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Tem sempre 'úm
,jêfto,de fazer

,

melhor

CNM quer reduzir

jornada de trabalho,
A CNM (Confederação Nacional dos

, Metalúrgicos) iniciou, uma tampanha
nacional, -onde pretende coletar 100 mil

assinaturas, para reduzir de 44 para 40
horas a jornada de trabalho' semanal.

Os sindicalistas acreditam que com a

redução, possa ser criado mals 3,6 milhões
de empregos no país, A proposta serã

, encaminhada ao-Ministério do-Trabalho,
juntamente com outras reivindicações.da
categoria. Página 6 IT" _ �o...nn''''''M�--·��
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Presidio municipal'
,

inicia atividades

A .

'Angelo Margutte alterou a
'.

'

,
\

,

do contrato do .jogador Ja�.--
o presidente do Jaraguä

Atlético Clube, Ângelo
Margutte, afastado por 180
dias da direç-ão do clube,
falsificou o contrato do

: atacante Jairo, alterando a'
�, .

.

. ,

'. data em um ano. Inicialmente,
.� atleta deveria ficar no JAe

',até o final de 96, 'mas a

; adulteração prorrogou o

.prazo para dezembro deste

, áno.

A informação fOI dadapelo
próprio jogador, com salário
atrasado desde outubro do
;:äno passado. Jairo contou que
'procurou a diretoria para Ip

acertar os salários atrasados
e para pedir' afastamento da

equipe, quando .tornou

conhecimento da falsificação.
Ö jogador revelou que, por
enquanto, vai tentar resolver
o situação diretamente com o

'clube, sem ter de recorrer à

: Justiça. Página_l5' Falsificação: Margutte altera contrato do jogador Jairo ,

.

.

.

Vereador acusa a confecçõesDalmar depoluir o Rio Itapocu
• I"

- "..

o vereador de Jaraguá do
S111, Gildo Antônio Alves

� (PMDB), afirmou, durante a

sessão daCâmara Municipal,
na última segunda-feira (31)�

, que a empresa de confecções
Palmar vem poluindo o Rio

Itapocu com detritos

resultantes do processo de

f�brica�ão e tingimento dos

prod�tos. Segundo Alves, a

empresa não faz ,tratamento fäbrica reclamam que, além' ,

de efluentes antesde lançá-los dos prejuízos. causades à
numa vala que desemboca no

'

'natureza,
,

os de tri tos
rio. provocam mau cheiro, dor de

O pariamenrar apresentou cabeça, ardência nos olhos e

indicação solicitante a mal-estar. Eles já recorreram

constlUção de galeria na vala aos órgãos governamentais
e quer que a Secretaria de responsáveis pela fisca-"
Agricultura e Meio Ambiente lização, mas até agora não

faça a fiscalizaçãono local. houve nenhum progresso.
Os moradores próximos a Päglna 3

Junto com o

piloto Ivan
Sacht.no

Campeonato'
Brasileiro

de Fórmula
Fiatde
Turismo
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CORREIO DO POVO - 2· Jaraguá cio· Sul, 4.de abril de 1;,,1
Por respeito ao torcedor
Afalta de ética e de profissionalismo estão imperandona direção do Jaraguá

Atlético Clube. Há duas semanas, o presidente do clube, ÂngelaMargutte, se
afastou da diretoria alegando "recomendações médicas", mais precisamente
estresse.

Não poderia ser para menos, ele deixou o JAC com dívidas que nem o

diretor doDepartamento Amador, Sérgio Luiz daSilva, indicado por elepara
assumir interinamente o cargo, sabe respopder de quanto é o tamanho do
"rombo". Mas deve ser algo volumoso, já que até o comércio da cidade

suspendeu o crédito do JAC.
r

Como se não bastasse a desorganização administrativa, o presidente do
clube'oometeu o absusdo �e falsificar o'eontratedo atacante Jairo. Inicialmente,
venciaem dezembro passado,más foialterado pata dezembro de 1997. Jairo
sö descobriu a maracutaia do presidente estressado quando pediu para se

desligar do clube.
.

Aliado a tudo isso, está a desorganização do Conselho Deliberativo. •

Somente esta semana, o presidente, Ismar LOmbardi, marcou a reuniãocom
os conselheiros para oficializar a interinidade de Sérgio Luiz da Silva como
presidente do clube. Até então, Silva respondia pelo JAC, mas como ummero
"colaborador".

'

.

,
Neste emaranhado-de irresponsabilidades, ainda está a precariedade da

equipe, Oélube precisa urgentementede jogadores.profissionais, amaior parte
des jogadores que p�cipàfam da primeira fase do Campeonato Catarinense
eram ex-juniores. Depois da goleadahistérica que sofreu enfrentando o

Criciúma não se recuperou mais, e acabou não entrando no quadrangular
fmal.

Agora resta à equipe do técnico Acosta a. segunda fase do campeonato,
que iniciano próximo dia 13. A torcida espera que até lá aconteça o impossível:
contratação de jogadores profissionaise a organiza�ão dos dirigentes. Senão
estaremos -condenados a assistir o JAC na divisão inferior, se não acabar,

Até quando?
Apesar das distâncias geográfica e culturais, o Jornal CORREIO DO POVO

não poderia deixar de comentar o incidente envolvendo policiais militares da
Grande São Paulo. As cenas de barbárie e arbitrariedade promovidas por
patrulhas de bandidos fardados s6 tiveram a repercussão e as ações necessárias
das autoridades porque foram veiculadas por emissoras de TVts. As imagens
foram gravadas há mais de mês,depois que a comunidade, cansada de tanta

humilhação. resolveu apresentar as provas às "autoridades policiais", que,
inicialmente, as arquivaram; ,'"

,

O fato não é isolado em se tratando de bandidagem, torturas e truculências
daqueles que deveriam garantir a segurança dos cidadãos.Denúnciasde abusos
de poder, se é que se pode chamar assim, são. feitas diariamente sem que
nenhuma providência seja tomada. Pior! Os denunciantes são acusados e, na
maioria das vezes, ameaçados, invertendo os papéis e engendrando a lei do
silêncio. Isso para citar apenas alguns dos sintomas dessa doença crônica que
assola o país. Onde' estavam o governador, o secretário de Segurança e os

comandantes dessesdelinqüentes? Por que somente depois da imprensa noticiar
o caso é que se manifestaram? É difícil responder esta pergunta, mas urna

coisa é certa: a omissão e o desrespeito pela pessoa humana fazem parte do
projeto. administrativo dos governantes.

.'

O rrlal maior está na formação e nas funções dos policiais militares, que são
treinados pára combater a violência com mais violência, enquanto que deveriam
ser preparados para um serviço de prevenção e amparo ..A POlíCÜl do Estado
está para proteger as elites, enquanto que deveria ser para assegurar a
tranqüilidade da comunidade, garantindo a Segurança aos direitos dos cidadãos.
Assinamos diariamente nossa intenção de coneinuarmos sendo um país. de
terceiro mundo; com vocação parao salve-se quempuder. Se apolícia é para
nos proteger, quem vai nos proteger dela? Tomara Deus que fatos assim não

estejam acontecendo aqui em Jaraguá doBu)' Encobertos pelomedo das vitimas
é pelas ameaças corriqueiras. ( ,

,

Qualidade de vida pode sermelhorI

índice de desenvolvimento social dosmunicípios do Estado de Santa Catarina -

análise dos dados de Jaraguá do Sul

.. Lor/ta Zànottl Karsten
, ,

NossoMunicípio, oitavo mais populoso do Estado, com 92.849 habitantes em 1996, segundo o
IBGE, e oprimeiro em qualidade de vida, segundo dados da Seduma (Secretariado Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente), apresenta dados um tanto conflitantes quarido analisades corri mais

profundidade.
Realizamos essas análises e oferecemos alguns dados paramaiores reflexões:

, h Receitamunicipal per capita '

.

Nossacidade aparece em septuagésimo lugar, mas considerando apenas os municípios com
mais de 6.000 habitantes, seu lugar é a segundo, atrás de Blumenaú, Nosso índice é 0,36 para um
máximo de 1;00 - valor emR$/habitante.'

. .

.� Condições de sobrevivência das crianças de O a 6 anos'
.

Nesse índice, Jaraguä do Sul aparece em terceiro lugar com índice de 0,98, ou seja,muito bom.
Estes dados são oriundos do Censo de 1991.
,,3- PIB munícípalper capita
Jaraguä do Sul está em terceiro lugar também neste indicador, com um índice de 0,89, que

podemos considerar como muito bom, uma vez que a tendência é melhorar, e o PIB (Produto
Interno Bruto) per eapito de 1995 era de R$ 14.658,00, excepcionalse comparado com o nacional

que era de R$ 4.772,81. em 1996, de acordo com dados do IBOE. Em nível deSanta Caiarina.os
maiores 'pIB's eram de,Vargem·Bonita, Otaeílio Costa, CordilheiraAlta e Correia Pinto, ficando '

Jaraguá do Sul em quinto lugar.
,

'

"

"

'

4- Analfabetismo da população
Ficamos igualmenteem terceiro lugar, com índice de '0,94. Vale observar que esse índice é

consequência de uma taxa de analfabetismo de 0,9% na faixa entre 11'e Í4 anos e de 4,4% na faixa
de 15 anos oumais. Esses dados são do IBGE, relativos a 1991· e podem ser comparados com taxas

próximas de 7% para as regiões urbanas do Sul e Sudeste do país. Estamos bem colocados ..
5- índice de desenvolvimento do ensino de 10grau

.

Esse índice combina aprovação e evasão escolar" compondo um índice em que a máximo

alcançado foi de'0,77, e nossa cidade com 0,67 ficou em-vigésimo quarto lugar.
O que chama a atenção é que, com relação à aprovação, o índice de nossoMunicípio foi péssimo,

chegando a apenas 0,26.
Censiderando�se a fórmula: aprovação/matrfcula finai x l00,'nossõs números foram:

,

Escolas Estaduais Urbanas 0,65 - Escolas Estaduais Rurais 0,59 - EscolasMunicipais Urbanas
0,52 - Escolas Municipais Rurais 0,26

'

-,

Estes dados são de 1994 e merecem uma profunda análise, uma vez que são muito ruins. Com
a palavra aeRE (CoordenadoriaRegional de Educação) e aSecretariaMunicipal deEnsino.Segundo

.

sabemos, os números divulgados peloMunicípio para o ano de 1996 foram de 11 ,5% de reprovação,
o que daria um índice de 0,885, portanto,muito distante dos dados utilizados para o IDS (Índice de
Desenvolvimento Social).

6- índice de saneamento básico dos domicílios urbanos I

Jaraguä do Sul ficou em sétimo lugar nesse quesito, que engloba abastecimento de água, esgoto
sanitário e tratamento do lixo, ficando com um índice-de 0,95 (referentes aos gastos por habitante).
É um bom resultado, que poderá ser melhorado muito mais.

.

7- índice de mcft1talidade infantil
-. "

, '

Ficamos com um modestíssimo centésimo-quadragésimo sexto lugar (146 õbitos.), com um

índice de 0,70, fruto dos seguintes números:
'

índice de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos
'1980 - 31,7;,199,1 - 22,3;1992 -'13;2; 1993 - 22,2; 1994 - 13,2; 1995 - 20,4. , ,

Resultando mima média de 18,Z6 óbitos por 1.000. A título de comparação, JoinviIIe ficou
com média de 13,38 óbitos por 1.000, e em 1995, teve U,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. É um

.nümero muito preocupante e está com a. palavra a Secretaria de Saúde do Município.
'

Pode-se observar que a. luta pela implantaçãoäaUTI (Unidade de Terapia Intensiva) infantil é
mais,que justificada.,'

. .

. , .

'

, .. Educa(lora e vereadora pelO PMDB

Artigos para Car� Aberta, devem ser enviados pára Av. Mareéhal Deodoro da Fonseca, 122, 10 andar.
As cart. devem conter no máximo 30 Ihmas de 70 toques. O jornal se reserva o direito de sintetizar o

.
texto. e fazer as correções .ortográficas e gramaticais necessárias

.
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Gildo Alves denuncia a confecções
Dalmarpor desrespeito aomeio ambiente. .

\
'." .

.'

.' Vereador aPr:.esentou
indicação.solicitanto'a
construção.de uma

galeria para o
.

escoamento dos

detritos, alem do
tratamento dos
efluentes.' Moradores·já
fizeram várias
denúncias

Jaraguá do .Sul - o vereador
,
Gildo.Antônio Alves (PMDB) usou
a tribuna da Câmara Municipal, na
última segunda-feira (31), para
denunciar a empresa de confecções
Dalmar, que, segundo o parlamentar,
não faz nenhum tratamento dos
efluentes utilizados no processo de
fabricação- e tingimento dos

'produtos, lançando os detritos numa
vala a céu aberto até atingir o Rio
ltapocu. Alves enumerou alguns dos
prejuízos causades aomeio ambiente
e aos moradores próximos à fábrica.
O vereador solicitou à administração
que faça fiscalização das condições
ambientais do local.

Alves quer também qua a

Gildo Alves e afirmou que o mau Prefeitura e os órgãos ambientais
cheiro que exala, dos detritos causa possam fazer cumprir as íeis",
dor de cabeça, mal-estar e ardência . reclamou,
nos olhos. "Geralmente 0$ detritos Ela .lembrou ainda que a

são lançados depois das 22 horas, empresa utiliza Óleo para operar a
mas nos finais de semana é quase ' caldeira, produzindo um ácido. que
que. o dia inteiro", lembrou,· tem prejudicado 0& moradores.
acrescentando que há dois anos, os "Nem na Páscoa nós pouparam. O
moradores fizeram contato com a final de semana foi de mau cheiro
Fatma (Fundação de Amparo e e muitapoluição", resumiu.

.

Tecnologia ao Meio Ambiente), A reportagem do CORREIO DO '

. que deu prazopara que a empresa POVO fez contato coma Secretaria
.

providenciasse tratamento dos de Agricultura e Meio Ambiente e

efluentes antes de lançá-los ao rio. coma confecções Dalmar, durante
Eleonor Barbosa, também a quarta e, quinta-feira. Na

moradora das imediações, disse que, primeira, funcionários informaram ,

no . início do ano passado, a que o secretário estava viajando e

comunidadeentrou em contato com que não havia ninguém 'que
,

.

o então secretário de Agricultura e pudesse dar qualquer informação
nenhum órgão tomou qualquer Meio Ambiénte, Ingo Robl, para a respeito da fiscalização ou

.

providência para atenuar o discutir o problema. De acordo com providências tomadas pelo órgão.
problema", crrncou Alves, ela, Robl informou que a Fatma e o Nos contatos telefônicos feitos COIR'
informàndo que deverá' se reu�ir lhama (Instituto Brasileiro de Meio a empresa Dalmar, na quarta-feira
com o secretário de Agricultura e Ambiente e Recursos .Naturais) (2), ficou definido que o

Meio Ambiente, Werner Schuster,· haviam dado um prazo de três anos responsável pela área, emraria em

pàra discutir o assunto e as para � empresa adequar as; contato com o jornal: Ontem_, o
possíveis providências.' [nstalações, "Segundo nos foi . CORR�IO DO POVO voltou a

IN LOCO - O vestuarista passado, o prazo terminou em telefonar para ii Dalinar, sem, ne
Lourival Bier, morador próximo a janeiro deste ano, mas até agora entanto, encontrá-lo. Até a manhã

empresa Dalmar, confirúrou as nenhuma providência foi tomada. de hoj'�, a empresa, nãd havia
denúncias féitas pelo vereador- Estamos- aguardando que a retomado a ligação.

Devaslofão: Gildo Alves aponta para a vala onde a empresa lança os

detritos

Prefeitura construa uma galeria
para o escoamento de esgoto e .

águas pluviais na Rua Frederico

Barg até o encontro com '0 Rio

Itapocu, com o objetivo de eliminar
os prejuízos ambientais causados',
pelo iinpacto dos detritos: "Desde
o início das operações, a Dalmar
vem despejandodetritos nessa vala
que acaba desembocando no Rio

"Itepecu. Já foram feitas várias
denúncias," mas infelizmente

Deputados catarinenses querem
discutir alteração do FPM

. Chapecõ --A· alteração das
regras para .o repasse do FPM
(Fund-o de Participação des

Municípios), proposta pelo
governo federal no projeto de lei

. complementar 14, que está para
ser analisada em regime de

urgência pelo plenário da
Câmara Federal, foi tema da
reunião do FÓrum Parlamentar

Catarinense, que aconteceu hoje,
entre 9 e 13 horas, no Sindicato.
dos Bancários.
• A Fecam (Federação Ca

. tarinense das Associações de

Municípios) dizestar preocupada
com a aprovação do projeto sem

discutir previamente as

DE IMAGEM
Hospital Jaraguá'

conseqüências. O coordenador do

fórum, deputada Serafim Venzon

(PDT) acredita que, apesar da
"divisão dos impostos no Brasil
ser injusta", a situação ficará
inviävel caso for aprovada a

proposta de alteração dogoverno.
"O projeto, como já. se viu,
procura privilegrar as regiões
Norte e Nordeste,'em detrimento
das dernais regiões, espe
cialmente a Sul", criticou.

O assunto já havia sido

discutido, no mês passado, no
Fórum Parlamentar Catarinense, e
os deputados e senadores se

manifestararn contrários ao projeto.
I

Na oportunidade, ficou definido

que iriam contactar os outros

parlamentares para estabelecer um
debate em torno do tema. Eles

querem também tentar articular
com as bancadas do Sul e Sudeste

para retirar a matéria do regime de

urgência, permitindo assim ampla .

.discussão, além de promover a

. mobilização de lideranças
econômicas e sociais, prefeitos e

vereadores do Estado para
participarem ativamente' da

campanha contra a aprovação do

projeto.
Dueante a instalação do fórum,

Veazon transferiu a coordenação do
evento ao deputado Milton.
Mendes (PT).

PÀOMOÇÃO· L'�HA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE
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.
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. POLÍTICA Jaraguá do -Sul, 4 de abril de 1997

�osaico Administraçãopromete iniciarobras
Estratégia previstas no 'pla'no de governo

. o PT faz na noite de hoje, a partir das 19 horas, na sede do.

Sindicato. dos Metalúrgicos, reunião co.m o.S militantes da

região.
O objetivo é traçar as estratégias do. partido. para este ano e

fazer úma avaliação. da conjuntura estadual e nacional, além
das perspectivas da legenda:
A direção. do. partido. informou que pretende cobrar das

administrações públicas a realização. das reivindicações
apresentadas pelas respectivascomunidades.
Estão. sendo aguardadas as presenças do. deputado. feder�
Milto.n. Mendes e Carlito Merss, líder do. partido. na
Assembléia Legislativa,

Irresponsabílídade
Os "rachas" e competições automobilísticas continuam sendo.

praticados pelos "garotões" sem que as autoridades tomem
'

algumamedida punitiva e preventiva ..

A violência com que os irresponsáveis conduzem seus carros
.

já causaramdezenas de acidentes, além de colocar em perigo.
a vida de inocentes.

Esses absurdos são. fruto.�, da educação recebida e da

complacência dos pais que, igualmente irresponsäveis,
permitem que os filhos saiam por aí colocando em risco a

vida dele e de outras pessoas.

Aliás
O prefeito Geraldo. Werninghaus (PFI:.) promete novidades I

para o. trânsito. da cidade. Além de um levantamento. do. fluxo,
ele adiantou que poderá limitar a velocidade.

Penitência
Quem precisa utilizar ônibus. urbano. após às 19 horas é

submetido. a um verdadeiro teste de paciência, ficando, às
vezes, mais de hora no ponto.
A empresa responsável pelo transporte Co.letivo. alega que 9
número. de usuários não é suficiente para aumentar o. número.
de ônibus .. Prometendo, no entanto, estudar a possibilidade
de se criar outros horários.

-

,

Por sua vez, o. secretário. de Planejamento, .Irineu Pasold,
informou que existe uma equipe técnica realizando. estudos
a respeito,

Perguntinha
Os diretores da Canarinho. não. andam de ônibus urbano,

....

andam?

• Avaliação preliminar
dos três primeiros
'mesesde

administração concluiu
que situação financeira
da Pr;efeitura está
saneada, permitindo
investimentos nas

áreas consideradas .

prioritárias
Jaraguá do Sul .. Mesmo antes

da reunião do secretariado.
marcada para acontecer na

próxima terça-feira (8), onde serão

apresentadas a avaliação dos três

primeiros meses de governo, as

realizações e a situação
_
de cada'

secretaria, o secretário de
,

Planejamento,
.

Irineu Pasold

(PSDB), também vice-prefeito,
revelou que a saúde financeira da
Prefeitura está. praticamente
saneada, permitindo assim

, investimentos em obras definidas
no plano de governo da frente
"Acerta Jaraguä". No dia 18 domês

passado, os secretários se reuniram
para definirem as atribuições de
cada secretaria,. obedecendo a nova
estrutura administrativa montada. Promessa: Pasolâ garante que governo inicia obras este mês

De acordo com Pasold, a possibilitar a distribuição de água população p;opostas que visam
Secretaria de Planejamento irá e para o escoamento do e.sgoto - amenizar os problemas. "Queremos
coordenar todos os projetos do informou, acrescentando que a conscientizar a comunidade para a

governo, 'controlando as ações das obra está estimada em cerca de necessidade em obedecer a

demais, com exceção dos serviços
.

R$ 150 mil. sinalização e respeitar os limites de
específicos de cada uma. "Se a Para a área de saúde, o velocidade", afirmou, informando
Secretaria de Saúde- decidir secretário adiantou que o governo que está prevista a construção das \

promover uma' campanha de está apenas aguardando o repasse vias paralelas à BR-280, sentido

vacinação; por exemplo; não vai de R$ =70 mil do Reforsus, Ferj (Fundação Educaeional Re

depender do aval do Planejamento, prometido pelo Ministério da gional Jaraguaense)..
mas sim assuntos ligades a Saúde, para iniciar as obras de AVALIAÇÃO-Deacordo�om
liberação de verbas e \ações construção do Pama (Pronto Pasold, o governo avaliou como

conjuntas", explicou. Seguindo Atendimento Médico bom os três primeiros meses de

esse raciocínio, Pasold informou Ambulatorial), no atual posto de administração. "Estamos'

que o Samae (Serviço 'Autônomo saúde na Barra do Rio Cerro .. conseguindo governar com os pés
Municipal de Água e Esgoto) está - Segundo Pasold, o prédio terá 587 no chão", resumiu. Ele afirmou que
elaborando um projeto de metros quadrados ao custo total de a atual administração constatou

saneamentoe tratamento de esgoto R$ 190 mil. vários problemas que, aos poucos,
sanitário no Bairro Amizade. Apesar da questão da segurança deverão ser solucionados ou, "pelç

- Há necessidade de definir o ser de competência dos governos' menos, atenuados". Segundo
local para a construção da estação federai e estadual, a administração Pasold, não havia controle na ãrea

de tratamento e fazer um municipal querãtenuar a violência de construção civil. "80% das obras

levantamento planialtimétrico no trânsito. Foi contratada uma não têm licença e foram

.

(conhecer os níveis de queda das equipe técnica para fazer um embargadas. Nas vistorias feitas

ruas). Previsões apontam que levantamento do tráfego da cidade. nos estabelecimentos' comerciais,
cerca de 25 quilômetros de ruas O objetivo é constatar as constatou-se que 50% deles. estão

deverão ser levantadas para deficiências e apresentar à irregulares", revelou,

V�".(;>(o�VA� <O�

.•OJJ� C<O.�fl<Õ)l� H�IItiJGI
W<Ol'O�I.<O"

.wA • A�AflilILO.o(l
ir 371-1422

,
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JARAGUÁ DO SUL -_ SC

.

1�1JI
ATELIER DE PINTURAS DE PLACAS, PAINÉIS, OUT

DOOR, FAlXA$, LETREIROS E DESENHOS
Rua Walter Marquardt, 78 - Fone 372-1'448

.ISltl
..

TIIlANSGLOIlAL
,

.

CASCAVEL·PR

SOLANOSOM

•SONORIZAÇÃO
"O SOM DOS GRANDES EVENTOS"
CONJUTO ELETRÔNiCO DO ANO

Rua Leopoldo Karsten, 215 - Fone 372-2722

ACADEMIADE
INf!ORMAnCA

Rua Reinoldo Rau, 299
2" Andar - Sala ps
FonelFax 371-1224

.

MELHOR BOUTIQUE E LOJA DE MODA JOVEM

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 830 - Fone 371-4365

Clínica Nossa
Senhora Apa�écida

Dr. Antonio
Beleza

GINECOLOGISTA E
OBSTETRA,

.

Rua Màrina Frutuoso, 149 - Fone 371-1918

IrJ . ..'T

ßl. !��

§��/'V" .

: \.;) i"'f{ .

(/\4
s' 'i' � ;

I·

��!ii�rt�
.. �.

�I��
.

l�·e·--:":"-,_ I
.,.··

..P), . .' Rua Angelo Schioc.heti, 173
I 1� ��}/ .

Fone 371-0735

Ursula
Koróll
PSICÓLOGA DO ANO

'CENTRO
EDI,JCACIONAL
PREI!IESCOLAR
CANGURU

. ESCOLA MATERNAL

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 538 - Fone 372-3705

CORREIO DO POVO
o JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO

EM JARAGUÁ DO SUL

, Rua Walter Marquardt, 1180
Fones: 371-1919 - 372-3363

I

Os
.

melhores de 1997

t ,t (I" r i 11 t ) I: I r i 1l!.!,1 ,I t .!_! i;l
----

l[I{ . I J \1 )/\-: ,i
• K l J � \) 1,'\ r f\ I \·(t

.. �Ifa, E,"�
.

'D4Q/4� Ce 1Ita«
Rua Barão do Rio Branco, 200 - Fane 371-8446

.� EXTINSUl L'MPK
COMÉRCIO E MANUTENÇAo DE EXTINTORES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UDA.

(
-

1° LUGAR
NA

PESQUISA

. Ruá Prof. Antonio S. Ayroso, 122 Fone/Fax372-2205,' Rua Padre Alberto R. Jak�s, 129 _ Fone 372-38Ó9

.Moda.
··Albert

.. ",

MELHOR LOJA DE

CONFECÇÕES PI ADULTOS

Av. Mal. Deodoro da Fol'lSE!Ca, 449- F:óneJFax ·371-3111

MELHOR
LOJADE

-

ARTIGOS
PARA
NOIVAS

Beta SPort
..: MELHOR LOJA DE MODA

MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 895 - Fone 371-0625'

LOCADORA
OE

TRAJeS
FINOS

Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 184 - Fone 372..3349
.

QUICK
DOG'

Rua Exp. Antonio C. Ferr�ira, 184 .. Fone 372-3349

_ LANCHONETE
DESTAQUE DO ANO .

RUa Mal. Floriàno Peixoto, 170
Fone 371-5309

, " A, Anelise B.

ZQ (Q)' �:�����
� .CLíNICA·

, VETERINARIA
VIDA

Rua Luiz Kienen, 127
Fone 372-1430

,rija l�lfI·
_

Y S T.E M_
BLACK WHITE CENTRO

DE ESTÉTICA
AGÊNCIA DE MODÉLO. MANEQUIM E

, CENTRO DE ESTÉTICA •

Rua Barão do Rio Branco, 157 - Fone 371-7431

COMÉRCIO DE RAÇÔES E CONCENTRADOS,
ADUBOS E INSETICIDAS, ROUPAS.GAUCHESCAS E ..

,

PRODUTOS VETERINÁRIOS
Rua Reinoldo Rau, 380 - F9I"Iel Fax 372.. 3487
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Treinamento emPequenasEmpresas
Investir em treinamento é "coisa pra empresa grande.
Bobagem! Não existe nada hoje em dia, que seja "coisa de

empresa 'grande".
'

Controie de qualidade, controle de custos,

informatização, marketing, treinamento .. ; São coisas que fazem
ou deveriam fazer - parte do dia-a-dia de qualquer empresário.

Empresas pequenas, aliás, são muito mais sensíveis aos

problemas gerados pela falta de um sistema de treinamento. Porque
a concorrência é feita por um número maior de empresas e as

oscilações domercado sãomuitomaiores. Uma empresa pequena,
geralmente com menos de dez funcionários, precisa, ter um
funcionamentomuitomais "redondo" .do que uma 'grande empresa,

, onde a "inércia operacional" émais forte.
.

Veja, por exempló, uma pequena oficinamecânica com 2 ou 3

funcionários: se um deles ficar doente e faltar durante uma semana,
haverá sem dúvida, muitos prejuízos para o empresário (o dono da
oficina).

Numa empresa com 150 ou 200 funcionários, a falta de um

deles não causa tantos danos;

Mas, voltemos'ao nosso terna: treinamento. Se você, empresário,
responsável por uma empresa pequena, está interessado em investir
no treinamento de seu time, aí vão algumas sugestões.

Primeiro: um Programa de Treinamento precisa ser

organizado de tal maneira que atinja objetivos de médio e longo
prazos, Você precisa definir esses objetivos, relacionando o que,
exatamente, a sua empresa quer GANHAR com isso. Lembre-se .

que funci'anários com botn nível de cdhhecimentos gerais e

específicos, quando motivados, representam produtos/serviços bem
feitos" no menor terrrpo possível. com satisfação total de clientes.
Em outras palavras: a satisfação dos clientes aumenta o

faturàmento. A-redução dos tempos reduz os custos e o resultado
dessa equação é aumento d,é lucro. Quanto disso você quer? Pra

quando? Responda essas perguntas e seus objetivos estarão

definidos.:

Segundo: não adianta fornecer treinamento de boa qualidade
pará funcionários cuja escolaridade não seja compatível com o

produto fabricado 01;1 serviço fornecido pela sua empresa. Assim,
estabeleça um-nívelmínimo de escolaridade a ser-exigido dos seus
funcionários e estimule aqueles que ainda não o alcançaram para
que o façam. E não-contratemais ninguém que esteja abaixo deste
limite.

Importante: a escolaridade precisa ser REAL. Isto quer dizer o

seguinte: não adianta o funcionário ter o certificado de conclusão
do segundo grau se ele não sabe escrever direito, não sabe dividir
com vírgula e não sabe nada de inglês.O funcionärio precisa saber
que todo o treinamentopartirä do pressuposto que o nívelmínimo

, de escolaridade é REAL. cabe a ele se nivelar em'conhecimento de
acordo com o certificado que possuí.

TerCeiro: não caia na armadilhado treinamento específico sem

resultados que ultrapassem as paredes da sua empresa. Propicie
aos seus funcionários treinamento que eles possam utilizar na vida
deles, em qualquer tempo e ocasião. No fim você acaba ficando
com á melhor paite..

Caixa postal ,191 - cep 89.251-970, - eniopf@netuno.com.br

ECONOMIA Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997

Metalúrgicos. quere-m jornada
.

....

de trabalho.de 40horas semanais
Jaraguá do Sul .. no campo social. O presidente Trabalho, a moratória'

Apostando na criação de dó Sindicato" dos automática das dívidas dos

pelo menos 3,6 milhões de Metalúrgicos da cidade, Jak .desempregados com

novas vagas nas indústrias .Mussinato, informou que as municípios, estados e União.
do país, a Confederação propostas da categoria serão Aentidadequer,porexemplo,
Nacional dos Metalúrgicos, encaminhadas para a CNI que enquanto o trabalhador

filiada à CUT (Central Única (Confederação Nacional das estiver desempregado seja'
dos Trabalhadores), está Indústrias) e �oMinistériodo' isento do pagamento de taxas.
lançando uma campanha Tsabalho.v'A tese de piso e impostos. "Outra

nacional para reduzir a único para todo o país tem preocupação daconfederação
jornada de trabalho de 44 como objetivo reduzir as é em relação as reformas
para 40 horas semanais. De distorções", explicou, anunciadas pelogoverno fed-
acordo com a entidade, o informando que um eral na área- da Previdência

objetivo - é coletar 100 mil metalúrgico de São Bernardo Social" , revelou Mussinato,
assinaturas de -

apoio e do Campo ganha em média garantindo' 'que os

entregar ao presidente R$1,5milpormês,enquanto trabalhadores estão

Fernando Henrique Cardoso que um operário em Jaraguá apreensivos com a

no dia 15 deste mês. do Sul recebe cerca de 40% possibilidadede.ser aprovada
Além da redução .da . deste valor. pelo Congresso .Nacional a

-

_ jornada de trabalho, os A ConfederaçãoNacional proposta do governo de

metalúrgicos reivindicam dos Metalúrgicos incluiu .alterar a data das

também piso salarial único . também na pauta de aposentadorias - 65 anos para
:

para todo o Brasil e reivindicação, que será os homens e 60 para as

manutenção das conquistas enviada -ao Ministério do mulheres.

NOTAS�------------------�-------

AHSK Engenharia vai pro.moverna próxima segunda-feira (7), às 19 horas, no Auditório
da Associação Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul, palestra sobre marketing pessoal
para executivos e gerentes, com o administrador de empresas Renato Ferrar, formado pela
PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, com extensão em Administração In
dustrial pela Escola de Engenharia deMauá e em Administração deMateriais pela Furidação
Getúlio Vargas.

,
'

'- (
A Prefeitura. de Guaramírím paga o menor piso salarial da região - R$ 173,58. A

informação é do Síndíçato dosServidores de Jaraguá do Sul, que divulgou a relação dos
pisos de cinco municípios.

De acordo com o Sinsep, o maior piso é dé Schroeder, R$ 344,26. Seguido por
Massaranduba, com R$ 291,45, Járaguä do seí, com 279,73, e Corupã, com R$ 216,OO�

Na mesma relação, o sindicato apresenta a data e o número do último reajuste
cóncedido aos servidores municipais. Corupá .. maio/96 (20%); Guaramírím - maio/96
(10%); Jaraguá do Sul- janeiro/97 (7%) e Schroeder - março/97 (5%). Massaranduba
não tem registro.

,A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul) e o Núcleo deMarcenaria --

,

vão promover no dia 26 de abril, na sede da entidade, o seminário. sobre MDF (Medium
Design Fiberboard), chapas de fibras demédia densidadeutilizada nos setores de marcenaria
e construção. _

O evento estámarcado para iniciar às 8 horas, com palestra do engenheiroManoelArlindo
Oliveira �ardoso, funcionário da empresa 'Tafisa Brasil. As vagas são limitadas a dois

participantes de cada associação comercial,'
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,Varig é eleita amelhor transportadora
". ,

para as Américas Latina e do Sul
internacional, como agências
de viagens, companhias de

transporte aéreo, além ·dos
meios de comunicação de
massa. Ao eleger a Varig
como a melhor
transportadora aérea para a

América do Sul, em J 996, o
público pesquisado levou em

Porto Alegre A contaos serviços prestados no
companhia "aérea Varig ato da reserva, cumprimento
recebeu mais uma distinção dos horários de vôo, o

,
internacional que a coloca em atendimento no aeroporto e a

posiçãode destaque entre as bordo.
maiores de transporte aéreo PRÊMIOS - No ano

que operam para � América passado, a empresa já havia
Latina. Através de uma recebido outros três prêmios,
,pesquisa realizada pela que confirmaram a liderança,
"Revista TraveI Trade Ga- com o melhor padrão'de
zette", com 19 mil pessoas em qualidade, entre as

países da Europa e do companhias aéreas que América Latina, o mesmo

Oriente" a empresa foi operam para a América .aconteceu na Alemanha. "

escolhida. pela terceira vez Latina Neste país, entretanto, a Varig
consecutiva, como a "Melhor "Nos Estados Unidos, a' foi considerada uma das

transportadora para a Varigfoieleitacomoumadas melhores bin qualidade de

América do Sul". A maiores empresas aéreas do serviço para vôo de longas
solenidade' de entrega do mundoe também a melhor, distâncias. O resultado

prêmio .acentece na Bolsa transportadora .para a apresentado pela Varig, que
Internacional.de Turismo, em América do Sul. Essa competiu com as 130maiores

. Berlim, na Alemanha.
, premiação tarnbérn foi companhias. internacionais,

A Travel Trade Gazette, resultado de uma pesquisa surgiu de uma consulta a

com tiragem de mais de um realizada pela "Revista Travel 4.300 leitores da "Revista

milhão de exemplares,Circula .: Trade Gazette", Em Londres, Reise & Preise".

em toda a Europa, Estados
Unidos, Ásia, África do Sul e
Oriente Médio, atingindo
todo, o trade turístico

• -Pesquisas de
revistas européifls
confirmam a liderança
da elJlpresa brasileira
par;a o setor e
comprovam o padrão e

a qualidade äo«
serviços prestados

,

européia dirigida a homens e ." "Reise & Preise", que circula
mulheres de negócios, que em todaaAlemanha.tem seu

utilizam o transporte aéreo público' situado na classe

.para diversos destinos, em média, que procura conciliar
todos, os 'continentes'., A preço e qualidade de serviço,

Qualidade: agêncta de Jaraguá do Sul've"! se destacando pelo bom atendimento

a "Revista Business Travel" A "Business Travei",
concedeu à companh�� o editada em Londres, é

título de melhor considerada um dos maiores

transportadora para a" veículos de'� circulação

Segundo o.secretãrio, o banco
de dados permitirá tanto ao

governo como aos empresários
dispor de um, instrumento para
basear os planejamentos e ações
.na área de comércio exterior. uÉ
uma ferramenta muito importante
para auxiliar no processo de

exportação", acrescentou Weber.
O protótipo do Banco de Dados
do Exportador Catarinense foi

apresentado durante a primeira
Jornada Catarinense de Comércio
Exterior, realizada pelo governo
do Estado e pelo Ministério da
Indústria e Comércio.

A partir da implantação .do

Exportador catarinense vai contar "cof!l

informações do mercado, em banco 'de dados

programa, será possível o acesso •••••••••••••••••••••••
à informações atualizadas sobre o
comércio exterior e a relação das

empresas exportadoras. A

secretaria assegura que a difusão,
dos dados será feita através do

"

Besc (Banco do Estado de Santa
Catarina), qu-e poderá oferecer

orientações aos ·interessados. O

governo vai destinar cerca de R$
150 mil para o projeto, que,
segundo informações"

'

da

Secretaria do Desenvolvimento

Econômico e Integração ao"
Mercosul, evitará por parte dos

exportadores catarinenses perdas
de tempo em pesquisas.

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PESQuiSAS

Florianópolis - O governo do
" Estado aeve lançar nos próximos
,90 dias o Banco de Dados do

Exportador Catarinense. O

instrumento, que visa difundir

informações que possam
Contribuir para o aumento das

exportações estaduais,
apresentará dados sobre os

produtos vendidos por Santa

Catarina, os países de destino e as
empresas : exportadoras. "Ö
lançamentodo serviço foi feito na

semana passada pelo secretário do
Desenvolvimento Econômico e'
Integração aoMercosul. Henrique
Weber.

Rua Reinoldo Rau, 520 - Sala 02
prÓximo ao Supermercado Brélthaupt

" Defronte ao Smurf's Lanches
"Fone/Fax: (047) 371-5933

J,araguá do Sul - SC

, .

mValie Informática
Rua: Barão do Rio Branco, 620 - Fone: 372-1968

MICROS - IMPRESSORAS - SUPRIMENTOS'
. ACESSÓRIOS - ASSI$TÊNCIA TÉCN,ICA

Confira Nossas Preços
" PENTiuM 1 }} Mliz
US$ 1. }OO,OO.
PENTiuM 2'()O Mlil
US$ 1.745,00

PENTiuM .100 M,liz
US$ � .160,00

PENTiuM 166 M�z
US$ 1.545,00
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Ani.,énariou 110 último. düi. 31 tú IlUlTÇO Mtll'Ülna Cristin�
tú Oli.,�w, filha tk Seba$tüio e EUaIUl D., de Oli.,eira. A
�sttéia dosn allOsfoicomemorada emfamfliu. e com amigos

Cf),. 9lcy, 91ídekí c.Rodrlgues da öí!oa
OrúJpe�üi e Traumatologia

�iru,:gia âoIoelho - Artroscõpta
CONSULTAS SOM ENTE; COM HORAMARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - APto. 1

Pone: (047) 371-6511 � Jaragoá do Sul - SO

Dr. CLEVERSON SCHMELZER
/'Endocrinologia e CUnicaMédica

. OBESIDADE, DIABÊTE$, DOENÇAS DATIREÓIDE,
OSTEOPOROSE, CRESCIMENTO, ALTERAÇÓES DO
COLESTEROL E TRIGLlCÉRIDES, DISTÚRBIOS

.GLÃNDULARES,
.

RUA JOÃO PICOLlI, 235 - FONE: 372-3786

NovaS emodemas

instalações

'Rua BarãodoRio Branco
-

FOI\IE: (047) 372..ooa�
..

'

JARAGUA DOSUL- SC

m- {!lijf�I'
Máq�pàl'8eiilpacotam�

RuaAraquan, 136 - nba'da Fipein
FONE: (047)�7�·O� ;;,FAX: �047).372·3203

Jaraguá do sul-se

ESTORIL - inaugurado ontem (3), o Estoril Palace Bingo, nas antigas instalações
do Bingo Premier, na Av. Getúlio Vargas. Uma nova casa, um novo centro de
entretenimento, um novo conccit� d,e, lazer para a comunidade jaraguaense. Após
o coquetel inaugural, o bingo foi aberto ao público que compareceu em grande

"

número para prestigiar e arriscar a sorte,

,

'

PROVÃO - o ministro Paulo Renato de Souza resolveu adiar por uma �mana a

divulgação do resultado do Provão. A nova data será ll-de abril ou até dia IR
Inicialmente a divulgação deveria acontecer nd dia quatro, mas segundç oministro,
houve necessidade de revisão do relatório final.

CALOI'NA UD - a Caloi está ampliando sua linha de artigos para ginástica. Na
UD, em São Paulo, será lançado o aparelho para fazer abdominais. Para reforçar a

, imagem da linha "fitness", a Caíoi contratou .a modelo Adriane Galisteu como

garota-propaganda de seus produtos,"

BUONGUSTAIO - pra quem imagina já ter jantado nos melhores restaurantes

italianos do Brasil, em Curitiba ou noRioGrande do Sul, é bom saber que somente
doís-restaurames entraram na lista dos melhores, italianos do mundo, publicado
pela "Revista.Wine Spectator", uma das mais respeitadas do mundo' no quesito
mesà. Os escolhidos foram o Roma Jardins-La 'Locanda dei Buongustaio, em
São Paulo e o Vecchio Sogno, em Belo Horizonte.

LANÇAMENTO - omercado. publicitário sempre exigiu gordas sornas, mas

agora foi mais além, ultrapassando a casa do milhão de dólares. A Young &
Rubicam criou o comercial do Ford Ka, que está no ar, e custou US$ 1,3milhão.

, E"'JIreslÚ'ÍO lidoDomingos YaIpS com a esposa Astéria, socialmente

NA LIGA - na noite de ontem (3), a Liga Jaraguaense de Futebol, juntsmente com
a Associação de Árbitro�, ofereceu um coquetel às autoridades, .desportívas e

.

convidados especiais, por ocasião da entrega de subvenção as equipes amadoras e
,

escolinhas de futebol do Município, pela Prefeitura municipal. Raif Mahnké foi

perfeito anfitríão.
'

, ,

MENOPAUSA - o INTI - Liceu da Vida, com sede na Rua Emílio Stein, 300,
oferete encontro especial para mulberes tratando especificamente da menopausa
O trabalho será grupal (máximo 12mulheres) e tratará dos conceitos e preconceitos
sobre a menopausa, transformações orgânicas, aspectos psicolögícos, além de

.companilhar idéias. o início está previsto para o dia 11 deste mês. das 16 às
, 18h3e, em 20 sessões. A coordenação e acompanhamento será das, terapeutas,
• psicólogas LüeiaHelena Lopes eMileneWittwer Bútzke. Inscrições e ínformações
.

pelo fme 372-1141.'
"

\
.

'

.

Dimos Tambpsi com a esposa Clodis. Competente e din4mico diretor
tia Loja BarotoMària

'

Jair (Ico) Maba com a esposa Neuza. Eh
aniversarióu lUIúltima terça-feira, 1"de abril,
foimuito cumprimenttuJOporfamiliares, amigfI
epor seus colegas tia Casa das Tintas Maba

DUAS RODAS - a Duas Rodas Indústrial, empresa
destaque nacional e internacional pela excelência de se

produtos, receberá convidados do 4° Poder, a impre
local, para encontro em seu parque fabril, terça-feira (
a partir das 9 horas. Oportunidade para se con�cer ,

produtos e a metodologia de trabalho desta prós
índästría, Merci, pelo convite,

BAILE DO TRABALHADOR - a 4' edição do Baile
,

Trabalhador será no dia. 1Q de maio, a partir das 21 h
nos dois pavilhões do Parque Municipal de Even
com animação do Musical Caravelli e Grupo CllA'llage
ambos do Rio Grande do Sul. A promoção é
Sindicatos de Trabalhadores, com entrada franca,
homenagear a classe trabalhadora pela passagem do l°
maio, dià internaCional de luta por dignidaíle e jusliça
social.

'

IECLB - a Igreja Evangélica de Confissão Luterana
Brasil, Comunidade Evangélica Luterana de JllfIliuá
Sul, comemorando os 90 anos de instalação em óossa
cidade. ,A programação festiva teve início no qltimo

'

16 de março e se estenderá até o dia 15 de junho. O (�
da programação é "90 anos em 90dias".

ComenWra itIadé �ova quarta-feira (lO), Ma'" .

Dirce Mascarenhas Schmidt. Cumpriment-, di;
I

esposo, .fillws, fómiliäres e ,amigos'
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SEXTA-FEIRA, 4 DEABRIL DE 1:997JARAGUÁ DO SUL E ,REGIÃO

9ÁGUA
Mineral Ltda.

rn pVC
e e ,. sarrafõe

,

o coelhinho da Páscoa informa que 'só volta '

daqui a· um ano. Portanto que quiser saborear o
melhor chocolate

.

JrAlI® .

K-CAU CHOCOLATES· '''�I
R. Leopoldo Jansen, 238 o�

.

IC..._LlEN"f c,�
Fone: 371-1776 �#IO.4DElR() c�

Grá.Qca e�ditora CP Ltda.
RuaWalterMarquardt, U80

FoneslFax:
.

371-1919 - 371-1944
372-3363

'ENTREGA A
.

R. Cei. EmOio Carlos
Sala 01 • Centro

. -

EDIFI·CIO TOWE·R CENTER.
CONST�UÇÃO EM CONDOMr�IO "' PARCELAS CORRIGIDAS PÉLO CUS (SINDUSêoN/SÓ
SALAS COMERel,AIS oom 1ou, . -

.

,

2 garagens, oopa, ev«: e'distribuiçã'o L OCA L I ZA çAO
interná de acordo com a necessidade do
cliente. A partir de R$ 440,16 mensal

,APARTAMENTOS
1 suíte, 2 quartos, sala
estar/jantar, sala de tv,

sacadacom .'

�.�churrasqueira, BWC, .l !" ,

,

copa, cozinha;. .'

I
'

lavanderia, 2 vagas de ,

garagem. A partir deR$ ,

1.047,80mensal

TIPO 1 E2:
, .',

1 suíte, 1 quarto, sala

,
. 'estar/jantar, sacada

TIPO E
éom churrasqueira;'

3, 4 5: BWC, copa/cozinha,
,

.

lavanderia, I vaga de
garagem. A partir de,

R$ 673,88mensal

VENHA CONVERSAR
,

"

CONOSCO!
VENDAS: Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
'RúaPres. Epitácio Pessoa, 421 - sala 103 - 1 º andar
Fone: 371�8814-CRECI 1-873-1

'

�

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - sala 102 - Fone: 371-6310 - Jaraguá doSul; SC

, , -:
.

.

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

'

Temos': Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejàdos ao' seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - V/Sm-NOS E CONFIIM

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltelá.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 ·'Guaramirim • SC· Próximo ao viaduto
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CORRmODOPOVO -2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' JaJ!'.-guá do Sul, 4 de abril de 1997

I Á'R

I
.
Rua Barão do Rio Brane(), 221

Fone: 372-1502-372-1594- Fax: 372-1666

Rua'João 'Planin$chec,k

• FINANCIAMENTO DIRETO COM, A CONSTRUTORA 'ATÉ
a,x

- EN,TRADA FACILITADA DE 20%
- AU:rOMÓVEL, TEL!!FONE OU IMÓVEL TAMBÉM .VALEM

COMO PARTE DO PAGAMENTO .

- E AINDA, você PODE PROPOR $EU PLANO DE

PAGAMENTO

- AptQs. com 3 dormito
, -.Play ground
- Gás central

Casa alvenaria cl 170m2,
terreno cl 550m'J, Barra
do Rio Cerro, lateral da

rua Padre Aloisio
. Boejng. Valor

1l$ 55.0"0,00 (aceita-se,
carro no negócio)

- Saião de festas
I

- Ajardinamento frontal e
lateral - Interfone

LII.ENDA $:
'TERRÉNO c/417m2, loteamento Jarita, ·bairro JoAo P84soa.
Valor R$ 5.500,00 parcelados.

.

.

TERRENOS Loteamento lifa Guenter, bairro Barra do Rio Cerio,
próx. MALWEE, e! 434m2, 14x3·1m. Valor R$ 7 ..500,00, sendo
R$ 2.000,00 e saldo parcelado.
TERRENO e! 562m2, 16x34, rua 589, bllir'ro Ilha da Figueira.
Valor R$ 10.000,00 (parcelll-se até 6x) •

.

TERRENO e! 491m2, 15x32m, rua Francisco Piermann, bairro
Vila lenz!. Valor R$ 15;OQO,OO (parcela-se) :'

'
.

TERRENO e! área de 2.000m2, 44,45x45m, rua Roberto Ziemann,
Bairro Amizade. Valor R$ 19.000,00 (parcela-se até 6x),

.

TERRENO e! 600m2, loteamer:lto Papp, Bairro Barra do Rio Cerro,
Valor R$ 16.800,00
TERREno e! 448m2, bairro Ilha da ,Figueira, próx. ponte Weg II.
Valor R$ 15.000,00

.

TERRENO c/900m2, bairro Vila Lalau. Valor. R$ 35.000,00
(parcela-se até 12x)
TERRENO c/375m2, 15x25m, lateral Riehardt Piske, bairro
Czerniewiez.'Valor R$ '14.500;00
TERRENO e! área de � .930m2, 30,70m de frente para a Marechal
Deodor,o.
CASA ·alvenaria e! 90m2, 3 quartos, rua' !,\lfredo Carlos Meyer
loteamente centenário. Valor R$ 32.000,00
CASA alvenaria e! 163,80m2, 3 quartos (suite), terreno e! 542m2.
Valor R$ 62.000,00 (Aceita-se terreno, ,carro ou parcela-se até
32x. Bairro Jaraguá-Esquerdo: .

CASA alvenaria cl 100m2, terreno 15x28m, 3 quartos, e! portA0
eletrônico, toda murada, rua Mareelá Bami. prox, escola 'Giardini
Lenzi. Valor R$ 42.000,00 - aceita-se Carta 'de Crédito/carro/
parcelamento.

.

CASA alvenaria c/40m2, terreno c/360m2, loteamento Tifa
Guenter, aprox. 1.800mts da Malwee. Valor, R$ 8.500,00 + 14 .

prest. de R$ 220,00
APTO. Edil. 'Mathedi, 3 quartos, novo, e! gás central, intertene,
salAo de festas: Valor R$ 38.000,00 (aceita-se carta' de crédito,
FGTS).
TERRENÖ RURAL c/ 35.000m2 aprex, 10km do centro de
Jaraguá, no sentido Corupá, 'e! 100m de frente p/ BR-280. Valor
RS 16.000,00' "

L
."8"'.""

'VIDROS
'372-0545

CO'MUM - TEMPERADO - .BOX

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 401
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Estacionamento (fundos) .. Entrando a direita antes
do Posto ,de Saúde da Rua Reinoldo Rau

�4;�,4()1

.
.

• Vedação de para-brisas a quente. .'.

• Reposiçãode espelho retrovisor
• Vidros comum: .incolor, fumê, bronze, verde,

fantasia, espelho
• Colocação commassa, silicone, baguete de

madeira

• Temperados: instalados na obra çom
ferragens em latão e perfis de alumínio

• Box: em vidro temperado instalado
com kitde alumínio

-

.

.• Vidro: jateado com desenho, lapidado,
bisotadö, prateleira, estante, aquário.

DETONE

'. CRÉDIÁRIO
• CARTÕES DE CRÉDITO
• CHEQUJ;:-PRÉ
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,

'pessoas de Jaraguá do Sill, Schroeder e
Gueramirim,
'Tratar 371-5475 comMarlise ou Marcos
em h.comI.

usada.Tratar 973-3919 011.975-1145.Ven<}e-se Filhote de Pastor Alemão capa

preta, tratar R. Max Wilheim, 976,
I telefone 372-319;2 ou ,no Posto
Alvorada.

Procura-se moça solteira com refência

para dividir aluguel de casa, na Rua da
Duas Rodas. Tratar com Bia 372-2849

" das 14 às 17h.

Vende-se 3.300, Telhas Romana, 50
coivas e 100 meia-telha por RS 750,00
(novas). Tratar 371-P31 com Odilon
em h.comI.

Vende"semaquina retaSinger caseiraPor
R$ 130.00,Tr�tar 975-0689:,

Vende-se 'maquina Overloque por R$
200.00.Tratar 372-2441.

.
'

Vende-seMarajó 16,motor40hp Suzuki, ,

partida elétrica, com carretinha
rodoviária, por R$ 5.300,00. Tratar 372-
2584.

""

Herbalife (produto -totalmente natural) ,

Perca peso com saúde, muitas medidas e

celulite, eliminando a flacidez sem fazer
,

exercício. Peça hoje mesmo o seu

produto!
'

Ligue para 371-5475 em h.comI. com
Marlise ou Marcos.

Vende-se 2 Telefones' convencional

prefixo 372, tratar 371-4832. Compro Telefone ,prefixo 371, 'pagó à

vista, tratar 372-3394.
Vende-se equipamentos para oficina
mecanica por R$ 3.000.00.Tr,atar Rua
Alfredo Carlos Meier, 31 ao lado do,
CEPROM ou 371-2111.

..

Vende-se Título do Baependi, tratar 372-
2720 com Raquel.

Alugo 2 telefones convencionais, tratar
372-3394.Tenho 48 anos e trabalho como dama de'

companhia, cuido de crianças ou adultos
doentes, em casa ou no hospítal.
Trabalho só durante o dia. Interessados

ligar após 18h 372-1659 c'lffi Ivana.

Trabalhe em Casa.,.
'

Ganhe até R$ 45,OO/dia, parte do dia ou
integral, empresamultinacional. PrOCUf0

Vende-seMquina deLavarRoupasMuller
de fibra e CentrífugaArnoporR$ 200,00
(as duas). Tratar 975-0268.

Compra-se barraca decamping para 5 ou
6 pessoas.Tratar ,372-0967.Compra-se Antena Parabolieg

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS
OBSERVAÇÕESÁREA(M2) VALOR R$NI QUARTOS'TIPO ENDEREÇO

TerrenoConstrurda

Sobrado
Alv.
Alv.
Mista
Alv.
Alv.
Alv.
Alv.
Alv.
Alv.
Mild.
�Iv.

combinar
, Negoci�vel
Condições de pagamento à combinar
Troca por casa
Condições �e pa�ento à combinar
Casa em construção '

Aceita-se cada de menor valor
À combinar
Aceita troca
Aceita trocá com terreno de menor valor

Condições de pagamento à combinár
Entrada de R$ 29.000,00 + 12 X TR-t1%

R. 402 n! 53 • tat Francisco Huska
R. José Nar10f sln! - Anà Paula
R. Francisco tacarias lenzi, 500
R. Géraldo Hamack, 231 - V. lalau
R. luiz Satler, 63
R. DomingQs$ Rosa sln
RPrt#I.ArtJ'i)Esa'islauA�496

" R. Irmão leão Magno - lot. Champagnat
R\ Goiás, 53 • Vila lenzi

'

R. Bolívia n! 71 • Czemiewicz
Rua Richardt PiSke, 417
R. Otto Meyer, 66 • Vila lenzi

55.000,00
'70.000,00
37.500,00
40.000,00
50,.000,00
22.000,00
75.000,00

230.000,00
'80.000,00
37.000,00
1f!.OOO,OO
58.000,00

152,00
195,00
70,00
130,00
140,00
,153,00
170,00
300,00
100,00
H8,00
70,00

205,15

392,00
468,00
450,00
420,00
330,00
450,00
660,00
888,00
542,00 ,

462,00
435,50
617,50

04
03-
02

03
04
04
03"
03,
03
03
IM

VAlORR$ OBSERVA ÕESENDERE TERRENO m2

Aua Antônio Francisco Dimon sln! • Vila Nova
Rua Frederico Barg, 54 - Vila Baepe'ndi

752,00
320,00

53.000,00
65.000,00

Aceita carro menor valor
À combinar

176,00
300,00

TERRENOS
,

OBSERVAÇÕES
, Entrada + Parcelamenta
Com parcelamento à combinar
À combinar

Aceita. carro

À combinàr
À combinar
À combinar
Condições de pagamento à combinar

,

Condições de paqamsnto à combinar
Condições de pagamento à combinar

Rua Vicotr Rosemberg, 301 ., Vila lenzi
Rua Otto Meyer
Rua Teodoro Roeder - Água Verde ,

Aua Cristina Bauer· SchrOeder
Aua JacOb Buck n! 137 • centro
Rua 748 • rua ao lado Recreativa Marisol
loteamento Santo Antônio - Três Rios do Norte
Aua Fritz Hasse, 1119 • Centro
Estrada Quati· Guaramirim
Rua Amazonas

, Rua Antônio Gesser

510,00
375,00
364,00
450,00'

4.236,00
4�,59
360,72
675,00

250.000,00
385,70
468,00

21.500,00
15.000,00
1'6.000,00 '

5.500;00
640.000,00
18.000,00
6.600,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
14.800,00

-,

..

LOTEAMENTO FRENTE WEG I - TERRENOS COM VÁRIAS ÁREAS
R$ 25.000,00 À VISTA OU R$ 5.000,00 + 25 os R$ 1.000,00 FIXAS

"

FLORIANI EQUIPAMENTOS ,PARA ESCRITÓRIO'
Computadores, •

máquinas de
'escrever,

� calculadoras,
relógios, fax, '

arquivos, cofres,
roupeiros, cadeiras,
escrivaninhas,
armários,
ventiladores,
bebedouros,
móveis escolares,
móveis e

suprimentos para
informática,
etiquestas,
quadros, estantes
de aço e outros.
ASSISTÊNCIA

'

·TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM
GERAL

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

TRANSGLOBAl

, Certificado de Qualidade
Empresarial e' Profissional

EQUIPAMENTOS
PARA ESÇRITÓRIO
Floriani

Equipamentos r

Destaque do ano
no comércio de
móveis e

I

� "\ equipamentos
____'_-,_" '_"

'

';�_'__

'

para escritório

Elevado reconhecimento obtido
na P<::S'1ui!Iß fi<' Opiniã;" Púhlil'ß '

realizada por este Instituto

e'conleridç à�

Floriani

• ' Dulce Parreira
Diretora

'

Cascavel. 1997
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CORREIOOO'POVO -4,

APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF:RES.DUNKER EM'CONSTRuçÄÔNOCORAÇÃODACIDADE2E3
'QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR

.

Ect. carvalho - Apto.,e! 193m2 (32 pavimento) - 3 qfos. sendo uma suíte
. e demais dependências. R$ 90'.000,00'
Excelente cobertura no Edlf. Alvlera e! 246,oom2 • pröx, ao Beira Rio
Clube deCampo
Ed. Menegottl - Apto. e! 2 quartós + dep. empregada, 52 andar. Av.
Marechal Deodoro - R$ 45.000,00 .

Ed. Mlner - Apto. e! 3 quartos demais dependêr:lcias, 22 andar. Frente
ao Foto Loss - R$ 45.000,00
Ed,'Schlochet - Apto. e! 121,78m2 - 1 ()2 andar - 3 quartossendo 1.surte,
demais dep. - R$ 35.000,00 + financiamento. --

, CASAS
CENTAO -Excelente casaem alv. e!aprox. 2oom2-Rua DorningO$ da
Nova
CENTRO �Excelente casaem alV. (sobradO)e!aprox. 340m2em terreno
e!409,50m2. RuaM�Wilhelm.

.

FIGUEIRA - casa nóvaemalVenariae! 176m2-4qtos. eendóumaeuíte.
Localização nobre.

.

NOVÀBRASíLIA - Casaem alvenariac/3qtos, c/'136m2emterrenoc/
480m2 ' .

NOVABRASILlAoCasaemal\t.c/180m2emterrenoe!45Qm2.3quartos
sendo 1 sufte, demaisdependências.
SÃO Luís -casa ern alv. éf3quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
JARAGUÁ�ESQUERDOoCasaemalv.e!3quartosemterrenoc/495m2
-R$26.000Joo

.
.

..
BARRA'DO RIOCERRO -Casa em alv. c/3 quartossendo 1 süfte em
térr�noc/420m2-R$�7.oo0,OO ,

'. .

.
.

JOAOPESSOA -Excelenteeasa em alv. c/ 124rJ12maisanexoc/24m2
e terreno c/420m2 - R$ 45.000,00

.

VILA NOVA - Casa em alv. e! 112m2 em terreno e! 452,33m2
IL.HA bA FIGUEIRA - Casa mista e! 120m2 em terreno e! 400m2
BARRA DO RIO CERRO.Casa em alwel11'0m2 em terreno e! 345m2-
3 quartos, demais dep. .

JARAGUÃ-ESQUERDO - Casa em a1v. e! 140m2 em terreno e!'350m2-

".� . Compra» Vende

r� Administra Imóveis

P· I�ZER� Implantação e

Vendas de

I CREC11713.J
. Loteamentos

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
,

Fone/Fax: (047) 372-1438

CASAS·
Casa em alvenaria c/ 3 quartos e demais dependências
sito à rua Jorge Buhr, n" 76 próximo a FERJ· - Vila Rau

Água Verde c/110m2, terreno c/375m2 - Aut. n" 1587 - R$
32.000,00

'
"

Casa em alvenaria cl3 quartos e demais dep. sito à rua A
Loteamento Menegotti denominado Mirante com 80m2,
terreno-com área de 301m2 acesso pela Estradá Nova. Aut.
1588 - R$ 28.000,00

Casa em alvenaria + salas comerciais com área construída

aproximada effi,40m2, terreno com área de 950m2 aprox. sito
I

à rua José Emm.mdörefer - R$ 17�.000,00·
.

Casa em "venafi. cl 137m2, terreno c/675,00m2 c/3 quartos, '

sala, eoz., lav., I BWC, garagem, copa, sala de tv +'varanda
sito à ruaAlbano Fachini, n° 88. Aut: n" 590 - RS 85.000,00

Casa em alvenaria com 120m2, terreno com 483,75m2 sito à

.
rua�Iagoas n" 51 c/3 quartos sendo 1 suíte e demais dep.
Opção n° 1592 - R$ 48·.000,00

TERRENOS
Loteamento Henrique Behling (Bairro Amizade) - Financiados

LoteamentoRes. Piazera I (Ilha da Figueira) - Financiados
"

...
'.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997

'TER,RENOS'
, .

,

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 1Qmeses - Próx.'
ao Fórum e ao Breithaupt .

ILHA DA FIGUEIRA �Terreno de esquina cl 579,OOm2
CENTRO- 'Rua Walter Marquardt - Exceientes íotss frente ao

Supermercad'O ,Breithaupt
CENTRO - P·res. Epítáeio Pessoa. Terreno 'cl 1.548m2 edifi'cado
cl casá de màterial e 'Outras benfeitorias.

.

CENTRO - Aua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo 399m2
- R$ 55.000,00

.

.'
,
NEREU RAMOS � Terreno medindo 3,400m2610calizado nas

marçens da BR-280 - R$ 20.000,00. .

VIEIRAS - Terreno medindo 16.991m2 sI benfeitorias
R$ 50.000,00
BARRA DO RIO CE�RO - Lot. Papp terreno c/378m2-
R$ 14.000,00 . ,

JOÃO PESSOA - Terreno cl 1.3S0m2 si benfeitorias -

R$ 20.000,00 " .

JARAGUÁ-ESQtJERDO-:Cond. dasAzaléiaste�reno c/721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO _. Cond. das Azaléias',terre!lo c/ .

1.061,82m2 .

ESTRADA GARIBALDI (Excelente CHÁCARA) - Terreno cl
5.980m2 edi'f. c/ duas casas ern alv, c/120m2 e 180m2

respectivamente. R$ 75.000,00 '

SALASCOMERel,AIS
EDIFíCIO MARK PLACE -Térrea e no 6° andar - Rua
ReinoldoRau
BARRA DO RIO CERRO -2 salascomerciais cf60m2cada
(sala + BWe} Preço total R$ 45.000,00
RUAJOINVILLE -Prédioem alv. cf2 pavlmentosconsfíturoo
'd� duas salas comerciais + 2 aptos.j- 1 galpão em terreno
c/1.200m2 •

-

• '8J� 371-7931 •
I

Rua Antonio C. Ferreira 197
IMÓVEIS' CREC11741.J

,

COMPU· VENDE • LOTEIA • ADMINI5TU • INCORPOU

'l1móvel m1 Qtos Gar Bairro EndereçoJPonto ReC. .PreçoR Infonnaçõ� Ge.rais ..,

Sobrado 300 4 2 Versalhes' R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadolNegoci�veis
CasaAlv. 190 4 1 Schroeder

·

R. Princesa Isabel, 54? 80.000 terreno 6.562m1 - Parcela
·CasaAlv. 24Q 4 2 Lot. Papp

·

R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita càrrollmóvel- valor
Casa Alv, 120 4 - Ana Paula Rua��4-103 25.000 Casa em construção/froca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
Casa Mad, , 60 2 1 Corupä R. LudowicoWeiler, 210 -,

12.000 Aceita parcelarlcarro
CasaAlv. 220 3 I Vieiras R. Adolfo Tribess, 5", casa " 85.000 Aceita casa demaior valor
CasaAlv, 152 3 1 Rau R. �67 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aeeita.casa demenor valor
Casa Mis. 120 4 I Rau R; Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$-8,OOO
CasaAlv. 48 2 - Guaramirim R. 84 V. Nova (Guaramirim) 12.000 Aceita terreno em Jaraguá
Casa Alv, 98 3 1 AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 ' 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 1 Champaghat R. Irmão Magno, sIn° 65.000 Aceita apartamento e carro

AptoOK 273 4 2 Centro Ed, Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto OK 153 3 I Centro Ed. Schiochet - 12° andar 50.()()() + CEF I Aceita troca casa
Apto OK" 178 3, 2 Centro Ed. Carvalho (RuaCEF) .75.000 Quitado - 2 vagas garagem
Apto OK BO 3 r Centro Ed. Isabela - 2° andar 30.000 -+ CEF - aceita carro/lote
Apto OK 130 3 1 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35;(100 + CEF - Troca por casa
Apto. Cons. 112 3 " 1 Barra Res. Harri Marquardt 40.000 'Aceita terrenõ/Ent.maio/97

'

Apto Cons.. '135 3 I Centro Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas. I

Apto Cons.
\
85 3, I Centro Ed. Mathedi - Cönstrução . 38.000 Financiado e,m 48 parcelas

..

Lote 483 - - Versalhes Rua 812,� Vessalhes II 18.000 Negoeiãveis IParcelado
Lote 366 - - Guaramirim · Rua 144 - Let. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10000 - - Nereu . Após Nereu - BR 280 8.500 'Negociáveis
'Terreno 8000 - -, Nereu ·

Pr6x. Arroz Zanghelini
'

35.000 Aceita parcelar
Terreno 8"65 .

- - Nereu Rua AndréVoltolini 12.000 .NegociáveisfParcelado ..

Lotes Vários' - - Figueira Residencial Píazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes Vários - I_

" Amizade
'

Residencial Behling 10.000 Entrada + parcelamento
Lotes. ' " Vários -

. 1- VilaNava Pr6x. F6rum/Rádio RBN 33.000 20% entrada - sa)do.20x
. Lotes

I Vários" - Stà Luzia Residencial Geranium .8.000 SEM ENTRADA220 plmês,
• I

Lotes Vários - - Vila Rau Residencial Renascença Diverso! 30% entrada - Saldo 24x
Lotes Vários '- - ViÍaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Várias - - Barra Residencial Satler Diverso: 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15
,

80.000 Casa alvo - Aceita trocar-

Chácara 111500 - - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 ,20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - - Corupá Estrada Bornplant - Km 8 8.000 Seinmoradia - Parcela

\. Chácara 20000 -
-

- RioCerro Rio Cerro II - Km 20 50.000 Casa.com 183m2/Troca ./.

.

,
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LTßA.

LOCAÇÃO
"

C6d. 623, - Casa de alv, cl 2 quartos, 2

banheiros, sala, cozinha, lavanderia e

garagem, podendoa parte da frente se utilizada
comercialmente. Bairro' João.Pessoa, próximo
ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00
C6d.633 - Apto. c; '2 quartos, na Rua JOinville,
3511, defronte a DG da Weg - R$,400,OO
C6d. 654 - Sala comercial - Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 97 si 97 Ed. Diener - R$ 39.0,00
C6d. 657 - Salas,comerciais (17m I4,5/( 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) - R. ReinoldcrRau, 399 - Center Foca si
4 - centro - R$ 500,00
C6d. 663 - Sala comercial (área 40m2) R.
marina Frutuoso; 180 - Centro - R$ 300,09,
C6d. 696 � Terreno (15x28) R. Bernardo
Dombusch - R$ 250,00..

'

C6d. 697" Terreno{450m2) R. Marina Frutuoso,
em frente Schopping Jaraguá, Centro - R$
250,00 "

'

C6d� 688 - galpão cl 100m2, próximo a Weg II,
cl 2 escritórios de 75m2 cada, cl 750m2 de área
de carga e descarga cl 2 BWC, 1 trocador, 1
chuveiro e 1 mictório, cl refeitório, churrasqueira
cl cozinha completa e área de lazer. R$
'2.500,00

C6d. 126 - Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R.
Erwino Menegotti; R$ 38.000,00 •

C6d. 242 - Apto. cl surte. + 2 quartos e garagem
na R. Germano Marquardt, próximo à' Marisol - �
R$ 40.000,00
C6d. 392 - Terreno cl ,442,20m2 - Rua Jorge
Lacerda - R$ 58.000;00
C6d. 396 " Terreno cl 337,50m2 13,50m2 (13,50

, x 25) - Vila Rau R$ '14.000;00 ,�
C6d.125 - Casa de alv. (área 127m2 em terreno 1,1
de 400m2) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc, �
área serv., dEisp;, garagem I Lateral R. Princesa
Izabel, Vila Maba - R$ 35.000,00

'

�

C6d. �37 - Casa ai alvenaria - 220m2, semi- �
acabada cl surte, 3 quartos, demais
dependências, situada no Residencial
Piermann - R$ 50.000,00
C6d. 142 - Casa mista cl 140m2 em terreno ,\

364m2, sendo'3 quartos, sala, copa, cozinha, ' �
I;)wc, dep. emp., lavanderia e garagem. Rua 271:, �
'nl! 35, lateral da R. Alagoas.< Valor R$ 35.000,00 ,

C6d 143 • Casa em alvenaria ,cl 120m2, em i
terreno de 375m2 sendo 4 qtos., bwc, sala, copa, �
cozinha e garagem - R. Elprdeo Martins, 307 -

•

Vila Lenzi - Valor R$ 35.000,00 1
C6d 139 - Casa em alvenaria medindo 136m2, ss

em terreno, cl 420m2, cl 3 qtos., 2 bwc, sala,
copa, cozinha, área de serviço, varanda e' �
garagem - R. das Acácias s/fll!, Ilha' da Figueira.
Valor R$ 45.000,00

Parecer Comeréial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI 00177o.J

FONE/FAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

'

JARAGUÁ DO SUL - SC
.. t

APARTAMENTQS ,

C6d. 135 - Na Relnoldo Rau, 3 qtos, e demais dependências - R$ 58.000,00 - Bom para financiamento
C6d. 140 - Rua 25 de Julho, com 2 qtos, sala, copa, coz, lavand., ewe;: - R$ 40.000,00Neg.

CASAS
C6d. 33 - Casa na rua Victor Rozemberg, boa para flnanciamentó - R$ 15.000,00 '

,

'

C6d. 46 - Casamista ria rua:WalterMarquardt, 180m2, 3 Qtos, sala, coz., BWC, garagem, etc. Terreno c/647ni2sendo
17,00 m de frente, excelente ponto comerciar- R$ 80.000,00 - Neg. ao lado do Sorvetão II
C6d.71 - casa mista noChico de Paula, com 3 qtos., sala, coz.,lavanderia, BWC, garagem;todamurada - Â$25.000,00
-neg.
C6d. 14 - Casa próx. Sear com 3 qtos e demais dependências - R$ 50.000,00 - Neg.
C6d. 4,7 - Casa de alv. na rua José Emmendoerfer, com 310fn2, 4 qtQS, uma suite, 3 salas, copa, coz.,lvanderia, 5 BWe,
clis�nsa, garagem p/2 carros,.churrasquelra, hidromassagern, teto solar, terreno com 680m2 - R$ 130.000,00 - nego -

aceita terreno : "

•
"

"C6d.205 - caSa na Luiz G. Ayroso, com 3 qtos, 2 salas, coz., BWC, dispensa, área de serv., garagem � R$ R$ 50.000,00
-nego <

"

Cód. 95 - Casas na Uha da Figueira, próx. Supermercado Junges, uma de alv. com'11 Om2, 4 qtos, sala, copa, coz.,
lavanderia, ewc, garagem e outra de madeira com 3 qtos., sala, coz.,lavanderia, BWC, garagem, ambas consírudas no
mesmoterrreno - R$ 35.000,00 - neg."

'

.

Cód. 206 - Casa na rua Angelo Bar!Jffi, com 2 qtos, sala, coz, BWC,lvanderia, garagem - R$ 28.000,00 nego
'

Cód. 149 • Casa na rua Francisco Huska, com 3 qtos, sala, copa, COZo conjunta, BWC, lavanderia, garagem � R$
,

45.000,00 nego "

C6d. 143 - Caa na Tifa da Mosca, inacabada, com 3 qtos, demais dep, - R$ 16.000,00 nego
C6d. 62 - Casa na rua Alberto S. Dumont, Vila Lalau, de 2 pisos, com 6 qtos, sendo 1 surte, 3 salas, 3 BWÇ, COZ., área,
sacada, inacabada R$ 75.000,00neg."

'

,

Cód. 79 - Casa na rua João Planinscheck, de alv. com 2 surtes, 3 qtos, copa, sala, COZ., BWC, garage, terreno com.
414m2 + uma de madeira - R$ 68.000,00 nego '

"

'

C6d. 57 - casa de madeira na ruaMaxWilhelm, ao lado da Pizzaria Casarão - R$ 35.000,00 nego - Ótimo ponto comercial
Casa na Vila Rllu com 3 qtos, sendo 1 suite e demais depE!ndências - R$ 50.000,00

'

,

Duas casas defrote aWeg,II, de alv. com 3 qtos; COZ., BWC, terreno com 1.8ÖOm2 - R$ 25.000,00 nego
'

GALPõe$
Cód. 202 - Na rua Rodolfo Hufeenuessler, próx. a Duas Rodas Industrial- R$ 70.000,00 nego ."
Cód. 184 - ótimo galpão, próx. a,Recreativa Breithaupt, com uma área de 7.5OO,OOm2, localizado a 100mts do asfalto,
com 2.200m2 de construção - R$ 120.000,00 nego

l'ERREr«ls
Temos terrenos nos loteamentos: Cód. 196 - Amizade, Cód. 199 - São Cristovão, CÓcl. 198 - Dona Alzira, Cód 07 -

Azaleia, Cód. 98 - Divinópolis, cee. 1'50, Enk�, Cód. 123 - Próx. a recreativa.Marisol

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

,FONE (047)
372-0153 ': 371-6475

\._3tí�..JllDU""IDIIIIB.�""" CRECI1762..J

CASA ALVENARIA: c/4 quartos + dep. Ilha da Figueira" R$ 37.000,00
CASA ALVENARIA: c/2 quartos + dep: João Pessoa - R$ 13.500,00 + fino

CASA ALVENARIA: c/ 4 quartos + dep. Água Verde - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 4 quartos + dep. Jaraguá-Esquerdo - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: c/4 quartos » dep. Vila Lalau - R$ �.OOO,OO
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep: Jaraguá-Esquerdo - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep. Chico de Paula - R$ 45.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep, "2 plsos Figueira - R$ 32.000,00
CASA ÀLVENARIA: cl 3 quartos :+. dep. 25 de Julho R$ 55.000,00

'

CASA ALVENARIA: c/1 surte, 3 quartos ... dep.�guá-Esquerdo - R$ 89.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. Bairro Amizade - R$ 16.QOO,OO
CASA MISTA: c/3,quartos + dep, Vila lalau - R$ 32.000,00
CASA MISTA: c/4 quartos + dep. Bairro Vieiràs - R$ 17.500,00
CASA MADEIRA: c/2 quartos + dep. Ana Paula II - R$ 15.000,00

, TERRENO: c/425m2 Loteamento Verbine - R$ 7.000,00
TERRENO: c/329m2 Vila Nova R$ 18.000,00
TERRENO: cl 733� Loteamento Marquardt - R$ 8.000,00

TERRE,NO: c/420m2 Jaraguá-Esquerdo - R$ 10.000,00
TERRENO: c/500m2 Jaraguá-Esquerdo - R$ 12.000,00
TERRENO: c/567m2l1ha da Figueira - R$ 15.000,00
TERÁENO: c/539m2 Estrada Nova - R$ 1,1.000,00
TERRENO: CI 450m2 Bairro Amizade - R$ 15.pOO,OO

Vende-se Casa na Vila Nova, terreno
com 865m2, casa de alvenaria com

190m2, ótima localização. Base de

preço R$ soeu, aceito troca. Tratar
com o proprietario no 371-8835,

Vende-se Terreno em Schroeder de
450m2 por R$ 2.500.00.Tratar 392-

, 4400.

Aluga-se Casa, na Barra por R$200.00
'

com 3 quartos. Tratar 372-3810 as

12hs.Vende-se Terreno na Rua Erwino
Menegotti, pröxímo ao Supermercado
Rau, pronto para construir com 525,30
m2. Informações 372-1153.

Vende-se casa emBarraVelha 90m2 por
R$ 8.500.00. Tratar 973-9948.

Vende-se Pastelaria na Av. Mal.
Deodoro, 615, tratar 311-8109. ' Aluga-se Casa pequena com 3 peças

por R$ 150.00.Tratar 371-4433 falar '

comJoao.
'

Vende-se Terreno em Barra Velha

proximo a praiá doTabuleiro, aceita-se
carro no negocio. Tratar 433-1921 com
João.

' Aluga-se Apto.Tratar Rua Emilio
Mafra Cardoso.lül ou 372-1850.

Compra-se Chácara na Pedra Branca
ou' Rio do Luz de ate R$
15.00�.OO.Tratar Rua Franscisco
Ruscka,520 em frente .a churrascaria

"

Pereira. .'

Vende-se Casa com 270m2 Semi
acabada por R$5 mil aceito
negociar.Tratar 371-4854.

Vende-se Casa para tirar do local por
R$ 700.00.Tratar 973-3341.Vende-se terreno em frente ao Rodeio

casa ao lado n3713.
Troca-se casa' em Guaramirim de
140m2 por Apto em Jaragua.Tratar
373-0725.

Vende-se casa de alvenaria.
sobrado.Tratar 973-3953. '

CONSTRUIR?
REFORMAR?
CON'rRA7E A MELHOR!

�OO·
EMPREITEIRA,
PlNBEIRO
Mão, de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, 115 - Fones: 372-2486 e 973-9733
1 "
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CORREIODOPOVO ,,6' CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS / IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997

"." HAB"AT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

MOß! IARA
eRtel4JAll

VENDAS

. 101- Casa 220m2 cl suíte + 2 dormitórios demais

dep. Rua Campo Alegre.
102 - Casa 160m2 cl laje 3 dormitórios - Rua

Epitácio Pessoa
103 - Casa com 100m2 com 3 dormitórios
Loteamento .Ana. Paula.
104 - Casa com laje 130m2 terreno com 520m2
- Estrada Rio da Luz próx. Malwee
105 - Casa dealvenaria com 180m2 com suíte +.

2 dormitórios demais dependências - centro.

106 - Casa com 150m2cl 3 dormitórios + dep. de
empregada "ua Itajaí.

.

. 107 - Casa com 368m2 terreno com 727m2 próx.
Hospital Jaraguá'

APARTAMENTOS
201 - ApartamentoOond, Amizade 3 dormitórios
Poupança + financiamento
202- Apartamento Ed. ÖalValho com 155m2com
3 darm. Foupança + financiamento; .

203 - Apartamento cl 3dorm. (surte) Ed. Izabella
Poupança + financiamento
204 -Apartamento com 3 dorm. (suíte) Ed.
Izabella "Quitado"

.

205.- Apartamento Ed. Vila Nova � Etltrada +

financ.iamento..

301 - Terreno com 598m2 I..ot. Papp
.

302 - Terreno com 540m2 Lot. Versailles .

303 - Terreno com 400m2 Oentro
304 - Terreno-com 525rJl2 Vila Rau
305 - Terreno com 420m2 Bairro ÁguaVerde .

.306 - Terreno com 382m2 Lot. Kaiser
307 - Terreno com 4()8m2 Rua Antonio Kbchella
- Ilha da Figueira
308 - Terrenocom560m2Lot.SanPif)roPoupança
+' financiamento

' .

309 - Terreno com 300m2 Rua Ney Francö
310 - Terreno com 720m2 Rua Francisco ae
Paula
311 - Terreno com 538m2 Faculdade
312 - Terreno próx. centro com 80 margas
excelente pl chácara ou recreativa
313 - Terreno para chácara de 11.5oom2 Boa
Vista com lagoa e árvores frutíferas
314 - Terreno com 37.0oom2 - Vila Amizade
315 - Terreno com 1.250r.n2 - RuaTreze deMaio.

ALUGA-SE
401 - Apartamento Edifício Carvalho com 3'
dormitórios
402 - Casa com 3 dorm, Bai�ro Brazão
403 - Casa com 2 dorm. Bairro Brazão
404 - Apartamento Ed. Imigrantes
405 - Sala comercial Leopoldo Janssen
406 - Casa próx. Elásticos Zanotti - R$ 250,00
407 - Apartamento Ed. Juliana com 3 dorm. .

.

408 - Casa em aívenana Rua Pres, Juscelino
próx. Corsário
409 - Salá com 25m2 Ed. Pica1li - Centro

. 41.0 - Casa com 3 dórm. Rua Max. Ziell'lann'
. 411 - TELEFONES RS ·110,00

RUA FEUPESCilMlDT, 157 \

(AO IADC)DA 1001.FERRACENS)
FONE: 371-8009

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRlaSLmA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em construção - Siãtema de Condomínio
\
.

Edlt. Petúnia - R. J0s4Emmendoerfer
.

- Apto. cf111m2 - 211 andar, cf 2 qtos e .demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - Fí$ 50.000,00 - entrega chaves em abrlV91
Edlf. Dlanthus - RuaMarinaFrUtuoso'"

.

- Cobertura Duplex 904cf397,80m2, ,c/3 suites edemais dap.lareira - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada+ parcelas de condotnlnio
a partir de R$ 2.041,16, reajustados pelo CUB

.

, .'
,

\

- Apto 702 e 801 c/225m2 - suite + 2 qtos., sacada, ch.urrasq; individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Entrada +
parcelas <te condomlnio a partir de R$ 1.233,40 reajustados pelo CUS'
- Apto 304 cf 214m2 - entrada + parcelas de condomlnio a partir de R$ 1.098,50 - reajustados pelo CUB
- Cobertura Duplex 903 C/397,8Qm2, GI 3 sulte� e demais dep., iareira, churrasqueira na sacadam. 02 vagas de garagem - Entrada +�rcelas
de Condomlnio a partir.de R$ 2.149,38

. ,

Edlt. AmliranthuaRuaAdolfoSacarl-/atda RuaAmazonu{SCAR)
- Aptó c/300m2, temos disponlveis apartamentos nQ 301, 302, .501. Entrada + parcelas condomfnio de 3,65 Cubs (R$ 1.539,75)/mês.
Residencial Tulipa - RuaAngelo Sehlochet
- Apto. 401 com 146,96m2 - Entraga R$ 9.214,00 - parcelas de Condomlnio de.2,04 Cul;>s (R$ 861,51)/mês
- Apto. 604. cl 152J22m2 entrada R$ 9.410,00 + parcela de oondemlnio de.2,11 Cubs (R$ 890,10)
ResidencialAmarillys/fua Ângelo Tor/nelll- Vila Nova
- Apto. cf 01 suite + 02 quartos e demais dep., sacada cf ch�Jrrasqueira - Entrada R$ 22.000,00 + parcelas de ccndommlo de 1,934 Cub (R$
815,85) - entregachaves nov/98 .' .

- Apto. c/01 suíte + 01 quarto e demais dep., sacada c/ churrasqueira - Entrada R$17.500,OO + parcelas de condomlnio de 1,612 Cub"s (R$
.680,76).

.

ResidencialMagn6lla - R. Pe. Pedro Franken -Centro.. .

.

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

•

CASAS
- Casa alvenaria C/200,OOm2, na Rua Ollvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$,60.ooo,OO
- Casa alv. 'cf130,OOm2 - 3 quartos e demais dep. troca-se 'por apto; - R$ 55.000,00
- Casa Aiv. c/ 03 suites + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00 .

• Ca$8 c/320,00m2 - 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar{jantar; cozinhamob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira, piscina
5,OOm x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi - R$180.ooo,OO. .

'

- Sobrado em alvenaria c/ estilo rústico, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madêira e tijolosmaciços - Bafra
Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo à Furb.

.'

- Casa em alv. c/.03 quartose demais dep.- R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00

TERRENOSi .

- Terreno C/28.269m2,.no trevo que vai a Blumenau c/165m de frente pl BR 413, contendo uma casa de
'

madeira cf 150m2 + galpão
.'

de alveDaria c/ 200m2• R$ 170.000,00
.

- Terreno c/ 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392;OOm2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lãlau - R$ 18.000,00
- Terreno .c/396,22m2 - RuaEleonora s. Pradi, Centro�' R$ 37.100,00 .

.

- TerrenoC/350,OOm2�R laI. - R. tat, da JoséT. Ribeiro - Próx. TubosMohr - Rf10.500,OO ou 'entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 6t6,OOm2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol � R$ 65.000,00
- Terreno C/420',OOm2 - R .•Donaldo Gehring - Ao lade ceemo Turismo· R$ 45.000,00 - troca-se pof casa ou apto.

.. GALPÃOINDUSTRIAL/COMEF,tCIAL' .

- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,OOm2, e o terreno com 654,OOm2• Rua João Franzner, em ffente à

Igreja São t.uiz Gonzaga. Preço R$ 39.800,00.
.

.

• Prédio comercial· 3t2m2 • R, Adélia Fischer,.720 - R$ 80.000,00 • aceita parcelamento ou troca parcial pl aptolterr.enQ.

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
• Apto'c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)'

.

- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Eleonorä S. Prad! - Ed. Anthúrio
• Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep.• BR 280 Guaramirim
- Apto. c/ 03 quartos, 03 BWC, cl dep. empregada - R. Preso Epitácio P.essoa
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 .

- Apto. cl 02 quartos e demais dep., si garagem - R. Max.Wilhelm, 837
• casa c/01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. cl 02 quartos e demais dep•• R. Antônio C, ferreira - próx. Arte Laje
• Apto. cl 01 quarto e demals dep. cl ar condicionado - R. Joihville
- Apto. cl 01 quarto, copa, cozinha e BWC • R. Joinville
• Salas comerciais em. diveros locais
- Apto, c/ 03 qtos e dem�is dep, - R. Bernardo Dornbusch, 590

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 .., FONE: 371-8814
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VARIEDADES - 2

,Confira aHistórià

"A História �e nossa gente nãapodeficar só na
saudade". Ô Passado só é' importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há8tl1UJS
- Em 1989, DomMuriloRamosKrieger; bispo auxiliar de Florianópolisvinha �

Jaraguâ do Sul, para o cerimonial da ordenação diaconol de nove jovens da '

CongregaçãodosPadresdoSagradoCoraçãodeJesus."Dentreessesencontrava
seojaraguaenseOsWaIdoJoséMabba,fillwdeOswaldoelnêsWeilifurterMabba.
A cerimônia era conduzidaporDomMurilo efaziam os votos de diáconosAlceu

Luiz Weber, Alceu Kuhn, Aure1io Pereira, Oswaldo JoséMabba, AlfredoSüva
Rios, MateusHellmann, Eugênio Venzan, OdiloHoepers e José lrineu Victor. A

comunidade jaraguaense e da microrregião e�"Chamada a participar desse
.

'

momento de graça e defé, em sinal de apoio a esses religiosos da Congregação
doSC], que iamassumir� importameministério, se colocando a serviço deDeus
e dos irmãos.

Háôanos
-EmI991, setoresdacomunidade-Acijs, CP!, FeTjePoderPúbüco- colocavam
emprática oprojeto ''JamguQ 2.010", por onde se discutiriam asperspectivas
doMunicípio.ede toda amicrorregião, apartirdofinal deste século, 'demodo a
preparar uma nova sociedade para as geraçfes. O painel "Desenvolvimento
econômico", acomecia.no anfiteatro da Weg, com presenças restritas a 120

convites.Eraacomunidade limitadaporseusprincipaissegmentos representativos
edeforma organizada; acima de corespartidâriase interessespartiadares, aos
quais eram os trabalhos'oferecidos, como contribuição aos dirigentes atuais e
aos que ainda estãopor,vir, em Jaraguâ doSul

,

- Em'solenidade quecontou coma presença do vice-govemador, dr. Antônio
CarlosKonderReis, a direção da Weg apresentava a, empresários epolíticos 'o
novo Centro de Treinamento daempresa; inauguraJo no dia 22 de março.no
Parque Fabril L Silva lembrava que o Centroweg significava, na prática, o
ProgramaNacional de Qualithde eProdutividade.

,

.

Há4tl1UJS
- Em 1993, .Jaraguâ do Sul experimentava uma migração desenfreada,
transformando o sonho de encontrar e_,;,prego e salário empesadelo. Pessoas
sem qualificação profissional egressos da lavoura e sem vivência em fábricas,
não encontravam trabalho e muito menos moradia decente, favorecendo a

faveliiação e crescente criimnalidade.. Osprontos-socorros dosHospitais 'ÍSão
'

José" e "Jaraguâ", atendiamna década de 80 cercade 15mil.pessoas é, em 90

(1993) já superava a 32 miL Não haviam vagas nas escolas; os hospitais
superlotados, perdiam a qualidade dos serviços prestados. Não se impedia o

dir�ito de ir e �ir, e sim, que não tivessem vida pouco digna a qualquer ser
humano. Empresários empreiteiros traziamdefora amão-de-obra, que vinham
comsuasfamllias; algumas buscandoabrigodebaixodaspontes. Outros vinham
sozinhos, mas eram submetidos a regimes de trabalho, em barracos, mais
degradantes do que no tempo da escravatura; principalmente os do Paraná; em
que cada cidadefantasma de Jd, surgia um novo bairro em Jaraguá do-Sul:
',', Há2 tl1UJS,

'

,

- Em 1995, nos dias 21 a 23 de abra, realizava-se a ''Volkstamfest in Jaraguâ",
aproveitandooferiadiio, umafestädedançaspopularesquejátinha6(X)folclo�
confimtadosde váriaspanesâoEstado.Amaiorpartedoprograma era cumprida
na SociedadeVieirense, mas havia desfiles 'n.a Rua Reinoldo Rau e

apresentações na Praça Ângelo Piazera. Vários grupos também se

apresentavam em cinco bairros da cidade, através de iniciativa do Sesi de

Jaraguâ do Sul.
- O Grêmio Esportivo Juventus, realizava no Estádio João Marca/to um

amistoso contra a equipe do Tupy, de Gaspar, como preparação antes do
inicio da segunda fase do Campeonato Catarinense desse ano, enfrentando
no domingo aforte equipe do Figueirense, da capital do.Estado.

;';.,"-
..

.

Sexta- eira, 4 de abril de 1997

,RIO DO SERRO E SUA HISY.ÓRIA (56) - APOI\À'AMENTOS

Estalotomortraumacosacons/hÚdaem 1950emRio.CemJ II. Seu}JT'OJlrildór;o erao sr.RicardoWendorjf,
filho de imigrantesalemães que vieram deBlumenau, ,viaRio do Testo, atualPomerodê. CIlSIldo com ELYa

, MoelJer, deMassarandubadeslaclJva-se'àãtividode de tartóaria,profissão em quefoiumde seusexpoenta,
fabricando'tonéis de dimensões desco1nU1llJis, apenas com,a escola quefreqüelÚbu, sem especiaJigzçõo.
Em edições seguintes vamosmostmr o que estes�nimos heróis do interior conseguiamfazer, apenas
com eScola primórià. Observem o bom gosto dil conslrufiio

'

, ,
,

'

'A primeira guerra mundial ca�ou grandes
transtornos ao país, em todos os sentidos,
especialmente pelo fato de ser SC, Estado

,
fortemente colonizado'por imigrantes alemães.

De acordo com-a "Comarca ", de Joinville, o
superintendente municipal suspendia as licenças

:'" para bailes públicos em qualquer ponto do

MuniCípio, indusi� �os distritos de Jaraguâ;
, Hansa eGuaramitim (?). Entre os bailes que se

realizavam sob qualquerpretexto oujim.
O "Jornal ODia ", da capital do Estado, pelo

seu diretor, dr. J.' Thiago da Fonseca,
classificava o movimento dos contrários ao

governo do dr. Felippe Schmidt de "Conspirata
de opereta", ao rebatera orquestrada sublevação
de Santa Catarina, com vistas para conquista de
posições ambicionadas e jamais conseguidas. O

,

projeto era desencadeado na�' ruas de

Florianópolis e, de fato, teve sua execução no

estabelecimento de um governo no Campo 40
Manejo (hoje o Instituto Estadual de Educação)
com escalaspelodestróier "Alagoas"epelo "Café
Popular". A atitude do governo da República,
rompendo relaçõesdiplomáticas e comerciaiscom
a Alemanha, por atentatório à segurança e à
realidade dos neutros era tomada dentro das
normas usuais da diplomacia mundial. Dizia o

jornal: "Enquanto a/ufa se localizava noEuropa,
não ocultava as suas simpatias pela Alemanha,
sem insinuações, sem interesses, mostpindo que

podériamos tomaratitudesradicaiscontrárias aos
interesses germânicos, desde que não estavamos

em jogo, nem receberiamos nenhuma ofensa
daquelepaís". Por isso, dizia, ojornal não deveria
preocupar-se com o amordaçamento de suas

idéias e de suas opiniões, ele, o "Jornal O Dia"

sempre combatia o fantasma do perigo alemão
.

em Santa' Catarina" em homenagem aos

sentimentos da população de origem teuta e à
reduzida e laboriosa colônia germânica no
.

'

Estado,
Os contrários a esse procedimento, sempre

enxergou aquelefantasma e não admitia que seja
brasileiro quem se origine de raça alemã.

"

Hoje, no dealbar de um novo século e milênio, '

após leituras infindáveis de
, escritores que se

preocuparam 'em desmistificar a idéia de

conspirações contra os inieresses do Brasil, para
onde vieram em barcos ,à 'vela para ajudar a'
colonizar o nosso pais, entendemos o que Os

imigrantesdeixaram nos seusepitáfios, o seu amor
ao B;asil, como, pot exemplo: "Heimat ist, wo
unsere Toten schlafen und ihreGedanken wachen"
.: traduzindo - Pátria é, onde os nossos mortos

dormem e seuspensamentos velam.
Dado o casodo "Paraná", ojornalmudoumuito

naturalmente de atitude, dentro da voragem das
acontecimentos qua arrastaram o Brasil, com a

Pátria, com a honra da bandeira, fossem quais
fossem as conseqüências de nossa atitude.

A campanha de difamação contra o Estado
de SantaCatarinagermanizadasubiu àsmaisaltas
temperaturas. DoRio, a capital do Brasil, vinham
notícias as mais disparatadas, enviadas por
interesseiros daqui. De lá vinham fantasias
maravilhosas.
E o comandante do destróier "Alagoas" veio

nos surpreender nos braços daAlemanha.
Alegava-se, no Rio" que as canoas dos

,

pesacadores da Babitonga faziam à noite sinais.
de tijelinhas para cruzeiros alemães que
vagu�avam no alto mar: o "Richard Paul"

.

projetava nas nuvens os sinais cabaltstioos do seu
formidável holofote, e pelas nossas alfândegas
entravam diariamente metralhadoras, canhões e

fuzis para um exército invisível! Blumenau,
Joinville - incluindo a a.ldeiaziTJha.deJaraguá
e Brusque, punham em perigo a integridade
do Brasil... Vejam só!
Fritz von Jaraguâ • 4/97
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-. por Egon Jagnow

Lembranças.dopassado
Nos prim6rdios da

colonização a igreja teve

grande importância. A Igreja
Evangélica (que está

festejando seu 90°
aniversário de fundação),

particularmente, é atribuído
Q fato da continuida1e dos

.

costumes e da língua dos

imigrantes alemães. Os '.

pastores que os

acompanhavam' não
. -fundavam somente igrejas,

mas escolas também. Na
maio.ria das vezes, o prédio
escolar era' construído antes

.

da igreja, servindo esta

� também para os cultos
divinos.

Isto também' ocorreu em
.

Foto inédita onde aparece a igreja; a escola (à esquérda) e a casa pastoral (à'direita)
Jaraguá do Sul. A primeira
escola foi erguida em 1907.
Em 1920 foi construida a

nova escola, ampliada em

1924; A 'igreja só foi
concluída em 1935. As

,
paredes internas das duas

primeiras salas de aula eram

removiveis, possibilitando a

transformação da escola em
.

sala de cultos.
A lição que se tira disto é

que a igreja (ou as igrejas)
.

, preocupavam-se, naquele
tempo, com o indivíduo como .

um todo. Olhava-se para o

aspecto cultural, a 'formação
secular e espiritual. Coisa'

.: que hoje em dia nem sempre
ocorre.

--����.g .

Outra foto inédita; o interior da igreja, vendo-se ao lado do altar doispinheirinho«de Natal

blSlRtllUIDOR

III__
FERRO PARA CONSTRUÇÃO.

372-2922'
GERDAU

-PROIVIO.ç'Ao*
Ferro CA 50 ;5/16" , ; .. R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8" : R$ 4,18/br

.

Ferro CA 6Ó Estribo � �$ 0,82/br
Tela soldada para laje e piso.. �

; R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç

*VeOOenns�qualqutYqUantidade*

R. Conrad Riegel, 170
Jaraguá do Sul
(Ao lado do

Ferro Velho Marechàl)
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alia,. "eúato,·. Je
.Ja

(J a4tUta ' '1tafat e Cjue em

,

p- L cf, d-' t i, c 0.' !vz,etLe te4cf, d-eu

�'IJfJ� ��'
e -t h a '-t d t editaJo..'

Sm�aLLa, 56 'IILém dr)
,

awJJ-, é lU!'t�
,

f-ti,me0o. 'mU'J-at

"

Cjue d-U'J-tfút dad- e1tecdtadiJ. na

j,Mp-Ua� dad- 1� Màbut de
�.que !Úta ,ho.d-d-a $eH,�a
Mãe� do.d-h�,
na épOca. qo.i, C'ßIH, S��

,

ela que� mai,d- de.' /50
a ,p-tnia4 e ��
� '1oJoJ, em ci,daded-' 'dr)
o-d-� e VaLe do. 1táfat,
'�' " Valedo.P�e
�; �Jkoe:4MG�#IO�.�OM4DIéu Je 'kI�'kI� «a d-ede da
�'�.UHtark� �rk�. Um IllémcIM��, -tetfl4o. de' 1tafat. ',II�cIMlI'liuta&,
ma�d- p-ai,M.ed- é a cIM��,� de CiIde que fá1tauJa�' ''A1udad- ded-tad- P� elo. Pe4U, eM

� ,em, -mwu;z,U que ena . � �c!ed-' em, São. P,q,«lo.,,� p-aUarteH,d- que ed-tão. .fiinà.
� ieHv.ú� I1UIIIaUHO/.t�e, em, �-u ein .febuu, �rJcu ,fá ham eo.m 40 aH,o.d, de
em,',� e� e ,1983 �� a ßdudo-d- So.ci,aU e em �'�� �/Ud-ão.,' lj{)aLiBA
que edá�� ß�,� 'Ha 11áli.a e dlUtÓ4i,a, na UntlLaÜ o. a4tUta, co.H,taH,do. ß-tha4dt Sm�aLta
-��do.A1� Ha,ß��cU (U� do.:Vak,' ,��, �,,�, �.,d-e um �JM,
.de lJ1/o.Llrtalttf Ij{)eette �' de �ded-' rk.1lafai), em, 1ta;at.

,

p-aUCUfeHA- ,Io.-tam rpte além, de � aJ,

(�Ja A1� �d-;,�� Suad- p-i,ntU'J-ad- H,ão. �'ao. ozoo e C/U1,(.Úrkd.e«,�,
MaLItad,), �'H,(J.,�;a�rk edão.�� Hiio.��rk paM, ru klu,�
P�A1�,e� �d.e«,� em, tdad. (N,t HtWlaU,� ��. "lid- coloca. ��
em,� rk ummM-paM: �Ha1� rkhlUda também e�po.4-tad- em � não. d,ã(J.�, �,�!Úta to.taJ
1.eI1,��. 'S�JM/y�, �. São. M�', l,o.f1teH,ie ao.' oioo é �.' "Me�
$m#ia� 'em,sallliae�. �que� a �·�todrúo.d- �C'ßIH,�

duo-.� oMa CUJJ,. II' ,2uando. ,clJ,i,afl'ça, ���� o.d- 'd�taLhed- ", o.bd-e-tlLa p4o.IUd-ão. ",: c(J.H,cluJ,
awJJ-, em, 1952, C'ßIH,UHta S� fu� em, "ßd-bo.Ç(J.d- do. VaL� do. S�aüa. o a-ttuta

, S�,,� de �
!. pbdwia em ó.Ú»'� SaH,io. AH,d4é (SP) e p�" e "ß� do. também

'

p-o-d-d-ui !Úta�' é paMe ,b
tda.A1aUkvtrk,'� ,���, VaLe do.1tafat", que '��,� �aH,de Ütfaçã8."Cjae
��cIa�, ,�-d-e,� SanJa -tetlJ-atam e lJ-'eco.lJ-dam peLo. meeo« deU�, e�U,te eH,ke ele e (ii

em, �,co.mo. oaso« e e� - ein Jiafat. lLcí",i,ad-' p-aUatfend- da ruvk, �o.Valedo. �rk��.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Sexta-feira, 4 de al!-rll de 1997

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar..• (XU)
Tio Eugênio

A uma pergunta à Fritzi Fiedler, como eram os tempos que
.

_"...

antecederam à II Guerra Mundial, 'ela [ez a seguinte
revelação: "Papai falava sete idiomas. Antes e durante a

guerra ele ouviamuito as transmissões radiofônicas alemães,
.

. .

.. inglesas, francesas é italianas. Como ele não podia manter

escritos ein língua estrangeira que podia complicar 'a sua

vida, ele que era excelente. estenógrafo, anotava as noticias

captadas e, de manhã, co11J muita freqüência era procurado
porArthur Müller e outros de seu relacionamento, .para se

informar o que estava se passando no mundo conturbado e,

daí terem sido publicadas notas no ,CORREIO DO POVO, o que
sâ muito mais tarde saía na imprensa diária brasileira.

Dona Fritzi revelava um hábito dafamilia'Vogel. Diziapossuir
um trançado de cabelos que vem de gerações dos Vogel até o

bisavô. Tinham o hábito de cortar de cada geração, do mais

velho, uma mecha "de cabelos com a qual faziam um traçado,
cujo começo efim era acabado e_m ouro eprata. Seupaisempre _

tinha estetrançadocomo unia relíquia dafamüia. Iamemostrar

qualquer dia! Sobreveio a sua morte em 1/5J19�1. Numa das
entrevistas publicadas no "Mensageiro de Jaraguâ-Jaraguâ
Bote", com Luiz Maffezzolli, em "O Nono dos quebrados e

destroncados ", este benfeitor da comunidade sofredorafalava
, ,

da forma como adquiriu propriedade em Santa LUzia e,

curiosamente, no dia 14/2/90, .encontrei no velório da sra.

Rubini, na Barra, o sr. Ricardo Hruschka, que então morava
em Joinville. Ele leu no "Caçulinha" JaraguáBote, e informava

,

que 'o segundo terreno queMaffezzolli (pai) comprou em Santa

Luzia, foi de Francisco Hruschka (seu pai)" que o mesmo
,

I

comprara com a intenção ·de doar aosfilhos. Maffezzolli queria
alugar. Hruschka não queria, preferia vender. E vendeu por 2

contos de réis, mais 6% de juros ao ano. Se não pagasse no
. .

primeiro ano, no segundo pagaria 10%.. Até 'a próxima.

VARIEDADES - 5·

VIDA ROTÁÀIA .

Rotary de .Iaraguâdo
.

,

'

Sul'comemora 45.anos

.'

Jaraguá do Sul - Terça-feira, 25/3/97, o
Rotary Club Jaragúä do Sul, reuniu-se
festivamente, para assinalar o 45°' ano de
existência, no salão de festa da AABB. Na
ocasião ingressaram mais dois 'novos sócios -

os rotarianos Laércio LuizCoelho e JoãoCarlos
de Souza que, após empossados, receberam de
suas esposas Dionisia e Márcia o distintivo
colocado na lapela, conforme mostra a foto

anexa.

Após uma breve alocução do rotariano
MarIo Sousa, governador do Distrito

4650, ano 1987-1988, procedeu-se a

entrega ao rotariano Rodolfo

Hufenuessler, do. diploma de

"Companheiro Paul Harris", a medalha e
,

o distintivo, sendo aplaudido e muito
. cumprimentado.

AULA DE PINTURA '

DESENHO E PINTURA - ÓLEO SOBRÉ TELA'

Al1lsta Plástica:
.

ARLETE SCHWEDLER

Orientação Artística
1963 - Estudos com IRMÃ COPPERTINI - Itália.
1974 - Mestre em pintura: REINÀLDO MANSKE - Blumenau (SC).
1977 � VICTOR KURSANCEW - Joinville (SC).
1980 - FELIX LlDUNZ - Lituânia.
1992 - EGENOLF THEILACKER - Timbó (SC).

Obras em acervo

Consulado do Marrocos - Paris - Fré[lnça..
Universidade de Bochun ,- Alemanha.

. Assembléia Legislativa de Floriahópolis (SC).
Coleções particulares em: (SC) Jolnville, Blurnenau - ·(PR) Curitiba - (SP) São
Paulo, Mairiporã.

'

lnfclo das aulas: 07/05/97 (Quarta-fetra)
Horários: 19:00 às 22:00hs (Quartas-feiras)

.

8:00 às 12:00hs (Quintas-feiras)
14:00 às 18:00�s (Quintas-feiras)

Local: AABB (Associação Atlética Banco do Brasil)
Inscrições: Com Arlete, pelo fone (047) 372-1153

•

Se você quer
re�lizar velhos
sOnhos sem perda
de tempo, fale com

o gerente BESC.. ..tcrHitt .
.

Venha falar�� o gerent� ,

Sua empresa está precisando Crescer já? Você está visualizando um

novo nicho OEl mercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro? Venha falar com o BESC, que tem multas modalidades de

.

crédito", inclusive pára máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis, Não ímportao tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçamento,

Reléi?<e e sonhe.. O BESC ünancia. '

.
.

o

51
>
o
c:
a.
."

�
.

u
'"

o
"
• I

·on

�

BESC,
o Banco de Santa Catarina
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�I

Pipoqueiro ARMELINDO RÓSA, nosso
homenageado desta semana, 25 anos ao

ledo de várias gerações da juventude I

�����������������Jamguaense,

,

HOMENAGEM
(jFCommuita satisfação, a
coluna desta semana

homenageia uma carinhosa

pessoa que há muitos anos

está presente no dia-a-dia
.dos jaraguaenses. A

referência é ao Sr.

Armelindo Rosa, de ?2
anos, simpático .pipoqueiro
que' exerce sua atividade há
exatos 25 anos, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, em
frente ao Colégio Divina

Providência e à Igreja São
Sebastião.
Durante os intervalos das
aulas e.nas entradas e saídas
das missas, ele não é' apenas
um vendedor de pipoca, mas
também aquele companheiro
que sempre está disposto á

ajudar e a escutar o que
temos para dizer.
De fala mansa, bom astral e

sempre�companhado de sua

CENTERRSOM'

Cn's - DlSCOS - F1TAS
, Av.Mal. Deodoro, 406

,

FONE: 371-284,7

boina branca, o jaraguaense
Armelindo se sente

p ,

orgulhoso do que faz.-"Uma
humilde profissão que me
deixa realizado", enfatiza.
Sua ligação é muito próxima
com milhares de estudantes
de várias gerações.
Acompanhou o desen
volvimento de muitas

crianças que hoje já são'

papais emamães. A quem faz

questão de cumprimentar a,
cada reencontro.

Para ele, a juventude está
cada vez mais esperta e

independente de. seus pais.
Recorda que nos anos 70 e

80, os estudantes tinham
.outros valores. "Eram mais

direcionados à união da

família", revela. Por isso, é
defensor tíe uma 'maior

,

aproximação entre pais e

,

filhos.
É casado com a Sra. Undina,

CAn CWOPP GRILL

Av. Mal. Deodoro da Fo� 97
Fone: 372-3225

COLÉGIO
,

.IÃO tuír
AGRADECE

r:::ifr> "A Banda Marcial do

Colégio São Luís está em

plena atividade e neste ano,
está sendo implementada
com novos instrumentos

graças ao-apoio cultural
recebido da MarisoL

Deixamos aqui registrado o
nosso agradecimento,

180 horaspra
vocêfalar inglês!

RuaÂngelo ScbiOchet; 118
FonenFax:371-7665 , FONE: 371-5309

,

COLABORAÇÃO
r;jj}?

Estoque de frases aq
da coluna ganha um vali

reforço, graças à leit
Adriana Conti, estudante
Colégio Divina Providêncl
Ela acaba de entregar :
total de.32 frases que a'

poucos serão inseridas ne

espaço. Agradecemos
colaboração.

a população para esta

saudável atividade física, e
recreativa.
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GAROTO E GAROT.
VALDETE'

,(jF Serginho Cunha

equipe transfórmam, hoje,'
palco da boate Marrake
em passarela para a escol

da Garota e do Garot
Valdete Piazera,' d�ndo o' Sempre presentes 'nas melhores badalações da c_ity, VIVIAN' K.

pontapé inicial para os iEMMENDOERFER (esq.) e ÀNDREIA C. LEONE, em total sintonia de
hä 50 anos, com quem teve especialmente ao .Sr. cO,ncursos de beleza, olhares e movimentos

'

sete filhos. Reside na Ilhada Vicente Donini e demais
.

estudantil da cidade,'
\ I

Figueira' e não esconde seu Diretores pela importante. Ingressos antecipados com estarão neste domingo (6) no Piffer e Rodrigo Mendonça.
amor por Jaraguä do Sul. "ájuda. Aproveitamos para ' os alunos do Colégio ou no Parque de

'

Eventos' de
Numa época em que os parabenizá-lo pelo Coimtry Beer, ao preço de Brusque -Iocal daFenarreco' CURIOnDADE
valores'materiais ganham magnífico _ espaço cinco reais. - para a realização de mais �Numa prova de salto de ,

cada vez mais espaço, comercial Mega � tore ,":m tm' de muita rãs, .realizada na Califórnia ©esperamos que o grande Marisol, recém inaugurado. , LORD LAMA 'irreverência .. O ingresso em 1965, uma pequena rã,
valór humano que Sucesso amigos" (A � Intitulada como a banda !custa 15 reais e o 'início da africana atingiu a incrível (jF O garotão chega na
acompanha o Sr. Armeiindo Direção). revelação de Curitiba no ano Ibarulheira está p�evisto para marca de nove metros e farmácia e pede uni

Rosa sirva de exemplo à passado, a Lord Lama se às 21 horas. 'setenta e cinco centímetros, afrodisíaco bem potente:
nossa juventude. LIGAÇÃO CARA apresenta neste sábado (5), num pulo que não, foi.

'

- Sabe o que é? É que hoje
�Estranho o atual horário na Notre Dame.' com a homologado porque a vou sair com dúas garotas,
de funcionamento do Posto promessa de. agradar a, TEATRO . "atleta" pulou segundos' que são umas taradas!l!
Telefônico da Telesc, situado, gregos e troianos, dado ao

,

�Com direção de Silnei depois do tímítedetempo. - Tudo bem, leva este vidro.

à Rua Exp. Gumercindo da seu vasto e variado Siqueira, o Teatro Carlos Podetomaragoraquedemora
Silva,nocentrodaçidade.À' repertório. Ingressos para o Gomes, de Blumenau,

. NIGHT BIKERI umpouco para fazerefeito!

noite, 9uando recebe um showjáestão' sendovendidos apresenta hoje e 'amanhã, a (jF Toda quinta-feira, a No dia seguinte o cara

grande número de usuários, na Visual. Vídeo Locadora, 'partir das 21 horas, a peça partir das 19 horas, ne Praça' aparece na farmácia Iodo

funciona somente até às 21 'ali na Reinoldo Rau. Intensa Magia, de Maria Ângelo Piazera, a Secretaria quebrado, com cara de quem
horas.Bxatamente o horário Adelaide Amaral. O elenco é de Cultura, Esporte e Lazer não conseguiu dormir:
em que se inicia a aplicação RAIMUNDO.l composto. por ,Mauro vem realizando o encontro - Ai, por 'favor, me dê 'um
da tarifa reduzida, o que (jF Os "químicos" res- Mendonça (Prêmio Shell de Night Bikers. A iniciativa linimento!

proporciona umdesconto de ponsáveis pela mistura do melhor ator), Rosamaria visa organizar passeios' - Prô pênis???
50% sobre as ligações .forrö com .o hardcore, os

, Murtinho, Nina de Pádua, ciclísticos pelas principais - Não.probraço, as meninas
telefônicas. �ordestinos Raimundos, I Cyrano Rosalém, Thereza ruas da cidade, incentivando não apareceram!l!,.

INGLÊS

WISDOM®
CONVERSAÇAO

•

"Para sermos felizes,
precisaríal110s aceitar a
existência que temes,

pois ela já contém tudo o

que necessitamos"
,

(Cláudia Souza PaCheco)

N'I V E R

Jean Cario Rossi (7/4) e
Alexandre Girolla (9/4).

,
oAlmagens & Fotografias

Fone: 372-3831 Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolli, 24�, Jaragl:Já do Sul (SC),
Cep: 89251-590; Se pt�ferir, para os fax:,371-1919 ou 372-3363, aos CUIdados deste coluniete.

o crescimento do mercado fonográfico está propiciando o,

surgimento de novas empresas. É o caso da Spider Musie,
gravadoradirigidaporRubens Aranha Jr., profissional com larga
experiência na área de vídeo, e pelo músico Djalma Oliveira,
que chega com um pacote de 20 títulos, entre pop, reggae e

MPB, "Estamos entrando na briga com boas armas", .afirma
Aranha. "Vamos procurar oferecer produtos diversificados e de
alta qualidade". Entre os primeiros lançamentos estão álbuns'

inéditos de Peter Frampton e da.banda Slade, a série,Wortd
Reggae Festival (três coletâneas num total de 37 faixas, com

gravações raras de nomes como BobMarley, Dennis Brown,
,

Gregory Isaacse os gruposParagonseHeptones), o primeiro
disto do grupo Ci4adão e a voltadaBanda Reflexu's. E vem
mais por aí. Os diretores da gravadora pretendem formar um

elenco de grandes nomes daMPB com forte potencial de vendas.
,

'. Inforinotivo Center Som'. ,

TítulOS mais vendidos: Shakira (Pies Descalzos), o
Melhor Internacional de. Novelas, Cowboy Country. By
Asa Branca-Netinho (Ao Vivo). ,Principallançamento:
"Ritmos da Noite (Vol. 5).

EH �'N'TON'IJ
.

(jF C"m" j. '("i lIi�u/pll" ,m prim,i"" m." n,st, IS",Ç"�
lIill 11 ti, 1I11,il"1I NIltr' DlIm, ,stil'. trllz,nllll n,,(llIm,ntl .

'11'11 ]1I''''fU. II" Sul " jllmtiiCllnll '''''II Winni'l, ttu, (li(.

IIcllm,,,,nfl,,,lI,, II", ,xcel,ntl IMnll", cu,itilMn"" ',sis'üu"is.

A'. ti, ttulI/ill",lI, ,,'" ninfuém fi"' ".,41111. 1m,,,,lIí(l,1!
f

- - - ,e I 1'1 E ,J'I\ Ja\- iII_
I JOINVILLE

I
Cine MOeller 1 -

I Cine MOeller 2-

I Cine MOeller 3 -

I

I
I
I
I·
I

I

I

InlQ'llgo fntlmo.
'

I

Horános:14h30, 16h45, 19h,21h15.
Guerra' nas Estrelas.
Horános:14h, 16h30, 19h10,21h30�
o Paciente Inglês.
Horários: 15h, 18h, 21 h.I "

" BLUMENAU

I Cine Shopping 1 - Inimigo fntlmo.
,

Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h30.
I Cine Shopping 2 - Guerra nas Estrelas.

Horános: 13h30, 15h45. ,I
,

O Paciente Inglês.

I Horários: 18h, 21h. I
I . * Programação vá/ida psr. o per/ado de 4 a ,1014. I
-_.- .. _ .

,
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Para os tauras do
Rodeio 'de (Jaca, Parada)
.neste final de semana;
s« 6J 'tem festa n«

Chácara Bianc«, por
conta do Piquete
Heranç« 'Gaúcha que
está' realizando o seu' 9,0
Rodeio com' muito, tiro
de laço] prof/as
funcion,ais e', o
tradicional churrasco.

-

-!araguá do Sul!l 4 de abril de 1997

�A�IÇADI
. -

Jackson Jacobi

,1997:,CINaÜEN''-ENÃRI'O DA CHAMA CRIOULA
'\

'

, , '

, 'Encerravam-se as comemorações da Semana da Pátria de 1947,

'Junto à Pira da Pátria. bem montados, três jovens interioranos aguardavam, na Praça da

Redenção, pelomomento daextinção do Fogo Simbólico. João CarlosD'Ávila Paixão Côrtes, Cyro
Outra Ferreira e Fernando Machado Vieira iam, antesque isso acontecesse, tirar uma centelha

dele para conduzi-lo ao Colégio Julio de Castilhos, onde, com um grupo de colegas estudantes,
realizaria� a primeira SemanaCrioula para homenagear a Data Farroupilha daquele ano.

,

' Adredemente combinado o ato com o major Darcy Vignoli, presidente da Liga de Defesa ,

Nacional, Paixão Côrtes tremeu quando lhe foi dado o sinal para subir áo longa escada, defrontar
se com a Chama da Pátria para, num tosco archote confeccionado cora um pedaço de cabo de

Dq grupo autodenominado Piquete da Tradição, que no dia 5 de setembro de 1947 escoltou
vassoura e alguns trapos embebidos em 6Ie<?, transformä-la, por primeira vez; naChamaCrioula. os restos mortais do generalfarrapo David JoséMartins, ou, simplesmente, Davi Canabarro,

'Era o começo de uma longa e bela jornada, eclodiu tudo o que hoje conhecemos como Movimento Tradicionalista Gaúcho
,

,

E como esta éaprimeira edição domês de abri� aqui está o calendário destefinalde semana
DATA ,REGIÃO ENTIDADE

4a6 fi' CTG Vale do Rio Duna'

4a6 � CTG Porteira Catarinense

4a6 11 CTG Porteira Cerritense-

5e6 121 CTG Amigos daQuerência

-5e6, '..,. CTG Peitoral de Ouro
6 g. CTG Sítio Novo

PROGRAMA CIDADE

, Rodeio C. Interestadual linbituba

III RodeioC. Nacional S. João do Sul

Festa do FeijãO -S. J. do Cerrito

Rodeio C. e Artístico SãoCarios

FestaCampeira SãoJosé

, Inauguração do salão Joinville

I'I\HAI<:;() DI\" I\V�S f- o o s rn no r e.s

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

RODÍZIOS DE CARNES
. BUFFETPORQUILO

NOVIDADES:
JAVALI,BÚFALO,

OVELHA·

BR 280 N° 5.249
JARAGUÁ DO SUL· sc

Anexo ao

Portal' de. Jaraguá

Despachante
CILO

" ,

o 12, NA PESQUISA
Matriz: 372-2779

'

Filial: 376-8421 ..

COMÉRCIO
O,E CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua João Planin.check. 407
Fones: (047� 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL _'SC
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urn novo visual' para a nova estação
Com o término do verão,
os cabelos precisam de

cuidados redobrados
devido 'as ações que o sol,
mar .. (piscina) e vento

causaram aos fios. Muitas
vezes, também é hora de

mudar o visual e

experimentar um novo

corte, uma nova cor ou até
trocar o liso pelos cachos

muito angulosos
.., Cortes 'batidos' achatam
o. rosto 'e ficam .melhores
em rostos compridos .ou '

, quem têm a testa

destacada
'- Cabelos compridos
alongam o contorno do

rosto, os curtos alargam
rostos finos.

ou vice-versa. Mudando a cor des cabelos
Antes de mais nada, Observar o tom da pele e o

procurar os serviços de um tipo de cabelo são fatores

.

bom profissional e. bastante vitais para o bom
informar-se sobre. as resultado final da coloração.
condições do cabelo é o Procurar o melhor método

passo mais correto para se. colorante é o . passo
começar. essencial para o sucesso.

Um novo corte
Para .garantir um bom

corte
.

de' cabelo. é
"

'

indispensävel que o visual
tenha características que

.

acompanhem o estilo de

vida de cada um. Alguns
truques para não errar na
'hora do corte:
- Cortar os fios próximos
ao rosto suavisa contornos

, Coloração permanente .'

.

(tintura)
'.

Sua fórmula tem.amônia,
por isso que suafixação é

. ativa, ou seja, só pode ser

revertida com a .

)

. descoloração, nova tintura
ou corte.

Coloração temporária
São produtos quenão contêm

amônia, ,portanto não

provoca nenhuma reação
química, perdendo' sua
coloração gradativamente,
com as lavagens'.

fibras do cabelo, que
cedem e perdem o aspecto

.

de crespo.
Quem tem cabelo liso e

quer dar mais volume com

uma permanente, pode
conseguir este efeito com

bons produtos e correr

mais o risco de danificar -

os fios. Hoje, a maioria
dos produtos hidratam e

amaciam, além de garantir
um: visual diferente.

profissionais e não é
recomendado pa,ra
mulheres que' tenham

problemas hormonais ou

queda de cabelos.
,

Coloração semi-
permanente

Modifica um ou dois tons

(abaixo ou acima) da cor

natural do cabelo e utiliza
,-

agentes mais suaves que a

água oxigenada e a

amônia.

Allsamente e, permanente
A aceti nagem ou

.relaxamento dos fios são

uma das maneiras de alisar
os cabelos ondulados ou

cacheados: Os produtos
aplicados' amaciam as

Ginecologia e Obs�etrícia
Dr.'Dagobert�
quadros·Royes

,

Rinsagem
É uma coloração
temporária de curta
duração,

- resistindo até
duas lavagens. .

Rua João Marcatto, 13 - Sala 105
Edifício Domingos 'Chiodinl

.

Fone: (047) 372-2294
.

Cep.: 89.251-670
Jaraguá do sot» SC

Descoloração
Pode ser somente feita em

um salão com bons
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VíDEO
'

Meufilhojamais .

'. .

,

Um dia Jake abre aporta de sua casa e tem .

uma grande surpresa, Jamie uma antiga
namorada lhe apresenta Zack, a surpresa
é redobrada quando ele fica sabendo que

este é seufilho. Iake ,

éprodutorde vi-deos,
boêmio por

natureza, um ver- .

dadeiro Don Juan e

vêsua vida tnva-dida

por
"

fraldas,
mamadeiras e por
um indo garotinho..
Um belopresente de

.

grego.mas logoJake
começa a gostar da

idéia e se torna umpai cIJrúja, até o dia em

que aparece o irmão deJamie alegando que
é á pes�oa mais indicada para a educação
da criança. Iake não estâdisposto a abrir
mão de sua nova condição depai e decide
ir a lúta para provar' que pode ser um

grande, um grandepai...

Imperdoâsel
Durante 17 anos ludy esteve casada com Paul. Sua

. vida foi cercada pela violência desmedida deste
...... homem.

Com trêsfilhos, ela sempre temeu as reações domarido.
eprotegia-os deste ladoperverso e desumano dopai.
Até o dia emque durante uma briga, afilhamais velha

Tammy, mconfomuula com afalta de reação da mãe, .

enfrenta opai, que reage
violentamente.
Paul optapelo divórcio. e
vaimorar com a amante,
mas, sua violência não
tem limites e depois de
uma briga, ela acaba em
estado grave no hospitaL
Um homem dese

quilibrado que destrói
tudo em sua volta. Paul'
'só tem uma chance e vai

precisar se agarrar a ela
com todas as suasforças

"', pára mudar sua vida. .

Amaldição da IlhadoDiabo
,

.

O velho "capitão Murphy passou. a vida
acreditando em um certo tesouro. "

Quando conhece o marinheiro' Bob vê
sua grande chance de sair para esta'

.perigosa aventura;
Partem juntos:
num 'velho barco
a procura da

famosa Ilha do
Diabo e da lenda
do· Grande

.

Tesouro.

Enfrentam
tormentas, são

• capturados PP1
',\Z,_ piratas, unem-se a

um chinês, Lin-Fo, a umajovem e a sua:

pequena irmã' e planejam' uma,
audaciosa fuga. :0 grupf! segue para a'
Ilha do Diabo; onde passampor muitos
outros perigos e quando finalmente
conseguem encontrar o tesouro,
descobrem que opior ainda estáporvir.

, Mais forte'
que o destino . I

. ,

Kelly Porter ,é' líder fervorosa do movimento anti- '

aborto. '

Sempre envolvida em passeatas e. ações em prol de
sua causa, é surpreendidapelo destino, quando se vê

grávido:de seu quintO bebê e seumédico descobre ullUl
.

-

grave doença que a

obriga' a efetuar um

aborto. KeUy está
decidida a arriscar a

prôpria vidapara ter seu
bebê, causando revolta
em toda suafamilia: SeUS
filhos, seu marido e sua

irmã partem para uma

longa . jornada ,na

tentativa de salvar a vida
de Kelly, mesmo que isso .

lhe custe romper com os

seus mais profunâo»
princípios..
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-

Programa comemorativo dos 90.anos em 90 días
, da Comunidade Evangélica. L�terana - Centro

. ,

. Sexta-feira - 4/abril - Início do ciclo
." de palestras com o pastor Nelson,

. I .

..

Weingärtner.. Tema geral: Buscando
sentido para a minha vida, na Igreja -

, Centro. Sub-tema: De ondevim - Para,
.

; onde vou, às 20h
.

Sábado - S/abril - Sub-tema: Minha
'insegurança e a fidelidade de Deus,
às 20h30:

Doiningo - 6hlbril - Sub-tema: Os
valores da' fé no meu dia-a-dia, às
9h30.'

Domingo - 13/abril - Culto às 9h30
com o pastor Rubens Horst
Domingo - 20/abril - Culto àS,9h30
com o pastor-Ingo Piske .

'

Domingo .-. 27/abril - Culto às 9h30·
com o pastor Guenther Rueckert
Domingo - 4/maio - Culto às 9h30

com o pàstor Celio Raul Meier

Domingo � II/maio - Culto às 9h30
do Dia das' Mães com' o pastor Ingo
Piske
Domingo - IS/maio - Culto às 9h30
com o pastor Carlos E. M. Bock·
Quarta-feira - 21/maio - Embarque
do Coral Evangélico para a Alemanha

Domingo': 2S/maio - .Culto -às 9h30.
com o pastor Raul Wagner
Domingo - l/junho � Culto às 9h30
com o pastor Egon A. Lohmann

Domingo ' ,S/junho
Confraternifação Anual. Culto às
9h30 com o .pastor Hariberto E.
Gutknecht , ,

Domingo � 'IS/junho .. Culto às. 9h30
com o pastorEgberto Schwanz. Retorno
do

_ Coral Evangélico da .Alemanha.
Encerramento das festividades alusivas
.aos 90 anos em 90 días

'. ,Maiores informações fone: 372-0892
'

\;,: I

, .,.-",
.

.

..

�
.
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ioendo en
MAUREi
VEíCULOS
Carros Nacionais
e Importados,

,

Aua Barão do 'Aio
Branco, 353 - Centrei

Fone: 372-1132

"0 que está'acontecendo comigo?"
"Sou umamulher na menopausa... mas, afinal, o que sou na verdade?"

Percebendo a necessidade de proporcionar um atendimento diferenciado 'à mulher na menopausa, bem
como conceder-lhe tempo e espaço pata colocação de questões referentes a essa fase, montamos grupos

terapêuticos de apoio, auto-ajuda e discussão dessas situações que amulher de hoje vem se confrontando no
seu dia-a-dia. .'

"

.
.

Trabalhando grupalmente em uma linha preventiva de atendimento e conjugando os conhecimentos da

prática clínica, visamos prestar informações corretas ,e orientações adequadas a essa nova fase de vida da
mulher.
Dentre os tópicos a serem abordados estão:
- conceitos e preconceitos sobre a menopausa

'

- transformações orgânicas (sintomatologia)
- menopausa x doença
- aspectospsicológicos - auto-imagem

.

- valorização própria
- relacionamentos
- sentimentos e emoções

•
- projetos para o futuro

"O compartilhar de idéias, bem como o apoio mútuo possibilitam a descoberta de quenão sou a ünica a

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

, (Rua Emílio Stein, 300-E)
Número máximo de participantes: 10 pessoas por grupo

. Coordenação: 'Lúc�a Helena Lopes - CRP - 12/00791
MileneWittwer Butzke - CRP - 12/01256 '

'

�cio: 11 de abril (sexta-feira) - sessões quinzenais - horário: 16hs às 18:30hs.

I

,INFORMAÇÕES FONElFAX: 372-1141

lRENEZELAK
Parapsicóloga'(desenvolve traJialho com-

._

montroterapia) Sediadp em Curitiba à Avenida 7 de

Setembro, 1924 .. teL: (041) 362-1648
* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).
* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias.pesadelos,
sistema nervoso: dores' musculares, etc.
* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul mensalmente no
centro INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

DOR LOMBAR .. DORES DE CABEÇA
�BIRINnTE - DORES D� EST()"1.AGO, E;
rEMOGIM SCHREIBER' PEROm

OUIROPATA
t

MARIA HELENA SPIEKER
TERAPEUTA DE REIKE

Atendimento em JARAGUÁ 00 SUL
Local: INTI - Li�eu da Vida

[Iiiodánça
.

'.Aulas para iniciantes,
·com Clarice Corrêa.

Início: 11 de abril. Aulas quinzenais.
Sextas-feiras/à noite (18h30 às 21h)
Tel/fax: '372-,1141

t .

INTI - Liceu da' Vida
Noemy Yreny - Terapeuta de Reiki 1/

�

'.
Tarõ e numerologia.
Shiatsu e terapia de cristais
e óleos essenciais (aromaterapia)

. e angeologia
Consultas com hora marcada .

pelo fone 372-1141

E L E T R O L I S'E
Depilação Definitiva

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

Método eficiente e seguro.

Informações e demonstrações sem compromisso.
CLEIDELOTITO

.R. Manoel Luiz da Silva, 139 (lateral Fórum)
Fone: 372-3325

Biodança - para
recuperar o equilíbrio

. As condições atuais do-mundo em que

vivemos, em especial no ambiente urbano, nos
'

colocam ein situação de constante tensão. :

Nossa capacidade, de percepção das coisas
boas e belas é perturbada' pela ansiedade, ;

preocupação, medo, preconceitos e agressão.'
Além das necessidades básicas, é preciso

'

recuperar a qualidade de vida através da.

reintegração ao ritmo natural e orgânico da

própria existência; É necessário retomar o .

valor do contato com os outros, da amizade;
da convivência, do amor sem repressão.

Uma das 'boas dicaspara conseguir tudo:
isto éa biodança - que desenvolve ospotenciais:
genéticosatravésda açãode estímulospositivos' .

sobre aspotencialidades bâsicas de vualidade/'
sexualidade, criatividade, afetividade.:
transcendência. Em Jaraguâ do Sul, a

terapeuta Clarice Corrêa, com formação. em '.

dança e ginástica reintegradora, ensina a

biodança no Inti - Liceu da Vida, de .Ianete

Marcatto.
Basicamentepreveniiva;a biodança resulta

em aumento de resistência às tensões, reforço
de resistência ímunológica, estimulação das

funções neurovegetativas e favorecimento da
.. '

,

expressão da identidade, entre outras
vantagens. Algumas, experiências em

aplicações especiais sãodirigidasa transtomos
damotricidade, enfermidadespsicossomáticas.
e certos quadrospsicoclínicos.
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' CORREIODOPOVO - 7

.Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 sala 1 .

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
"

Venda de lotes financiados.' no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com Zômêno Lot. Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupâ 'com 131 ..000,Oo,m2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água:
.Châcara à 6km do centro com 50�OOO,OOm2 ,

Sala eomeríal térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarket Place, rua Reinoldo Rau, centro
.:

.!NffiRIMÓVEIS
CRECI 0914-J'

Oasà emalvenaria com 110m2,
(2 quartos), terreno com 450m2

"

RuaJQaoFranzner
'(Jaraguá-Esquerdo) .

Preço: R$ 40.000,00 (negociáveis)

Casa em. alvenaria com 140m2, �

(3 quartos), terreno com 420m2
Rua João Franzner

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

Construção com 380m2 em
alvenaria.

,
'

(2 casas e 1 galpão industrial),
,

terreno com 432m2
'

RuaGeraldo Harnack (Vila Lalau)
Preço: .R$ 200.000,00
'(Aceita-se casas ou
chácara no,negócio) ,

Casa mista com 83m2,
,

,

terrenocom 420m2
RuaAlberto Klitzke (Vila Rau)

Preço: R$,22.000,00 (àcomblnar)

Apto. com 182m2

(suíte +2quartos)
Ed. Jaragliá

Preço: R$ 70.000,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I
.; n° 57 LoteameÍlt!!:::a��� -as 7.500;00 'ILorede

esq.
ui�aLot.

K�isman.frini
lote n°4,6'-R$ 8.500,00Lote c/950m2 Lot. Luis Manfrini lote n° 47 -lU 8.000,00

Terreno c/1.54Om2 próx. Scar - Centro - RS 100:000,00
Terreno c/5.l84m2 Rua -199 (Vila Nova)'R$ 140.000,00

"I ::;;.�.L.u�:,"",,,,(oom"',ndam,·
entodecasatloten=Bâ)

ITérreno RuaDomingos daNova cl 260m2 - R$ 75.000,00
, Terrenocl85.000m2Molhaaoladodagruta-R$90.000,00 '

Terreno cl 575IiiLot. Versalles II (Lot. n° 53) Fora de ,

enchente - R$ 15.000,00

I Casamadeira c/4Om2' - ;��t!a III -ss 15.000,00 'ICasa alvenaria cl 91m2 Edicula 40m2 Óo R$ 22.000,00
.

Casa em alvenaria d 100m2 Ana PaulaIl - R$ 35.000,00
Casaemalvenariac/120m2RuaJoséMeschTrês Rios - R$

117,000,00 'I
Casa em alvenaria aproximadamente. 300m2, - Jaraguä-
Esquerdo - R$ 95.000,00 '

"
Casa em construção €alvenaria) 100m2 (3 quartos, 1 suíte,

sala: 1 banheiro, �ozinha> lavanderia) Jaraguä-Bsquerdo -

' \

R$ 28.000,00 ,

Casa mista com 110m2 Rua 326 José Narloch - Jaraguã-

I
Esquerdo - R$ 18.000,00 '

'I", LOTESFINANCIADOSAPARTIRDE
R$l.OOO,OODEENTRADA
LoteamentoCirilo'Zanghelini
LoteamentoOuro Verde

I] ..

LOTES FINANCIÁDOS APARTIRDE

R$2.000,OODEENTRADA
Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
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CORREIODOPOVO -8 PUBLICACÕES, LEGAIs, Jaraguá doSul, 4 de'abrU de 1997

-

ALUGUEL
,'DETRAJES,

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO,

I

MargotAdélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°Distrito da Comarca
de Jaraguá do Sul, 'Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cart6rio exibindo se"-s documentos pela lei, afim de se habilitar�m

, para casar (IS seguintes:

EDITAL N° 21.014 de 26-4)3-1997
VILMAR PLÁCIDO BITENCOURT E MARILENE WASCH'

. .

,
.

Ele;brasileiro, solteiro, programador de computador, natural de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, domiciliado e residente naRua Guanabara, 296, nesta cidade,

" filho de Antonio dos Santos Bitencourt e Liége Terezinha PÍácidQ Bitencourt.
Ela, brasileira, solteira, escriturária fiscal, natural de Assis Chateaubriand,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Guanabara; 296, nesta cidade, filha de
Inácio Wasch e Regina Gascho Wasch.

EDITAL 'N°' 21.C)15 de 26-03-1997 ,

ALTAIR CORREIA E ANGELNMARIA FREITAG
Ele, brasileiro.rsolteíro, Iaboratórista, natural de Jaraguá do.Sul, domiciliado e

residente na Rua Presidente Costa e Silva, 230, Vila Lenzi, nesta cidade, filho
de João Paulo Correia e Marta Tecilla COJ,Teia.

'

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Palotina, Paraná, domiciliada e
-

, ".
'

.'

residente na Rua João Januário Ayroso, 234, Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade,
filho de Silvino Reinke Freitag e Gema Luci Clivatti Freitag.

EDITAL N° 21.022 de,OI-04-1997
,

MARCOS Luís BAADER E ADRIANA FIAMONCINI
Ele, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua José Theodoro Ribeiro, 350, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Leopoldo Alberto Baader e Iza Krueger Baader,

•

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua'Adão Maba, 144, nesta cidade, filha de Faustino Fiamoncini eMaria
Helena Liesenberg Fiamoncini.

'
' ,

,

EDITAL N° 21.023 de -01-04-1997
Al\fARILDO JOHANN E MARILENE RICHERT

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Vila Nova - Toledo, .Paranä,
domiciliado e residente na Rua 467, n° 30,Vila Rau, nesta cidade, filhó de Erineu

, Johann e Nelsi Johann.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguä do .Sul, domiciliada e

residente na Rua467. n° 30, Vila Rau, nesta cidade, filha de Antonio Richert e
Marlene Maria Richert,

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartôrio, onde será afIXado
por 15 (ql4inze) dias.

.

lIJHa data .especial: lIIerece algo JHuito especial
Venha cOnHeCel! ••

,

Prcscl1tcspata todas as datas
"

Av. Mal. Deodoro, 796 - Fone: 371-2811

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES � Tabeliã e -Oficial de Títulos

etc.

,
, ,

da Comarca de Jeraquá-do Sul, Estado, de Santa Cat�rina, na forma da Lei;
,

Faz saber atados quanto este editál virem que se acham neste Tabelionato
para Protesto, os Títulos contra:'

'

"
'

,

Antonio.Bianchini Xavier e Nesa F. Xavier - R. Inácio Zocko, 730. -,Nesta;:
Adriano Bettoni - R Henrique Krause, slng - Nesta;
Ademar Coelho - R Bernardo Dornbusch, 90.0.0. - Nesta;
By Hause Ind. Com. de Máquinas Ltda. - R. Adolf Puttjer, 435 - Nesta;

•

•

.• J

, Confecções Fascination Ltda. - R José Emmendoerfer, 11 -Nesta;
,

Confecções Faselnation Ltda. - R José Emmendoerfer, 11 - Nesta;
Confecções Fascination Ltda. - R. José Emmendoerfer, 11 - Nesta;
Claudio Marcos Gomes - R Ernesto Lessmann, 616 - Nesta; ,

Daniel P. Ramos - R. José Picotli slng - fundos ng 13 - Nesta;
Dental Cruzeiro - R Floriano Peixoto, 250. - Nesta;' _

Daimler lndl. Ltda. - -R CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1626 -Nesta;
,

I

Guedes Derete - R. BR 280. Km 66, ng 1249 ... Nesta;
GS Ind. Com. Serviços Vest. Ltda. - R Arthur Gurns, 359 - Nesta;
José Carlos Fernandes Ferreira - R. 25 de Julho, 1153 - Nesta;
Jose Claudio Branco de Moraes IVilton ,J. Lancanova - Nesta;
J J WW Máquinas ltda. - R dos Imigrantes, 320 - Vila Rau - Nesta;
José Clair Pereira, - R Carlos'Schultz slng - Nesta;
Lanchonete e Restaurante João Pessoa - R Estrada Itapocuzinho slng -

Nesta;
Multi.frios Alimentos Comércio - R Florianópolis, 45 - Nesta;
Maria de Lourdes Pig,liese -R Padre' Pedro Franken, 167 - Nesta;
Maseçue Com. e Repres. Ltda. - R Armando Strinçeri slng - Nesta; ,

Marceu Finta - R Pedra' de Amolar - Corupá;
Marceu Finta _, R Pedra de Amolar - Corupá;
Malhas Eggert Ltda. - R. Pastor Ferdinando Schlünzen.f Sõ - Nesta;
Normando e Bosco Com. e Repres. ktda.» R Francisco Hruschka, 276 -

Nesta;,
"

• <

Nereu Naimburg - R Rod. HR ,280. Km 69 - Nesta;
,

Naja lnd. COrT). Moto Peças Ltda. - R. José Teodoro Ribeiro, 2476 - Nesta;
Paulo Roberto Time - R Guilherme Schirndt, 10.9 - Nesta;

,

Refrigeração Jaraguá Uda. -,R. Horácio Rubini slng - Nesta;
Soft Silva Têxtil Ltda. - R Rod. BR 280. 5249 Km 63 sala 2 - Nesta;
SDS Manutenção Eletrônica Ltda. - R, Bernardo Dornbusch, 590. - Nesta;
Sandra Silva - R., três Rios do Norte, 27 - Nesta; ,

LS/Jaraguá do Sul, 2 de abril de 1997,
,

lIton Hoffmann
l Tabelião' Substitute

JOLIZZI Cristais e Presentes

"

de Cristais de

Jaraguâ doSul

PREÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de lembranças em

cristal para casamentcs,
comunhões e outros'

A partir de RS 1,50

,

WEG I

I
I---� í l:IaInRH

I--'-----.R'
Po,

I
Camai

Alborlo
Jacob,
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Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS CORREIODOPOVO - 9

Vende-seMonza/95, 2 portas 6 a 7mil.Tratar 979-0276.

trio elétrico, com 33mil km,

impeéável. Valor R$ Vende-se Chevette SU89 à

13.500,00. Aceito carro de alcool, únicodono.Tràtar371-

menorvalor, tratar 371-2206 8865.

comMaurino em h.comI.

Vende-,se Pampa 1.8/91 por
Vende-se Del Rey ano 88 R$7.000.00.Tratar374-1365.
ótimo estado, 4 pneus novos.
R$ 5.000,00. Contatos 371- Vende-se Oggi CS/85 todo

0014 ou 973-9037. original,.otimo estado de

mecânicae13ta!ia, pneusnovos
Compra-seGoI ou Unode'R$ por R$ 3.00Q.00.Tratar 371.,.

TRANSGLOBAL

Certificaao de Qualidade·
Empresarial e Profissional

I!:Jllvado reconhecimento obtido
na pesquisa Je Opinião Pública
realizada por este Instituto

é conferido à, '

Demicar
OfIcina de latoaria • PIntura

9065.
, ,

Vende-se Del Rey Guia

85.Tratar 374-1359.

Vende-se Santana 89 por R$

8.500.00.Tratar973-8135.

Vende-se Fusca 73 por R$ "

.

1.300.00 em duas vezes. Tratar

Oficina Marjar Schroeder a Vende-se Voyage
300m do trevo Marechal batido.Tratar371-3509.

Castelo Branco.

86 Vende-sePassat 87 impecavel
por R$ 4.900.00.Tratar 372-

0037.

Vende-seChevette 80 gas. por
. Vende-seUnoELX 94 porR$

R$ 1.900.00.1)'atar 373-0761. 8.200.00.Tratar 97�-8135.
Vende-se ou troca-sepormoto

um ,PIAT 147 .por R$
.

.

.

Vende-se Corcel I 76.Tratar

1.500.00.Trat,ar Rua Paraiba Vende-se XL 250/89 por R$

ao lado n 22. 3.000.00.Tratar 973-5134.
.

,

Rua Santa Catarina,368

proximo aDoering .

,

'OFICINA D,E' LATOARIA E PINTURA

. ,

.

consecutivo a

Demicarfoi eleita
a melhor dó ano.

Pesquisa'de
opinião Pública

,
'

Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila La/au

'Fone.� (047) 371-5057 _

'JaragiJá do Sul ., SC

PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

CONSAGRAÇÃO
Pelo 4°ano'

realizado nesta.
cidade,

�-----------------------

Caseavel-1997

ATENDEMOS AOS DOMING_OS DAS 07:00 AS 20:00HS.
.

,
.

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

, I ,
* TROCA DE OLEO

* LAVA RÁPIDO
'*GÁS

Avenida -Marechal D�odoro da Fonseca, 961 - Jarag_uá do Sul - SC

FONE/FAX (047)
.,

372-0705
372-1888
371-0905
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,CO�oDOPOvo·l0
- CLASSIFICADOS

-

DE V�ÍCuLOS -

_
Jaraguá do Sul, 4 de abrll de 1997 _

PÁRA-BRISAS JARAGUÁ-
Comércio de Vidros Novos e Usades para Autos '

Colocação de Pára-Brisa Colado

Pára�bJigGol degrade. 1$65,00ricolocação
IWa.;bJigCorsadegrade. 1$160,00 ricolOração

" Pára-bJig Páliod�de. 1$190,00 ricolocação
Pára·btRCaminhãoVoikswagen �R$I25,OOricolocação
VidroPorta Fßcort·1$ 33,00 ricolocação
Pagamentooomdll�quépré-cIatl!do."

Rua JolnvllIe. 2655
<ao laclo da Arweg)

- ,Vila Lalau
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 37-1-5547

Proteção de Fibra interna para todos os

modelos de Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot,
Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO

, J

CIVEL VEíCULOS
,

Rua Joinville, 2757
Fone: (047) 372�3300 ou 973-9972

-

L A V A ç Ã ()

MENDONÇA
LAVAÇÃO,POLlMENTO, INFn..TRAÇÃODEÁGUA
LAVAÇÃODE-ASSENTOSE CARPET

Rua. João Marcatto, 179
Fone: (047) 372-3719
'Jaragu� -do Sul - SC '

, VOLKS_'·' FIAT ·'CHEVROLET'·-FORD
QUALIDADE- CONFIANÇA EHONESTIDADE
COMOMELHOR,PREÇO DA PRAÇA - VENHA

CONFERIR -FALECIZECA
Rua Olívio Brugnago, '6�2 - Bairro- Vila Nova
Próximo Beira Rio - Fone: (047) 372-1029

o o

• Pal'tida elétrica,
• Câmbio âutomátlco
• Motor 95,6 cc --

• Freio a dlsoo na roda
dianteira -

,

• Suspensão telescópica
na dianteira o

,

• Porta-capacete sob o
-banco
• Valor RS 3.380,00

_

JAGUAR JT 50,
o

• Partida elétrica
• Câmbio automático
• Motor 49,3 cc
• Freio á disco na
roda 'dianteira
·Suspensão
telescópica na
dianteira

ß
• Porta-capacete sob

. obanco
• ··Valor RS 3.180,00
"

XPLORER 300 '4 X 4
-::�:::: " ',.<

1iRAILL BOSS 250
o

Valor R$ 8.300,00 Valor R$ ,9.900,00

dET-5KI· YAMAHA
, 1

d'ET·SKI·USADOS
Waveblaster . 96" OK R$9.800;00

o

Kawasaki SX o' ,94 R$ 6.000,00
,

'

S!jper-Jet 96· OK R$'10.800,00 Kàwasaki SXI 95 I R$ 8.000,00
'Wave-Rider 96· OK. R$12.300,OO Kawasaki ZXI �O 95 R$12�000,00 .

Wave-Rider 1100 96 • OK R$14.500,OO, SEA�OOO SP 92 R$ 5.500,00

C
.'
h

Yamaha Super.Jet. 9�, H$ 4.500,00
. arrenn a... para Yamaha Super.Jet 92 R$ 4.500,00motos e Jet-Ski OK
R$ 700,00' Suzuki, .

94 ' R$3.500,ÖO·

�'
.. POSSUÍMOS RLANOS DE FINA'NCIAMENTO

o
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Jaraguá do S�l, 4 de abril de 1997 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS CORREIODOPovo.ll
'

/

VOLKSlIVAGEM FORD CHEVROLET FIA T
,

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,

VEICULOS NOVOS
-

CAMINHOES
PalioED vermelho .97 0Km NOVOS. Corsa super 1,0 vermelho 97 0Km
Fiat Pálio Ed 1.0 azul 97 oKm M.B. - 1214/51 branca OK

GÓlmi1.6 . branca 97 0Km M.B. - 1218/48 branca OK

!Ford KA azul 97 0Km M.B,- 12.18/51
.

diversas OK
Pálio EDX 2pts 97 0Km M.B. - L1418E148 branca OK
Corsa Wind '97 0Km M.B. -1621 branca OK
Corsa Plus CPL 97 0Km

USADOSPálio EL 2pts 1.5 97 0Km,
Pálio EL 4pts 1.5 97 0Km M.B. 1934 Cavalo Mecânico branca 90
Corsa Sedan GL 97 0Km Ford Cargo 3224 cavalo meéânico vermo 90
ParatiCUmi ·97 0Km F-4ooo carroceria bege 89
Kadett GL 1.8 97 0Km V.W. 7.90 carroceria amarela 88
Tipo1.6mpi -.

97 0Km Carreta Pastri III eixo branca 87
LogusCLi 0Km V.W. 14140 Turbo Truque carroceria branca 87
Golf GL 1;8 97 0Km Ford Cargo 1415 toco carroc branca 8'7,
Tempra 8v + ar 97 0Km Ford Cargo 1517 truque carroc branca 86
Tempra 16v + ar 97 0Km V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86
Vectra GL . 97 0Km M.B. 1513 toco carroc. bege 85
Vectra GLS 97 0Km·' A20 preta 84
Vectra CD 97 0Km F-1ooo carroceria verm 84
Omega GLS 2.2 97 0Km Chevrolet toco baú 1113 bege 81
OmegaC04.1 97 0Km .

Chevrolet 0-60 Toco carroc motor M.B. vermo 81
Santana mi 1.8 97 0Km F-4ooo carroc verm 79
Santana mi 2.000 97 0Km Chevrolet chassi'

.
azul' 78

RÉingerXL 0Km M.B. 111-3 com carroceria vermo 77
S-10 sp ·97 0Km Ford F-600 azul 76
S-10 Extend Cab 4.3 97 0Km M.B. 1113 toco carroceria azul 76
F-1oooHSO 97 0Km M.B.60S branca 75
BlaserDUC 4.3 97 0Km· M.B. toco cerrecería ' . azul 74
Ipanema GL 1.8 0Km M.B.6Q80 azul 72
VEft:tra CO banco couro 0Km M.B.1113 . azul 69

,

JARAGUÁ DO SUL - VEICULOS USADOS
Omega CD azul gas. ·96 Gol bege ale 87'

Omega CD vermelho gas. 96 Escort azul ale 87

Pálio EDX azul' gas. 96 Fiat 147 branca alc 86

Logus GL 1.8 cinza ale. 95 Chevette marrom ale.. �S
Omega CD cinza gas. 95 Marajó bege gas. 85

Tipo sem ar eond. rat� gás. 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. �1 Del Rey branca gas. 82

Monza Classié azul gas. 91 Opala Com. cinza gas. 82

DelRey azul ale. 89 Fusca -branco gas. 82

Monza cinza alo, 88 Coreelll branco gas. 81

MonzaSLE preto ale. 87 Fusca bege gas. 75

qpala Comodoro cinza ale. 87
•

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

• I

Santana 85 prata alc
Kadett 93 vermelho gas
Escort 93 vermelho gas
Opala completo

f
87 preto ale

Corsa 95 amarelo gas
Coreal" 83 branco gas
OelRey 83 verde ale
Chevette , 86 verde ale
GolBX

. 84 azul ale
Dei ReyGuia . 86 vinho ale
Pointer 95 verde gas
Monza automatieo 88 marrom ale
Monza 85 branca ale
0-10 81 'branca die
Gol Rolling Stones consorciado 95 branca gas
Uno CS 88 bege ale
Go11000 95 azul mel. gas
Passat PoiAter 88 ···bordo ale
Escort Guia completo 88 .. begemel.. ale
ParatiGL

.

92 verde gas
Astra GLS 95 grafite gas

. Apolo 91 azul gas
MonzaClub SLE .. 94 azul gas.
Escert GL 94 bordo ale
Escórt GL '93 vermelho ale
Premio 87 branco gas
PointerGLi 95 prata gas
FiatUooMille 91 bege gas
SantanaGLS 89 grafite ale
Escort GL 87 prata ale
Escort L 87 prata ale

• Sephia vermelho completo
-

94 bordo gas

n ....a J<>i..,."ill� ..,.2 3573

F<>..,.�(047)37�-9B22
J.A.R.A.GUA DO SUL - SC

AUTONOVO
VEíCULOS

PROMOÇÃO DA SEMANA:
FUSCA ".an�; 73 em ótimo estado porR$ 2�OOO,OO
Corsa super 9ß branco gas 6.000,00 +

29 x R$ 350,00
Voyage S 86 verde met. ale. 4.900,00
Eseort L 1.8 . 94 cinza gas 12.300,00
Eseort GL 1.6 93 prata ale 11.500,00
Parati CL 1.6 92 verde ale . 9.200,00
Chevette SL 89 .

bege met. ale. 5.300,00
Uno S 1.3 88 branco ale S.SOp,OO
Del Rey GL 1.6 83 branco alc. 3.600,00
MOTOS
CB 400 84 bordô 2.800,00
XLX350 87 prata 2.600,00
CG 125 86 branca 1.500,00

TODA UNHA DEVEíCULOSÀ PRONTA
ENTREGACOMMELHOR PREÇOI

R. JOINVllLE, 2050

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

�·Edicar��:��?:
Especializada em todas as linhas nacionais

Pára-lama Fusca � R$ 24,00
-

. Pára-choque Fusca - R$ 21 ,00
Faro'l Fusca - R$.8,00
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CORREIODopovo-12 l.:LASSI EMPREGOS Jaraguá doSul, 4 deabril de 1997

- ,

Classi-Emprego
uma' Parceria

CORREIO DO POVO � HUIIANA

/DECiöiDA'+' 'iWEPENDENi1:"�+' 'ÊnücÄDÀ\
1 ,,'VOCÊ É ASSIM? 1
.

'

.

• QUEREMOS voei; PARAMEA DE MARKETlNGI •

,
•

PROCURE A ••1UUUlI
•

1------------...... ,� COII_ DECRfsc.EJÍTll�,__ 'EVIIUBS FRféIuBrn;s. DEVE SERJOVEII,

...... � __��_��_�.�I_�_�'!f_��_�_E���_��_ .. __ ...
·.•

CORRETOR
GLEDSON 372.3017 MARCENEIR[]

RECEPCIONISTA'
EOM EXPERIfNOA EM

SILVIA 371.6554 � FABRICAÇÃO [JECARGOS E sALÁRÍos MÓVEIS EM SÉRIE
sn,VESTRE 372.2636

TECELÃO
ARLINDO 975.0934

TEC. CONTAD.
, DANlEL '979.0074

SECRETÁRIA
ANGELITA . 372.3056

'·MONTADOR OE
MÁQUINASVENDEDORA '

/

SILVIA 973.5530 COM�RSODE.EcANcA COMEXPERlfN.qR
, AUXILIAR CONTÁBIL

'

(AÜXILIARDE COZINHA) ( VENDEDPR P�CISTA )VIVIANE 372.0276 '

"

'

,
'

MOTORISTA AUTO.

(,
.

.

) ("
'

)NELSON ,,372.?315 TORNEIRO FREZADOR
�

"

Aux. DE ESCRITORIO
EDSON. 371.8054
MOTORISTA AUTO..

CESAR 371.8953
nc. ELETRÔNICO

ELEANA 371.1054

�ONOMETRISTA
NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCIUTÓRIO
ROSE 973.3771
DESENIllSTA TÊXTIL
ANGELO 374.0228

CONTADOR'
LUIZ 634.0568
RECEPCIONISTA

FERNANDA 973.8806
AlJX.PRODUÇÃO

CARMEN 973.8474
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA
'

371.3864
, VENDEDORA

Sn..,VfA 973.5530
,

AUX. ESCRITÓRIO
GIOVANE 372.1923
RECEPCIONISTA

JUCIANE 375.1365
. AUX. ESClUTÓRIO

.

RAQl.JgL . 372.3765
II

"AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
COM ErPfßI*!aR ..

,

FATURAMENTO
-----------------

�
HUMANA
_EIl"

INFORMA ,

II

COLOCADOR DE

,CÁLHAS
COM EXPERIÊNCIA

Corno são de surgimento - e igual decadência - éada vez. mais comum às

filmosas "técnicas" demotivação do ser humano!
São, sem dúvida. o gnmde Dlão das editoIas os liVros de auto-ajuda.misticismo
e motivação. A dificuldade na solução de nossos problemas, nos toma ávidos

por fómruJas mágicas de solução desses.problemas, sejam eles peSsoais ou

profissionais. O surgimento de uma nova "técnica" traz Sempre um alento Cl' .

desejo intenso em ter nela a soluçãO dos problemas. '

,

Vemos. hoje. pessoas que, de qualidade só conseguimos reverenciar, a

capacidade de venda de um produto impalpável, e a cara de pau de papagaiar, .

encenar e vibrar' com algo que ouviu ou leue somente isso. Logorréi.cos que
1àIam. nãO dizem nada. ou pior, dizem a ouvidos mais treinados um monte de

besteiras, de umá Periculosidade impondertveI para os ouvidos menos
.ißf�os. Lembram-me ,eles os : representantes dos 1aboratórios de
medicamentos que são capazes de fàJar- sobre um novo produto de fmma
segura e precisa a uni ouvinte que senão se infonnou sobre o novo produto em

1iteraturas especializadas, só se atem em ouVir. Porém. se o ouvinte já leu a
,

respeito e faz uma pergunta fora do seript, toda aquela segurança. por estar
trazendo o novo, o desconhecido pelo ouvinte. cai por tetra
Ouvindo a um pillestrante de Neuro1iJlguística filzer um ,comentário que
reahnente é um atentado a qualquer um que Conhece um pouco o Ser Humano
disse'. :Iàlando aos empresários "quando vocês vierem de viajem � trouxerem

uma caneta paraum fimcionário, não a dê simplesmente e diga :- olha twanQ eu

viajei, lembrei de você e trouxe-lhe esta caneta como lembrança. Diga: - olha
fulano eu viajm e como você já traba1ha na empresa a muitos anos e nas tem
prestado ótimos serviços, entãoeu lembrei de você e trouxe-1he esta caneta." É
imensó o desconhecimento do que. seja a� primária dos hwtianos,
quem orienta a usar-se esta fanoa de colocação. Vejilmos bem. Todos somos

iguais, ou pelo menos ''muitó'' semelhantes, biológica e psiquicamente, o que
nos faz fidmmos a mesma 1inguagem não filiada, natural e intrínseca do ser

humano . .As enannes des1gualdades cultmais e de formação fonna abismos .

entre nosser humanos 110 parecidos nó intimo. LOgo quanto menos usaonos

uma linguagem falada elaborada e explicativa, mais comunicação teremos com
nossos semelhantes, Um presente dado li alguém de nivel cultural diferente do

nosso, por si só já traz toda a carga de "afeto motivador" que possamos dar.
É maís 1ilciI, pensarmos e mesmo transmilinnos infOJIll8ÇÕes na�
elaborada: (consciente), porém, temos que reconhecer que ela é ineficaz, e isso
vem sendomostrado pelos resultados duvidosos que as "técnicas"motivadoras
vêem tendo, ao longo dos anos. A cada novo ciclo namoda das motivações de
pessoal, surge um �ovo nome para a mesmo produto: motivar o homem pelo
que podemos em última instância chamar técnicas de tapinha nas cosias, que
logo são esquecidos ou recebidos com conotações' por 'muitàs vezes

,

pejOIàtivas. Qualquer linguagem consciente; esta chegara ao mesmo �o,
qual seja a consciência, esta nossa companheira do dia-a-dia sujeita a todas IS

mudanças pedidas por este, Ou seja, motiva-se hoje conscientemente (:Iàlando
se até de hemisférios cerebrais!), e a desmotivação voltará certamente no

próximo solavanco nas relaÇões empresa-funcionário. Ai, faz-se uma nova

rodada de motivação, é claro que com um novo nome (pomposo de

prefe$lcia). ,

.

,

Corn os certes. nas margens de lucro cada vez maiores, e os que ainda não o

,fizeram certamente o fiuio em breve. Será primordialpara o empIeSário investir
de fanna segUIa e definitiva na "IIiotivação" do seu fimcionário, ou me1hor de

sua. empresa, Não haverio mais verbas disponiveis, para cada nova modi no
motivar, fàzer-se mais uma tentativa. O trâbalho terá que ser feito de fmma

profissional e duradoura. Ou seja, deveremos usar outIa linguagem. nãom� a

COJISCiente,JIlas a primitiva, inconsciente. Através da Psiquia1r.iáOcupacional,
.

pode-se de fonna cientifica, :fàlar-se ao âmago do fimcionário .e empresa
fazendo com que os dois sejam movidos (motivados) pelo únicó e real
motivador definitivo, a hbido. Temos que buscar em cadÍl fuJicionário e em

. cada lIII! dos postos de trabalho na empresa, o que de mais ín1imo (no sentido
'

pulsionaJ. da palaVra) os aproxima, para que o desenvolver de unia função seja
sempre estimulante, de suas pulsões sexuais, o que filIá da atividade 1aborativa
trazendo prazer (também no sentido pulsional).

'

II

Para atender de forma global e concatenada à nossos
Clientes integraram..se os esforços técnicos da:

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.
e

HUMANA, ASSESSORIA EM RH'

LATOEIRO DE
. AUTOMÓVlES

EMPRESA DO RAMO ALiMENTíCIO
CONTRATA:

INSPETOR TÉCNICO
DE,VENDAS

'"
'

EXIGE-SE:
IDADE ENTRE 25 E 40 ANOS, EXPERIÊNCIA MíNIMA DE 1

,ANO, CAPACIDADE DE LIDERANÇA, E DISPONIBILIDADE
.

P/VIAJAR.
.

NFORMAÇOES NA HUMANA

iI TRABA,LHO·
TEMPORÁRIO!

,

AMBULATÓRIO' MÉDICO PARA EM,PRESAS
MEDICINA DO'TRABALHO ('PCMSO) - AUDIOMETRIA
·RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA DE RH

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

HUMANA Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091' E-Mail: HUMANA@fI!ETUNO.COM.BR

ASSESSORIA EM RH '--- A_H_U_M_A_N_'A_E_'_P_A_,R_T_,_E_D_"E___;_S_U_A_"...;..E_M�,_P_R_E_S__A_,_!., _

. INFORME-SE NÁ H�MA"A,
SOBRE A '

URGENTE TRABAL�O TE.PORARIO

VOC� aUE TEM CADASTRO NA HUMANA,
NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ
QUE VOCE SE CADASTROU, BASTA NOS
DIZER QUE ACEITA TRABALHO
TEMPORÁRIO, PARA TER MAIS UMA
OPORTUNIDADE DE EMPREGO,

INFORME-SE, NÃO PERCAI
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BAEPENDI - o-Clube Atlético Baependi elegeu na noite do dia 31. de
março (segunda-feira), sua nova diretoria para o biênio 97/99. Onovo

pesidente· do azurra é Elemar Dierschnabel (Capacete), com uma

uipe jovem e dinâmica pretende dirigir os destinos do clube com

itllS realizações, Na administraçäo de Lincoln Ristow, Elemar
upou o cargo de diretor de piscinas.

ERSÁRIO - 'trocou de idade na quarta-feira (2), a empresária'
aret Ersching Rüncos, esposa do engenheiro Fredemar Rüncos e

.

doRudelío e dà Larissa. Adata foicomemorada em família e com

igos,
,

VA - naReinoldo Rau, 500 - salil2 - Priori Nuova, especializada
moda praia. piscina e aerõbicacommuitíssímas novidades. vale

VER - a IrmãBárbaraPauli, daCongregação daDivinaProvidência. .

!oi especialmente cumprimentada pela direção e alunos do Colégio
Divina Providência. por ocasião de seu aniversário. ne dia l° de abril.
Parabéns.

. . .

drio e Geni Schramm, proprietários do Lider Club e

nshine. Ele aniversm:Wu qUlJl'ta-feira (2) e comemorou a
com familiare; e convidad(}s niz-nova e bel{ssi�a

•idênçia
RRAKECH' - promovendo hoje (4), logo. rnaís a partir das' 23
o concurso de escolha da Garota e Garoto do Colégio Valdete

s PiazCra iindars. A noitada será recheada de muitas surpresas,
danças e apresentações especiais. imperdível.·

NoTRE DAME - traz neste sábado (5) a super Banda Lord Lama,
Curitiba pra animar a noitada com muítorock, reggae e pop. Dia 11

[sexta-feira), show internacional com PAPA WINNIl.::. iniciando sua

lCgunda turnê pelo Brasil, Dia 12 (sábado), super noitada de beleza
COOJ o concurso Garota Alberto Bauer e a imperdível Student Nigbt.

Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997 • CORREIO DQ POVO·
"

e-mail clnagel@netuno.com.br

Bela e simptítiellt Cristine Marquanlt, tkstaeada·muíiciJJIII
daScar

.

EM CORUPÁ - a Fundação Municipal de Cultura de Corupá"CQIII
apoio do Lions e Rotary, elegerámanhã (5), a partir das 2lh30, no
Salão Paroquialv.a Rainha-do Centenário. Concorrem 12 belas
candidatas. Após o concurso, baile com a Banda Tureck.

RBS TV - promoveu' coquetel na noite de segunda-feira (31), nas
dependências do Hotel Etalan, pára apresentar a nova programação
97 e o coordenador local de sua sucursal. Érico Scheuer. gaúcho de .

sànta Cruz do Sul, assumiu a sucursal, com nossas boas-vindas. ,

'. Que vergonha nacional e intemacionàl a morte de
uma pessoa e o espancamento de outras 1,0 na Favela
Naval, em Diadema (SP). As cenas apresentadas
estão entre as mais violentas exibidas pelos
telejornais do país e exterior. E isso é um exemplo
descoberto do que acontece em vários lugares do
Brasil e sempre centra a camada mais pobre da

população, sem força para exigir Seus direitos.
• Motoristas paulistas terão de usar, a partir deste ano,
um adesivo 00 pára-brisa do carro, que Servirá como
comprovante de que o licenciamento "foi feito e o'

segUro obrigatório está pago. .

.

• Pesquisadores americanos criaram em laboratório os .

primeiros cromossomos humanos artificiais.· A
descoberta poderá ser útil para ações preventivas

·

contra doenças como a síndrome de Down.
.

.

• Aniversariou no dia l° (terça-feira), o garotão
Gustavo Henrique de Medeiros, filho de Dilney e

Lucimar de Medeiros e maninho da Sandy Laia
·

Parabéns.
• A Agência dos Correios de nossa cidade está com

inscrições abertas para diversos cargos.
Interessados em se submeter ao concurso público
devem formalizar inscrição na Rua Esthéria Lenzi

•

Friedrich, 117 até o próximo dia 11 do cõirente.
.• AAcijs sedia segunda-feira (7), palestra com Renato

· Ferrari, Marketing Pessoal para Executivös e'

Gerentes, a partir das 19 horas. Inscrições com

Danielepelo�71-7942.
.

• Correio daQualidade Breithaupt, traz bimensalmente
· informações e destaques da empresa em todas as

áreas, além de assuntos que são sempre bealeimrà.
• Por falar emBreithaupt; amanhã{5), serão sorteadas

mais 14 bicicletasMBike Monark. Não esqueça de
preencher e depositar nas urnas espalhadas por
todas as lojas e supermercados, QS seus cupons. No
rua 17'demaio você poderá gânharumaMercedes C�
ISOClassic.
• Sociedade Gentenário de Rio da Luz II,. promove

Sensacional baileP9blico, amanhã (5);'com animação
da.Banda Real do Paraná. À tarde, a partir das.15
horas, haverá torneio decebode guerra.

.. Mais uma opção pra dançar e comer bem, Galpãe
, -Nativo, ambiente familiar 'com música ao v.ivo, na

BR-2S0, la entradaparaNereuRantos. Valeconferir.
/

• Corpo de Bombeiros Voluntários deJaraguä dQ Sul

inaugurou na última quarta-feira sua Subsede da
Barra do RioCerro, nàRua Pastor Albert Schneider,
.logo após aMalwee. Naoportunidade foi lançada a.

\.

campanha "Doe um ROUCO a quem se doa pará
todos", visando aumentar as. contribuições da
comunidade pára o Corpo de Bombeiros..
• Ö "Unisol", jornal interno' des colaboradores da
Marisol, destaca a inauguração do Mega Store
Marisoi. Um novo conceito em loja, com conforto,

· qualidade e comodidade. E destaca ainda as diversas
atividades. e participação díreta de seus

colaboradores .

• Oscar Schmidt foi<> único sul-americano e também o

único Jogador de basquete que não disputou aNBA
a fazer parte do All-TimeGlobalDreamTeam, equipe
formada por não norte-americanos, escolhida em

.

votação no sire-da NBA na Internet. Até o fim do
mês ele pretende inaugurar um clube na Internet pera
'atender aos fãs. O e-mail do' jogador' é

, oscaF@bbsa.mPaumn.com..

,

. SECEL - secretário Silvio Celeste anuneiando para o dia nove de
,

maio Festival da Canção Estudantil para alunos de 20. Grau e para o
dia 10 de maio um super show com o cantor Silvio Brito, em'
homenagem ao Dia das Mães. Aliás, a Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, agendando várias promoções para Serem cumpridas ainda
neste semestre. Belo trabalho doprofessor Silvio e sua equipe,

, ,

NA URBEc omago da f@tograrlaManoelGuimarães estaräem Jaraguá
do Sul na próxima quarta-feira (9). Virá: com seu apal'ilt9 para atender
aqueles e aquelas que desejam estampar o "ego" com perfeição e

qualidade. Inforinações pel? ieíeíone 372.2693 com Sibele.

Casal Aldo e Él/rida Sa1ai (Escritório Cont4bUMarli'",).
Ela recebeu cumprimentospor sua idade IIOJla, no diarde .

abril
.

.

·WIZA�RD
'ia::. .1;:::N�lli�.!

, INGLÊS 'ARA JOVENS
FONE:,3,71-3153

®

WIZARD
r

®.lD
IN:GLÊS PARA 'C.RIANÇA.S
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CORREIO DO POVO • 10 .Jaraguá do Sui, 4 de abril de 1997:

�j
, Vestibular de Inverno

Ferj/Acafe � 2° semestre/97
A fundação Educacional Regional.Jaraguaense Ferj/Acafe,
está divulgando o Concurso Vesilbular de Inverno.
Cronograma:
Inscrição:
- Pagamento da Taxa: de 14 à 23 de abril - na Ferj
- Entrega de Documentos: de 14 à 25 de abril - na Ferj
Documentos:
"' Fotocópia da Carteira de Identidade
'. Duas fotografias.Sx?
Taxa de inscrição: R$ 70,00 '

,

- Pagamento será feito no Posto do Besc que funcionará na

Ferj, conforme horário bancário.'
.

�
'.,

. Confirmação de inscrição:
- De 19 à 28 de maio ,

Provas:
- Prova Específica de Desenho: 25 de.junho de 1997, das 14h
às 17h

.

, ,
,

'- Prova de conhecimentos (Vestibular): 5' e 6 de julho d�1997

Resultado oficial: 22 dejulho de 1997 • às lOh

Cursos oferecidos

Administração. .neturno- 50 vagas
* Arquitetura e Urbanismo- vespertino- 50 vagas
Ciências Contäbeís- noturno- 50 vagas

.

* Curso em convênio com a Furb e que exige Prova
r

. Específica deDesenho.

'PI'anejamento Participativo
A'F'erj, através de sua Assessoria de

Planejamento, realizou na semana
.

'

.passada; reuniões com alunos de todos

Os cursos da Instituição, onde deu-se
,

início da IQ' etapa do Projeto Politlco

Pedagógico da Ferj.
..

A participação dos alunos foi grande e

. suas sugestões' estão sendo analisadas

pela Assessoria de Planejamento.
",

,JII, LOJAS E SUPERMERCADOS .'

�314d ª i i: [J� ali �;:��C��M
.�RÁTIS_ pOR SORTEIO

UMA MERCEDES BENZ �180 ClASSIC OKm i

Num momento, de integração e reflexão os funcionários da Fundação Educacional

RegionalJaraguaense • Ferj, na quinta-feirapassada, estiveram reunidos no saliio nobre

parapàrticiparem da celebraçãopela passagem da Páscoa

lMAIS 126 B1CICLETAS MONARK MBIKE PLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11101/97, 25/01/97, 08/02/97, 22/02/97, 08103/97, 22/03/97, 05/o4/97,'10/05/97(14BICIClETAS PORSORTEIO).l

CERT:AUTJMJ N' 01/587/96 INICIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO:
PROCESSON' 0B000.028.691196-89 DE 24112/96 À 17105197

'1710'5/97· este
Mercedes '

,

de serseu•. po
. ..

,
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CORREIO DO POVO • 11

io Iaraguâ terá 'operação limpeza'
• Ação pretende dar
continuidade ao.

,

programa .de

conscientização da

população em relação
,
'omeio ambiente, e vai

, reunir ,voluntários do
Município
,J�raguá do Sul - Depois dos

".

trabalhos de limpeza do Rio ltapocu,
realizado no sábado, dia 15 de

março, onde foram retiradosmais de
seis toneladas de lixo, a Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente e

os integrantes do Jeep Clube estão

programando para, a primeira
quinzena demaio a limpeza doRio,
Jaraguá. A operação vai envolver o
Corpo de Bombeiros Voluntários"
Clube de Canoagem Kentucky e o

px. Clube (Rádio, Amador) e

abrangerá a área Sul da cidade.
,

De acordo com á Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente, a

César JunkeslCP

. 'Conscientizoção: Rio Jomgua terá as nuugens limp�
operação limpeza tem como

objetivo dar continuidade ao

.programa de conscientização da

população' em
. geral,

principalmente dos moradores

ribeirinhos para que não joguem
lixos nas margens dos rios e da
importância do meio arnbiente
para as pessoas1 e

conseqüentemente para a

Seminário interno da Epagri
apresentapropostas a técnicos
Guaramirim - A Epagri

(Empresa de Pesquisa,
�gropecuária e ExtensãoRural)
realizou, na última terça-feira
('1); das oito às 18 horas, na
Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim), um seminário
interno sobre o Diagnóstico do
Desenvolvimento Regional, com
a participação de técnicos da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
e da Amunesc (Associação 'dos
Municípios doNordestede Santa
Catarina). O. évento teve como

objetivo apresentar propostas e

mo�trar as potencialidades das

regiões ligadas ao setor

agropecuário.,
Os temas apresentados no

seminário foram desde a nova

estrutura de planejamento da
. Município, com a elaboração do

entidade até trabalhos em grupo. plano plurianual (plano
ARegionaldaEpagrideJaraguá .

elaborado por setor, pelas
do Sul, responsável pela prefeituras, de quatro em quatro
coordenação do evento, preparol;l anos). Entretanto, os resultados
uma lista de assuntos inerentes do encontro só serão divulgados
ao 'meio rural dos Municípios depois de um balanço da re

envolvidos no seminário para 'gional, previsto para daqui aIS
serem analisados e criticados. ,dias.
"Nossa intenção foi mostrar aos. - Com os dados em mãos,
técnicos as potencialidades-e as faremos um documento único. E

,

necessidades de cadamunicípio, o discutiremos num fórum

para que eles trabalhem com interno, agregando.a Região de

informações das demais regiões" Joinville e Itajaí. Essa reunião
explicou o técnico da regional, ,está prevista para os dias 29 e 30
Alcides José Molinari, um dos de abril", adiantou Molinari,
'coordenadores do seminário. acrescentando que "esse

Depois de analisadas as 'seminário coordenado pela Re
propostas a seremdesenvolvidas gional de Jaraguá do Sul faz
em cada região, os técnicos irão parte de 'um estudo' básico de
encaminhar às prefeituras um desenvolvimento iniciado no

relatório para assessorar o Oeste do Estado.
'.

ABANDONO
DE EMPR'EGO·

De conformidade conioartigo 482;,letra
Ida Consolidação das Leis Trabalhistas,
solicitamos o comparecimento do senhor
.Atàide Junior= CTPS:'64840 - 'Série

2�1/SC -função -AuxiliardeProdução,
o não comparecimento, no prazo de 72

'horas, findo o qual caracterizará
Abandono de Emprego. '

Resivale Combustível Catarinense Ltda,
Rua: Estrada Schroeder, 951

Fone: (047) 374-1266
CGC: 82.878.406/0001-36

Inscrição Estadual: 252.106.245
Cep.: 89.275-000 - Schroeder .. SC

.
melhoria da qualidade de vida.

O secretário doMeio Ambiente,
Werner Schuster, afrrmou que a falta

'

-. de conscientização da população em
relação ao meio ambiente ainda é a

principal causa da poluição dos rios,
em especial o Itapocu, Jaraguá e.

ribeirões. "Com a operação limpeza
do R,IO Itapocu detectamos que a

maior parte dos lixos DíIS águas e das
.

margens são provenientes dos

próprios moradores", informou,
,

acrescentando que, durante a

operação, os ambientalistas

flagraram umamédia dê dez famílias
ribeirinhas jogando lixos domésticos
e�ntulhos no rio.

'

'Al·ém da limpeza do Rio

Jaraguá, esta sendo programado um
projetode retirada de entulhos dos

ribeirões, com a participação da
.

comunidade. Schuster alertou que
a campanha de conscientização
deflagrada pela secretaria e pelas,

.

entidades participantes "não será'

para sempre". "Ela (a campanha)'
tem a finalidade de mostrar à

população que é possível ter.limpas
as margens dos rios. Basta ter

consciência e
\.

vontade",
conclamou..

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
Rua Athanásio Rosa, 1475:- Fax� (047) 373-0267'
Fones: (047) 373-0467 - 373-03n - 373-0297

Guar�mirlm - SC
'
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Câncer de mama tem cura

se diagnosticado' no
._

o câncer de mama é uma das

doenças mais temidas pelas
mulheres e. também o de maior
incidência no ·Brasil. A maioriã
dos tumores é detectada em

pacientes acima de 50 anos, mas

ele começa a se formar antes dessa
idade. Cada tumor leva de cinco a

oito anos para se transformar num
nódulomaligno de um centímetro.

Quando detectado nesse primeiro
estágio, há 90% de chances de

.

cura.

Pesquisa realizada em Belo
Horizonte mostrou que 43% das
mulheres desconhecem a

existência da mamografia, 69�
ignoram se.possuem antecedentes
de câncer na família e 36% não
sabem fazer o auto-exame em casa..

Amamografia é umRaioX dos
seios feito com aparelho especial.

'.É uma "arma" poderosa contra o

câncer.. no entanto,' um

levantamento realizado
. recentemente pela Universidade

Federal do Rio de Janeiromostrou

qu�. existem apenas 600

mamógrafos espalhados pelo país.
O auto-exame é fácil de lazer e

existem técnicas especiais para se

constatar um nódulo ou qualquer
anomalia nos seios. Os médicos
distribuem folhetos explicativos

.

com instruções para que as

mulheres possam fazer o auto

exame.

PREVENÇÃO - A Sociedade
'Brasileira de Mastologia, que
,estudã a mama, recomenda que as

mulheres façam, a partir dos 20

anos, o auto-exame mensal, logo
após a

I

menstruação. Para as

mulheres que chegarârn à

menopausa, o teste deve ser feito

sempre num mesmo dia do mês .

. Aos 35 anos, recomenda-se a

mamografia. Dos 40 aos 49 anos,
deve-se fazer uma mamografia. a
cada dois anos. E acima dos 50

I

anos, uma por ano. Ao sinal de
qualquer caroço, deve procurar um
médico para exames preventivos e
iniciar um tratamento, caso haja
necessidade.

Os fam(liares do jovem
·

.Márcio Heise Giovanella,
de 16 anos, pedem ajutkL
o menorficou
paraplégico, em um

·

acidente, eprecisa' ser.
submetido à uma cirurgia .

de artrase de coluna
cervicalpor via anterior.

.

Com a cirurgia, Márcio
irá conseguirmexer os
membros superiores.
Sem condições
financeiras, a faml1ia

.

apela à populaçãopara
que colaborepara que
sejapossível a realizaçõo
da operação, com um

custo previsto de R$ 2,�
mil.
As contribuições
poçlerão ser feitas na
agência Q645, do
Banco Bamerindus,
conta corrente ng
05298-50 em nome de

· ,Gracilda Heise (mãe
do jovem Márcio).
Qualquer quantia..

. _, '.

lnlCIO

. Mamografia: Hospital eMatemidtule Jartlgrui no combaU 110 cancer
demama

.

. .

FLEMIN.G
LABORAlfÓRIO

Rua Reinaldo Rau, 576
Fone: 372-2755

JARAGUÁ DO SUL - SC

. , '

..

O Centro de Imagem do"
C·E NT R.O HospitalLaraguâ contacom um

CiiDl.' mam.ógra!o
'de alta resolução

.c.JJ (Senografhe 600T-FD) e o

__ ._._.

coloca a disposição dos
Dl �MAGtM fprofissionais da área para queHOSPItal Jaraguã .

i '

possam buscar o diagnóstico
precoce do câncer de mama ou o segmento de
lesões já estabelecidas, trazendo desta forma,'
possibilidade de cura ou melhor qualidade de
vida para suas pacientes. , .
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Portadores .

de insuficiência renal

padecem na fila de espera de órgão,
o Centro de Tratamento

de Doenças Renais do

Hospital e Maternidade

São José de Jaraguá do Sul
atende 28 pacientes com

insuficiência renal crônica
por mês: A doença é uma

predisposição do

organismo que tem origem
por diversas causas. Entre" .

das estão as infecções mal
.

tratadas e a heredi

tariedade. Além do
incômodo do tratamento da

hemodiálise (filtragem do

sangue), pelo qual os

pacientes são obrigados a

se submeterem, sofrem na

fila de espera por um

transplante de-rim ..

'

Somente no Centro de

Tratamento do hospital há
13

.

pacientes que se

lIiscreveram para

transplante de um órgão
saudável. No entanto, a

incompatibilidade
sangüínea faz com que os

doentes padeçam por anos
na fila de espera, além da
fana de doadores, que
ainda não têm

conscientização neces
sana, tanto para o

transplante em si como

pela conseqüência da

doação. "A equipe médica
do hospita1 está se

mobilizando para a

captação, de órgãos. Este é.
um trabalhopioneiro em

Joinville que estamos

trazendo para cá. Tem
como objetivo agilizar o
processo, desde a.retirada
até o transplante do órgão",

,

informou a enfermeira
chefe da unidade de
hemodiálise do Hospital
São José, Myrella
Martinelli, acrescentando
que com a captação, o hos-

Recurs�: máquina de hemodiálise,' um. dos métodos

! utilizados para o tratamento de insuficiência renal
�

José os pacientes que
utilizam a hemodiálise

J
.

ficam em .média cinco

horas, três ve,zes por
semana, se submetendo
ao processo dialítico

,

(retirada das impurezas
do sangue causada pela'
deficiência do rim).
Segundo a pacienteMaria
de Lourdes Barbosa

Towo.ide 23 anos, na fila
de espera de transplantes
há um ano e meio, 'Os

�'
'Hemodiálise:paciente noprocesso defiltragem do sangue

prrmerros sintomas da

doença se manifestaram

quando começou a sentir

fraquezas, inchaços e

perda de peso .. "Procurei
o, médico e tive a

informação de que sofria
de insuficiência renal",
relatou. Ela afirmou que
o tratamento é des-

•

confortável, mais já está
se acostumando, "espero
conseguir um doador

logo", apela .

Veja na criança o

Mantenha-se,
. visam a bene
Lembre-se d

pital terá um maior
controle' e encami
nhamento do órgão ao

paciente em condições de
recebê-lo.
TRATAMENTO - Os

pacientes Com insu
ficiência renal têm três

'opções de tratamento: a

Diálise Peritoneal

(filtração do sangue
'através do peritôneo>
membrana que reveste
todas as vísceras do

. abdômen); a CAPD

(Diálise Peritoneal-

Ambulatorial Contínua);
o transplante, ou

"
a

hemodiálise.
Nos Estados Unidos o

. método mais utilizado é o'

CAp_Do Um cateter

(sonda) fixa na barriga.
"Quem faz 'O tratamento é
o próptio paciente, com a

ajuda de outra pessoa,'
,
caso sintaa necessidade",
explicou'Myrella, ga
rantindo que este tipo de
tratamento . é mais

'

confortável e possuiI

menos riscos.
No Centro de Tra

tarnentó do Hospital São

.�•.....
'.'

" � LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.· ,

40 ANOS DE TRADiÇÃO SERVINDO
� -

JARAGUA DO SUL E TODA REGIAO
.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67
Fone/Fax: (047) 371-0882

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



CORREIO DO POVO -14 BRAL

.\

Jaraguá do Sul, 4 de abril de 1997.

Cidades.L _

JOINVILLE
· A VI Festa da Solidariedade programada para acontecer entre os
dias 8 e 11 de maio, no Shopping Cidade das Flores, terá a .

. participação das Secretarias de Bem-Estar Social e da Família

dosmunicípios vizinhos: � evento tem como objetivo integrar as
cidades na busca de soluções �.alternativas para os problemas
.sociais.
De acordo com a presidente da Ajos (Associação Joinvilense de

Obras Sociais), entidade organizadora da festa, Claudete Gomes
de Oliveira, esta é uma oportunidade de trocar experiências e

informações com os outros municípios. As cidades convidadas
são: Jaraguá do Sul, Guaramirim, São Francisco do Sul, Barra

·

Velha, São Bento do Sul, Campo Alegre e Garuva.

.PIÇARRAS
Os trabalhos de recuperação'de faixas de areia das praias de Barra
Velh� Balneário Barra do Sul e Piç�as devem começar dentro

de 45 dias. Essa informação foi dada pelo secretário estadual de
· Transportes e Obras, José Augusto Hülse, vice-governador pelo
PMDB, durante reunião suprapartidária das regiões Norte e '

Nordeste do Estado, na tarde da última terça-feira (i), no Salão

Nobre do Hotel Beto CarreroWorld.

A draga Sergipe, do governo.estadual; executará o projeto
supervisionado pelo INPH (Instituto de Pesquisas Hidroviárias)
da Companhia Docas do Rio dé Janeiro",

JARAGUÁ DO SUL I
O coordenadordo Núcleo de Desenvolvimento e Capacitação do
Ensino Técnico para a Região Sul, Abdala Radi Maftum, do
Ministério da Educação e Cultura, informou aos empresários da
cidade, na noite da última terça-feira (1), na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), que o governo federal
vai incentivar a ampliação do número de escolas técnicasdo BraSil
e investir na qualificação de seus profissionais.
Maftum adiantou que haverá uma reunião "em Florian6polis,
prevista para os dias 15 a 18 de abril, com as escolas técnicas de

Santa Catarina para serem definidas as ações para cada unidade
instalada no Estado: De acordo com ele, a idéia não é construir

.

novas escolas técnicas,mas sim incentivar QS Estadose instituições
para a responsabilidade pela administração de �ovas escolas.

JARAGUÁ DO SUb ß
Neste domingo (6) estão sendoesperados mais de.1oo ciclistas
catarinenses e do Sul do Brasil para participarem, a partir das
8h30, do IFestivalMunicipal deCiclismo. Alémdo festival haverá '

passeio ciclístico para a população e a prova estadual em circuito.

Todos os três eventos terão início no Ginásio de Esportes Arthur

..

Müller. Segundo (J' técnico da equipe jaraguaense;Rogério Luís
Müller, o evento tem opatrocínio da Empresa KohlbachMotores
e o objetivo maior da competição é descobrir novos talentos.

Sindicato da Indústria do Arroz·
•

J,' ,.

implanta progra�a de qualidade
• E/aborado pelo
Slndarroz,· em convênio,
com a Fiesc e o IEL, o
projeto prevê entrega
do Se/o de Oualidade.à
indústrias no ano que

.- � .

vem �

Massaranduba - o Programa
de Qualidade Total do Arroz
Parboilizado de Santa Catarina

lançado oficialmente em agosto de
1995 e elaborado pelo Sindarroz
(Sindicato da Indústria do Moz)
em convênio com a Fiese

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina) e o IEL
(Instituto Elvaldo Lodi), tem por
objetivo fazer o arroz catarinense
ser conhecido em outros Estados.
O projeto quer integrar o arroz no
mercado nacionaldamesma forma
que os demais produtos
catarinenses, come por exemplo a

'maçã, os artigos têxteis e os

motores elétricos já o são.

'Outro objetivo do programa é

integrar as indústrias. e
.
os

agricultores, visando obter um
. produto de-qualidade, O projeto
está no segundo ano de ação e

pretende, no primeiro trimestre de

1998, certificar indústrias do ramo

.

com o Selo de Qualidade. "Nosso
.

prop6sito é ter um produto de

qualidade e obtermaior integração
entre as indústrias e os

agricultores", . reforçou o

presidente do Sindarroz, Sinésio
Eccel, acrescentando 'que antes do

.

programa ser elaborado foi
realizada unia' pesquisa em São
Paulo e Rio Grande do Sul para
analisar até que ponto o arroz

parboilizado era conhecido e

"principalmente alcançar o

objetivo proposto".
Executado em cinco linhas de

ações, o projeto subdivide-se em:

Matéria-Prima, Processo Indus

trial, Mercado, Crédito. e
Financiamento e Certificação de

Qualidade. A Matéria-Prima tem

como ponto principal .. direcionar
.os esforços da indústria e da'
lavoura para um aprimoramento
da qualidade do produto e

incremento na produtividade. O

Qualidade: Sindarroz desenvolveprojetopara indústTióS_ eprodutore,
Processo Industrial busca soluções
relacionadas à engenharia de

processos, infra-estrutura de

instalações,'
.

máquinas,
equipamentos e recursos humanos
que interfiram na qualidade do

produto finai.
As propostas do Mercado são

.' ,em torno de temas como: o

encaminhamento de. soluções..
através de ações coletivas,
dêfinindo uma estratégia de mar

keting que atinja o mercado,
segundo as conveniências do

público alvo. As ações do Crédito
e Financiamento identificam as

prioridades de investimentos no

setor e cria; com a parceria de

agentes financeiros, linhas de
crédito específicas. A Certificação
deQualidade é um documento que
identificará a empresa que possui
um sistema de gestão da qualidade
e que está em conformidade com

as normas estabelecidas pelo
programa, através da realização'

das quatro lini/as de ações.
AÇÕES - Colocado em prática

em maio passado, através de um

seminário em Blumenau, com o

tema "Sensibilização daQualidade
do Arroz", o programa já·

.

desenvolveu projetos beneficiando
o setor. Um deles � o lançamento

.

de uma variedade de semente de

arroz em convênio com a Epagri
(Empresa de Pesquisa,
Agropecüäria e Extensão Rural),
chamada Epagri-I09. Esse tipo de
semente produz entre oito. e 12'
toneladas de arroz por hectare,
enquanto que, a semente comum.

produz uma média de 5 mil quilos
por hectare.

- Essa semente (Epagri-l09) é
-especial, desenvolvida para
aumentar a produtividade do setor
e obter" melhor qualidade do

produto - reforçou
.

Eccel,

garantindo que a Epagri-l09 será

entregue aos produtores ainda este
ano para a colheita da safra '97/98.

.ESTACIONAR o'É. UM DIREITO 'DE TODOS
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Contrato dejogador éalterado no JAe
Jar"guá do Sul - o contrato

do atacante Jairo, previsto para
encerrar em dezembro passado,
teve sua data alterada para

dez�mbro deste ano pelo
, presidente do Jaraguá Atlético

Clube, ÂngeloMargutte, afastado'
por 180 dias da direção do clube.
A informação é do .próprio
jogador que pediu para ser'

liberado do time na tarde da
última terça-feira (1). O atacante,

que está com o salário atrasado
desde outubro, afirmou que
permanecia na equipe na

.

esperança de acertaropagamento;
- Como o Margutte se afastou

e não vi a cor do dinheiro, .pedi
para sair do clube..Foi quando
descobri a alteração da data do
contrato", relatou o jogador.

Jairo espera que o diretor do
Departamento Amador, Sérgio
Luiz da Silva, indicado por

.

Margutte para assumir a

presidência do clube, acerte os

atrasados e que a' alteração do
contrato não interfira em sul

saída. "Pretendo fazer tudo da
forma mais amigável possível:
Por enquanto, �ão tenho
intenção de procurar a Justiça",
alertou.

Silva classificou a situação
de delicada. Na opinião dele, o
único prejudicado é o próprio
Jairo. "Por isso vamos liberá
lo sem nenhum problema",
prometeu. Ele disse ainda que'
estä tomando as decisões no

clube, mas "é apenas um
.

colaborador". "Não sou

oficialmente o presidente do

JAC, o Ismar (presidente do
Conselho Deliberativo) ainda
não reuniu o conselho, portanto,
sou apenas um colaborador",
insistiu, acrescentando que para

A/QUIwICP. '

todos os. efeitos ainda é

Margutte o presidente. "Pior é
que já escutei falar que o

Piloto.de paraglider quebra
recorde Catarinense de Distância

SM Automóveis�
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA"

prefeito (GeraldoWerninghaus)
disse que enquanto ele

(Margutte) estiver no clube,

nenhum centavo será destinado
ao JAC", revelou •. "Isto � ruim.
O time precisa de jogadores e

não temos dinheiro para
contratar", lamentou.

PROVIDtNCIA o

Vôo livre:piloto jaraguaense decolando do Mo"o das Antenas '

Jaraguá do Sul - O piloto
jaraguaense de Paraglider
(pára'':'perite salto de
montanhasj.AdemírFernando
Pradi, de 26 anos, quebrou o

próprio recorde Catarinensede
Distância. Ele percorreu 54

quilômetros em linha reta do
Morro da Boa Vista,conhecido
comQ Morro das Antenas, até
,a cidade de Rodeio, a 100

quilômetros de Jaraguá do Sul.
A. ültima quilometragem
também era dele, ,47

:quiIômetros em linha reta.
,

presidente do Conselho
Deliberativo,' Ismar Lombardi,
informou que reunirá o conselho
no próximo .dia 14, segunda
feira. "Atrasamos em oficializar
o Sérgio como presrdente
interino porque todo processo de

transição' é demorado",
justificou, acrescentando que no
decorrer do prazo emque Silva
ficar na presidência, talvez
haverá nova' eleição para
presidente. "O presidente
afastado, Ângelo Margutte, foi
procurado pela reportagem do
CORREIO DO POVO, mas seu

celular está programado para
não receber chamadas.

..

Dlwlgaçlo Tipo 1.6 ie gas. -95 verde,'

'GoICI:.. ale. 8? cinza
. ,
.'

Voyage S ale. 86· azul
.' . Selina LDO ale. 83 bege

Fusca 1.300 l gas. 80 azul

Fusca 1.300 gas. ?3 branco

Del Aey GL ale. 89 verde

Santana CL ' ale. 89 azul

Monza SLE ale. 92 azul
AX 180 gas. 82 vermelha

!

.�Na opinião de Pradi, este informou que oito aulas são

esporte é simples, mas é suficientes para os interessados
necessário ter audácia e.' em voar de pára-pente
disciplina. "Quando estou lá conseguirem saltar.
em cima, a sensação de DIFERENÇA - Compa-
liberdade é única, porém, não rado a outros tipos de vôo

_

.

olhomuito para baixo", brinca livre, o paraglider émaís leve
o recordista. O equipamento do e barato. Enquanto uma asa

pára-pente sobe às alturas' delta custa cerca de quatro
, impulsionado por correntes de mil dólares e pesa 40 quilos,
ar chegando a voar 40 o pára-pente' pode ser

quilômetros por hora, metade transportado numamochila e

da velocidade de uma asa- pesa em médiaseis quilos. O
delta. As curvas e o pouso é preço pode variar entre dois

por conta do piloto. Pradi e três mil dólares.

ROUB,O

PREVINA-SE.

SEeUROS e'AReIA.
Fone/Fax 371-1788
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CORREIODO POVO: 16 'POLíCIA

Presídio municipal inicia atividades.
pretende evitar a súperlotação das

'
' ' '

Instalações. Ele informou que o

prédio tem capacidade para 76

presos, distribuídos em 38 celas.
'.'MaS ele (o presídio) pode abrigar
até -quatro pessoas por cela",
garantiu.

Sala assegurou que o presídio
de Jaraguä do Sul é o melhor do

, Estado em estrutura física, "ele é
todo de concreto" e a segurança é
suficiente parámanter apopulação
despreocupada. São quatro agentes
prisionais e quatro soldados da
Polícia Militar, sendo um policial
por turno, para dar garantias ao

presídio. Segundo o diretor, Ivo
Guido Ronchi, 6 ideal seria que
tivesse quatro policiais por turno.
"Mas por enquanto trabalharemos
assim. Estarei todos os dias aqui",
frisou Ronohi.

,

Em relação as obras, à serem
�'

Jaraguá do Sul � O presídio
municipal começou a funcionar
oficialmente na manhã da última

, terça-feira (1) cont a transferência
de 35 presos, quatromulheres e 31
homens, que estavam cumprindo
pena no presídio de Joinville.
Outros 20 detentos deverão ser

transferidos durante a semana. O
prédio, concluído em agosto, foi

inaugurado simbolicamento pelo
governador Paulo Afonso Vieira

(PMDB) durante a campanha
eleitoral do ano passado.

O diretor da Diap (Ditetoria de

Administração Penal), Luiz
Vanderlei Sala, que acompanhou a

transferência dos. presos, informou .

','que por enquanto Jaraguá do Sul
, abrigará somente presos da região.
"Se for necessário· 'abriremos vagas
para detentos de outras cidades",
afirmou, garantindo que a direção

Presídio: Irf'nsferinCÜI de presos inieia dS atividades

,realizadas, como o muro externo,
o parlatório, e o reforço na grade
do pátio de banho de sol,o diretor,

Polícia, prende assaltantes
( .,

<

'.

no 'Centro; de Guaramirim
"

,'�p f.
-

Guaramirim - As, P0HCias durante uma blitz na Rodoviá SC-
Civil e Militar prenderam em

I
413, na localidade de Rio Branco.

flagrante, na noite da última tesça- Segundo o delegado Alcivandro
feira (1), Ademir do Nascimento, Espezim, os assaltantes após o

de 20 anos, Luiz Antônio Pizetta, roubo tentaram desviardo Posto da
26, e Jorge' Scht.dtz,'26, acusados Polícia Rodoviária Federal, mas
de terem 'assaltado do caminhão

'

foram detidos Pela Polícia.Militar,
Mercedes, placas TN-0075, o Espezirn informou ainda que
malote da empresa Engenho com os assaltantes também foi
Distribuidora 'd�' Bebidas, , encontrado um revölver calíbre Jê

representante da Coca-Cola no e que está 'investigando a

Município, contendo R$ 10mil em participação dos acusados em'

cheques e R$ 2,6 mil em dinheiro. Delegado Espezim outros assaltos pela região. Os três
,Os três homens conseguiram homens poderão cumprir pena de

furtar o dinheiro quando o a' um restaurante no Centro da prisão por furto e formação de
caminhão estava parado, em frente cidade . .Mas a prisão ocorreu quadrilha.

'

JUízo DE 'DiREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL ., ia VARA

'EDITAL, DE PRAÇA'
O DR. STF;PHAN KLAUS RADLOFF, JUIZ DE DIREITO SUBStITUTO DA 1· VARA CíVEL DA
COMARCA DE JARAGUÁDQ SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FÖRMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER (em-resumo ao 'Art 6S7 do CPC>o seguinte: Venda em 1· Praça: - Dia 22/ABRIL/1997, às
i5:15 horas. Venda em'2"Praça: - Dia Q6IMA101l997, às 15:15 horas, por quem mais der e 'maior lance
oferecer. LOCAL: Edifício do Fórum desta-Comarca. EXECU.ÇÃO 'N° 16:382/96. Exeqüente: BANCO
FfAÚS.�AExecutados: IyU BAYESTQRFF CONSTo INCORP, LTDA. eMARCELO JOSÉ BAYESTORFF.
BEMA SER PRACE�OO: Um terreno situado nesta cidade, contendo a área de 657,90m2, sem benfeitorias,
'I'pçafizado no lado Imparda &(lti" I 02 - Goiás, distante 1,00,00 rnetros da esquina com a Rua Exp.Antonio
Carlos ferreira, fazendo frente em 17,00 metros com a Rua 102 - Goiás, coincidindo com o alinhamento
predial, travessão dos fundös em 17,00 metros com, terras de Valter Hertel, estrema ao lado direito em

38.70 metros-com .terrpsßcJa�,iniar� .Schulzê é do fado esquerdoem 38,70 metros com terras de Pedro
Ta�orda Ribas;,regíStr�6 sob n022.371, no registro de Imóveis local. Avaliadö em &$ 15.000,00, em data'
de ,11104/96, Nos autos não CONsta qualquer ônus ou recurso pendente, Os executados ficam intimados;'
através do presente edital. caso não enconuado pelo Oficial de Justiça das.datassupra. Dadoe passado,
nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos dezoito días do mês de março de mil novecentos é noventa
e sete. Eu.Bscrivão Judicial.» subscrevi,

',','

,l'�--,--'--�-

-:

STEPHAN KLAUS RADLOFF
, Juiz de Direito.Substitute

da Diap disse que não vê razão

para preocupação, "Precisamos de
pessoas que "OS forneçam

-segurança intema, se não, houv
isso, estas obrasnão adiantarão e

nada", justificou.

\
,

Jaraguá Atlético Clube
, N

EDITALDE CONVOCAÇAO
Estão convocados todos os conselheiros do.

Jaraguâ Atlético Clube a porticiparem da
assembléia extraordinâria a realizar-se nodia lâ
de abril de 1997, às 19 horas" na sede do clube,
sobre as seguintes ordens do dia.
- Licenças esubstituição'"do presidente

..
executivo

- Assuntos gerais ,

Jaraguá do Sul, 03 de abril de 1997
,

Ismar Lombardi

presidente do Conselho

NATAÇÃO � HIDROGINASTICA - HIQROTERAPIA
CONDICIONAMENTO FíSICO':' MUSCUlAÇÃO. -

GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO..

r

F.ÍSICA COMPUtADORIZADA - DANÇA:-
'

'

APARELHOS COMPUTADORIZADOS -

,,

PROFESSORES HABILITADOS
'

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

\.'

,

' H,oráflio:
06:30 às 1,1:30 - 14:30 às 22:00
Rua 'Amazonas, 426

'

Foné.' (047) 372-1493
Jan;�guá do Sul - SC

,I
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