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Tem sempre ÍJm
,Jéj_to de fazer
e ,

melhor

Prefeitosfazem avaliação
dos três primeiros meses

Os prefeitos da região do Vale do Itapocu
apresentam a avaliação.dos 100 primeiros dias
de administração.Amaioria classificou de boa
a atuação da equipe administrativa e'divulgou
as prioridades iniciais.

A arrecadação de Schroeder, por
exemplo, vem caindo significativamente, o
quê pode comprometer as realizações. O

'

prefeito de Guaramirim, Gregório Tietz

(PFL), deve reajustar os salários dos
servidores.Páginas 12 e 13

,

próximo domingo (13), com quatro novos

jogadores, pela segunda fase do Estadual.
Foram contratados dois volantes, um

zagueiro e um atacante, além do retorno

do goleiro Rogério, que defendeu a equipe
nos primeiros jogos da primeira fase, do
campeonato. Na opinião do técnico Acosta,
a tendência é melho'rár a 'equipe e

conseguir resultados bem melhores que o

da 1" fase, Página 15

MODA íNTIMA CÖM QUALIDADE

,��, i ....� �� ��, ,":.�,

C (� I X (::) F:: Cl :�; "r j::) L_ :;

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

...... j .• \

':::)t .. ·

�"f.-.n--

Ex-procurador�move ação trabalhi@
contra Prefeitura de Jaraguá do. til;�i!

,

Versllo: Floriani afi,.",a que intenção é ser reintegrado ao antigo cargo

o ex-procurador-geral de do Município,. recebendo
Jaraguá do Sul na gestão salário superior ao de auxiliar
Durval Vasel (PTB), Leonel administrativo.
Pradi Floriani, entrou com um Floriani alega ainda que
processo trabalhista contra a houve arbitrariedade no

Prefeitura na tentativa de ser processo de desligamento da

reintegrado ao cargo de auxiliar (unção de auxiliar
administrativo,' pelo qual foi "administratívo. O prefeito
aprovadoemconcursopúblico Geraldo: WemiJilghaas (FFL)
em 1992. No início do governo afirmou que o ex-servidor está

anterior,Floriani foi demitido, reivindicando cerca de R$ 58

segundo ele, irregularmente e,
'

mil, relativos ao período emque
dias depois nomeado para a esteve afastado do cargo
chefia da Procuradoria-Geral concursad<;>. Floriani nega .a

informação e diz que a jntenção ,

é ser reintegrado à função. .

A Prefeitura promete
esgotar todos os recursos

possíveis para impedir o
pagamento definido ria ação.
Floriani, por sua vez, nega que
esteja querendo receber o'
dinheiro, afirmando que a

,intenção de. Weminghaus é
confundir a opinião pública,
classificando a atitude do

prefeito como "perseguição
política".Págiila4
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COlUOOO DO POVO - 1 . Jllraguá
.

do Sul, 11 de abril de 1997

. .

�.administração participativa
A proposta de 'um Orçamento Regionalizado, apesar de tímido e limitado

pelas ações dos Executivos, traz a esperança da participação popular nas
decisões governamentaís. O projeto -_ foi incluído na Constituição.Estadual,
através de emendaelaborada e apresentadapelabancadapetistanaAssembléia
,Legislativa. Segundo '9S autores, o objetivo é envolver a comunidade na

elaboração dos orçamentos, municipais e estadual, íntegrando os mais
diferentes setores, apostando numa administração mais participativa e

democrática.
A idéia do Orçamento Regionalizado foi baseado no Orçamento'

Participativo, implantado pelo'Partido dos Trabalhadores nas cidades por ele
'governadas. O. programa reúne a Comunidade, dividida por regiões e

representadas por delegados, que discutem as prioridades de cada um,

eíenoando-asnuma relação que éapresentada aos governantes para, juntamente
,. \ .

.

cOIIl as demals reivindicações, serem ordenadas num cronograma, tomando;
assim, um compromisso da adrninistração. Desta forma, garante à população

. a participação no processo. de elaboração e,definição das obras a, serem
executadas durante o ano.

,

.

, Quando o projeto foiapresentado à:Assembléia Legislativa para apreciação
,

-

e votação, o prefeito deJaraguä do Sul, GeraldoWerninghaus, foi favorável a
proposta. O próprio programa de governo da coligação que o elegeucontempla
a participação popular, apesar de, por enquanto, não ter sido demonstrado na
prática. No entanto, Werningpaus faz questão de afirmar que é a favor, da
participação da comunidade, nãosó rra elaboração'do orçamento, mas também O estacionamento na área, central da cidade precisa de Uma solução? Precisa! Mas a

, dá administração em si.Na semana passada,Werninghaus recebeu a visita de solução, a meu ver,deve sermaís abrangente. Deve-se combater as causas e,não o efeito. O

dois deputados do PT para discutir a viabilidade e o encaminhamento da' centro da cidade, alémde dispor de vagas para estacionar, precisa ser humanizado. Como?

Primeiro, impedir que proliferem salas comerciais que não ofereçam estacionamento
proposta, com o objetivo demobilizar e incentivar a comunidade a participar

, - próprio e fazer adequar as existentes, para conceder-se ou renovar'Os alvarás de localização. '

das reuniões setoriais que delinearão o 'orçamento. Segundo, que se melhore o transporte coletivo.
.

A participação dos-diferentes setores nas administrações, principalmente Terceiro, que se incentíve,a instalação de atividades comerciais fora da área central.
'na definição dos orçamentos, é a formamais democräticade se governar. É a

- Essasmedidas, inclusive, �irão ao encontro para solucionarilioutros problemas afetos à
oportunidade, dos governantes demonstrarem na prática a disposição em área central da cidade.-

atender as reivindicações da população e - de cumprirem as promessas feitas. .

Enfim, só eStacionamento pago nas vias públicas é solução "feijão com arroz". Jaraguá
durante a campanha, A medida que um governante abre, as portas da do Sul.merece soluções mais abrangentes e arrojadas. Só assim, se terá uma cidade mais
administração pára -que a.população colabore, está indo diretamente ao 'urbaÍl.izada e com melhor qualidade de vida.

, encontro dos anseios, às vezes,mais elementares,mas igualmente importantes, ---,.._._--�-----�---�---------�--

da comunidade. Às portas do terceiro milênio, numa economia globalizada,
It PrQfessor e especialista em arquivos

onde o mundo está cada vez mais integrado, não é mais sensato, para não
dizerpermitido, a centralização de decisões, sob o risco de se perder ó controle,

.

»odendo comprometer toda a administração. ;>

A disposição dó Executivo em governar em conjunto coin a população.
.pode esbarrar nas imposições dos Legislativos. Após ser concluído, os
orçamentos são enviados às Câmaras deVereadores e AssembléiaLegislativa
para apreciação e votação. Namaioria das vezes, os parlamentares apresentam
indicações de obras pata serem incluídas no orçamento. Essas indicações,

-

,

-, apesar de serem paramelhorias do município, confrontam com as discussões'
e decisões da comunidade, que já definiu as obras consideradas prioritárias.
Se os parlamentares quiseremmesmo atender asreivindicações dosmunícipes,
devem respeitar o orçamento definido por eles. Ainda estamos engatinhando
nesse processo, mas nunca é demais alertar para os abusos de autoritarismo e

_ insistência,em centralizar o poder.

A'caminho da
1-

Carta 'aberta,
Estacionar, um direito de todos

It Egon L. Jagnow t .

Estacionar nas ruas da cidade é um direito�de todo cidadão, visto que as vias são públicas.
Contudo, Q que se verificou em Jaraguä do Sul � que alguns se adonaram das vagas de

estacionamento, impedindo que outros usufruissem desse direito. Isso se deve,'
principalmente, ao fato de haver grande concentração de lojas e serviços na área central da

cidade, cujámaioria não possui estacionamento próprio, beneficiando-se do espaço público.
Outro fator que agrav.a a situação é a falta de um serviço de transporte coletivobarato e

eficiente, que atenda às necessidades da população, com horäríos e linhas adequadas. Sem
.

. . 4.

dúvida, a falta de vagas no estacionamento püblicomereceu �'e continuamerecendo - uma',

solução: Contudo" a: solução adotada, naverdade.inão é uma solução, mas um equívoco.
É equívoco; pois, ao se cobrar pela vaga de estacionamento, não. se faz respeitar o

direito do cidadão de estacionar em vias públicas, mas, vende-se o direito quejá é dele.

É equívoco porque se penaliza também aquele que não é o, responsãvel.pela situação.
É equívoco porque, 'na verdade, o beneficiado não é o que'estaciona" mas aqueles que

não providenciaram o estacionamento para a sua atividade; conforme requerido em lei,
Prova disto é O fato dapopulação estar fugindo do estacionamento pago. Só paga aquele

-

que não tem outra �ltemativa, Além disso, há de se refletir 'sobre -a legalidade de uma

empresa particular explorar um bem público em - benefício próprio.e não da coletividade.
Ceder por concessão ou não as vagas de estacionamento público à uma empresa privada é

comparávelaPrefeitura entregarumamáquinaqualquer de sua propriedade para serutilizada
por uma empresa privada, usufruindo os lucros desta utilização.

Artigos para Carta Aberta, devem ser enViados paraAv. Marechal Deodoro da FOusec8, 121, 10 andar.
As cartas de:vem conter nomüimo 30 liubas de 70 toques. O jornal se rese"a o direito de sintetiZar o

texto e fuer as correções ortogrMicas e gramaticais necessÁrias
-
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Petistas discutem Orçamento Regionalizado com Werninghaus

.
•

Fnancisc:o Alves/CP

De acordo, com Merss, Q

Orçamento Regionalizado vai
, envolver toda a sociedade como o

Tribunal de Contas'do Estado,
AssembléiaLegislativa, Tribunal'
de. Justiça, sindicatos-' e

comunidades. O objetivo e garantir ,

que as prioridades definidas.pela
maioria sejam realizadas. pelos
governantes. ·"A idéia foi baseada
no programa de Orçamento
Participativo implantado pelo PT.
A intenção é assegurar, a

participação da comunidade nas

'decisões administrativas ti evitar a
. centralização e imposições",
definiu.. informando que tem

visitadomunicípios do Estado pata.
explicar e pedir apoio ao projeto.

Para o deputado Milton

Mendes, .

o orçamento, está
.

relacionado ao ponto -de vista

administrative e que a distribuição
dos recursos está atrelada ao perfil
de cada governo, afirmando que
não

.

é contemplada 'as

reivindicações da, comunidade. "O
Orçamento Regionalizado é um

• Após encontro com
o prefeito, os ,

deputados .do PT
concederam·entrevista
,coletiva no Sindicato
dos Metalúrgicos, onde
participaram também

. da reunião regional da
legenda.

'. j'araguá 'do Sul - o prefeito
GeraldoWemirighaus (PFL) esteve
.reunido, na tarde da sexta-feira

passada (4), com o deputado
Carlito Merss, -lfder do PT na

Assembléia Legislativa,' e com o

deputado federal Milton Mendes,
coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense, para
discutir a elaboração do Orçamento
Regíonalizado, emenda petista
incluída na Constituição estadual.

Werninghaus, que fez parte da
. Comissão de Finanças da
Assembléia Legislativa, votou

I .

favorável à proposta..'
,

Coktiva: Merss e Mendes d"",nle entrevista no Sindicato dos Metalúr:gicQs
,

que as propostas sejam enviadas

para as Câmaras Municipais e à
Assembléia Legislativa. Merss

.

adiantou que vai tentar contato com
os vereadores para pedir-lhes o
apoio e cobrar a participação da

Câmara: no processo.

instrumento de democratização do
.

maioria", acredita.
poder:Àmedida que há a discussão' Segundo osparlamentares.serã
das prioridades pela sociedade preciso mobilizar a comunidade

organizada, incluindo .todos os para integrá-la âo novo método de
setores representativos, o processo elaboração do orçamento. O prazo
é o mais democrático possível e, de fechamento da participação
com certeza, atingirá a grande popular se encerra em julho,para

Prefeitura ignora artigosobre direitos sociaisprevisto em lei
�

mensalidade e que as empresas
repassam à Prefeitura apenas R$42,OO
•para cada criança assistida, enquanto
que o custo estimado é de

aproximadamente R$ 128,00. "A ,

Constituição obriga as empresas a
manterem uma creche para es filhos

. de seus funcionários. Se existe um

convênio com a Prefeitura o ônus 'não
pede ser repassado' ao trabalhador",
criticou.

Ele afirmou 'que; em relação à

educação infantil, o plano de

governo da atual administração, que,
prevê a definição da competência da
assistência de crianças de zero a seis
anos de idade, foi relegado, "A

creches. "Durante a campanha política,
perguntamos ao então candidato
Geraldo Werninghaus se seria

cumprido a Constituição em relaçãoa
creches. Ele respondeu que a

Constituição é para ser cwnprida, mas.:
não vem fazendo isso", afirmou,
lembrando que "são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua
condição".

'

A mesma Iei garante ainda a

assistência. gratuita aos filhos e

dependentes' desde o nascimento até
seis anos de 'idade. De acordo com a

denúncia, as creches cobram um

percentual da. renda familiar como

Jaraguá do Sul' - Um cidadão

[araguaense, que preferiu não se

identificar temendo represálias"
denunciou a administração municipal
de estar desrespeitando ó artigo 70 dà
C.onstituição Federal, que versa sobre
o direito à creche. Segundo ele,' a
Prefeituraestá cobrandodos servidores
a utilização das creches, enquantoque
�ever;a ser gratuita, além de firmar
convênio irregulär com empresas
privadas para assistência de filhos dos

empregados,
Na entrevista, o cidadão informou

.

que existem casos em que servidoras
municipais pagam mais de 10% do
salãrío para terem o filho .assístido nas

mensalidade dos pais: "Quem cobra.
é a APP, que tem COmO objetivo a

melhoria no atendimento", explicou.
Isaura admitiu que oMunicípio não ,

tem estrutura financeira para atender
todas .as 14,5 mil crianças de zero.a

seis anos, atendendoapenas 1.991- R$
106,00 per capíta, Ela negou. também
a informação que as creches' têm
cobrado mais de 10% da renda famil-

, iar para assistir as crianças. "São
cobrados 4% da renda familiar' por
filho, acima de um filho; 2% para cada
um dos demals irmãos", frisou;
acrescentando, que caso os pais não

participem do convênio da empresa,
pagam 6% por filh.o, e 3% para cada
um dos irmãos, caso tenham mais de
um filho na creche. '

Constituição é elara em relação ii

essa competência. M\ls a

administração prefere enganar o

servidor", disparou, acrescentando
que a·proppsta de uma administração
participativa não passa de-rnais um
"engodo" do prefeito.

OUTRO LADO - A secretária
de Educação, Isaura da Silveira,
disse que as denúncias são
"inverdades". Ela informou que, de
acordo com a Constituição, é

obrigação do Bstado garantir a

educação de crianças em idade es

colar - de sete aos 14 anos - e a

possibilidade em atender as de zero
.

e seis anosc-caso haja recursos. A

secretária, .afirmou que a

"municipalidade não cobra nenhuma
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Exemplo /

A Câmara de Vereadores de Guaramitim instituiu a tribuna
livre, Trata-se da oportunidade dada aosmunícipes para que
esses possam 'cobrar as promessas da administração e

questionar os parlamentares sobre a posição e atuação.
A iniciativa ainda é tímida, mas' é 'uma verdadeira

demonstração de democracia e cidadania.
·

Tomara que os demais Legislativos da região sigam o

exemplo.
' .,

Estranbo =.

Vereadores do PFL estão utilizando .as relações de
, reivindicações das comunidades de Jaraguá do Sul, enviadas.
ao prefeito, pata apresentá-las como indicações na Câmara
Manicipal,
Um líder de comunidade garante que a vereadora Elisabet
Mattedi (PFL) solicitou àadministraçãomunicipal asmesmas
reivindicações constantes na lista enviada à Prefeitura.

Prejuízo'
o deputado federal Milton Mendes (PT), coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense, disse que a entidade quer

.

evitar a votação dapropostade alteração no repasse do Fundo
,

de Participação 4o.S Milnic(pios.·
.

� '.
De acordo com ele, o projeto do governo federal vai causar
um 'prejuízo de cerca de R$. 54 milhões a Santa Catarina.
- Aproposta tira 20% do, totalpara o Fundo de Assistência.
O que o governo quer é que velte a velhaprática de prefeitos
e governadores irem para Brasflia com o pires na mão -

criticou;

Será?·
.

Existemmais de 20 pedidosde impeaehment do governador
Paulo Afonso.Vieira (PMDB). Agora, cabe àAssembléia
Legjsíatíva decidir se ele é ou não' culpado pelas
'irregularidades na emissão e operação com as Letras do

, .. I •

Tesouro do Estado. ' ,\

,Aliás.... "

,

Quando deputado estadual, o prefeito de Jaraguã do Sul,
Geraldo Weminghaus (PFL), votou a favor da emissão dás

. ,

,

. .

· letras, apesar dos constantes avisos des colegas de oposição.

Tiroteio -',

· o deputado Milton Mendes responsabilizou os colegas do
,

PFL, PMDB, PSDB e PDT pela aprovação da proposta de
emissão das letras:,.'

,

� Inclui aí o deputadoWilsonWanDall, que na época era do
PPB e que curiosamente se filiou ao PFL'naquela noite -

,

alfinetou.
. " '

" � ,

Av. Mal. Deodoro '

da FoÍlSeC8, 1699
:Pone: 371-7847
Jaraguá do Sul· Sc .

Rua Canoinh.-s, 361 - Centro
FooeIFax: 371-2444

.

, Você precisa ter!
.

Você precisa ver!
Ligue já: 312-3223

",

"'==B.. �ueMarina I' .'
.

. '. F.rutuoso, ' 180 �,
'

,Fone/Fax: 312-3306 X • �
, Jaraguá do Sul· sc ,.:t:)."'.l�. �

, 0'-11"'"

Ex-procurador-geral do Municipio entra
,

'

com 'ação trabalhista contra Prefeitura,
,

•.F/orianl garante que
recurso jUdicia/ visa '

obter a, reintegração ao
cargo de·auxll;ar

.

administrativo e não
receberos
vencimentos, re/atlvos a

.

f(!nção, como está
'sendo dlvu/gado pela
administração

Jaraguá do Sul - o ex
procurador-geral do Município na

gestãoDurval Vasel (Pm), Leonel
Pradi Floriani, entrou, com, ação
trabalhista centra a Prefeitura

alegando arbitrariedade no

processo de desligamento da·

Junção de aúxiliar administrativo .:
O prefeito Geraldo We�inghaus

! (PFL), em entrevistá às rádios
locais, afirmou que o ex-servidor

municipal está reivindicando Cerca EXplicando:Floritmigarante que querserreinügrtMlbao cargopúblico
de R$ 58 mil, relativos ao penedo '

..

que esteve .afastado do cargo e referentes aos quatro anos queficou SOLID�RIEDADE - Floriani
assumido a função deprocurador- 'afastado do cargo de auxiliar disse ainda que oprefeito Geraldo'
geral. Floriani nega a informação, administrativo, garantindo, que a Werninghaus cometeu outra

'e .díz .que a intenção é ser Procuradoria-Geral vai esgotar perseguiçãopolítíca quando exigiu
reintegrado ao cargo.

.'

todos Os recursos possíveis para ,que e professor Dionei da Silva,
. .

Em 1992, Floriani foi aprovado impedir queFloriani receba e valer candidatö do Pr àPrefeiturano ano
em concurse püblico para e cargo definido na ação. Floriani nega que passado, deixasse a direção do
de auxiliar administrativo. Nos esteja querendo réceber o dinheiro, Sindicam des Servidores Públicos

· primeiros dias do governo Vasel, afirmando que a intenção do e voltasse à escola. "Émais um ato

janeiro de 93, foi demitido e lege prefeito é confundir a opinião ditatorial do prefeito, que não
·

depois nomeado como procurador- pública. "O objetivo é. garantir o reconhece o direito à liberdade

geral, ,carge de : confiança, vínculo empregatício", reforçou, sindical", disparou, acrescentando
recebendo salãrio superior ao an- creditando à motivação política a .que .estã disposto a defender
terior.··Eloriani passóu toda a forma como está sendo feita a judicialmente o sindicalista.

administraçãoVaSel na função. No divulgação do caso pelo prefeito. Na semana passada,
entanto, 'entrou com um processo Florianí afirmou que está Werninghaus divulgou através da

trabalhista contra a Prefeitura disposto a abrir mão da ação judi- imprensa uma nota, na qual
'. alegandoqaeo ex-prefeítocometeu cial se todos os demais servidores convocava o diretor do Sindicato

irregularidades ao demití-lo, em- cargo de colníssão fizerem o dos Servidores a procurar a Escola
-' 'Só assumi o cargo de mesmo. �'O prõprio prefeito Ródolpho Dornbusch, sob o risco

procurador-geral porque aguardava recorreu à Justiça para nãopagar a de ser enquadrado na condição de
a decisão da' Justiça quanto ao contribuição' de melhcrias", . ter abandonado o emprego. O

processo de reintegração. 'Mesmo afirmou, acrescentando que quer artigo 8° da Constituição Federal .

que o governante reconheça que ter da administraçãomunicipal garante.a autonomíados sindícatos,
houve irregularidades no' tratamento igualitário. "Se o meu impedindo a interferência ou' a

-desligamento, o processo é judicial' processo vai causar prejuízos,ao intervenção dopoder público.'
,
- explicou, acrescentando que,' na Município vouretirã-lo, desde que Dionei acredita também que

·

época, tinhadeis anos pararecorrer todas as pe�soas que estão no Wei'riinghaus está promovendo
ä Justiça. governo . façam o ,mesmo;',. uma perseguição política centra

Durante.« a semana, declarou, acrescentando que como
' ele. "Ele (Weminghaus) gostariade

Werninghaus revelou o caso e cidadão tem o direito de recorrer à nomear os diretores da sindicato.
afirmou que o ex-servidor Justiça parareivindicar o que julga É o sonho de todo empresário",

,

reivindicava todos os salários ser legítimo. ironizou.

;KI "

.

� :;",
'

, ,

Cf7orlSt:1Comé,clo d. C.,••I.
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras � Atacado

Rua Ida Bona Rocha, 84
FoneJFax: (047) 312-0246

Fone: ,371-0601
•.
' Jaragu' do S'ul - SC '.'

Mudas de árvores frutíferas, !,
flores e plánta, omamentais

Rua BemardoDOmbuach,2433
Fone: (047) 372-G695

371-8146 I

Vila Lalau - Jaragu� do SUl

Arles .novas a
ctÚJa coleção

FoneIFsx: (047) 376-3471
.. Rua Ângelo Rublnl, 587

"

Barra do Rlo,perro
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RÁDIO lflRflGOÃ fiM
1010'KHZ � A MELHOR - 5 KW

-

CHl:J'R�SCARIA .

GARFO& "

BOMBACMA-

CELINA·
,

CABELEIREIROS
CABELEIREIRA DESTAQUE DO ANO

R1.8 Jorge Czemlewlcz, 1123 - Fane 371-9014
.

EMISSORA AM MELHOR AUDI�NCIA NA CIDADE,

\

cor,lPRA VENDE ALUGA REFINANCIA

R1.8 walter Breithaupt, 100 - Fone/FaX 371 ..1111
.

BAMO
V i D E O lO C'A DO RA'
Endereços: Rua. Barão do Rio Branco, 168 - Centro � Fone 372-2058

,

. Rua Coronel Procópio Gomes, 140 • Centro - 'Fone 372-3044
Rua Angelo Rubini, 1005 - Barra - Fone 973-3856 '

DESTAQUE EM VIDEOLOCADORA

BANCA DE REVISTA E r.1ELHOR
TABACARIA

,

,

�."

Pão&
.r

• , I

o/infw
. \.

PANIFIC�DORA Av. Mal. Deodoro da

E Fonseca,1011
�FEITA.RIA DO ANO FQne 372-1243

,

Dr. A.cyrHideki
Rodrigues da Silva

ORTopeDISTA DO ANO

Rua pr. �aldemiro Mazurechem, 55 - Fane 371-6511

D
,

7ert.

,
LAVAÇOSS

.

, LTDA.,
MELHORES SERViÇOS DE

LUBRIFICAÇAo E LAVAGEM DO ANO
Rua Bario do Rio Branoo, 511 - Fone/Fax 372-0081

CORREIO DO POVO

'\

EMISSQRAFM
MElHO,R A'UDIÊNCIA

Fone (047) 371..0991 � ,Fax 37-1-8947

'VIAÇAO'
,C'ANARINHO
TRANSPORTES URBANO DE

.

PASSAGEIROS DO ANO

.: MÜLLER

3 ANOS CONSECUTIVOS NA PESQUISA
TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS .

Rua José T. Ribeiro, 1865 - ForielFax 371-0269

"LOJADE.
ARTIGOS

PArtA BEB�S .' \

. DE�TAQUE
. DO�NO

,

Rua Bario do Rio Branco, 20 - Fone/Fax 371�'9622

o JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇAO
EM JARAGUÁ DO SUL

Rua Walter Marquardt, 1180
Fones: 371-1919 - 3'12-3363
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EniO Padtlha Pilho
Internet!

Estou apaixonado pela Iilternet!
'

Calma. Não precisa sair fora, achando que é papo de

micreiro deslumbrado. Na verdade, eu não sou do tipoque só.
"tem olhos para bytes e bits,

Me liguei na Internet nãopor ser uma novidade infofmática,
mas por' ser uma coisa realmente maior do que .a própria
informática. A Internet é simplesmente uma síntese de todos os
meios de comunicação, É a informática levada as últimas

.'
. '-..

conseqüências.
Ok, não convenci você ainda. Então deixa eu, dizer uma

coisa: antes da Internet, um engenheiro <que fosse morar nc

interior, longe das boas bibliotecas, do 'contato fácil com as

universidades e com � grandes empresas, estaria conde�ado
ao atraso tecnolögico e, ao limbo profissional - Aquele lugar
onde ficam os profissionais sem atualização técnica e cultural.

Hoje, u� médico em .São Paulo, um a..dvÇlgado em Rio
Branco (Acre), um dentista em Rio Verde (Mato Grosso), um .

engenheiro em ltuporanga (sq, umprofessoremBuenosAires,
enfim, para qualquerprofissional, em qu�quer lugardomúndo.,
a fonte de informação é a mesma, On Line, com atualização I

permanente e com acesso simples e democrático como nunca

se viu antes.

Todo mundo tem a mesma informação, damesrria fonte, na .

mesma hora,

A Internet democratizou o conhecimento, o acesso à

infçrmação e a possibilidade de participar ativamente do
\

'

• I

processo de comunicação. O usuário deixou de ser apenas
usuário para ser co-autor do processo.
A Internet não tem dono. Um interesse financeiro ou político

por trás. Éum sistema dinâmico e aberto, onde qualquerum
qualquer um mesmo ...:_ .pode receber e disponibilizai

.

informações. , .

Omais importante, no entanto, é a simplicidade do processo.
Uina pessoa que saiba ler está apta a aproveitar os benefícios
da Internet, ainda que não tenha nenhum outro conhecimento
de computadores. Mais uma vez, a Internet revoluciona.

. Porque é a primeira vez que uma aplicação de informática '

realmente poderosae importante se toma acessfvel.dispensaado ,

.

os conhecimentos anteriores.

Quem apostou que a Internet seria apenas maís urna

"novidade inútil" ou um deslumbramento passageiro perdeu o
trem.' Por sorte a estação ainda não fechou. O próximo trem

, r
,

parte daqui a pouco.
'

Caixa posta/191 � cep 89.251-970 • eQiopf@netlmo.com.br

ECONOMIA'. ,

."

Jaraguá do Sul, 11 de abril de 1991

'Receita atende contribuintes
. ,

'

pelo 'Disk Imposto de Renda'
Florianópolis - A Receita �nformàções peloDisk Imposto

Federal de Santa Catarina de Renda até o final deste mês,
implantou o "Disk Imposto de quando se encerra o prazo para
Renda" para . ajudar os entrega da declaração..
contribuintes e esclarecer as, . Este ano; a Receita Federal
dúvidas na hora de preencher os quer incrementar o número de

formulários.9 serviço atende 24 declarações em disquetes e

horas por dia, pelotelefone 200- manter o recorde nacional. No:

0146, e pretende também ano passado, 65% dos 268 Q1i1
divulgar a legislação doimposto ' declarantes utilizaram o

de renda, além de responder disquete. Em Santa Catarina

. aproximadamente as. 450, existem cerca de 2milhões de
dúvidas mais freqüentes.

.

contribuintes cadastrados no
O Disk Imposto de Renda CPF (Cadastro de Pessoa

atende todo o Estado e está Físiea). Em 1996, 268 mil

previsto para ficar em operação entregaram a declaração do

até o final do ano. As Imposto de Renda e a

informações serão atualizadas e arrecadação emtríbutos federais
o contribuinte poderá consultar . foi de R$ 2,2 bilhões. A

sobre
'

a
'

restituição. Os DelegaciaRegional estima que.
responsáveis pela implantação . 280 mil farão a declaração
do serviço em Santa Catarina' gerandouma arrecadação em

acreditam que pelomenos 10mil torno de R$ 2,5 bilhões.'
I

contribuintes irão. buscar Odelegade da ReceitaFede-

ral- em Florianõpolis, Janir
Cassol, disse que, apesar da

.informatizaçãc no Estado,
muitos ainda têm dúvidas a

respeito do preenchimento do
formulário, "Hámuitas dúvidas
simples .' na distinção dos

formulários, o simples ou o

completo", informou, lembrando
,

que os contribuintes poderão
sanar as dúvidas a respeito, das
despesas médicas e

educacionais, alteradas este ano.
- Agorá,. só podem ser

deduzidas despesas com

educação infantil, de 'to, 2° e 3°
graus, além de cursos de

especialização e . profis
sionalizantes - explicou, acres
centando que nos anos anteriores

poderiam ser incluídos como

despesas com educação QS

cursos de línguas, danças,
esporte e outros.

NOTAS-----.------------------'.

• Cerca de 81 pessoas, entre êmpresários, diretores e funcionários das empresas de Jaraguá
do Sul e região, assistirama palestra com o tema ''Mark�ting pessoal para exeéutivos e gerentes",

.

proferida pelo consultor de empresas Renato Ferrari, na I)oite da última segunda-feira (7), na '

,

Acijs (Associação Comerciale Industrial de Jaraguá do Sul.
O evento discutiu as relaçõesinte� oquociente emocional e os conceitos deauto imagem,

auto estima e entusiasmo, com o objetivo demelhorar a perfonnanée individua�.

,
• OSebrae vai promover entre os dias 14 e 17 de abril, na Associação Comercial e Industrial de

Jaraguä do Sul, ocurso de custos e formação de preço de venda napequena indústria, que visaministrar
.e reciclar conhecimentos relativos à técnicas de apuração e análise de custo, além de ensinar como
implantar sistemas de apuração de custos indastriais.e processos de formação de preços de venda.

'O curso contarácom as seguintes disciplinas: ContabilidadeGeral, Contabilidade deCusto, Princípios
Contábeis Aplicäveis a Custos, Ponto de Equilíbrio, Sistemas de Custos e LegislaçãoFiscal .

Maiores informações poderão serobtidas pelos telefones 371-3431 �'371-7843.

.• 'O.Encontro I�temacional de DesenvolvimentoOrganizacional, quevai acon�cer a partir
de segunda-feira (14), em São Francisco do Sul, vai trazer ã cidade 27 empresários de 11 países.

.

O grupo 'estará 11:0Município na segunda;'feira, quandô conhecerá a estrutura, funcionamento e
forma de atuação da AssociaçãoComercial e Industrial, que vai promover ativida�es referentes
aoencontro... .' ,

O objetivQ da visita é conhecer a dinâmica das parcerias patrocinadas pela entidade, que
através de um trabalho integrado com a Associação das Pequenas Empresas do.Valedó ltapocu
tem se desta�d� no Estado.

' '

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



Jaraguá do Sul, 11 de abiil de 1997 ECONOMIA \

CORREIODO POVO - 7

Estação -de "tratamento de efluentes
. ."" .

• 1
•

_ ....

daDalmarficapronta em dezembro
• Empresa mantém' .

certificado de licença'
. ambientai de operação.
concedida pela Fatma,
mas admite que, por

I enquanto, não faz
. nenhum tipo de
tratamento dos
resíduos

�
.

Jaraguã do Sul. - A

confecções Dalmar deverá
concluir, até o final de

dezembro, a estação de
tratamento de efluentes,
conforme cronograma da

empresa'e exigência feita pela
Fatma (Fundação de Amparo
e Tecnologia' ao Meio

Ambiente) para continuar
. operando, num investimento de
cerca deR$ 500mil. De acordo
com o diretor-industrial, Ilärio
Zietz, após a conclusão da

estação, a empresa devolverá
ao Rio Itapocu água comnível \
de pureza entre 85 a '95%, o
que não acontece hoje, já que
não é feito nenhum tratamento

dos resíduos industriais.

Segundo Zietz, a estação
está projetada para garantir até
97% de pureza da água,
eliminando em quase 100% os

produtos químicos. "O

problema fica com a coloração
.

da:água que não consegue
atingir a original. Entretanto,
podemos garantir que, m"tmo .

com uma coloração pouco
alterada, a qualidade da'água
será. muito boa", afirmou,'

.

lembrando' que o índice de

pureza de 85.% nãe' é

satisfatörio, apesar de
razoável. A primeira fase da

construção d'a estação foi

prejudicada com problemas
causades no tanque de

.equalização, que está sendo cozinha. O impacto ao meio ocupou a tribuna da Câmara indústrial negou que a Dalmar
totalmente refeito, princi- ambiente de uma indústria Municipal e afirmou que a utilize 'óleo nas caldeiras,
palmente na hiperrneabi- têxtil éínsignificante perto dos confecções.Dalmar, sétimo infomando que são operadas
lização. detritos das outras indústrias", ....faturamento das indústrias com serragem. "A queima da

Na opinião dy Zietz, o argumentou, afirmando que a têxteis dacidade.depoluiro Rio serragemgeraumgásalcalinoe
impacto ambiental causado. maiorpreocupaçãodaempresa Itapocu com detritos utilizados .não ácido;', frisou, afirmando
pelo lançamento de detritos é concluir a obra da estação de no .processo de confecção e que a empresa nunca foi autuada
diretamente no rio não são tão' . tratamento e eliminar as tingimento dos produtos: Uma por nenhum órgão ambiental e
prejudiciais como se divulga. impurezas da água lançada no moradorà das imediações disse' completou: "Estamos cumprindo
"O produto mais usado pela' río. que a empresa utiliza óleo para o que foi definido pela Fatma.

empresa éo cloreto de sódio, o Na. semana passada,. o operar as caldeiras, que se Temos licença.de operação até o
mesmo sal utilizado na

: vereador Gildo Alves (PMDB) transfor_ma em äcido. O diretor- final de dezembro".

Construção: opertíiws trabalham no ttUique de equàuzação,primeira etapada esÚlfãode tratamento
. de efluentes

Sindicalista da cidade vai presidirfederação
'.

. .' . . ,..'

Jaraguá dó Sul �. O diretor '.

do Sindicato dos Metalúrgicos;
Narcíso Ferreira da Cruz, foi
escolhido para presidir a

Federação dos Metalúrgicos do
.. Estado, órgão filiado à CUT .

(Central
. Única ' dos

Trabalhadores). A decisão saiu'
.apös 'uma reunião entre 20.
representantes de seis sindicatos,

. que aconteceu na última terça
feira (8), em Joinville,

De acordo com Cruz, a chapa
-eocabeçada por ele para dirigir
a federação foi consenso entre os

fundação da entidade. A criação
da Federação dos Metalúrgicos.
da

-

CUT. no Estado é uma

iniciativa dos sindicatos dos
trabalhadores nas .indústrias
metalúrgicas,

.

mecânica e de
material elétrico das cidades de

Jaraguá do Sul, Pornerode,
Joinville, Criciúma eBlumenau,
que' congrega, segundo
informações do sindicato local,

."- 60% dos 75 mit operários do
Presidente: Cruz assume. a presidência dlflederação no final do mês

setor em Santa Catarina.
sindicalistas, Eleconfi�ou para . 'Florian�polis: o congresso da' - Nossa entidade já nasce

os dias 19 e 20 dest� mês, em categoria .para homologar Ga forte e com represen-tatividade

,
.

- acredita Cruz,
I

Segundo ele, a federação
terá urna diferença relevante
em relação a antiga. "A
ati vidade será a grande
diferença. O que não
acontece 'com-a atual que é

pelega", criticou, acres

centando que a nova entidade
.

vai atuar junto com a

Confederação- Nacional dos
Metalúrgicos, na luta pela
adoção do contrato coletivo
de trabalho, principalmente
emprego •. salário e direitos

COMPROMISSO COM O
. (;!

..

I
.:

.

B'OM TRANSPORTE.

WÍJ � A�AllIl!..O�"
ti 371-1422'
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Marcante a cerimônia que "niu osjovens Fabiane eMário, no sábado (5) na Igreja do
Rio Molha. Fabiane de tradicional faml1ia jaraguaense, é filha de Nelson e Lilibete
Barg. Mári9 égaúcho âe 'Portó Alegre, filho âeAntonio e Ta1;ia Turqueui. A' recepção
aos convidados deu-se na Associação Atlética Banco-do Brasil

'

Os noivos com os

pais dela, Nelson e

Lilibete Barg e dele,
Antonio e Tania

Turquetti

9),. 9léy, '9iídeki CJtoddgues da otlva
Ortopedia e TraumatoloKia

Cirurgia do Joelho _ Artroscopia
CONSULTAS SOMÉNTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waidemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
.

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

Dr. CLEVERSON S€HMELZER
, Endocrinologia e ClínicaMédica

'

OBESIDADE, DIABETES;'OOENÇAS DA TIREqlDE,
OSTEOPOROSE,GRESCIMEN'TO; ALTERAÇÓES DO
COLESTEROL E TRIGLlCÉRIDES, DISTÚRBIOS

GLANDULARES

RUA JOÃO PICOLLI, 235 - FONE: 372-3786

Novas emodernas ,

instalações

Rua Barão do Rio Branco '

FONE: (047)312-0081
JARAGUÁDOSUL· SC '

,W-'ulüt.. !.;,
.

Máq�paraempaootamento
-

RuaAraquari, 136 - Dba ela �gueira
,FONE: (047)�72-0S40 • FAX.: (047) 372·3203

J8Faguá doSul· SC

CasalAldoMoacir eElisabethHarmel4eSouza (Joalheirúi
Élisabete), com os /ilh'fs Wüh1zm e Mariin. Ela foi muito
cumprimenl4da 1Ul segunda-feira (7), por ocasião de seu'
aniversário

-

é jPor,
ocaso, 1IJ4S jJor
merecimento,
que desde � dia
24 de março, a

competente e

di"amica

agência
local da Caixa
Econômica'

Fetkra! Seus companheiros tk trabalho estiio
felizes e orgulhosospor seu sucesso

Anivel'Sllliou
noültimo

dia6
, (domingo),

EmilyS.
JordmJ"
filhatk
Arildo'e

CarinSasse
Jordan,

com direito

afestinha
'praos'

tII1IiglIin1iOI

As Bodas de Ouro·de Bento e,Francisca Cad,ore é acontecimento vip,.
agenda branca da iempol'àlla, e", Brusque. A comemoraçõo será dia 19,
com cerimônia reli'giosa lu tOh30 na Igreja Nossa Senhora do Caravàggil
(Azambuja) e a recepção aos convidados, ao meio-dia, na Sociedath
Ba"ndeirantes

.

NIVER - trocou deidade ontem (10), Anne Luize Franzner; destacada secretária da Rádio

Jaraguá AM Stereo, Foi muito cumprimentada por seus companheiros de trabalho, !IIi
seus familiäres e amígos e especialmente pelo. dono do seu coração, o namorado Jean.

SUPER BA'LE ,- a Sociedade Recreativa Arvorada promove amanhã (l2l. grandiOlO
baile com animação do grupo gaüeho "Os Atuais". Conjunto dos mais consagrados eil

todo oBrasil, apresentará seu vasto repertório, numa noitada inesquecível. '

EM SAMPA - na Feira de Utilidades Domésticas o brilho das louras. A Cineral, que
convidou Carla Perez (do Tchan) para dois dias de shows, tomou as devidas precauções.
Fez um seguro relâmpage de apenas US$ 1 I1Úlhão,·SÓ pelo' derriere da moçoila.

LAtRCIO CADORE - tive a oportunidade de conhecer a
.

Clfruca de Citurgia' Plástica 00
Dr. Laércio Cadore, em Brusque, Amigos de longa data, Dr, Laércio possui uma invejável
estrutura em sua clínica com equípamentos- de ühíma geração, proporcionando seguraa
conforto, privacidade, o melhor atendimento, tanto na área estética como na reconstrutiva
É pós-graduado no curso do professor Ivo P.itanguy, pelo Instituto de Pós-Graduaç
Médica Carlos Chagas . .o título de especialista foi-lhe confendo pela Sociedade Brasile!"
de Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutiva. A clínica está localizada na Rua l° de Maio.
'62, em Brusque e o telefone é o 355-1717.;

. •
.

'�

Cirurgião Plástico,Dr. �éicio com.o Dr. Farid Halcme, presidente.M
Soc�dàdé Brasüeira de Cirurgia Plástica, no 4"Encontro InteniacionJJl,
em Casablanca, MalTocos

, .
,

SAI l)E BAIXO - pra quem nãe desgruda o olhal, e a atenção (o rise. �

claro), a "Vênus Platinada" promove alterações no programa humorístiCO
, dos domingos. Saiu a'CláudiaJimenez (Edileuza) e entrou Bana Kapi"
(l.ucínete), .Agora sa! Ilana Kaplan e entra Márciá Cabrita, protegida �

Migúel Falabella, Na dança das cadeiras do quadrodoméstico do prograJIII.
o pr6ximó convidado deve .surgír em breve no ar: Agildo Ribeiro, c�
um mordomo; •

CLAUDIA SCHIFFER - a loíra alemã destaque das passarelas mundiaiS.
.

volta ao Brasil em junho, ou antes 3Inda. EIl! virá' para o lançamento di
,

etíqáeta Elite M�I Fashion e pra levai' mais alguns punhados de dólaJ1S
,

lançará novo sorvete da Kibon.'

BAEPÉNDI
.

� a nova diretoria do Clube Atlético Baependi com �uitol
projetos em todos os departamentos, visando o bem-estar do associadO

-

e de seus dependentes. A diretoria Scicial programou para o 'dià '1O.de
maio um super 'baile em homenagem às mães, com a festa do EspíritO
Santo, quando serão, coroados os Reis e Rainhas. A animação será de

Moacir e sua Banda, de Blu�nau. Para.o dia 18 de JÍJlho, a gra,nde fesll
'de escolha di. Rainha dos Estudantes e o baile de férias, que terá a ani�
do Musical Matosa de Griciúma.

.
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'"

JARAGUÁ ,DO SUL E REGIÃO

UINTIMUSII
ACOMPANHANTESGOTA

Distribuidora o coelhinho da Páscoa se despede, mas informa que a
, '\ "

K-CauChocolates tem "Dicas Gostosas=parapresentear
( ou sabor�ar o,ano todo ' ,

LIBERTE SEUS
DESEJOS MAIS
SECRETOS!

SIGILO ABSOLUTO
�-CAU CHOCOLATES
R. leopoldo Jansen, 238
Fone: 371-1776

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

ENTREGA A O
R. CeI. Emßio Carlos J
Sala 01 • Centro

CONSTRUÇÃO EM CONDOMíNIO - RARCE'LAS:CORRIGIDAS PELO CUS (SINÓÚSCON/SCl
SALAS COMERCIAIS com 1 ou .

-

'

2 garagens, copa, BWC e distribuiçãoLO C A L I Z_A çA O
interná de acordo com a necessidade do ..-----.�'_'_---,---'�---�--

cliente. A partir de R$ 440,16 mensal

APARTAMENTOS
I suíte, 2 quartos, sala

. estar/jantar, sala de tv,
'

".

sacada com

churrasqueira, BWC,
copa, cozinha"

.

'lavanderia, 2 vagas de

garagem. A partir de R$
1.047,80mensal

'.

��.
� ,

CONSmUçÃO E PLANEJAMENTO .

VENHA. CONVERSAR,
CONOSCO!,

VENDAS: Séculus Empreendimentos lmobäiários Ltda.
Rua Pres. EpitácioPessoa, 421 - sala103 -1º andar
Fone: 371-8814 - CREel 1873-1

.

Rua Presidente EPJtácio Pessoa,421· sala 1'02· Fone: 371-6310· Jaraguá doSul-SC
,

'
.

"', . ,.

Na DICC'5 MOVEIS você compra tudo çom uma entrada,'mais quatro
prestações, mas se você precisar de mais pagamentos, é sô negociai

.

, .Temosr Móveis sob medida - Cozi'lIbas e quartos planejados ao seu' gosto.
, Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em 'geral»

.

V/Snr-IIDS·E CDNRIM

DICC�S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-260 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramirim � SC - Próximo ao viaduto

'"
.
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CORREIODOPOVO - 2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS \ : Jaraguá do Sul, 11' de abrí] de1991

IVIOBILIÁRrA

I VI'HilA $: I·
Chave

,
,

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

.

- Aptos_ com 3 dormit.
- Play ground
- Gás central

- Salão de festas
- Ajardinamento frontal e

. lateral .

- lntertone

TERRENO cl 417m2, loteamento Jarita, bairro João Pessoa.
Valor' R$ $.500,00 parcelados,

.

TERRENOS Loteamento Tifa Guenter, bairro Barra do Rio Cerro,
pröx. MALWEE, cl 434m2, 14x31m. Valor R$ 7.500,00, ssndo .

R$ 2.0oo,00.e saído parcelado.
TERRENO cl 562m2, 16x34, rua 589, bairro Ilha da Figueira.
Valor R$ 10.000,00 (pareela"se' até 6x)
TERRENO cl 491m2, 15x32m, rua Franeiseo.Piermann, bairro

. Vila lenzi. Valor R$ 15.()()0,00 (parcela-se)
TERRENO cl área de 2.000m', 44,45x45m, rua RPberto Ziemann,
Bairro Amizade. ValOr R$ 19.000,00 (parcela-se até 6x),
TERRENO cl 600m2, loteamento Papp, Bairro Barra do Rio Cerro,
Valor R$ lê.800,00

.

TERREno cl 448m2, bairro Ilha da Figueira, próx. ponte Weg II.
Valor R$ 15.000,00
HRR'ENC> cf 900m2, bairro Vilà Lalau, Valor R$ 35.000,00
'(pareela-se até 12x)
TERRENO cf 375m2, 15x25m, 'lateral Riehardt Piske, bairro
Czerniewiez. Valor R$ 14.500,00
TERRENO CI área de 1.930m2, 30,70m de frente para a Marechal
Deodoro.

.'

CASA alvenaria cf 90m2, 3 quartos, rua ,A;lfredo Carlos Meyer.
loteamento centenário. Valor R$ 32.000,00

.

CASA alvenaria cl 163,80m2, 3 quartos (suíte), terreno cl 542m2.
Valor R$ 62.000,00 (Aceita-se terreno, carro ou parcelá-se até.
32x: Bairro Jaraguá-Esquerdo..
CASA alvenaria cl 100m2, terreno 15x28m" 3 quartos, cl portão
eletrônico, toda murada, rua Marcelo Baroi, próx. escola Giardini
Lenzi. ValOr, R$ 42.000,00 .: aceita-se Carta de Créditofearrol

. parcelamento.
CASA alvenaria cf �Om2, terreno cf 360m2, loteamento rifa
Guenter, aprox. 1.800mts da Malwee. Valor R$ 8.500,00 + 14

prest. de R$ 220,00
APTO. Edif. Mathedi, 3 quartos, novo, cf gás central, intertone,
salão de festas. Valor R$·38.000,OO (aceita-se carta de crédito,
FGTS). .

.
.

TERRENO .RURAL cl 35.000m2 aprox. 10km do centro de

Jaraçuá, no sentido Corupá; cl l DOm de frente pf BR-280. Valor .

R$ 16.000,00
'. .

.

ç: fi IIJI
A

_ ...EMGIlAL
... ..E....

·Ec. MATHEDI I
Rua João PI:aninscheck

- FI�ANCJAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA' ATÉ
48X

- ENTRADA FACILITADA DE 20%
- AUTOMÓVEL, TELEFONE OU JM.ÓVEL TAMBÉM VALEM

COMO P'ARTE DO PAGAMENTO
É AINDA, VOCÊ P·OÓ.E PROPOR SE", PLANO DE

. Casaalvenaria ç/170m2,
terreno c/550m2, Barra .,

do Rio Cerro, lateral da
rua Padre,Aloisio

Boeing. Valor.
ll$ 55.000,00 {aceita-se

carro no negócio)
L·· .. C

coWlE..OIlAL

EORREIODO POVO.
. ( .

�. ..
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Ja.raguá doSul, 11 de abn1 de 1997 GLASSIFICADOS
'

, CORREIODOPOVo.3

Vende-se com Ivana.Celular

Transferível" tratar com

Roque n? 37i-0114.

Vende-se Bicicleta Monark

(feminina) em ótimo estado

por R$ 100;00. Tratar 975-
0782 com Gilmar à tarde.

Procura-se Moça solteira
com referênciaspara dividir
aluguel de casa fia rua da
Duas Rol/as. Tratar comBia
no telefone 372-28_49 dasi4
às IZhoras.

TIPO

Alven,
Alven,

, Álven.
Alven.
Alven.
Alven.
AI,ven.
Alven.
Alven.
Alven.
Mista

, Mista,
Alven.

Vende-se Roupa de Chuva

paramotoqueiro tamanhosP
. ,fM"em ôtimo. ��lqpp,PQ'i.R$
"70,00: Tratar 975-0782 com

Gilmar à tarde.

Faço Cestas de Café da
manhã e jantar com entrega
à domicilio e aceito
encomendas para Tenho 48 anos e trabalho

congelados com o prato que como dama de companhia,
você escolher. Tratar com cuido de crianças ou adultos
'Josiane pelo (048)960-4852' doentes em casa ou no· Vende-seSaveiro Summer/96,

,

.fa.r,Çl,g�lÁp.fl.,�u.{. s I i ; V i:)i,;4 .. , ilil}p�pitq!.; r.�qqqlfzqßqdurante . gasolina, !!,:O_�9r i.8, por R$
.

"',,',
,'. ,", ' 'o dia. Interessados ligarpara : 14mil. Tratar com Tarciano

Yetidé-se Pastelaria na 372�.J659 após às i8horas "rou Cristiane 373-0/60.

CASAS

Marechal Deodoro, 6i5.
Tratar 371-8i09;

Yende-se Título do Clube

EN�EREÇO VALOR RS OBSERVAÇÕESÁREA (M2)

Rua 402 - Lat, Francisco Huska • Jaraguá·Esquerdo
,

Rua Francisco Zacarias Lenzi, 500 - Vila Lenzi
Rua Antônio Estanislau Ayroso, 495 - Vila Lenzi
Rua Luiz Saíler, 63 - Barra do Rio Cerro
Rua Otto Meier, 66 - Vila Lenzi

•

Rua Estrada Bananal do Sul s/n9 - Guaramirim
Rua José Narlof s/nº - Ana F?aula

,

Rua João dá Cruz de Souza, 35 - Cohab Vila Bau
Rua Bolívia, 71 - Czerr'liewicz

'

Rua Irmão Leão Ma.9po - Loteamento Champagnat,

Rua Giardini Lenzi - Agua Verde '

Rua Alberto Klitzke, 187 - Vila Rau
Rua Goiás, 53 - Vila Lenzi

Construída·
152,00,
70,00

170,00
140,00
206,00
125,00
.195,00
135,00
118,00
300,00
"15.00
102,00
100.00

Terreno

392,00
450,00 .

660,00
300,00
617,50

19.294,70
468,00
500,00
'462,00
'888,00
343,73
420,00
542,40

NR QUARTOS

04
02
04
03
04
03
03
04
03
03
03
03
03

55.000,00
37.500,00 '

75.000,00
50.000,00
58.000,00
35,.000,00
70.000,00
30.000,00
37.000,00
230,000,00
22,000,00
23.000,00
80'.00á,oO

Atlético Baependi, contatos
372-0284. '

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

, Aceita terreno ,

Condições de pagamento'à combinar
Aceita casa ou terreno

.

Con�ições dà ,pagamento á combinar
Parcela-se. Entrada de 50"/0+ 12 xTR + 1%
Aceita casa em Jaraguá
Aceita casa em Blumenau
Assumir financiament'o,120meses com base de R$ 24,00
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Aceita troca por casa
Aceita casa e".tJäraguá

, I'

APARTAM\ENTOS
QUARTOS . VALORRS OBSERVA ÕES .

Flua João Picolli, 104 - 2º andar frente
.

03
, .Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1320 - Edifício lsabela -19 andar 03

, Rua Barão do Rio Branco, 760 - Edifício Schiochet - 8º andar 03
Ed. Marajó - nº' 103 - Centro

"

02

48.000�00
47.000,00

42.580,0048.0 0,00

Condições de pagamento à combinar
Assumir'financiamento'de 145 meses com'base de RS800,OO
Assumir financiamento, 135 meses com base de R$ 1.300,00
Condições de pagament à comomas

,

TERRENOS
ENDEREço" OBSERVAÇÕES
Rua Cfistina Bauer - Schroeder
Rua Prefeito Jose Bauer - Três Rios do Norte
Rua Otto Meier � vilá Lenzi
loteamento Santo Antônio - Três Rios do Norte
Rua Antônio 'Gesser - Czer,niewicz ,

RuS' 748 (ao ladtil Recreativa Marisol) - Vila Baependi
Rua João Januário Ayros9 ,(próx. Arroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
RUá Teodoro Roeder - Agua'Verde
Rua 620 - Lateral da Manoel Francisco da Costa

,

Rua Victor RO$emberg - Vila Lenzi
,

Rua'Tomáz Francisco dá Costa' � 'Centro
Rua AmazQnas - Centro
Rua Walter Marquardt (frente ao 2820) Barra do Rio Cerro

"REA,(M2)
450,00

2.180,25
375,00
360,72
468,00
494,59
345,00
420,00
364.00
499,80
510,00
371,00
385,70
800.00

VALORR$

5.500,00
19.000,00
15.000,00
6.600,00
14.800,00

'

18.000,00
18'.000,00
10.600,00
16.600,00
12.000,00
21.500;00
26.500,00
30:000,00
53.000,00

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrda de 50% = 12 X TR + '1%

condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinai'
Condições de pagamento à combinar
,Condições de pagamento à combinar
Aceita carro Ou terreno na praia

,

Condições de pagamento à combinar
Aceita parcelamento
Condiçôes de pagamento á combinar
Condições de pagamento, à cqmbinar
Condições de pagamento à combinar

TRANSGLOBAl

FLORIANI EQUiPAMENTOS 'PARA ESCRITÓRIO

J

'FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

Floriani ,:
..

Equipamentos -

Destaque do ano
no comércio de

I' •

moveis e

�, equipamentos,
______.......-----_--. para escritôrio

Certificado'de Qualidade

Empresarial e Profissional

F;ievatlo l'"c()nh�cimento obtido
na pesquisa de OpiniãoPüblica
realizada por csrc Insl.illJtQ

e conferido à

Floriani

,.

Dulce Parreira
Diretora

Caseavcl-1997

Computadores,
máquinas de

"

escrever,
calculadoras,
relógios,' f.x,
arquivos, cofres,
roupeiros, 'cadeiras,
escrivaninhas,
armários,
ventiladores,
bebedouros, ,

móveis escolares,
'

móveis e

suprimentos para
informática,
etiquestJs,
quadros, estantes
de aço e eutres.
ASS#STÊNCIA
,TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM
GERAL

RUA-VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 353 • FONE/FAX: (047) 372-1492 • JARAGUÁ DO SUL· SC
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CORREIODOPOVO -4 CLASSIFICADOS OE IMÓVEIS Jaraguá'doSul, 11 ,de abril de 1

APARTAMENTOS

'CENTRO
,

EDIF. RES. DUNKER EMCONSTRI:JÇÃONOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Carvalho, - Apto, c/193m2 (32 pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte
e demais dependências. R$ 90.000,00

'

·

Excelente cobertura 1:10 Edif. Riviera c/246,00m2 - pr6x. aoBeira Rio

Clube deCampo ,

Ed. Menegotti - Apto. c/ 2,;Juartos + dep. empregada, 52 andar. Av.
Marechal Deodoro - R$ 45.000,00

· Ed. Miner - Apto� e/3 quartos demais dependências, 22 andar. Frente
ao Foto Loss - R$ 45.000,00 ,{
Ed. Schiochet - Apto. c/121 ,7.8m2 - 102 andar - 3 quartos sendo 1 sune..

.

demai� dep. - R,$ 35.000,00 + fillan7iamento:
'

CENTRO -Excelentecasa em alv. c/aprox, 200r-n2 - RuaDomingosda
Nova
CENTRO - Excelentecasaemalv. (sobrado) claprox.340r-n2em terreno

c/409,50r-n2.RuaMaxWilhelm. ,

.

·

AGUEIRA - Casa novaemalvenariaC/·176rr)2-4qtos. sendouma suíte.
Localizaçãon?bre.· ,

.

NOVABRA$ILlA - Casa em alvenariac/3qtos, r;l136ffi2em terrenoc/
480m2

'

NOVABRASllIA-Casaemaiv. cl180r-n2emterrenoc/450r-n2-3quartos
sendo 1 suíte, demals dependênclas,
SÃO tuís -Oasa em alv. c/3 quartos, demais dep. - R$,4�.000,Öo
JARAGUÁ-':;SQUERDO-Casaemalv. c/3quartosemtemmoc/495r-n2
-R$26.000,00

'

BARRADORIOCERRO-Casa em alv. c/150r-n2emterreno c/7.500r-n2
"Rua BerthaWeege.
JO.ÃO PESSOA -Excelente casa em alv. c/124m2mais anexo c/24r-n2
e terrenocl420m2 - R$ 45.000,00 .

VILA NOVA" Casa em alv. c/1121i)12 em terreno c/452,33m2
,

ILHA DA FIGUEIRA - Casa mista c/1.?0m2 em terreno c/ 400m2 .

B,ARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. c/11 0r-n2 em terreno c/345m2 -

3 quartos, demals dep. ,

.

JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. c/140m2 em terreno c/350m2-
3 artes sendo 1 suíte demais de ..

CASAS

,
,

�,' '.

'

Compra - Vende

r� ',' Aâministra Imóveis

p I�ZERA Implantação e ."1

I .'
' Vendas d8'i; t

Loteamentos
.

, CREC11713-J

RiJa 25 de Julho, 182� - Vila Nova - Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 372�1438

Reálize
seu sonho

'hoje'mesmo
>adquirindo
seu, terreno.'

Loteamentoss
Ilha da Figueira Oll

'VilaAmizade

ÚLTIMAS UNIDADES
·A VENDA�'

.'Entradamaís financiamento

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.

.

.

. �.

ao Fórum e ao Breithaupt
lLHA DA FIGlJEIRA - Terreno de esquina Q/579"OOm2
CENTRO- Rua Walter,Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt .

CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2 edificado
cl casa de material e. outras benfeitorias.

.

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

.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

margens'da .BR-2S0 - R$ 20.000,00
VIEIRAS - Terreno medindo 6.991m2 si benfeitorias
R$ 50.000,00 '

.

BARRA DO RIO CERRO - Lot. Papp terreno cl 378m2-
R$ 14.000,00 .

JOÃO PESSOA - Terreno cl 1 :3'50m2 si benfeitoriàs
R$ 20.000,00
JARAGUÁ-ESQUERD() -Cond. dasAzaléias terrenoc/721 ,57m2
J�RAGUÁ-ESQu'ERDO -

. Cond. das Azaléias terreno cl
'

1.061,82m2. ,
.

ESTRADA GARIBALDI (Excelente CHÁCARA) - Terreno cl .

5.980m2 edif. cl duas casas em' alv. cl 120m2 e 1.80m2

respectivamente. R$ 75.000,00
.

SALAS COMERCIAIS
EDIFíCIO MARK PLACE' - Térrea e no 6° andar - Rua
ReinoldoRau
BAARA DO RIO CERRO -z.salas comerciais cl60m2cada
(sala + BWe)Preço total R$ 45.QOO,00
RUAJOINVILLE -Prédioem alv. c/2 pavimentos constituído
de duas salas comerctals + 2 aptos. + 1 galpão em terreno
c/1.200m2

.Q9�.C!/� IMÓV,EIS
37�-7931

Rleia Antonio C. Fvreira 197
.

CRECI1741-J

COMPRA • VENDE • LOTEIA • IDMINISm • INCORPORA

mI Qtos Gar Bairro Endereço/PontoRer. Informações Gerais

'Sobrado ' '300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse,30 Semi acabado/Negociáveis
CasaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547

.

terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 240 4 4 Lot. Papp . R Marcos V.Girolla, 474

.

85.000 Aceita carrolIm6vei - valor
. Casa Alv, '120 4 AnaPaula

' -. Rua 634 - 103 25.000 Casa em construção/Iroca
CasaAlv. 180 4 2 -Centro R. José Emmendoerfer,Ü9 80.000 Troca por apartamento
Casa Mad. 60 2 1 Corupá R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
CasaAlv. 220 3 I Vieiras R. Adolfo Tribess, 5" casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 1 Rau R. 467 • Lot. Albino Lemke 30. Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140. ' 2.8. Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv. 48 2 Guaramirirn . R. 84 V. Nova (Guaramirim) 12.000 Aceita terreno em Jaraguá
Casa Alv, 98 3 AnaPáula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Sémi-aeabada � Aceita lote
CasaAlv. . 93 :3 Charnpaghat '. R. Irmão Magno, sin° 65.000 Aceita apartamento e carro

Apto' OK 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Ápto'OK 1 Centro Ed. Schiochet _,12° andar 50.000 .+: CEF / Aceita troca casa

'Apto QK. 2 Centro Bd. Carvalho (RuaCEF) 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
Apto OK

.

1 Centro . &l. Isabela - 2"andar 30.000 + CEF - aceita carro/lore

Aptó.OK
'

1 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto. Cons. 1 Satra Res. Harri Marquardt 40.000 Aceita terreno/Bnt. maiol97

AptQ Cons.. I Centro Ed. Klein" Em Construção 70. Financiado em48 parcelas
Apto Cons. -.

I Centro Ed, Mathedi - Construção 38. Financiado em 48 parcelas

Lote
"

Versalhes483 Rua: 812 - Versalhes II : 18.000 Negociáveis /Parcelado
Lote '366 Guaramirim Rua 144 '- Lot. Rausisse 10. Negociáveis / Parcelado

.

'Ierréno. 10000 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno "8000 - Neréu Pröx.Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar '

....

Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 Negcciãveisf'areeledo
Lotes, Vários -

.'
- Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. ,2.000 + 48 x 224

Lotes'. Vários Amizade Residencial Behling 10.000 Entrada + parcelamento
Lotes Vários - VilaNova

'

Prõx, Fótum/Rádii>,RBN 33.000 20% entrada - saído 20x
Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGeranium 8. SEM ENTRADA 220 p/ mês
Lotes Vários - VilaRau Residencial Renascença 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes .' Vários - VilaLenzi Residencial Piermann I 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - Barra Residencial Satler 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80. Casa alvo - Aceita trocar.

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros. Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela
Chácara 49172 Corupá . Estrada Bomplant - Km 8 &.000 . Sem moradia - Parcela
Chácar.a 20000 - Rio-Cerro Rio Cerro II - Km 20 50. Casa.com 183m2 I Troca

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS' DE IMÓVEIS CORREIODOPOvo-5

COMPRA,'
VENDE - ALUGA';'"wola

I M O V E I S .L TOA.

_"', " _"
.

.

::�;".

Foile/Fax: 372�O174'�:372-ÖÓ
VENDA

C6d. 126 - Cása mista 114m2 cI:3 quartos naR.
Erwino Menegotti, R$ '3S:óÔÓ;'ÓöAt•l"

, I�.,." .. i

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

I R$ 40.000,00
C6d. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge
Lacerda - R$ 58.oqO,OO
C6d. 396 - Terreno cl 337,50m2 13,5Om2 (13,50
x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00

, I

C6d. 125 - Casa de alv. (área 127m2 em terreno
de 400m2) cl 3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc,
área serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa
Izabel, Vila Maba - R$ 35.000,00

-

C6d. 137 - casa el alvenaria - 220m2, semi- •

acabada cl suíte, 3 quartos, demais

dependências, suuada no Residencial
Piermann - R$ 50.000,00
C6d. 142 - Casa mista cl 140m2 em terreno
364m2, sendo 3 quartos, sala, copa, cozinha,
bwe, dep. emp., lavanderia e garagem. Rua 271,
nS! 35, lateral daR Alagoas. Valor R$ 35.000,00
C6d 143 • Casa em alvenaria cl 120m2, em
terreno de 375m2 sendo 4.qtos., bwe, sala, copa,
cozinha e garagem - R .. Elpídeo Martins, 307 -

Vila Lenzi - Valor R$ 35.000,00
C6d 139 - Casa em alvenaria medindo 136m2,
em terreno cl 420m2, cl 3 qtos., 2 bwe, sala,
copa, cozinha, área de servlço, varanda e '

garagem - R. das Aeáel�$ slnS!,lIha da Figueira.
Valor R$ 45.000,00

. . •

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

banheiros, sala, cozlnha.. lavanderla . e

garagem, podendo a parte da frente se utilizada
comercialmente. Bairro João Pessoa, próximo
ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00
C6d. 633 � Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinville,
3511, defronte a DG dá Weg - R$ 400,00
C6d. 654 " Sala comercial .- Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 97 si 97 Ed. Dienér - R$ 390,00
C6d. 657 - Salas comerciais (17m I 4,5 x 4) - R.
Manoel. F. da Costa, 973 • João Pessoa � R$
250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos)
Ç6d. 660 - Sala comercial cl banheiro (área
30m2) - R. Reinaldo Rau, 399 - Center Foca si
4 - centro - R$ 500,00
C6d. 663 - Sala comercial (área "40rn2) R.
marina Frutuoso, 180 - Centro - R$ 300,00
Cód. 696 - Terreno (15x28) R. Bernardo
Dornbusch - R$ 250,00
C6d. 697 - Terreno (450m2) R. Marina Frutuoso,
em frente Sehopping 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 '

Rua Rehioldo Rau, 339 - 51'3 - Center Foca

, \
Parecer Comercial

Inc,orporação
Vende - Administra

Compra � Alu�a

DEFRONTE AO FÓRUM
CREClOO1no-J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGÜÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
C6d.135 - Na Reinoldo Rau, 3 qtos, edemais dependências - R$ 58.000,00 - BoITI para financiamento
C6d.140 - Rua 25'de Jullilo, com 2 qtos, sala, copa, coz.tavand., BWC - R$ 40.000,QO Neg\

CASAS
C6d. 33 • Casa na rua Victor Rozemberg, boa para financiamento - R$ 15.000,00
C6d. 46 - Casa mista na rua: Walter Marquardt: 180m2, 3 qtos, sala, COZ., BWe, garagem, etc. Terreno cl 647m" sendo 17,00 m de frante,
excelente ponto comercial - R$ 8,0.000,00 - Neg. ao lado do'Sorvetão II
C6d. 71 • Casa mista noChico de Paula, com 3 qtos., sala, COZ., lavanderia, BWC, garagem, toda murada - RS 25.000,00 • oeg.
C6d. 14 - Casa próx. Scar com 3 qtos e demais dependências - R$ 50.000,00 - Neg.
C6d. 47 - Casa de alv. na rua José Emmendoerfer, com 3Hlm2, 4 qtos, uma suite, 3 Salas, Copa, cOz.,lvanderla, 5 BWC, dispensa, garagem
pl 2 carros; churrasqueira, hidromassagem, teto solar, terreno com 68oma· R$ 130.000,00 - nego - aceita terrenp
Cód. 205 - càsa na Luiz G. Ayroso, com 3 qtos, 2 salas, coz., BWC, dispensa, área de serv., garagàm - R$ R$ 50.000,00· -nego
·C6d. 95 - Casas l'Ia Ilha da Figueira, pröx, Supennercado'Junges, uma de alv. com 110m", 4 qtos, sala, COpa, coz.,lavanderiíl, BWC, garagem
e outra de madeira com 3. qtos., sàla, coz.,lavanderla, BWC, garàgem, ambas construidas nomesmo terrreno • R$ 35.000,00 - nego
C6d. 206 - Casa na rua Angelo Baruffi, com 2 qtos, sala; COZ, BWC, Ivanderla, garagem - R$ 28.000,00 nego ,

e6d. 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,OO !leg:'

.

C6d, 62 - Casa na rua Alberto S. Dumont, Vila Lalau, de 2 pisos ..com6 qtos, sendo 1 surte, 3 salas, 3 BWC, COZ., área, sacada, inacabada R$
75.000,00 nego
C6d. 79 - Casa na rua João Plal'linscheck, de .alv. com 2 suites;3 qtos, copa, sala, coz., BWC, garage, terreno com 414m2 + uma demadeira
• R$ 68.000,00 nego
Cód, 57 • Casa de madeira na rua MaxWllhelm, ao lado da Pizzaria Casarão '. R$ 35.000,00 nego ; ótimo ponto comercial
Casa na Vila Rau com 3 qtos, sendo 1 surte e demais dependências - R$ 50.000,00

'
.

�uas casas defrote aWeg II, de alv. com 3 qtos,; COZ., BWC, terreno com 1.8OOm2 - R$ 25.000,00 nego

GALPÖES
C6d. 202 - Na rua .Rodolfo Hufeenuessler, pröx. á Duas Rodas Industrial - R$ 70.000,00 nego
C6d. 184 -,ótimo galpão, próx. a Recreativa Breithaupt, com uma área de 7.500,OOm", localizado a 100mts do asfalto, com 2.2Q0m2 de

construção - R$ 120.000,00 nego
'

TERRENOS'
C6d 214 - Casa na pratade Barra Velha, próx. a lagoa - R$ 9.000,00. Aceita carro, telefone, terreno...
C6d. 119,· Terreno Vila Nova, com 392m" - R$ 2?OOO,OO • Neg.
C6d.115- Terrenona Ilhada Figueira, de 450m2- R$10.000,OOneg.
C6d, 208· Terreno na lateral da José T. Ribeiro com 567m2· R$ 5.000,00 nego
C6d. 16 - Terreno defronte a Ciluma, de 400m2 - R$ 16.000,00 • nego
C6d.196- Terrenoao löt, Amizadecom 525m2- R$17.ooo,OO - nego
C6d. 199 - Terrenos no lot. São Cristóvão, com 398,40m2 - R$ 11.000,00 • nego
�, 198 - Terreno no lot. Dona Alzira - R$ 20.000,00 - nego
C6d, 07 - Terreno no iot. Azaleia jaraguá-EsqtJerdo', com 729m2 - R$ 25.006,00 - nego .

Cód, 98· Tem:mos no lot. Divlnópolis - lIt1a da Figueira· R$11.ooo,OO e 13.000,00· nego
C6d,150- Terreno lot. Enke-'Barra- R$11.50ô,OO -nego

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

FONE (047)
.

��MilUia��372-0153 - 371-6475
L CflECI1�62-J

CASA ALVENARIA: cl 4 quartos + dep. Ilha da Figl:leira • R$ 31.000,00
CASA ALVENARIA: cl 2 quartos 'I; dep. João Pessoa - R$ 13,500;00 + fino

CASA ALVENARIA: cl 4 quartos + dep. Água Verde· R$ 48.000,00
éÂsÀ ÀLVENÄRIA: êl4 q-úàitos +dêp:'járaguã'.Êsquerdô'- �$32.ÕOo,60
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos + dep. Vila Laíau- R$ 34.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. Jaraguá-Esquerdo - R$ 48.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. Chico de Paula - R$ 45.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos + dep. 2 pisos Figueira - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: c/3 quartos + dep. 25 de Julho F!$ 55.000,00
.CASA ALVENARIA: cl 1 suíte, 3 quartos + dê". Jguá·Esquerdo· R$ 89.000,00
CASA ALVENARIA: c/3 quartos + dep. Bairro A�izade • R$ 16.000,00
CASA MISTA: cl 3 quartos + dep. Vila lalau - R$ 32.000,00
CASA MISTA: cl 4 quartos + dep. Bairro Vieiras· R$ 17.500,00
CASA MADEIRA: cl 2 quartos + dep. Ana Paula II • R$ 15.000,00
TERRENO: cl 425m2 Loteamento Verbine • R$ 7.000,00
TERRENO: cl 329m2 Vila NovaR$ 18.000,00,
TERRENO: cl 733m2 Loteamento Marquardt - RS'S;OOO,OO
TERFJENO: cl 420m2 Jaraguá-Esquerdo - R$ 10.000,00
TERRENO: cl 500m2 Jaraguá-Esquerélo· R$1�.000,00
TERRENO: c/5,67m2l1ha da Figueira, R$ .15.000,00
TER,RENO: cl 539m2 Estrada Nova- R$ 11.000,00
TERRENO: cl 450nl2 Bairro Amizade - R$ 15.000,00

Precisa-se de véndedorta)
externo para Jaraguá do Sul
e região. Ramo de atividades:
suprimentos para

informática e papelaria em
geral; exigimos condução
prôpria. Tratar (047)326-
9566,

Marisol, pronto para
construir, local alto, por R$ ,

15mil, aceito'carro demenor
valor. Tratar 372·0198. .

HERBALIFE (produto
totalmenie natural) .

Perca -peso com saúde,
muitas medidas e' celuli.te.
Eliminando a flacidez sem
fazer exercícios. Peça
hoje' mesmo o seu
produto.
Liguepara 371-5475 h.coml.
comMarcos ouMarlise.

. Vende-se Brasilia/76 por R$
Zmil, motor e lata em bom
estado. Tratar 376-7114,

Vende-se Fiat 147/78 cOm

pequenos reparos a fazer, ou
troca-se por materiais de

construção. Tratar com sr.

Ade/iopelo 975-0618.
Vende-se Máquina de Lavar

roupasMulierdefibra e uma

Centrifugá Arno por' R$
200,00 (as duas). Tratar 975-
0268.

.

Vende-se Terreno de esquina
co.m 272m2, próximo à

CONS7RDIR?
REFORMAR?

-

,CONTRA,.E i MELHOI!
-,

EMPREITEIRA
PlNBEIRO

.
Mão de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, 115 - Fone�: 372-2486 e 973-9733.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS DE Jaraguá doSul, 11 de abril de 19

�"HABITAT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINlS1RA

,
I MOBI tARA

CIltCI4)JIt)

VENDAS
CASAS
101 - Casa 220m2 cl suíte + 2 dormitórios demais

dep. Rua Campo Alegre.
102 - Casa 160rri� 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. Malwes
105- Casa de alvenaria com- 180m2 com suíte +

2 dormitórios demais dependências - centro..
106 - Casa com 150m2 c/3 dormitórios + dep. de
empregada Rua ItajaL
.107 - Casa com 368m2 terreno com 727m2 próx.
Hospital Jaraguá

APARTAMENTOS
201 - Apartamento Cond. Amizade 3 dormitórios

Poupança + flnanciarnento
202 - Apartamento Ed. Carvalho com ·155m2 com
3 dorm. Poupança + financiamento.
203 - Apartamento cl 3 dorm. (suíte) Ed. Izabella
Poupança + financiamento
204 -Aoartamento com 3 dorrn. (suíte) Ed.
Izabellà "Quitado"
205 - Apartamento Ed. Vila Nova - Entrada +

financiamento.

TERRENO
301 - Terreno com 598m2 Lot. Papp
302 - Terreno com 540m2 Lot. Versailles
303 - Terreno com 400m2 Centro
304 - Terreno com 525m2 Vila Rau
305 - Terreno com 420m2 Bairro Água Verde
306 - Terreno com 382m2 Lot, Kaiser
307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kachella
- Ilha da Figueira
308 - Terreno com 560m2 Lot. San Piero Poupança
+ financiamento

.

309" Terreno com 300m2 Rua Ney Franco
310 - Terreno com 72Óm2 Rua Francisco de
Paula
311 -Terreno com 538m2 Faculdade.
312. - - Terreno próx .. centro com 80
excelente pl chácara ou recreativa
313 - Terreno para chácara de ·11.500m2 Boa
Vista com lagoa e' árvores frutíferas.
314, - Terreno com �7.000m2 .. Vila Amizade
315" Terrenócom 1.250m2,- Rua Treze de Maio.

A�UGA-SE
401 .: Apartamento EdifíCio' Carvalho com

dormitórios.. .'

402 - Casa com 3 dorrn, Bairro Brazão
403 - Casa com 2 dorm. Bairro Br;azão
'"404 - APartamento' Ed. Imigrante!:!
405 - Sala comercial Leopoldo Janssen
406 - Casa próx. EI�sticos Zànotti - R$ 250,00
407 - Apartamento Ed. Juliara 'com 3 dorm.
408 - Casa em alvenaria Rua Preso Juscelino

próx. Oorsárío
409 � Sala com 25m2 Ed. Picalli - Centro.
410 - Casa com 3 dcirm. Rua Max .. Ziemann

.

�11 - TELEFONES RS 110,00 ..

Rt14nupESCHMIDT, 157
(Ao LADo·DA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-$009
,

,VEÍCULOS I IMÓVEIS

CRECI1873-J· •

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADIVIINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em co.nstruçjo - S'istema de Condomínio

I

Edit. Petúnia - R. José Emmendoerfer
� Apto. c/lllm2 - 22 andar, c/ 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica" R$ 50.000,06 - entrega chaves em abrill97
Edit. Dianthus - RuaMarinaFr(!tuoso

.
. .

.

- Cobertura Duplex 904 C/397,80m2, c/3 suítes e dernaís dep.lareira - churrasqueira indo - 2_vagas, garâgem. Entrada + parcelas de condominio
a partir de R$ 2.041,16, reajustados pelo CUS

•

- Apto 702 e 801 c/225m2 - suíte + 2 qtos, sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Entrada +.

parcelas de condomínio a partir de R$ 1.233,40 reajustados pelo CUS
- Apto 304 c/ 214m2 - entrada + parcelas de condomínio a partir de R$ 1.098,50 - reajustados pelo cua .

- Cobertura Duplex 903 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dep., lareira, chunaseueíra na sacadäm, 02'vagas de garagem· Entrada + parcelas
de Condomínio a pãrtir de R$ 2.149,38

.

Edit. Amaranthus RuaAdolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR) .

- Apto cl 300m2, temos diseoruveís apartamentos n2 301, 302, 501. Éntrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1.544, 13)/mês ..
Residencial Tulip. - RuaÂngelo Schiochet .

- Apto. 401 com 146,96m2 - Entrada R$ 12.082,00 - parcelas de Condomínio de 2,04 Cubs (R$ 863,03)/mês'
- Apto. 604 cl 152,22m2 entrada R$ 12.496,00 + parcela de condomínio de 2,11 Cubs (R$ 892,63)
ResidencialAmarillys Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova

' .

- Apto. c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Entrada R$ 23.000,00 + parcelas de condomínio de 1,934 Cub (R$
818,17) - entrega chaves nCilv/98 .

.
.

ResidencialMagnólia - R. Pe. Pedro Franken - Centro
- Apto. cl 1 suíte + 1 quarto e demais dep. - entrada R$.14.140,75 + assumir parcelas de condomínio de 1,895 Cub's (Fi$ 784,75) - entrega
chaves em dez/99

CASAS
- Casa alvenaria c/ 200,OOm2, na Rua Ollvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
• Casa aiv, c/130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. c/03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.00ö,OO
- Casa C/320,OOm2 - 02 suítes + 1 quarto + 2 Swc social, sala estarijantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira, piscina

/

5,OOm x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi - R$ 180.000,00 ..
- Sobrado em alvenaria c/ estilo. rústico, bom estado, c/ suíte + 02 quarts e demais dep. com.móveis fixos em madeira e tijolos maciços - Sarra
Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Siumenau Próximo a Furb.

.

- Casa em alv. c/ 03 quartos e demais dsp. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00

TERRENOS·
- Terreno ci 28.269m2, notrevo que vai a Siumenau c/165m de frente p/SR 413, contendo uma casa de madeira c/ 150m2 + galpão
de alvenaria cl 200m2 - R$ 170.000,00
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - ·R$12.900;00

,
- refreno cl 392,OOm2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
-Terreno c/396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00 .

� Terreno c/3pO,OOm2 - R. Lat. - R. Lai. da-JoséT. Ribeiro - Próx. TubosMohr - R$l 0.500,00 ou entrada R$3.000,00 + 5 parcelas de R$1.500;00
- Terreno"C/616,OOm2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 65.006,00

. .

.� Terreno cl 420,OOm2 - R. Donaldo Gehring : Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL

- Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura 'paga, com-área de 400,OOm2, é o terreno com 654,OOin2; Fiua João Franzner, em frente à

Igreja São Luiz Gonzaga. Preço R$ 39.800,00.
.

,- Prédio eomercial - 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pl aptolterreno.

LOCAÇÃO/APTO�CASA�LAS
- Apto c/3 qtos - Rua.Eleonorà Salier Pradi (centro) ,

- Apío. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Arithúrio
.

- Apto. c/ 03 quartos, sala, cozinlila e demais dep. - SR 280 Guaramirim
- Apto. c/ 03 quartos, 03 SWC, c/ dep. empregada - R. Preso Epitácio Pessoa
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep, - R. Guilherme Hering, 70
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep., s/'garagem - R. Max Wilhelm, 837
- casa C/. 01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Aniônio C. Ferreira - próx. Arte Laje
- Apto. c/ 01 quarto e demais dep. c/ ar condicionado - R. Joinville

.

- Apto. c/ 01 quarto, copa, cozinha e BWC - R. Joinville
- Apto. elOl quartos e demais dep. - R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Apto. cr0'2 quartos + 02 SWC e demais dep:R, José Emmendoerffer - Primeira Locação
-.Sala c/ mesanino - Av ..Marechal Deodoro Edifício Florença

. .

- Salas comerciais em.diveros locais

.'

R_ EPITAclO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Conforlo e praliddade marcam as primeras cenas do Incemo
.

o clima frio chegou e com ele o corpo pede roupas mai:

euerdes e. pnndpalmenle confoiftiqéis da coleção9nvemo 9rIa1wee
97. Com lanla qualidade epraHddade, os tecidos sinléHcos anunciam
desde jti' a Ipndência dos modelos dos anos 50 à 70" com lo(/a

.:

If!cnologia dos anos 90, nas peças que compõem um look bem .

.

aluâl. 8 aspeças mais básicas serão acompanbadosporestampas .

e cores que lamhém reflelem o esHlo da álHma esioçõo.
-

.

Eiberdade e tilegna esiõo regislradru na linha dos glfnimtiniacs,
ooniceEooney%nes num vis�a1díoerHdo, dojeilo que áS crf_anÇlJ.S
'mai: 'gaslam � nas formas mais modemos paro o unioerso dos
acfullos!

5 de Julho, 1430 . Vila Nova

371 ..7332
.

.
.
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. VARIEDADES - 2

Confira aHistória
, \

"A História de nossa gente niiopodeficar só na

sautúule ". O PassadÕ só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há8anos
-Em 1989, com a aprovação do Departamento Estadual de Terminais

Rodoviários (Deter-SC), órgão da Secretaria de Transportes eObras,
,

aPrefeitura deJaraguádoSulconcluia as negociaçõesparaa compra
. do imóvel onde se localizará a nova rodoviária. A área útil era de
13.031m2 mais duas ilhas noRio Itapocu, que eram ocupadas para
área de lazer, totalizando 22.711m2, adquirida deEggon João daSilva.
Oprefeito Ivo Konell revelava a transação. OMunic(pio cediq uma

área de 76.000m2, na Estrada Itapocuzinho (Rua 601 - Manoel
Francisco da Costa. - no Bairro,Vieiras), mais NCz$ 80 mil, para
pagamentoparcelado, de acordo com as âisponibilidadesfinanceiras,
da Prefeitura. Segundo parecer técnico do Deter-SC, a área:

possibiluariapoucas adaptações no terreno. Note-se, contudo, onde
deveria a nova rodoviária localizar-se: próximo da Max Wilhelm,
defronte ao antigoMarabâ, pelo que se depreende que houve outras
negociações, pois, ela localizou-semais adiante, peito daMarisol, na
Antonio Cunha, "Vila Lalau". A ilha tem o nome de Jourdan.

.

Há6ános
'

-Em 1991, os proclamas de casamento do Registro Civil da cidade,
confirmavam o problema da migração para o Município' de Jaraguá do
SuLA intensa industrializaçãode JaraguádoSul, como centropolarizador,
apresentava aspectos interessantes a serem constatados, do ponto de vista
de ondeprocedem, confirmando e identificando os candidatos a uma vida a
dois. A edição n" 3.632, do CORREIO 00 POVOJeva a essa constatação, em
,que um terço são noivosnaturaisde JaraguádoSuledois terços são naturais'
de outros municípios brasileiros, alguns até distantes. A continuar assim

,
'

em futuro MP distante os forasteiras serão maioria, mas os filhos destes'

contribuirão para a compensação dos jaraguaenses da gema.
Hâe ano«

- Em 1993, atravésdo deputado estadual; UdoWagner, estavasendoacertado
,
um convênio entre as Secretarias da Fazenda e Segurança PUblica com o

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguâ do Sul, no v�lorde'Cr$
1.022.335.416,00, que seria repassado em dez parcelas distintas.
- O Museu Parque Malwee promovia a vinda da banda alemã "Original
MarkgräflerBlaskappele", ao Va� do Itapocu: O objetivo dá iniciativa era
prOporcionaro verdadeiro resgase históricodas tradiçõesalerilãesna região.

'

Para isso contava-se com o apoio e oPatrocínio das Prefeiturasmunicipais
de Jaraguádo Sul, Schroedere Corupá, além da empresaMalweeMalhas.
Um extensoprograma de visitas era, organizadopelosmunicípios envolvidos.

Há2anos
- Em 1995, os bananicultores de toda a Região do Vale do Itapocu, reuniam-

'

, , se em seminário, em Guaramirim; que objetivava difundirnovas emodernas'
técnicas para a embalagem do produto, garantindo maior qualidade e, ,

consequentemente, novos mercados consumidores. Eram visitados os

produtores. Ronaldo Fischer e AdemarHenn; ambos de Jaraguâ do Sul, que já
t� a técnica des�';volvida.
-A coluna "Remudscências", assinadapor F� von Jaraguá comparecia com
um trabalho, com túulo: "AimiURMOUER: Cemenârio de nascimento e 38de

. .
-

.

suamorte, onde sedesenvolvia um trabalho, tendente a resgataramemória de wn
homemdementeprivilegiada. quenasceu emBe/chior, entãófreguesiade_Gaspar,
em 615/1895,filhode Johann JacobMüller eDorothea deAlmeidaMüller e teve
destacada atuação em Jaraguá do Sul, descendente da ilustrefanu1ia Müller,
comoEugênioJ.,ujzMüllerquefoi vice-goveinadore goverhàdorem exer:c{cio e o

generallAuroMüller, lembrado no fHGSepelo oradorE.V. $chmöCkel.

Sexta- eira, 'II de abril de 1997
'

RIO DO SERRO E, SUA 'HISTÓRIA (57) - APONTAMENTOS,
.

atitudes irrefletidas. Ele não respondeu à

1NI1MAÇÃO. I

A respostafoi dadapelo governofederal, aquem
o governador enviaVa os dois curiosos documemo«
por via telegráfica. amassados com o mesmo
intuito, nomesmo gesto e sob a mesma orientação, '

sem lhesfazercomentários e sem solicitações, certo
.

de que valeriampor SI contra os seus autores.
Efoi assim.
O interessante é que, antes do governador

recebero duplo u/timQtum, já na cidade toda se

sabia' do seu conteúdo, aplaudido na rodinha
irrequieta do "Café Popular", que tomara a si a,

tarefade salvarSantaCatarina e de vingarahonra
do Brasil.

'

Com o ultimatum coincidiam os artigos
campanudos do jornal oposto, redigidoem estilo

confuso de cargas pesadas, arrogantes e

tendenciosos, mas inócuo, viva documentação de
uma profunda anarquia mental.

NoRio, a campanha contra Santa Catarina era
intensa, visando-se especialmente às pessoas do

general Lauro Müller e do coronel dr. Felippe
Sehmidt:

Eos culpados, na lógica desse vesgopatriotismo
era atributda ao diretorde "ODia ", dr: Thiago da
Fonseca, porque não ocultara as suas simpatias

,

pela Alemanha, antes do torpedeamento da

"Paraná", e o dr. Ulysses Gerson Alves Costa,
porque como chefe dePoucia doEstado, combatia
a campanha de difamação contra o Estado e

porque não acreditava no perigo alemão em'SC;
Foram por ventura, esses dois funcionários os

, inventores da importação de armamentos, e de
submarinos, das estações radiotelégrâficas
clandestinas, dos sinais de tigelinhas, da

espionagem do holofote do "Richard Paul" e do
exércitode diabos 'oirosque se ocultavam na selva
de Blumenau...

Fritz von Jaraguá - 4/97

Dizia ainda o editor de "O Dia": "Para
aumentar o delírio do então comandante Durval

Guimarães, pingaram-lhe aos ouvidos, a toda a ,

bora e em toda a parte, o' veneno das histórias
mais inverossímeis e forneceram-lhe aLISTA
NEGRA (olha aí, Q autor de toda a trama), dos
suspeitos e dos vendidos.
A baía de Florianópolis eraposta em estado

de guerra, o comandante fez-se de polícia,
.

solicitouprisões, mandou apreender revólveres e
, cartuchos, e como tivessemos censurado o caso,
taxando-o de ilegal,.permitiu-se' àliberdade de

dirigir uma carta ao governador, na qual
apresentou doutrinas inéditas, revelando
desconhecer as leis do seu país. Foi nesse
momento que aqui aportasse, vindo do Rio pelo

.

'l\nna", o major Pedro Taulois, que; por motivo
inexplicável, fez o maior empenho para que seu

ilustre' nome não figurasse na lista dos

passageiros. Chegou, e fazendo-sé de Cesar,
,

assumiu o comando da guarnição e enviou pelo
mesmomotivo, aosr. governadordeEstado, duas '

vezes seu superior hierárquico, pela alta função
) que exercia e pelo seuposto de coronel do Exército
I brasileiro, um oficio desrespeitoso, incoerente,
atrabiliário, sem nexo e semfundo, como se o chefe'
do governo catarinensefosse um subalternopara as

ameaças e suas repreensões.
Omajorarrogava-se a um direito que não tinha,

nem poderia ter, e esqueceu-sé de que atirava um

desastrado desafio a um homem sereno, consciente
,

dassuas responsadlidodes; querido e respeitadopela
Nação inteira, com serviços relevantes ao país na
sua, vida política e serviços científicos e de guerra
como engenneiroesoldadoque era, dosmais ilustres
emais dignos do Exército.

O coronel dr. Felippe Schmidt, governador do
Estado de Soma Catarina, dedicado, calmo, leal e '

bravo d�generalGomesCarneiro, nosdias trágicos ,

da Lapa, 'não tinha ânimo para�rdê-lo diame de

e

Foto de 1950, da lIlnOaria deRkordo WeiuJorff, que com seus empregot/oúonstruiu um tonelque 'é ,visto

aqui,'pora21millitrosdeCllChofa, enc01lf$1Jt/adajirnuJ ComponhiaJttnsen,emltoupmiaCentral,pesoRtlo
5.000 kg, fIO preço de Rs. 5:000$000 (cinco contos de Ms). Pturl transportá-lo tIO destino custou algum
serviço, comocorta defios eUtricos,potadorpassagem. Uma retificação: na ed; 4.088, de 28/3/97, naloto
aliestompodo, deitwscomoproprietárioFelippeFrenzeLNiúJécorreto,pois,FelippeFrenzeiem estiJbekcido
na l1U1SI1IQ esIroda, porém, quose defronJe da lRTeia Evangélica

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



Sexta- eira, 11 de abril de 1997 VARIEDADES-3

por Egon Jagnow

Lembrançasdopass'ado
'Na Europa, a propaganda

acerca das terras na
América do Sul, incluindo o

Brasil e Santa Catarina, era,
, no mínimo. enganosa.

Falava-se da sua,Jertilidade,
das facilidades de

pagamento e outras

vantagens, mas omitia-se as
,

dificuldades - falta de

estradas, as densas matas, a
distância até a cidade, a

falta de escolas, igrejas e

outros prob_lemas a 'mais.
Surgiu, em contrapartida,

, uma contra-propaganda
desaconselhando as

Pessoas a deixarem s,eu '

, Foto publicada no "Der Deutsche Auswanderer" da casa paroquial e escola da Comunidade Evangélica de
, .

pais para virem para a .

Jaraguá, Brasil
América.

Uma revista "Der

Deutsche Auswanderer"

(O emigrante alemão) do
,

"Evangelischer
HauptvereinFür Deutsche

Ansiedler und -

Auswanderer"

(Associação Evangélica "

Central para Emigrantes e

, Imigrantes Alemães) de .

Berlim, de março de 1930"
. traz um artigo do dr. M. V�·

Bock, de Joinville,
. relatando acerca da ilusão

,
.

destes emigrantes com
relação à realidade

encontrada na nova pátria.

-

Uma relíquia de foto da Escola Evangélica, antes de sua primeira ampliação (amerior a 1926), um dON mals

, expressivos exemplares arquitetônicos e históricos de Jaraguâ do Sul

,

/

DISTRIBUIDOR

."

GEROAU

.*PROIVIOçAo*
Ferro CA 50 5/1-6"."." " .. : " .. " : R$ 2,97/br'
Ferro CA 50 3/8" : R$ 4,18/br
Ferro CA 60 Estribo: .............................•......................................R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso : :

'

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

*V��qualquerquantidade*

R. conmä Riegel, 170
, Jaraguá do Sul

(ADiado do
. Ferrá Velho Marechal)
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VIDAROTÁ<RIA
_ MEMÓRIA'

Rotarycomemoraa Pásco� Lembrando padreFlorianópolis - Em reunião festiva de 31 de março de 1997,o' ,

,-

. " ." ,

'

.... Rotary Club Florianõpolis ,� Estreito comemorou a,'data 'A" I-
•

E h" lrconsagrada à.Páscoa, em ��a sed� - "RestauranteMonte Cario".
. n,onlO C, e,me"ero flash tomado na ocastao mostra os garçons com alguns
•
>', •J

rotarianos na hor�'da distribuição de presentes, vendo-se balões Nereu Ramos _No último dia professor da Escola Apostólica
pendurados na parede, à .esquerda, para maior brilho da 5 de abril, sábado passado, SCI, de Corupâ, da Igreja
solenidade.

transcorreu o 12° Nossa Senhora
ano de do Rosário, de

passamento do Nereu ou das

sempre venerado. construções do \

padre Antonio HospitalSãoJosé
Ec he lm eye r, e o Colégio da
�lemão de . 'D i v' in' a

'Emsdetten, onde Providência, aqui
nasceu em 3/5/ .1'

em Jara8uá d,o
r 1913. Ele deixou Sul. Em Nereu

esta, vida terrena não deixou de
cercado de construir o

respeito do Centro Schalon e
.

piedoso povo de 0- Salão
NereuRamos, antigaRetorcida, Paroquial. Consolava os que
onde deixou umafolha enorme' sofriam, ouvia demoradas
de serviços em prol da confissões, v.isitava os

.

comunidade que tanto amou. enfermos,' orientava pais e

Era conhecido em todo o padrinhos para os batizados, e'

Município de Jaraguâ do Sul e também osjovensnos Cursos de
. \

de Corupá, pelas obras que .

noivos e outros tantos

deixou 'e que desafiam os. sacrificios sf!m medir esforços.
,

tempos. Daí a razão de nossa

Quando do seu passamento; manifestação extemporânea;
este semanário dedicou ao mas ainda em tempo para
sacerdote .

um artigo, relembrar aos nossos leitoreso

homenageando'a figura ímpar que foi este sacerdote que 'saiu
de padre Antonio; ,

da Europa.para prestar os seus
. Passados esses anos, as serviços religiosos no outro

pessoas a todo o momento lado-doAtlântico. Temos amais
lembram dás obras do absoluta certeza de sua

seminário, onde' além de presença viva entre nôs.

VARIEDADES-4

'FERJ/ACAFE OFERECEM VESTIBULAR DE INVERNO
2R SEMESTREl97

.

. A Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ/ACAFE: está divulgando o

Concurso Vestibular de Inverno
'

,

,CRONOGR�MA ...

Insérição:
- 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 5x7

. Taxa de Insérição: R$, 70,00 '

'

.

- Pagamento será feito no Posto dO,SESC que fuacionarã na FERJ, conforme horärio
bancário.

Confirmação de Inscrição:
- de 19 a 28 de maio

,Provas:
- 'Prova Específica de Desenhei 25 de�unho de 1997 - l4:00 às 17 horas
- Prova de Conhecimentos (Vestibular): <JS e 06 de julho de 1997

CURSOS OFERECIDOS
Nome dö Curso Turno .

V"gas
. Administração Noturno 50

Arquiterura'e. Urbanismo" Vespertino 50
Ciências Contäbeís Noturno 50

*CursQ em convênio com a FURB e que exige ProvqEspecíJ}ca de Desenho.

Resultado Oficial: 22 de Julho de 1997 - às 10:00' horas

"

Informações: Fone: 371-0983

; .

.

.se.....- eira IJlle abril d8.19971

SOCIAIS

Leonora .Stulzer Grosskopf
Canoinhas - Em data. de (10 Ou�o Verde, seguindo-se no

amanhã (12) a estimada senhora 'sábado uma missa de Ação de

Leonora Stutzer Grosskopf, viúva Graças.Para os que não sabem a

,
do saudoso Guilherme Grosskopf, sra. Leonora é prima dó também

completa seu 85° ano de' já falecido frei Aurélio Stulzer,
existência, ein .meio de seus autor do "Primeiro Livro do

familiares. Na ocasião será alvo Jaraguâ". À dona Leonora nossos
em data (ie hoje de homenagens, cumprimentos' e aceite. nosso
no Clube dos Idosos, no Pavilhão fraterno abraço de conslflnte
da Igreja "C�isto Rei", na capital leitora do "mais antigo".
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Tio Eugênio

Em conversa com FranciscoFernando Fischer;
na sua residência, agora demolida, ao lado' do
ColégioMarista São Luís, na manhã de 29/2/90,
terça-feira de Carnaval, ele me contou mais.i

algumas passagens de sua vida. Na entrevista,
mencionou que tocava. num cinema de
Florianópolis, no tempo do cinema mudo..Quis
saber onde ficava e' como se chamava o salão de

espetáculo. Disse-me' "Chico" que a casa ficava,
na Praça 15 de Novembro e chamava-se "Cine
Moura ", depropriedadede um comerciante, entre
os anos de 1920/23"perto de um hotel quepresume,
fosse.o "HotelLa Porta", queficava entre asRuas
F'elippe Schmidt e a Conselheiro Mafra.
Falou; também; dos seus tempos 'de escola, em'

.. ' Joinville. 'Devia serpor volta de 1910 a 1913.
.

Voltando de sua casa para o colégio" mais tarde
convertido no Colégio Santos Anjos, durante um

ano ele fe: a viagem dê Jaraguá à Joinville,
naqueles carroções conhecidos como São Bento

Wagen, comtoldasmuito amplas emuitasparelhas' . FEB - Força Expedicionária Brasileira, lutando ao lado das forças aliadas para a'

d
'

1
.

d d d 4 h
vitória da democracia.

e cava os, saía e"!a ruga a às .. ora� e Enquanto o corpo era visitado na capela, o comentärio era um só - "foi um pai
chegava em Joinville cerca das 19 horas, quando que soube educar seus filhos". Pêsames aos distintos familiares ..

. .'

as luzes já se acendiam. Em viagem comia o seu
.

lanche (Fruehstueck) preparado pelos pais e

almoçava em Bruedertal (ele pensa que foi no
Jahnieã tarde voltava ajazer_um'Zànche à bordo
do carroção. Um ano elefez viagens em carros de

mola, conhecidos comotroleys, depropriedade de
Vogelsanger. de Joinvillequefazia o correio, uma
vez por semana,

.

mas levava passageiros' e,
finalmente,' um ano as viagens eram feitas de

trem, o primeiro tempo em. vagões abertos, sem
.cobertura, usados para carga, que seu pai não
gostou por serem muito perigosos e, depois, em
vagõesfechados, de passage-iros, que os abertos

. costumavam 'queimar as r(!upas pelas fagulhas
'

(jue lançava ao ar, afora a segurança, pois, uma
freada brusca, projetava pessoasfora do vagão.
Voltamos. Até a próxima.

Sexta-feira, 11 de abril de 1997

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar... (XIll)

VARIEDADES.:. 5
.

FALECIMENTo'

PauloPedro Vargas

, . .

, Jaraguä do .Sul « Muito sentida a morte do benquisto cidadão Paulo Pedro

Vargas,.namanhã.de sete do corrente, deixando viúva a sra.Maria daCUMaVargas,
.

três filhós,unia filha; noras, genro e netos.

O carpa foi velado na Capela do Cemitério Municipal de Vila Lenzi, onde
também se deu o sepultamento no jazigo. da família, às lü horas damanhã do dia.8/
4/97 .

-

Natural de Ilhota, foi um cidadão prestante para a comunidade de Jaraguá QO
Sul, corno carteiro dos "Correios", e foi o distribuidor demilhares 'de exemplares
do Jornal CORREIO' DO POVO, motivo de orgulho .à imprensa jaraguaense, porque
as edições semanais chegavam pontualmente aos seus leitores.

Paulo Pedro Vargas também ser�iU a� Exército Nacional e foi integrante da
I

,
'

. AULA DE PINTURA
DESENHO E PINTURA - ÓLEO SOBRE TELA .

,

Artista Plástica:
ARLETE SCHWEDLER

.

Orientação Artística·
1963 - Estudos com IRMÃ COPPERTINl - Itália.
1974 - Mestre em pintura: REINALDO MANSKE - Blumenau (SC).
1977 - VICTOR KURSANCEW - Joinville (SC).
1980 - FEUX UOUNZ - Lituânia.
1992 - EGENOLF THEILACKER - Timbó (SC).

Obras em acervo

Consulado do Marrocos - Paris - França.
Universidade de Bochun - Alemanha..

Assembléia L.egislativa de Florianópolis (Se).
Coleções particulares em: ,(SC) Joinville, Bll,Imenau - (PR) C.uritiba - (SP) São

.

.

Paulo; Mairiporã.
.

Iníciodas aulas: 07/05/97 (Quarta-feira) .

Horários: 19:00 às'22:00hs (Ouarías-teírae)
,

8:QOàs 12:00hs (Quintas-feiras)
14:00 às .18:00hs (Quintas-feiras)

Local: AABB (Associação Atlética Banco do Brasil)
Inscrições: Com Arlete, pelo fone (047) 372-1153
Vagas' limitadas - seis aümos por turma
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Jamaicano
PAPA
WINNIE
estará hoje,
ne Notre
Deme, para
mostrar que
o

.

contagiante
balanço do

reggaenão
tem

fronteiras

A VEZ DA Sergio R. Piazera vem se

JUVENTUDE dando bem. Com pinta de
r::írSegundo informações de quem já é veterano no assunto,
um dos integrantes da nova o piloto se sentiu muito à
diretoriadoBaependi, apartir vontade diante da câmera, em

'. do segundo semestre deste recente entrevista para uma

ano a juventude terá mais emissorá de televisão. Tirou

opções de lazer n� clube. de letra, com o bomastral que
Cogita-se até a construção de ' lhe é peculiar.
uma pequena e aconchegante
boatepara comemorações de
aniversários e realização d�
promoções diversas. Já na
área esportiva, o retomo da

natação, a nível de

treinamento e competição,
também seria uma das metas

,

da nova e dinâmica equipe, a
qual desejamos sucesso.

ENTREVIJTA
r::írNão é só nas provas do

Campeonato Catarinense de �

Motovelocidade que o amigo

Av. Mal.Deodoro, '406
FONE: 371-2fJ47

DANÇ4
r::ír Demonstrando muita

dedicação e competência" os
dançarinos da academia

Galpão Saúde acabam de

gravar um vídeo com a equipe .

da Arte Click, contendo uma
bonita coreografia de street

dance. O trabalho foi enviado
à exigente Coordenação do,
ISO Festival de Dança de .

'Joinville, visando uinapossívei
participação neste grande
evento cultural que tanto.

, orgulha Santa Catarina.' ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, f)7
Fone: 372-3225

Visual Vídeo Locadora.
lá!

, BAILE JOVEM
(jJ=' O tradicional Clu

Pomerode, local onde at

Vera Fischer debutou e

meados dos anos 60, cede
espaço para a galera, hoje,
partir das 23 horas, ein virtu

'

do Baile Jovem, que, terá
,

presença da já conheci
Banda Flerte, de Itajaí.

r::ír
RIVA<iE

Dez estudantes concorrem ao título Garota Alberto Bauer
Estreando seu show de

BRINCANDO,NA PAPA "RE(;(;AE"
PRAÇA' , WINNIE

.qr Com o objetivo' de r::ír Já inteiramente
transformar cada vez mais a dispensado da apresentação
PraçaÂngelo Piazeraem abrigo "

de passaporte para entrar na

de atividadesdeentretenimento cidade, o jamaicano Papa
direcionadas, principalmente, Winnie aterrissa hoje, no palco
ao desenvolvimento social e da Notre Dame, para

, cultural de seus freqüentadores, realização de mais uma noite
a Secretaria de Cultura, de paz, amor e, ,é claro, de
Esporte e.Lazer e a Fundação muito 'reggae. Repetindo a

Cultural -de Jaraguá do Sul dose, a.banda curitibanaIpsis
realizam neste domingo (13), a Lítterts acompanha o cantor

partir das 15 horas, mais um neste : show, que deve ter

Brincando na Praça. Várias -

duração superiora duas horas.
atividades esportivas, de lazer "Al! ofmy Heart", seu grande
e show com a banda Invasão sucesso na atualidade,', sons e luzes, a banda Portal MARRAKECH,

,

Básica, deJoinville - apartirdas certamente seráacompanhado -da Cor é quem comanda o r::tFA boate Marrakech e a

19 horas -, fazem parte da por centenas de vozes ,e .agito desta noite, na Rivage agência de modelos'C.Kat
programação. movimentos. Ingressos Danceteria, em Blumenau.'

"

abrem espaço, neste sábado,
I

para a beleza das meninas da

.cídade.Jíberando a passarela
para o já tradicional concurso HARPYA CERVEJARIA
Garôta Marrakech. Uma r::ír Amanhã, é a vez da CONTINENTAL

promoção que todos os anos
'

"

Harpya receber o Sr. Winston' r::írOs alunes do 9" semestre

I é marcada pela presença de Carlisle Peter, ou seja; Papa do curso de Direito, da Furb,

I
um grande público. Winnle. Entre as muitas promovem logo mais à noite,

proezas que o cantor já, naCervejariaContinental, em

I
<iAROTA ALBERTO realizou, está a de receber um, Blumenau, a Sexta Sem Lei..

,BAUER 'discod,eplatinanaCoréia.Até A coluna agradece ao

r:jF Neste sábado (12), na então, tim país' que jamais carinhoso convite. '

Notre Dame, acontece a

escolha da Garota Alberto'

Bauer. Papais, mamães e

amigos(as), juntos, torcendo
pela sua candidata. _

,

tinha recebido um cantor de

reggae. Vem com a bagagem
de ter lançado três álbuns que
rapidamente fizeram a cabeça
da juventude brasileira.
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,

r::írDe olho no atudl sucesso tia músicti latina, a bOdte Ma"a/(ech trdZ pela
primeira eleza ]aral/ud,'did 79pr6�imo, a sensuale belíssima untora arl/entina,
KARINA. $eu maior Alt é "1I/I/4SNuel'4.1! cilnçio romântica e�ecutdda, com

,frequência pelas rddios' brasileiras. Inl/ressos antecipdtlos para o c41/ellte

sApwjd estio sendo elendidos ao preço especial de,R$ B,0t? Nio perca!

A coluna recomenda o filme O
Paciente Inglês, vencedor de
nove Oscar, em cartaz nos

'cinemas de Joinville e Blumenau.

Confira os horários de sua

exibição, no final da'jlágina.

À

INGLES

WISDOM®

Fo�: �72-3831
�----------�----� , �'-------------------�--------------�--

CONVERSAÇÃO
, 180 horaspra
vocêI�lar inglês!

RuaÂngelo Sehiochet, U8
FoneJFax: 371-7665

Filmagens & Fotografias'
TODoMUNDOAMA DAR!

TODOMUNDOAMAGANHAR!
FONE: 371-5309

NIVER
Dionísio L. Klein-(J2/4), Denny C.

Schwanz (12/4), Andréa Macanhan
(13/4), Sergio L. Cunha' (15/4),
Raulino Kre-is Jr. (15/4) e

MorganaMaiochi (16/4).,

"Falar mal dos outros, é um modo
. desonesto de nos elogiarmos"

J

(�/za Yung),
"

,/
Artigos para esta coluna devem ser enviados para.

'

Rua. João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-590.
Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363,

aos i;uidados deste colunista. '

Em 1971: ainda se respiravam QS ares da ditaduramilitar,
Os festivais de música popular proliferavam, trazendo
desde canções contestatórias até cantigas românticas. No
meio desse burburinho' surgiu o ,MAU, Movimento
ArtísticoUniversitãrio, formado por estudantes que faziam
música popular. Umdos líderes domovimento eraumaluno

deQuímica chamado Ivan Lins. Bom compositor, foi logo
contratado pelo selo Forma, do protudorRobertoQuartin,
que era distribuído Pela Çómpanhia Brasileira de Discos,

'

depois PolyGram. Seu primeiro disco saiu logo após o 20

'lugar obtido no Festival Internacional da Canção com "O

Amor é Meu País'.'.
.

Sucesso imediato de público, o álbum sofreu algumas
restrições por parte da crítica. Ivan, que cantava �om voz

rouca, era acusado de, entre outras coisas, ser imitador do
vocalista do "Blood Sweat & Tears, David Clayton
Thomas. Mas o LP .era interessante. Ivan compunha em
parceria com o letrista Ronaldo Monteiro.de Souza eem

nada prenunciava o que viria três anos depois, quando
passou a trabalhar com VitorMartins. Além de ,"O Amor

é Meu País", o dísco trazia a faixa-título, sucesso também
com Evinha, "A Próxima Atração", tema da novela

homônima, "Salve Salve" e omegahit"Madalena", gravado
tánibém porElisRegina. Outras boas canções infelizmente
passaram em branco como "Corpo Folha" e "Minha

. História"; Hoje em dia, é item de colecionador, pois apenas
algumas faixas figuram nas coletâneas do intérprete.
Pertence ao catálogo da Polygram. (Toninha Spessoto)

InformoJivo Center Som
, Títulos'mais vendidos: Papa Winnie (All of my Heart),
Virgulôides? (Bagulho no Bumba), Netinho (Ao Vivo),
Marco Brasil (Festa de Rodeio). Principal lançamento:
Special Reserve (The"Best of Dance Musie).

---c
I JOINVILLE

I "" Müeller ,1 -

I CineMüeller 2-

I
Cine Müeller 3 -

BLUMENAU

I Cine Shopping 1 - O Império Cont",-Atac!l'
, Horários: 14h, 16h15, 1Bh.

I
'

O-P.aclente Inglês •

Horário: 21 h.
eine Shopping 2 - Inimigo íntimo.
I Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h30,

Inimigo íntimo.
,

Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
O Império COntra-Ataca.

'

Horários: 14h; 16h30, 19h, 21h30.
O Paciente Inglês.
Horários: 15h, 1Bh, 21 h.

I .. Programação vá/Ida para�per(od() de 11 a 11/4.
.

__
'

1iI

I
I
I'

,'I.
I

I
I
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�A·"'ÇA�
--------------------......---.....--.,-.1ackson Jacobi

DATA REGIÃO ENTlDADE PR09RAMA CIDADE
,.ABUGRADO - Com parecença de bugre, índio. Indíaco, descendente
deíndio. '11 a13.,. ÇTG UnidosdaOuerência Rodeio.C, Interestadual S. João Batista
BADERNA -Tumulto, conflito, desordem, É vocábulo já usado em

. -12-a-1-3-�1-21--��C-T�G-R-a-n-ch-o-d-e-C-h�ã�0��---�R-o-d-ei-o-C-.-In-te-r-es-t-ad-u,....a-I.-C-a-m-p-o-E-r-ê--..,-outras pontos do país. Briga, conflito. Ocorre baderneiro, badernísta.

. CAMPESTRE - Campo no meio de um mato, clareira gramada. 1.2 a.14.
.

- fi' CTG Garrão dePotro Rodeio C. Interestadual Joinville
ESTRADEIRO - Diz-se da pessoa que anda fora de casa, que vive ---'----�---�--'----�----�---�'-'--------'-------

constantemente na estrada.' 17 a 21 fi' CTG Amor � Tradição Rodeio,C. Intérestadual Rio f\jegrinho
------------�-�------�----------�----'--

FARRAPO - Qualificativo deprimente que os imperiais davam aos 18820 � CTG Estâneiado Retiro
.
XIV RodeioC. Nacional Jaguaruna

-

republicanos Rio-Grandensesde 1835,que combateram dez anos contra -�---�------------�--&._�---------�-_._-�-
•

ó império. 19 a 20. 111 CTG Princesa do Vale 32RodeioC.lnterestaduaJ Salete

�Ori-_���Th�����aropéoo =1-9:_a=2=0====1=�========C=T=G=F=r-o_n=�=i-r_a=d=a=o=u=e=�=n=c=�========.R=o=d=e=b=C=.=e=A=rt=�=t=�=o====C=o=�=-Ó_�=�i_a=======
IGUALA - Da mesma categoria social: o moço calçou-se com uma . 19 a21.,. CTG Figueira Velha de São José FestaCampeira e Baile Anivers�rio São .:José
jovem dasua,istoé, da mesma classe social. -----------;;....._---------�------------"------�-

IMBIRA - Arbusto que vegeta namàrgem dos rios, ou nosfaxinaís. Há 2584/5.,. CrG Os Praianos Rodeio C. Internacional . São José
�---��-----�--�-----�---�-�----��----

duas variedades: a branca, e a vermelha. 25 a 27 fJl CTG Recanto daGávea VIRodeioC. Nacional Jacinto Macha<;ioGARGANTA - Diz-se do indivíduo prosa, eonversador, mentiroso. - __---_�� ____'.._�-_----'---_---------__---

VO<1:ABUL.4.moS�.-RIOGRANDENSE 26 e 27 111 CTG Nascente dó Vale 9'1 RodeioC.lnterestadual Rio dó Campo
Autores: RomangUera Corrlá"·· --------------"-----..,....._-----��--------�-__,_--...-

Antônio a.p. Coruja, Luiz C. de Mora� Roque Callage . ·_26�.'_e_2'_7__1_21� --C-T-G-T-rop_._e-ir-os-d_o-0e-._s_te -'--__

R
....o_d_e_io_A_rt�ís-tl�·c�o---_C-ax-a-m-b-u�d-o_S_u_1_

COMIDA
CAMPEIRA

.

Canjica com charque
(Para 8pessoas)

Ingredientes:
-) Kg de charque
� 1 Kg de canjica
- 1* litro de leire

Preparação:

Coloque a ·canjica a cozinhar com·1 litro de
leite .. Corte o charque em tiras de 3cm de

comprimento. O charque deve ter passado a

noite de molho, ou entãolevado uma fervura.
Quando a canjica estiver meio em cozimento,
adicionaro charque. Vá colocando leite sempre
'que necessário, até chegar ao ponto.

Consulta: Fogão Campeiro (Receitas Gaúchas}:
Carlos'Castilho, sa edição.

.
',

AMANSA BURRO
{VOCABULÁRIO GAÚCHO}

I'/'I.I!I\IC,O [)J\c, AV!--<:; l- DO"; III HO' .... '"

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

Estamos na reta final, faltam34 dias para o

XVI Rodeio Crioulo do CTG Laço ,

Jaraguaense, que este ano presenteia ao público
e a todos que participam deste que é.um dos

O rnelho:es rodeio� ?O Estado de S�ta Catar�na,
-

' com a mauguraçao de sua sede social ou seja, o
seu próprio galpão de fandangos, localizado. '

dentro do Parque de Rodeios Augusto
'Demarchi. Parabéns. a esta chirusada que não

mede esforço para atingir seus ideais.
'

Patrões Ninho e Geovane na obra da sede social

Calendário Gaúcho para o mês de abril

Despachante

CILO
COMÉRCIO

.. DE CARNES
E FRIOS

� Amelhor carne da cidade -

. O 12 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779
·FUlal: 376;.8421

Rua Joã9 Planinselleck. 407
Fones: (047) 372-0524 ..371-4547 -371-5275

,
.

JARAGUÃ DO SUL - SC
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GRAVIDEZ

Comoprevenire
Problemas de

s fiagestação .

,..,

vezes sao
.

.

'climad

Mola hídatííormê parcial
É a porção da placenta que apresenta defeitô:' .�van u �r ..

exagerados e ocorre um crescimento anormal do útero, apreser,!and<> u�.y
a seis meses em urna gravidez de apenas três meses. Com estedefeito pl��()t ,......... .'

desenvolve no útero no máximo até o sexto mês. Em seguida ocorre um .a\Xi�Q ��Mnt�eQ,.
com dores e sangramento.

.'

} j>/);,,;;;'
.' .

A anomalia é rara� nãocostuma repetir de uma gravidez para a outra. Quando descoberto
_o problema, a curetagem terna-se a previdência tomada. "

Dr. Dagoberto.
Quadros' Royes

lacenta na parte mais baixa do colo do
nte infecções intra-uterinas (principalmen
fecções, essa área se.tornarä naturalmente
alojando em uma partemais baixa, facilitan
gravidez seja de alto risco, as possibilidad
do repouso da paciente,

, gJa.anembrionada)
Este casoácd," <6+0\1;

, .". ....

bebê e da placeg
CUFSO normal. Urna ..

e somente depois d�

ando o ovo chega ao útero e divide-
.

cego, a porção do feto se atrofi ..
'

tado o ovo cego, a mulher
erä pensar em'uma t

..

Rua João Marcatto, 13 - Sala 105
Edlffcio Domingos Chlodinl
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
JlJraguã do Sul - SC
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Osinniíos'
McMuOen
As confusões
amorosas de três

irmãos irlandeses as

voltas com uma

afirmação da própria '

, mãe, que levou 30 '

anos para descobrir
que casou-se com a

pessoa errada, "Não'
repitam o mesmo
erro" , era sua

o

.caçador
de Lisa'

maior preocupação.
Jack o mais velho,
que está dividido
entre a esposa e a

amante. B,arry, o
irmão do meio, que
acha que todas as

mulheres são suas
, '

inimigas. E Patrick, o
caçula, um romântico

'

.

incurável 'que vive se

punindo por ter .

transado com a

namorada judia...
Os irmãos McMullen
são personagens
hilärios que entre

flagrantes, situações
bem humoradas e

muitas conversas de
irmão para irmão,
discutem aqueles
problemas do,
coração que todos
nós çnfrentamos�,

Um-assassinato. O

corpo de uma

criança é encontrado
�o parque da cidade
e uma estranha'
visão coloca uma

.

pequena menma na

mira do assassino.
Lisa Downey, uma
garota de 9 anos é
atormentada pelas
visões de
assassinato.

Seguindo as

indicações da filha,
'a mãe de Lisa
localiza outro .

corpo.
'Agora são dois

' ,
..

crimes, e a polícia
,

procura a relação
entre eles. A

imprensa divulga o

caso e a vida da
, menina começa a

se-tornar um inferno,
jornalista, religiosos
e curiosos por outro

,

lado. Lisa começa a

correr grande perigo,
e entre tantos

possíveis suspeitos,
resta a ela uma única
verdade, suas visões.
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ORIL· .1
\ '

.GO

Com muito

sucesso
I

inaugurou nodia
3 de abril,
Estoril Bingo,
uma casa com

ambiente

climatizado e

capacidade para
receber

.

confortavelmente
I

cerca de �OO-
'"

pessoas. E,

definitivamente,
um novo

conceito de

entretenimento.
,

O atrativo da

nova direção, é.
que, por apenas

R$ 2,00 qualquer
pessoa pode

.

servir-se a

vontade da

melhor pizza da
,

'

cidade. Com R$

Twingo "O" km.
'

Isso atraiu' um

grande público
. .

nos primeiros

dias de
f I

funcionamento
da cása.

Fazparte
também da'

filosofia da nova

1,.00 concorre ao diretoria 40
, prêmio Estoril Bingo

...

acumulado de 'R$ deselitizar a

15.000,00 e três

vezes por dia a

'um Renault

casá, ou seja, I

qualquer pessoa
poderá ir ao

. '

bingo de foi adquirida na
bermuda jeans,

' cidade e a nova

camiseta e tênis' direção possui um'

qtie, COm

certeza,' será

muito bem

recebido .

, grande "know

how" no setor e

atua conforme as

regras exigidas
A primeira rodada 'pela "Lei Zico". O'

écortesia da casa Estoril Bingo
,

emetade desta estará com suas
).. ,

'

,

"

I
'

rodada será ',',

portas abertas, de
'

destinada à Rede terça a sábado a'

Feminina de � partir das 18
Combate ao horas e aos

Câncer. Toda a domingos das 15

, equipe de trabalho horas.
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MAURE!)

biodança
Aulas para iniciantes,
com Clarice Corrêa.
Início: .11· de abril. Aulas

'quinzenais. Sextas-feiras à
,
noite (18h30 às 2lh)

TeUfe".: 372-1141

VEíCULOS
Carros Nacionais
·e Importlldos:'"'

",;

Rua Barão do Rio
Br�nco, 353 - Centro

Fone: 372-1132

Atividadespermanentes do lnti ..
·

Atividades irídividaais (consultas com hora marcada): . I

� ReorgankPção do sisterita de-energia humana (limpeza dos chakras e aura). Auxílio à cura de
depressões, estresse, etc. Inclusive Terapia de vidas passadas. Ora. Irepe Zelak; parapsicóloga
- Quiropatia e magnetoterapia; dor lombar, dores de cabeça, labirintite, etc. - Dr. Temojim S.

Perotti.
. .: Terapeuta deReikiIl - tarote nwnerologia; sbiatsue terapia de cristais comóleos essenciais; com

Noemy.
. . .

.

'
..CartasdoCaminhoSagrado (comtécnicas indigenas) -CuracomoPerdão-IChing - Renascimento
Pessoal- Paulo Senda, deJoinville.
- NadirJWÍkes - massoterepeuta (massagem relaxacte),

.Atividades de grupo (cursos):

�istória daArte, COlJl o professorato F. de Souza. 5111 feiras.
.

- DesenhoBásico, com a professora Sandra, Casa daCultura. 4111 tens.
- Escultura, com aprofessora Sigrid, Casa da Cultura. 2111 feiras. ,

- Profecia Celestina (curso vivencial- 14 sessões), comPaulo Poletto, .Sendas - Joinville. 3a feira à

noite - gratuito.
� Yoga, cem Laura, às terças-feiras,
- Biodança; comClarice Côrrea, 68 à noite..

. - Terapia sobre amenopausa: LúciaH. Lopes eMilene Butzke.
.

- CalendárioMaia; com Paulo,

9lulru de Cf)ruenho 936Jico I e II
. II

SE VOCÊ SOFRE·
,

.

DESTES MAl-ES:
Enxaqueca, torcicolos,

escoliose, stress; depressão,
problemas menstruais, sinusite,
rinite, má-digestão,' insônia, etc.
Através destas técnicas você

conseguirá obter a cura radical ou
melhor qualidade de vida..

Dr.·Temogim
.

Schreiber Perotti

I'

CP,o.f oatidra de 9l/meida
(Casa'da Cu/iurD de golnoi//e)

%nflax: 372-1141
.

DR. 'FEMOGIM
SCHREIBER,

PEROTTI
QUIROPATIA
(Manipulações Terapêuticas da Coluna)
Psicanalista Clínico
CPN-BR-579602�-2

,

Q... irop.-tia e Magnetoterapia
INFORMA�ÕES:' 372-1141

II
II

I'·

;.

ELETRÓLISE 'II

.

Depilação Definitiva
Elimine DEFINITIVAMENTE todos-oS Pêlos

Úldesejáveis de�u corpo e rosto.

.
Método eficiente e seguro.

Informações e demonstrações sem compromisso.
.

CLEIDE LOTITO
R. Manoel LuiZ da Silva, 139 Qateral Fórum)

. Fone: 372-3325

Biodança-para
recuperar o equilíbrio

As condições atuais domundo e� que vivemos, em

especialno ambiente urbano, nos colocam em 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, épreciso recuperar a qualidade
de vida através da reintegraçõoao 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 dicas pata conseguir tudo isto é a

biodança - que desenvolve �s.potenciais genéticos
através da'ação de estimulas positivos sobre as

potencialidades básicas de vitalidade, sexualidade,
criatividade, afetividade, transcendência. Em Jaraguá
do Sul; a terapeuta Clarice Corrêa, com formaçõo em

dança e ginástica reintegradora; ensina-a biodança no
Inü '- Liceu da Vida, de Janete Marcdtt�.

'

Basicamente preventiva, a biodança resulta em

aumentode resistência às tensões; reforçode resi�tência
imunológiéa; estimulaçãodasfunçõesneurovegetativas

.

e favorecimento da expressão da identidade, entre
outras vantagens. Algumas experiências em aplicações
especiais são dirigidas a transtornas da motricidade,
enfermidades psi�dssomáticas e certos quadros
psicoclinicos. -

.
MOVIMENTOS QUE RENOVAM

A biodança propõe exerctcios que envolvem a•.

música e omovimento visando restituira experiência
corporal e a senslbilidade emotiva. É um sistema de

integração afetiva que consiste no restabelecimento
da unidade entre a percepção, a motricidade, a

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

organismo. A reaprendizagem' das funções
originárias da vida significa a reeducação do

comportamento e do estilo de vida com os instintos

básicos, explica a terapeuta Clarice Corrêa.
O Sistema Biodança jOi criado pelo psicóJogp e

antropôlogo chileno Rolando Toro Araneda, que se

inspirou em fontes antropológicas e,se fundamentau
na biologia. ParaAraneda, concebero universo como
um sistema vivo e a vida como justificativa e' razão
de tudo o que existe pode parecer uma idéia

fantasiosa, mas, surpreendentemente, se revela como
a mais fabulosa intfliçtÜJ do,nosso tempo.

Participe das aulas de biodança no Inti � Liceu

da Vida, de JaneteMarcatto, com intcio no dia 11de
abril, sempre às sextas-feiras, à noite..
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Jaraguá do Sul, 11 de abril de 1997

V',E NDAS

,CLASSlFICADOS DE
- I�óVEIS CORREIOooPOvo-7

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

, , ,

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

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
Venda de lotes financiados nó Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com' 70m2 no.Lot. 'Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupâ com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
'Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à 6km do centrocom 50.00Q,OOm2

-

INIERIMÓVEIS
CRECl 0914�J

Casa mista com 83m2,
terreno com420m2

Rua Alberto Klitzke (Vila Rau)
-

,. Preço: Á$ 22.000,00
,

_ (Aceita-se terreno ou material
de construção no negócio).

Terrenos no t.otearnentoMarla
Hruschka Rubini

,
(Próx. Sociedade Botatoqo)

Preços: Entrada -+ Financiamento)

Apto. contendo 3 dormitórios
(1 suíte)novo. ,

Ed;Juliane
(próx. CaixaEconôm�ca)

Preço: R$ 62.000,OO:(negociáveis)

Casa em alvenaria com 140m2,
terreno com 420m2.,
RuaJoão Franzner

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

. (supernegociáveis)

Obs.: Permutamos apto..
,

no Ed. Argos<
(com móveis embutidos)

por apto ou casa em Joinville.

"r--
GAfGI NI! 1589 J

I
'1'
I
I
·1-
I

�
I'
.1
I.
I
,I
IVende

,

-

TERRENOS

1- Terrenos c! 378m2, Rua 683 O' Juliana - Barra - RS 13.000,00 I'
- Terreno c! 384m2, Jardim Hruschka -11- São Luis - RS 3.000,00 entrada + 2Q

I • RS 300,00
" .

I, Lotes Res. Imperador - R. João J. Ayroso, RS 3.000,00 entrada e + 30x233,33

I
total RS 10.000,00

'

.

I
,

- Terrenos LOt. Ouro Verde, após a Malwee - 20% entrada, saldo em 30 mes_às
- t�1 RS 10,000,00 "

1- Terreno'c! 450m2,lot. Papp - aceita F-4ooo ou Mercedes 608- RS22.ooo,OO I- Terreno c/450m2 - R. Bertha Weege, na BARRA - RS 3.000,00 entratla, saldo

11Íi• - total RS 12.000,00 '

I- Terre�o c! 1.384,50m2 - R.'Augusto Schwartz, Amizade - RS 6.500,00 em 12x,

I SiTIOS '

I- Sitio cl 37.500,00, casamista c! 100m2 e outra de.madeira c!70m', uma lagoa, '

I espaço P!lra novas lagoas, 15,OOOm2em pastagem,localizado em Rioa daLuz-ITiaMacucoGran<�e, distantem � d�m damalweeacena casas na Barra cemoparte
, do pegamento - RS 27.000,00 - parcelado.

1- SItio c! 14.6OOm2, terreno um pouco irregular" com casas de madeira de I97,50m2, 3 CItas, com árvores frutiferas, palmito, ribeirão para lagoas - RS

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

"I-. Chácare c! 1 t 5,000m2,
.

Rio-Cerro II, distimte 700mts do asfalto, casa' de
alvenaria c! 170m2, garagem, ChurraSqJeira, dois aviários pl 12.000 frangos com
I automático" 50% da área plaina, bastante água para fazer lagoas - pO%entrada, Iaceita carro novo, saldo a eombínar -' total RS 85,000,00 '

ICASAS
.

I,
1-

Casa demadeira c!7Om2 terrenoé/2.01 Om2 - Rua Horá.cioRubini, 706, na Barra

I.
- ,RS 35.000,0,0.
,_ CaSa alvenaria c! 80m2, terreno c! 600m2, Tifa Klein, 3km após Parque Ml!lwee

,1- RS 13.000,00 ' " I
'

,

- Casa alv. c!9Oín"_terren�cr609m2- R. Alfredo Behnke- Bairro São Luís - RS

123.000,00
'

I- Casa mista c! 180m2 - R. mMa Nagel, 202 - Bairro São L�ís - RS 20.000,00
- Casa de alv, semi-acabada, R�a Elisa Maess, Tifa, da Mosca - Lot. Milbratz -

I aceita carro RS 20.00p,OO, I
LOCAÇÃO'

.

. '-
,

'

,I, - Aplo. 2 quarto� - R. Horáéio Ruoini, defronte NANETE - RS 230,00 ,I
'- Casas em alvenaria c! 150m2 defronte a MALWEE - R. Angelo Rubinl só pl

loo���moo .,' I- Sala comercial c! 19m2,' R. Angelo Rubini, defronte Igreja da BARRA· RS

1160,00 'I- Casa madeira c! 2 qtos, ,garagem, 2.000mts, após Parque da Malwee - RS
200,00 '_

I- Casa alv. 2 qtos, Ribeiri�G. da Luz, 1523· próx, Ceval, ca!j8n·3- RS130,OO I-,Sala comercialc! 100m2- Rua PastmA. Schneider, 1.412na BARRA- A$250.00

1- Casa alv. 3qtos, garagem - R. WallgangWeege sln·, na BARRA, após �arque I'Malwee - RS 200,00 ,

I.
- casa

..
madeira c! 2 quartos, d.islante 2.9OOmts do Par�ue Maiwee - RS 200,00

I- Galpão constr. c! 100m2, para bar: discot8Cl!, oficina, en:earia, 2km após
MalWee - RS'250,OO' ,.

1- Apto. c! 3 quartos + �rl!gem - R. João Januário Ayroso, 2.412 � RS. 335,00 'I'- Casa madeira c/ 3 q�artos :.. garagem em alv. - R. Botafogo, 73 - RS 300,00

1-
Ca� alv. cl 3 qtos., garagem _. Aua Luis Bortolinl, 45·- A.S 270,00 I- Casa madeira, c! 3 qtos., garagem ', Rua Francisco Hruschl<a, 636 - RS 300,00

,
.

RUA ANGELO RUBiNi, 1224 - SALA 09

torss FINANCIADOSA pARTIRDE

R$ 2.000,00DEENTRAD"

I
ILoteamento Camposamptero

Loteamento Constantino Pradi
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CORREIOOOPOVO -8 ,. PUBLICACÕES LEGAIS Jaraguá doSul, 11 de abril de 199

ALUGUEL·

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP, ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS l}E CASAMENTO
Margot Adéliá Lehmann, Oficial do Registro Civiiâo JODistrito da Comarca de Iaraguâ do

Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, afim de se habilitarempara casar os seguintes:

. ED.ITAL N°�1.025 de 02-04-1997
RENATO DE SOUZA EEMILIA VICNESKY /

Ele, brasileiro, solteiro, empresário.natural de Agronômica, neste Estado, domiciliado e residente.

na RuaJacob Buck, 71, nesta cidade, filho de Geraldo Bernardo de Souzae Eni de Souza.

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Jacob Buck, 71 nesta cidade, filha de Affonso Vicnesky e Justina Baron Vicnesky,

'

EDITAL N° 21.026�e 03-04-1997

JAYCE ADRIANO SANTOS E GRAZIELLY DJ<: SOUZA DUARTE
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário. natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na Rua

Jolnvitle, 1.389. nestacidade, filho de João Santos e.Dulce Santoro Santos.

Ela, brasileirasolteira, estudante, natural de Jaragpä do Sul, domiciliada e residente na Rua

Santilha Pures Rengel, 2l7, Ilha-da Figueira, nesta cidade, filha de.AvelinoJosé Duarte filho e

Zenaide de Souza Duarte.

.'

EDITAL N° 21.028 de 03-04-1997
. Cópia recebida do Cartório de Belo J.lorizonte - MG

-

.

�GILBt::RTO JOSÉMENDO�ÇA E ESTERMARIA IGNÁCIO
Ele, brasileiro, solteiro.securitärio, natural de Formiga, Minas Gerais, domiciliado e residente na
Ru� Lindolfo de Azevedo, 501/302, Nova Suíça, Seio Horizonte,Minas Gerais. filho de Antônio
Marcelino Mendonça eAparecida Esmeria de Castro Mendonça.

.

Ela, brasileira, solteira, pedagoga, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente
na RuaJosé Theodoro Ribeiro, 42, Ilha da Figueira. nesta cidade, filha de Pedro Julião Ignácio

,
Júnio�e Hilária Schmitz Ignácio,

'

i

EDITAL N° 21.032 de 04-04-1997
VILSON BECKE ISABEL CRISTINA DA SILVA

. .

.'.' .

Ele, brasileiro, solteiro, ferreiro, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente
�;na Rua Bertha Weege, 235, Barra do Rio Cerro: nesta cidade, filho de Harry Beck e Renilda
Kiekhoefel Beck,

'Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
.

634, n088, AnaPaulall, nesta cidade. filha de Vicente Ari da Silva e Almerinda Lima da Silva.

EDITAL N° 21.035 de 08-04-1997

MARCOS ANTÔNIOMINAtTI EAUREA BLASIUS

Ele, brasileiro, solteiro, inspetor de qualidade, natural de Salete, neste Estada, domiciliada e

residente na Rua Alberto-Santos Dumont, 196, Vila Lalau, nesta cidade, filho de Osvaldo Minatti
e Maria Minatti.

Ela.brasileira, solteira, operária.natural de Salete, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Alberto Santos Dumont, 196, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Alberto Blasius e Vitoria Blasius.

E para que chegue ao conhecimento de tOdos"mandel passar o presente Edital, que será
publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixadopor 15 (quinze) dias.

.

,

.
Umá data especial, mcrecc algo muito cspccial

.
.

... ,
.

.

VClfltil conHcccr. ..
"

.

-:"

�'P;'�SfHtcsp"ra tddás asdatas
A'v..Mal.Deodoro, 796 .. Fone: 311-2811.
, -.

, "

,

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA' CUNHA GOMES· Tabeliã e Oficial de Títulos 'da
Comarca de Jaraguá do, Sul, Estado de Santa Catarina, na" forma da Lei, etc.
Faz saber atodos quanto este editalvirem que se acham neste Tabelionato para
Protesto os Títulos centra:
Antonio Vilmar lnacio � R. Joaquim Francisco dePaula. 215, - Nesta;
Açougue Carne Molle - f.:r. Jaraguá, 1097 - Nesta;
Agropecuá'ria N ALtda. - R. Nereu Ramos, 115 -,Corupá;
Acimar lnd. Com. Ltda. - BR 280 sala 40 ala 1 portal Jaraguá BR 280 - Nesta;
Adolar Schultz -' H, Rio Cerro II - Nesta;'

.,

Abranorte Com. e Repres. Ades Abra- R, Barão do Rio Branco s/nº - Nesta;
AGT Com, Mat. Constr. � R. JOirwille - Nesta;
Condutron lnd, Eletrornecänica Ltda.,��. Leopoldo Malheiro, 125- Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - R, Estrada Schroeder I Km 3 - Nesta;
Célio Monarirn - R. Guilherme Hass s/nº - Nesta;
Dernache Conf. - R. João Pessoa, 4950 - Nesta;
Durique Malhas Ltda. - R. Alexandre Koeller slZ - Nesta;
Eliel Dela)ibera Teruel- R, 603 nº 165" Nesta; ..

Eletro Mecânica Foscolos Ltõa. - R. 13 de Maio, 179 - Nesta;
'GS lnd. Com. Serv. Vest. Ltda. - R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta;
GS lnd, Com, Serv. Ltda. - R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta; .

Instaladora Bertoldi l.tda, - R, Joaquim Francisco de Paula, 1000 - Nesta;
João Paulo Correia - R. Preso Costa e Silva, 230 - Nesta;
Jose Amarildo Sordi - R Max Eggert, 79 - Bairro Figueira :- Nesta;
LojaAndrioni Ltda. - R, João Planinscheck. Tl sala 1 - Nesta;
Lajomira Artefatos de Concreto Ltdà. - R. Joaquim F. Pfula s/nº Chico de Paula -

Nesta; '. .'
.

'.

'
'

Lllzimar Conf. Ltda. - H: João Januário Ayroso, 531 � Nesta;
Malhas Eggert Ltda. - R, Pastor Ferdinando Schlüzen, 135 - Nesta;
Marceu Finta - R, Pedra de Amolar" Corupá;
Maria José Moranzoni Com, e Iilepres, - R, Reinoldo Rau, 757 - Nesta;
Muller Papierhaus - R. Estrada Rio da Lui I - Nesta;
Mario José Marangoni Filho - R. Reinaldo Rau, 757 apto, 2 - Nesta;
Marcelo Jose Bavestorff - R. João Marcatto. 255 - sala 2 - Nesta;
NaiaCom. Ind. Moto Peças Ltda. - R. José T. Ribeiro, 3476 - Nesta;
Normando e Bosco Com, e Hepres. Ltda, - R. Francisco Kruschkia, 276 - Nesta;
Nyala Com e lrnportadcs ttda. - R. Barão do Rio Branco, 3Ó - Nesta;

,

Oficina Mecânica Izabel Ltda. - R, Felipe Schmidt s/nº - Corupá;
,

Oficina de Radiadores Busch e Busch - R. Bernardo Dornbusch, 817 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Horácio Rubini, 10.0 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá ltdÇj. - R. Horácio Hubini, s/nº - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R, Anna Jarsten, 184,- Nesta;
Resivale Comb: Catarinense Ltda. - Estrada Schroeder I, 100 CX. P. 24 - Nesta;
Rogério Freitas - �, Getúlio Vargas, 667 - Nesta;
Raulina H, Shmwecher � R. Jorge Czerniewicz - Nesta;
Sarah Artes Ltda.> R, Barão do R-io Branco, 732,sala 1 - Nesta; ....

Tercilio Seoz � R. Bernardo Dornbusch, 479 - Nesta; .#
ii!!"

Todesec Prestadorade Serviços Ltda. - R, Domingps Sansen. 420 - Nesta;
Waldemar da Silva - R: Osvaldo Schmidt s/nº'- Nesta;
Wa-Imir Gonçalves" R. Lui Gado I s/n2 - Nesta;
Vipa Alimentos Ltda, - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
Zelir AparecidaMapan ME - R. Manoel Francisco da Costa s/nº r Nesta.

LS/Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1997
,Ilton Hoffmanri
Tabelião Substituto

JOLIZZm Cristais e Presentes

PREÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de lembranças ,em

cristal para casamentos, ,.

.

comunhões e outros

A partir de R$ 1,50

I"Posto de Vendas
de Cristais de

.Iamguâ do Sul

WEG I ..

"

I
� DamarchI

'.
R. Po, C8rne8
Alb.rto IJacobi

i Lojão •

daVits

,ArteLaje

Rua Ven$lcIo da Sllva'PortO
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:CLASSIFICADOS DE 'VEÍCULOS,
.

Jaraguá doSul, U de abril de 1997 CORREIODOPOVO .9

Vende-seMonza/95, 2portas,
com trio elétrico, 33mil km,
impecável. Val,or R$
13.500,00. Aceito c�rro de
menor valon.tratar371-22()6
comMaurino em h.coml.

ao Supermercado Rau com

525,30m2, pronto para
construir. Informações 372-

1153.

TRABALHE EM CASA
Ganhe até R$ 45,00/dia,'
parte do tempo ou integral;
empresa multinacional;

. procuro pessoas' nas regi�es
de Jaraguá do Sul, Schroeder

,

' e Guaramirim.
Tratar371-5475 comMarlise
ouMarcos em h.coml.

criaturapora satisfazer-me o
desejo. Ouviminhaprece. Óh
Pai amado fazei que por
vossa vontade, eu obtenha a

graça que, tanto'

almejo.ipedido), Deus supri
agora todas as minhas
necessidades segundo as suas
riquezas e glória e serei

sempre grato por suas

PRECEPODEROSA' \ riquezas sempreatipresentes
Óh criador domundo, tu que imutáveis e abundantes, em
dissestes, peça e receberá minha vida e que isso seja
embora esteja nas alturasem' feito pelo 'poder em nome de
vossa divina glória, inclinai

.

vosso adorado filho Je.sus,
seus ouvidos a essa humilde (rezai estaprecepela manhã

7 vezes, juntamente com o

salmo 23, e o Pai Nosso;
publique no 30 dia e veja o

que acontecerá no 4°.
S.M.C.M.

.

Vende-se filhote de Pastor
Alemão capapreta, tratar
rua.Max Wilhelm; 976,
telefone .372-3192 ou no

Posto Alvorada..

Vende-se Computador 386
por R$ 250,00. Tratar 371- Compro'IetefoneprefixoTil,
2632 com Carlos à tarde. pago à vista, tratar 372-

3394.
Vende-se dois telefones .

convencional prefixo 3,72. Aluga-se dois telefones,
Tratar 371-4832.' tratar 372-3394.

Vende-Se lavação e

lanchonete com excelente
clientela. 'Tratar na Rua
ReinoldoRau, 1699clMárcio.
ValorR$,5.000,00

Vende-se Tttulo doBaependi, Vende-se Terreno na Rua

tratar372-2720comRaquel. Erwino Menegotti, próximo'

OFI.C·INA DE LATOARIA E, PINTURA'
PROFISSIONALISM'O _ CORDIALIDADE, .: HONESTIDADE

CONSAGRAÇÃO
Pelo 4°ano

consecutivo a

Demicarfoi eleita'
Certificado de Qualidade
Empresarial e RrofisSional

a melhor do ano. ,

Pesquisa de
"

opinião fú/Jlica

Elevado reconhecimento obtido
na pesquisa de OpiniãoPüblica
realizada por este Instituto

, e conferido à

Demicar

OflCi�a de Latoaria e Pintura

Vila LaláuRua Major Julio Ferreira, 244
Fone: (047) 371-5057 r

Jaraguá do Sul � SC

. realizado nesta,
.

cidade
�-------------------------

Cascavel-'l997

r>::

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS '07:00 ÀS 20:00HS.

POSTO MARECHAL LTDA.
FUNE/FAX (047)

372-0705
372 ..1888
371-0905

" COM'BUSTíVEIS
- TROCA, DE ÓLEO

- LAVA RÁPIDO
-,GÁS

'Avenida Marecha'l DeodorQ da Fonsa,ca, 961 - Jaraguá do Sul - SC
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'CQRREIODOPOVO -10 CLASSIFICADOS' DE· VEÍCULOS Jaraguá do.Sul, 11 de abril de 1997,

I ·PÁRA-BRISASJARAGUÁ
Comércio de Vidros Novos e Usados para Autos

Colocação de Pára-Brisa Colado
.

,

Pára-brisaGol degrade - R$ 65,00 cfcolocação
Pára-brsaCorsa degrade-R$l60,OO cfcolocação
Pára-bma Pálio degrade - R$l90,OO cfcolocação
Pára-briuCaminhãoVolkswàgen - R$l25,OOcfcolocação
Vidro Porta Escort - R$ 33,00
Pagamento com cheque préodatado.

Rua .,Joinville, .2655
(ao'lado da Arweg)

Vila Lalau
Jaraguá do.Sul- SC
Fone: 371-5547

BM Automóveis
_ FINANCIA

verde·
cinza
azul

bege
azul
branco
verde

.

azul
.

COMPRA .:
\ VENDE - TROCA

Tipo 1.6 ie gas. 95
Goi CL. ale. 87

VoyageS ale. 86
Belina LDO alc, 83
Fusca 1.300' L gas. 80
Fusca ·1.300 gas. 73

Del AeyGL ale. 89
SantenaOt, . ale. 89

�' MonzaSLE ale. 92
AX 180 gas. .82

-azul

Proteção de Fibra interna para todos OS.
modelos de Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot,

Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO '

.i

,C·IVEI!... .VÊíCU·LOS·
.

Rua Joinville, 2757
Fone: (047) 372-33'QO ou 973-9972

, -,

. I

LAVAÇÃO

MENO·ONÇA
. .LAVAÇAO, POLIMENTO, INFILTRAÇÁO DEÁGUA
L�VAÇlio'DE ASSENTOS E CAR�ET

Aua João Marcatto, 179·
Fone: (047)' 372-3719
Jaraguá do Sul -; SC

VOLKS - FIAT - CH"EVROLET - FORD··
QUALIDADE� CONFIANÇA EHONESTIDADE
COMOMELHOR PREÇO DA PRA'ÇA - VENHA'

CONFERIR - FALECIZECA
Rua Olivio Brugnago, 642 - ,Bairro .vila Nova:
Próximo Beira Rio - Pone: (047) 372-1029

* PartIda elétrica
* Câmbio automállcô
* Motor 95,6 cc

. * Freio a disco Ra rbda
dianteira

..

* Suspensão telescóp�
, na dianteira
* 'Porta-capacete sob o
banco

.

* ValOr R$'3.380,OO

TRAILL BOSS 250
.

Valor R$ 8.300,00

\

JAGUAR JT SO
• Partidá elétrica

!

*Câmbio automático
• Motor 49;3 cc
* FreIo·1t disco na
roda dianteira.
*Su$p9�o
telescópica na
dantelra ,

* Porta-capacete sób
obanco
* Valor R$ 3.1�,OO

XPLORER 300 4 X 4

Valor R$ 9.900,00
.

..

.lET-SKI - YAMAHA
Waveblaster

Super-Jet
. Wave-:Rider
Wave-Ride( 11.00

'96. OK R$ 9.800,00'
96·0K 'R$10.800,OO
96 - OK . R$12.300,oo
96 - OK R$14.500,OO

vermelha

CARTÃO ZONA'AZUL PARA 'CLIENTES ...

Rua Reinoldo Rau, 230 .. ,Centro
Fone: (047) 372..1722!Jaraguá do SuI-$C

dET-SKI·USADOS .Ó»

Kawasaki SX. .. 94.

Kawasaki SXI 95

Kawasaki ZXl900 . 95

SEA-OO<5SP 92

Yamaha Super-Jet 92

Yamaha Super-Jet 92

Suzuki, 94

R$6.000,00
R$8.00Q,00
R$12.000,OO
R$5.5oo,OO,

. R$ 4.500,00
•

.

. R$ 4.500�00
R$3.500,OO

Oarrennha, para
motos e Jét-Ski OK
R$ 700,00

,

.
POSSUíMOS PLANOSDE FINANCIAMENTO
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CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS.. Jaraguá doSul, 11 de abril de 1997
. .

CORREIODOPOVO .11

I'

JARAGUA DO SUL GUARAM/RIM

VEÍCULOSNOVOS
-

,
CAMINHOES

. PalioED vermelho' 97 -OKm NOVOS
Corsa super 1.0 vermelho 97. OKm
FiatPálioEd 1.0 azul 97 OKm M.B. - 1214/51 'branca OK
Goi mi 1.6 branca 97 OKm M.B. - 1218/48 branca DK
Ford.KA azul 97 OKm M.B. - 1218/51 diversas OK
Pálio EDX2pts 97 OKm M.B.'- L1418E/48 branca OK
Corsa Wind 97 OKm M.B. -1621

.

branca OK
Corsa Plus CPL 97 OKm

USADOSPálio' EL 2pts 1.5 97 OKm
Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm

M.B. 1934 Cavalo Mecânico branca 90
Corsa S.edan GL 97 OKm
Parati CU mi 97 OKm Ford Cargo 3224 cavalo mecânico vermo 90

Kadett GL 1.8 97 OKm Ford Cargo 1418 truqull basculante branca 89

Tipo 1.6mpi 97 OKm V.W. 7.90 carroceria amarela 88

Loqus CU . ·OKm Carreta Pastri III eixo branca 87
Golf GL 1.8 97 OKm V.W. 14140 Turbo Truq�e carroceria branca 87
Tempra 8v + ar 97 OKm Ford Cargo 1415 toco carroc branca 87

.

Tempra 16v + ar 97 OKm V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86
Vectra GL 97 OKm

F-4000 baú térmico vermelha 85Vectra GLS 97 OKm
Vectra CD 97· OKm F-1000 carroceria vérm 84

Omega GLS 2.2 . 97 OKm Chevrolet toco baú 1113 bege 81 .

Omega CD 4.1 97 OKm F-4000 carroc verm 79
Santàna mi 1.8 97 OKm .Chevrolet chassi azul 78
Santana mi 2.000 97 OKm M.B. 1113 com carroceria verm .. 77
Ranger >ÇL OKm M.B. 608 baú azul . 76
S-10 sp 97 OKm Ford F-6�0 azul 7�S-10 Extend Cab 4.3 97 OKm

M.B. 1113 toco carroceria azul 16
F-1000HSD 97 OKm
Blaser DLX 4.3 97 OKm . M.B, 608 baú terrn, branca 75

Ipanema GL 1.8 OKm Chevrolet 070 basculante branco 72

Vectra CD banco couro 97 .0Km MB. 1113 azul 69

Rua Adélia Fischer, 711 BR-280 Km5S' - w sss
Ao lado da Recreativa Marisol Fone: 373-0143·Fone: 372-07·77

JARAGUÁ DO SUL - VEICULOS USADOS
Omega CD azul' gas. 96

.

Opala Comodoro cinza ale. 87

Omega CD vermelho gas .. 96 Gol bege ale 87

Pálio EDX azul 96 6seort
.

azul alegas. 87

Logus GL 1.8 cinza ale. 95. Fiat 147 branca ale .86

Omega Cp . cinza gas. 95 Chevette marrom ale. 85

Tipo sem ar cend, prata gas. 95 Maraj6 bege gas. 85

Uno Mi"e
.

branco 93 Voyage branco ale. 84

Kombi branca ale 93 M�raj6 branca gas. 83

Santana 2000 cinza ale. 92 Passat cinza gas. 82

Fiorino branca gas. 91 DelRey branca gas. 82

Monza Classie azul gas. 91-. Opala Com, cinza gas. 82

DelRey azul alo. 89 Fusca bege gas. 75

Monza cinza ale. 88 Fuseão amarelo 73

MonzaStE .preto ale. 87

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

R.
Santana 85 prata . ale
Kadett \ 93 vermelho gas
Escort 93 vermelho gas
Corsa 95 amarelo gas
Del Rey . 83 verde ale
Dei ReyGuia 86 vinho alc
Pointer 95 .verde . gas
Monza 85 branca ale
D-10 81 branca die'
Gol Rolling Stones consorçiado_ 95 branca gas·
Uno CS '. 88 : bege alc
Gol1000 95 azul met. gas
Passat Pointer , 88 bprdo alc
Escort Guia completo 88 begemet. alc
Astra GLS· \ 95 grafite 'gas
Escort GL 94 bordo ale
Escort GL " 93 vermelho' alc
Premio 87. branco gas
PointerGLi

,

95 prata gas
SantanaGLS 89 grafite alc,
Escort GL 87 prata' alc :

Escort L '87 prata alc
Sephia vermelho completo 94 ' bordo gas
Peugeot XSI 306 complteto .

94 bordo, gas
Corsa Gsi completo 95 branco gas
Parati LS (Linda) 86 verde alc.
Gol 91 prata gas
Go1C11.8 93 prata alc.
MarajóSL 87 .bege gas
Escort 89 prata gas
Gol motor AP

,

, 85 bege gas
Logus 94 bordo gas

R ...a ..Je>in_ille nR 3573

Fc>ne(047)37�-9a22
..JA.RA.GUA DO SUL - SC:

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS
MARCAS A PRONTA

ENTREGA. DIRETO PARA
O CONSUMIDOR COM O

MELHOR PEÇO DO
MERCADO.

ACEITAMOS. CARtA De
, CRÉDITO OU. SEU USADO.

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 I 973�9753

�Edicar�
,Comércio de Auto
Peça. e Ace..ório.

Ltda.· ME

,

Especializada em todas as linhas nacionais

�ára·lam.a Fusca • R$ 24,'00
Pá,ra-choque Fusca - R$ 21 ,00

Farol Fusca ii R$ 8,00

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



/

, Classi-Emprego
'uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

TRABALHO
n:,MPORÃRIOI

'.�
"_guódo SlII, 11 er.

ab�1
de

1"',�
'i

."

\ -

cORREIoooroYo-12
"

,�
HUMANA,
_ar ...

'INFORMA
Aux. ESCRITÓRIO

VIVIANE 372.0276 INFORME-SE NA: HUMANA,: TERCEIRIZAÇÃO COM PARCERIA
, PROGRAMADOR " SOBRE A ,.

Temos que pensar, porque creio, ainda não entendemos realmente o

"HEITOR 371.8098 URGENTE TMBALHO TE.poRAR�O que seja a tereeirização, Fazer um histórico aqui é inadequado e

COMPRAS, . desnecessário, quando. queremos clicar o momento exato pelo qual
JUDITE 372.3241 VÇ>CÊ QUE TEM CADASTRO NA HUMANA� passamos,comoesúl!nosagindo,e"fazendo terceirizações".

REC"EPCIONIST' .. NAO . JMP.qRTANDO QUANTO TEMPO FAZ A terceirização, como vem sendo buscada por algumas empresas, Visa
n.

QUE VOCE SE CADASTROU BASTA NOS
essencialmente a redução de custos e a diminuição do trabalho, .

SILVIA 371 6554
'

.

'.
'.

.,

.

responsável. li temerário usarmos a terceirização de forma leviana, '.
.

,

. ..

DIZER QUE ACEITA' TRABALHO' empurrando para terceiroso trabalho que não é o nosso negócio.CARGOS E SALARIOS TEMPORÁRIO, " PARA TER MAIS UMA Certamente, esta "terceirização", não trará redução de custo real ou
SILVESTRE _372.2636 OPORTUNIDADE DE EMPREGO .. ' diminuição dotrabalho final,

TECELAO .

- . Ovnegócio da H�MANA é ser Terceirizadora (com tê maiúsculo),
ARLINDO 975.0934

II, I'NFORME:..sE, NÃO PERCA!' �:�arceiralÍaexecuçãoconjuntádotrabalhosolicitadopor�ossos
.' TEC. CONTAD. Um ótimo exemplo deste cohjunto afinado na área de Recrutemento e

DANIEL 979.0074 -
.

. Seleção, está completando 3 anos.' Assumimos de forma plena o

SECRETÁRIA EMPRESA DO RAMO AliMENTíCIO Reerutamm,to,e Seleção �a DUAS RODAS ena WOLF. Som� ;1

ANGELITA
.

372.3056 PROCURA: . co-responsaveis pelos candidatos a emprego nestas empresas, Para qu� '1
. , .'

a Parceria preserve-se por anos,

traze.lidO.
beneficios ao casal, o

1.VENDEDORA' E'."'At..T.GfV "'At..TlurV'1rno respeito mútuo é a pedra fundamental, sobre a qual os parceiros, ai "

SILVIA 973.5530 ..
' '1 � �., JD.i.. �Jl Jl�_ Jll..

�
sim, podem buscar por um lado: melhora na .qualidade das '_

contratações' com redução ou manutenção dos custos; desmobilização
.

AUXILIAR CONTÁBIL DE ALIMENTOS -

de uma estrutura fisica e de pessoal. que por meses pode ficar ociosa
, VIVIANE

. ,372.0276
"

(primariamente onerosa), ou impotente em momentos de maior

MOTO'RIST" Á A'UTO INFORMAÇOES NA HUMANA demanda por mão-de-obra" tomando-se perigosamente onerosa;. A" • certeZa de evolução tecnológica sem iavestimentes ou planejamento
NELSON 372.3315. �".P----_-----.-----------_.........

""'l. específíco; controle de qualidade e resoluções imediatas de problemas, "

AUX. DE ESCRITÓRIO M.ECANICO DE cMANUTENÇAO- umavezqueaParceriaéungidapelorespeito, mas regida por contreto
por' tempo indeterminado. A HUMANA, por,outro lado, vê-se ,

EDSON . 371.8054'
II EM GERAL obrigada (estimulada), não coagida, a: suprir às necessidades de suas

,

MOTORISTA AUTO.
.

,.

COM EXPERIi:NCIA �
Bmpresas-Parceiras, investindo em tecnologia de' mformâtica, ou

CÉSAR 37·1.8953
....
�......----....---......-------...-_, treinamento de seu pessoaltornado-os aperts em DUAS RODAS e

TÉC.'ELETRÔNICO WPLF, buscando conhecê-las intemae externamente, na essência; ou

EtEANÄ
-

371.1054 ..
, .O·PERADDf.l :: lArOEIAO DE :� na disponibilidade de área física, hoje dispomos de 400m2 de

CRONOMETRISTA. OE·
.

'.' ft'UTOM6vII!S Reçrutamento e Seleçló, Trabal.ho Tempói"árlO, Medicina
- n � dó Trabalho - PCMSO, PPRA e PCA � Ambullit6r1o M6dlco

NEULsl 973.8068 R'E.: TRO' COM EXPERlàOA para Empresas e Cu.nos: é o negócio da HUMANA, so�s'Os
�ux. DE ESCRJ;TÓR.lO Terceirizadores Parceiros. Guiamos nossas Empresas-Parceiras' para
ROSE

.

973.S771

._(
melhor tecnologià e forma de utilizá-la, desenvolvemos 'sistemas

.'. )' dentro de suas necessidades, buscamos novos caminhos, etc ..

DESENmSTA T�XtIL Fiscali� a qualidade dós nossos serviçOs como quem fis�alíza a'

ANGELO 374.0228' �_��������������........�. qualidade total, fica a cargo das Bmpresas-Parceiras.·
.

- Sabemos que a Terceirização é o caminho sem volta que todos que
. CONTADOR FREZA[]OR . queiram competir pelo mercado (sobreviver) .terão que seguir. E que

LUIZ 634.0568 para que façamos de nosso 'Caminhar um sucesso, precisamos de

•.

' »
• :8EÇEP'CI9N1ST�

.
.

COM EXPERIÊNCIA, Parceiros fertes, preferencialmente de nossa terra e que tenham
, .

'8 '
'

.. EfOU CURSO conhecimento do real objetivo da Terceirização. Uma parcéria calcada
. ,FERNANDA . '973.8 0(7

na economia de palitos, sem dúvida nos farâ, sem sentirmos, perder.

, AUX.PRO�UÇÃO· . r:

' ..M.'·A'.·'Rr.·.E·N·EIR'O··
� muitb dinheirÓ, tempo é principalmentecompetítividade, ou seja....

CARMEN
.

'... 973.8474 L Com imensa Satisfação, firmamos recentemente contratos 1;10S mesmos

AUX. ESCRITÓRIO
.

moldes da pl\tceria com a DUAS RODAS e ii WOLF, com a

. ,.' l::OM EXPERIt;N[]A EM: - COZINHAS '1BERLIN e ·EuROLINE COZINHAS, que tambéin se

CARLA·. )7l.3864 '. "fAB
..
RU:AÇÃ[].·. OE MÓVEIS.E.M. SE,'RIE. tôma,ramnossasparceirasno,ServiçoMédico-PCMSOeatendimento

.

VENDEDORA ... .. ambulatorial para seus funcionárias e dependentes.
SILVIA' 973.5530

'. . \

AUX. ESÇRITORIO
CLEITON' 372.2505

COWCADOR
.�

t
••

DECIILHA5 �
.

.

.' .

.

U
Para atender de forma global e concatenada à nossos

. �·A··R.·SO·. N·.·..
.

....c_li....e_nt_e_s_in_teg_ra_r_a'm_-se_'_o_s_esfo_rço_s_t_éc_n_iC_o_s_d_a....
:

___.._ _

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
.

t:MED�CINA DO TRABAL��'('P�MSO') - AU,?IOMETRIA
'REC:RUTAMENT'O E ..SELEÇAO·.;. CURSOS NA AREA' DE RH

-

• " .. , . -

�
, , I . .

URGENTE TRABALHO TEMPORARIO
.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÃ 00 SUL - SC
Fone: (Q47) 371.4311,.

.. Fax; 372.1091 E-Mail: I-IUMANA@NETUNÖ.COM.BR

ASS�SSORIA '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_I_., _
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CARIBE - o ganhador da promoção "Pinte o carro da Studio".
de Oliveira, acompanhado da esposa Nancy. embarca neste final

'!emana para Cancun, pela Jaraguá Turismo. Nos próximos dias o

será pintado de acordo com o trabalho vencedor e permanecerá'

WORKS - os grupos Muftiplan e Bozano Simonsen assinaram
a .Prefeitura de Pono Alegre (RS) acordo para a construção de um

píngde RS 150 milhões, com 24410jas e 16 cinemas. Uma das

ções, será o Game Works. parque com jogos interativos de
iedade do cineasta Steven Spielberg.

"pt Mtúeritlis de Construção e Arroz Tio Urbano,
ebemm, em Florianópolis, ôprêmio "Top ofMimI" none
inense. Dfl-esq. para dir. MoaciT.Thomazj (A Notkia),

.

e Franzner (Urbano), Os'vtildoDo"aI (Fiese), Roberto ,

:haupt(Com. Ind; Breithaupt) e Paulo Tavemard(Top ,

ítIia)
,

RINA .; a cantora porteÖha Karina. será a grande atração no próxi�
.19, na Boate Marrakech. Ela interpretará sucessos como. vidas,
'is, estoy aqui, donde estás corazón' e muitos outros que canta

shows na sua terra natal. a Argentina. Ingressos antecipados têm
nto especial.

/

R - trocou de idade no último dia três de abril, Gilberto Gadottí,
acado empresário da "Sorveteria e Lanchonete Per Tutti". Recebeu'
primentos de seus familiares e de seu grande círculo de amigos.

rabéns,

, ,

Jaraguá do Sul, U de abril de 1997 - CORREIO DO POVO _.' 9

e-mail clnage}@netuno.com.br
_;· ().iß

Ofi I�E�m�b�O�nit�'a�c�e�n�·��'o�An�io.�",�e�a�li�zada��n�a�l�g�",�eJ�·a�M�o�ss�a�
Senhora das Graças, na Barra do Rio Cetro,
sábado (5), uniram-se pelos laços sagrados do

matrimônio, Àdriane e Berenildo. Ela ,é filha de
Ademar e Noemi Bertoldi Henn e ele é filho de

Otlair Antonio'e E(IIine Maria Berthi. Os
conl!idados foram recfPcionados no 'RestQ,uranle

Cantinho de Festas.

Os noivos com ospais dela, Adema,. e Noe,miHenn

Amanhã (12), a BoateMarrakech; promov.e a ediçãa 97 do "Garota

Marrakech ". Lindas gatas desfilarão concorrendo ao cobiçado título. A
organização (sempre impecável) é daCUT. Além do desfile, muitíssimas

atraçõespra galera. Algumas candidatas desfilam aqui na eolu� ;

Adriana Meli$sa Stein Amte Lucialia F. da Silva 'Edinéia Flores.da Silva .
,

• A RBS integra Jaraguá do. S�l e microrregião a toda
Santa

I

Catarina; através do. trabalho. dinâmice e

competente de Érico. Scheuer (coordenador RBS TV)
)

e Kleber Kosminski (coordenador 'RBS mídia

impressa), sempre presentes' nos melhores
. acontecimentos comunitärios.
• Segunda-feira (14), no auditório. do. Cejas, Encontro-

,

Intemacíonal sobre Desenvolvimento Organizacional
em, Asseesoría Empresarial. A promoção é da

Fundação. Empreender com o. apoio. da AcijslApevi.
Informações pelo. 371-1044.
• O Grupo Folclõrico Regenwald promove no próximo.
dia 26 (sábado), às 20h30, no salão. da Comunidade
Católica da Barra do. Rio Cerro, a peça' "Policial
Cantador", Ingressos a razão de R$ 1;00.
• Neste sábado. (12), em Brusque, uma noite especial

'

com muita gente bonita, música, dança e a animação.
• da Banda Fruto. Proibido. É a "3· Noite Havan" , a
partir das 23 horas na Sociedade Beneficente de

I Brusque. É mais uma promoção da Casa Br�lilca
brasileira.

'
'

• Hoje (11), logo mais a partir das 23' horas, Mega Show
Baile com Os Nativos, no Parque de Eventos. Um,
show de som e luzes, telão. e amelhormúsica nativista
• A Escola Municipal Jonas Alves de Souza, do. Bairro
Ana Paula, promove amanhã (12) Dobradinha.
Especial, que será servida ao. meio-dia, -A
comunidade do. Ana Paula e os que gostam deste

prato. delícíoso, estão. convidados.
• Hojé (11) é dia.de PAPA WINNIE ria Notre Dame. A
partir das 23 horas a galera vai lotar a tradicional
casa de espetäeulos da cidade, para dançar e curtir o.

super show deste monstro d� reggae. EI� abre a sua

segunda. turnê pelo. Brasil com este super show em

nossa cidade. Imperdível. E amanhã (12), Student
Night com a 'escolha da Garota Alberto Bàuer. Vale
co.nferiL .

• Tem.início ho.je (11), mais 'um curso. de Biodança, no
Inti-Liceu daVida; naRuaEmílio Stein, 300. As aulas
serão. quinzenais e as vagas limitadas. Detalhes e

,

mformações ne local ou pelo. 372-1141.
'

• Scbopping Club traz duas super' atrações para
comemorar Os 25 anos de Male .Som, Ho.je (11), baílãe
com o. grupo gaúcbo. 1t:hêGuri e amnhã,(12), Terceira ,

Dímensão, os dois do. Rio.G� do. Sul. E na pistaum
o. embalo. de Male Som, com muitas atrações e brindeS;

-. Comemorou idade nova na quarta-feira (9), Alice
Ayroso Schwartzce amanbã (12), troca idade seu
netinho. Denny Crystian Sch��. A festa reunirá
ös dois aniversariantes para ,co.memo.rar cem

familiares e amigos. Parabéns.
'

• Domingo (13), é aia de Brincadeira na Praça. Jogos,
pinturas, diversões, música e muita alegria para
todos, â partir das 15 horas, na Praça Ângelo. Piazera,
E de quebra, show com a Banda "Invasão. Básica".
A promoção é da Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, comandada brilhantemente' pelo. professor
Sílvio. Celeste.
• Marraleech promove amanhã (12}, uma super noitada
para coroar a Garota-Marrakech 97. Lindas gatas

.
concorrem com produção. especial da CKAT. Vale
,marcar presença. '

.'

• Studio. FM,' coordenada pelo. competente Paulo.
Fernandes, modernizando. seus estúdios com o. que
há de melhor no mundo, A'partir de agora a emissora

'

de frequência modulada ópera com sistema digital,
com aparelhos de ponta, só .disponíveis em algumas
emissoras de destaque mundial. Isso sem falar 00
'bom gosto da decoração.

®

WIZARDWIZARD
.7A:'E/ r;JJI!I�.il:.!

, INGLÊS 'ARA JOVENS',
4

•

\1 -,,;
,

FONE: 371�3153 INGLÊS P,AR� CRIANÇAS
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CORREIO DO POVO· 10

A partir. de hoje, os alunos' do IX semestre do curso de

Administração daFerjestarãopresentes napágina daFerj. Em
"NOS BASTIDORESDAADMINISTRAÇÃO" os acadêmicos
falam sobre questões do nosso dia-a-dia, apresentando o fruto

.
ãe discussões em sala, 'lia aula âe Estudo äe Problemas
Brasileiros 1.

laraguá dó Sul, 11 de abril de 1

.'.

Brasil; rumo a 2004
Quando falamos em angariar'

fundos para uma olimpíada que
se realizará em 2004, muitas
pessoas com interesses comuns,

reúnem-se para que este 'objetivo
seja alcançado.

Gastam-sé milhões e milhões
em campanhas, solicita-se ajuda
para o povo e, finalmente vê-se

que tudofoi em vão.

Sabemos que dinheiro não

cresce em árvore, de algum lugar
, \ .

t>ele tem de vir, e isso é ruim, pois
aspessoas que o emprestaram vão

querê-lo de volta com correção monetária e outras coisas mais.
'.

Agorafalamos em angariarfundos para uma questão social como a educação, muitas
destas pessoas nem se quer se manifestam. .

Poucos sabem que 'em educação s� ganhamos de Bangladesh e Guiné Bissau.' É
uma triste classificação para quem gostaria de ter sediado uma olimpíada.

'

A questão social no Brasil é muito séria, e deveria' ser questionada por todos nós'
. brasileiros, pois diz respeito ao futuro de nosso país. Você que é, que será ou que
pensa .em ser um dia um administrador compe!ente, já fez 'algo para que -isso possa
mudar (... ), ou concorda com tudo o que ao longo dos anos vem 'ocorrendo com a

educação no Brasil?

Pense, reflita. Com a palavra; você àdministrador brasileiro.

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FerI
Coordenação:professora Cláudia Régina Althoff

Elaborado por Sílvio Borges Cabral, Paulo Sérgio Sbardelati, Sidnei Wilson Zapefla, Tadeu Tufie
Mahfude João RafaefAntunés, estudantes do Curso de Administração "de Empresas· IX Semestre.

Jaraguá do Sul- "Qualidade de VuIa"
Em recente pesquisa a ONU classificou Jaraguá do Sul como o 490 municipio com-melhor

. desempenho no ensino fundamental, 30 no atendimento (J crianças de O a 6 ano,s e o 30 em

aplicação de recursos em educação, com 38,7% da receita, índice superiorao determinadopor
Iei, que é de 25%. O PIB per capita é de 9.583, numa população estimada em 92.849.
,

O cenário econômico 'coloca Jaraguá do Sul como uo/-{l terra de oportunidades, pois a

cidade ofereceboas condições e-m qualidade de vida eem crescimento profissional.
Mas será que Jaraguâ do Sul é só uma sociedade de trabalho e crescimento profissional?

Será que não estáfaltando cresciniento e ênfase à cultura? E o lazer dos jovens e adultos desta'
cidade que é considerada uma das melhores para se viver?

Muitas pessoas fogem para cidades vizinhas; em busca dêdivertimentonas horas vagas,
uma vez que Jaraguá do Sul oferece poucas opções emtermos de diversão. I

Pois bem, a nossa vida profissional. está crescendo, e a cultura? E o lazer onde está?
Será que a qualidade de vida não é algo mais que trabalho?

'

Fundação Educacional Regional Jllraguaense - Ferj
.

. Coordenação: Cláudia Regina A/tho" I
"

.

lo '

E/aborado por: Mariane Marquardt, Nívea Enge/mann, Tha.Ís A. Schmitt, a/unas do 90
semestre de Administração da Ferj.

. JII', LOJAS E SUPERMERCADOS "

,

�;lI:J,�3i i: rJ� iD����;M
�RÁTI,S PO'R SORTEIO.

UMA MERCEDES BENI C-1S0 ClASSICOb
MAIS 126 BICICLETAS MONARK MBIKE PLUS' 18 MARCHAS SO�TEIOS: 11/01/97"25/01/97, 08/02/97, 22/02/97, 08/03/97" 22103/97, 05/04,1.7, 10/05/97 (14 BICICLETAS POR 'ORTEIO).

I
I

I

I

!
'

CERT, AUT1MJ N" 01/587/96 .INlcIO E TÉRMINO DA'PROMOÇÃO:'
PROCESSON"08000.028,891/96·89 DE 24112196À 17105197

17/05/9'7'este Mercede�
.

pode ser seU-
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Câncer de colode útero émaior em mulher com idade i11:ferior a 20 anos
líi OI • Rede Feminina de Combate

ao C'ncer de' Jllraguá do'Sul
tim dlstrlbuldo panfletos
explicativos de como evitar o

,
eIncer glnecol6glco. O
exame pre'lentivo'é a regra
númeroum

o câncer é uma das doenças que ainda
; aflige as mulheres. No entanto, o de

,
mama é o de colo de útero são os que
mais preocupam.Um estudo realizado no
ano passado, pelo Laboratório Salomão
eZoppi, de São Paulo; verificou-se que,

.

,

das 15mil mulheres que se submeteram
,

à exames de prevenção ao câncer

ginecológico" mil delas acusaram a

presença do vírus HPV, que estä
relacionado cóm 98% dos casos de câncer
de 0010 uterino. Este número representa
um crescimento de 450% em relação ao

ano de 1.986.,Cerca d� 20% dos exames
, que indicam a presença do vírus referem
se a pacientes com idade inferior a 20

, anos.

o Este dado é muito relevante. Em
1.990 o índice era de apenas 8% -

informou o médico patologista, Luís,
Vitor Salomão, diretor do Salomão' e

Zoppi, explicando que' o vírus é

.transmitido, namaioria das vezes, nas

relações sexuais. Segundo ele, o HPV,
casos referentes a pacientes com menos

de 36 anos, aumentou de 70 prura 80%
de 1.990 para 96. "Até os anos 80, era
rara a' incidência do vírus nesta faixa'
da população", completou.

Na opinião de Salomão, o �ume!lto
da disseminação do HPV nas mulheres
mais joveris deve-se ao fato de que o

relacionamento sexual está começando
cada vez mais cedo, "O HPV
normalmente é transmitido através
deste tipo de contato", explicou,
informando que a camisinha ainda é a

melhor maneira de evitá-lo. Quando o

vírus não provoca o câncer pode
'

manifestar incômodos, ardores ou

pequenas verrugas na vulva e no pênis.
PREVE�ÇÃO - De acordo com es

panfletos explicativos, distríbuidos pela
Rede Feminina de Combate ao Câncer
de Jaraguá do Sul, o exame preventivo
detecta não somente o câncer, mas
,também as doenças sexualmente

,

transmissíveis, como por exemplo,
gonorréia e cancro. O exame é simples, ,

.indolor, rápido e não causa desconforto.
Ele pode ser realizado em ambulatórios"
postos ou Centro de saúde. ,

O panfleto também informa, que
para realizar o exame preventino é
necessário alguns cuidados: nãomanter
relação sexual no dla anterior ao .

exame; não usar duchas ou

medicamentos' vaginais nos três, dias
anteriores ao exame e não estar

menstruada. Após o teste, a paciente
deve retomar a uma nova consulta para
saber o resultado. Na opinião da

presidente da entidade, Maria
,

Aparecida' Beleza, o ideal é fazer o
exame uma vez .por ano. "Além do
exame ser gratuito, um. ano é tempo
suficienteparao câncer semanífestar" .

Os familiares do jovem Márcio He�e'
Gio,vanella, de 16 anos, pedem ojuda. O
menorficou paraplégico, em um

acidente, e precisa sér submetido à uma

cirurgia de artrose de COlUM ce11'kalpor
via anterior. Çom a cirürgia, Márcio irá
conseguir mexer 6s mtmbro� sup�riores.
Sem condições filUlnceiras, a jamília

,

apela à população para que colabore

plII'tI que seja poss(vel a realizllção da

operação, com um custo previsto de RS
,

,

2,5 miL
As contribuições poder.ão'ser "/tas
na

,

aglnc/a: 0645 (Banco Bamflrlndus)
conta corrente: 05298-50 - em nome

... de Gracl/da Helse (mãe do jtivem
Márcio). Qualquer, qu�ntla.

Não morra de câncer.

80� dos casos diàgnos
tloados de .càncer em países
do Terceiro Mundo .säo

detectados em estágio
avançado o suficiente paranäo
serem rnals passíveis de qura. '

Sódepende de você!
.

.

.
�

Preserve" '

seu corpo e,

entre na

lutapela
,

\'

vida.
JARAGUÁ DO SUL .. sc

,

DEPARTAMENTO DE MULHER

PRODUZINDO POR EXCEL�NCIA
Rua Athanáslo Rosa, 1475 • Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • 37M377 • 373-0297

, Guaramlrlm - SC
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Prefeitos da. regiãofazem avaliação dos trêsprimeirosmeses de administração

Corupá já quitou cerca de 80%· das dividas e

'prefeito quer criar Centro âe Estudos Ambientais
. .

.

SlIvls Pint.,

O prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) classificou os 100primeiros
dias degoverno como "satisfatórios".
Ele tinha como meta principal, ao
assumiraPrefeitura, opagamentodas

· contas deixadas pela tldministração
. anterior. SeguNJo informou, 80% dos
cerca de R$ 400 mil de dívidQ, que
recebeu como herança, já foram
li1.Juidados. O Municfpio·ocupa hoje
o 25" lugar. entre os 293 do Estado,
no ralaking de qualidade de vida.

- Quandoassumimos, nossamaior
preocuPação era' colocar a casa em

, dia - reforçou, fazendo questão de
lembrar que sua administração está

· apenas na começo, faltando ainda
96% da gestão para sér cumprida.

Dentre os objetivos a sere.m
· alcançados durante 0$ 'próximos
1.360 dias, o prefeito .tem como

"sonho" lazer do Parque Ecológico
,

. Municipal Emillio Fiorentíno
Battistella. conhecido como Rota das
Cachoeiras, um centro de estudos

,!mbientais. Para falar mai� destes e

outrosassuntos, como ospreparativos
dos festejos do Centenário do

Munic{pio, que serão realizados entre
os dias 28 de junho e sete de julho
próximo, e do passivei aumento aos

servidores públicos, em maio, o

prefeito concedeu entrevista ao

CORREIO DO POVO,· na manhã da
última terça-feira (8), no ·gabinete.

CORREIO DOPOVO- Quais foram as

principais ações realizadas nestes
100 primeiros dias de governo?
Tinoanini - O acerto de 80% da
dívida que era em tomo de R$ 400

.

mil. Isso prejudicou a nossa receita

·re
. ' �Y�l
EcolOgia: sonho •.'DuIu.mlrd llaur dO parÍpu ecol6gico um C,ntro•
Estudos .Ambientais

em 20%, mas graças a Deus, não
precisamos fazer nenhum tipo de
financiamento para liquidá-las.
Conseguimos driblar a' situação
somente com a arrecadação do

Município, em tomo de R$ 200'mil.
Também 'conseguimos pagar as

compras realizadas no mês de janeire
e fevereiro. Com' isso, estamos nOS

. adequando ao novo sistema de

administração, equilibrar as despesas
com as receitas.

CP • Quais eram as principais

p�opostas de campanhado senhor?
Tamaniili - Os festejos do
centenärio, que irão se realizar entre
os dias 28 de junho e sete de julho
(dia do aníversärio da cidade). Esse
era nosso compromisso de campanha.
Temos uma comissão organizadora
que está trabalhando de uma forma
tal, que os investimentós feitos pela
Prefeitura não comprometam à

administração e que saia uma festa a

contento da comunidade e dos
visitantes. Na semana que vem,'
talvez já teremos os folders da

programação da festa. Em virtude das
dívidas não fizemos grandes obras.
Mas visando o centenário, estamos
realizando melhoramentos e limpeza
nos acostamentos da BR e ;também
trabalhos na Rua Roberto Zaider.
Deve ler feito um trevo ,n.o

entroncamento da BR-280, e a

restauração do asfalto na entrada da
cidade.

.

CP· Como estáCorupá em reIaçio
ao d�mprego, que afeta amaioria

. dosmunicfpios? .

Tamanini � Não tenho a média de

desempregados na cidade,
.

mas este é
um problema que todos os municípios
do Brasil estão enfrentando, e Corupá
não é diferente, Por isso, estamos

'

procurando viabiliZarjunto a iniciativa
. privada a criação de novos empregos e
·também.a instalação de três novas '.

empresas, uma metalúrgica, outra
moveleíre econfécÇão. Nossaíntenção
não' é criar um número exagerado de

emp'regos e sim ter um crescimento

planejado do 'Município. Estamos
investindo também no turismo, a

Cidade já tem uma tendência natural,
então nada melhor que explorá-la.

cp.Qual a proposta para comeguir
esse objetivo?
Tamanini - Já assinei decreto criando
a comissão que vai fazer um estudo
do Parque Ecológico Municipal
Bmílíio Fíorentino Battistella.
Queremos definir a função, se será
Uma fundação municipal de turismo
ou uma fundação do parque: Mas o

grande sonho é criar, até o final do
mandato, o Centro de Estudos
Ambientais,

CP � Quais são, as prioridades

definidas para a área da saúde? .

Tamanini • Estamos esperando à
liberação de verba do Reforsus paN
melhorarmos o atendimento da

unidade sanitária. O .nO,8so, objetivo
maior é a prevenção das doenças, e
isto está sendo bem feito. Não temos'
nenhuma preocupação em relação a,
saúde da população. E o que nosdeixá'
8in<tamaís tranqüilo ä queCorupá foi
apontada em 25° lugar no ranldng de

qualidade de vida, entre os 293

municípios do Estado.

CP � Há algum projeto do governo
. para reajuste nos salários dos
servidores?

Tamanini - Estamos" fazendo. um
estudo para analisar se vamos dar
aumento ou não áos nossos

funcionários, porque o ältímo
auinento de cerca de 20% foi dadó
emmaio-passado. Reajustemaior que
ainflação. Mesmo assim talvez este

ano, também em maio, haverá um

aumento. Só que ainda não sabemos
da ordem de quanto, é necessário

primeiro o estudo ..Hojeo piso salarial
do servidor é dê R$ 2iO,OO, mas ele

recebe também uma cesta básica. Os
secretários recebem Sàlários deR$ 1,4
mil.

CP • Existe algum ponto para ser

definido em relação ao

secretariado? .

Tamanini - Não. A única área que
está aberta é a Secretaria de Obras,
que venho acumulando afunção, Mas
como não estamos fazendo grandes
obras, porque o objetivo principal é .

ter um equilíbrio das contas, estamos
nos saindo bem, além dê estarmos

.

economizando.

Queda na arrecadaçãoprejudicou osprimeiros dias da administração Tietz
.

Com o catxa da Prefeitura
. zerado e uma baixa de mais de R$
6Q mil 1tá receita do Município de
Schroeder, o prefeito Gregôrio
Alais Ttetz (PFL) avaliou os JOD

- primeiros âias de mandato como

"bons", apesar da« 'adversidades.
Segundo ele, as dívidas queforam

.

herâada« da administração anterior
· comprometeram um "pouquinho" ó
plano de governo. Ele informou que
a divida nã.o ultrapassa R$ JODmil,

· revelando que lai decorrente de
atrasos na

:

pagamento d.e

fornecedores.
Além deIazer um levantamento

das prinoipais ações nesses dias de
governo, Tietz, na entrevista
concedida áo CORREIO PO POVO,
fala do desemprego na cidade e de
como pretende 'resolvê-lo. Também
dos contatos pol{ticos para montar
o secretariado entre outros

assuntos..

CP � A dívida que o senhor herdou _
.

da admi.nistração passada em

quanto comprometeu o seu plane
de governo?

.

Tietz .- Comprometeu s6 'um
pouquinho, não chegou a RS 100
mil. Essa dívida foi um atraso do

ex-prefeito Hilmar. Parque as

empresas tinham um prazo tde

cobrança como todas têm. Mas
isto já resolvemos, pagamos todas
as nossas contas. O problema
agora é que não· temos mais
dinheiro em caixa e, nos dois
ú<Jtimos meses, nossa receita teve
uma baixa de mais de 60%.

CP - Quanto era a arrecadação,
e porque houve esta queda?
Tietz - Em janeiro arrecadamos RS
26Ö mil, em fevereiro RS 218 mil e
no último 'mês, baixou bastante,
ficou em RS 180 mil. No entanto,
não sei explicar o.motivo da queda

Z.nuIo:prefeUofnpequ,tUIS o�1"tIS
po.ra equUÍÍJrtir o caixa'

sistemática'-Isso,aconteceu em todos'
os Municípios da região.

CP - .Sem dinheiro em caixa,

como o senher pretende
implantar o plano de governo?
Tietz - Só vamos fazer obras

pequenas e, devagarinho,
ajeitaremos o caixa de novo,

Fizemos di versos . trabalhos,
dentre eles está a colocação de
rede de água na Vila Amizade, 12

. mil metros de rede concl�ído em

Schroeder I e VUa Amizade.
Fizemos a ponte do Rio Salgado.
Foi concluída a terraplenagem
para instalaçãô·. de novas

empresas, inclusive, vai se

instalar em .Schroeder I uma

fábrica de refrigerantes dê
Canoinhas. Também inauguramos
do Posto de Saúde e estamos
àsfaIta,ndo a rua da'Marispl até o

ceinitério.

CP • A Prefe.itura tem um

levan·tamento . do nível de

desemprego na cidade?

Tietz - Devemos ter uma média de
80, pessoas desempregadas na

cidade. Mas em nossa.campanha 'á

geração de emprego era uma das

prioridades. Por isso, estamos

contactando com a empresa' de
Canoinhas e. uma outra de São
Paulo. Com essas empresas. os

trabalhadores daquí não. precisarão
.

se deslocarem para 'às cidades
vizinhas na busca: de emprego"

CP • Como está sendo o

relaelcnamente d'o senhor com o

secretariado?
Tietz - Agora estão todos nos seuS

devidos lugares, alguns não queriaIJI
obedecer as ordens, aí foi problema,
Principalmente quando tive que
despedir uns 17 funcionários, alguns
secretários acharam que não era

justo dispensar estas-1>essoas. Mas
isto fazia, parte da nova estrutura
administrativa.
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Guaramirimpromete reajustar OS salários dos servidores
.. ..

A meta principal do prefeito'
, Antônio Carlos' Zimmermann

,

(PMDB) é equilibrar as finanças
do Município' e regularizar as
d{vidas com o INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social) e
o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço). Segundo
Zimmermann, as' dívidas

empenhadas já foram liquidadas, ,

nestesprimeiros cem âias, mas "o
reajuste das salários dós
servidorespúblicos também é unia

urgência", hoje de R$ 172,00. '

Segundo o prefeito; a folha de
,

, pagamento compromete 45% da
receita e os salários estão
defasados em 60%", prometendo
reajustes de acordo com a receita
do MuniCípio. ,

O Hospital Municipal Santo
Antônio, alvo de

-

constantes

reclamações por' parte da
população, também está no plano
,ile governo como uma das

prioridades. Zimmermann

mformou qUI: aadministração está
aguardando repasses das governos
estadual e' federal.' para
investimentos. na, área'da saúde.
Zimmermann

'

recebeu a

reportagem 'doCORREIO00POVO,
namanhã da última segunda-feira
(7J� para apresentar um

diagnóstico do Município nesses.

três primeiros meses de

administração.

CP - Como o senhor avalia os

primeiros 100 di�s do seu

governo?
.

Zimmermann - Altamente
posítívq, A meta principal foi
atingida: ,o saneamento das

finanças do Município.
Liquidamos �odos' Os

compromissos empenhados e não

pagos pela administração anterior.
Algo em torno de R$ �66 mil.
Ainda nos resta o' débito com o,

INSS e Q F(iTS, mas estamos ,

negociando junto às instituições
para 'resolvermos' o problema.
Bnquanto estávamos procurando
liquidar' todos os nossos

fornecedores e as obrigações
sociais' pendentes, também
estávamos mantendo todos os

serviços públicos em franca
atividade.

CP - O senhor fez algu.b
financiamento, para pagar as

dívid�?
Zimmermalm - Não. Pagamos
tudo com recursos pröprios da
Prefeitura;

cP - Quais' O'S projetos que já fo
ram ou estão sendo encaminhados
pará obras no Município? '

Zimmermann· - Temos projetos
encaminhaClos junto ao governo do

'

Estado, buscando recursósda ordem
,

deR$ 100mil para reformadoHos- ,

Defasado: salários' de servidores públicos precisam d� reajustes.·
Prefeito diz que depende da receita para corrigi-los

pital Municipal Santo Antônio, e DesenvolvimeJito Urbano e
:

'para compra de equipamentos Econômico?
'e'xigidos pelo corpo clínico. Zimmermann-Guaramiriméuma
Também estamos reivindicando das cidades que mais' se

junto aoMinistério da Saüde Râ Sü 'desenvolvem, no ·Estado. O
mil, através do Reforsus. Fizemos

, movimento econômico demonstra
contatos com, duas empresas que isso, oexemplo é o recolhimento de
'estão dispostas a se instalarem .na ICM� (Imposto sobreCirculação de
cidade. Uma é de tec:lagem e. a Mercadorias e Serviços) para o

�

outra de�utos quúniço�. Nossa governo do Estado. Em 95, fomos o
preocupação é com a geração de 24° arrecadador de ICMS, em 96,
empregos. Mais três empresas já se . num movimento econômico que.
posicionaram a favor em vir para o demonstra o pm (Produto Interno
Município. Devemos abrir Bruto)äecadaMunicípioocupamos
negociações no mês que vem. o 33° lugar. Em face . desse

movimento, a nossa administração
deseja criar' essa secretaria
procurando planejar Guaramirim
para este cresci-mento;
CP - Qual ser,i,a o, primeiro

CP - Em quanto aqueceria a

economia do Município, com a

vinda destas empresas?'
Zimmermann - Não podemos
estimarumpercentual,mas elas irão '

gerar uma média de 200 .empregos '

'diretos.
.

CP � Quais�mudànças feitas na '

elaboração do secretâriado?
Zimmermann - Ainda continuam
as seis secretarias, mas .desejo
'encaminhar à Câmara dé
Vereadores uma proposta de.
reforma administrativa. Minha

intenção é, agrupar algumas
secretarias e criar outras. A
Secretaria de Administração
deverä ficar junta com a de

Finanças, e a administração estuda
a possibilidade de se criar a

Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano e

Econômico, Hoje, apenas a

Secretaria da Bducação não tem

titular, mas isto Räo me preocupa,
porque tenhopessoas competentes
trabalhando na área.

CP - Qual a contribuição para o

Município com a' criação da
Secretaria'de'Planejamento e

'projeto que a secretaria iria Públicos da região e conversámos
elaborar assim que criada? a este respeito.. Entendo
Zimmermann - Primeiramente perfeitamente que hoje os salários
iremos rever o plano diretor da são baixos, eles estão recebendoR$
cidade. Depois elaboraremos um 172;00; Os salários dos secretários
projeto para geração de empregos, também, estes' recebem algo em

embusca de novas empresas para , torno deRâl mil. Vamos procurar
Guaramirirn, procurando também '

corrigir esta defasagem salarial. A
dar ápoio aquelas quejã estâo áqui .

nossa folha de pagamento
instaladas. compromete a receita em tomo de

45%.
'

Dependemos do

comportamento da receita para
'resolvermos o problema dos
salários. Ainda para

. nos

prejudicar, hoje estä tramitando no
Congresso Nacional algumas leis,
principalmente do Fundo de
Participação dos Municípios, com
isso iremos perder valores

, significativos. (SP)
" ,

CP - Os salários dos ,servidores
estão defasados em média 60%.
Como o senhor pretende resolver
este problemà? •

Zhnmermann - Realmente os

servidores públicos estão com os

salários defasados, mas dias atrás
tivemos contato com o presidente
do Sindicato dos Servidores

MICROS - IMPRESSORAS - SUPRIMENTOS
ACESSÓRIOS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

,

' Co,!fira Nossos Preços
PENTiuM 100 MJiz .'

US$ 1 . 1 60,00

,PENTiuM 166 Mhz
US$ 1.545,.00

PENTiuM 1 }} Mhz

US$ 1. }OO,OD
PENTiuM 200 MJiz
US$ 1.74�,00

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
, " ,

'DE JARAGUA DO SUL - la VARA

EDITAL DE PRAÇA
O DR. STEPHAN KLAUS RADLOFF, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA l' VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANT.t\ CATARINA; NA FORMA DA LEI, ETC...

, FAZSABER (em resumo ao Art. 687 do CPC) o seguinte: Venda em l' Praça: - Dia22/ABRIl11997, às
l5:15 horas. Ven�a em 2' Praça: - Dia O6IMAIO/1997, às 15:15 horas, por quem mais der e maior lance
oferecer. LOCAL: Edifício do Fórum desta Comarca. EXECUÇÃO N" 16.382/96. Exeqüente: BANCO
ITAÚ S.A. Executados:MJ BAYESl'ORFFCONST. INCORP. LIDA. eMARCELO JOSÉBAYESTORFF.
BEMÀ SERPRACEADO: Um teneno situado nesta cidade, contendo a área de 657,90m2, sembenfeitorias, '

localizado'no lado ímpar da Rua 102 - Goiás, distante 100,00 metros da esquina eom a Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira. fazendofrente em 17,00 metros com a Rua 102 - Goíãs, coincidindo com o alinhamento:
predial, travessão dos fundos em 17,00 metros com terras de Valter Hertel, estrema ao lado'direito em

38,70 metros com terras de Janimara Schulze e do ládo esquerdo em 38,,70 metres com terras de Pedro
Taborda Ribas, registrado s9b n° 22.371, no registro de Imóveis local, Avaliado emR$ 15.000,00, em data
de 11/04/96. Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente. Os executados ficam intimados,
através' do presente edital, .caso não encontrado pelo Oficial de Justiça dasdatas supra. pado e passado
nesta cidade e Comarca de Jaraguã do SuÍ, aos dezoito dias do mês demarço de milnovecentos e noventa
e sete. Eu, Escrivão Judicial, o subscrevi.

.

S'l'EPHAN KL.f\.US RADLOFF
Juiz de Direito S"bstituto

"
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.

Secretaria deMeioAmbiente fará estudosdoRioJtapocu
,

FOIOI: � JookesICp

• Projeto val ahallsar a
bacia hidrográfica ao
rio para que seja.
elabóradQ um

programa para prevenir
e combater a poluição

Jaraguá do Sul - o secretFio.
de Agricultura e Meio Ambiente,
Werner Schuster,' anunciou, na
segunda-feira (7) que a secretariá
pretende realizar um estudo da
bacia hídrogräfica do Rio Itapecu
a partir do segundo semestre deste
ano. O objetivo é analisar a

dispoaibilidade dos recursos

hídricos para conhecer a real

situação do'. rio. Schuster
partícipou, na semana passada, da
Feira EcotecnoI6gica/97, no.
Centro de Exposições do Parque
Barigüi; em Curitiba.

.Nà opinião do secretário, os
. \

.

Meio ambiente: secretário Wemér Schuster tem projetopara a bacia do Rio Jtapocu
. . ,

conferencistas da feira, uma nova visão para os pr6ximos desenvolvidos na cidade. "No
levantaram assuntos que d�ram projetos que serão realizados e segundo semestre' deste ano,

Cidade sedia campeonato
,
!'

brasileiro de
�

"

'passaros'
Jaraguá do Sul - K informando que s6 .

primeira etapa do -46° participam do campeonato,
Campeonato Brasileiro. de

,
filhotes. "S� serão avaliados

Ornitología (cultura das criação de um ano para
avesjestãsendorealízade, no outro". Elé ainda: informou

Parque Munícipe! de que é ii segunda vez que
Bventos, desde a última Jaraguä do Sul sedia o

:.segunda-feiFa (7), e irá até a,
.

campeonato deOrnitologiae
pröxima dia ·14. Participam quea cidade tem criadores de

.

doevento�,2milpássarosde
.

destaques,. como o

quatro diferentes tricampeão. brasileiro de
, departamentos: periquitos, Periquito, Rolli Bruch.
agapornis, alienígenas

. ESPÉCIES - O tetra-

psitacídios e alienígenas não campeão mundial do

.
psitacídios. O campeonato Departamento deAgapomis,
reúne criadores e clubes de PaulRichardWolfensberger,
ornitologia de todo o Brasil diretor da Federação
principalmente dos Estados Brasileira de Ornitologia do
de Minas Gerais, São Paulo, e Departamento de Agapornis. I

Paraná, Rio Grande do Sul,

�'
e Psitacídios, explicou que o

Rio de Janeiro e de Santa agapomis é conhecido como
, Càtarinà.·· o pássaro do amor, nativo da

Os critérios utilizadosji "

.
África, (! é possível ter mais

para ganhar um campeonato 'Crldrios: aco. se ass.",.. a"", co"c",.,o de 10 mil cores, dentro das
'dessa natureza,' "são os de bek1Jl

,
. f

.

•
cito espécies.Os.alienígenas

mesmos utilizados num concurso Jaraguaense de Canarícultura e psitacídios são da família do
de: beleza", exemplificou Q Ornitologia), Lauro 'Stoinski, papagàío eos alienígenas não.

presidente da SJCO (Sociedade coordenador do. evento, psitacídios são pássaros exóticos.

estamos, programandé
seminärios que terão como

objetivo reunir a sociedade para
uma consciência coletiva e

torno do meio ambiente"
prometeu, acrescentando que o

problema da poluição dos rio,
deve ser tratado na nascente.
"Não adianta tratar a

'.

conseqüência se a causa con-

tinua", frisou.
, '

Além de trazer novos projetos
ambientais à cidade, o secretãria
.açredita que uma nova política
de-ocupação terrítqríal, social e
econômica' relacionada 1

ecologia trará a sustentabilídade
da sociedade e geração de mais

empregos. "Para isso,
precisamos integrar a cidade e a

comunidade em torno da
educação ambiental envolvendo
as ONGs (Organizações não

governamentais), iniciativa

privada e o Estado", finalizou..

AUTO ESCOLA lESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdA VEZ çONsidE�dA dESTAQUE
do ANO' pElA MASTER PESQuiSAS
Rua Relnoldo Rau, 520 - Sàla 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
[)efronte ao Smurf's Lanches

,

Fone/Fax: (047) 371-5933
Jàragúá do Sul .. SC!:: '

\

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7'1IIlIA

PAULO PEDRO VARGAS
Esposa Maria e filhos tvo e Mafistela,
Ilda 13 Ast�ria, Evilásio e Izolde, Robert e
Noeli, netos e bisfJetos ainda

,

,

profundamente consternados como
seu falecimento, agradece.m a toe/ás os

parentes e amigos a solidaifedade'
prestada e convidampara a MíSSil de 'J1

Dia que será celebrada no domingo, dia
13/04/97, às'18:00 horas, na

. Comunidade São Judas Tadeu.
Antecipadamente agradecem a

,presença de ,todo�;
..

ESTACIONAR É UM D/RE/TÓ'DE TODOS
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-

Margutte nega que tenha alterado a
data do contrato doatacante JàiroI

.. -. .

. .

JAe enfrenta oMarcüioDias pela segundafase do estadual

• 'Uma fonte do clube,
no entanto, confirmou

,

, denúncia de
, I

'

'"egularidade e

garantiu que o atleta'
soube da alteração,
",as foi conivente com
oc.so

-

Jaraguá do Sul - o presidente
'

afastado do laraguáAtlético Clube,
, Ângelo Mlll'gUtte, negou que tenha
alterado a data do contrato do

jogador' Jairo, conforme foi

divulgado pelo pr6prio atacante, na
semana passada. O atleta afirmou,
em entrevistá concedida à

reportagemdoCORREIOOOPOVO,
que a� pedir desligamento da

,

equípe constatou que a data do

contrato, previsto' inicialmente
para terminar em dezembro de
1.996, foi 'alterada' por Margutte
para dezembro deste ano.

Margutte afirmou que não poderia
alterar a data porque os contratos

dos jogadores seguem para aCBF

Jaraguá do Sul-O JAC inicia
a segunda fase do Campeonato
Catarinense enfrentando o

MarcíHo Dias' no. pr6ximo
domingo, às 16 horas, em local
ainda não definido pela FCF
(Federação Catarinense de

Futebol). A equipe vai a campo
com quatro novos jogadores: os
volantes Villas, que estava na

divisão intermediãria do Rio .de

JaneIro, 'e Paulo Silva (Cuiabá
MT), que jogou pelo' Jaragpá em

(Confederação Brasileira -de

Futebol).
,

- Como poderia ir até lá e

alterar o documento?", indagou.
"Este é um contrato da federação,
se eu tivesse alterado, ele (o
atacante) estaria jogando irregular
e já teríamos sido autuados",
completou. Margutte assegurou'
que "faz tudo dentro dá lei". "Essa
crítica foi uma, ofensa criminal,
falsificar é algo muito sério",
ameaçou. Ele, entretanto, não
soube precisar a data da assinatura

.

do, contrato do jogador Jairo. De
acordo com Margutte, o atacante

, assinou o corttrato com data de

, .junho ou julhode 96, com término
, previsto para dezembro deste ano.,

Na opinião do presidente
afastado, o atacante o acusou para
ter tim argumento forte para sair
do clube. "Os salários dele não

estavam atrasados. Tanto, que no

dia 28 de fevereiro, recebeu R$ 1

mil, depositados na conta da

esposa dele", af1Ill10U, informando
,que s6 o 13° e férias proporcionais

1994, o atacante Paulo Alexandre
(Brasil dePelotas-Râ)eo zagueiro
Luiz Carlos (São Borja-RS). A
federação deve divulgar o local do
jogo na noite de hoje. O mais

,

provável é que' o jogo ocorra no

campo do adversário, já que .0

primeiro jogo foi no JoãoMarcatto.
Um outro reforço foi a volta do

goleiro Rogério. Na opinião do
técnico Acosta, a tendência agora é,
melhorar a equipe e conseguir
resultados bem melhores que o da

a cinco meses é que estão

pendentes. "E isso nenhum clube

pagou".
,

Uma fonte do JAC confirmou

que houve alteração no contrato do
jogador, mas que "Jairo foi
conivente com a situação", Porque

'

receberia tim salário maior. A
mesma fonte revelou ainda que
Margutte havia comentado o

assunto com diretores do time,
ESTATUTO - Marguite

criticou a declaração do diretor do
Departamento Amador, Sérgio
Luiz da Silva, indicado por

.

Margutte para assumir a

presidência do clube

interinamente, onde Silva diz que
é apenas 'um colaborador do JAC,
enquanto o conselho não se
reunisse para homologar a decisão
de oficializá-lo como presidente.O
artigo 67 do Estatuto d� clube
confirma as informações de

Margutte: "Em' caso de

impedimento, o presidente serã
substituido pelo vice eleitoquepor
�le for designado". "Agi conforme

primeira fase, quando ficou em
,

penúltimo lugar na tabela de

classificação. "Os jogadores
contratados estão Sendo treinados

,

para entrarem em campo já no

domingo", informou Acosta"
garantindo que o JAC terá uma

atuação mais ofensiva. O JarágUá'
Atlético Clube deverá entrar em

campo com Rogério, Leonel, Luiz
Carlos, ROdrigo

-

ou Renato, Natal;
Paulo Silva, .vUlas,Miranda; Paulo
Alexandre, V�heza e Barbosa.

o artigo 67", disse Margutte, 14 de março - data em que
acrescentando que Silva é o " entregou a carta ao conselho:
presidenteemexercício desde o dia oficializando seu afastamento.

."
�. .

Clube está sempresidente
o diretor do Departamento Amador do Jaraguä Atlético Clube;

· Sérgio Luiz da Silva, declarou durante a semana, que não, é o

presidente interino do clube, embora tenha sido indicado pelo .'

·

presidente afastado, Ângelo Margutte, pata assumir o cargo. Ele
reafirmou as declarações .anteriores á respeito da situação no clube.

"Ainda não sou o presidente porque fui penalizado por um ato que
não cometi", frisou ..O diretor contou que, no ano passado, quando
Margutte enviou: a relação das pessoas que ficariam no banco de
reservas num jogo em São Paulo, durante o Campeonato Brasileiro,

·

incluiu o nome de Silva na lista.

Este, no entanto, afirmou que não esteve em SãoPaulo, lembrando
queMargutte embarcou com a delegação em seu lugar;Na ocasião, o
então presidentedo JAC foi expulso pelo juiz. "Por essemotivo, recebi
uma Pena de 60 dias. Essa penalidade deveria ser para o Margutte,

·

uma vez que foi ele quem foi expulso em São Paulo e não eu", criticou.
Silvá não soube informar a data do início da penalidade, sabe apenas
que termina no final de maio. "O conselho deverá se. reunir na
'segunda-feira (14). Talvez nomeia um outro presidente até que eu

cumpra os 60 dias que foi designado pela CBF'.

/

.._..
80118-0

PREVINA·SE

SEGUROS GARCIA
FonelFax 371-1788
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Registros .. de óbitos
aumentaram 160% em apenas um an

,
.

_.

Jaraguá do Sul - O
relatório de atividades
realizado ano passado
pelo comando da 3a

Companhia de Polícia
Militar apresentou uma

estatística preocupante
em relação ao número 'de
Óbitos por acidentes na

cidade. De acordo com o

documento, de 1.995 para
1.996� o aumento foí de

160%, apontando, como
causas principais -dos
acidentes o excesso de
veículos em circulação e

,

o desrespeito as regras e

normas de. trânsito. O
relatório mostra também
um número expressivo de

•

motoristas - ,sem

habilitação.
, O balanço completo

das atividades da Polícia
Militar é feito anualmente
na Microrregião do Vale
do' Itapocu. Dentro da

avaliação do comandante'
da 3a Companhia, capitão
Rogério Luiz Kumlehn,
Jaraguá do Sul

apresentou, no ano

passado,
.

índice de
,

77,46% dos atendimentos.

de crimes e

contravenções -,o maior,
da região. Guaramirim .

aumentou ein 2;98% em
"

relação ao ano de 1995,
ficando com 11,92% das
ocorrências. ,Corupá
apresentou 5,65 dos
a t e nd 1 m e n tos ,

Massaranduba 2,5% e

Schroeder 2,47%.
OCORRtNCIAS - O

relatório traz ainda o

, levantamento feito das
ocorrências policiais
realizadas durante o ano

passado. De acordo com

, o documento, os horários
preferidos pelos
marginais, delinqüentes e

,vândalos para agir; são

14, 17 e 21 horas. "Para
auxiliar na redução .de
atendimentos nestes

horários, é preciso ter

uma continuidade na

fiscalização. ,

Como

também, maior, rigor.
Assim estaríamos

,

reduzindo números com
.

'

,relação a desordens,
perturbações do, sossego
entre outros", explicou
Kumlehn.

-

Ladrões levam R$ 25mil da
. Agência do Besc de Ita}aí

Itajaf - Por voltá das 12

horas da última quinta-feira
(lO) três homens, armados de
revólveres, assaltaram a

Agência dó Besc (Banco do
, Estado de Santa Catarina), no
BairroVicente, e levaram cerca

'de R$ 2S mil. Os assaltantes
,

não levaram mais que dois
minutos para concluirem a

ação. Em seguida os três
homens fugiram numDel Rey

, cinza, em direção
à BR-IOl.'

De , acordo com

testemunhas, dois homens

entraram no banco e um

terceiro ficou encostado do
lado de fora do prédio. No
momento do assalto, estavam
na agênciacerca de 3d.clientes ,

que foram obrigados a

deitarem no chão. Os
assaltantes se dirigiram ao

cofre e caixas, onde retiraram
todo o dinheiro.

Testemunhas afirmaram
ainda q':le os ladrões chegaram
num Fiesta vermelho, placas
DO-DI88, de Porto Alegre
(RS), estacionaram em frente

ao banco e, em seguida,
entraram naagêncíae iniciaram
o assalto. Um quarto homem,

osespêravamcomumDelRey,
que foi· ocupado

,

pelos
assaltantes, abandonando oFi
esta. De acordo com o 2°

Distrito Policial, um dos

assaltantes era moreno claro,
de cabelos lisos eusavabigode,
outro era baixo, magro e

moreno e o terceiroera branco,
forte e de cabelos claros. A

polícia ainda não tem pistas do
paradeiro dos assaltantes.

em . acidente

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO Fís.ICO - MUSCULAÇÃO -

,

GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS -'AVALIAÇÃO
. FíSICA COMPUTADÖRIZADA - DANÇA
APARELHOS COMPUTADORIZADOS -

PROFESSORES ,HABILITADOS

Horário:
, 06:30,.·11 :30 • 14:30 à,. 22:00

Rua Amazonas, 426
Fone: (047) 372-1493

,! Jaraguá do Sul � SC

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula
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