9,48 e no Vitória ,R$ 8,20. mais do que em relação ao ano

Há diferença .tambérn no passado. "Mesmo .com o

chocolate Bis. O Sesi vende ,'aumento 'no volume. de
o' produto por R$ 1,41, compras, já estamos'

'enquanto que no Vitória a registrando a: falta de alguns \
caixa é encontrada a R$ itens' nas prateleiras",
1,53. informou" "brasileiro deixa

Além ,de pesquisar, o tudo para a última hora",
consumidor tem que, ser ágil. completou, Ele acredita que,

Quem deixou para a última 'por isso, 'Q comércio deverá

hora as compras de Páscoa, apresentar maior movimento
corre o risco de não encontrar no sábado. "Pena que muitos ,

Ovos de Páscoa: a,tttuliçiio poderáficarfora !la cesta do consumidor

produtos já não serão mais
encontrados" .

Prevendo que iria faltar
chocolate no mercado, o

, consumidor Amarildo Volpi
fez as. compras de Páscoa,
sern- fazer pesquisa. "A

diferença' dos preços é,
mínima e o tempo é curto

para quem trabalha. Por isso
não faço, pesquisa",
justificou, acrescentando que
. ,,'

,

todo ano, neste época,
sempre falta chocolate, por
isso, preferiu antecipar as

compras,' evitando

"surpresas." de última hora.

Seminário Catarinenie doA"oz está incluído naprogramação da Fecarroz
,

.

Massaranduba, - o IV sob aperspectiva da qualidade. acrescentando que é uma

.Seminärío Catarinense do Arroz Não estamospreocupados com o alternativa a mais de renda aos

tem como objetivo levantar os número de participantes no agricultores, quando começarem a

problemas relacionados a .semínérío, mas sim do nível de
'

explorar as riquezas naturais de

rizicultura, que será realizado em conhecimento deles", declarou, suas propriedades.'
maio, na Sociedade de Atiradores lembrando que as reivindicações . O segundo será o tema Análise
de Massaranduba, deverá ser elaboradas durante Q evento, serão do solo, que abordará a qualidade
incluído na programação da VI encaminhadas aos órgãos' doàrroz ee usocorreto dos adubos.
Fecarroz (Festa Catarinense do competentes para que possam ser "As indústrias precisam receber o

Arroz), prevista para acontecer de viabilizadas. Vavassori informou ", prOdut9 com qualidade, Dias para
25 de abril a dois de maio, no que na programação do seminário isso, é necessário que hajaparceria
Centro Esportivo Municipal, A está incluído também um debate entre os agricultores. Essa palestra '

infOl1llaÇ'ão é do coordenador geral com as entidades ligadas à. servirã paráque eles (agricultores
da CCO· (Comissão Central agricultura. e indústrias) tenham uma: visão

Organ�dortt), Alfredo Vavassori, Vavassorí disse ainda que o mais ampla do assunto", prevê
vice-prefeito do Município pelo ,

. seminário terá dois pontos de Vavassori. A coordenação geral do
PI>a.

.

destaque para os participantés. O evento espera um público de
Na opinião dele, o seminário é primeiro. quando, for abordado o aproximadamente 40()' pessoas,

considerado o maior evento de tema Agroturismo. "Nossa região entre pesquisadores, produtores,
. arroz do Estado. "Nossa intenção . é rica em turismo agrícola e é o \ técnicos e diretores de indústrias
é fazeruma avaliação dos produtos futuro do Sul do país", acredita. do setor.-

CHOCOLATES. SUPERMERCADOS/preço, (RS)
Vlt6Na, Sesi .. Breithaupt

Bis 1,53 1,41 1,42
Sonho de Valsa- I kg. 8;20 ,·9,48
Barra Nestlé � 200 grs. 1,89 1,80
Barra Nestlé - galak (200 grs) 1,89 1,80
Ovo Garoto • nll 12 3,24 3,45
Ovo Garoto • nll 15 5,67 6,05

Ovo Garoto - ;'11 16 6,10 6,51
Ovo Garoto· nll 2Ó (ao leite) 8,36 8,91

Ovo Neugebauer • nll 16 2,21
Ovo Nel,:lgebauer • nll 20 11,7:2 •

Ovo Neugebau.er • nll 22 9,60 9,79
Ovo Nestlé - n1l21 12,30 12,38

9,16Ovo Nestlé • nll 20 9,22
Bombom Lacta ex.

400grs. (espec.) 4,27 3,39. 4,38

II . Abandono de Emprego
De conformidade com o artigo 482, letra I da
consolidação das Leis Trabalhistas, solicitamos
o comparecimento do senhor Lincon Jairo
Panatb CTPS � N° 89.782 - Série 0019-SC,
função Auxiliar âe Tinturaria, (J não

comparecimento noprazo de 72 horas.findo qual .

caracterizaráAbandono de Emprego.

Lunelli Indústria, Têxtil Ltda.
Estrade Itapocu Hansa, s/nº

.

Bairro Ribeirão Grande do Norte
CGC: 85.098.829/0001-58

Inscrição Estadual: 252.194.934
Corupá .. SC

Fone:. (047) 371�2020
.

PRODUZINDO POR ExtEL�NCIA
Rua Athanásio Rosa� 1415 - FaX: (647) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 � 373..0377 - 373-0297

.

Guaramlrim - SC,
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Cidades..; · Núcleo das 'Indústrias' de Conservas
reclama da/alta de apoio dos empresários:

. . '.
,.' '..� ""'*-O'

• Na década de 80,
.

Guaramlrlm recebeu o
'título, de a "Capital da
Conserva", mas a falta
de Interesse das·

empresas da cidade·
Impossibilita a

organização, do setor

BALNEÁRIO CAMBORIÚ I
.

.' .

.

O Departamento de Vigilância Sanitária, da Secretária de

Saúde, apreendeu cerca de mil quilos de biscoitos e dois
mil de fubä, que estavam com o prazo de validade vencido.
Os alimentos foram encontrados no depósito municipal.
Segundo informações da Prefeitura, os produtos adquiridos
pela administração anterior, quedeveriam ser destinadas às

- escolas para a merenda escolar, não foram distribuidos no

ano passado. Omaterial foi inutilizado e depositado noaterro
sanitário da Engepasa.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ II
OGrupo ECológicoÁguiaDouradaprogramou para amarihã

.

C29) e,domingo (30) o "Feriadão de Páscoa SuperEcológico
e Radical". A aventura será realizada nas cachoeiras de

Corupã,
No roteiro do grupo; está previsto alpinismo, caminhadas 'e
palestras noturnas sobre animais peçonhentos (animal
venenoso) e primeiros, socorros.

'

GUÁRAMIRIM
De acordo com a extensionista ruralda Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuäria e Extensão Rural), Marli Michels
da Silva, os .poços e 'f�ntes do interior do Município estão
com alto nível de contaminação. .Marlicredita à poluição'
aos coliformes fecais e aos coliformes totais, depositados
próximos aos poços. A contaminação se däpela relação
direta que a ägua tem ,com as fontes poluídoras. Marli
garantiu que a construção de poços artesianos amenizaria o
problema.

,

JARAGUÁ DO SUL
O I Festival Municipal de Ciclismo será realizado sexta

feira que vem, dia quatro de abril, às 9 horas, na Praça
Ângelo Piazera, Segundo o coordenador técnico de ciclismo'
da PME (Fundação Municipal de Esportes), Rogério Luis
Müller, a competição tem como objetivo descobrir novos

, talentos. O evento será dividido em três categorias: A,
ciclistas entre 12 e 13 anos; B, de 1� a 16 anos e C, de 17
anos em diante. Os interessados deverão se inscrever naLoja,
Bike Trilha ou na Secel (Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer).

SÃO BENTO DO SUL,
Uma padaria comunitária estä em 'funcionamento, desde. o.
ano passado, no Baírro SerraAlta; Ela atende as creches do
bairro 'e a do Sesi. Estáprevisto para o próximomês, compra
de equipamentos para a padaria visando, o aumento da

: produção, com recursos do FIA (Fundo da Infância e

. Adolescência). A padaria emprega cinco menores, na faixa
de 14 a 17 anos, que recebem meio salário, têm registro
profissional e participam de convênio médico.

Guaramirim - O Núcleo
das Indústrias de Conservas,
criadohá três anos com o

objetivo de . 'buscar
Tentativa: empresários do ramo de conserva queremmaior inúgrtlfio

aperfeiçoamento ao setor, '

divulgou nota afirmando que 'Capital da Conserva chegar nas cidades que cultivam o le�
não recebe respaldo das neste ponto - avaliou Corrêa gume, além da elaboração de .

, .

indústrias do Município. Neto, explicando que em um programa para melhorar
Segundo o presidente da. 1993 o Ministério' do Meio, a semente. "A carta de

entidade, Bloi Soter Corrêa 'Ambiente decretou a reivindicação foi feita e'
Neto, diretor da Juriti proibição do cortede palmito, chegou a ser entregue à

Conservas, apenas' três i n v i a b i 1 i z a n d ó Secretaria de Agricultura do

diretores de empresas da financeiramente algumas Estado, mas com a falta de

,região compareceram à ,empresâs, e outras optaram cobrança, ,não houve

última reunião do núcleo, por, 'trabalhar com prosseguimento das ações",
realizada em setembrd irregularidades, lamentou Corrêa Neto.

"

passado. Ele atribuiu a ,De. acordo. com o 'Outro' seminário, em

ausênciados demais äfalta de presidente do núcleo, a' novembrodomesrno ano.com

interesse, impossibilitando existência de indústrias' o tema ''Palmáceas'' (diversos
uma melhor organização do ilegais noMunicípio também tipos de palmeiras) também
setor. tem outra causa: a falta de resultou apenas em propostas.

- Poderíamos ter, por troca de experiências. Desta vez, chegou a ser

exemplo, um arquivo "Nestes três anos de núcleo, elaböradoum''ProjetodeAção
contendo os. dados das conseguimos fazer, em Conjunta",óndecadaempresa
indústrias de conservas da parceria C6m a Epagri, dois de conserva doaria uma área e

cidade - lembrou. seminários. Só com eles ali seria cultivada as sementes.

Na década de 80, o então 'levantamos' diversos Elas seriam distribuidas às

presidente da Aciag problemas, do 'setor, no empresas participantes, com o

(Associação Comercial, In- entanto, as propostas ficaram objetivo' dé proporcionar
dustrial e Agrícola de: no papel", indignou-se. menor custo e maior

Guaramirim), Francisco SEMINÁRIOS - Em. rentàbilidade aos' produtores.
Schork, lançou a cidade com . agosto de 1995, o primeiro ''Este projeto era ideal para o

o título de "Capital da Seminário Regional da
, desenvolvimento do palmito,

.Conserva". Na épocavo Cultura.. do Pepino, de colheita mais rápida. Mas
Município sediava cerca de coordenado pelo Núcleo das - outra vez, não deuem nada",
20 empresas do ramo. Hoje, Indústrias de Conservas e lamentou, assegurando que no
segundo Corrêa 'Neto, ficou' pela Bpagri- (Empresa de mês que vem irá fazer a

reduzida ametade, "mas nem Pesquisa Agropecuária e última tentativa para reunir �s
todas trabalham dentro da Extensão Rural), apresentou empresários de conservas da

legalidade". propostas como a ' cidade, "caso não consiga,
•

- O individualismo das implantação de uma câmara encerrarei as 'ações",
empresas e a legislação fez a setorial do cultivo do pepino' prometeu.

,ESTACIONAR É UM DIREITO DE TODOS
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Tamanini vai buscar recursos
em Brasiliaparaprojeto ambiental
.Com o objetivo de
promovera
consciência e a.
preservação do meio

, ambiente; o programa
foi elaborado, em
novembro de 1995,
para ser desenvolvido

, na "Rota das
Cachoeiras"

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB)

, quer recursos do governo
federal para desenvolver, o
Programa de Educação
Ambiental do Município, no

,

Parque Ecológico Municipal

EmíllioFiorentinoBattistella,
conhecido como "Rota das
Cachoeiras". O projeto foi'
elaborado, em novembro de
1995, pelo Grupo Battistella
em parceria com a Prefeitura'
e tem como objetivo
promover a consciência e a

preservação do' meio
ambienre.

ParáTamaniní, que deverá
'embarcar 'para a capital
federal no mês que vem, o

programa é pioneiro no Sul
do país e relevante para a

região. "Por, isso,
necessitamos, que o

Ministério doMeio Ambiente

Projeto dará' amparo e,

assistência aos agricultores
./ Jaraguá do Sul ;. Com o

objetivo de preparar projeto que
identifique qual a área a ser

explorada pelo agricultor, a

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
a Fatma (Fundação de Amparo
eTecnologiaaoMeioAmbiente)
e as Secretarias de Agricultura
da região irão desenvolver um

projeto de amparo e assistência
aos produtores. A iniciativa

, prevê a contratação, já a partir
do próximo mês, de um técnico
agrícola para elaborar os

projetos necessários dentro do
setor.

O coordenador do Posto

Avançado da Fatma; Álvaro
Rosá, informou que a 'proposta
surgiu de uma reunião entre as

entidades, na manhã de 14 de

março, na sede da entidade, no
Centro da cidade. De acordo
com ele, os agricultores vinham
reivindicando um técnico há
cerca de um ano, desde que o

Ministério do Meio Ambiente,
em julho; do ano passado,
liberou

"

a exploração das
florestas nativasmediante coite
seletivo. "A maioria dos
agricultores da região não tem
noção do que pode ser
explorado. Estão perdendo
dinheiro ou trabalhando

ilegalmente", revelou,
acrescentando que com o

técnico, os produtores terão a
'

orientação necessária e estarão

obedecendo a legislação na

exploração dos recursos

minerais com maior

produtividade,
MEIO AMBIENTE - O

decreto 750/93, doMinistério do
Meio Ambiente, proibia o corte
de madeira e de palmito, além
da exploração da terra. No '

, entanto, 'em julho de 1996, foi
criada uma outra portaria que
liberava a exploração' de
florestas nativas com manejo
florestal sustentável (exploração
dos recursos com

acompanhamento de técnicos
dos órgãos ambientais).

- Para selecionar a área em

que o produtor possa explorar
sem iIfringir a lei, necessita do
acompanhamento de um

eng.enheiro florestal ou

,

.
agrônomo. Mas como hámuita
burocracia, muitos não se

importam com as normas dá
legislação e acabam explorando
suas terras ilegalmente",
explicou Rosä, informando que
com o projeto, o agricultor terá,
que pagar algumas taxas, algo
em torno deR$ 1'50,00. "O custo
do técnico é gratuito", garantiu,

lIbere o máximo permitido:
R$ 200 mil", informou,
explicando que o projeto será
direcionado às escolas da
cidade e da região. "Com o

desenvolvimento do

programa serão ministrados
no parque ecológico palestras,
sobre, o meio ambiente,

. cursos e seminários", revelou.
Alé� do projeto para o

meio ambiente, Tamanini
tem intenção de buscar
recursos, para projetos que
ainda não estão

,

elaborados. "Já que irei a '

Brasília levarei propostas
que abrangem' toda, a
Cidade, como por
exemplo, agricultura,
Previdência Social e

planejamento", explicou,
,.

adiantando que até o dia
da viagem os projetos
deverão estar prontospara
serem apresentados aos

respectiV(i)S ministérios. ,

Rota das Cachoeiras: contará comprojetode educaçãoambiental

JUÍZo DE DIREITO,DA 2" VARA DA CO�RCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE LEILÃO, '

•

,
A OOuroRA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA2· VARA DA C0MARCA PE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMADA LEI, ETC.•.

FAZSABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou aírsía aquem interessarpossa, que no dia 05.05.1997,
, às 15:30 horas, realizar-se-á no átrio do Fórum, o leilão dos bens penhorados nos autosda ação de Execução n° Il09.5/96,
em que é exeqüente BANCO ITAÚ S/A e executados Comercial Itamar Ltda. e outros, quais sejam: 60 cx AAS Infantil
valor avaliação: R$ 900,00; 09dz Aerado - R$ 115,20; 59 cx anador- R$ 1.115,10; 50cx aspirinas - R$ 950,00; 836 kg de
bala dura - R$ 2.340,80; 304 kg balamastigável- R$ 851,20; 25 pact balão - R$ 72,00; �2 cx baton - R$ 442,00; 95 cx gig
bol- R$ 570,00; 31 dz baralho - R$ 930,00; 20 fd. biluchitos - RS 204,00; 54 fd, biluzitos - R$ 945,00; 10 C� bolacha de

,
mel- R$ 85,00; 30 cx bolinhas de chocolate - R$ 690,00; 72 cx bubaloo - R$ 684,00; 35 cx caldo de galinha - R$ 343,00;
100 pct canudo - R$ 295,00; 15 gl Catchup - R$ 163,50; 300 cx, cerveja - R$ 5.550,00; 12 cx creme dental- R$ 153,60;

,

12 cx, charge � R$ 189,60; 117 cx chicletes - R$ 1.673,10; 32 cx chokito - R$ 505,60: 17 cx conhaque Dreher - R$ 229,50;
130 cl cola super bond - R$ 1.950,00; 119 cx copos - R$ 4.284,00;'Ü8 cx deliket - R$ 134,40; 25 cx dentine - R$ 412,50;
74 cútiamante negro - R$ 1.372,40; 28 cx doril- R$ 504,00; 26 cx drops - R$ 371,80; 2,0 cx detergente -R$ 258,00; 10
cx Eno - R$ 140,00; 95 cx ervilha - R$ 1.643,50; 94 cx escova dental - R$ 1.203,20; 10 bd extrato de tomate - R$ 137,00; ,

04 cx filtro de papel- R$ 60,80; 130 cx foguete - R$ 1.365,00; 36 cx folha de alumínio - R$ 2.851,20; 39 cx fósforo - R$
725,40; 10 cx gomet - R$ 183,00; 67 pet guardanapo - R$ 435,50; 70 cx halls - R$ 1.085,00; 84 ct isqueiro - R$ 1.596,00;
85 cx irlofil- R$ L020,00; 18 dz ki-coco -,R$ 239,40; 44 cx kinder ovo - R$ 2.877,60; 117 cx lâmina - R$ 2.136,60; 17
cx maionese - R$ 440,30; O? cx magnopirol- R$84,00; 60 cx massa caseira - R$1.554,00; 10 cx massa parafuso � as
276,80; 65 cxmassasdiversas - R$ 806,00; 13 cxmelhoral adulto - R$ 210,60; 35 cx melhoral infantil- R$ 528,50; 81 cx
milho verde - R$ 1.206,90; 35 cxmilho verde - RS 577,50; 24 cxmilk bar - R$ 427,20; 22 cx palmito - R$ 2.175,80; 06 cx
pan moeda - R$ 93,00; 48 cx palito - R$ 456,60; 43 fd papel higiênico - R$ 623,50; 42 cxpastilhas - R$ 529,20; 10 cx pilha
grande - R$ 319,00; 09 cx pilhamédia - R$ 218,70; 89cx pilha pequena - R$ 1.477,40; 15 cx pé demoleque - R$ 148,50;
16 cxpitolito- R$ 201,60; 33 ct prestobarba - R$ 94:7,10; 27cx prestigio -R$ 507,60; 97 cxPronto Il � R$1.619,90;.23 cx '

'

pudim - R$ 455,40; 09.fd pipoca-R$165,60; 95 cxrockets .'R$ 2.137,50; 13 cx refil- R$J24,80; 51 cxrefresco spin - R$
632,40; 83 cx sabonete - R$ 730,40; 24 fd sacola - R$ 739,20; 26 cx sabão em pedra - R$ 746,20; 45 par. Samoa - R$

,

�1,00: 06 cx sal andrews - R$ 57,00; 85 cx sardinha - R$ 4.237,25; 14 cx sonrisal- R$ 273,00; 13 dz shampoo - R$
444,60; 86 pet sonho de valsa - R$ 2.046;80; 11 cx stick - R$ 317,35; 09 cx sopaMaggy - R$ 253,50; 31 cx torroni - R$
465,00, 12 pet velas - R$ 307,20; 02 cxWisky - R$ 799,10; Valor 'total da avaliação: R$ 77.966,50. Não havendo licitantes
nà data e hora acima, ou se os bens não alcançarem lanço superior à importância da avaliação, serão os mesmos levados a 2°
leilão; pelo mai�r lanço óferecido, desde que não ifrisõrio, no dia 20.05.97, àS 15:30 horas. Não há ônus nem recursos

pendentes dejulgamento sobre os bens acimamencionados, de conhecimento deste Juízo.B, para que chegue ao conhecimento
de todos e para que ninguém alegue ignorância,mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado 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 demil novecentos e noventa e sete. Eu, (Sérgio AlbertoMartins), Escrivão Designado, que o subscrevi.

,HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO
Juíza de Direito'
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cultura (criação' de trutas),
peixe da família do 'salmão,
que é praticada há seis anos,
noBairroRancho Bom" à dez
quilômetrosdo Centro do.

Município, tem atraido

turistas de todo ° Estado. H�
aproximadamente um ano, o

. proprietärio da Truticultura

Arco-Íris, Viliam Siewert,
.

.
..

abriu um pesque-pague na

propriedade, para aproveitar.' .
.

,

o potencial da ärea e

aumentar o rendimento.
De acordo-com elé,'desde'

que opesque-pague iniciou�
atividades, a Semana Santa é
a mais procurada pelos
pescadores. "A tradição de
comerpeixe naSemanaSanta . sangue.

.

. ,
Jaraguá do Sul, 28 'de ma o de 1997 i

COLESTEROL � A
'" !

,truta, além de ser um peixe
rico 'em proteínas, sais
minerais e vitaminas,·
reduz a taxà de colesterol.
O peixe contém uma

substância chamada ômega
três' (ácido que elimina a

'gordura do coração).
"Conheço pessoas que

, conseguiram baixar a taxa

Seminário de Olericultores
incentivará criação de hortas

Truticultura atrai turistas de todaparte do Es'ta_dJl
•Pesque-págue foi pode ser uma das causas do

' ' .

opção para aumentar
'

.

aumento na procura"
rendimento do criador' . acredita, informando que, no
dfl trutas. O peixe ano passado, somente nos

também tem três días que antecederam a

,propriedade de reduzir Páscoa passaram pela
a taxa de colesterol truticultura cercá de 300,

pessoas. Ele espera queeste
'Schreeder - A Truti- ano não.sejadiferente, "Muita,

,

gente não come, carne nesta

semana, principalmente, na
sexta-feira, por isso, a

procura pela truta aumenta
nestes dias", insistiu.

'

A Arco-Íris cria' uina
média de 200 mil Peixes por
alio, numa ärea �e dois mil
metros. As trutas" além de Tnaas: opçãopara a Se11Ulna Santa em pesque-pague de Schroeder

serem pescadas por pessoas
da região Norte do Estado, é
comercializada para. Os
\ ..

'

pesque-pagues de Curitiba e

São Paulo. "Este tipo de

peixe não e somente ,

saboroso, ele tem outras

qualidades", disse Siewert.
referindo-se a capacidade de
reduzir o colesterol no

Jaraguá do Sul - A de 35 produtoresda cidade secretaria irá também
-

Secretaria deAgricultura e e da região participem da 'distribuir kits com dez

Meio Ambiente .irä atividade. variedades de sementes
'

realizar; no dia I5'de abril, - O seminário faz parte para os colégios do'
,

um seminário de -do programa de Promoção Município. "Vamos dispor
capacitação de da Olericultura, que a de uma média de quatro

Olericultores (plantio de secretaria está implantando, . mil kíts qu�,' iremos.
'

legumes e hortaliças), .no no Município - informou, distribuir àescolas, apartir
''I'

-

Clube Atlético' Baependi, acrescent�do que, apesar domês que vem", reforçou
O 'evento, terá como do clima dá região ser Schuster, acrescentando

objetivo incentivar 'a propício' para o plantio de que além de incentivar a '

produção, de legumes e alface, 'repolho, cenoura,
'

formação de hortas, haverá

hortaliças no MUI,!icípio e brócolis e agrião, a área um ,incremento na

estimular a criação de plantada dessas hortaliças economia das famílias. �'As
hortas nas escolas. O' e.legumes não ultrapassam .escolas ficarão

,

secretário de Agricultura e 40 hectares. encarregadas de entregar.
Meio Ambiente, Werner Parà incentivar o cultivo os kits à comunidade que

Schuster, estima que cercá. de hortas escolares, a ' tiver interesse", frisou.

de colesterol comendo
.. �

. poluição .no tanque de

regularmente truta", truta;. toda a produção'
reforçou Siewert. estará comprometida. Elas

Este tipo de peixe são
.

atingem, em um ano, cerca

criados em Iugares frios, . de 30 centfmetros de
de preferência em meio de
florestas fechadas,
suportando um calor de
até 26 graus centígrados ..
Segundo Siewert, seentrar
qualquer resíduo de

comprimento e peso de
300 gramas.

O pesque-pague é aberto,
de segunda a domingo, das 8
às 18 horas,aR$ 6,50 o quilo
pescado .

lJ,. 'TRE/' � 'lA
. Mastel 7 �Vt <
o l1l�lhor r ". _

feitOnab�ra ',:?..A:S-r:.E;::IS,
Coxlnha especial - Salgadinhos em geral

SolVetes - Sucos dlvelSOs

Rua Cei. Procópio Gomes, 80 • Centro (ao lado do Banco ltaú),
.

Jaraguá,do Sul- SC,
'

0Vaile Informática
Rua Barão do Rio Branco, 620 - Fone 372-1968

MICROS .. IMPRESSORAS - SUPRIMENTOS
ACESSORIOS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Confira Nossos Preç(Js
PENTiuM 100 Mhz
US$ ,1.160,00
PENTiuM 166 Mhz

US$ ,1.5'45,00

PENTiuM '1 }} Mhz,

"US$ 1. }OO,OO'
"

PENTitJM 200 Mhz
'US$ 1.745,00
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]araguáAtlético Clube deve contratar,
rofissionaispara a próxima etapa

\.' .

. �,
..

.
.

. . .

,..

O zaguerio Luiz ao Jaraguá Atlético Werninghaus, o
.

", Depois das derrotas dos com juniores", Carlos, do União Clube. Eie condicionou dirigente afastado não

,Irês últimos jogos da, justificou., Vitória, também está' uma futura contribuição conduziu bellL, a

"primeira fase do Na lista de sendo cogitado para da administração administração do clube e
,

,

.'
Estadual - 9xl para o profissionais estão um fazer parte dóJAC. Um

.

públicaao desligamento somente uma auditoria
c, Criciúma, 3xO para o goleiro, um zagueiro, outro nome que definitivo do ex- poderá mostrar a real

.

B.lumena,u e 5x2 para o um lateral, umatacante, provavelmente também presidente Ângelo situação financeira em
Atlético do Alto Vale -' um ponta esquer,da e fará parte da e9uipe é o 'Margutte, que pediu que s� eI?-contra. "Ö
'colocando o JAC na dois meio-campistas, O meio-campista Biro afastamento por 180 da rombo é muito maior do

penúltima colocação da ,goleiro Márcio Ventura;
,

Biro, ex-figueirense. O direção do JAÇ, que', estä 'sendo
, tabela, o técnicoAcosta, que foi anunciado como atacante Ricardo, do alegando.recomendação divulgado", acredita,

. aposta na reformulação o mais novo reforço do União Vitória, é outro médica, ',embora informando que 90% dos
r

do time para o 'returno JAC, acertou com a nome que está na especulações a respeito passes dos jogadores
....

"

do campeonato. O Ch�pecoense, na manhã lista de contratações do

técnico revelou que, na da última terça-feira JAC.
próxima etapa, o JAC (25). Segundo Acosta, TIROTEIO

Jaraguá do Sul - estamos jogando ainda
.

afirmam que o' dirigente pertencem a Ângelo
foi pressionado a se Margutte . O prefeito

O afastar.' "Enquanto :0 ' afirmou que a prioridade
contratará jogadores Rogério, que defendeu a prefeito Geraldo Margutte estiver lá não

p r o f iss i o n a is. equipe nos primeiros -Werninghaes (PfL). há nenhuma chance de

"Enquanto outras jogos do .campeonato, descartou qualquer' repasse da Prefeitura ao

equipes estão se tem chances de retornar possibilidade derepasse JAC", avisou.
profissionalizando, ao time. financeiro da Prefeitura Na opinião de

da admini stração. ,é Q

esporte amador, onde,

segundo ele, investe R$
75 mil anualmente no

clubes .. amadores.

Quadrangular inicia com

.. vantagemparaa Chapecoense
Rio do SuIffllumenau - ,Blumenau jogar em casa;

Oqu�drangular da primeira não. conseguiu reverter o

fase do Campeonato placar de o a O que deu
Catarinense iniciou, na vantagem a equipe da capi
áltima quarta-feira (20), tal. O Avaí precisa jogar
Com um jogo entre 'o. apenas por dois resultados
'Blumenau x Avaí, no iguais, já otime do Vale
Estádio. Aderbal Ramos da depende da vitória domingo,

.

Silva, em Blumenau, e outro. 'em Florianópolis.
entre, Chapecoense x' A disputa em Blumenau
Atlético. do .Alto Vale, no foi de muita disposição,

\

. Alfredo João.' Kreick, em, , mas'de poucas jogadas. A
Rio do. Sul. Dos times, a primeira chance de abrir o.

Chapecüense está com placar foi doAvaí. Aos 20
vantagem sobre os outros minutos,

.

Há cobrou uma

três times classificados, falta para a
. área do

AChapecoensevenceuo Blumenau, Jacaré
Atlético por 2 a O. Com o cabeceou para o gol, mas
resultado, 'o. time de . Evair tirou de cima .da

Chapecó' praticamente linha. Sem grandes lances,
garantiu aclassificação.para somente aos 31 minutos

,
� �nal do quadrangular do. " apareceu outra boa chance,
;.
meiro turno. Apesar do desta vez para o. Blumenau,

Evair chutou de fora da
área e depois de Carlão
tocar com aspontas.dos
dedos, abolabateu na trave
e saiu. .Na fase

complementar nada de

novo. aconteceu.
,

'
,

Em Rio do Stil a disputa
foi diferente: O jogo
come.çou_ movimentado e

com lances perigosos. A
,equipe do Oeste iniciou
marcando forte a saída de
bola doAtlétíco.Aos.quatro

,

minutos, Markito .lançou
para Nenê que bateu forte
sem. chances de defesa,
abrjndo o marcador.' O

'

segundo gol saiu' aos 44

minutos; da etapa
complementar,

"

numa

'cobrança .de escanteio,
marcada pür Tite. '

-

D'CHRYST CONFECÇOES LTDA,
FÁBRICA E POSTO DE VENDAS
LINHA PRAIA E LINGERIE

PROMOÇÃO. UNHA PRAIA
ENQUÀNTO DúRAR O ESTOQUE ,

Rua Henrique Nagel, 78
Água Verde - Fone: 973-8217

-- .

,

"

I' '1lOIJB O

SEGUROS GARCIA
'Fone/Fax 371-1788
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Corpo deBombeiros'Voluntâriosfarâ trabalho corpo-a..corp'

Campanha: Corpo.de Bombeiros Voluntários quer maiorpar1icipação dos contribuintes

Jaraguá do Sul -.,0
Corpo de Bombeiros
Voluntários quer que os

usuários da' Celesc
contribuam com, a

, entidade através de

doações, expontâneas
incluídas nos talões de

. energia elétrica. Na

próxima quarta-feira (2),
n� \ Subsede 'da

Corporação, no Bairro do
'Rio do Cerro, o Corpo de
Bombeiros e a Celesc

-

/�
,

,

lançarão uma campanha
,de conscientização e

orientação,
.

dos
contribuintes. O objetivo
é incentivar a

,

. contribuição e atr-air

novos doadores. Os'
bombeiros farão um

trabalho de corpo-a-corpo
junto � empresas e à
comunidade p�a divulgar

'

a campanha.'
,

De acordo com o
.

'

presidente do Corpo de
.Bombeiros Voluntários,
Adolar Jark, a corporação
atende uma média de-três
acidentes por día. "Para
'continuarmos' fazendo o

nosso trabalho
.

precisamos' ,de mais
, ambulâncias, uma UTI

(Unidade de Terapia
Intensiva) móvel e

pessoal especializado",
argumentou,

acrescentando que os

valores da contribuição
depende das

possibilidades de cada'
um. "O mínimo será de

R$ 1,00 e o máximo
fica a critério do'

,

contribuinte", explicou.
Além

.

de lançar a

campanha, Jark irá ativar,
no mesmo dia, o Centro
de Treinamento dos

Bombeiros, Brigadas de
Incêndio e Bombeiros
Mirins, que funcionarão
em anexo à Subsede. "O

objetivo é treinar o

espírito de solidariedade e
,

liderança da guarnição",
finalizou.

.

PolíciaMilitarprende traficantes
, ,

Itajaí - APolícia Militär porte de tóxicos e liberados cerca de 150 gramas de

'apreendeu, na noite da .apõs pagarem fiança. maconha de Calinho.:
última terça feira (25), no Por voltá das 19 horas, Após deterem o trio, os
,Bairro Cordeiros, cerca de a Polícia Militar seguiu policiais foram até a

oito quilos de maconha, os' tr-ês portadores da residência de Calinho e o

que estavam em pode� de droga.. que estavam em prenderam junto com,

Carlos Manoel Berto, ri um Escort, placas ACI- Eduardo. No local, a
'

Calinho, de 37,: anos., 9266, de Curitiba (PR). polícia encontrou c,erca
,

Eduardo Alves, de 28, e 'Um deles entrou na de seis quilos de
Paulo SérgioRocha, de 27. residência de Calinho e, maconha, além .de uni.
Os acusados foram presos em seguida, saiu com um revólver calibre 38 e uma

em flagrante e autuados pacote' na mão. Mais espingarda de ar

por -tráfico de drogas. tarde, na .Avenida comprimido. Na casade
Outros três homens, Mário Reinaldo Schimithausen, Paulo Sérgio, na mesma

César Becker, de 18 anos, foram abordados pela, rua, os policiais
Gilson 'Mayer, de 38, e PM. Eles afirmaram que apreenderam mais dois

Ângelo Ricardo Zucco, de saíram de Brusque, onde quilos da droga e umá.
25, foram autuados por residem, para comprar balança de precisão.

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO rísico - MUSCULAÇÃO -

GINÁSTICA -: ARTES MARCIÄIS - AVALIAÇÃO
Fí$ICA COMPUTADORIZADA - DANÇA
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

Horário:
.06:30 à. 11 :30 - 14:30 à. 22:00·

,

,

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