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JAeperde em casa

para o Figueirense,
o Jaraguã Atlético Clube perdeu por

� 2xO para o Figueirense, na noiteda última
, quarta-feira (16). A derrota complicou
ainda mais a situação do clube, que terá
de vencer o Joinville, no domingo, na casa
do adversário, para ter chances de

classificação.
'

,

O jogador Barbosa foi expulso por
reclamação e não enfrenta O Joinville. Outro
desfalque da equipe é Leonel, que está

machucado:Pligina 15
'
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We,."inghaus não vai
,

receberSindicalistas

Constatação: às fotos de
Sebastião' Salgado revelam•••

'o prefeito GeraldoWerninghaus (PR)
afirmou que não vai receberos presidentes de ,

seis sindicatos do Município, que enviaram
ofício solicitando audiência para discutir
assuntos referentes à licença do diretor do
Sindicato dos Servidores Públicos, Dionei da

'

Silva.
r

Werninghaus quer que Dionei se

apresente à Escola Rodclpho Dombusch,
e disse que não vai liberá-lo paraa :oJ�:�������:�tt��sindicato. Pligina 3
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'Desprezo' leva aposentado a matar

companheira e se suicidar em seguida
Franc:IICO Alves'

, ,

Trágico: corpos são removidos pelapolíciapara o Instituto Médico Legal

A causa mais provável do
crime cometido' pelo
aposentado Antônio José
'Borba, de 52 anos, contra a

companheira Soloar Sarita

Borges, de .30, ocorrido na

tarde da última segunda-feira

(14), na Vila Lenzt, foi
revelada por urna carta

encontrada no bolso da calça
do assassino.
Nela, Borba relatou

particularidades a respeito do
casal e escreveu: "Minha dor

Nunes' deixa direção -da
Escola Técnica Federal

o diretor da Unidade de Jaraguä -do Sul da Escola Técnica Federal. José
Maria Nunes. deixou a direção da entidade, Ele alegou que não 'teve condições
de conciliar a adrninistraçäo com as normas exigidas pela diretora-geral. Soni
de Carvalho.

0.5 professores de computação gráfica. Erci Schoenfelde. e de padronagem.
Edilson Bories Tarachuky, foram indicados para substituir Nunes, Na próxima
quarta-feira (23). Soni deverá 'vir a Jarag.uá do S\l1 para definir a escolha.

é O desprezo que ela me deu:
Preferindo os pais e os irmãos
que a abandonaram".

.

-Soloar foimorta com um

tiro na altura da boca e, em, '

seguida, Borba atirou centra
a própria cabeça. Página 16

INFORMÁTICA
Leia também nesta edição (

caderno Correio da Informática'

CINEMA
O eine Müell'er 2, de Ioinvillé, e

o Cine Shopping 2, de Blumenau,
exibem o filme O Negociador
(lançamento nacil!nal). Expressão

••:0 dia-a-dia dos
trabalhadores

Exposição de Sebastião Salgado
fica até dia 28 no hall da CEF

Até o dia 28 de abril, a CEP'apresenta a exposição do

'fotógrafo Sebastião Salgado, um dos maiores nomes' da
fotografia mundial. As 50 fotos retratam o dia-a-dia dos
trabalhadores na luta pela terra, destacando oMovimento dos

. Sem-Terra, que ontem chegou a Brasília.
.

A mesma exposição foi inaugurada na Bélgica, no dia 19
de março, e está sendo apresentada em mais de 100 lugares
em todo o mundo, além de 150 no Brasil. A promoção é dos
sindicatos do Município. Página 10

'

Secretaria de Educação vai

repassarR$ 280mil àsAl'P':
As APP's (Associações de Pais e Professores) das 45 escolas da rede

pública municipal vão dispor, este ano, de R$ 280 mil para manutenção
e investimentos.

O anúncio foi feito pela secretária de Educação, Isaura da Silveira. '

na manhã de terça-feira ,( 15). A medida visa descentralizar a

administração e incentivar a participação efetiva das associações.
Página 10
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O sucesso do Plano Real não\conseguiu viabilizar um país .mais justo e
_

menos desigual no .que diz respeito a distribuição de renda. A proposta: de

reajuste do Salário Mínimo� apresentado pelo governo federal" R$ 6,00,
demenstra claramente a disposição de semanter a distância pomogräficaentre
os salários no Brasil. Obrigando amaioria da população a (sobre) viver com
recursos ínfimos, beirando a pobreza, apesardo presidente daRepública afirmar
o contrário. Enquanto o Congresso Nacional discute o teto salarial para
parlamentares e funcionários graduados; dentro do projeto de reforma

ádministrativa, inicialmente R$ 10,8mil alterado por um acordo parlamentar
para R$ 21,6 mil, o reajuste do Salário Mínimo sequer cobre a in�açã(j

.
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Ao apagarem-se as luzes do primeiro semestre de 1997, continuaremos assaltados
regls a a em um ano. . , . .
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por ínquíetu es so re os camm os que percorrer a economia e como p er afetar
reajuste ',-/0 para o ano mimo contrasta com os a sur Os "balh d
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as 'empresas, .os tra a ores e a SOCle a e.

pretendldo�.�la �h�e do pais, que pode�á aCJlm�lar �enclmentosde �te 1�3 O horizonte que se descortina a curto e médio prazosnão é alvissareiro; Os juros
vezes o Sa1��Mínimo. Numa ponta está umammona, que goza de sítuaçäo reais devem semanter elevados com taxas reais acima da inflação em tomo de 25%
privilegiàda, controla os poderes e faz as, 'leis, que, namaioria das vezes: atende ao ano; câmbio supervalorizado, inibindo as exportações e, por conseguinte, retirando

I interesses de seuspares. Na outra, estão milhares de famílias submetidas à • a competitividade dos produtos brasileiros, impedindo a expansão do setor e a abertura

I', .: con�içõeds indignas, sAusten�1d� °ds�tuS qduO
criado P?: d�versols dgOVàébJ'QOS e de novospostos de trabalho. Aliado a isso, permanecerä o vergonhoso carregamento

continua o por esse. sócio ogia eixou e ser uma ciencia vo ta a uscar de recursos ao setor financeiro, beneficiando banqueiros corruptos e inescrupulosos,
alternativas de bem-estar do homem para ser uma espécie de especialização que sempre ganharam com a inflação, e com o amparo do "pronto-socorro" chamado
emmarketi!lg'pessoal., 'Banco Central.

.

, Amelhoria na qualidade de vida dos brasileiros nãoatinpi� a todos. Vivemos Nessa ciranda, e sob a batuta do neoliberalismo, o governo tem patrocinado
ainda num país imensamente injusto, com a pior distribuição de renda do barbaridades, como, á. recente chacina aos sem-terra, no Pará.' E ainda, usando a

'mundo, segundo' dados da Organização das Nações Unidas. ,Enquanto o mesma receita neoliberal, continuará, dando as.costas ao financiamento das safras
,

governo gasta bilhões de reais para salvar bancos falidos, admiteque não tem agrícolas e refinanciamento de pequenos produtores. Mesmo tratamento em relação
dinheiro pará assentamento de famílias no campo. O inchaço das cidades à saúde, educação, recuperação e ampliação de estradas, reest�turação da rede'

grandes, o desemprego, as condições subumanas a que são submetidosmilhões, ferroviária, expansãoda telefonia e da energia elétrica.saneamentobäsice e habitação
de brasileiros, gerando muita violência, poderia ser minimizado com uma popular.
reforma agrária séria, amparada por umapolítica agrária decente, que pudesse Diante desse quadro, como .manter as esperanças? Como admitir que essa crise,

. assistir os assentados e fiscalizar a distribuição de terras. Abrindo perspectiva
não gerada e nem desejada pelos trabalhadores, seja pagamais uma vez por.eles? (

, É imperativo que a sociedade civil se mobilize, exigindo altematívas ao modelo
para se apostar numa virada radical em relação ao futuro do país. Lneoliberal imposto. Na atual conjuntura, constitui, ato de plena cidadania exigir �A constatação da falta de uma política voltada aos interesses dasociedade definição de um programaarticulado entre todos os segmentos que compõemogoverno,
e de um projeto administrative que reverta a tão perversa desigualdade social, no qual sobre algum espaço para se pensar no cidadão desempregado, no trabalhador

, vislumbra umhorizonte sombrio e incerto. () valor do SalárioMínimo compra
35 cheese saladas com um refrigerante, para s� ter um exemplo prático. A

�, '

posição do governo, entretanto, não surpreende. Não há como negar a realidade
de uma preocupante fragilidade da economia do 'país que não consegue
estabelecer um Salário Mínimo digno; O governo precisa abandonar o discurso
rotineiro e partir para ações eficientes.

O controle da inflação, diferente do que é constantementemartelado pela
,

equipe econômica, se deumais pela concorrência de unia economia:globalizada, '

pela "invasão" deprodutos de qualidade de todas, as partes domundo, do que'
pela implantação do Plano Real.Apesar desse ter recuperado a credibilidade
do país e permitido o planejamento doméstico. Entretanto�.o fortalecimento
da moeda não impediu. 'que um,a,' parcela considerada de brasileiros

Adml"l.tfll�io: Vvonne A, S, Gonçalves M'fB-ORT 219 Aejlortagem

permanecessem àmargem da mendicância e outras tantas namiséria absoluta. Francisco Alves Maurlllo de Carvalho - ORT/SP 25124
,. Flnlncelro: Sidney Garcia Silvia Plnier
E inconcebível que uma nação continental como anossa, permita ainda tanta Comerclll: Maria Ap' Alves •

.desigualdade. Não é
'

admissível a apatia do governo diante da pobreza dos Cln:ul89Ió: Alesáandra Schmockel Gonçllives

b
.

..
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r,asileiros.A proposta de reajuste do Salärio Mínimo é uma afronta e uma
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Os dois lados da mesma moeda
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Carta aberta.
o Brasil que não queremos .. parte I

rtAirton Sudbrack

HA situação econômica, a crise,continuada e o empobrecimento,
da população, moldam um Brasil que não construimos, não nos

. serve e, que não queremos"

que ganha p�uco e que não pode exigir .aumento, em razão de milhares de

desempregados que almejam seu trabalho e seu modesto salário.'

It Advógado e ,assessorJurídico do Slndlc�to> dt;J VestulÍrlo

'Artigos para Carta Aberta, deve��r enviados para Av.Marechal Deecloro da Fo..seca,122, 1° andar.
'

'As cartas devem conter no-máxlmo 30 linhas de 78 toques. O jornal se reserva o.dlrelto d� sintetizar o
texto e fazer as correções ortográRcas e gramaticais n�rias
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exigir do prefeito
. .

reconhecimento à licença deDionei
,

,
, CésarJunk'alCP' ,

Sindicatos
,.""

vao

autônomo ê independente, mas não � vai permitir que esse se desligue
explicou' como concebe uma completamente da administração
entidade autônoma e independente pública.
sem que essa tenhá pessoal etempo - Quantos funcionärios tenho de

disponível para tratar das questões liberar? E para quê? O sindicato

relacionadas à categoria que representa apenas 350 miados -

defende. Werni�ghaus afirmou que disparou, se esquecendo que a

não vai liberar mais de um .entídade representa toda a categoria
funcionário para o sindicato e não da microrregião.

• Entidades querem
audiência com
Werninghaus para
discutir a autonomia
sindical, alé,,; de
solLiÇões para o que
classificam de grave
impasse� O prefeito não
vai receber os
sindicalistas

Jaraguá_do Sul - Presidentes dos
seis sindicatos doMunicípio enviaram
ao prefeito Geraldo Weminghaus
(PFL) ofícío solicítando uma-audiência
o mais rápido possível. No documento
os sindicalistas afirmam que precisam
discutire solucionar "o grave impasse"
criado entre a administração munici

pal e a direção -do Smdicato dos

Servidores Püblicos. Werninghaus
'

informou que vai responder a

correspondência por carta e não deverá
receber os sindicalistas antes do dia

quatro de maio, quando retorna da

viagem à Alemanha.
A ,audiência solicitada pelos

dirigentes sindicais tem como pano de
fundo a questão relacionada 'com o

'

\ diretor do Sindicato dos Servidores

;)Públicos, Dionei Walter da Silva,
candidato derrotado do PT à Prefeitura

• da cidade no ano passado. Há, 15 dias,
a administração municipal veiculou-na
imprensa nota convocando Dioneia se
apresentar na Escola Rodolpho
Dornbusch, de onde está licenciado

para servir ao sindicato. De acordo com
o presidente da entidade, Stélio João

Rodrigues, Weminghaus não está

respeitando artigo constitucional que

Pos{f!io: Dionei considera perseguição,política a atitude doprefeito
, , ,

garante a licença sindical.
- Entendemos que a autonomia do

dirigente sindical, reconhecida pela
Constituição Federal, não pode ser

violada sob nenhuma hipótese, sob
pena dos trabalhadores pagarem um

preço alto em futuro breve - afirmou

Rodrigues, acrescentando que a atitude
do prefeito atinge. toda a classe'
trabalhadora e os servidores públicos
jaraguaenses, de modo especial. "O

sindicato não vai permitir a ingerência
da Prefeitura no que é de competência
da entidade", completou.

Sobre a audiência solicitada
pelos presidentes dos sindicatos,
Werninghaus afirrriou que não terá

espaço na agenda para recebê-los.
"Talvez quando voltar da'viagem da
Alemanha 'possa atendê-los",
desconversou.O prefeito,entretanto,
disse ser favorável a um sindicato

Ex-procurador mente sobre ação trabalhista contra Prefeitura
Jaragilá do Sul As, Floriani foi reintegrado ao cargo

declarações do ex-procurador- , no dia 26 de agosto do ano

, -geral do Município, Leonel Pradi passado, através de mandato judio.
.

Floriani, feitas à reportagern do dai, e desde então está em licença
CORREIO DO POVO na semana não remunerada.

passada, quando afirmou que a Na semana passada, o prefeito
ação impetrada por ele na Justiça Geraldo Werninghaus (PFL)
do Trabalho tinha como objetivo divulgou que o ex-procurador
ser reintegrado ao cargo' de havia entrado na Justiça contra a

auxiliar-administrativo, e não para Prefeitura exigindo cerca de R$ 58

receber cerca de R$ 58 mil. como mil. referentes aos quatro anos que
foi definido judicialmente. não ficou af'asrado da, função de

Corres pondem com a verdade. 'auxiliar-administrativo. cargopelo

qual foi aprovado por concurso

público em 1992. -Floriani negou
a informação e afirmou que a

intenção era ser reiniegrado ao

cargo pelo qual fora demitido

irregularmente.
No início da gestão do ex-,

, prefeito Durval Vasel (PTB), janeiro
de., 1993, o então aux i l iar
administrative foi demitido do cargó,
e no dia 16 de fevereiro, através da
Portaria 35/93, foi nomeado

Procurador-Adjunto, função pela

qual receberia mais. Segundo
Floriani, o processo dedesligamento
foi arbitrário, o que o levou a

recorrer à Justiça. "Não quero
receber nada, apenas quero ser

reintegrado ao cargo", afirmou,
acrescentando que estava disposto a

abandonar a ação caso os demais
funcionários em cargos de confiança
e o próprio prefeito fizessem o

'mesmo, lembrando que Werninghaus
havia recorrido à 'Justiça contr.a .a

taxa de contribuição de melhorias.

O prefeito Geraldo Werninghaus
confirmou a 'disposição da

Procuradoria-Geral do Município em

esgotar todos os recursos para
impedir que Floriani receba o

dinheiro relativo ao período que
ficou afastado do cargo de auxiliar
administrativo, ":las, que era

procurador-geral. "Se ele (;Ioriani)
diz que-quer ser reintegradô, será em
breve. Pretendo chamá-lo de volta ao

trabalho assim que.voltar da. viagem
à Alemanha", revelou.

SAÚDE TAMBÉM É UMA QUESTÃO'DE IMAGEM
Ultra-sonografia
Rddio/ogia Geral,e Pediátrico
Tomografia Computadorizada
Angiografia·Digital-Mamografia

--'-'-�fone 047
3719653 _

.

Pqra uma melhor queüdode de vida,
'

Jaraguá e região dispõem de um núcleo de

excelência no diagnósticopor Imagem. DEIMAOEM
Hospital Jaraguá

Rua Jorge Czerniewicz. S/n - fax 047 371' 151 o - JAAAGUÁ DO SUL - SC
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ..

Dr. Edllberto R. Scl:1uksteCRM 3493 - Dr. Jorge ltJlz do Fonseca CRM 5802 - Dr. Roberto Keil Junior CRM 1629
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" . POLITICA Jaraguá do Sul,

I\![osaico Paulo Afonso visita a região e

Padrinho
o LaboratörioJaraguaense de Análises Clínicas, pertencente ao

secretário de Saúde, Mario Sousa, e ao vice-prefeito lrineu Pasold,
também secretário de Planejamento, continua a prestar serviços à

Prefeitura, apesar da Constituição Federal proibir esse tipo de vínculo.
,

Aliás, os valores repassados pela administração ao laboratório é bem '

superior aos dos concorrentes.

Consulta
O prefeito GeraldoWeminghaus (PFL) afirmou que Pediu informações
ao Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) sobre a

legalidade do contrato entre a Prefeitura e o laboratório.

Enquanto isso, o impasse continua. Houve casosemelhante em relação
a empresa de um vereador que prestava serviço à Prefeitura. Na época,
foi impedido de se candidatar novamente.

Gafe
Ö secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Ademar
Duwe, na tentativa de explicar os motivos que levaram o governo a

emitir os títulos do Estado, confirmou que o dinheiro arrecadado nas

operações será usado para pagamento de empreiteiras e investimentos
no Estado e nada para os precatörios.
- É dinheiro para ladrão nenhum botar defeito :- completou. '

.

Fino trato
Durante o concurso da Rainha da Fecarroz, na noite do último sábado

'( 12), em Massaranduba, a coordenadora do evento; Márcia Bruch, que
nas horas vagas é também secretária da Prefeitura, brindou a imprensa
com um repertório dos mais elogiados.

, �

Quando a imprensa cobrou da coordenadora um lugar apropriado para
acompanhar à desfile, a moça saiu-se com essa:
- Vocês já não pagaram a entrada e, além do mais, temos convidados
mais importantes - derrapou.

,.

Paralelo
A gereute de vendas do Lojão Beber enviou carta ao prefeito Geraldo

Wetninghaus denunciando a existência de um mercado paralelo de

calçado, vindos de outros Estados.
Ela acredita que as vendas efetuadas desta forma prejudicam a economia
da cidade, já que o dinheiro arrecadado não paga impostos ao Município
e vai para outro lugar,

Qualídade
O caso,' no entanto, merece atenção dos próprios lojistas da cidade. se
os ambulantes estão conseguindo v.ender mais é porque es preços estão
'melhores.

'

Além do'mais o atendimento do comércio da cidade é muito deficiente,
com vendedores desatentos e desinteressados.

'

Atitude
A vereadora de Jaraguá do Sul, Elisabet Mattedi (PFL), apresentou, na
noite de ontem, requerimento verbal, no qual convida a autoridade

- policial competente para comparecer na Câmara Municipal e esclarecer.
sobre as denúncias de espancamentos etorturas na Delegacia dePolicia,
O, requerimento foi aprovado.,

Descaso
Os quase quatro meses de governo não foram suficientes para sc

construir abrigos nos pontos de ônibus urbano.
A chuva na manhà de ontem deixou muita gente na mão.

Rua Canoinhas, 3M - Centro
, Fone/Fax: 371-2444

Valle Informática

Você precisa ter!
Você precisa ver!
Ligue já: 372-3223

,Rua Barãu do Rk, 'Brancu. 1120
tOune: 100171.'72·1%11 : t',,: 10471.\72·100

Jara�uá du Sul· SC
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assina conventos communtctpto
• Governador. fez
tambem a entrega da
obra do contorno de
São Bento do Sul, um

• trecho de dez

quilômetros que liga a

cidade a Corups, que
ficou'paralisada por
sete anos

Corupá - Ogovernador Paulo
'

Afonso Vieira (PMDB) esteve

visitando a região no início da
tarde da última sexta-feira (4),
onde assinou diversos convênios
com os municípios, dentro do
Programa "Viva o Município",
num totaí de R$ 250 mil. Na

oportunidade' o governador
inaugurou o Conjunto
Habitacional Giorgia Paula, de
Garuva, um investimento de R$
295 mil. Paulo Afonso estava

acompanhado pelo vice
governador José Augusto Hülse,

,

pelo.deputado estadual Ivo Konell
,(PMDB) e pelo secretário estàdual
de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente; AdernarDuwe.
Além dos convênios assinados

pelo governador com os prefeitos
de quatro cidades da região -

, Schroeder, Massaranduba, São
João do Ítaperiu e Corupá - para
recapeamento asfáltico,
construção de escolas e reformas
de prédios públicos, PauloAfonso
prorrieteu recursos, através da
Secretaria de Turismo, para as

festividades do centenário de

Corupä ..

Durante a' cerimônia de
assinatura dos convênios, Konell
defendeu o governo Paulo Afonso
.das acusações de irregularidades
na emissão e negociação com, as

letras financeiras, objeto .de

investigação pela Assembléia

Legislativa e pelo Senado Federal.
,

Segundo o deputado, o processo
envolvendo os títulos públicos tem
como objetivo gerar recursos para
o Estado. Ele afirmou que nenhum
outto governo fez tanto por Santa
Catarina como O atual. uÉ sern

Artes novas a

cada coleção
Fone/Fax: (047) 376-3471

,

Rua Ângelo Rubini, 587
Barrá do Rio Cerro

"

Recursos:governadorassina convênios communic(pios doNortel
do Estado '

,. j
.

sombra de dúvidas o melhor

governador que o Estado já teve'.

O governador, por sua vez,
disse estar tranqüilo em relação a

emissão e operações com as letras
do Estado. Ele voltou a afirmar

queo processo foi 'legal e teve aval
dó Banco Central e Senado Fe9-
eral. Sobre os pedidos de impeach
ment que chegaram à Assembléia

Legislativa, Paulo Afonso atribuiu
à questões políticas e de interesses
pessoais. A respeito das comissões
cobradas pelas corretoras para
negociarem os títulos de Santa, o

Catarina, algo em torno dé R$ 30'
"

milhões, quase 10 meses de toda
a arrecadação de Jaraguá do Sul,
o' governador afirmou que são

taxas definidas pelo mercado
financeiro,

- Não é o governo que
determina o percentual. É, o

.Comércio de Cereais
KAZMIERSKI

Frutas- Verduras- Atacado

eCK
Rua' Ida Bona Rocha, 84
Fone/Fax: (047) 372·0246

Fone: 371-0602

Jaraguá do S,ul - SC

mercado. Esse percentual é válido
para todas as atividades

financeiras, O que Santa Catarina

pagou foram 5%, o mesmo pago
pelos outros Estados e. alguns
municípios. A diferença está no

montante" argumentou.
"CONTORNO - Pela manhã,

'na localidade de Lençol, o
governador Paulo' Afonso
entregou as obras do contorno de
São Bento do Sul, principal
corredor de transporte da

produção agrícola e madeireira do
Norte do Estado'. O trecho de dez
quilômetros estava paralisado por
sete anos, desde a gestão do então
governador Casildo Maldaner.

Segundo informou a assessoria,
foráin investidos R$ 5,2 milhões

na estrada que liga dois pontos da
SR-280, do Bairro Serra Alta, na

,
saídade Corupá, e Lençol.

cr!orícullurtl
cr!orísa

Mudas de árvores frutíferas, ,

flores e plantas ornamentais

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Narciso Cruz terâ nome homologadoem congresso
Jaraguá do Sul - O diretor

do Sindicato, dos Metalúrgicos,
Narciso FerreiraCruz, escolhido
para presidir a Federação dos

Metalúrgicos da CUT (Central
Única dos Trabalhadores) no

Estado, teráo nome homologado
durante 'Clcongresso de fundação
da federação, marcado para
acontecer nos dias 19 e 20 deste
mês, na Esecla Sul, em

Florianópolis.A entidade recém-
'

criada em Santa Catarina vai

representar cerca' de 75' mil

operários das indústrias

metalúrgicas emetal-mecânica,
,

'responsáveis por 20% do

processo de transformação no

Estado.

SegundoCruz, a atividade do
presidente estará relacionada
diretamente com os.diretores dos
sindicatos filiados à CUT,
discutindo planos de ação e

proposta para a categoria. "A
relação com os empresários será
amesma. A federação tem como

objetivo integrar OS sindicatos e
elaborar projetos comuns",
explicou, acrescentando que vai
tentar convencer as entidades'
filiadas à outras centrais
sindicais a se filiarem à CUT. '

Cruz voltou a afirmar que a

federação vai atuar junto com a
,

Posição: Cruz critica entidade adversária durante entrevista coletiva

Confederação Nacional dos

Métalürgicos pela adoção do
contrato coletivo de trabalhá,
principalmente emprego, salário
edireitos.

O congresso irá também

discutir processo de

modernização das empresas do
setor, que tem contribuido para
o desemprego, além de palestra
sobre a reestruturação
'produtiva e' o setor metal
mecânico de Santa Catarina. Já
existe uma outra federação de

metalúrgicos no Estado, que,
de acordo 'com Cruz, não
representa os trabalhadores do
setor porque Ué .omissa". Ele
afirmou que a entidade por ele

./,1·d· Iprestar a var resgatar a uta

para garantir os direitos da'

categoria. "A outra federação
. não passa de uma entidade de I

'carimbo', pelega, sem

representatividade: Seus

dirigentes estão presos ao

cargo e ao '�par.elho
burocrático", disparou. ,

A sede da nova entidade
ficará em JoinviIe, tendo. como
vice-presidente o presidente do

. Sindicato dos Metalúrgicos
daquela cidade, Adolfo
Constâncio. A diretoria contará
ainda com seis diretores:
executivos, três suplentes; três.
conselheiros fiscal e três

I

suplentes.
- ,

'

liSetormetalúrgico,metal-mecânico
"

JoinvUle JoinvUle Pomerode Jaraguádo Blumenau Criciúma
Metalúrgico Mecânicos Sul

.,

Número de empresas 102 1.095
"

35 365 390 253
"

"

I
Número de trabalhadores na base 9.190 8.800 800 10.700 3.800 3.500 - .

.

.
,

Número de associados 5.977 3.600 400 3.850 2.134 1.533
, ,

-

Empresas que deixaram a região 1 2 O 5 2 O

Empresas que' encerraram as atividades 2 30 00 42
\

4 2
,

Airton Weber da Silvapede afastamento da. �egMotore�
D·

· ".," ..." �d'· " d'S
'.,

d
.

S ld inaugura filiai
IVlsao 1",1. e lca· a ecretaria. e au e na Inglaterra

.

ArQuIvo1CP

Jaraguá do Sul - O chefe
da Divisão Médica da
Secretaria de Saúde, Airton
Weber da Silva, ex-secretário
municipal de Saúde tia gestão
Durval Vasel (PTB), pediu
afastamento do cargo alegando
incompatibilidade com

horários. O pedido foi feito
através de correspondência
enviada, na terça-feirá (15), ao
secretário {te Saúde Marle
Sousa. A chefe da Divisão

Odontológica, Nídia Campos;
e o diretor da Vigilância
Epidemiológica, Sebastião'
Resende Filho, também

solij;itaram, desligamento das

funções pelo mesmo motivo.
, Segundo Weber da Silva, a
obtigatoriedadc em cumprir as
oito horas diáriiÍs.exigidas pela
atual adrninistração inviabiliza
as atividades' dos profissionais
nos consultórios particulares,
"Não temos como

Incompatibilidade: Weber da '

Silva pede afastamento do cargo
'

"comparibiff zar as duas

funções. Temos compromissos
com nossos clientes, mas

responsabilidades com o cargo
pü h Iico a q ue no�, Joi
confi ado". explicou. '

inforrnando que preferiu pedir

o desligamento do, cargo na

'Secretaria de Saúde para não

, prejudicar o funcionamento do

órgão. "Disse ao secretário que
estarei à disposição para
prestar auxílio à secretaria",
completou.

O pedido de desligamento
dos funcionários da Secretaria

de �flúd,e por não terem

condições de concilia' os
horários exigidos pelo órgão
com os atendimentos aos

clientes particulares é resultado
da implantaçãu.da política
adrninistrativa do, prefeito
Geraldo Werninghaus (PEL),
que está exigindo dos .

servidores municipais o

cumprimento dás horas>
, '\ ,

definidas AOS contratos de
trabalho. Recentemente, uma
carta anônima denunciou o não

cumprimento das oito horas
diárias dos três diretores. O
caso teve repercussão e houve

cobrança dos munícipes em, '. J�ragu� do Sul - �om '0

I .,
" fissi objetivo de atender os fabricantes

re açao aos pro ISSIonaiS.
de mäaui tili t

.
e maqumas que u Izam mo ores,

Conversei com o
os OEM's, e expandir os negócios

secretário antes de comunicá- da empresa noReino Unido, àWeg
lo da decisão de me desligar da inaugurou mais uma nova

função. O cargo é de confiança subsidiária. De acordo com o

e não poderia comprometer os diretor-superintendente da

trabalhos da secretaria., empresa.Douglas ConradoStange,
Estarei, no entanto, à,alnglaterraéconsitleradaumdos

maiores mercados indústriais da
disposição do secretário, para Europa. A Weg United Kingdom

. outro tipo de programa na área faz parte da política de
médica �. reforçou, revelando internacionalização adotada pela
que MarIo Sousa tem interesse empresa, baseada na busca de
em tê-lo como assessor. novos mercados.

'

PROMOÇÃO;. LINHA PRAIA'ENQU�NTO QURAR O ESTOQUE

Rua H__mrique Nagel, 78 - Água Verde -;, Fone: 973-8217
. .

rÁBQICi\ E P0610
DE' VENDA� LINHA
PRhIA E, LINGERIE

•
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A

Enio Padllha Pilho
'Educação de verdade II'
Espera-se que umdentista saiba diagnosticar uma cárie ou uma

, infecção dentária e que tenha habilidade para fazer o tratamento de

forma correta.

A sociedade espera que um advogado conheça as leis e saiba se

expressar com clareza e eficiência. Um engenheiro deve ser muito
boin emmatemática e dominar os conhecimentos em nível de ciência
e tecnologia: Um médico deve conhecer o corpo humane tim-tim,

por tim-tim e conhecer o tratamento adequado para os problemas de
saúde (pelo menos na sua especialidade).

'

•

De certa forma, as pessoas ficam decepcionadas e até mesmo

,escandalizadas qua,ndo essas qualidades não são confirmadas.

No entanto, se utna pessoa que concluiu o segundo grau não

souber resolver uma' equação matemática básica, ou não tiver a

capacidade de redigir um memorando interno em �.ma empresa,

ninguém fica decepcionado. Nem escandalizado. Pelo contrário.
Parece bem normal.

Em outras palavras: não se espera nada de quem terminou o

primeiro ou o segundo grau. Não se espera que ele saiba escrever

direito. Não se espera que domine rudimentos de matemática, física,
química ou biologia. Não se espera que saiba, ler ou escrever uma

única frase em inglês. Nada. Absolutamente nada!
Esta é, talvez, a maior distorção do Sistema Educacional

Bfllslleiro: a falta de uma expectativa de performance intelectual

correspondente à escolaridade obtida no primeiro e no segundo graus.
Existempessoas-que têm primeiro gr,u completo, com certificado

,
na gaveta e tudo. Mas não consegue ver filme legendado, porque
não consegue ler tão rápido. "

,

Outras com segundo grau completo, confessam, sem o menor'
constrangimento, que não leram nenhum livro nos últimos três anos,
desconhecem as regras da gramática e odeiam matemätica, Não fazem
a menor idéia de onde fica a Grécia ou a Albânia e nem achamque
seja necessário saber.

O mais próximo que chegam da cultura é o Jornal Nacional e o

Fantástico.
E nem essas pessoas, nem as pessoas que estão em volta delas,

consideram isso uma coisa ruim ou um problema que mereça atenção.
E as escolas continuam sendo avaliadas, não pela qualidade do

aluno que recebe o certificado ao final de oito ou onze anos de estudo,
mas pelo tamanho do ginásio de esporte, pelo número de vagas no
estacionamento, pelo estado geral da pintura dos muros ...

Em dois tempos ,

1- A nossa Prefeitura não esquece das empresas locais na hora
de cobrar os impostos que viabilizam sua estrutura operacional
e as suas obras. Mas, na hora de utilizar o dinheiro arrecadado,
as empresas locais não são sequer consultadas: para fazer as

instalações elétricas da, nova sede, à Rua Walter Marquardt,
a Prefeitura preferiu entregar a obra (e o dinheiro dos

impostos) para uma empresa de Blumenau.

2- Como diria o nosso prefeito, o senhor Geraldo: "Isto é, no

mínimo, engraçado"

Caixa posta/191 - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br

, '
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Comércio varejista registra
queda nas vendas demarço

Jàraguá do Sul - O presidente
da CDL (Câmara dos Dirigentes
Lojistas) Sérgio Nagel, informou
que as vendas no comércio varejista
no mês de março tiveram queda
significativa em relação ao mês de

fevereiro. Ele, entretanto, não
soube precisar o percentual,
atribuindo a queda a diferentes

fatores, CODlO por, exemplo, o

anúncio feito pelo governo federal
de medidas restritivas ao comércio.

A informação de Nagel foi

contestada pela secretária

executiva do órgão, IvoneteGuetts,
queafirmou que o SPC (Serviço de
Proteção ao Crédito), registrou um

,

aumento de 30;28% no número de
informações prestadas neste inês

em relação ao anterior.
'- Não temos como .informar se

houve ou não queda nas vendas. A
. . CDL não controla vendas. apenas
registra as informações no SPC -

despistou Ivonete, 'acrescentando

áumentodo volume de vendas. "Se
os lojistas fazem consulta é porque
estão fechando negócios. Acredito
que -mais de 90% das consultas

resultam em vendas". disse.
Diferente da informação de

Ivonete, Nagel afirma que a queda

registrada pelo cornércio no mês de ESTADUAL - A FCDL

março ficou em torno de 20%, bem '(Federação das Câmaras de

,
próximo ao número divulgado pela _

Federação, das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Santa
Catarina - 19,31%. Segundo Nagel,
a queda ficou acima' do estimado

pela categoria, acreditando que as

vendas devem se equilibrar neste
mês. "Ainda não, temos como

explicar a queda. que ocorreu em

todo o Estado. Talvez seja pelo
anúncio das medidas restritivas

feitas pelo governo federal. Talvez

também porque o inverno ainda

não chegou", explicou,
acrescentando que o anúncio do

governo inibe o consumidor, que
, fica com medo de juros altos e

mudanças nas regras do crediário.

De acordo com informações do
SPC, no, mês, de março houve

21.002 pedidos de informação,
contra 16.120 do mês de fevereiro.

Comparando os três primeiros

,

aumento de 23,22% no número de

pedidos de informações. Em 1996,
o órgão foi consultado 42.674

vezes, contra 52.585 deste ano. A

inadimplência registrada em março
representou aumento de 52,15%
ein relação ao (!lês de fevereiro:

Dirigentes Lojistas' de Santa

Catarina) divulgou o resultado das

pesquisas feitas no comércio

varejista do Estado, aqual apontou'
, queda nas vendas em quase todas
as regiões. O presidente da FCDL,
Jorge Ronaldo Pohl, faz, coro com

,

o colega de Jaraguä doSul' é afirma
que a queda nas vendas'do
comércio varejista é resultado das

ações governamentais. "Enquanto
o governo ameaça frear o consumo

com medidas restritivas, os lojistas
amargam queda no movimento e

>

'

••

aumento da inadimplência, o que,
de 'ce�a forma, traduz a falta de
dinheiro no bolso do consumidor",
argumentou,

Na opinião de Pohl, é um

absurdo o governo pensar em frear
um consumo que 'não existe.

"Mesmo com o movimento gerado
no comércio em função da Páscoa,
as vendasem marçoforam fracas",
frisou, confirmando as informações
do SPC local, que verificou
aumento no número de consultas.

"Na verdade, o queaumentou foi
número de lojistas buscando

, informações no SPC. justamente
para se precaver da inadimplência,
concluiu.

• AApevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) vai promover, na primeira quinzena
de junho, o curso "Como participarde feiras e exposições". O,evento tem o apoio da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e da Fundação Empreendedor. ,

.As aulas serão ministradas pelo consultor de empresas José Maria Melin, ex-diretor da Escola Técnica

Federal. e terão duração de 12 horas, divididas em três noites. O objetivo é preparar o empresário de micro e

pequenas empresas para obter o máximo retomo na participação de feiras e exposições,
As inscrições podem ser feitas até o final de maio. A primeira inscriçãopara as empresas quepartíciparão

da II Multifeire será subsidiada pela Apevi e custará R$ 25,00, a partirda segunda R$ 50,00, e para quem não
I for expositorR$ 75,00.

.

• Osecretário doDesenvolvimentoEconô�éo e Integrado aoMercosul,HenriqueWeber, em paleStra
realizada na noite de quinta-feira (10), no Clube Atlético Baependi, disse que o Estado é,uma das graudes
opções para investimentos porque está localizado no centro geográfico do bloco do Cone Sul.

,

Ele lembrou que o Prodec (Programa de Desenvolvimento da Emprese Catarinense) tem preyistos
R$ '1,1 bilhão para investimentos noEstado, gerando 84 mil novos empregos. "O Prodec tem como

objetivo ampliar as ofertaS de empregos, a diversidade da estrutura 'produtiva, multiplicação dos efeitos
,

sód9s-econômicos e inserção à economia globJdizada", informou;
•

'

que o aumento na procura por
' meses deste ano com os do ano ,

informações no. SPC implica no passado. o SPC registrou um

NOTAS--�-------------------------I
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A Horne Page 'da Ferjpode ser
acessada no seguinte endereço:
http':llwww�fe·rj.rct-sc.br.

Para o envio de e-mail, foram cadastrados

vários endereços,eletrônicos, de acordo com

os setores exixtentes. Segue relação destes e

mails:

Direção Geral - diger@ferj.rct.;.sc.br .

Díretoría admínístrativa - diradm@ferj.rct
sc.br

Diretoria de registro e controle acadêmico
-

.

dii"rca@ferj.rct-sc.br
Díretoría acadêmica - diraca@ferjrct-sc.br
Põs-graduação � posgra@ferj.rct-sc.br

.

Biblioteca - biblio@ferj.rct-sc,br
Assessoría de planejamento e projetos -

plaprotêferj.rct-sc.br
Pesquisa e extensão - pesext@ferj.rct-sc.br
Laboratório de informática

labinf@ferj.rct-sc.br
.

Departamento de administração
depadm@ferj.rct-sc.br.
Departamento de ciências contábeis -

depcon@ferj.rct-sc.br
Departamento de

. pedagogia
depped@ferj.rct-sc.br '

Departamento de letras - deplettêferj.rct-
se.br

Departamento de

deparq@ferj.ret-sc.br
Assessoria de informática

webmastertêferj.rct-sc.br
Alunos da instituição - alunos@ferj.rct
sc.br

arquitetura

Para comunicar-se conosco, envie um e-mail! !

. .

·A crise dos Correios
Afinal, o que está acontecendo com a·Empresa Brasileira de Correios e'

.

Telégrafos, ETC? Até pouco tempo atrás, arapidez na entrega de seus serviços
era uma das poucas boas notícias vindas de uma empresa pública no país.

.

Hoje, o bloco das descontentes com o padrão de qualidade dos Correios sófaz.
crescer. Dos 4 bilhões de cartas' simples postadas no ano passado, 700 milhões
che!{aram a seu destino fora do prazo-padrão estabelecido pela empresa - no dia

seguinte, para remessas entre capitais e cidadesdo interior de diferentes'unidades
. dafederação. Ou seja, 17,5% das cartas entregues no ano passado chegaram a

seu destino com atraso, contra apenas 7,5% em 1991.
A demora na entrega tem sido grande. Uma carta simples enviada de São Paulo

para uma cidade do interiot; por exemplo, pode permanecermais de uma semana
nas dependências da empresa de correiosantes de ser entregue ao seudestinatário.
Quando se trata de encomenda para o Interiordeoutl·os estados, o atraso é ainda
maior. Hácaso que o carteiro só bate.à porta do destinatário duas semans depois
de expedido o pacote.

'

Privatização?A palavra nã estâ na ordem do dia da empresa - pelomenos, não
até o momento.

Fonte: Revista Exame, .ano 30 n05" 26/2/97, ed.630, pg.12.

A china é melhor que omercosul
É correto dizer que, desde o início da abertura comercial, o Brasilfoi invadido

porprodutos chineses? Emparte sim. Nos últimos cinco anos a Chinafoi também
o principal.foco das exportaçõesde produtos nacionais.íEntre 1991 e 1996, as

-' .

exportaçõespara a China cresceram '376,1%, �nquanto no mesmo período, as
exportaçõespara os Estados Unidos e a União Européia cresceram apenas 33,3 e

16,7% respectivamente. At�mesmo 'no Mercosul, o ganhofoi inferior: 189,2%.
Portanto, hoje, a China já é um parceiro comercial mais importante para o

Brasil do quepaises comoMéxico, França, Canadá e todo o Leste Europeu reunido.
Como sep.ode ver, oMercosul não é um "Negócio da China". Os négocios com

a China, estão bem melhores, p�lo menos por enquànto.

Fonte: Revista Exame; ano 30 n°, 26/2/97, ed.630,pg.4i

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - Ferj
.

Coordenação; Cláudia Regina Althoff .

Textos elaboradospor: W.alderes Kuchenbecker, Ivan C. Fallgatten José P. dos

Santos, Emanuel N. Amorim Rerrazza, alunos do 9° semetre de Administração

ir 371-1422

COMPROMISSO COM O

BOM T.RANSPORTE ..

·o/JÃ �. A�A��ILO� ..
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CJ),. 9lcg, 91ideki c.Rodrigue.s da Oi/otJ
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho -,Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul - SC ••

'

'Maco'
TUDO·PARA CONSTRUçAo

!E-L'lUt..,!
MáqlJiJJMparaenipaootaménto

RuaAraquari, 136 - Oba da Figueira
FONE: (047) 372�0540 '- FAX: (047) 372..3203

Jaraguá doSul-SC
' '

. , .

Estiveram em Florianópolis, na AssOCÚlfão dos Funcionários Estaduais, Aposentados, onde
foram recepciolUldos com deliclósa chunmcada, os integra1Jtes daAssOCÚlfão das Imobiliárias
,de Jaraguá do SuL A foto registra o moi!lento da entrega do belfssimo troféu. Prese1Jtes,Almir
(presidente daAUS), Wilson (pres. Sindim6veis), Roberto (Imob.lracema), Curi (pres. Creci);
Deja (Deja 1.",6veis) e Vilson (Imerim6veis)

FESTIVAL MPB - será dia nove de maio, no Parque
Municipal de Eventos, o 1° Festival Municipal da MPB,
que reunirá estudantes de 2° Grau e Universítäríos. Cada
instituição de ensino poderá participar com apenas um

inscrito. As fichas deverão ser entregues até dia 28, à
SecretariaMunicipal de Cultura. Esporte e Lazer, promotora
do evento. 'f

DIAS DAS MÃES - está confirmado o super show com o

cantor e compositor Silvio Brito, dia 10 de maio, apartir
das 20 horas, no Parque Municipal de Eventos. A entrada

será.gratuita, pois trata-se de uma homenagem para todas
as niamães de Jaraguä do Sul. Durante o show sorteio de
muitos brindes. A promoção é da SeceI, que, aliás tem no

secretário Silvio Celeste (que também é músico), muita
parecença com o cantor.

CMC/SANTUR - nos próximos dóis anos, a agência CMC
- Central de Marketing e Comunicação - vai desenvolver

.

todo o trabalho de publicidade da Santur, órgão oficial de
turismo de Santa Catarina. A CMC também ganhou a conta
da SC Gás. A CMC é capitaneada pela dinâmica Cristiane
Hufenüessler.

:EMCORUPÁ - MicheIeHauckfoi eleita arainhadocentenário
de Corupá Araceli Facbini é a primeira princesa e Alexandra
Jantsch a segunda. Elas 'participarão ativamente da

'programação alusiva ao centenáriodo vizinhoMunicípio.

f.

Aniversario 'na segunda-feira (21) o bem lImfado Fobtkio
,

tt;mpieri, aluno de,�rquitetura e !Jrb4nismo da Ferj .

1

WINTERFEST - a

Sociedade Recreativa
Alvorada do Rio Cerro
II promove dias 9, toe
11 de maio a, 9'
Winterfest, autêntica
fes ta das tradições

, .germânicas. Pratos
típicos, marreco

-recheado, aipirn frito,
strudel, repolho roxo,
schwattauer e

churrasco, além de
muito chopp, compõem

.

o cardápio da festa. Os
Montanari, Banda
Munique, Cavalinhe
Branco, 'Banda
Palmeiras e Banda
Bavária animarão a

festa, que terá ainda.
participação do grupo
Folclórico Grünes TaU.

o empresário Raulino Kreis Junior (Raumok) foi mui/l
cumprimentado"" terça-feira (IS), pela idade nove: Pan
comemorara tIIJJa, "euniu amigos efamiliares

. ßOTAFOGO - o simpático clube' da Barra do Rio Cerro

empossou nova diretoria na segunda-feira (14). A

presidência coube a Reinaldo Oldenburg, vice-presidente
Adenor Franzner e diretor-social Jaime Piazera. A primeira
meta é reativar os embalos de domingo, a partir de quatrO
demaio, com o tradicional Domíngão do Botafogo, sempre
com música ao vivo. E nada melhor pra começar que o

conjunto sensação de Joínville, Pop Band.
RODEIO CRIO�LO - oCfG Laço Jaraguaense programou ,

para os dias 15, 16,17 e 18 demaio, 01(;° RodeioCrioulo ds

Jaraguá do Sul, em,sua sede campestre. Competições,
tradicionais, Missa Crioula. churrasco gordo, serviço de
bar e cozinha, bai1ões no galpão do CTG com Tcb� ,

Barbaridade e Grupo Rodeio, constam da programação.

'NOTRE DAME - depois do sucesso com Papa Winnie e

garota Alberto Bauer, mais uma super festa agendada para
este' final de semana na casa de espetáculos de-maior

Idestaque na cidade. Amanhã (19), pinta aConexão Brasil- ,

Jamaica, uma fusão de ritmos, numa noite demuitoagito. .I
Não dá pra perder.

'
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,JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1997'

IIINT!MUSII
ACOMPANHANTES

PRECE PODEROSA9ÁGUA
a �inera'lltda.

em pyc
e

, fõesarra

GOTA Óh criador domundo, tu que dissestes, peça e receberá embora esteja ,

nas alturas em vossa divina glória, inclinai seus ouvidos a essa

humilde criatura para satisfazer-me o desejo. Ouvi minha prece. 6h
Pai amado fazei que por vossa vontade, eu obtenha a grafa que
·tanto almejo (pedido). Deus supri agora todas-asminhas necessidades
segundo as suas riquezas e glória e serei sempregrato.porsuas riquezas
sempre a ti presentes imutáveis e abundantes em minha vida e que
isso seja feito pelo poder em nome de vosso adorado filho Jesus,

(rezai esta precepela manhã 7 vezes, juntamente com o Salmo 23 e o

Pai Nosso, publique ,!O terceiro dia.! veja o que, acontecerá no
..

quarto)AF.R.

Distribuidora
,

LIBERTE SEUS
DESEJOSMAIS
SECRETOS!,

SIGILO ABSOLUTO

SULTE-NOSCON "

6
, '312-271

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

'ENTREGA A tJ
R. Cei. Emmo Carlos
Sala 01 o Centro,

EDIFICIO TOWE'R CENTER'
CONSTRUÇÃO EM CONDOMíNIO - PARCELAS CORRIGIDAS PELO CUß '(SINDUSCON/SCl

SALAS COMERCIAIS com 1 ou '

'. '-

"2 garagens, copa; BWC e distribuiçäo L O CA L I Z A çA O .,.

interne de acordo com a necessidade do�-------��---+---

cliente. Apartlr de R$ 440,16 mensal

APARTAMENTOS

TIPO 1 E2:

. VENHA CONVERSAR
.

�
.

CONOSCO!
...�

VENDAS: Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.. -

Rua preso Epitáeio Pessoa, 421 - sala 103 -lº andar -Rua-'-Pres--id-,-nt-eEPitácioPessoa,421 osala 102oFone:371-6310oJaragUádoSuloSCPone: 371-8814 - CRECI1873-1' '
'

., ..

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

Temos: Móveis sob medida - Cózinhas e-quartos planejàdos ao seu gosto.
Sal3S de jantar - Estantes e peças avulsas eJ!l geral - V/SITÉ-tlOI E COtlFIIM

DI6C·'S' Ind. e Com� 'dt;l, ·Móveis Ltda�
BR-280: KIll58" Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramlrim - SC - Próximo ao viaduto
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CLASSIFICÄDOS DE· IMÓVEIS Jaraguá do Sui, 18 .de abril de 1997/CORREIODOPOVO -2

Chave
Rua Barão do Rio Branco, 221

Fone:372·1502· 372·1594· Fax: 372·1666 I VENDAS: I

- Gás central lateral � !ntertone

TERRENOS loteamento lifa Guenther. BARRA 00 RIO CERRO.
préx. à Malwee. prontos para a construção. vaíor R$ 7.500.00
parcelados
TERRENO na BARRA DO RIO CERRO. loteamento PAPP. ct

'

622m2 de esquina. Valor R$ 16.000.00
TERRENO na BARRA DO RIO CERRO. loteamento PAPP. cl
598m2 de: esquina. Valor R$ 15.000.00

.

'.

TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA. próx. mercado JUNKES. rua
João Sanson. cf 562m2• 16x34m. Valor R$ 10.00.00 (parcela-se

. até 6x)'
.

TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA. cl 381.93m2• 14.50x26.34m.
próx. a ponte da WEG II. "alor R$ 11.000.00 negociáveis.
TERRENO NA VilA lAlAU. cl 900m2• pronto para construção,
Valor R$ 35.000.00 (parcela-se) .

TERRENO na ILHA DA F'IGUEIRA-cf 448m2 de�esquina. pröx. à
ponte da WEG II. Valor R$ 15.000.00 (parcela-se)

.

TERRENO cf área de 2.000m2• pröx, residencial AMIZADE. Valor
R$ 20.000.00 (aceita-se 'carro)

.

,

CASA de alvenaria cl 40m2• terreno cl 360m2• lotemento Tifa
Guenther. bairro BARRA DO RIO CERRO: Valor R$ 8.500.00 +

14 prestações.
CASA de alvenariac/ 90m2• terreno 15x28m. portão eletrônico.
toda murada. ValOr R$ 42.000.00 (Aceita CARTA DE CRÉDITO.
carro no negócio)

• "

APTO. cl 2 quartos + suíte. ampla churrasqueira cf sacada.
CENTRAL. cozinha embutida. Valor R$ 55.000.00 (aceita CARTA

.

DE CRÉDITO. CARRO ou TERRENO no negócio) área total do

apto. 135m2•
, APTà EDIFíCIO MATHEDI. 3 quartos. salão de festas. lntertone,
NovO. gás central. ru,,! João. Planinscheck. Valor R$ 38,000;00

"(aceita CARTÀ DE CREDITO - FGTS)
TERRENO CEN:rRAl cl 35.000.00m2, aprox, 1 Okm 'do centro de

Jaraquä, sentido Corupá. cl 100m de frente para a BR-28()'.
Valor R$ 16.000.00; bom para chácara:
PONTO COMERCIAL: RESTAURANTE e instalações em área
central. capacidade de 180 pessoas, clientela formada. Valor R$
48:000,00 (aceita carro, terreno, negoeiavel), _

SALAS COMERCIAIS na REINOlDO RAU e BARAO DO RIO
BRANCO. saia do aluguel, converse conosco

tn. MATHEDI' I
'II Rua João Planinscheck
'j;' - Aptos. com 3 dormito - Salão de festas

- Play ground - Ajardlnam�ntCi) frontal e

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA ATÉ
48 x '

- ENTRADA FACILITADA DE 20%
- ,AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEL TAMBÉM VALEM

COMO' PARTE DO PAGAMENTO
E AINDA.• VOCÊ PODE PROPOR S,EU PLANO DE

PAGAMENTO

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

rua Padre Aloisio
,

Boeiag. 'Valor
R$ 55.000,00 (aceita-se

carro no negócio)
- .' --e A ç A IlOl

L -
L Sc. RES ...EMO

ooMEROIlA,

., .'

:UORNA'L;;
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Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1997 ,CLASSIFICADOS CORREIOOOPOVO ·3

Vende-se Celular completo
transferível. Tratar com Roque no '

371·.()l14,

ou à noite após 18h.

Vende-se Bicicleta Monateta em

born estado, preço a combinar,
ttatár372-0755.Vende-se Computador 386 por R$

250,00, tratar 371-2632 à tardecom
Carlos. boa-se 2 Cadelinhas, tratar 372-

'0755.
Precisa-se de Rapaz para dividir

apto, situado na rua Barão do Ro I

Branco, Ed. Gardênia apto 301.
Tratar no local na parte da manhã

Vende-se ou aluga Aparelho, de
Oxigênio pára pessoas com
problema de pulmão, R$ 2.500,00

250,OO.Tràtar973-3672� Vende-se 2.100 telhas porR$ 150,00.
TratarRua IdaBridiúltima casa com

Vende-semáquina de escrever linea
: Jair.

98 porR$ 1oo,oo.Tratar973-9924.

(venda) Ou R$ 120,00 (aluguel).
Tratar372-2886 ou 372-2088.

'

Vende-se Filhotes de Pastor
Alemão capa preta. Tratar ruaMax
Wtlhelrn,9760u,372-3192.

Vende-se título do Baependi por
R$4OO,oo.Tratar372-0342.

Vende-se Teclado Cassio commesa
Vende-se lavadouraBrastemp gran-. porR$ loo,OO.TratarRuaChile,130
luxo.Tratar372-0591. Tifa daPólvora.

Compra-se telefone 373 e vendo
celular.Tratar 372-2830.

Vende-se Geladeira DUPLEX Vende-se centrífuga Arno por R$" Vende-seacordeão80baixos.Trntar
Brastemp em ótimo estado por R$ 150,00.Tratar372-3128. 372-0983.

CASAS
TIPO I;NDEREÇO ÁREA (Ma) Nt QUARTOS VALOR RS OBSERVAçÕeS

Coristrufd, Terreno
Ahien. ' Rua 402 . Lat. Francisco Huska - Jaràguá-Esquerdo " 152,00 392,00 04 55.000,00 Aceita terreno
Alven.

'"

Rua Francisco Zacarias Lenzi, 500 • Vila Lenzi
'

70,00 450,00 02 37.500,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Antônio, Estanislau Ayroso, 495 - Vila Lenzi 170,00 660,00 04 75.000,00 Aceita casa ou terreno
Alven. Rua Luiz Satler, � - Barra do Rio Cetro 140,00 300,00 03 50.000,00 Condições de pagamento á combinar
Alven. Rua Dito Meier, 66 - Vila Lenzi 206,00 617,50 04 58.000,00 Parcela-se. Entrada de 50% + 12 xTR + t%
Alven. Rua Estrada Bananal do Sill s/n2 - Guaramirim 125,00 19.294,70 03 35.000,00 Aceita casa em Jaraguá
Alven. Rua José Narlof slnf - Ana Paula 195,00 468,00 El3 70.000,00 Aceita casa em Blumenau
Aíven. Rua Joãoda Cruz de Souza, 35 - Cqhab Vila Rau 135,00 500,00 04 30.000,00 Assumirfinandamarito 120,m�coin basede R$24,OO
Alven. Rua Bolívia; 71 - Czerniewicz 118,00 462,00 03 37.000;00 Condições de p�gamento, à combinar
'Alven. Rua Irmão Leão Mag!.lo - Loteamento Champagnat 300,00 88_8,00 03 230.000,00 Condições de pagamento à combinar
,Mista Rua Giardini Lenz,i - Agua Verde

'
, 75,00 ,343,73 03 22.000,00 -Condições de pagamento à combinar

Mista Rua Alberto Klitzke, 187 - Vila Rau 102,00 420,00 ,03 23.000,00 AC$ita troca por casa
'

Alven. Rua Goiás, 53 - Vila Lenzi 100,00 542,40 03 80.000,00 Aceita ca�a em Jaraguá

Rua Cristina Bauer - Schroeder
Flua Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte
Rua OIto Meier - Vila Lenzi
Loteamento Santo Ántôflio - Três Rios do Norte
Rua Antônio Gesser - Czerniewiez
Rua 748 (ao lado Áecreativa Marisol) - Vila Baeperidi
Rua João .:lanuário Ayroso (pr6x. Arroz, Urbano)'

'

Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau

Rl,la Teodoro Reeder - Água Verde
Rua 620 - Lateral da Manoel Francisco da Costa
Rlla Victo,r Rosemberg - Vila Lenzi
Rua Tomáz FrancisCQ da Costa - Centro,
Rua Amazonas - Centro
Rua Walter Marquardt (frente ao 2820) Barril do Rio Cerro

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

APARTAMENTOS

Rua João Picolli, 104 - 22 andar frente
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1320 - Edifício Isàbela - 12 andar
Rua Barão do Rio Branco, 760 - Edifício Sehiochet - 8g andar
Ed.. Marajá,- n2 103 - Centro

QUARTOS VALORRSENDERE
03
03
03
02

OBSERVA ÕES
Condições dé pagamento à combinar
Assumir financiamento de 145 meses com base de R$ '800,00
Assumir financiamento 135 �eses com base de R$ 1.300,00
Condiçõe� de pa�m,nt à,combinar' ,

48.000,00
47.000,00
42.500,00
48.000,00

'TERRENOS
ENDEREÇO ÁREA(Ma)

450,00
2.180;25
375,00
360,72
468�00
494,59 __

345,00
420,00
364,00
499,80
51'0,00
371,00
385,70
800,00

VALORAS

5.500,00
'19.000,00
15.000,00
6.600,00

,

14.800,00
18.000,00
18.000,00
10.600,00
16.000,00
12.000,00
21.500,00
2&.500,00

,

30.000,00
5;3.000,00

, OBSERVAçÕeS
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 pàganíento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Aceita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à combirtar
Aceita parcelamento

, CondiçOes de �ganíento'á combinar

C;ondiç&s de pagamento'à combinar'
Condições de pag\lmento à combinar

Certificado ce Qualidade
Empresarial eProfissional

EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO
Floriani

,

Equipamentos
'Destaque do ano
no comércio de
móveis e

�
.'

"\ equipamentos
_........__

' ,--............. para escritório

Elevado�econheciinenlo obtido
M, pesquisa do Opinião Púhli.,11
realizada por este Instituto

..

e coníerido à

l>ulee Parreira
Diretora

Cascanl - 1997

FLORIANI EQ'U'IPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
Computadores,
máquinas de
escrever,
calculadoras,
relógios, fax,
arquivos, cofres,
roupeiros, cadeiras,
escrivaninhas,
armários,
'ventiladore.,'

, bebedour()S,
móveis, escolares,
m6vels e

suprimentos para
InfOlimática,

, .tlquestas,
quadros, estantes,
ckt açó e outros.,
ASSISTiNCIA
TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM
GERAL

RUA VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 353 � FONE/FAX: (047)�72·1492 � JARAGUÁ DO SUL· SC

"
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CORREIOD()POvo·.4 CL�S'SIFICADOS DE IMÓVEIS ,

Jaraguá do Sul, 18 de abrir de 1997

APARTAMENTOS

CENTRO
EDIF.RES.ÓUNKER EMCONSTRUÇÁONOCORAÇÃODACIÓADE2E3'
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Carvalho - Apto. cl 193m2 (32 pavimento) - 3 qlos. sendo uma suíte
e demais' dependências. R$ 80.000,00

•

Excelente cobertura no Edif. Riviera cl 246,oom2 - pröx, ao Beira Flio

Clube�eCampo
Ed. Sehiochet -Apto. c/ 121,78m2-102 andar- 3quartos sendo 1 suíte,
demais dep. - R$ 35.000,00 + fin�nciamento�
Ed. Maguilu - Apto. c/,52m2 -1 2andar, 1 qto, sala, COZ., BWC,lavanderia,
garagem - R$ 2!}.2oo,oo

CENTRO· Excelente casa em alv. cl aprox, 200M2 - Rua.Domingos da Nova
CENTRO - Excelente casa em alv. (sobrado) cl aprox. 340m2 em terreno,
cl 409,50M2. Rua Max Wilhelm, ,

"

FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176M2 - 4 gtos. sendo uma sulte.
. Localização nobre. ,

,

NOVA BRASfLiA • Casa em alvenarla cl '3 qtos, c/ 136m2 em terreno cl
480m2
SÃO I.ufs - Casa em alv. cl 3 quartos. demais dep. - R$ 45.000.00
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. c/ 3 quartos em, terreno cl 495m2
- R$ 26.000.00
BARRA DO RIO CERRO' Casa em alv. cl 150m2 em terreno c/ '.500m2
- Rua Bertha Weege. ,

JOÃO PESSOA· Excelente casa em alv. cl 124m2 mais anexo cl 24M2 e

térrenO cl 420m2 • 1'1$ 45.000.00
VILA NOVA· Casa em alv. c/.112m2 em terreno c/452.33m2
ILHA DA FIGUEIRA - Casa mista c/120m2 em terreno c/ 40.0m2
BARRA DO RIO QERRO - Casa em alv. c/110m2 em terreno cl 345M2 • 3

quartos, demais dep.
JARAGUÁ.ESQUERDO - Casa em alv. c/140M2 em terreno cl 350m2• 3
quartos. sendo 1 suíte. demais dep.
CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 192m2 em terreno c/504M2· 3 dormitórios.

.. demais dep. .

P
,

'

,

CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 196.50m2 em terreno cl 41 0.25m2 • 3 qtos,
demais dep.
VILA NOVA - Casa em alv. c/ aprox. 190m2 em terreno cl 1.139.76M2 próx.
Beira Rio:

CASAS

"'.�.' " Compra- Vendé

r�' Administra Imóveis

P I�Z"ER.A. Implantaçã» e

Vendas de

I Loteamentos
CRECI1713..J

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

Fone/Fax: (047) 372-1438

Realize seu sonho

hojemesmo adquirindo
'seu terreno.

.
.

Loteamentos:
Ilha da Figueiraou
Vila Amizade

,

�

Ultimas unidades a venda.
Entrada +financiamento

-

,

"

I,;··/ßLIß
'

',' �.

-�, f.N"T-- r- .

312-1431

TERREN·OS
VILA NOVA � Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.
ao Fórum e ao Breithaupt

.

ILHA DA FIGUEIRA �Terreno de esquina cf 579,OOm2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
.

CENTRO· Preso Epitáeio 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
NI;REU RAMOS - Terreno medindo, 3.400m2 localizado nas

margens da BR-280 - R$ 20.000,00
VIEIRAS • Terreno medinçlo 6.991 m2 si ben'feitörias
R$ 50.000,00

,

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

'

JOÃO PESSOA· Terreno cl � .350,m2 si benfeitorias -

R$ 20.000,00 '

JARÄGUÁ-ESQUERDO -Cond. dasAzaléias terreno cf721 ,57m2
JARAGUÁ·ESQUERDO • .Oond, das Ázaléias t�rreno cl "

'1.061.82m2
ESTRADA GARIBALD' (E,xcelenteCHÁCARA) � Terreno cl

5.980";2 edít, cl duas casas em alv. cl 120m2 e 180m2

respectivamente. R$ 75.000,00

SALASCOMERCIAIS
EOIFíCIO MARK PLACE - Té�réa e no 13° andar - Rua
ReinoldoB,au
,"

'

BARRA DO RIOCERRO·2 salas comerciais oI 60m2 cada
,

(sala + BWC) Preço total R$ 45;000,00
RUAJOINVILLE -Prédioem alv. c/2 pavímentosconstínndo
de duas salas comerciais + 2 aptos. + 1 galpão em terreno
c/1.200m2

'

��. 371-7931
Rua Antonio C� Ferreira 197

..,., IMÓVEIS· CREC11741-J

COMPU • VENDE • LÓTEIA • ADMINISTU • INCORPOU
. '

/)móvel ' m2 Qtos GIU' Bairro Endereço/Ponto Ref, PÍ'eço'R Informações Gerãis "

Sobrado 300 4 2 Versalhes f"' R: Herold Hesse, 3(i) 75.000 Semi acabadolNegociáveis
CasaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela'
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolta, 474 85.000 Aceita carro/lrnóvél - valor
CasaAlv. 120 4 - AnaPaula Rua 634 - 10,3 25.000 Casa em construção/Troca
CasaAlv. .180 4 2 Centro R. José Ernmendoerfer, 139() 80.000 Troca por apartamento I

'Casa Mad. 60 2 'I Corupá R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
Casa Alv, 220 3 II 1 Vieiras- R. Adolfo Tribess, 5" casa 85.000 Aceita casa de maior valor

. CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 1'20 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 ' 28.'000 Aceitacarro até R$ 8.000
Casa Alv, 48 2 - Guaranúrim R. 84 V.Nova (Guaramirim) 12.000 Aceita terreno em Jaraguä
CasaAJv. 98 3 I Ana Paula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 I Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

c

'1

Apto OK 273 4 2 Centro Ed. Athenas _ 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
,

Apto OK 153 3 I Centro Ed. Schiochet- J 2° andar 'SO.OOO + CEF / Aceita troca casa
Apto OK 178 3 2 Centro Ed: Carvalho (Rua CEF) 7S.000 Quitâdo - 2 vagas garagem

" Apto OK 130 3 I Centro Ed. lsabela - 2° andar
'

30.000 + CEF - aceita carro/lote
'

Apto OK 130
'

3 I Centro &1. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa ,

Apto.,Cons. 112 3 I Barra Res. HaITi Marquardt 40.000 Aceita terreno/Ent. maio/97
'Apto Cons, 13S 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 70;000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 8S 3 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 483 - - Versalhes ,Rua 812 - Versalhes II 18.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 366 - ,- Guaramírim Rua 144 . Lot. Rausisse '10.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 10000 - -, Nereu Após Nereu - BR 280 ' 8.500 Negociáveis
Terreno" 8000 . . Nereu Próx. Arroz Zanghelini '3S.000 Aceita parcelar ,.

Terreno 86S - -, Nereu Rua André \,oltolini 12.000 Negociáveis/Parcelado
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 - - VilaNovà Pró". Fórum/Rádio �BN 33.000 20% entrada - saldo 20x
Lotes Vários -

"

Sta Luzia ResidencialGeranium 8.000 SEM ENTRADA 220 p/ mês-

Lotes Vários - - VilaRau Residencial Renascença Diverso! 30% entrada - Saldo 24 x
.

Lotes. Vários -
,

- VilaLenzi Residencial Piermann I Diverser 30% entrada. - Saldo 24 x ,

Lotes Vários � - Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x '

Chácara 180000 - - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km IS' ,80�000 Casa älv, - Aceita trocar
Chácara 1l1SOO - . Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20�000 Sem moradia - Troca/parcela
Chácara 49172 . - Corupä Estrada Bornplant . Km 8 8.000 ' Semmoradia - Parcela

"Chácara 20000 -. - Rio Cerro Rio Cerro II � Km 20 SO.OOO Casa com 183m2 / Troca .)

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



Jaraguá do Sul� 18 de abril de 1997 CLASSIFICADOS DE 'IMÓVEIS

L·TOA.

L,OCAÇÃ�
Cód. 623 - Casa de alv. GI 2 quartos, 2

banhelros, sala, cozinha, lavanderia e

garagem, podendo a parte da fr,ente se utilizada
comercialmente. 'Bairro João Pessoa, próximo
ao SUpermercado Obis Irmãos - R$ 300,00
Cód. 633 - Apto. c; 2 quartos, na Rua Joinville,
,3511, defronte a DG da Weg - R$ 400,00
Cód. 654 - Sala comercial - Av: Mal. Deodoro
da Fonseca, ,97 sl097 Ed. Diener - R$ 390,00

°

Cód. 657 - Salas comerciais (17m 14,5 x 4) - R.
Manoel F. da Costa, 973 - João Pessoa - R$
250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos)
Cód. 660 - Sala comercial cl banheiro (área
30m2) - R. Reinoldo Rau, 399 - Center Foca si
4 -centro - R$ 500,00'
Cód. 663.- Sala comerciai (área 40m2) R.
marina Frutuoso, 180 - Centro - R$ 300,00'
Cód. 696' - Terreno (15x28) R. Bernardo
Dembusch -.R$ 250,00
Cód. 697· - Terreno (450m2) R. Marina Frutuoso,
em frente Schoppinq Jaraguá, Centro - R$
250,00
Cód. 688 - galpãocl 100m2, próximo a Weg II,
c/2 escritórios de 75m2 caoa.c/ 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

VENDA
Cód. 126 - Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R.
Erwino Menegotti, R$ 38.000,00

.

Cód. 242 - Apto. cl surte": 2 quartos e garagem
na;R. Germano Marquardt, próximo à Marisol -

R$ 40.000,00
'

"

Cód. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge
Lacerda - R$ 58.000,00

, Cód. 396 - Terreno cl 337,50m2 .13,50r'n2 (13,50
x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00
·Cód.125 - Casa de al,v. (área 127m2 em terreno
de 400m2) cl 3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc,
área serv., desp., garagem I Latera! R. Princesa
Izabel, Vila Maba - À$ 35.000,00
Cód. 137 - Casa el alvenaria - 220m2, semi
acabada cl surte, 3 quartos, demais

dependências, situada no Residencial
Piermann - R$ 50.000,00
Cód. 142 - Casa mista cl 140m2 em terreno
364m2, sendo 3 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc, dep. emp., lavanderia e.garagem. Rua 271,
n!! 35, lateral da R. Alagoas. Valor R$ 35.000,00
'C6d 143 - Casa em alvenaria cl 120m2, em
terreno de 375m2 sendo 4 qtos, bwc, sala, copa,
cozinha e gáragem - R. Elprdeo Martins, 307 -

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

garagem - R. das Acácias sln!!, Ilha da Figueira.
Valor R$ 45.000,00

Parecer Comercial.
Incorporação

Vende - Administra

Compra - Aluga

'DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO177o.J .

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
CócI. 135 - Na Reinoldo Rau, 3 qtos, e demais dependências. - R$ 58.000,00 - Bom para financiamento
CócI. 140 - Rua 25 de Julho, com 2 qtos, sala, copa, coz, lavand., BWC - R$ 40.000,00 Neg.

CASAS
CócI. 33 - Casa na rua Victor Rozemberg, boa para financiamento - R$ 15;000,00
CócI. 46 - Casa mista na rua:Walter Marquardt, 180m2, 3 qtos, sala, coz., BWC, garagem, etc. Terreno cI.647m2 sendo 17,00 m de frente,
excelente ponto comercial- R$ 80.000,00 • Neg. ao lado do Sorvetão II

C6<I. 47 - Casa de alv. na rua José Emmendoerfer, com 31 Om2,.4 qtos, uma suHe, 3 salas, copa, coz.,lvanderla, 5 BWC, dispensa, garagem
p/2 carros, churrasqueira, hidromassagem, teto solar, terreno com 680m2 - R$ tao.coo.oo - nego - aCeita terreno
CócI.l05 - casa na Luiz G. Ayroso, com 3 qtos, 2 salas, eoz., BWC, dispensa, área lIe serv., garagem - R$ R$ 50.000,00 - nego

.

.

CócI.95 - casas na Ilha da Figueira, próx. Supermercado Junges, ums de alv. com 110m2, 4 qtos, sala, copa, coz.,lavanderla, BWC, garagem
e outra de madeira com 3 qtos., sala, coz.,lavanderia, BWC, garagem, ambas construldas no mesmo terrreno - R$ 35.000,00 - neg.
·CócI. 206 - Casa na rua Angelo Barufti, com 2 qtos, saía, coz, BWC,lvanderia, garagem - R$ 28.000,00 nego 1l

CócI. 149 - Casa na rue Francisco Hl!Jska, com 3 qtos, sala, éopa, coz, conjunta, BWC,lavanderla, garagem - R$ 4�.ooo,OO nego .

- Cód. 57 - Case de madeira na.rua Max Wllhelm, ao lado da Pizzaria Casarão � R$ 35.000,00 nego - Ótimo ponto comercial
C6<I. 251- Casa de alv. defronte aWeg II, com 2 qtos, sala, eoz, bwc,lavanderla, garagem, sacada, pronta para financiamento -asas.ooo.oo
-neg.
CócI. 215· Casa na rua Luiz G. Ayroso - Jaraguá-Esqúerdo, com 3.qtos, 2 salas, copa, coz., 2 bwc,lavanderia, garagem para2 carros, terreno
com 400m2 - R$ 32.000,00 .

.

Cód. 252 - Casas (02) de alv. defronlll aWeg II, 1· com 311tos e demis dependpências 21 com 2 qtos e demais dependências
Cód. 79 - Cala nl rua Joio Pllninlcheck, de alv. com 2 lultel, 3 qt08, copa, laia, co�.BWC, ·garage, terreno com,

414m2 + uma de madeira - RS 68.000,00 neg.
'

GAlPÕES
CócI. 202 - Na rua Àodolfo Hufeenuessler, próx. a Duas Rodas Industrial- R.$ 70.000,00 nego .

CócI. 184 • Ótimo galpão, próx. a Recreativa Breithaupt, com uma área de 7.500,00m2, localizado a loomts do asfalto, com 22QOm2 de
construção - R$ 120.000,00 nego

TERRENOS
C�. 119 - Terreno Vila Nova, com 392m2 - R$ 22.000,00 � Neg.
Cócl. 115 - Terreno na Ilha da Figueira, de 450m2 -.R$ 10.000,00 nego
�d. 208 - Terreno n� lateral da José T. Ribeiro com 567m2 -.R$15.oo0_,po ou R$ 5.000,00 de entrada + parcelas
CócI. 16 - Terreno defronte a Ciluma, de 400m2 - R$ 16.000,00 - nego .

CócI.l96- Terreno no Iot. Amizailecom 525m2- R$17.ooo,oo - nego
CócI. 199 - Terrenos no lot. São Cristóvão, com 398,40m2 - R$ l1.ooo,OQ - nego
Cótf.l98 - Terreno no lot. Dona Alzira - R$ 20.000,00 - nego
CócI; 07 - Terreno no Iot. Azaleia. Jaraguá-Esquerdo, com n9m2 - R$ 25.000,00 - nego

.

CócI. 98 - Terrenos no lot. Divin6polis -Ilha da Figueira - R$ 11.000,00e 13.000,00'- nego
. CócI. j50� Terreno lot. Enke - Barra- R$11.5oo,oo- neg. .

.

Terreno lateral da 25 de Julho - Vila Nova próx. a conto Gatol • AtOl, com 848m2 � 17/38 - RS 30.000,00 n.g.

ALUGA ,

Ótimo galpão, Barão do Rio Branco, ótimo para lanchonete e diversOes noturnas, etc. - R$ 800,00 nego

, .

CORREIOOOPO\}O �5

LOCAÇÃO ,
.

.

.CASA DE ALVENARIA: é/3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha, área de serviço. garagem para 2

carros, Vila Nova· R$ 400,00
.

�.
R.._oIDeociorodoF_ n1l1594

, &� Vita Nova - Jaraguá do Sul- SC

"-" . FONE (047)
I '.�' 372.;()153·371-6475

.
..

. CRECI1762.J
.

.

'CASA ALVENARIA: Bairro Chico de Paula - RS 25.000,00
·CASA ALVENARIA: Bairro Centro - R$ 125.000,00
CASA ALVENARIA: Bairro Vila Lalau .. R$ 34.000,00
CASA ALVENARIA: Bairro Amizade - RS 18.000,00
CASA ALVENARIA 2 pisos: Bairro Ilha da Figueira - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: Bairro Ilha da Figueira· R$ <40.000,00

,.

CASA ALVENARIA: Bairro Vda Nova • RS 25.000,00

CASA MiStA: BaIrro Santo Ant6n1o - R$ 10:000,00
CASA MISTA: BaIrro Vila Lalau • R$ 32.000,00
CASA MISTA: Centro - R$ 35.000,00
CASA MISTA: Bairro Três Rios do Norte· R$ 14.000,00

CAS� MADEIRA: bairro cZemleWicz • R$ 13.000,00

'FERRENO: cl 9OOm> + casa.antiga - Flguelrá - R$ 75.000,00
TERRENO: cl 539m> Estrada Nova· RS 11.000,00
TERRENO: cl 579,eom2 BaIrro Ilha da Figueira· R$ 10.000,00
TERRENO: cl 325,1()m2 BaIrro Ilha da Figueira· R$ 11.000,00
TERRENO: cl 319.7OS,OOm> Rio Molha - RS 70.000,00
TERRENO: i;I 85.000,()()m2 Rua Joinville RS 220.000,00
TERRENO: cl 2.000,()()m2 Rua Waller MarquaIdt - RS 10.000,00
TERRENO: cl 485m2 Lot�ento Piazera - RS 7.000,00
TERRENO: cl 392m> Loteamento Plazera RS 7.000,00
TERRENO: cl 510m2 Bairro Vila Nova· RS 28.500,00
TERRENO:.cI 39.728,()()m2 Bairro Amizade
CHÁCARA: cl 175.000,00 Jaraguazinho • R$ 25.000,00

'Gráfica e Editora CP Ltda.
,

RuaWalterMarquardt, 1180
Fones: 371·1919 - 372-3363 - 371-1944

Composição - Fotolito -Jmpresãa

Valorize Seu Imóvel
,

#

Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
ínterfone

372-3090

NSEN·

CONSTRUIR?
REFORMAR?
CONTRATE' A MELHO,R!

00
EMPREITEIRA
PINBEIRO
Mão de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt; 115 .-, Folies.: 372-2486 e 973-9733

(

' ..
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CORREIODOPOVO -6 CLASSIFICADOS DE' VEÍCVL�S I IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1997 '

"" HABITAT
�OMPRA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

MOßI IARA
CI1tCt4JAtI

VENDAS
CASAS
101- Casa 2'20m2 cl suíte + 2 dormitórios demais
dep. Rua Campo Alegre .

.102 - Casa 160m2 cl laje 3 dormitórios - Bua
Epitácio Pessoa
103 ,- Casa com 100m2 com 3 dormitórios
Loteamento Ana Paula.

'

104 - Casa com laje 130m2 terreno com 520m2
- Estrada Rio da Luz próx. Malwee
105 - Casa de alvenaria com 180m2 com suíte +
2 dormitórios demals dependências - centro.
106 - Casa com 150m2 cl3 dormitórios + dep. de
empregada Rua Itajaí.
1'07 - Casa com 368m2 terreno com 727m2 próx.
Hospital Jaraguá

APARTAMENTOS
201 � Apartamento Cond. Amizade 3 dormitórios

Poupança + financiamento
,

202 - Apartamento Ed. Carvalho com 155m2com
3 dorm. Poupança + financiamento.
203 - Apartamento cl 3 dorm. (sufte) Ed, Izabella
Poupança +. financiamento
204 -Apartamento com 3 dorm, (suíte) Ed.
Izabella "Quitado"

'.

205 - Apartamento Ed. Vila,Nova': Entrada'-I:
financiamento.

TERRENO
, 301 -, Terreno com 598m2 Lot. Papp
302 - Terreno com 540m2 Lot. Versailles
303 7 Terreno com 400m2 Centro

'

,304 - Terreno com 525m2 Vila Rau
305 - Terreno com420m2 Bairro Á'gu_a Verde
306 - Terreno com 3e2� Lot. Kaiser
'307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella
- Ilha da Figueira
308- Terrenocom560m2Lot.San PieroPoupança
+ financiamento ,

309 - Terreno com .300m2 Rua Ney Franco
3tO - Terreno com 720m2 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 37.000m2 - Vila Amizade
315 - Terreno com 1.250m2 - Rua Treze de Maio.
316 - Terreno cl 650m2 no Cond. das Azaléias

ALUGA-SE
401 '- Apartamento Edifício Carvalho com 3
dormitórios

,

402 - Casa com 3 -dorm. Bairro Brazão
404 - Apartamento Ed. Imigrantes
405 - Sala comercial Leopoldo Janssen
406 - Casa próx. Elásticos Zanotti - R$ 250,00
407 - Apartamento Ed. Juliana com 3 dorm.
408 - Casa em alvenaria Rua Preso Juscelino
próx. Corsário
409 - Sala com 25,m2 .Ed. Picolli - Centro
410 - Casa com3 d(i)rm. Rua Max. Ziemann
411 - Apto. Ed. procópio cl 2 dormitóios
412 - Casa de alvenaria cl 3 dorm. na Av. dos
Imigrantes

atiA "UPESCIIMIDT, IS7
(AO lADODA I"I FERRACENS) ,

,

FONE: 371-8009

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IM9BILlÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINIISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

Em construção - Sistema 'de Condomínio

EdN. Petún/e - R. José Emmendoerfer
- Apio. c/111 m2 - 22 andar, cf 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrOnicà - R$ 50.000,00 - entrega chaves em abril/97
EdN. Dlenthus-RueMerfneFrutuoso

'

",'
'

- Cobertura Duplex 904 c/397,80rn2, cf 3 suítes e demais dep.lareira - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada + parcelas de condomínio
a partir de R$ 2.041,16, reajustados pelo CUB

'

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

parcelas pe condomínio a partir de R$ 1.233,40 reajustaoos pelo CUB
'

- Apto 304 cf 214m2 - entrada .. parcelas de condomínio a partir de R$ 1,098,50 - reajustados pelo ÇUB
- Cobertura Duplex 903 c/397,80m2, cf 3 suítes e demais dep., lareira, churrasqueira na sacadarn, 02 vagas de garagem - Entrada + parcelas'
de Condomlnio a partir.de R$ 2.149,38

'

,

Edlf. Ameranthus RueAdolfoSäcerf'-'et deRueAmaZonas (SCAR)
,

- Apto c/300m2, temos disponlveis apartamentos n2 301, 302, 50�. Entrada + parcelas condomlnio de,3,65 Cubs (R$ 1.544,13)/mês.
Resldenclsl Tulipa - RuaÂngelo Schlochet

"

'
,

- Apto. 401 com 146,96m2 - Entrada R$ 12.082,00 - parcelas de Condomínio de 2,04 Cubs (R$ 863,03)/mês
- Apto. 604 cf 152,22m2 entradá R$ 12.496,00 + parcela de condomínio de 2,11 Cubs (R$ 892,63)
ResidencialAmerlllys RueÂngelo Torinelll- Vlle Nove

'

:
- Apto. cf01 suite + 02 quartos e demais dep., sacada o/churrasqueira - Entrada R$ 23.000,00 + parcelas de condomínio de 1,934 Cub (R$
818,17) - entrega chaves nov/9S
- Apto. cf 01 suíte e demais aep., sacada cf churrasqueira - Entrada de R$,19.440,00 + parcelas de 1,612 Cub's (R$ 681,95)
ResldenclelMagnólle • R. Pe. Pedro Frenken - Centro
- Apto. cl 1 suíte + 1 quarto e demais dep. - entrada R$ 14.140,75 + ,assumir parcelas de condom íni? de 1,855 Cub's (R$ 784,75) - entrega
chaves emNov/99" ,

CASAS
'.

- Gasa alvenaria c/ 200,00m2, na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. 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$ 180.000,00
- Casa c/320,OOm2 - 02 suítes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/jantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, 'churrasqueira, piscina
5;OOm x 10,00m - R. Gustavo Hagedom - Vila LE!nzi - R$ 180.000,00,

' '

, ,-
'

- Sobrado em alvenaria cf estilo rústico, bom estado, cf suíte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e tijolos maciços - Barra

Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.

7 Casa em alv. cf 03 quartos. e demai� dep. - R. Luiz PicoUi - R$ 47.000,00

TERRENOS
- Terreno cf 28.269m2, no trevo que vai a Blumenau cf 165m de frente p/ BR 413, contendo uma casa de madeirà c/150m2 + galpão
de alvenaria c/200m2• R$ '170.000,00 (

,

- Terreno cf 450m2 - R. Amélia Flscher Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno c/392,OOm2" RuaErnestc;> Lessrnanrr- Vila Lalau - R$18:ooo,00 '

- Terreno cf 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
-Terreno c/lSO,OOm2 - R. LaI. - R. Lai. da José T. Ribeiro - Próx. TubosMohr - R$10.500,00 ou entrada R$ 3:000,00 + 5parcelas.de R$1.500,OO
- Terreno cf 616,OOm2 - R. Bemardo Dornbusch - Pr6x. Marisol - R$ 65.000,00 ';

: Terreno cf 420,00m2 - 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, e o terreno com 654,OOm2• Rua João Ft'anzner, em frente ii
Igreja São Luiz Gonzaga. Preço R$ 39.800,00.

'

.

- Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720 - R$ 80.000,00 -aceíta parcelamento ou troca parcial p/ apto/terreno.

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto cf 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) :

,

- Apto. c/ Ó2 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - Ed. AnthÚrio
- Apto. ci 03 quartos, sala, cozinha e dernats dep. - BR 280 Guaramirim
- Aptci. c/ 03 quartos; 03 BWC, C/'dep. empregada - R. Preso Epitácio Pessoa
- Apto. cf 02 quartos e demais oeo., si garagem - R. Max Wilhelm, 837
- Casa cf 01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. cf 02' quartos e demais dep. - R. AntOnio C. Ferreira - pr6x. Arte Laje
- Apto. cf 01 quarto e demais dep. c/ ar condicionado - R. Joinville
- Apto. c/ 01 quarto, copa, cozinha e BWC - R. Joinville
- Apto.,c/ 01 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Apto. c/ 02 quartos + 02 BWC e demais dep. R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Sala cf mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença
- Salas comerciais em diveros locais

..
'

\
'

R_ EPITÁCIO PESSOA" 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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5 de Julho, 1430· Vila Nova'
"

.• ,,"'< �E(J�: .371-7332,< •
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•
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Sexta eira, 18 de abril de 1997 .
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na
saudlule". o Passado só é impôrtante se

o seu tempofoi bem'empregallo.
Bariodé.ltapoeu

Há8anos
-Em 1989, a estatística demonstrava que, emmatéria de energia, Jaraguá do
Sulera o to-consumidor,parademonstrara vitalidadedo Município. Durante
o ano de 1988 era o décimomunidpio catarinense de maior consumo de

energia elétrica, segundo dados fornecidos pela Celesc à Associação
Comercial e Industrial. Nomês de dezembro, o consumo era de 11.419MWh,
maso acumuladodo anO somou 143.600MWh,Mestandoàfrente osMunicípios
de Joinville, Blumenau; Criciúma, Florianópolis, Brusque, Itajaí, Tubarão,
Chapecó eOctacüio Costa. lqrqguádoSul registrava em dezembro, omaior

.
.

aumento percentual de consumo de energia, com 13,72.%. Em número de

consu"midores, que soma 16.881, o�Municípió posicionava-se em décimo

primeiro lugar.
Häõ onos

-Em 1991, como verdadeiro tribumà belezaassistiam-se dois eventos sociais.
Ás iep�ndê,!Cias da Boate Marrakech ficaram pequenaspara abrigar a
assistência que aplaudiu a novaMiss Jtlfaguá, Sibele Cordeiro. Osjurados
ainda escolhiam llisabetePradi comoprimeira Princesa eMiss Simpatia, e

- /
.

deram o título de segunda Princesa a Sinara Weber. Sibele representava ..

Jaraguá do Sul no "Miss SC".
- A professora eDra. AracyWitt dePinho, diretora da Faculdade de Saúde
Pública, da Universidade deSãoPaulo, notificava ofalecimento do estimado
cidadão FREDERICO WITI', qntigo assinante do CORREIO 00 POVO, e

eficiente colaborad6r do ôrgãa de imprensa, nos primórdios da "Gráfica
Avenida", ocorridono dia 16demarçode 1991. Segundo s.e recorda, durante
uma. longa fase dá vida do semanário, ele era regularmente impresso na
Avenit:k,�Getúlio Vargas, esquina da Praça do Expedicionário, jornal que
pertenceunopassado a Venâncio Porto, ArthurMüller,Honorato Tomelin;
e que deixaram marcas profundas de suas atuações.

.

Há4anos
- Em 1993, a coluna 'Reminiscências' trazia um comentário sobr� odirigível

. .' \ .

"Hindenburg", quepassava no dia T'<de dezembro de 1936, sobre a região,
sendo vistofazendo evoluções (Eine Schleife) um laço no céu jaraguaense,
seguindoparaHansa e SãoBento doSul, retomandoporJaraguá, Bananal
(Guaramirim) em direção de Joinville. Soube-se depois, que o di-rigível
"Hindenburg "fazia uma viagem de 24 horas (fora de sua rota habitual) e
trazia à bordo óficiais-brasileiros, 08 ministros da Marinha, da Guerr� e

outras ilustrespersonalidades, entre eleso capitãoFelintoMüller. Navegava
a uma velocidade de 120 km/h. e estava a uma altura de mil mettos. O já

.

falecido relojoeiro Oswaldo Beins, radicado. há muitos anos ein Jaraguâ;
liberava umafoto 'para a nota, mostrando o dirigível sobrevoando a vizinha
cidade de Blumenau; em 1936.

HâI anos
-Em 1995, o Conselho Tutelarda Criança edoAdolescente recebia um veículo

Volkswagen, adquirido com recursos provenientes da contribuição de 1%

.sobre o imposto devidoporempresas da cidade queparticipam doprograma.
A entrega erafeita pe'lo vice-prefeito, dr. Alfredo Guenther.

.

-O presidente" da Celesc, Paulo Merl:er vinha à Jaraguá: d<Jßul, mantendo
audiências com os-prefeitos da região, almoçando com os empresários, que
foram recebidos primeiro, Depois manteve audiência com os deputados
estaduais Geraldo Werninghaus (P,FL) e IvoKonnel (PMDB), acompanhando
estesMeiler em cada audiência comprefeitos e lideranças regionais. Oprefeito

. Yasel acompanhado. do secretário de Obras.Afonso Piazera Neto, solicitava
obrasdé instalaçãodaeletrificação rural nas regiii.es onde ainda não existe,
descrendo que sairia.

'
,

\ .

RIO DO SERRO E SUA HiStÓRIA. (58) - APONTAMENTOS
Concluía o diretor do "Jornal O Dia" o seu

arremedo. aos supostos diabos loiros do Sul do.
Brasil, escondidos nas selvas de Blumenau, "de
onde era originário o "Urwaldsbote", para cair
sobre.o Brasil com um von Kluck caiu sobre a

Bélgica, terra de nascimento do fundador de
Jaraguá do Sul - o engenheiro e coronel Emüio
Carlos Jourdan. O que não podia fazer o ó4io
nessas ocasiões....

.

O que originou toda essa celeuma, foi o
documento abaixo transcrito: "C. T 'Alagoas" -

15/4/1917 - Ao Exmo.sr.Govemador do Estado
de Santa Catarina - Respeitosos cumprimentos -

. Foi chariuuJa minha atenção para um artigo da

primeira coluna di? '0Dia: de hoje, jornal oficial
do governo de V. Ex., segundo me dizem e órgão
oficial doPartidoRepublicano de Santa Catarina.
Se 000fossem essasqualidadesque caracterizam
esse jornal, eu não me animaria a tomar a

preciosa atenção de V. Ex. e 'ainda meno�
abusar de sua'benevolência para escrever esta

carta (telegráfica). D!ixo de analisar diversos

tópicos do aludido artigoporencerrarem assunto
que não me compete o julgamento, mas ao

Governo Federal de quem, recebo ordens e em

nomedequemme cumpreagir. Quanto ao critério
como devo conduzir-me em todas as emergências
em que encontrar-me, eu rogo a v.. Ex.. ter a
bondade dejulgarque eunão teria sidonomeado
Co�ante de um navio de guerrabrasüeiro, e
eomissionado, sem ter dado ao mesm'o Governo
que me designou para o Comando é para
Comissão, provasde equidbrio e de compostura.
No caso a que refere o '0 Dia', de haver eu

dispênsado o concurspdasaumridadesdoEstado,
com omáximo respeitopondero a V. Ex.queo sr.. .

dr. ProcuradorSeccionaldaJustiça Federalneste
Estado devia ter sido a única autoridade a ser

ouvida; e se deixei de cumprir este dever, a que
era obrig{!flo, asseguro a V. Ex. ofiz no interesse

, ,

da ordeme, sobretudoparanâochamara odiosidade
e possíveis represálias sobre indivíduos, muuo dos,
quais; talvez. sem culpabilidade' nos fatos que se

passamnesteEstado.Mqsassumoa respÔnsabilidade
terfurtado à ação da justiçapessoas criminosas. Há

. dias, oProcuradordo Estado de SCproc;urou-T1If!, a
bordo deste navio, e ãizendo-se comissionadopor V.
Ex. que desmentisse os fatos referidos iro aludido
telegrama. Nãome sendopossivelatenderaopedido
quemeerafeitopediaosr. dr. ProcuradordoFJtado
que �spondesse a V. Ex. que sobre o assumo do

telegrama.eu estaria disposto a ter: com V. Ex. uma .

conferência em carater reservado, uma vez que me

fosse marcOlJo·dia e horapara essa audiência que
porseu intermédio .solicitava. Com esta incumbência
retirou-se de bordo daquele alto funcionário do .

Estado. Até hoje nenhuma resposta mefoi dada e
.

nemmesmo foi tomadoem consideração o pedido .

de audiência. Desde essemomentofiquei,portanto,
com direito de nãomais recorrerpara o governo
doEstado, lima vezque, V. Ex. se recusara a ouvir
me sobre o assunto que diretamente afetava seu

. governo. Deste fato dei conhecimento às
autoridades superiores, e continuei a agir como
me tem dito o meudever e o iliteresse nacional.

Asseguro a V. Ex. que tudo tenho feito para
impedir excessos, e nem me deixo influenciarpor
intrigas. Tenho critério bastante para conduzir
me e calma para apreciar os acontecimentos. O
artigo que me obriga a tomar apreciosa atenção
de V. Ex. encerra assunto que eu não me animo a
discutirpelas conseqüências quepoderiam advir;
vou remetê-lopara as autoridades superiores com
todas as infof11Ulfões que ele comporta e análise

.
a que ele me obriga. Apr&veito o ensejo para
apresentar a V. Ex. os protestos de minha alta

consideração e profundo respeito. [ass.]
Augusto Durval,tla Cost« Guimarães, Capitão

.

de Corveta, Comandante".
.

.

Fritz von Jaraguá - 4/97.

A belaproprietlotk rural deRicordo Wendorff, emRio Cem)l/, na anJiga estroda Jaraguá - Pomerode.
Blunrenaú. Emmeio de temJsplantDllas e bem.cuidodas; aparece o estabeleciinenlo, emprimeiroplano,
ondesevêumautomóveldemarcaestrange� uma bemmontada sert'Ql'ià queRicordotinha emsocÜldatle
com Ricardo Roeder. Em segundo plano, na parte de trtís, as estrebarias com gado e criações as mais
variadas, e na frente a tanoaria. Nos fundos uma casa confortáve4 onde ainda reside a viúva de Max
'.' '.

Schneider. sm. CeciliaWendorffSchneider. cercoda dos filhós. IUJI'QS e netos
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por Egon Iagnow
.

.

Lembranças dopassado
No OrienteMédio e Norte

da África'é comum, em
escavações'arqueológicas,

\ encontrar uma cidade

construida sobre a outra.

Isto deve-se afatores
.

naturais. Uma cidade

abandonada por um ou

outro motivo, ou seus

moradores mortos na

guerra, era soterrada pela
areia. Depois construia-se
outra sobre a mesma, na .

maioria das vezes, nem se
sabendo da existência da

anterior. Rua Abdon Baptista, entre 1910 e·1920
r , Na atualidade, isto'

continua acontecendo.

Também em nosso.meio. Só
.

que não é a areia do deserto

que faz a cidade antiga
desaparecer. É a mão do

próprio homem. E nem
.

escavações arqueológicas
encontrarão vestígios da

parte perdida.
Infelizmente, o homem .

insiste em' construir uma .

. cidade sobre a outra. Não

seria mais sensato construir.
uma do lado da outra, A mesma rua,jd com outro nome e outro visual, a Rua Marechal Floriano Peixoto, entre

preservando as origens? 1940 e 1950
_-

. .

\
,

•

�
�

R. Conrad Riegel, 170
..Jaraguá do Sul

(Ao lado do
. Ferro Veiho Marechal)

DISTRIBUIDOR

�Ir
..

··�:ifra��F·E,.�Jl.'O"1JA9D1W. '�If .

. �J1
FERRO PARA CONSTRuçÃO

372-2922
GERDAU

*PROIVIOÇ.AO*
Ferro CA 50 5/16 R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8"; _ R$ 4,l8/br
Ferro CA' 60 Estribo , : R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso : R$ l,25/m2
Viga/coluna soldada 5/l6" : � � .. , R$ l5,80/pç

.

*venJenn;�quiJquecquantidOOe*
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A terra é dadivosa e boa
FRAGMENTOS DA MEMÓRIA'

• t

Luiz J. Sant'Ana

Neste mês que sucede a festiva
Páscoa do Renascimento e da Fé,
estamos rememorando hoje aquele
mês de 497 anos passados, que viriam
marcar fundamentalmente·' o

nascimento de um grande país
chamadoTerra de Santa Cruz. Antes
tia grande descoberta, em 1487
Bartolomeu Dias havia transposto o

Cabo das Tormentas, e 11 anos apôs,
1498, Vasco da Gama completou a

façanha de Bartolomeu Dias, sob o'
nome de Cabo da Boa Esperança, ao
Sul da África, implantando a nova

rota visando o comércio com a Índia.
'No ano de 1494 haviam sido

, realizados emTordesilhas os ajustes
entre Portugal e Espanha, para"
repartirem o oceano, depois das'

expedições de seus navegadores à

África, Ásia e América. O objetivo

.,

evidente deste acerto, era o caminho
mais curto para a rota dasespeciarias
do oriente e, tendenciosamente, a
descoberta e Posse .de novas terras.

. .'-

Mais tarde, chegaria a vez de Pedro
',.

" ,', -,'-L
Álvares CabraI no ano, de 1500, vir a

�.-�.
/y-,_.

'

ser designado por EI-Rei de Portu�al, _., ,,"
Capitão Chefe da Esquadra,

. �\.

• co�posta de 12 caravelas e uma ' .��. r.
naveta demantimentos, que Part,ia de . ( .'

Belém no dia 9 de março de ,1500, , �
segunda-feira. Pero Vaz de Caminha r ,._...r .»

assim descreveu para Sua Alteza
.

\,,,...... '\
Real, ria histórica carta datada de 10 _

.. _
.

de maio, relatando a afortunada
descoberta: "Após apartida de Belém

. como Vossa Alteza sabe, seguimos
por este mar delongo até terça-feira

.

d'oitavas de páscoa, e aos 21 dias de

abril'topamos' (os grifos são nossos)
alguns sinais de terra, sendo da dita
'ilha'. E na quarta-feira seguinte, 22
pela manhã, 'topamos' aves a que,
chamam fura-buchos, e neste dia e

FERJ/ACAFE OFERECEM VESTIBULAR DE INVERNO
2Sl SEMESTRE/97

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

ConcursoVestibular de Inverno

·CRONOGRAMA

Documentos:
- Fotocópia da Carteira de Identidade
- Duas Fotografias 5x7

'

Confirmação de Inscrição:.
- de 19a 28 de maio'

.
'

\ ..

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

Informações: Fone: 371-09�3
J

I

Somente no Século XVIII foi

aperfeiçoado com o uso da agulha
de aço. Presentemente os modernos1 .

navios usem outra espécie de
bússola - a giroscópica - que difere
das utilizadas nos aviões. No dia 26
de abril de 1500 foi celebrada a la
Missa por D. Henrique Soares,
natural de Coimbra, no ilhéu de

.

CoroaVermelha, dando graças aos
céus por terem/'encontrado" novas
terras, pára glória da Coroa

portuguesa. ,

,
O ato foi assistido pela maruja. de

Gabral e pelos oficiais superiores das
Caravelas, e presenciada pelos
indígenas com espantosa curiosidade.
O ineditismo do episódio, aliásmuito
pouco divulgado, foi a distribuição de

'

pedaços de pano aos indígenas mais
próximos da cerimônia damissa para
poderem assistí-la cobrindo a nudez .

Encerrando, voltamos ao título
destes fragmentos, e parodiamos Pero
Vaz de Caminha, quando escreveu

que "A TERRA É DADIVOSA E

I;\OA E EM SÉ PLANTANDO
NELA TUDO DÁ", e diremos que,
realmente é necessário plantar, para
o progresso deste país e, sobretudo,
implantar mais, mstruçäo e

desenvolvimento econômico,
melhoria da saúde, mais emprego, e
acima de tudo, amoralidade pública,
o fim dasmordomias, da corrupção e

da impunidade.
'

horas vespertinas, 'vimos vista de

terra a saber: primeiramente um

graride monte mui alto e redondo, e
outras serras rnais baixas, ao Sul dele
e de terra plaina, com grandes
árvores, ao qualmonte alto, o Capitão
Cabral pôs o nome Monte Pascoal e
à terra de VeraCruz. Ali ficamos toda

aquela noite e quinta-feira pela
manhã fizemos vela e seguimos
direto para a terra, onde ancoramos.
'Pelas 10 horas avistamos

homens que andavam pela praia,
todos nüs sem coisa alguma que
lhes cobrissem suas vergonhas,

. portando arcos e flechas. Nicolau

Coelho fez .sinal a eles que
depusessem os arcos e eles os

depuseram. Ali não pode deles
haver fala, nem entendimento".

Voltando nossas conjecturas,
não existia a bússola e' os únicos
meios de orieritação aos

navegadores eram o sol e as estrelas '

para dirigirem os rumos.

Provavelmente eram também os

mesmos meios utilizados por
Cabral. Entretanto, foram mais

.

poderosos os desígriios da·

Providência Divina que, mila-
.

grosamente, teriam encaminhado as

caravelas portuguesas às costas da

Terra de Santa' Cruz. Não existia à

bússola, que teria sido irnprovisada
pelos chineses no século XIII,
porém era' muito rudimentar.·

Inscrição:
- Pagamento da Taxa: de 14 à 23 de abril- na FERJ
- Entrega de Documentos: de 14 à 25 de abril- na FERJ

Taxa de Inscrição: RS 70,00 .

- Pagamento será feito no Posto do SESC que funcionará na FERJ, conforme horário
bancärio.

.

Provas:
- Prova Específica de Desenho: 25 dejunho de 1997 - 14:00 às 17 horas

" - Prova de Conhecimentos (Vestibular): 05 e 06 de julho de 1997

CURSOS OFERECIDOS

Nome do Curso Turno
�

Vagas
Administração Noturno 50

Arquitetura e Urbanismo* Vespertino 50

Ciências Contábeis Noturno 50
* Curso em convênio com a FURB e que exige Prova Específica deDesenho.
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MEMÓRIA JARAGUAENSE

. O que faltou para contar.; (XIV)
Tío Eugêaío

Francisco F. Fischer lembra que chegou a

conhecer, em Florianópolis, o pai de Sér.gio
/ .

Thomsen, que ele voltou a encontrar em Jaraguá,
'

como gerente do Banco Agrícola e Comercial de

Blumenau, nesta cidade e era um exímio tocador t

de violino e que lhe ensinou alguns segredos no
manuseio do violíno.

"Chico" Fischer também tocou na Orquestra
Sinfônica da Harmonia Lyra, de Joinville.

Diversos artigos aparecidos na imprensa
joinvillensefaziammenção à suaparticipação nas
apresentações em Florianâpolis e Itajai, uma

orquestra de cerca de 50 componentes, em
,

1923 se apresentava naqueles centros"

viajando' no vaporzinho "Ana ", da firma
Hoepcke. Sobre � assunto n'A Notícia, escrevia
Waldemar Luz, em 31/10/1979, com o título

,0 título' "Musikverein Lyra ". Sobre a Escola
'. . 1

Paroquial, de Joinville, escrevia, ainda, Elly
, .

Herkenhoff, em "A Notícia"; em 28/1/1979.

Nas muitas entrevistas, invariavelmente toca-
. I

se no logradouropúblico que separa as estações
ferroviária (a nova que já envelheceu) e a

rodoviária que passou para o Bairro "Vila

Lalau ", depois de tropeços e avaliações quanto
à sua' destinação, acabou por abrigar o Museu
do Expedicionário, aliás com muita sensatez,

completando as ' homenagens
.

aos

expedicionários de todos os conflitos do mundo,
onde o Brasil por força de convenções, foi
chamado a participar:
O entrevistador quer conhecer detalhes e o

entrevistado, também, resultando as respostas
que entram em conflito-e não fecham, no final.
Mas foram anotadas como verdadeiras, e as

dúvidas, igualmente, para confrontar com novas

informações, s,empre em busca das v�rdadeiras
origens qU,e contam como foi, realmente.

Voltaremos. Até a próxima.'

II ENCONTRO DE DESCENDENTES
'.

O troncofamiliarSchmiu-Prim

Schrnitt, OFM, escrever uma
.

em Deus, unido a uma grande
alentada crônica catarinense, a força de vontade. Hoje ainda

·

partir de Adão Nicolau Schmitt e funciona, sob a razão social de
Maria Luisa Deschamps, editado "Curtume Arnoldo Schmitt Ltda.",
em 1975, com o sugestivo título o mais antigo estabelecimento

"A CASA DOS JASMINS". industrial ,em Jaraguä do Sul,
funcionando ininterruptamente, no
mesmoramo de negócio, há exatos
80 anos.

'

, Mas não s6 o interesse pessoal
de crescer e prosperar o.

preocuparam. Ele se integrava na

comunidade social, religiosa,
industrial e política. Em 1924

registrava-se no Ministério da
. Agricultura, Indústria e Comércio,
como criador e profissional de
indústrias conexas, criado pelas
Por.tarias de,21/9/1909 e 16/6/

1910.

Familiares de Arnoldo

Leonardo Schmitt e Ottilia Prim

Schmitt, realizam no pr6ximo
domingo � 20/4/97 � o II

ENCONTRO DOS DESCEN�

DENTES DE "SCHMITT�PRIM",
que constará de visita �oCemitério

Municipal,' Missa no Clube

Atlético Baependi, seguido de

jantar e baile:
Falar em Schmitt, importa em'

retroceder no tempo, que se inicia
· com Peter Schmitt no remoto

1645, em Binningen, Alemanha, e
serviu dé suporte para frei Elzeãrio

máquinas epouquíssimo capital de
giro. Em. papéis antigos
encontraram a declaração de firma

individual.para satisfazer o art.ll,
do decreto-federal n° 916, de 24/

10/1890, dando como ramo de

atividade Curtume e Exportação,
estabelecido desde 1917, o que foi

repetido anos depois com registro
formal no Registro Público do

Comércio, em Florian6polis, sob
n° 6.803, em 10/1211942, firmado

por Eduardo Nicolich. Depois
passou. por diversas

transformações, em inabalável fé

Em 1/3/1936 cedia o seu nome

a prefeito de Jaraguá, pela Frente
Única (Partidos Republicano
Liberal, Republicano Catarmense

e Legião Republicana), apoiado

VARIEDADES - 5

Arnoldo Leonardo Schmitt era

o terceiro filho, nascido 21/8/1891
e casava com ounu, em 2Ó/ll/
1915 e dessematrimônio nasceram

18 filhos, criando 15, conforme a

"Parabéns .Harmonia Lyra ", e também Elly foto.

Herkenhoff, em 'ji Notícià ", em 2/9/1979, com'
Homem empreendedor, não

,
.

,
contou tempo e no dia .16/3/1916

juntava os seus bens num carroção
e rumaram à Jaraguá do S\1I, aqui
chegando somente quatro dias

depois, ·enfrentando sol e chuva.

Sem perda de tempo. comprou .

terreno junto ao Rio Jaraguá, hoje
a Rua 7 rwalter Marquardt) no
Bairro Barra do Rio Molha e lá

montou modesto curtume, no qual
todo o serviço para 'a preparação
do couro 'era feito à mão, sem

"

por ilustres personalidades locais,
entre elas, Arthur Müller,
Wàldemar Grubba, Walter'

Breithaupt, José Emmendoerfer,
Reínoldo Rau, Curt Vasel,
JoaquimPiazera, Germano Ehmke
FO e Frederico Hasse.

Foi presidente daAcijs, seu 2°
,

presidente. Ajudou a implantar o,
atual, Colégio São Luís, a

construção do Colégio Divina

Providência, o Salão Cristo Rei, a
atual IgrejaMatriz, com doação de
grandes vitrôs, pioneiro' do

. Hospital e Maternidade São José

e seu presidente, trazendo o

primeiro médico, o dr. Georg
Richter, construindo a sua

moradia, ao pé do atual Hospital e
Maternidade Jaraguá, no Bairro

Czerniewicz, durante um lustro,
adquirindo o primeiro aparelho de
Raio X e esteve ao lado do vigário

, padreAlberto Jaeobs no campo da

assistência médica. S6 estes

exemplos fizeram-no merecer o

título de Cidadão Honorário de

Jaraguá do Sul, Ele também foi

um dos que construíram a

grandeza desta terra. Com sua

esposa tiveram 18 filhos, 88 netos,
.137 bisnetos e 12 trinetos.

Estas as lembranças que
afloram neste ano em que, como

exemplo de honradez, trabalho e

correção de vida, em 21/8/1997, se
'vivo estivesse completaria o seu

.106° aniversário. Mas em espírito
ele está entre n6s. Parabéns 'aos

. promotores do 2° Encontro.

, t

· Afoto mostra o casaISchmitt-Prim, quando dasBodas de Ouro; em 20/11/196-$
,
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,

Cantora argentinaKARINA estará neste sábado (19) naMarrakêch, .
.

.

COllA FEIA
qr Operadores de som e

músicos não falaram a mesma

línguaduranteshowreali�o na
noitedo último domingo (13), na
Praça Ângelo Pi�era. Usando
microfones, trocaram acusações
em alto e bom tom, diante de

centenas de pessoas q'qe hão

acreditavam RO que viam e
.

ouviam. Seria no mínimo 'mais
\

' .

educado, se a discussão não,
tivesse ultrapassado às limitações '

,

dos bastidores, deixando o acerto
de contas para ap6s a

apresentação. Afinal; o público
não tinha nada a ver com o tal

desentendimento.'Bstava ali

. apenas paracurtir um bom som.

BRINCANDO NA
PRAÇAqr Já no domingo ,� tarde, o

show ficoupor contadas sempre
alegres e divertidas crianças, que
compareceram em grapde

CENTERR,SOM '

, CD'8 - DISCOS - FITAS

Av. I.\tal. DeÓdoro, 406
FONE: 371-2847'

número à Praça. Acompanhadas
demonitores, elas jogaram bola,
pintaram, dançaram e pularam
até o pôr-do-sol. Devido ao

sucesso alcançado; a jovem
equ�pe da Secretaria deCultura,
Esporte e Lazer já anunciou que
dará continuidade à promoção.

PREOCUPANTE
rJfF. Imprensa paulista
denunciou, há dias atrás, o

surgimento do "CanalMaconha".
Elo de ligação, via Internet, entre
traficantes e viciados, usado para
negociação da famosa droga.
Através dele, se tem acesso aos

locais de compra e ao custo do
.

grama damaconha. Do jeito que
a coisa anda, em breve teremos a
divulgação oficial da sua'
éota5ão, como já acontece com a

soja, o trigo, o milho, etc ...

na Boate Marrakech, com a

presença da bonitaça cantora

argentinaKarinll, intérprete dos
hits Vidas Nuevas, Sin Porqué e,
Tu Ritual, diariamente
executados nas principais rádios
do Brasil. Durante o show,
Karina usa sua grave e sensual

voz ,para cantar, também, os
principais' 'sucessos da
colombiana Shakira, como Pies
Descalzos e Estoy Aqui. Os
bônus já estão circulando pelos
points da cidade. Com eles, o

. preço do ingresso antecipado éde
apenasRâ 8,00. Imperdível!

:!-'

,do Pequeno Auditório "o
Teatro Carlos ,Gomes e, do

lançamento do Projeto
Orquestrà Sinfônica Brasileira
em Blumenau. Para abrilhantar

>
'

a significativa data, os

convidados foram presenteados
com um belíssimo concerto da

Orquestra' de' Câmara de

..
Blumenau. Agradecemos ao Sr.

Hans Díeter Didjurgeit -

pr_esidente dó Teatro - pelo gentil
convite

DJAVAN
qrConsiderado oeternamente
jovem cantor da nossa rica

CERVEJARIA música popular brasileira, o
.

CONTINENTAL alagoano Djavan estará neste
qr Numa promoção dos domingo.ãsê l horas.noGinãsio
acadêmicos de Direito da Furb.. do Sesc de Joinville, naAv. Beira
acontece hoje, na Cervejaria Rio, apresentando o show

, .

Continental, a Festa de Malásia, título de seu último"

Integração - 30 anos deDi�ito trabalho. Os ingressos variam de

em TcB;DSformação. Já para o R$ 15,00 (arquibancada) a R$
sábado, a Casa estará toda ,25,00 (cadeiras).

equipada de computadores para .

receber os navegadores da
,

"

Internet. Na ,pista, haverá

distribuição de coquetéis paraos
destaques da noite.

NOTRE DAME'
'

,qr 'Para não deixar s6 na

saudade a bela apresentação do
Papa Winnie, a Notre Dame

.embala os reggaemaniacos,
neste sábado (19), a partir das 23

I horas, fazendo aConexãoBrasil,
- Jamaica. A programação
musical já está preparada para

, detonar os grandes sucessos de

Netinho, Banda Eva, Daniela

Mercury, entre outros. A Jamaica
estará representada por Big
Mountain, Jimmy Cliff, Inner
Circle, Bob Marley e� é claro,
PapaWinnie.

CULTURA
KARINA qrAmantes de várias áreas da

qrO dance latino estarámuito culturaestiveram ontem na loura

bem representado, neste sábado, 'Blu participando da inauguração

,Av. MaI.,Deodoro da Fónseca, 97
Fone: '372-3225

�ITE DM BRUXAI
.' ocaldo' vai esquentar, hoje,·

•

no Clube, Pomerode, com a

realização daNoite dasBruxas.
A aterrorizante decoração do
ambiente e a presença da banda
Torre de Babel são os atrativos
da promoção, que leva a

PAUUNHODA
'VIOLA ",

r:r'Os apreciadores de uma

oa musrca podem
memorar. O Teatro Carlos

'ornes recebe no pr6ximo dia
2, terça-feira, às 21 horas,
cantor e compositor carioca
aulinho da Viola (54) e toda
sua memorável banda, que
em em um de seus

integrantes, o violonista
ésar Faria, pai do artista.

anta Catarina é o segundo
stado brasileiro a receber o'

Bebadosaniba . ( a
ournée iniciou-se no dia 3 de

bril, no Canecão, no Rio),
orne do seu último CD. A

bra do Principe da MPB,
orno é chamado pelo público
pela crítica, é urna ponte
ntre a tradição � a

�EIRA DO UVRO ' anguarda, marcada pelos
OColégio São Luís�onvida poe s ia, que

, a comunidade em geral para dos morros e

participar nesta sexta-feira (18) scolas de samba da periferia
das 8 às 20.horas; da ,-eira do o Rio, incorporando
Ltvro, Na ocasião, os visitantes lernentos do jazz e da música

poderão adquirir bons livros a rudita, o que lhe confere
preços reduzidos e assistir a atisfação e popularidade.
diversas peças teatrais. O;
importante evento cultural vi

I

incentivar o indispensável häbijo
:dalei�

assinatura dos formandos d
.

Colégio José Bonifácio.
COLlIEUM,

qr No point danç�nte d

Alameda Rio Branco,' e

Blumenau, os bonitinhos e
'

bonitinhas . da

comemoram, hoje, o

Aniversário do Coliseum.

�ROMODELUMOO Paraíso dos Pôneis, e

Gaspar, estará sediando neste final
de semana o 12° Festi.va

Brasileiro de Aeromoddisino
Através de controle remoto,

réplicas perfeitas de aviões d

várias épocas estarão realizand

emocionantes acrobacias. Vale

penaconferir!
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A
talentosa
desenhista'
Márc;a dll
SilvlI
comemora

neste

domingo
(20) mais
umanode
vida.
Parabéns!.

"

N I'V E R
J , Marlene Izidoro da Costa (18/4), Luis Guilherme

Pacheco (19/4), Márcia da Silva (20/4), Daniela
Nesi Rosa (20/4), MaraMaffezzolli (22/4), Maria
Augusta F. Nicolodelli (23/4), Veridiana Atanásio
(24/4), Eliane C. Bogo (24/4), Liz Mara Galastri

(24/4) e Orjana A. Raizer (24/4).

"A ,..Iidade de hoje, foio sonho de ontem; o sonho de hoje,
IHI"" a ,..Iidade de amanhã; e em todas as épocas zomboU-IHI

dos sonhado,..",

(Zá/kind Piatig6rsky)

Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua JolloPlcol/l. 246,
Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251·590. Se preferir, para os tsx: 371·1919 ou 372-

3363, aos,cuidados deste colunista.

Donnie Brasco
- Direção: Mike Newell
- Elenco: AI Pacino,' Johnny Depp, MichaelMadsen, Bruno Kirby, James Russo e Anne Heche

-' - - - - - - - .-, - .- C I 1'1 E 1'1\ Ja\ - ., - - - - - - - - - -

Ö Diretor Mike Newell ("Quatro ,gaitharaconfiançadeLefty Ruggiero (AL,
Casamentos e Um Funeral". "Enchanted PACINO)"um velho e cínico atirador.

April" e "No Limite da Inocência") MasI..eftytambéméum homem dividido.

escolheomitOdogangsteramericanocom Apesar de bruto e áspero, é um homem'
um dramáticoexame dó âmago emocional que gosta de ter alguém que olhe e cuide
e moral da lealdade de um cara que 'dele,eenisuavulnerabilidadeelecomete
normalmente seria inquestionável. Al um erro humano - confiar em Donnie
Pacino e Johnny Depp estrelam como o Brasco e arriscando sua reputação Lefty
gangster e o agente do FBI que alista Donnie como um de seus protégé.
desenvolvem uma camaradagem que Exatamente o que Donnie queria. '�as as
coloca em risco o trabalho de ambos. coisas não saem como planejado. Oefeito
Em nomeda justiça, Joe PistonelDOImie da fidelidae e amizade de Lefty não
Brasco (JOHNNY DEPP) deixa a família permite que Donnie distancie-se dele

para trás e tomá-se e o próprio gangster - emocionalmente.
o "homem jóia" Donnie 8rasco - que deve O homem quedeveria ser seu inimigo, que
provar sua lealdade absoluta e disposição deveria ser o criminoso que ele está

para cometer crimes a fim de ser aceito na perseguindo, torna-se seu parceiro.
'

família. E a distânciaentre o que Donnie pretende
Para obter maior acesso à� operações .sereoqueelerealmenteéestájogandO-:o
internas de Bonanno, Donnie tem que num perigoso precipício. t •

•

.:.
It Programação válida para o perfodo de 18 a 24/4.

._-- -_. -_. - -�_�-_
I '

,

Agente doFBI, gangster, marido, pai
- quantas identidades mais .um
homem pode assumir, a quantas

.

famjlias mais ele podese unir antes
que eles possam dividi-lo

completamente? Este dilema moral

conduz a verdadeira estória do

agente -do FBI disfarçado, Joe
Pis tone, conhecido como Donnie

Brasco, que 'na década de 70
infiltrou-se com os criminosos - uma

das operações mais bem sucedidas

que já houve. Mas foi uma, missão

que exigiu um preço pessoal
devastador. Empurrado para um'
relacionamento inesparado e

revelador com o criminoso que ele
deveria destruir, Donnie Brasco

quase se destruiu.

.

Mais uma vez, um gran_de público foi prestjgiar o altamen
'

>

dançante show do PapII Winn/e, apórrido na última sexta
feira (11), na Notre D�me

'

1:111�llll.illl,
1111,1:111111
Black
White
Centrode
Estética

RUA BARÃODO RiO BRANCO, 157
Fone: (047) 371-7431 - Jlraguj do Sul- sc

INGLÊS'

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180 horas pra
voe'falar ing12s!
- \ '

RuaAngelo Sehlochet, 118
FoneJFax: 371-7665 FONE: 371-5309

:8 P OR T
-

WEAIL

Deborah Blando

(Unicamente)
Quem esperaencontrar no novo trabalho deDeborah Blando-omesmo
som do álbumADifferentStory,de 92, vai levar um susto.A Deborah
de hoje pouco ou nada lembra a de cinco anos atrás. Há um ponto

,
em comum, a qualidade. Na época em que surgiu com a dançante
"Boy" essa italiana criada no Brasil chamou a atenção pelo talento;
agora, isso só vêm se confirmar. Deborah Blando amadureceu
artisticamente. Os.anos passados nos Estados Unidos puseram-na
em pontato com os ritmos e tons dos mais diversos e tudo isso está

presente neste álbum. Há bal.adas,jungle, techno, dance e-até sainba
e percussão a IaOlodum, tudo nas doses certas. As letras são sólidas,
bem costuradas. E Deborah está cantando ainda melhor. O CD traz

'músicas em português e inglês (será lançado também nos States �
Europa);todas de excelente nível... (Toninho Spessoto - MusicShopping)

Informativo Center Som
. .

Títulos mais vendidos: PapaWinnie (All of my Heart), Virgul6ides?
(Bagulho no Bumba), Shakita (Pies Descalzos), Ritmo da Noite (Vol.
5). Principal lançamento: Good Times.

.

E.� �'N7"N'�
r::rO ütéfiD 'HDI.nJD MtlrcelinD G'lnç.lflel, ti. "11. ti. Fifu,ir.,
esttlrlÍprDmDflentlD, tli. 26 tle'tttllril, IMBHteMlI".ltecll, D CDnCUnD

G.rDtit HDm.lJfJ.

•

•.�DIII.Eç D

Av., Mal. D�ro
da Fonseca, 1699
Fone: 371-7847 ,

Jaraguá do Sul- SC

MODA FEMININA E
MASCULINA,

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 595
371-4333 - 973-8686'

.

.' JOINY,ILL:E
eine MiJeller 1 - o Im,pérlo Contra-Ataca.

Horários: 13h30, 16h, 18h30.
O Paciente Inglês.
Horário: 21 h.

I
I
I
I
I

Filmagens & Fotografias
......

B
' -

Rua Marina li
Frutuoso, 180 �

Fone/Fax: 372·3306 � • fJaraguá do Sul· se �aDi �

Cine MOeller2- O Negociador (lançamento nacional),
Horários: 15h, 17h15, 19h30, 21h4�. _

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

,Fone:372-3831

Cine MOeller3 -

BLUMENAU
Cine .shopping 1 - O Império Contra-Ataca. '

Horários: 14h, 16h15, 181)30.
O Paciente Inglês.
Horário: 21 h.

Cine Shopping 2 - O Negoclad,or.
Horários: 14h,30, 16h45; 19h, 21h30,

I

I

I
I

rtitfffjIm
CORRETORA DE SEGUROS

R. Procópio Gomes
de Oliveira, 22

,

Jaraguá dó Sul - SC
FonelFax: (047) ,

371-3633

TODO ",UNDOAMAD�'·
TODOMUNDOAMAGANHAR,
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Eparamostrar que a tradição gaúcha é bela. eis
aqui uma saudação e homenagem ao eternopatrão

do CTGAmor e Tradição

I'/\III\ISO I"'''<; /\vt-C'; t- IHIS r n HOTt-S

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-201 O
Rua ,Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul - SC

JaraguádoSu/!1 18 de abri/de 1997,

Estamos na reta final,
faltam 26 dias para o

O XVI Rodeio Crioulo
do CTG,Laço
Jaraguaense .

�A .:>IÇitIfIÍtQI.
--------------------------.....--Jackson Jacobi

Falando um pouco dos mini

rodeios, aqui estão as datas de
,

'

novos eventos a serem

realízados ainda', neste, ano.

MêsIEntidadeICidade Dias

Despachante

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

MAIO
Annadada 'fradição
CampoAlegre

JUNHO
Recordando a 'fradição
Tibagi - Guaramirim

·3e4

7eS

JULHO
Trote aoGalópe �

,

Três Rios do Norte - Jaraguá do Sul
5e6

AGOSTO,

LaçodeOuro-
EstradaGaribaldi - Jaraguá doSul
RincãodaPrimavera-
G

•.

uaraJOJmD,

ge 10

24e25

SETEMBRO
Laço de Santa Luzia - SantaLm.ia 13 e 14,

OUfUBRO
Recanto dosCavaleiros -

RiodaLuz '

AnnadadoGamüao

CampoAlegre
Anligos dosPampas
Pomerodê

4e5

1ge20

25 e,26

,NOVEMBRO
AsaBranca
Guaramirim

15 e 16

I DKlEMBRQ
PiqueteCoropá-
Corupá

6e7

Obs.: Quando Ja divulgaçõo do calendário dos rodeios de vaca
partllÚl ou mini-rodeio estes nõo haviam'confirmado suas daIas..

, 'Rua João Planinacheck, 407
. .

Fon..: (047) 372-0524-371-4547 -371-5275
JARAG�Á DO SUL ..SC

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

r
'
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CONCURSO

··�.··I..l�1\
Pu,o • passo v.,. gantia • mundo.

.

.. 1��\J!l�,!\
stan� sensata 00 'O

�, objeÍjyobl..i�, 9,.0�uibôIio
.�oas l;láo entehª.eiP",�qu� �)1g�t;d�P!!i

.

�
.. 'umà alimentação b��aªa.s()I!1enteiem proª!t!l�,cli.,�l.! ..

Um exemplo prático sãoos pães dietéticos. � p1aiori�. /i;
dos adeptos acham que podem co�er,rárlas !�.#.��<(I�..,.'
pão (díet), pensando que estão perden.dp.,peSo··de';
qualquer maneira, Puro engano. Mesmo que na

embalagem venha indicado que o produto não-contém
açúcar e gordura (o que reduz seu teor calórico), esse
tipo de pão costuma ser enriquecido com.ãbras, Isso
/ .

significa a reposição de grande parte das calorias

.
perdidas, Por isso, é importante ler cõm atenção os

'

rótulos dos produtos para não cair em tentações
enganosas.

,.

_I.

Um aos.mais cobiçados concursos de todo o mundo, o ' Elite Model Look, começa
a reunir representantes com um único objetivo: conquistar as passarelas nacionais
e internacionais do mundo da moda. A versão brasileira é Dakota Elite Model Look
'1997 (patrocinador oficial do concurso), e está a cargo da agência Elite John
Casablancas.

.

Este concurso já reuniu modelos de todo o mundo, atraindo mais de cem mil
candidatas de 47 países, chegando a revelar personalidades do mundo fashion
como: Karen Mulder e Cindy Crawford.

'

-,
como intuito de descobrir novos talentos, a agência selecionará as candidatas

sob a coordenação de profissionais.da Elite, sendo que o prazo final para a remessa

da inscrição será em 30 de maio de 97. Na ficha de inscrição (que estão disponíveis
nas lojas'de revenda, Dakota), deverão ser colocados todos os dados apresentados,
junto com fotos 18x2,4.

.,

A final do Dakota Elite Model, será realizada no dia sete de julho na cidade de
São Paulo. E aquelas que apresentarem maior potencial serão contratadas pela
agência Elite, fazendo parte do círculo de modelos.

,

Em setembro, as 65 fim31istas de todo o mundo irão a Riviera Francesa concorrer
.prêmios em contratos äe trabalhos com a Elite Internacional.

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
�. �uadros Royes

Rua João Marcatto, 13 � Sala 105
Edifício Domingos Chiodin/
Fone: (047) 372-2294
(:ep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul - SC

• FLORES-ARRANJOS-COROAS
De segunda à sábado das 7:30 às

'

20:00 horas' e aos domingos daS:
8:00 às 12:00 horas

Rua Coronel Procópio' Gomes
de Oliveira, 1066 - Centro

Fone: 372-0640
Jaraguä do Sul· SC
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OA8CNEL-PR

clínica "

JARAGUÁ·
Or. Luis Carlos .Stoeberl

ONCOLOGISTA DO ANO
,Rua Florianópolis, 153 - Apt. 12 - Folie 372-1580

Dr..Cássio
Fontoura

CARDIOLOGISTA DO ANO

Rua Dr. Waldemiro �urechen, 26
, Fone 372.;.Q814 - Fax 371-3247

&�).AR,=.....
FESTAS

"
" ti,

• S. ' INFAN11l

-

Rua Pres, Epitácio Pessoa, 985 - Fone 372-1641

COMPUTER
H:El.P
COMERCIOE

ASSISTêNCIA TÉCNICA'
PICOMPUTADORES

,'. LAVANDERIA E
'

LoA�Y'11A DES�::=�"
� �VANDERIA Cf- LAVAçAO�ORMAL

aoQób�o.. :�. o .o�<')"\ , E A SECO,
, 1..., V.�'f0nO lF-T TINGIMENTO

.

"

SElF-SERVICE

Rua Guilherme weêge, 148 - Centro
DISQUE LAVE 371-6532

Os melhores de .1997,
. � ,

JARAGUA DO SUL - sc
, ,

.

..

I �'-

'PHYSICAL', '�'
. CLINICON

,

"

, '" Clínica de Diagnóstico por Imagem
Dra. Carla Nass .�II' Serviço de Radiol�ia Geral ,

,', Atende aos segUintes
Dr. Wolney '.

'

'_ conv�iOS:
Ricardó Pett ' ,- Unimed - Saúde Bradesco

cu.:.. DEDIAGiIOsncO_,_EII
- Saúde,Barnerindus - Caai

,
Banco do Brasil

- Sind. dos Trab. Rurais
- Sindicato dos ComerciáriOs

,

- Golden Cro�s -ISSEM
I

.

Ruth Meri'

'Borgmann
'ARQUITETA DOANO

R�a Florianópolis, 153 -,Fone 371-7435 .'

MACUIHAs DE ESCREvER
CALCUlADORAS, RELOOIOS, FAX,
'ARQUIVOS, COFRES, ROUPBROS
CADEIRAS, ESCRIVANINHAS.
ARMARIaS, VEN11LADoRES,
BEBEDOURUROS, MÓVEIS ESCOLAREs,
MPvas E SUPRIMENTOSPIINFORMÁnCA.
ETlQUETADORAS, QUADRos,
ESTANTES DE AÇO E OUTROS

Televenda 372-1492

Rua,Venâncio da Silva Po�.C? 353

CENTRO
DE

EDUCAÇÃO
MUSICAL

ESCOLA DE MUSICA DO ANO

Rua,'Exp. Gumercindoda Silva, 600 � Fon� 371-1632

TELEFONIA
CELULAR

Cei. ProcópioG. :de Oliveira, 68
Fones 371-9595- 372-1922 .

"L ·E S S M -A N N
OESPACHANT'E.

. DESPACHANTE 'DESTAQUE DO ANO

RUa Wa�er Marquar�,.131 - Forle/Fax 372-1976

COMPETêNCIA E
'

PROFISSIONALISMO
- ASSIST�NCIA MÉ'DICA

AMBULATÓRIAL .

,

� ORiENTAÇAo
NUTRICIONAL

• - ViNCULO COM vARIOS
" .....

CU:JBES DE sAo'PAULO
Estádio do Botatogo BaiTa do Rio,Cerro - Fone 973.3386

CORREIO DO POVO

Nanci Barbi
Araldi'

PNEVMOLQGISTA DO ANO

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 556 - Fone 371-0833

CL1NICÄ SER
,

D'ra. Rita de
Cássia G.
Gr.ubla

FISIOTERAPEUTA DO ANO
'

Rua Bemar.do Grubla, 62 - Fone 371-6022 '

Dr. Edibeno R. Schukst,
Resp. Técnico

RaioX
'

CRM 3493 - Radiologista - Membro Titular dó '

,Colégio 'Brasileiro de Radiologia '

. i '. .," ,

R. Mal. Deod. da Fonseca, 890 - 1°, And. - FonelFax 372-3709

AUDICONT AUDITORIA 'E
CONTABILIDADE SIC LTDA.
ESCRITÓRIO DE CONTABIUDADE

,

CEPRODATA LTDA.
SERViÇO�DE' PROCESSAMENTO DE DADOS

ANTIGO ESCRITÓRIO MENEGOnl
'

HÁ MAlS'DE 20 ANQS P�STANDO BQNS SERVIços AS
EMPRESAS DA REGIAO

' ,

RuaExp. ç;umerc. da Silva, 90 -Fone 371-2121 - FaX 371-7632

�ntilllaSó Íntima
COMÉRCIO DE LINGERIE

, (MODA INTiMA)
,

Av. Mal. Deodoro d� Fonseca, 889 - Fone371-85H

o JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO
EM JARAGUÁ DO SUL

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIEDADES - 11

Maí L�z Lazzaris
Diretor do I. E. Jangada

Qualidade
nasescolas
Partindo do princípio de que nosso aluno é o nosso

futuro, não há como trabalhar em educação sem

, qualidade, pois, "educar sitnific4.
RE$PQNSABIUDADgDO FUTURa Nd PBESENl'E".

Em ritmo' bastante acelerado, as escolas estilo

trabalhando e incutindo, em quem faz educação, unia
cultura de qualidade e, após a cultura, a qualidade se

tomafruto natural.
"

A aceleração nas mudanças, na complexa estrutura
"

social, obriga o indivíduo a acelerar sua atualização, se
- ,

obriga a investirem si: Optimeiropassoestä intimamente
ligado a preparação e constante atualização pessoal.

A preocupação com aprópria atualização eleva o nível
,

.

das atividades 'em ãmõito global. A soma dos esforços
individuais melhora o coletivo.

Já a alguns anos, temos escolas onde a proposta de

, qualidade é uma ação constante em seu discurso.

Revertendo diretamente em resultado positivo para o

• .grupo de pessoas que fá'Zem educaçãoe especialmente
no resultado de seu trabalho com os educandos, foco
principal de nossa atenção e dedicação.

Produzir com qualidade hojeMO émais um diferencial
é uma obrigação, principalmente,quando se trata. de
serviços diretamente voltados ao desenvolvimento de

pessoas.

,
Omunicípio de JaraguädoSul se encontra em situaç(lo

'

.

privilegiada pelo fato de ter uma elite verdadeiramente,

.preocupada e comprometida com o processo de

educação. Prova disto é a implantação do Conselho

Municipal de Educação, q�e, estä constituido por

representantesdos diversos segmentos de nossa sociedade,
assim como: Associação Comercial, Sesi, Senai, Senac,

� ,

Sindicatos, Entidades Religiosas, Escolas Particulares,'
Estaduais, Municipais... , e foi um dos primei�os
municípios a oficializar esta atividade, que teve seu inicio '

em 1994�
A nova lei de diretrizes e bases, (LDB) da educação

destaca e se preocupa com a questão da qualidade na

Educação.
Analisando, podemos observar que nossa educação'

está com mais qualidade, porém ainda temos 'uma longa
caminhada para chegarmos a patamares ideais. Porém,

éfundamental a tomada de 'consciência sobre o valor da

qualidade na educação e' neste sentido estamos

caminhando a ,passos largos.

Feira do Livro'
.

o Colégio'São Luís estará promovendo, ,hoje (18); a

Feira do Livro.
A feira, tem por intuito incentivar � leitura, reunindo

bons livros à preços baixos. Além disso, haverá a

apresentação de peças teatrais e atividades ertistices, A
tume do Sítio do Pica-pau Amarelo estará presente ,

animando a feira'e divulgandoa obra deMonteiro Lobato.
Todos estão convidados à péiJrticipardo evento. Pedimos

com antecedência a confirmação da presençà das- turmas
'cem assistir às peças teatrais.

8:00 Concurso na Floresta -

J

10:20 O livromágico - dUração
duração aproXimada: 20 mio. aproximada: 30 mio. .

Local: Salão Nobre do colégio Local: Palco ao ar livre '
.

14:40 Estudar para um bom

futuro alcançar - duração'
aproximada: 5 mio.
Local: Salão Nobre do colégio.

8:00 Sítio do Pica-pau Amarelo
- duração: durante toda a

manhã.
Local: Pátio central do colégio'

I

11:00 Chapeuziliho naFloresta
- duração aprox� 15 mino 15:30 Dança da Emília -

Local: Salão Nobre docolégio -, duração aproximada: 10 mio.
Local: Palco ao ar Iivre

Período vespertino

13:30 Sítio do Pica-pau
Amarelo - duração: durante
toda a tarde.

. Local: Palco central do colégio

16: 15 Chapeuzinho naFloresta
- duràÇãó aproximada 15 mio.
Local: Salão Nobre do colégio.

�:4Q Estudar para um bom
futuro alcançar - duração
aproximada: 5 mio. '

'

,

Local: Salão Nobre do colégio 16:50 Concurso na Floresta -

duração aproximada: 20 mio.
14:00 O livromãgico- duração 'Local: Salão Nobre do colégio
aproximada: 30 inin.
Local: Pátio ao ar livre,

10:00 Dança da Emília -

duração aproximada; 10 mio.
, Local: Palco ao ar livre 20:00 Encerramento

, De 19 a 26 de abril- Semana-do .

ColégioDivina Providência - 78 anos

Dia 19 - 19h 'Missil dos 78 anos do Colégio Divina Providência.

11!a 23 '- Bênção do Colé__gio e visita às salas de au�pelo ,'padre Oswaldo
Rech.

Dia 26 - 15h Bingo noPátio do colégio - promoção do Grupo de Dança.

, ,

Dia 26 -, Torneio de 'vôlei - Taça -Colêgio Divina Providência (o dia todo)

Durante a semana, nopâtio terá exposição de cartazes, mensagens efatos
em homenagem aos 78 anos do colégio, com flashes ao vivo nas rádios e

'

participação de alunos, professares, funcionários e irmãs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'MAUR�'
VEíCULOS
Carros Nacionais

'

\ -

e Importados
Rua Barão do Rio '

Branc(i), 353 - Centro
Fone: 372-1132

, '

Seu anjo daguardapessoal estájunto qualquer pessoa. dizerestafrase: "Bendito é meu desejo,
de você desde seu nascimento, eali Nossosanjos, alémde inteligentes, são porque ele' é realizado;'.

.

permanecerá até a hora 'de seu tambémmuito sensiveis. Quandoagimos "
&istemmuitasformas,desepediralgo

desencame. É ele quem irá orientarvocê com infidelidade," nós os magoamos. aonosso anjo da guttrda. Vocêpodefazer
em seu.prõximoestâgio de aprendizado muito. Eles saem de perto de náse vão, umaprece (apenaspensaroufalarem voz

do Eu superior, junto aos grandes para o plano astral, esperando o baixa o que você deseja), oufazer uma
mestresa�cencionados,paraumpossível momento em que paramos de sofrer. C?ração (falar em voz alta). Pode-se
retomo. à Terra.

,

Uma atitude -positiva diante da vida também" usar o correio angelical, que é

Os anjos são seres 'inteligentes, facilita muito o trabalho deles. Aliás; feito da segtdnieformarprimeiro definao
lembra-se? Então, para entrar em uma atitude positiva diante da vida pedido ou pedidos a seremfeitos. Depois,
contato com seu anjo da guarda, 'você facdita tudo, e'não sónosso contato com redija uma carta, dirigindo-a a seu anjo ,

nãopode sefragilizarperante ninguém, . eles e o desempenho de seu trabalho., daguarda: "Aomeuanjodaguardatnome
, 'e deve pensar. Mas pensar em coisas

, Quando estamos otimistas, nossas do anjo) ou ao anjo supremo". Coloque
boas, é claro. Quando pensa, você está auras sé expandem e o contato.ficama,is ',' nelaos seuspedidos, enumerando-os, caso'
co.m Deus, e faz uma ligação com o elo fácil. Através de nossas sonhos ou de você queira. 'Não se esqueça de incluir a
mental de seu anjo. O que acontece, nossas mentes, nosso anjo 'nos intuirá frase: ''Para o bemde todos os envolvidos";
então? Segundo os textos angelicais, os' para o caminhocerto, aquele que No final da carta, escreva: '�Bendito é o

I , ".

anjos não têm memória. Existe um lugar devemos ,seguir., .' meu desejo,porque ele é realizado". Feito,
chamado Memória Kâustica, que A melhor maneira de conversarmos' isso abra a Biblia no Salmo 91, ecoloque

'

armazena todos os pensamentos da com nosso anjo da guarda é sendo aliacartacomospedidos,deixando-aficar
humanidade. Seu pensamento demora, criativos: Nãofique "mendigando'ípara .porsetedias. Faça asorações que desejar,
dois diaspara chegaraté essa dimensão.

'

o seu anjo. Converse. com ele 'como se ,durante os sete dias, I lembrando-se que

Quando.finalmente, o anjo recebe seu estivesseconversando com uma criança, toda-oração éboa; sefeita comfé.No oitavo
apelo, ele começa a "trabalhar para a sem 'pressionarnem cobrar resultados. dia retire a carta e queime-a. O ato de

obtenção daquilo' que você pediu, Use sempre o tempo presente, e nunca queimaropapeifazcomquevocêinvoqu�
fazendo com que tudo aconteça aqui na .diga, por exemplo: "Eu não quero ser as forças das elementais do fogo, e a

Terra, como se fosse coincidência. Por gordo"; Isso confunde seu anjo e fu111(1çatransforrnaseupedidoemessência,
isso; durante os sete primeiros dias que atrapalha 'seu pedido.'Ao invés disso, 'ievando-opara outra dimensão. Jogue as

antecedem seu-correio angelical, émuito ,você deve dizer: "Obrigado pelo meu cinzas embaixo de uma árvore frondosa
importante não comprar briga com peso ideal". E não se esqueça r(Únca .de ou em um jardim.

'.\4��l
...

"lI14j41t- é�
"

.Contate-nos: 371-0520

SE VOCÊ SOFRE DESTES MALES: �

Enxaqueca, torcicolos, escoliose, stress.idepressão,
problemas menstruais, sinusite, rinite, má-digestão,
insônia, etc. Através destas' técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor qualidade de vida,

" E L E T R Ó L'I S E,
, Depilaçio Definitiva

Elimine DEFINITIVAMENTE todos os pêlos .
'

indesejáveis de seu corpo e rosto.

Método eficiente e segur-o. '

Infor�ações e demon�trações sem compromisso. "

,

CLEIDE LOTITO
R. Manoel Luiz daSilva, 139 (lateral Fórum)

Fone: 372-3325

Dr. Temogim
,Schreiber Perotti,'

Quiropatia e Magnetoterapia
'INFORMAÇÕES: 372-1141
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IMÓVEIS CORREIODOPOVO -7

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1 .

VENDAS
f

..

Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarket Place, ruaReínoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio .Carlos Ferreira 570m2
Venda de Lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenariacom 70m2 no Lot. Vicerizi e Gadotti ..

.

·Chácara em Corupá com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Rarnos com 88 morgos tendo casa, luz e água.

e
.

Chácara à ôkrn do centro com 50.000,OOm2

INTER!MóVEIS
CRECI0914-J

Casas
- Alvenaria com 100m2, terreno com

420m2 - Jaraguá-Esquerdo
- Alvenaria com 350m2, terreno com

432m2 - Vila Lalau
.

- Alvenaria com 500m2, terreno com
960m2 - Vila Baependi

. - Mista com',60m2, terreno com
400m2 - Nova Brasília

Apartamentos
- Apto. 2 quartos Ed. Menegotti

- Apto. 3 quartos (1 suíte)
Ed.Juliane

- Apto. 3 quartos (1 suíte) +
dependência empregada

Ed. Jaraguá

Terrenos
- Terreno COrT) 1 .375m2 -

RuaWalterMarquardt
- Terreno com 360m2 -

Lot. Juca (Ilhada Figueira)
- Terreno com 480m2, centro

Prõx. Ed. Carvalho
- Terrenos financiados longo e curto
prazo Lot. marta R. Rubini (próx,

Malwee)'

�-_.- --
.
CRECI N2 1589 J

I
I,
I
I
I
I FONE: (04Zl 372-2734 I

TERRENOS .

1- Terrenos c/ 378m'. Rua 683 O' Juliana' Barra - RSI3.ooo.00· . I- Terreno c/ 384m', Jardim Hruschka -II-,São LuIs - RS 3.000.00 entrada + 20·

I
x RS 300,00 .

I- Lotes Res. Imperador - R. João J. Ayroso. RS 3.000.00 entrada e + 3Ox233.33·
total RS 10.000.00

·1- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee
- 20% entrada. saldó em 30 meses I- total R$ 10.000.00

.

- Terreno c/450m'. Lot. Papp - aceita F-4ooo ou Merçedes 808 - RS 22.000,00

1- Terr'lno c/ 1.384,50m' - R. Augusto Schwartz. Amizade - RS 6.500,00 em 12'·1- Terreno c/ 140.4BO.OOm' - RibeirãoGrande da Luz. Aceita trocar por terreno

I
na barra do Rio Cerro - RS 20.000,00

I- Terreno.c/ 448,OOm'. Loteamento Papp Rua 541 - RS 26.000.00

I
SfTIOS ..

,SItio c/37.ooo,00. casa mista é/l00m'e outra de madeira c/70m'. umalagoa.1espaço pare noves lagoas, 15.000m' em pastagem. localizado em Rloe da Luz-

I naMacucoGrande.d1stantem 1Okmdamalweeaceita�naBarracomoperte Ido pagamento - RS 27.000,00 - parcelado.
. ..

- Sítio eI 14.600m', terreno um pouco I.rregular, com casas de madeira de

I 97,50m'. 3 qtos, com. ärvores fruUferes, pillmito, ribeirão para lagoas - R$.26.000,00 - aceita carro até RS 4.000.00.. .

- Chácara eI 115.ooom', Rio-Cerro II. distante 700mts do asfalto. casa de

I alvenaria c/ 170m', garagem. churrasqueira, dois aviários pl 12.000 frangos com Iautomático, 50% da área plaina. bastente água para fazer lagoas - 50% entrada,

I
acaitá carro novo. saldo a combinar - total RS 85.000,00

.

ICASAS

1-Casa demadeira c/70m' terreno el2.01Om' - RuaHOrácio Rubini, 706, na Barra I .

- R$ 35.000,00.

1-
Casa alvenaria c/ BOm',terreno c/600m'. nfa Klein. 3km após Parque Malwee

- R$ 13.000,00 I.

- Casa aIv. c/ 9Ofn2, terreno c; 809m' - R. Alfredo Behnke - Bairro São Luis - RS

123.000,00 I,- Casa,mlsia eI 1BOm' - R. Maria Nagel. 202 - Bairro São Luis - RS 20.000,00
_·Casa de alv. sami-acabada. R�a Elisa Maess, Tíía da Mosca - Lot. Mllbratz-

I aceHa carro R$ ·20.000,00 .

I·- Casa de alvena�a c/ 152m', ß quartos. garagem pl 2 carro.s - Rua Oscar .

Schneider, naBerra do Rio Caro - FIS 26.500,00
.

.

1- Case de alvenaria c/_ 12.0,OOm'. 3 quartos, toda murada. terreno c/_ 568;00m"·1Ilairro São Luis - R$ 45.000,00 .

I LOCAÇÃO .

•

I.
- Apto. 2 quartos - R.. Horácio Rubini, defronte NANETE - R$ 230.00

I
' Sala comercial c/ 19m'. R. Angelo Rubini, defronte Igreja da BARRA -

R$I160,00
.
'. .

.

- Casa madeira c/ 2 qtos. ·garagem, 2�OOOmts, após Parque da Malwee.- R$

1200,00
.

•- Casaalv. 2 qtos, RlbeirãoG. da Luz, 1523-prox. Cevei. casan· 3- RS13Q,00·
-Selacomerclalc/ l00m'- Rua PastorA. Schneider, 1.412 naBARRA-RS250,00

1- Casa alv. 3qtos.:garagem - R. WoRgangWeage siri·, na BARRA, após Parque IMalwee - RS 200,00 .

.•
- Casa madeira el2 qual1os, distante 2.00Qmts do Parque Màtwee - R$ 200.00 I·.

- Galpão constr. mista eilOOm', pera ber, discoteca, oficina, arcearia, 2kin após
Malwee - R$ 250,00

..

1-
Casa mad8lra el3 quartoS + geragem em aIv. - R. 8otafogo, 73 - R$·300,OO •- Casa alv. el3 qtos., garagem - Rua Luis 8ol10Illli. 45 - R$ 270,00 '.

- Casa.(je madeira c/ 2 quartos, Rua 634, fundos, TUa martins - RS 2:,lO,OO

1- Casa de alvenariael4 qual1os, garagem' RuaARredo Behnke. 430 R$ 250,00 I·- Casa de·alvenaria c/ 2 quartos, garagem, lavanderia, Rua Abramo Pradl, 212,

•
casa 02 - RS 250,00

.

•- Cas8 de alvenaria c/ 3 quartos, garagem, lavanderia - Rua bramo Pradl, 212,
casa 01 - RS 2BO,OO .

... .

..
I
I
I,
I
.1

RUA ANGELO RUBINI. 1224 - SALA 09

·1·
Lote n° 57Loteament:�::::U��v - R$ 7.500.00 1·

Lote de esquinaLot. ·Kuismanfrini lote n°46 � R$ 8.500,00
.
Lote cl 950m2 Lot. Luis Manfrini lote n° 47 - R$ 8.000,00
Terreno eIl ,540m2 próx. Scar - Centro - R$ 100,000,00
Terreno c/5.184m2 Rua 199 (Vila Nova) R$ 140.000,00

1 :�r;;.�:�Mafrini(COmfundamentodecasa�lotenO 1�9)

I··

Terreno Rua Domingos da Nova cl 260m2 - R$ 75,000,00
Terrenoc/85,000m2Moihaaoladodagruta-R$90,OOO,OO ..
Terreno cl 575m2 Lot. Versalles II (Lot. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15,000,00

1 .., �ASAS
.

1Casa madeira cl 40m2 - Ana Paula III - R$ 15,QOO,OO
.

Casa alvenaria cl 91m2 Edicula 40m2 - R$ 22,000,00
Casa em alvenaria cl 100m2 Ana Paula II - R$ 35,000,00
Casaemalvenariacl 120miRuaJoséMeschTrês Rios - R$

117,000,00 1
Casa em alvenaria aproximadamente 300m2 - Jaraguä-
Esquerdo - R$ 95.000,00 .

.

.Casa em construção (alvenaria) 100m2 (3 quartos, 1 suíte,
sala,'! banheiro, cozinha.Iavandería) Jaraguã-Esquerdc -

·

R$28.000,00·
.

Casa mista com 110m2 RUa 326 José Narloch - Jaraguá-

1
Esquerdo - R$ 18.000,00

1LOTES FINANCIADOSAPARTIRDE
R$l.000,OODEENTRADA
LoteamentoCiriloZanghelini _

LoteamentoOuro Verde

ILOTESFINANCIADOSA PARTIR·DE
R$l.OOO,OODEENTRADA
Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantíno Pradi
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CORREIODOPOVO -8 PUBLICAÇÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1997

EDITALALUGUEL

DETRAJES
, .

FONE: 372-3349

RUA EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROClAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro. Civil do 1" Distrito da Comarca de Jaràguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartôrio exibindo seus. documentos
pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.036 de 09-04-1997

Cópia recebida do cartõrto de Schroed.er, neste Estado
CANÍNCIO JOSÉ MAYER E ELIZABETE ANTUNES DE LIMA

Ele. brasileiro. solteiro. operador de utilidades. natural de Maravilha. neste Estado. domiciliado e .

residente na Rua Ermínio Nicolini, 174. Santa Luzia. nesta cidade. f,i1ho de Armindo Mayer e

Terezinha Mayer. .

Ela. brasileira. solteira. costureira. natural de lbiraiaras, Rio Grande do Sul. domiciliada e residente

em Estrada Bracinho, Schroeder, neste Estado. filha de Euclides, Antunes da' Silva e Lucia Quelin
Siqueira.

-

EDITAL .N° 21.037 de 09-04-1997
TARCISIO PECHE E CRISTIANE PAVANELLO

Ele. brasileiro. solteiro. analista de encaixe. natural de Ponte Alta do Sul. neste Estado. domiciliado
e residente na Rua Madalena Schneider. 4,0. Barra do Rio Cerro, nesta cidade. filho de Fatima
Terezinha. Peche.
Ela. brasileira. sotteira, do la�. natural de Jaraguä do Sui. domiciliada e residente na Rua Irmão

Leandro. '1.129. Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Delírio José Pavanello e Anoira Pavanello.

EDITAL N° 21.038 de 09-04-1997
SANDRO BARTEL E DORA'LlCE THEILACKER

Ele. brastleiro, solteiro. industriãrio, natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua
Joinville, 1.033. nesta cidade. filho de Ernaldo Bartel e Ilena Karsten Bartel.

'

Ela. brasileira, solteira, comerciante. natural de Jaraguá do Sul. domlcitiada e residente na Rua
Roberto Ziernann, 3.130. nesta cidade. filha te Nelson Theilacker e Alcila Klitzke Thejlacker.

'

EDITAL N° 21.042 de 11-04-1997 ,

ARLINDO CAMPESTRINI E..lRMA MUSIOLOWKI
Ele. brasileiro. solteiro. inspetor de qualidade. natural de Rio dos Cedros. neste Estado. doiniciliado
e residente na Rua Goiás. 64. Vila Lenzi, nesta cidade. filho de João Campestriní Filho e Emtlia

Campestrini.
.

"

Ela. brasileira. solteira. auxiliar de escritório. natural de Benedito Novo. neste Estado. domiciliada e

residente na Rua João Sanson, Ilha da' Figueira.' nesta cidade. filha de Floriano Musiolowki e Maria,

Musiolowki.

EDITAL N° 21.043 de 11-04-1997
CLAUS RÜDIGER E EDIMARA LAUTIA PEDROTTI

Ela. brasileiro. sçlteiro, analista de processos. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente na

Rua Amazonas, 209. nesta cidade. filho de Reinoldo Rüdiger e .Clara Rüdiger.
'

Ela. brasileira. solteira. auxiliar de costura. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em

.Ribeirão Molha. nesta cidade, filha de Martinho João Pedrotti e Olivia Pedrotti.

. EDITAL N° 2,1.045 de 15-04-1997

Cópia ,recebida do cartório de Tató, neste Estado
CARLOS ALBERTO KREWER E CRISTIANI- RAHN

Ele. brasileiro. solteiro. estudante. natural de ljuí, Rio Grande do Sul. domiciliado e 'residente na Rua

Campo Alegre, 495, nesta cidade. filho de José Deléi Krewer e Singrid Krewer
Ela. brasileira. solteira. secretária. natural de Taiö, neste Estado. domiciliada e res�ente na Rua
Victor Konder, 1.831. Taió, neste Estado, filha de Aldo Rahn e Analise Rahn.

EDITAL N° 21.048 de 1.5-04-1997
CARLOS ROBERTO PEREIRA'E SIVONEI INERI RUZYKI

Ele, brasileiro, solteiro. mecânico, natural de Guaramirim, neste Estado. domiciliado e residente na

Rua Bernardo Dornbusch. 733, nesta cidade, filho de Nelson Pereira e Carmelita Maria Pereira.
Ela, brasileira. solteira. balconista, natural de Santa Izabel do Oeste. Paraná: domiciliada e residente
na Rua Frederico Barg. 72, Vila Baependi, nesta cidade. filha de Euclides Ruzyki e Clementina Spíça
Ruzyki

'

E para :qu,e chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será públjcado
pela imprensa e em Canõrt», onde será afIXado por 15 (quinze) dias.

'

Uma-dolo especial, merece,alpomllilo especial
VenHa conHecer. ...

Presentespara todas as datas.
Av. Mal. ,Deodoro, ·796 - Fone: 371-2811

PATI;IICIA TAVARES Df. CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Trtulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato paraProtesto
os TItulas. centra:

Augustinho Buss - Rua Barão do'Rio Branco- Nesta; ,

By House Ind. e Com. de Art: de Madeira Ltda. - R. Adolt Puttjer, 435 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - R. Estr. Schroeder s/n2 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - Estrada Schroeder s/n2 - Nesta;
Celaine Hetosco - ME - R'Pres, Epitácio Pessoa, 111 apto. 132 - Nesta;
Confecções Sueli Ltda. - Av. Mal. Deodoro, 1085 - Nesta;

,

C O R Comunicação Ltda. - R. Mal. Deodoro, 429 cj 102'12 andar - Nesta;
Compuarte P IOr Edeit Elet. Ltda. - R. Walter Marquardt, 744 si 7 - Nesta;
Celso Luiz Haiduk - R. José Vicenso, 898 - Nesta;
Daim,ler lndl. Ltda. - R. Procópio Gomes de Oliveira, 1626 - Nesta; \

, Dairi1ler lndl, Ltda. - ME - R. Procópio Gomes de Oliveira, 2623 - BL B - Nesta;
Daterra Ind. Com. Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
Danette Móveis Ltda. - R. Luiz Neidert, 271 - Nesta:

.

Élio Nadai de Mafi - R. das Azaleias Cond. Azaleias lote 15, � Nesta;
Guiomar Carlos Guilow - R. Pastor Alberto Schneider s/nº - Nesta;
Helio Habowski - ME - R. BR-280 Km 75 - Nesta;
lnd. e Com: Roupas Mac Mar Ltda. - R. Germano Mank, 499 - Corupá;
lnd. e Com. Roupas Mac Mar Ltda. - R. Germano Mank, 499 - Corupá;
Ingo' Draeger - R. Rib. Grande da Luz s/n2 - Nesta;
lvonete dos Reis - R. Vila 'Machado Bairro Nereu Ramos - Nesta;
José Clair Pereira - R. Carlos Schultz s/n2 - Nesta;
José Gonçalves de lima - R .. José Picolli - Nesta;
José Osvaldo Alves - R. Rodolfo Sansão, 167 - Nesta;
Kerg Malhas Ltda. - R., Feliciano Bortolini, 1390 - Nesta;
LourivalWotkerhaze - R. Pedra de Amolar s/n2 - Corupá;
LZ Negri Repres. Ltda. - R. Guilhermevveeqe, 166 - Nesta;
LZ Negri Repres. Ltda. - R. Guilherme Weege, 166 - Nesta:'
Maxima Distribuidora de Bebidas Ltda. - R. Irineu Veiga, 137 - Nesta;
Malhas JNI Ltda. - R. José Teodoro Ribeiro, 860 - Nesta;
Malhas Ivomar Ltda. - R. Rod. BR 280 Km 55, 11067 - Nesta;

,

Malhas Jani Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 8filO sla Q3 - Nesta;
Mario Bertoni - R. Jacob Viqester. 345 - Nesta;
Naja Ind. e Com. de Moto Pe.ças Ltda, - R. José Teodoro Ribeiro, 3476 - Nesta;
Napoli Restaurante e Lanchonete Uda. - R. Mal. Floriano Peixoto, 59 - Nesta;
Nilmar Ind. e Esq. BoxBanheiro - R.' Barão do Rio Branco! 862 - Nesta;
Odilceia da Silva Borges - R. Tifa Laube atras Choco Leite - Nesta;
Ollvia Ritá - R. Eupidio Martins, 169 -'Nesta;

,

Pio José Zeppeline - R. Ha União s/n2 - Nesta;
Posto de Med. Rio da Luz Ltda, - Estr. Ribeira Grande da Luz I - Nesta;
Rubens Luiz Leier - Exp. Antonio C. Ferreira, 197 - fundos - Nesta;
Rest. Lanchonete Giov. Ltda. - ME - Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1298 - Nesta;
Radtke e Souza - R. Servidão, 66 � Loteamento R H 440 - Nesta;
Sonia dos Santos Silva - R: Manoel Gregório S/h2 - Nesta; .

Supermercados Sesi Ltda. - R. Emil.io Carlos Jordan, 135 - Nesta;
.

Tucanos Malhas de Adolar Machado Cia. - R. Leopoldo Gorges, 70 - Vila Lenzi - Nesta;
WG Assessoria de CObrança Ltda .• Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Waldemar Muller - R. Andre Voltolini, 1323 - Nesta;
Waldemiro Drews Serraria - Estr. Rio Alma s/n2 Rio Cerro I - Nesta;

LS/Jaraguá do Sul" 16 de abril de 19.97
tlton Hoffmann

Tabelião Substituto
,

PREÇOS DE FÁBRICA
. Encomendas de lembranças em

cristal para casamentos,
comunhões e outros

A partir de R$ 1,50

RuaVenlncio da SlIVI! Porto �
WEG I i

f If !)emIrc:hI
R. Po. c.n..
Alberto

IJacob. Rua DonaÁntonlll

LojIo
deVlIII

ArteLaje

1°Posto de-Vendas
de Cristais de

Iaraguâ do Sul
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Vende-se Monza SLE/86 por R$
5mil, tratar telefone 973-8613.

Fiat 147/80 por R$ 950,00. Tratar na
Banca Hott (av. Getúlio Vargas em

.

frente a Dalrnar) ou fone 973-9759.

CL�SSIFICAnOS DE VEÍCULOS
Vende-se ou troca-se DT-18Ö 90 ou

91 pOfcarro até R$ 5 mil em bom
estado.Tratar 371'�7533 das'12 .äs
13hs com Sandro.

Vende-se Monzal95 por R$ 15 mil

aceita carro de menor valor, Tratar .

371-2206.Vende-se CorsaWind preto/95 com
opcionais por R$ 8.500,00. Tratar
372-0868 com Rosane ou Adriana.' Vende-se Passatl79 .aceito material

Vende-se Fiat 147/78 com pequenos

reparos a fazer, ou troca por
materiais de construção. Tratar com
Adeli0975-0618.

Vende-se Gol U89, aro esportivo,
com som e alarme.Tratar Salão
Cabelereiro em frente Malhas

Munique próximo ao sinaleiro Ind.

Reunidas.

Vende-se DT-180/87 por R$
1.20b.00.Tratar Rua Rio de

Janeiro,87.

Vende-se Chevette/83 metálico,
bom estado por R$ 3.100.00 mais 2
x de 214,00.Tratar 973-5926..

Vende-se Fuscal79 por R$1.500.00
e Fuscal7(i por R$ 2.200.00. Tratar
372-1835.

Vende-se 'Brasilial75 por R$
1.800.00.Tratar no Hospital Jaragua
com José.

Vende-se FIAT 147/81 amarelo por
R$ 1.500.00. Tratar Rua Paraíba ao

lado n 22.

Vende-se ou troca Uno S/91 por
Saveiro.Tratar 973-3436.

Vende-se Santana/86 por R$
5.5oo.00.Traiar 371-4733.

de construção ou serviço de

pedreiro. Tratar loteamento Corupá
. lote 57 bairro Chico de Paula com

Schneider.

Vende-se Kadet GU96 gasolina por
R$ 13 mil. Tratar 973-5871.

Vende-se 0-20 com frete por R$ 13

mil mais lOx36G,00. Tratar973-3267.

Vende-se Apolo/90 1.8 gasolina,
.

motor novo e em 'ótimo 'estado,
entrada de R$ 2.500.00 mais 24 x

39O,00.Tratar 975-1942.

Vende-se Apartamento om 98m2,
rua Jorge Lacerda, centro, Ed.

Marajó com 3 dormirórios, 2

banheiros, garagem e dependências
por R$ 46mil. Tratar 37.2-0275 ou

372-2136.

Vende-se Casá mista'96m2, com 4

quartos, 2 banheiros, localizada no

Rio Molha por R$ 14mil, aceita-se
carro e parcela-se. Tratar375-1407.

Compra-se Terreno no Centro de
300 ou 400m2 pago a vista.Tratar
372-0317.

Aluga-se Casa de Alvenaria por R$
300.00. Tratar 372-1362.

Aluga-se casa na Rua Richard

Piske, 344, tratar 372-0301.

Vende-se terreno' de 535m2

l�teal]lento �eopoldo Rodrigues,.
VIla Rau,Acelta-se carro e terreno

/..;
na praia: tratar 37�-3422.
Vende-se casa mista no bairro

Giardine Lenzi porR$ 38mil, aceite
proposta.Tratar 372-0436.

Vende-se casa por R$ 8 mil na Barra
do Rio Cerro II terreno de 21x86
casa de 70 m2' aceito carro, terreno

e moto. Tratar Rua 25 de julho, 1457
Vila Nova com Angela em frente a

cortinas Duale. .

Vende-se casa de alvenaria de

80m2, terreno de 608m2 localizada
naVila Lenzi.TratarRuaGoias,383.

Aluga-se 2 casas Rua 599 casa

25,Vila Lenzi.

Vende-se casa de madeira no centro

por R$27mil.Tratar 372-3161.

Vende-se terreno 400m2 próximo ao

campo do Amizade por R$
5.5oo.oo.Tratar 974-0307.

Vende-se terreno na Barra de
376m2.Tratar975-1757� .

Vende-se Terreno com casa 32m2
no Jardim Milbratz,Jaragua 99 a

1.600m da Malwee aceito

proposta.Tratar (041)348-2294.

Vende-se terreno de 30x 1 OOm com

casa em Nereu Ramos.Tratar 372-

. �023 após 18hs.

Vende-se terreno em São Bento de

20x70m, bem localizado com 2

galões e' I casa de madeira ou troco

por casa aqui.Tratar Rua Antonio
Carlos Ferreira, 1781.

.

,
,

cO�ioohfOVO .9

."
,'_'

��. .
'

'

�"'.p!.-conS6rCiO-"
1��'" ®

"i Regata ��I
....�

CG 125Titan•••••••••••••••.•••ll$74,88 Solicite a visita de

CBX 200 Strada••.•••••••••R$113,50 um vendedor pelo
XLR 125.•••••••••••••••••••••••••'$ -,

95,50 371 2999CI00Dream••••••••..•.••••••••R$ 61,88
. •

Rua Adé/ia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
,

.

'Gráflca'e
Editora
CPLt'da.

'-CARTÕES DEVíSITA
...RECEITUÁRIOMÉDICO

. - LAUDAS pelF,lSONALIZADAS
-PASTAS

- FICHASDE ESTOQUE
- MANUAISTÉCNICOS

- BLOCOSDERASCUNH.O
PERSONAUZADOS

-BOLETINS INFJEMPRESARIAIS,
PÚBUCOS

-LIVROS,REVISTAS,GIBIS,
PANFLETOS

-..JORNAISPERiÓDICOS
- j:OT()�ITOS ,

- COMPOSIÇAOA LASER
-IMPRESSÃO EMOFF-SET

Rua Walter Marquardt, 11 BO

Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919 - 371-1944
.Jaraguá do Sul - SC

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA
�Ii .

I I
i I
i '

PROFISSIONALISMO COR"DIALIDADE· - HONESTIDADE

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

ATENDEMt;JS AOS.DOMINGOS DAS 07:00 AS 20:00HS.

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

* TROCA DE ÓLEO
* LAVA RÁPIDO

*G.ÁS
,

"

Avenida Marechal Deodoro da Fon.seca, 961 - Jaraguá do Sul - se

..

t-UI\lI:/t'AA \U47)
372-0705
372-1888
371-0905
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CORREioDOPOvo .. l0 CL�SSIFICADOS' D� VEÍCULOS ,

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1997

,

.

PÁRA-BRISAS JARAGtJÁ
. . .

\

Comércio: de Vidros Novos e Usados par-a'Autos
Colocação de Pára-Brisa C';lad�

Pára-brisaGOI-RS65,00 clcolocação'
Pâra-brisaCorsa degrade - R$.l60,OOclcolocação
Pára-brisa Pálio degrade- R$l90,OO clcolocação
Pára-bmaCamiJiliäoVoikswagen - R$l2S,OO c/Cll!ocação
VidroPorta&cort - R$33,00
PagamentoCOiß�uePi'é-datado. .

Rua Joinville, 2655
(ao lado da Arweg)

Vila Lalau.
'

Jaraguá cio Sul - SC

Fone: 371-5547
'"

BM Automóveis .Qt!irp•..
, .

COMPRÀ -

'

..

,,�NDE - TROCA -' FINANCIA

Tipo 1.6 ie gas•. ,

Goi CL alc.

VoyageS alc:
BelinaLDO alc.
Fusca 1.300 L gas.
Fusca J.300 ' gas.
Del ReyGL ale.
Santana CL· ale.

MonzajSLE alc.
RX 189

.

,gas,
.

.

verde
cinza

azul
bege
azul
branco
verde

LAVAÇÃO ,

MENDONÇA
LAVAÇÃO, POLIMENTO, INFILTRAÇÃO DEÁGUA
LAVAÇÃODE ASSENTOS E CARPET

Rua. J'oão Marcatto, 1 79
Fone: (047) 372-3719
..Jaragué do SUl - SC

95
87

,

86
83 '

80
73
89 '

89
92
82

azul
,

azul
vermelha

Proteção de Fibra interna para todos os

modelosde Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot,
Corsa, �aveiro, D20 e FI000

.

.

,

r I

CIVEL' VEíCl.JLOS·�
.

'. Rua Joinville, 2757
•

fone: ,(047) 372-3300 ou 973-9972

VOLKS � FIAT - CHEV.ROLET - FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE
COMOMELHOR PREÇO DA PRAÇA - VENHA

CONFERIR - FALECIZECA
, Rua qlívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
Próximo Beira Rio - 'Fone: (047) 3?2-1029

dAGUARJT50
• Partida elétrica
• Câmbio automático
• Motor 49,3 ec
• Freio a disco na
roda dianteira
·Suspensãô
telescópica ,na
dianteira

r
• Porta-capacete sob
obanco
• Valor A$ �.180,OO

XPLORER .300 4 X 4

• Partida elétrica
• Câinbio automático
• Motor 95,6 cc .

• Freio a <disco na roda
'dianteira
• Suspensão telescópica
na diantei'il
• Porta-capacete sOO o

banco
* Valor A$ 3.380,00

TRAILL BOSS 250

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

d'ET·SKI • YAMÁHA JET.SKI·�SADOS
Wav.eblaster 96.0K R$ 9\800,00

.

KawasakiSX 94

Super..Jet 96-0K R$10.800jOÓ ,
Kawasáki SXI 95

, Wav�Rider 96-0K R$ 12.300,00 . Kawàsaki ZXI900 95

Wave-Rider 1100 96-'OK R$ 14.500,00 ' SEA-OOOSP 92

R$6.000,00
,

R$ 8.000,00
R$12.000,00
R$5.5oo,(l)0
R$4.500,00
R$4.500,OO
R$3.500,OO

Yamaha Super-Jet 92 .

,

Yamaha Super-Jet 92

Suzuki, 94

Carretinha... ;:>ara
.

motos e Jet�Ski OK
R$700,OO, .

'POSSUíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO'
� • • I
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araguá do Sul, 18 de abril de 1997 CLASSIFICADOS DE ' VEÍCULOS

97
Corsa super 1.0 vermelho 97 OKrT)
Fiat Pálio Ed 1.0 azul' 97 OKm

, Gol mi 1.6 branca 97 OKm
Ford KA azul 97 OKm,
Pálio EDX 2pts 97 0Km
Corsa Wind 97 OKm
Corsa Plus CPL ' 97 0Km
Pálio EL 2pts 1.5 97 0Km
Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm
Corsa Sedan GL 97 OKm
Parati CLi mi 97 OKm
Kadett GL 1.8 97 OKm

Tipo 1.6mpi 97 OKm

Logus CU OKm
Golf GL 1.8

,

97 OKm

Tempra 8v + ar 97 OKm
Tempra 16v + ar 97 OKm
Vectra GL 97 OKm'
Vectra GLS 97 0Km
Vectra CD 97 0Km

Omega GLS 2.2 97 OKm

OmegaCD4.1 '97 OKm
Santana mi 1.8 97 : OKm
Santana mi 2.000 97 0Km

Ranger XL OKm
S-10 sp 97 0Km
S-10 Extend Cab 4.3 97 OKm
F-1000HSD 97 OKm
Blasar DLX 4.3 97 OKm
Ipanema GL 1.8

,
OKm

Vectra CD banco couro 97 0Km

Rus'Adélia Fischer, 711
'Ao lado da Recreativa Marisol

Fone: 372-0777
'

. ·i·"

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES
NOVOS
M.B: - 1214/51 branca OK

, . M.B. - 1218/48 branca OK
M.B. - t218/51 diversas OK
M.B.• L1418E148 branca. OK
MB. - 1621 branca OK

USADOS
M.B. 1934 Cavalo Mecâni'co branca 90

Ford Cargo 3224 cavalo mecânico vermo
.. 90

Ford Cargo 1418 truque basculante branca 89

Ford 'F- 11000 Toco carroceria 89

V.W. 7.90 carroceria amarela 88

Carreta Pastri III eixo branca 87

V.W. 14140 Turbo Truque carroceria branca' 87

Ford Cargo 1415 toco carroc branca 87
, Volvo N10 cavalo mecânico XH branco 87
V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86,
F-4000 baú térmico vermelha 85
Volvo N10 cavalo mecânico XH branco 85

Chevrolet chassl azul 78

M.B. 1113 com carroceria vermo 77

M.B.608baú azul 76

F-400 hidráulico baú câmara fria branca 76

Ford F-600 'azul 76
, M.B.,1113 toco carroceria azul 76

M.B. 608 baú term. branca
'

75·

M.B.1113 azul 69

BR..280 Km 55';""\.nR 333

ifJ�l!,*!l.:;373:0143

Omega CD azul gas. 96 Eseort azul ale 87

Omega CD vermelho
, gas. .

96 Chevy azul ale .. 86
Pálio EDX azul gas. 96 Fiat 147 branca afe 86

Logus GL 1.8 cinza ale. 95 Chevette marrom alo. 85

Omega CD cinza gas. 95 Marajó bege .ças. 85
Tipo sem ar eond. prata gas. 95 Voyage branco ale. 84
Kadett GL cl trio azul gas. 95 Marajó azul gas. 84
Uno Mille

,

azul perol. gas. 94 Chevette preto ale. 83
Uno Mille branco gas. 93 Marajó branca gas. 83
Kombi branca' ale 93 Passat cinza, gas. 82
Kadett si, preto 'gas. 93 . Del Rey branca gas. 82
Santana 2000 cinza ale. 92 Opala Com. cinza gas. 82
Fiorino branca gas. 91 DelRey bege ale. 82
Monza Ólassic azul gas. 91

'

Passat branco , gas. 80
Del Rey azul ale. 89 Passat bege gas. 79
Monza cinza ale.

'

88 Fusca bege gas. 75
MonzaSLE preto ale. 87 Fusca branco gas. 74

Opala Comodoro preto ate, 87 Fuseáo amarelo 73
Gol bege ,

ale 87

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

CORREIODOPOVO .11

SBfltana 85 prata ale
Kadett 93 vermelho gas
Escort 93 vermelho gas,
Corsa 95 amarelo gas
Del Rey 83 verde alc
Del ReyGuia' 86 vinho alc
Pointer 95 verde gas
Monza 85 branca ale
0-10

"

81 branca die
Gol'Rolling Stones consorciado 95 branca gas
Uno CS 88 bege ale
Go11000 95 azul mel. gas
Passat Pointer 88 bordo ale
Escort Guia completo 88 begemel. ale
Astra GLS 95 grafite gas
EseortGL 94 bordo ale
Eseort GL 93 vermelho- ale
Premio 87 branco gas
PointerGLi 95 prata gas
SantanaGLS 89 grafite ale
Escort GL 87 prata alc
Eseort L 87 prata ale
Sephia vermelho completo 94 bordo gas
Peugeot XSI 306 eomplteto 94 bordo gas
Corsa Gsi completo 95

,
branco gas

Parati LS (Linda) 86 verde alo,
Gol 91 prata gas
Go1C11.8 93 prata ale.
Maraj6SL 87 bege gas
Eseort 89 prata gas
GolmotorAP 85 bege gas
Logus 94 bordo, gas

RILIIB ....<:»io'Vilie 02 3573
F<:»oe(047)37�-9B22

....ARAGUA DO SUL - SC

AUTONOVO
· VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS
MARCAS A PRONTA

ENTREGA. DIRETO PARA
O' CONSUMIDOR COM O

MELHORPEÇO'DO
ME,RCADO.

ACEIJ'AMOS CARTA DE
CRÉDITO OU·SEU USADO.

R. JOINVILLE. 2050

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

.�Edicar�
Comércio de Auto
Peças e Acessórios

Ltda. -ME

Especializada em todas as linhas nacionais

,

Pára-lama Fusca - RS 24,00
Pára-choque Fusca - RS 21,00

Farol Fusca - RS 8,00 '

"

'
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\

CLASSI EMPREGOS , Jaraguá doSul,. -. de abril de 1m

TRABALH,O
II'

TE'MPORÁRIO!
'

Aux. ESCRITÓRIO
VIVIANE ' 372.0276 INFORME-SE NA, "_UMANA,

, PROGRAMADOR ' SOBRE A
RÃ" Temos que pensar, porque creio, ainda não entendemos realmente o '

HEITOR 371.8098 URGENTE TRABALHO TEMPO RIO que seja a terceirização. Fazer um histórico aqui é inadequado e"

COMPRAS"
' 'desnecessário, quando queremos clicar o momento exato pelo qual :

JUDITE, 372.3241
VOCÊ QUE'TEM CADASTRO NA HUMANA; passamos, comoestamosagindo, e'1"azendo terceirizações".

" NÃO IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ' A terceirização, comovem sendo buscada por algumas empresas, Visa
RECEPCIONISTA QUE VOCÊ. SE CADASTROU, BA,STA N,OS

essencialmente a redução-de custos ea .diminuição dó trabalho, �

Sn..VIA '371.6554 responsável. É temerário usarmos a terceírização de forma leviana,
,

CARGOS E sALÁRIos' DIZER' QUE ACEITA TRABALHO empurrando pera terceiros o trabalho que não é o nosso negócio.
TEMPORÁRIO, PARA TER . MAIS UMA Certamente, esta "terceirização", não' trará redução de custo r� ou

SILVESTRE 3722636 OPORTUNIDADE DE EMPREGO. diminuiçãodotrabalhofmal..
" TEÇELÃO, O negécio da HUMANA é ser.Terceirizadora (com tê maiúsculo),

'

ARLINDO' 975.0934 INFORME-SE, NÃO PERCÀ!' �:t�arceira tia execução conjunta do trabalho solicitado por nossos

TEC. CONTAD. Um ótimo exemplo deste conjunto afinado na área de Recrutamento e

DANIEL 979.0074 I Seleção, está completando 3 anos. ASsumimos de forma plena .0

SECRETÁRIA EMPRESA DO RAMO "ALIMENTíCIO Recrutamento e Seleção na DUAS RODAS e na WOLF, Somos
co-responsáveis pelos candidatos a emprego nestas empresas. Para que

ANGELITA 372.3056 PROCURA:
a Parceria preserve-se por anos, trazendo 'beneficios ao casal, o

VENDEDORA E'�T.GfD�TlUPD lI_D,O· respeito mútuo é a pedra fundamental, sobre a qual os parceiros" ai
'1 � � �.J.. vi ll.iDfll:ll\... sim, podem buscar 'por um lado: melhor� na qualidade dasSILVIA 973 :5530

",Dt D" A.LlrJtl,Ar 7G'�. Tn:� C!,'
�ontratações com redução ou manutenção dos custos; desmobilização',

AUXILIAR CONJ:ÁBIL
II

'.iDf .J.."Jl.iDf.J.. � J1 (_.)lU' de umà estrutura física e de pessoal, que por meses pode ficar ociosa,
VIVIANE' 372.0276 (primariamente onerosa), ou impotente em mOlnentos- de maior

.

. INFORMAÇÕES NAHUMANA. demanda por mão-de-obra, tomando-se perigosamente onerosa;MOTORISTA AUTO.
certeza de evolução tecnológica sem investimentos ou planejamento

NELSON 372.3315' � ,

'..... específico; controle de qualidade e resoluções imediatas de-problemas,
AUX. DE ES'CRITÓRIO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO umavezqueaParceriaélÜlgidapeloréSpeito,masregidaporcontrato

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 EXPERI�NCIA mpresas-Parceiras, investindo em tecnologia de informática, ou

CESAR, 371.8953
"'" ... treinaraento de seu pessoal tomado-os espen» em DUAS RODAS e,

A WOLF, buscando conhecê-las intema e externamente, na essência; ouTÉC. ELETRONICO
. OPERADOR ainda na disponibilidade de área física, hoje dispomos de 400m2 de

E�EANA 371.1054 LATOEIRO. DE área. "..
.

,

\

CRONOMETRISTA DE ,AUTOM'Ó''VIES Recrutamento e Seleçlo, Tn!Ibalho Temporário, Medicina
do Trab,alho - PCMSO, PPRA e PCA , Ambulatório Médico

NEULSI 973.8068 RETRO .. para Empresas e Cursos:' é o negócio da HUMANA, somos Os

AUX. DE ESCRITÓRIO
.

COM EXPERI aA
Terceirizadores Parceiros. Guiamos. nossas Empresas-Parceiras para

ROSE 9·73.3771' __�----_........- ........""_.,.-_-------_ melhor tecnologia e forma de utilizá-la, desenvolvemos sistemas

( ) dentro' de suas necessidades; buscamos novos caminhos, etc..
DESENIßSTA TÊXTIL '

Fiscalizar a qualidade dos nossos serviços corno quem fiscaliza a

ANQELO 374.0228 - - qualidade total, fica a cargo das Empresas-Parceiras.
.

.

Sabemos que a Terceírizeção éo caminho sem volta que todos que'CONTADOR TORNEIRO FREZADOR queiram competir pelo mercado (sobreviver) terão que seguir. E que
LUIZ 634.0568'

.' .

..

para que façamos de nossa caminhar um sucesso, precisamos de

I RECEPCIONISTA MECÂNICO, COM EXPERIÊNCIA
-

Parceiros fortes, preferencialmente de nossa terra e que tenham
EfOU CURSO conhecimento do real objetivo da Terceirização, Uma parceria calcada

FERNANDA 973-.8806
na economia de palitos; semi dúvida nos fará, sem sentirmos, perderAUX� PRODUÇÃO r

M'A.R.rEN'·EI,RO..
"'" muito dinheiro, tempo e principalmente competitividade, ou seja....

CARMEN 973.8474 II L Com imensa satisfação, firmamos recentemente contratos nos mesmos
,

AUX. 'ES.CRITÓRIO moldes da .parceria com a DUAS RODAS e a WOLF, com a

\
" ,,[UM EXPERlfNOA EM: COZINHAS' BERLIN e ElJ.R.OLINE COZINHAS, que também se

GARLA 37-1.3864
..FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM SÉRIE.. tOmaram nossas arceiras no Servi 'o Médico,- PCMSO e atendimel!lto

VENDEDORA .... � ambulatorial para seus funcionários e dependentes, ,

"

SILVIA .

r 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

CLEITON ' 372.2505

Classi-Empregó
'uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUIlANA �
HUMANA
_'''IABlRH

-,

INFORMA

TERCEIRIZAÇÃO COM PARCERIA

DEtALHAS' [GARSON]
Para atender de forma glóbal e concatenada à nesses

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
'

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

COLOCADOR'

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABAL�'O ( PCMSO ) .. AUDIOMETRIA

�. RECRUTAMENTO E SELEÇAo .. CU,RSOS' NA ÁREA DE RH
"

U'RGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
RU:A HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP. 89,255-240 - JARAGUÁ DO SUL - sc

'HUMAN�
.

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091, E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

ASSESSORIA EM RHL--__.......:A_.·_H_U_M_A_N_A_É_P_A_R_T_E_D_E_S�'U_A.......E�·;.....ftII_P_...R_E_S_A-·._! �.,.,____
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ai Oscar e Marlene Mendo"fa (Som Mendonça). Ela
'versaria na pr6xima quo.rtQ-feira, (23) e ele no sábado ,

6), quando se<rã0 alvo de muitos cumprimentos

EUOQUEIRO - aTVCultura irá exibir um vídeo, sobre o
rtuguês José Alves deMoura, com o título: "Beijoqueiro:
etrato deum Serial Kisser". Será um perfil bem-humoradoI

homem que beijou o papa João Paulo II, Pelé, Frank
inatra, Jacques Costeau, Tancredo Neves, Tony Bennet,

.

oberto Carlos e outros famosos. O "Beijoqueiro" foi preso
4vezes,.

OLROCK - 'estão abertas as inscrições para a segunda
ição do Skolkock, festival de bandas de rock novas. Haverá
'to etapas, que abrangem regiões diferentes do país. A
,

eira apresentação será em Bauru (SP).A final com oito

das será em São Paulo. A banda vencedora gravará um
.

,

gle e um vídéoclipe. Inscrições pelo telefone 0800-23-7188
pelá site na Internet (www.skol.com.br). Os cadastrados
berão pelo correio regulamento e formulário.

.

; ."'M:.. 1,"" ,"li �,

'GI Jairo e Edelir Müller (Lojão da MarechaVOasa

'"ida), felizes com o sucesso de suaS lojas

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jarag1iá do Sul, 18 de Ijbril de 1997 - CORREIO DO POVO - 9

Folo Hilton '

Trocade idtiJe naproxi1iúl quarta-feira (23), FabÜlne GIat%.
A comemoração será c(Jm amigos e familiares '

VITAMINA C -Iançado nos Estados Unidos e já disponível
noBrasil, o spray Buffered Vitamina C, do Laboratório Kai, é
o novo recurso da turma para combater a gripe da estação.
Basta um jato por dia, sob a língua, para facilitar a absorção '

pelo organismo. Os mais anteÍlados descobriram e usam.

PAPA. WINNIE foi o maior sucesso na Notr.e Dtime, �
abertura de sua segunda tumipelo Brasil

JEANSDO P",PA - a nova campanha dos jeans IT's, criada
pelo Lowe, Loducca, usa como ,garoto-propaganda um:' sósia.
do papa João Paulo II. J?:le surge acompanhado pelo slogan
"Até quem prega a ijualdade se veste diferente". O comercial

pode terminar em confusão com a Igreja.

INTIMAÇÃO
dia 26 de abril

(sábado), no

Quartel da
PolíciaMilitar, a
partir das 10

horas, será ser-
-

vida deliciosa

feijoada a razão

de R$. 5,00 por
pessoa. O di
nheiro arreca

dado será rever-
,

tido para a cons-
,

trução da nova

sede da Apae. A
promoção é

,

aberta a toda a

comunidade da, A"dré Luiz Fodi compl'ttou cinco

região. Reservas aninhos ontem (17). Ele é filho de

pelo telefone Moacir e Tãnt« Fodi e netinho de

3.72-0859 ou na Helmuth eAnadirBecker.Afestinhafoi
Apae. emJam'la

• Sonhos e Sedas é realmente um sonho. Uma loja
aconchegante, modema, de muito bom gosto, Linha
íntimaem alto estilo, com preço normal. Vale conferir!

• Por falar em loja, um abraço ao amigo Hilário, pela
inauguração de mais uma Mobiliar Haus, no

Calçadão, antigas instalações do CORROO DO POVO.
Agora são cinco lojas em Jaraguá, Schroeder,
Guaramirim e Massaranduba.

• A Fecarroz deste ano, ségundo seus organizadores,
deverá superar todas as expectativas, de

participantes e público. Várias atrações estarão à

disposição dos visitantes, além de pratos, especiais
a base de arroz, de 24 deste mês à quatro de maio, em
Massaranduba.

• A "Bolsa de Trabalho" que a Secretaria de Educação
de Jaraguá do Sul está implantando, merece aplausos.
Os alunes de 20 grau, desempregados, prestarão
diversos serviços em meio-período e perceberão
aproximadamente R$.loo,oo por mês. Iniciativa das

mais louváveis.

• Neste final de semana o grande Rodeio Crioulo de

Rio Negrinho, na fazenda do saudoso Patrão

Evaristo. Desde ontem(17), patrões e peões já estão

amarrando o pingo,. chimarreando e comendo
churrasco gordo' por lá.
• Vôos panorâmicos em toda a região a bordo de um

super ultra leve. É a oportunidade de conhecer a
,

nossa região pelo céu. O roteiro, você escolhe.
Desfrute de mais esta oportunidade de lazer (e muita
adrenalina), informando-se no Aeroporto Municipal
de Schroeder; na Rua Mal. Castelo Branco, 6.507.
• Filial de semana noSchopping Club. Hoje (18), Corpo

e Alma; a,manhã (19), Musical Frequência e na pista
um, Mak Som, com os últimos lançamentos.
Domingo, noVitória (Figueira), na pista um,Mak Som'
e na pista dois, Musical Frequência. Segunda (21),
embalo de feriado no Schopping Club, dás IS às 24

horas, com o Grupo Estampa Nativa e Mak Som.
• Colégio Divina Providência comemora seus 78 anos

de instalação em nossa cidade no próximo dia 26

deste mês. De 22 à 26, várias atividades e

homenagens acontecerão, envolvendo direção e

professores, alunes e pais, com atrações diversas.

• O Rotary Clube de Jaraguá do Stil com o apoio da

Prefeitura, lança no próximo dia oito de maio, a

Campanha da Ética-97, Será através de um concurso

de redação ou conto, envolvendo todos os alunos

dás redes municipal, estadual e particular de ensino,
de la a sa séries. Comentar a ética e os bons costumes,
desenvolvendo DOS jovens um senso de civilidade e

Cidadania é Ó objetivo maior desta campanha
• Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani de Rio da

Luz/n, promove amanhã (19) bàile de Rei. A partir
das' 13 horas, concentração dos sócios para busca

.

do rei Helmut Schunke; às 22h30 início do grande
baile que terá animação do conjunto Palmeiras, de
Pomerode.

• Para festas, bailes, casamentos e outros eventos,
contrate Unisen Musical Show. Contatos com

Genésio pelo 975-1345, ex-integrante do conjunto
Bruno Montanari.
• SociedadeRecreativa Alvorada do RioCerro II,-através ,

do presidente Elmo Mathias, agradecendo a todos que

compareceram e alegraram o super baile realizado no

último sábado (12), com o grupo "Os Atuais",

• Um comprimido para aimpotência sexualmasculina,
à base da s�bstância sildefanil, deve ser aprovada
até meados do ano que vem pelo FDA, órgão que

regula remédios e alimentos nos EUA.
• "Eu gostava mais do Fernando Henrique Cardoso

quando ele era ateu, quando não tinha �tinha no

punho e ,não fazia declarações religiosas". Bispo D .

Mauro MoreHi, Coordenador do Trabalho "Vida com
Dignidade" I da CNBB.
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CORREIQ DO POVO· 10 Jaraguá do Sul,

APP� vãoadministrar recursos 'destinados,iI,"escolas municipais
, "

Fotos: CMarJunkll(/CP, "

e realizada ,em parceria com a

comunidade.
De acordo com a secretária, a

'

,
LDB é bastante democrática e

permite que as escolas
apresentem propostas. O objetivo
é adequar a realidade de cada
escola à I,.OB. "Nada que é feito

de cima para baixo dã certo",
acredita, conclamande os pais a

participarem, dos . projetos
educacionais e exigir qualidade
no atendimento. "Não adianta
mudar o filho de escola. É
preciso cobrar da escola uma

nova postura", aconselhou.

• Projeto foi enviado à
, Câmara Municipal para

, , '

apreciação dos
,vereadores. Pioneiro
noestado; tem como

objetivo descentr,'izar
a administração fi
incentivar a

partiçipação efetiva da
éomunidadr

Crescimento na rede públicamunicipal (em número de al,unos)
1996
3.369
8.636
1.585

1997
3559
9.160
2.130

%
5,6
4,4

34,38

Educação infantil (de zero a seis anos)
Ensino fundamental (de sete a 14 anos)
Educação de adultos (*)
(*) sem criar novos pólosJaraguá do Sul- ASecretaria

de Educação vai destinar R$ 280
mil äs APP's (Associações de Pais
e Professores) das 45 escolas da
rede municipal para que essas

possam admiuistrardiretamente os

recursos para manutenção e
.

pagamentos de despesas deste ano..
O anúncio foi feito durante a

semana pela secretária de

Educação; Isaura da Silveira, que
aposta' na descentralização da
administraç_ã..º-como fator decisivo
'Rará õ'aprimoramento e melhoria

na.qualidade' do ensino. Segundo'
informou, cada APP vai receber
cerca de R$ 2,2 mil.paragerir a
escola, sendo que a merenda ficará
a cargo do Município. .

- A proposta é inovadora e trará
resultados' imedfätos. Com esse

dinheiro as APP's irão definir as

prioridades da escola, não

precisando consultar � secretaria.
'

A administração vai exigir li'

prestação de contas para poder
'

D(scentralizaçiio: secretária tFerparticipaçiio eletiva da com,midade
fiscalizar á destinação dos recursos do Es tado, mas a
- prometeu, lembrando que, ao responsabilidade é de todos",
assumir o cargo, era obrigada a insistiu. ,

assinar recibos de gás, água, luz, A LDB' deverá entrar em
materiaisde limpeza, entre outras' operação no próximo ano, que terá
despesas. 200 dias de aulas efetivamente

A medida a ser implantada pela, ministradas. Os demais projetos e

Secretaria de Educação está atividades extra-classe serão
,definida na nóva LOB (Leis de realizados em outro período, Na
Diretrizes Básicas), que foi opiaião dela, a escola de período
discutida durante maís de dez anos integral, seria o ideal para
e concluída no final, do ano proporcionar um ensino de

passado, que regerá toda a rede 'qualidade com atividades ffsicas,
,públiOll. ALDB, segundo Isaura, educacionais e culturais. "Hoje, as
traz grandes avanços para o quatro horas em que os alunos
ensino no Brasil, entre eles, unia passam na escola não são
nova. postura .em relação aos suficientes.. Este tempo é POUC0,

índices de repetência e evasão para ser dividido para todas as

escolar, sob uma outra ótica de atividades programadas",
avaliação. "É preciso que todos declarou, acrescentando que os

tenham consciência, da projetos educacionais propostos
responsabilidade no processo para complementar á atividade es

educacional. A educação é dever colar só terá êxito se for elaborada

Sindicatos trazem para a cidade exposiçãodeSebastião Salgado
;,'

Jaraguá do Sul- Desde a"

última segunda-feira (14),
"

está exposta no espaço ,Çul:.
.

-

tural da Caixa Econômica
Federal,' no Centro.s'.Sü
fotcgraf'ias dó consagrado
fotógrafo Sebastião Salgado,
sobre a luta pela terra no

Brasil,. destacando" .o

Movimento' dos 'Sem�TeFra.
A exposição, que vai até o

dia 28, é úma promoção dos
sindicatos dos trabalhadores,

., da microrregião.
A mesma exposição 'foi

inaugurada, em Bruxelas,

. outros ,100 lugares nqmundo e

mais de 150 no Brasil.
Recentemente, Salgado lançou
o livro "Terra", com fotos sobre
o assunto, num trabalho de mais
de 16 anos. O livro tem texto do
escri tor português José

Saramago,' autor do livro 0-

Evangelho segundo Jesus,

Cristo, acompanhado de umCD
com músicas deChico Buarqne

. de Holanda.
O assessor de Imprensa

do Sindicato do Vestuário,
Sérgio Santos, disse que .as

fotos representam mais urna

etapa da marcha nacional dos
trabalhadores sem-terra, por
reforma agrária, emprego e

justiça. "O objetivo da

, exposição é divulgar a luta

pe la reforma agrár ia e '

ampliar a denúncia da
v io lênc ia no campo",
reforçou, exigindo que o

governo brasileiro puna os

responsáveis pelos massa

cres de camponesesvern es

pecial ao de Eldorado de

Carajás, no Pará, quando 19
trabalhadores sern-terra fo
ram assassinados,

Recul'So: exposição de fotografUJS sobre' luta pela terra é uma das formas de
reivindicação

' '

Bélgica, no dia 19 de março e . apresentada, até o dia 17, em

CERT:AUTJMJ II' 0;1587196 INICIO E :réRMINO DA PROMOÇAo: ..

PROCI:$SO II' 08000.028,691_
'

DE 24/12/96 À 17105197

I'
,

LOJAS E SUPERMERCADOS
','

,',
"

'

, ,,?� ,CADA R$ 20,00 EM '

'I � 1 .] .. ",.11 : r, "�o 1,'1 .} III'COMPRAS = 1 CUPOM_

,_'
c

�
.;1 11 ., I I t,;', 1 11.1 �ia o Regulamento no cupom.

GRÃ-rlS'POR SORTEIO

UM4'MERCEDES BENZ �180ClASSIC OKml
MAIS 126 BICICLErASMONARK MBIKE PLUS 18 MARCHAS SÓRTEIOS: 11JD1/97, 25/01/97, 08JD2/97, 22:JD2/97, 08/03/97, 22103197, 05J04197, 10J05197 (14 fllCICLETAS POinORTEIO).

'
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Cônsul alemão promete recursos
, ,

para obras .do Centro Cultural

Secretaria quer incentivar planiio de novas culturas

•
.

Hans Prayon afirmou
aos membros da

.

comissãopró-
· .construção que dentro

. de seis mes,s a um

ano os materiais
necessários estarão à

disposição da Scar
• • •

f

J.raguá .do Sul - O
Cen.tro Cultural vai receber

equipamentos de primeiro
.mundo, A promessa foi feita '

pelo cônsul honorário da
· Alemanha, Hans Prayon,
durante. reunião com

. membros da comissão pró
construção 'do Centro Cul-

·

tural, em Blumenau, há

quinze dias. O objetivo do
encontro foi conseguir ajuda
financeira para incrementar
o orçaménto do centro.

Prayon não prometeu
dinheiro, mas garanti!l
equipamentos, como, por
exemplo. um elevador que

Corupá - A Secretaria de

Agricultura está incentivando os

agricultores do Município a

aderirem ao programa de cultivo
de outras culturas: a palmeira real,
a pupunha (um tipo de palmeira),
o eucalipto e à piscicultura.
Segundo cálculos' da Epagri
(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural),
cerca de 750 produtores existentes .

na cidade plantam somente ba
nana. O técnico agrícola. da
Prefeitura, João Carlos Gessner,
afirmou que a diversificação. de
produtos é uma alternativa para os

modifica o cenário .

O presidente da Scar

(Sociedade Cultura
,

,

Artística), Edson Carlos

Schulz informou que está
sendo elaborado 'pela
comissão um projeto; que
deverá ser enviado ao,

representante do governo
alemão, especificando os

equipamentos que o centro

necessita. Ele acredita que
dentro de seis meses a um

ano, o material estará em

Jaraguá do Sul. "A

informação sobre o prazo é
dó próprio cônsul", lembrou
Schulz, acrescentando que as

obras estão obedecendo o

cronograma previsto e

'deverá ser entregue dentro do
prazo, no ano 2000.

CUMEEIRA - A festa de

comemoração do término da
.

cobertura das obras do
Centro Cultural, conhecida
como Festa da Cumeeira,
está marcada para o dia .21

produtores, já que nos últimos anos
a-bananícultura vem registrando
prejuízo.

'Uma das culturas que a

secretaria vem destacando nomeio
rural é o plantio da pupunha.
Segundo o técnico, o õrgão irá
realizar no mês de junho, palestra
com o Iapar (InstitutoAgronômico
do Paraná) com o objetivo de
mostrar os resultados da prática do
plantio dessa espécie de palmeira.

Gessner acredita que o

produtor que aderir
ä plantação da

pupunha poderá ter um aumento

de R$ 300,00 por hectare. "Além

Cm. JunkeslCP
"

, .

Construção: primeira parte da obra do Centro Cultural será inaugurada emjunho .:

de junho, às 12 horas, na
sede do centro, à Rua Jorge
Czerniewéz.· "A .primeira
etapa está sendo cumprida na

.

data exata do organograma
elaborado pela comissão pró-

construção",' reforçou
Schutz, informand o que
depois. de junho, serão

construidas as. paredes
laterais, pisos e os andares
da obra.

.

- Pretendemos deixar a

segunda fase da construção
pronta até abril do ano que vem
.;. adiantou, informando que o

Centro Cultural só será entregue
aos jaraguaerises no ano 2.000�

do solo e do clima serem propícios
para o cultivo dessa palmeira, não
é necessário tanta tecnologia como
a banana", garantiu, acrescentando
que a. comercialização também é
bem diferente. "Hoje a cultura da
banana abrange' todo o mercado,
nacional e apupunha é algo novo,
e omercado está aberto"..

Gessnerinformou que desde os
anos 70, Corupä pratica a

monocultura da banana' e que a

preocupação em diversificar a

lavoura ne .Município, surgiu
depois que a implantação de no

vas
.
tecnologias se fez

indispensável ao cultivo da ba
nana. "Como o custo para o

agricultor é muito alto, a maioria
deles não utiliza nenhuma

tecnologia de ponta, e'acabam
perdendo dinheiro com o produto
final", frisou, afirmando que existe
ainda a. perda pela má

comercialização.
Na opinião do técnico, a

introdução destas novas culturas
só dependem. dos produtores.
"Necessitamos de 13 mil'
espécies de pupunha para
iniciarmos um bom trabalho,
com preços baixos, mas até agora

só temos 20 produtores inscritos
na

.

compra desse tipo de

palmeira, que equivale a sete mil
mudas", calculou, informando
que os interess.dos deverãg
entrar em contato com a

Secretaria de Agricultura.
"Queremos que os produtores da'
cidade se engajem nessa

diversificação", declarou. A

proposta está aberta para os

agricultores da região, e os
interessados em comprar mudas

poderão buscar informações na

"Secretaria "de Agricultura de

Corupá .

•.... CO:inhaS
.erllm
PRODUZINDO POR EXCÉL�NCIA

Rua Athanáslo Rosa, 1475 _ Fax: (047) 373-0267
fones: (047) 373-0467 _ 373-03n _ 373-0297

Guaramirim'- SC
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Sasseprometé colocar a 'casa em ordem' até o final do ano
o prefeito de Massaranduba, Mário Sasse '

, (PMDB), avaliou os três primeiros meses de

gevemo como "bons". Ele salienta, a dificuldade
'que' está enfrentando para administrar o

Município. devido aos encargos fina:nceiros
herdados da administração anterior, mas acredita ,

que até o final do ano conseg"!_irá colocar a "casa ,

em ordem". Sasse prometeu atender as
'

reivindícações dos munícipes na medida do

possível.
,

Dentre os objetivos a serem alcançados
durante 'os próximos qua�ro anos de

administração, está em desenvolver as atividades
com base no compromisso firmado durante a

campanha. Segundo Sasse, os trabalhos que vem
realizando "inaugura novos tempos" e que, de

agora em diante, a participação da comunidade
será ainda maior.

',' .

Durante entrevísta à reportagem doCORREIO
DO POVO, Sasse falou das ações que fa:rá até o

final de 1997, dos convênios para viabilizar as
obras emergentes do Município, além das,

propostas e projetos de governo.
CORREIO DOPOVO - Como o senhor avalia estes

três primeiros mesesde governo? '

Sasse - Considero este início de -governo bom,
apesar de alguns encargos financeiros que,
ficaram da administração passada e as constantes
baixas na arrecadação do Município.

CP • O senhor está cumprindo as promessas
, de campanha?

.

Sasse - Estol} tendo .algumas dificuldade�.
Entretanto, acredito que até o final de 1997,
consigo colocar !l situação financeira em dia, daí
irei trabalhar maís sossegado. Mas, na medida
do possível, vou' atender as reivindicações e

implantar o projeto defendido durante à
campanha.

CP • Qual foi a primeira medida tomada ao

assumir a Prefeitura?
'

'

Sasse - Como estava preocupado com a geração
de emprego, minha primeira medida foi a criação
do Departamento da Família, Juventude,
Indústria e Comércio, que tem como objetivo
definir as açõe� governamentais neste intento.

Para complementar esta área, vamos Instalar nos
pröximos dias o Sine (Sistema Nacional de

Emprego) em parceriaCom a Secretariade Estado
da Família, Uma outra preocupação que também
.necessítava de ações rãpidas era, a organização
da VI Fecarroz. Para cuidar da festa e da 3·

Bxpofeira da Banana, designamos o

Departamento de Cqltura, Turismo e Tributação
em parceria com a Comissão Organizadora.

CP - O senhor optou por alguma estratégia.
para cumprir os quatro anos de governo?
Sasse - A minha estratégia é desenvolver as
atividades com base no compromisso de governo,
objetivando o bem-estar de cadá cidadão

.

massarandubense. Nosso trabalho inaugura novos
tempos que será cumprido de agora em diante,
contando sempre fOm o bom atendimento de cada
setor de nossa administração.

CP • Quais foram as principais ações
�reaHzadas nestes 100 dias de governo?
Sasse - Realizamos diversas obras, como a'
reforma do portal de acesso à cidade, pintura
completa do Complexo Esportivo Municipal,
colocação de 1,1 milmetros de tubulação na rede
de esgoto da cidade" alargamento e limpeza de
várias estradas. Não foram realizações de vulto,
mas necessárias à comunidade.

, .CP·Quais as princ;ipaisinetaS até o final deste
ano?
Sasse - Tenho inúmeras, mais vou enumerar"
algumas: conclusão da travessia entre a Rua

Integração e a Casan;melhorias na infra-estrutura
do Perímetro urbano; construção de pontes de
concreto no Terceiro 'Braço, divisa' de
Massaranduba com Guaramirim eBspinho com

o Bracinho, e a abertura emanutenção da Estrada
Dudalina.

CP - Como estão as negociações dessa

parceria?
, Sasse- Estão bem encaminhadas. Já houve várias
reuniões e dentro ern.breve, os municípios da

.

Amvali 'terão mais esse benefício à disposição
da população.

.

CENTRAL TEXIII:
ATACADISTAS DE TECIDOS E MALHAS

Atacadista interior de São Paulo, LG'anos.
estabelecido, cominstalação próprias, equipe

, vendas montada, procura Fábrica de Malharia
para distribuir pro�utos na região.

,Contato: Sr. PauI9/Sr. Sergio
Fone: (017) 233-4933' - Fax: (017) 233-4813

CP·Qual a área da Prefeitura que se destaçou
nesses 100 primeiros dias?
Sasse - O Departamento Municipal de Esportes
realizou muitas ações nesse começo de mandató,
como também o Departamento de Agricultura.
No esporte foramOrganizados campeonatos como

'

futsal, bocha e futebol suíço. A Integradora
Desportiva da S· Microrregional visitou o .

, Município e se colocou à disposição para auxiliar
nos eventos promovidos pelo departamento, �os
Joguinhos, Jogos Escolares e Jogos Abertos de
Santa Catarina. Na agricultura temos o

CP� Quais as despesas com o Departamento atendimento clínico veterinário, campanha de
de Saúde, e Bem-Estar do Município? '

• alevinos, curso de profissíonalização. pará os

Sasse - A Prefeitura repassou Uma média de R$ agricultores, apenas para citar alguns casos.

, �.

.( -.,
" ...

" .... ., �"'., /...."'� '.
'

Mela: pnleiJo de.envom aJivi4lule. com lHIse
no compromisso follUldo durante campanha
eleitoral ..

36mil para essa ärea no mês de.março,mas há o
repasse do SUS que está em tomo de R$ 3,5 mil,
taxa de Vigilância Sanitária no valor de R$ 1,3
mil, repasse do 'reembolso de despesas da

secretaria, no valor de R$ 1,2 mil e o transporte
de doentes. Essa área tem uma despesa que está
em tomo de R$ 41 mil.

Juízo DE DIREITO DA 2ª VARA DA
COMARCA"DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE VENDAS DE BENS DA MASSA AUTO
FALIDÁ DE INDÚSTRIATÊXTIL JARITA S.A.

A DOUTORA HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA
2· VARA DACOMARCADEJARAGUÁDO SUL, ESTADODE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI DE FALÊNCIAS N" 7 .661, EM SEU ARTIGO 118, FAZ SABER,
a quem interessar possa, que serão vendidos Os bens de propriedade daMASSA FALIDA
DE INDÚSTRIA TÊXTILJARITA S.A., cujarelação completa constado Edital publicado �

no Diário da Justiça rio 9.592, às fls. 41, do dia 45.10.96 e também do Jornal CORREIO
DOPOVOEdição n°4.069, às fls. 09, pelomelhor preço oferecido porCARTA PROPQSTA,
devidamente envelopadas, Iacradas, protocoladas e entregues noCartório da -Distribuição
do Fórum, observados o valor da avaliação judicial, afastado de prõnto o preço vil,

.

.. . -- .'

devendo constar de tais propostas: 1°) Preço total oferecidos por todos os bens imóveis;
. 2°) Proposta de pagamento à vista ou em até dez ( 10) parcelas mensais, devidamente

, corrigidas pelo índice IGPM ou outro índice estabelecido pelo Ministério dá Fazenda;
3°) As Cartas Propostas devem ser entregues e protocoladas no Cartório da Distribuição
do Fórum até vinte (20) de Maio (05) de 1.997, às 17:30 horas; 4°)Em caso de empate
no valoroferecido por rnais de um proponente será vencedor aquele que fizer o pagamento
.ä vista ou em número menor de parcelas e se ainda permanecer o empate, terá.preferência
de aquisição aquele que protocolar por primeiro. Não serão aceitas propostas para aquisição
. ,-'

.

parcial dos imóveis. Os bens podem ser visitados no horário comercial, de. segunda a

sexta-feira, na sede da falida, sito à Rua n° 03 n" 139 - Baírro João Pessoa - na cidade de

Jaraguá do Sul, contato com o Sr. Nilson Baggenstoss - As propostas serão abertas em

.audiência publica dia 28/MAIO/l.997, às 11:00 ,horas, na sala de audiências da 2·

Vara, no Fórum. Maiores informações poderão ser obtidas com oSíndico Dr. Murillo

Barreto de Azevedo, a Avenida Marechal Deodoro, 97, conj. 01 - Jaraguá do Sul- SC.
Fone (047) 371-0188, fax 371=1690. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandou aMM. Juíza de Direito expedir o presente edital que.serä publicado na formada
Lei e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos

quatro dias do mês de' abrildo ano de mil novecentos e noventa e sete. Eu, (Sérgio
Alberto Martins), Escrivão Designado, o datilografei e subscrevi.

HILDEMARMENEGUZZI DÉ CARVAl.HO

JUÍZA DE DIREITO
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Plantação de maracujá gera lucro de até 600%
• Janoi; Seno Fiedler .

deixou de vender II
fruta para o Ceasa de
Joinville, industrializou
o produto e garantiu
um maior faturamento
na renda familiar

Schroeder - o agricultor
Janoir Béno Fiedler está
registrando lucro com os cerca de '

,

750 pés de maracujá. O produtor
·

teve um lucro de 600% em relação
ao ano passado. Não foi milagre o

que aconteceu nas terras de Fiedler,
e sim, 'uma. nova estratégia de

produção. . Há dois anos, ele.
começou a plantar a fruta e vendia
todo o estoque para o Ceasa de

· Joinville. Percebendo que s6

conseguia R$ t ,00 por uma caixa
de 13 quilos de maracujá, Fiedler
procurou estudar outros meios para
ter lucro com a plantação. Sem
surpresas, o produtor conta que
industrializou a fruta e obteve
excelentes resultados.

Desde.janeiro, Fiedler vem
industrializando o maracujá com

três sub-produtos: suco congelado,
suco pasteurizado e geléia. "Uma

Cssar Junkes CP

Opção: industrialização do maracujá rende bons lucros a produtor
caixa de �arac�já me dá cinco
litros de suco que vendo a R$ 6,00,
conseqüentemente tenho um lucro
de 600%· comparado' a caixa que
vendia ao Ceasa", reforçou o

produtor, acrescentando que além
de incrementar a sua economia, os
produtores da cidade também são

beneficiados. "Compro deles uma

média de 250 quilos de maracujá
por semana", diz. entusiasmado.

Segundo o ·produtor, 80%, da
produção é comercializada pará
uma indústria de 'Jundiaí, São
Paulo, e os outros 20% ficam na

cidade. "Para'São Paulo mando os

seráp�
Nil edição "

9/$,/9
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congelados ". Lrí eles
beneficiam a polpa. ,aqui ajnda não

tenho condições .financciras dc

fazer". informou. completando que
para chegar a transformar a fruta

.

precisará desembolsar cerca de R$
50 mil em equipamentos. "Minha
intenção é ampliar a plantação até
o finaldc agosto. onde terei cerca
de 1.500 pés. Também irei regis
trar a microempresa para
comercializar o meu produto em

todo o Estado. daí conseguirei
fazer o beneficiamento aqui
mesmo", adiantou.

\I:\�G;\:\G:\\':\ - Rcspun
sävcis pela floração dos

marucujavciros, 1): inseto fal a

fecundação do fruto.
Fiedler cuh iva duas es-

.pé c ic s de maracuj a na

propriedade. dux 5XO tipos
existentes. "Não adianta encher

a propriedade dc maracujá que
não dä lucro. Esses dois são
azedos e próprios para as

indústrias comercializarem".

argumentou. acrescentando que
pretende contrut ar alguns
funcionários para- a empresa.

_ __ . __ _

1

Sindicato dosTrabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul!,

EDITAL DE
. �

CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos osassociados do'

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pl�no
gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem-cm Assembléia'
Geral Ordinária, no próximo dia 29 de abrii de 1997, às 8:30
horas da manhã, em primeira convocação e case) não haja número
legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto'
,é, às 9:30 horas do mesmo dia e local, com qualquer número de
associados presentes, a quàl será realizada na sede do Sindicato,
sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para
deliberarem" sobre a seguinte ordem do dia:
a :- Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do

Sindicato, relâtivo ao exercício.de 1996;
b - Leitura, discussão e votação do balanço Financeiro e

Patrimonial do Sindicato, relativo aoexercício de 1996, bem como

o parecer do Conselho Fiscal;·
.

c - Discussão e fixação das mensalidedes e demais contribuições; .

d - Assuntos diversos do Interesse da classe.

Jaraguá do Sul,.16 de abrilde 1997
JOSÉ BOSHAMMER

Presidente

ESTADO'DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DEJARAGUÁ DOSUL
nnzo DE DIREITO DA 2' VARA CfVEL

EDITAL DE PRAÇA
A DOUTORA HILDEMARMENEGuizI DECARVALHO

.

MM. JUfZA DE DIREITO DA 2' VARA CfVEL
,DACOMARCADEJARAGUÁDOSUL

.

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI. ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem. ou ainda a quem
interessar possa. que nodia 28/04/97, às 15:30 horas. realizar-se-á no átrio do edifício do
Fórum, a praça do(s) bem(ns) penhoradoís) nos autos di!ação executiva número 1186.9/

96. em que é exeqüente RosangeIa Lueoli e executado Darpe Indústria e Comércio de

Malhas Lida. e outros, qual(is) seja(m): 80 Kg de malh� confeccionada, de primeira
qualidade; cores sortidas e tamanhos P, M, G eGG (camisetas, camisas polo e conjuntos).
Valor da avaliação: RS 2.600,00'

.

Nä,o havendoJicitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançaríem) lanço
superior à importância da aVlIliação, será(ão) o(s)mesmo(s) levado(s) a segundo leilão,
pelomaior IlIJIço oferecido, desde que não irrisório, no dia 13.05.97 às 15:30 horas.

Fica(m)o(s)executados intimado(s)das solenidadesdesignadas. bemcomo seu(s)cÔßjuge(s)
se casadoís) foríem), caso não seja(m) encontrado{s}peloOfiCial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem{ns) acimamencionado(s).·
de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que
ninguém âlegue ignorância. mandou-se expedir o presente edital que será publicado e

afixado na forma da Lei.

Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de SantaCatarina, aos sete dias do mês de
fevereiro de 1997:

Eu. Sérgio AlbertoMartins. que o datilografei e subscrevi.
HILDEMARMENÉGUZZI DECARVALliO

JUiZA DEOIREITO
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Alcoólicos anõnimosse reúnem em
. .

.
"

. .

, I
, .'

AA para troca de
Os AA foram fundados no

Brasil em 1947. no Rio de

Janeiro, por dois americanos, .

Herbert e Harold, que eram

alcoólatras. Há 20 anos, está em

Jaraguä do Sul, à Rua

Expedicionário Gumercindo da

Silva, n° 3.70, o grupo de À�
Serenidade reúne 40. pessoas
com o mesmo objeti vo das
demais entidades do país,
integrar e compartilhar as

experiências dos freqüentadores.
De acordo com o alcoólico
sóbrio L.B., 66 anos, que
freqüenta o Serenidade há 21, o

. �

alcoolismo é uma doença
progressiva, incurável e fatal.

- Muitos recriminam o

alcoólatra porque pensam que
ele é viciado, mas na realidade

,
.

\

ele é um doente", informou L.,
que só descobriu que possuia a

.""", .

eXperlenC�aS
doença aos 45 anos. "Até então,
eu só bebia socialmente. Um dia
o meu comportamento começou
a mudar quando ingeria apenas
pequenas' doses de bebida",

. lembrou, acrescentando que
quem sofre da doença é sempre
o últjmo a admitir que é um'
alcoólatra.

'. Segundo C, de três em três

meses, o grupo Serenidade troca
de coordenador. "O respoasável
pelas reuniões' pode ser um

analfabeto, desde que ele esteja
há mais de um ano no grupo, e

que acompanhe o programa do
. AA",. explicou, acrescentando
que os encontros dos Alcoólicos
Anônimos são baseados nos ti
passos e nas 12 tradições, que
são como os dez mandamentos.
"Neles sempre encontrámos
alguma coisa que nãopodemos

fazer, por isso, os comparamos
com os mandamentos".
reforçou.
"'SIGNIFICADO - Os

Alcoólicos Anônimos. é uma'
irmandade que compartilha
experiências, forças e

esperanças, a fim dê resolver

problemas comuns e ajudar
outras a se recuperarem do

alcoolismo. De acordo com

uma das cartilhas distribuídas
pelo AA, o único requisito
para tornar-se membro de um

grupo de alcoólicos anônimos, .

. é o desejo de parar de beber.

Não há necessidade de pagar
taxas nem mensalidades. O
unico .propösito dos

freqüentadores é o de manter
se sóbrio e ajudar outros

alcoólatras a alcançarem a

sobriedade.

ESTADO DE SANTA'CATARINA
PREfEITURA MUNiCiPAL DE JARAGUÁ DO SUL· SC

EDITAL, _'

CONCORRÊNCIÃ 'PÚBLICA N° 054/97
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

,

TIPO MENOR PREÇO
.

.

!

A. PREFEITURA M.UNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC. leva "ao conhecimento dos interessados que. em conformidade com o que

preceitua a Lei n° 8.666/93. com as alterações da
Ó:
Lei n° 8.883/94.

encontra-se aberta licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA. do tipo MENOR PREÇO. para contratação dc prestadores
de SERVlÇO EM SEGURANÇA E CONTROLE DE TRÁFEGO
PARA A FUNÇÃO' DE GUÀRbA�CANCELAS nas passagens de

nível na via férrea do Município de Jamguá do Sul.
- ,

Osenvelopcsn=Ol "HABILlTAÇAO" e.no02 '.'PROPO�TA". deverão
ser entregues no edifício-sede desta,Prefeitura Municipal. sito à Av.

Mal. Deodoro da Fonseca, '247, na Divisão de Protocolo. até às 10:00

horas do dia 20 de maio de 1997, serão abertos no mesmo -dia às .

14:00 horas .

A íntegra e demais informações serão fornecidas aos interessados na

Divisão de Compras. no horário de 08:00 às 12:00 horas. e de 13:30
<

às 17:00 horas, 00 'endereço supracitado ou pelos telefones n° (047)
371-0988 ou 371-9253.

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1997

GERALDOWERNINdHAUS .

Prefeito Municipal

I'

ABANDONO DE EMPREGO
DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 482, LETRA I DA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS,·
SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DA SENHORA

KATlA KAR�A BRUCH· CTPS'24970 ·SÉRIE 0017/SC

FUNÇÃO - AJUDANTE DÊ MONTADOR, O, NÃO
�COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 74 HORAS, FINDO

OQUALCARACTERIZARÁABANDONO DEEMPREGO.'

. AGe ELETRO ELETRÔNICA LTOA. .'

RUA: PRESIDENTE EPI'rÁCIO PESSOA, 1376
II II

. CENTRO - OI;P.: 89.251·100 - JARAßUÁ DO SUL· SC ,1'1

CGC: 81.353.229/0001·01.
INSC. EST. 251.854.221

I

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
I

PEL� -SEGUNdA VEZ' -CONsidERAdA dESTJ\QUE
do ANO 'PElA MAStER PESQuisAS

. Ruà Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

pr6xhno ao Supermercado arelthaupt
Defronte ao Smurf's Lanches
FoneiFax: (047) 371-5933.

Jaraguá do $ul - sc

ESTACIONAR É 'UM'DIREITO DE TODOS

..

r-
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18 de abril de 1997

J.raguá do Sul- O JAC fiC9U
numa situação delicada depois da
derrota sofrida por 2 x O, na noite
da ültima quarta-feira (16), no
Estádio João Marcatto, contra 0-

figueirense. Com o resultado, -o
JAC passou para a penúltima
colocação- na tabela de

classificação e corre o risco de não
passar para a fase final do

Campeonato Catarinense. Os .gols
acontecerain no primeiro tempo da
partida, com o Figueirense

.

aproveitando os erros da área
defensiva do JAC.
O primeiro gol saiu aos 17

minutos, numa jogada rápida de

Ruberval que furou a defesa do

Jaraguä e cruzou para o

centroavante Flávio marcar de

cabeça, colocando a bola no canto

direito do goleiro Rogério. O

.

seguntio foi dê�nalti, cobrado por

ESPORTE

em casa e
,.".,

nao
•

zr
, ç. '1a jtnai

2x2 com o Marcílio Dias 'tam�m
nos prejudicou", tentou justificar,
prevendo uma partida difícil.
também contra a. Chapecoense, o
próximo adversário do lime após
enfrentar o Joinville,

A equipe do JAe .não poderá
contar corn

_

dois "jogadores
importantes no domingo. Barbosa
que irá cumprir suspensão
automática, e com o ponteiro direito
Leonel, que se machucou no jogo
contra o Marcílio Dias. Segundo

.

Acosta, mesmo com as contratàções
dos volantes Villas e Paulo Silva,
do atacanté Paulo Alexandre e do

zagueiro Luiz Carlos a equipe ainda
.

precisará de rnais reforços. "Eles
entraram, mas o Castro, o Jairo e o

JAe precisa vencer o Ioinville

,para ter chances no campeonato

flC perde
ode

Jaraguá do Sul - O Jaraguá
Atlético Clube enfrenta o JoinviUe

.

no domingo (20), às 16 horas, no
Estádio Ernesto Schlemm
Sobrinho, em -Joinvil!e, pela
terceira rodada do Estadual, com
a difícil tarefa de vencer. Depois
do jogo de quarta-feira, contrà o

Figueirense, a equipe do técnico
Acosta ficou' numa situação
delicada: o centroavante Barbosa
foi expulso, e com a derrotá dê 2xO,
ficou na nona posição da tabela de

.
classi ficação.

O próprio Acosta admite .que a

partida centra Q Joinville será
difícil. "O JEe conseguiu se

recuperar e tem o apoio do público.
E o fato de termos empatado em

Marquinhos, aos 37 minutos, que
chutou forte, sem chances para

'.

Rogério.
No segundo tempo, o JAC

entrou pressionando, mas nada

pode fazer para reverter o placar.
Principalm�nte depois que o

En'os: defesa do JAegarante a vit6ria do Figueirense
centroavante Barbosa foi expulso
da partida por reclamações. A
equipe está prejudicada para o

próximo jogo no domingo centra
o Joinville, em Joinville. _ .::

A renda foi de R$ 2,1 mil para
um público pagante de 357.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES
Tabeliã e Oficial do Registro de Protestos

Comarca de Jaraguá do Sul
CGCMF: 83.545.525/0001-30 - Fone: 371-1935

Santa Catarina - Brasil

Silvio sairam. Aí fica difícil de

trabalhar", desabafou.
O Jaraguä. Atlético Clube

deverá entrar em campo com

Rogério, Alexandre, Luiz Carlos,
Rodrigo, Adriano Lima ou Gilmar
Mineiro; Renato ou Alex, Ado ou

Renato, Villas; Miranda, Veneza
e Paulo Alexandre.

DEMISSÃO - O técnico
Acosta foi demitiäo pela diretoria

. do clube na manhã de hoje. De
acordo com o presidente do JAC,
Sérgio Luiz daSilva, a derrota para
o Figueirense foi "a gota d'água".
O novo treinador da equipe,
Gassem Salim Yousses, de

Curitiba, foi apresentado à equipe
na parte da tarde.

': Classificação Geral
Equipe PG J V E D GP GC SG TPG
12 - Avaí 4 2. 1 1 O 5 3 2 20
22 - Joinville 4 2 1 1 O 3' 1 2 16
32 - Figueirense 4 2 .1 1 O 2 O 2 17
42 - Tubarão 4 2, 1 . -1 O 3· 2 1 ,15
52 - Chapecoense 3 2 1 O 1 4 4 O 19
62 - Criciúma 3 2 l' O. 1 3 3 O 10
J!! - Blumenau 1 2 O f-' 1 3 '5 -2 14
82 - Marcílio Dias . 1 2 O _ 1 1 3 4 -1 t3
92 - Jaraguá 1 2· O 1

,
1 2 4 -2

.

11
1 ()!! - AtléticQ 1 2 O 1 ; 1 1 3 -2 15

.

PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitóría; E - empate; O - derrota; GP - g,ols pró;
Ge - gols contte; sc - saldo �e gols; TPG - total de pontos ganhos

.

EDITAL ESPECIALDE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃODE FALtNCIA,·faço
saber so 'responsável pel'o Título abaixo relacionado, que à
mesmo se acha neste Ofício de' Protesto para ser

PROTESTADO em 25 de abril de 1997, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmentea .

sustação de protesto ao apresentar declaração de resposta
por escrito.

Este EDITAL é expedido em virtude de não ter sido possível
�ncbntrar o respoasável no endereço fornecido.
ESP. C!1EQUE 517.741 - VENCIMENTO à vista - VALOR R$
680,00

.

DEVEDOR: Marcenaria Gl, Ltda. -

DCrO: CGG1MF 83.158.3:86/0001-91
CREDOR - NICHE�E COM. DE COMBUSTíVEIS LTDA.
'Na forma do Art. 883'00 Código de Processo Civil e Decreto
Lei n2 7.661/45 - Art.10, e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1997

Â SEGUROS GARCIA'ii' FonelFax 371-1788 "

11

.'''. .'

-ROUBO
, .

PREVINA-SE'
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CORREIO DO POVO· 16 POLÍCI� .Jára�uá do Sul.

Aposentado matamulher e se suicida com tin
, I·,

' Francisco Alv8S1CP<

,t '

_ii

Jaraguá do Sul - O

aposentado Antônio José Borba,
52 anos,matou, na tarde daúltima
segunda-feira(14),acompanheira
Soloar Sarità Borges, de 30 anos,
'com um tiro na altura da boca, e
em seguida atirou contra aprópria
cabeça. O'crirne ocorreu na casa

de Sandra Borges, de- 32 anos,
irmã da vítima, na Rua Paulo

Neitezler, n° 39, no Bairro Vila
Lenzi. :Borba também fez um

, disparo em direção a Sandra, que'
'

; refugiou-se na casa de vizinhos.
,

Segundo informações de

moradores, o casal' estava
separado,maschegaram juntos de
Florianöpolis para visitarSandra,
"Ele não aceitava a separação e

se vingou", comentou um dos
vizinhos' que preferiu não se

identificar. A discussão do

aposentado � da companheira, de
acordo com vizinhos, começou
antes deles entrarem'na casa. "A
única coisaque escutei foram três

tiros", contou a aposentada Júlia
Maria Rosa, vizinha de Sandra,
informando que os filhos

Torpe: desprezo levou aposentado a matar companheira e se suicidar

avisaram a polícia assim que a

irmã'dá vítima pulou pata a casa
dela pedindo socorro;

No bolso da, calça do
. aposentado foi encontrado uma

carta de três páginas, na qual
Borba apresentava osmotivos que
o levaram a' cometer o crime.

Segundo�le, a companheira, que
tratava por Sara, não teve para
eom ele a mesma atenção
demonstrada por sete anos de

Procurado: Diontf Ra;"llio, o

Baixi,..1w

convívio: "Vivicom Sara por sete
anos, dentro de um hospital. A
tratei com todo amor e carinho...",
diz um trecho da carta. "Minha
dor � o desprezo que ela me deu.
Preferindoospaise.os irmãosque
a abandonaram", alegou. A carta

segue ainda contando

particularidades da vida do casal,
envolvendo parentes de Soloar.
Borba diz também na carta que a

companheira o ignorou após tudo

Procu,rru1o: Rock LIli: Correi( Mello

Preso: Silvio Ovistzko

Preventiva: Paulo Eurides Schmeir

Preso: Villfcius Kobus NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO FíSICO - MUSÇULAÇÃO -

GINÁSTICA -
..ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO'

FíSICA COMPUTADORIZADA - DANÇA � .

APARELHbs COMPUTADORIZADOS -

PROFESSORES HABILITADOS

Polícia Civil identifica assaltantes daDalcelis
" '.' Fotos: César JunkeslCP

Guaramirim .. Após oito meses de
.

':"""
..

, Ó. � ;'1
investigações. aquadrilha que roubou um
caminhão com dei toneladas de malhas
da empresa Dalcelis, no dia 2� de agosto
do ano passado. foi identificada durante
a semana, Vinicius Kobus, 21 anos. de
São Bento do Sui. eSilvio Ovistzko, 29.
de'Jaraguá do Sul já estão presos, Rock
Luiz Correa Mello. '27. de Joinville e

Dionä Ramflio, 25. o Baixinho. do Rio
Grande do Sul. considerado pela polícia
o chef� da quadrilha. ainda estão

foragidos, O delêgado Alcivandro
.

Espezin expediu mandado de prisão para
'

outros dois acusados de terem participado
do assalto. O empresãrio blumenauense
Isair Pranzen, 29. e Paulo Eutides
Schmeir, 32. deGuaramirim.

Segundo o delegado. o empresário
blumenauense, noprimeiro ii1terrogat6rio,
negou o seu envolvimento no assalto.No
entanto, no segundo. assumiu que'
comprou a mercadoria, "Ele (o
empresário) alugou um galpão para que
ninguém desconfiasse dele, Receptador -,

comum. com certeza; ele não é". acredita'
Bspezin, informando que Franzen

,
,

devolveu' a metade da mercadoria
roubada à Dalcelis, A outra metade. no
entanto. ele disse não saber onde está,

O chefe da quadrilha, o Baixinho,
continua foragido. mas a polícía já tem

pistas dele, "Não vai demorarmuito para
'

pegarmos ele". prometeu o delegado.
Bspeziri afirmo,u ainda que a mesma'

quadrilha participou do assalto na

empresa Lunendet Indústria Têxtil. de
Jaraguä do Sul. no ano passado.

Os acusados irão responder por
crime de roubo/assalto à mão-armada e

formação de quadrilha'. Eles poderão
cumprir pena acirna de cinco anos. "A
maioria deles são acusados de outros

roubos". explicou o delegado.

,U",EIá��a�da
fflbtita�i��, 11�,� 4

�.h ptn ela e r=�'M� dela e da

� é �� aoâ, � deuJO<ÜJ.ß�,�
1edide es«e� e' é wnlu:mtent mudó.�,

V� r-un fflbtita /dha Il�, Jtt� /oi
.' pM- 'amoa; H<ÜJ.1;u d(i a /afia Je��
teoe comiqo.
.fi i/und dela, a I<�, me de« C4IW- em

4.500,00!zeaU, eAt 95 o� da�

dela, wn ta« de$� $(u.v;a, lá do.l<io.Mollta,

,flIw. do.J�, me� maU l500,00, eAt 95.,

,q.(Jlla pai, mãe,�.e�� de'
'

�dembn':
Trecho da carta deixada por Antônio lo�é Borba

. o que ele fez por, ela, durante a

enfermidade de Soloar.
A delegada Jurema Wulf

acredita que Borbapremeditou o
assassinato. "De acordo com '6s

depoimentos, e com o teor,
carta, o crimefoi premeditado.
Vamos escutar mais um

'testemunha,mas considero o
encerrado", completou. ,

'

, /

Ladrões estavam .encapuzaâoà
e balearam vigia da empresa

aas8lto à DaiceIJs aconteceu DO início da madrUgada do dia 15 de

agosto, quando cinco bo�ns armados Invadiram a empresa, atiraram
. c;ontra o vigia VIlson Luiz HótTriumn. e levaram o caminhão Mercedes,

,

. placas BS·4865, com dez toneladas.de Dos de algodão e malha.
'

t.W\ HotTmann, após ser baleado, ficou dentro deum automóvel, enquan�
'! 9s bandidos praticavam Q assalto. Depois de se desprender das amarras,
'�iu !\iuda, aó, viziru,ló�er�glstrou queixa na delegacia. No depoimento

.: ;l ..�.�e'�.dô. "'pezin, Hoffman�. descrev�u os assaltantes corOo send�
, ';·.{tiS <��mellS àJt(tS: e dois baiXÓ8. � mais baixo dava a impressão que

�;,.����.�.���a:;!,.� �,.���,é�,�odel�ado.
,

Horário:
06:30 às 11:30 - 14:30 às 22:00

Rua Amazonas, 426
'

Fone: (047) 372-1493
Jarágúá do Sul - ,SC
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