
Tem sempre úm
,iê/:to de fazer

melhor

Relatório de pesquisa
social traz surpresas
o relatório de pesquisa de nsco social,

realizada em .Jaraguá do Sul no (lia 30 de
novembro do ano passado e divulgado na

última terça-feira (23�, mostrou que a cidade
tem problemas sociais semelhantes aos dos

grandescentros urbanos. A pesquisaatingiu
cerca de 10% da população e apresentou
índices surpreendentes e preocupantes em

relação à prostituição infantil e ao uso de

drogas entre adolescentes. Página 10

Mulheres presas
por estelionato

A Polícia Militar prendeu Loni Borges
da Silva, de JO anos, e Dirléia Silva Gramm,
de 21, de Corupá, na última quarta-feira (24),
acusadas de estelionato. Elas foram

encontradas com três cheques, no valor total'
de R$ 930,00. Os cheques pertenciam a

Ezilda Gonçalves de Jesus, também de

Corupá. As acusadas foram flagradas num

ponto de ônibus próximo ao Posto Marcolla,
na BR-280, em Jaraguá do Sul. PáginalS

, JAeprecisa da vitória

para não ser rebaixado
G-JAC enfrenta o Tubarão no domingo

(27), às 16 horas, n s a 'tr:Ilml:l'tltareal't0'l',-++_:J'......,jj

c?m .a difícil tard de lJrEffi�te�iF.e dop "!teerneo Gassem em de tres Eàê'r'fotas U

Secretário de Saúde':

pedir exoneração do '�:I'!;,*,,"','it', 1
Y,VY:iI,.rt' i

�
o Secretário de Saúde de

Jaraguá do Sul, Mario Sousa;
afirmou que poderá deixar a

pasta caso não encontre outra

solução para o impasse criado

pelo fato do Laboratório

Jaraguaense estar pres�ßdo
. ��:.'!I�:�J�:�;�....

,

" serviços à J:>r�f�itu'ra.�·O
laboratório pertence, ao

secretário; que tem como' sócio
o vice-prefeito do Município, '

,

Irineu Pasold (PSDB); também
secretário de Planejamento. A
Constituição Federal proibe

·1 � vínculo de serviços de empresas
,J)isCIUSÓ: governadorpromete que dinheiro de convênios chegá aos municípios

.

de pessoas que ocupam.primeiro

PauloAfonso assina convênio da ordem'. :;:���!�::�����govetnoou
de R$ 1,6 milhão com Iaraguâ do Sul

.

o governador Paulo
, ,Afonso Vieira (PMOB)
assinou, na tarde de ontem,
no Clube Atlético Baependi,
três convênios com a

-Prefeitura de Jaraguä do
" Sul, totalizando R$
1.624.000,00. Deste valor,

. cerca de R$ 1,1 milhão serão

utilizados na pavimentação,
do acesso à empresa Ceval.
Outros R$ 430 mil serão
investidos na área de energia
elétrica, na' rede de

distribuição e melhorias do
sistema, e R$ 29 mil para um

Calçadão da Marechal Deodoro terá

iluminação subterrânea ainda este ano
o presidente da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa
Catarina), Paulo Ernani da
Cunha' Tatim, divulgou, na

noite da ültima quinta-feira
(24), no auditório da

Associação Comercial e

Indústrial de Jaraguä do Sul,
, que a empresa deverá investir

R$ 600 mil nas obras de

iluminação subterrânea do

calçadão da AvenidaMarechal
Deodoro. De acordo com ele,
o projeto já está pronto,
dependendo apenas de

conversações entre a Centrais
Elétricas e a Prefeitura.

Pági,naS

programa de cooperação
entre o governo do Estado
e a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) para estudos.
técnicos de sistema de

destinação final do; lixo
doméstico. Página 4

FE-CARROZ
O Jornal CORREIO DO POVO traz

nesta edição o suplemento especial
sobre a VI feira Catarinense do
Arroz.

CINEMA
Estréia amanhã (26), no Cine ,

Müeller 3, em Joinville, e no Cine

Shopping 1, em Blumenau, o filme
, "O Mentiroso". Expressão

,

,

No mês
Secretária de S

algo em torno d'
laboratório, qua

'

mais que
laboratórios: :i

Câ�aMunidp
(22)1 �'y�r�á4�Gi .

�n�l, "Y,

(PPB�· , entrom;,t '

,- ll-I!1 J
requerimento

�l
andeJ do I

governe expliç ":� s .. Pa§mlcO
confirmou os va ores e �xpitc'öti�' j

,.,..

que ;0 laooratörio . recebeu

pagamentos atrasados, além de
ser o único qU'lt� plantão. Ele,

é)fi��u� v��ar a ?i�eçãO
do là�t�rlO nO�:proxlmos
dias, Pághi) 3 ,', ';,,' � "',
'�;�"l":'�;:','"

"

'/�",E�Jlq'lkasiFree

'>

Saída: Pasold, vai se desliga,. do laborat6rio para continuar na

Prefeitura

Gráfica e Editora CP l.tda.,
Rua WalterMarquardt, 1180 - Fone/Fax; 371-1944

.• ,COIVIPOSIÇAo A LASER'
ii FOTOLITOS
• IMPRESSÃO EM OFF-SET

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



Carta aberta
Os acontecimentos lancinantes .dos últimos anos, alguns com requintes de

'crueldade, parecemconfirmar as previsões catastróficas para o'final domilênio.
As cenas de barbáries patrocinadas diariamente pelas Polícias Civil eMilitar

.

contra os cidadãos comuns, as atrocidades cometidas pelas gangues de ruas e
;0 horror das guerras pelomundo afora nos obrigam a uma reflexão a respeito
doamadurecímento social da raça humana e da civilidade do homemmoderno, .'Rul Alv.clr Neno .

que não conseguiram acompanhar a evolução tecnológica.' /
As cenas de desrespeito é agressão ao ser humano não estão restritas aos Dois mais dois são quatro. Essa àfirmativa simples e primária talvez seJa o

grotões.da África, índia ou aos 'rincões miseráveis do terceiro mundo. Está melhor exemplo de uma verdade absoluta. Não há conhecimento no universo
onde está o homem. Recentemente, as agências internacionais de notícias

capaz de alterá-la.,

divulgaram a foto de soldados belgas'da força de paz da 0Nl.)' assando Damesma forma, não pode um banco pagar ao seu correntista poupador umàliter�mente um somäli, Ö ato de selvageria dos europeus, altós, bemnutridos taxamaior que aquela que cobrapor seus empréstimos, pois um banco sobrevive
e alfabetizados contrasta com a posição do povo somáli, que via nos louros, desse comércio. E sem lucro não existe empresa, não existe emprego, não existe.' europeus a esperançaem relação a guerra sangrenta que tem devorado o país, economia, não existemercado, não existe cidadania, lião existe país. O lucro é a

•. Inicialmente, presumia-se que os belgas garantiriam omínimo de segurança lógica, a verdade absoluta da existência domercado, da economia. Como dois e
aos refugiados, entretanto, cometeram abusos que vão desde queimar os seus dois são quatro.
protegidos até à torturas e espancamentos' dos somälís. Na noite dó sábado

. Por ocasião da promulgação da Constituição de 88, por um grupo de
(19), cincodelinqüentes brasilienses proporcionaramum verdadeiroespetáculo politiqueiros unicamente interessados em abrir brechas jurídicas para contestarem
de selvageria e crueldade centraum ser humano, digno das cenas dos campos suas próprias e gigantescas dívidas, bem como as dívidas dos seus padrinhos, foi

· de concentração nazista. Sem qualquermotivo aparente, por puro sadismo, elaborada e aprovada a lei mais medíocre de que se tem notícia na história pós
colocaram. fogo no índio pataxö, Galdino Jesus dos Santos, que teve modema: juros de 12% ao ano; num país com inflação que, na época, beirava os

queimadura em 95% do corpo, vindo a falecer dois dias depois.' 70% mensais. .

,
Denunciados por.uma pessoa que presenciou o barbarismo, os crimi�osos' E, de lá para cá, todos os velhacos que conheço, apoiados por advogados tãoforampresos, numa ação até então inédita no país. Osmarginais são de classe -.medíocres quanto essa lei, vêm exigindo em tribunais seus direitos.

.
.

média, filhos de coronel do Bxércíto, juiz federal, ex-ministro, e devem ter Como diria BorisCasoi: "Isto é uma vergonha". Se 99% da população tivessesido papari�adOs e acobertados pelos "pais-autoridades".em outros ca�os de recorrido à Justiça exigindo esse direito, tudo bem, n\esmo que a ÉTICA e a

vandalisnlp ou até mesmo crime. O absurdo ficou por conta da explicação MORAL de todo um país, de todo um povo, de toda uma nação estivesse ho�e na· dada pelos imbecis: "Não sabíamos que era um índio, pensamos que fosse um lata do LIXO.
.

mendigo". Como se ummendigo não fosse ninguém, menos que lHll cachorro. Mas a realidade incontestável, como dois e dois são quatro, mostra-nos que
A inversão de valores deste fmal de século � responsável pelasmaís dilacerantes 99%' da população preferiu a ética, a moral, e por.que não dizer também a
e revoltantes cenas de iniqüidades, injustiças e crueldades cometida� inteligência, e não exigiu nos tribunais os direitos que aConstituição lhes garantiu.

· constantemente, impunes, namaioria das vezes.
.

. Contudo, aquele 1% de velhacos, apoiados por seus advogados, tãomedíocresA barbaridade cometida pelos ditos racionais deBrasília Dad� perdempara
.

quanto a lei, estão abarrotando aindamais os tribunais, tentandoprovar aos JUÍZES
as ações da inquisiçã�,. �a idade média, �los espetáculos de c�eldade dos

. que doismais dois são cinco. Tenham vergonha senhores,
romanos contra os cnstãos, na Roma antíga, e aquelas patrocinadas pelos .

ditadores latino-emericanos, africanos e asiáticos, além do terror provocado
pelos franceses centra apopulação argelina durante a guerra de independência
daquele país e à dominação dos ingleses na Índia de MahatmaGandhi. O fato
só teve a repercussão e a decisão imediata da Justiça porque foi contra um
índio, dono detodas as terras deste país, que vem sendo dizimado pelo homem
branco, que insiste em "protegê-lo", com pressões internacionais.

Talvez se fosse mesmo um mendigo, vítima do processo injusto de

oportunidades e da perversa distribuição da renda, não teríamos sabido de
nada e o "bicho" teria sido enterrado como indigente, sem direito a explicações
das autoridades. É preciso que a punição seja exemplar e que os criminosos
não tenham qualquer benefício de abrandamento dapena. É preciso acabar de
uma vez por todas com a impunidade para que�ós, s�res humanos, possamos
aprender a conviver comas adversidades da vida sem a necessidade de recorrer
à violência para atenuar as nossas frustrações. Às portas do terceiromilênio a

humanidade tem reações semelhantes aos dos homens das cavernas.

.h;'� CORREIO DO POVO. 2.

Ainda vivendo nas cavernas

Jaraguá do' Sul, ss de abril de 1997

Leis medíocres

• Empresário
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devem conter no mblmo 30 linhas de 70 toques, e-endereçc ou telefone para contato. O Jornal
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Jaraguá do Sul, 2S de abril de 1997

Secretário de Saúdepoderá deixarpàstà
• Mario �ousa acredita
que decisã.o seja a
única solução para o
impasse levantado pela'
prestação de serviço
do Laboratório
Jaraguaense à
Prefeitura

Jaraguá do Sul- Secretário de
Saúde, Marle Sousa, declarou, na
noite de ontem, que poderá pedir
exoneração do cargo caso não
encontre outra solução para re

solver o impasse criado com o

contrato de prestação de serviço do
Laberatõrio Jaraguaense de
Análises Clínicas à Prefeitura. A

Constituição proibe vínculo entre

empresas de pessoas em cargos-
'

eletivos com órgãos públicos. O
laboratório pertence a Sousa e ao

secretário de Planejamento, Irineu
Pasold, também vice-prefeito.
Sousa, no entanto, afirmou que não
conhecia a inconstitucionalidade
em questão.

.

- Pedi informações ao TeE
(Tribunal de Contas do Estado) e

ao Ibam (Instituto Brasileiro de

Administração Municipal).
Dependendo da resposta, não
hesitarei em pedir afastamento do

esclarecer o aumento do valor do

repasse que, segundo informações
atingiu algo em torno déR$ 30001
no mês de' março, Menel,
entretanto, não fez nenhum

questionamento ao secretário
durante o tempo em que foi
sabatinado pelos vereadores.

Pasold confirmou que örepasse
da Secretaria de : Saúde ao.

Laboratório Jaraguaense, no mês
de março, foi quase quatro vezes
maior que pau os demais

. laboratórios. Segundo ele, o vàlor
é referente a pagamentos atrasados
e a serviços exclusivos prestados
pelo Laboratório Jaraguaense. "Os
preços cobrados :pelo laboratório
foram estipulados pela Secretaria
de Saúde e pelo SUS", completou;

Menel informou também que
- Estamos tentando regularizar irá esperar a resposta do Tribunal

a situação. O laboratório é o único de Contas e do Ibam, caso for

que faz plantão e o único banco de comprovado a ilegalidade irá

sangue. O que não pode é deixar a montar uma Comissão Especial de
população sem assistência - Inquérito. "Isso peide dar até

discursou. . cassação ao vice-prefeito", acredita,
REQUERIMENTO - Durante acrescentando que também, está

a semana, o vereadorGiImarMenel fazendo um levantamento pára
(PPB) encaminhou ao Executívõ confirmar se osecretérie e o vice

requerimento 'solicitando' prefeito são-realmente proprietários'
explicações a: respeito do repasse do laboratório. "Precisamos 'de

da Secretaria de Saúde a6 ! todos os documentos, para não

.laboratõrío. O pedido visa\' cometermos injustiças!', declarou:'
, ',' ,. '\,

' i '

Explicações: secretário,. na Câmara Munkipal, desconhece inconstitucionalidade
cargo - confirmou, acrescentando
que a decisão será difícil. "Farei
isso commuita tristeza", enfatizou.
Sousa disse que também solicitou
ao SUS (Sistema Unificado de

Saúde) uma equipe especializada
em convênios para vira Jaraguá do
Sul verificar a legalidade.

O prefeito em exercício, Irineu
Pasold (PSDB), sócio do
Laboratório' Jaraguaense,
confirmou as declarações de Sousa
sobre as informações pedidas ao

TCE e ao Ibam, informando ainda

que está prevista para a próxima
semana a visita de uma equipe da
Secretaria Estadual de Saúde ao

Município para analisar a situação
e orientar sobre as decisões a serem
tomadas. Ele adiantou que vai se

desligar da direção do laboratório.
"Tenho uma filha formada e vou

passar a responsabilidade a ela",
disse, lembrando que o laboratório

presta serviço à'Prefeitura desde
1958.

Empresáriomanda demolir casa em lista do Compaan
Jaraguá do Sul- Desobedecendo

a Lei Municipal 1.854, de 94, que
dispõe sobre a proteção do patrirnônio
histórico, o empresário Werner

Ricardo Voigt, derrubou a casa da
Rua Presidente Epitácio Pessoa,

- número 284, que estava incluída na

lista das possíveis construções a

serem tombadas pelo Compaan
(Conselho Municipal do Patrimônio
Hisfõrico, Artístico, Arqueológico e

Natural).
De acordo com o chefe de serviço

do Patrimônio Histórico, Egon
Jagnow, em junho do ano passado, e
empresário entrou junto à Prefeitura
com um pedido para demolir o

imóvel,' alegando' que a casa

apresentava risco de cair e gostaria
de construir outra no local. Como a

administração municipal demorou
em responder a solicitação de Voigt,
o empresário 'iniciou a demolição,

sendo notificado pela Secretaria de

Planejamento sobre a proibição em

prosseguir com a derrubada,
- A demora na resposta se deu

porque
.

estávamos estudando
tecnicamente a edificação e
cumpríamos' os trâmites legais -

explicou Jagnow, acrescentando que
não foi dada uma resposta por escrito,

.

.

mas que a comissão que analisa os

préd\ios na cidade conversou com o

empresãrioa respeito dös estudos
feitos pela Compaan em relação ao

imóvel. "Pedimos que ele aguardasse
as análises feitas. Ele concordou",
lembrou.

Segundo uma fonte da Secretaria
de Planejamento, o empresário

.

afirmou que um engenheiro
assegurou que a construção oferecia
risco de cair e como não havia sido
tombado poderia ser demolido. HA
decisão. deveria ser tornada por um

técnico da área de edificações antigas
e não apenas por um engenheiro";
declarou Jagnow, informando que o

professor Dalmo Vieira, da UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina), assessor técnico da

Compaan, é a pessoa indicada para
decidir essas questões. .

Apesar de ter notificado" o
empresário para que não

prosseguisse com a demolição, a

Secretaria de Planejamento não
fiscalizou o local, o que permitiu a
conc lusão des serviços. Por

enquanto os responsäveis não
receberam as punições previstas
em lei, embora Jagnow garanta que
o prefeito Geraldo Weminghaus
(l?FL) assegurou que será aplicada
a�lêt� O artigo ri da lei 1.854
afirma que as edificações commais
de 40 anos, típicas ou de valor

histórico, não poderão sofrer

.

intervenções de qualquernatureza
sem a' prévia autorização do

Compaan, alertando os

proprietários para as sanções
previstas no artigo 15 da mesma lei. äconstrução pelo dono e demolidor.

PENALIDADE Egon
.

"Já houve um caso semelhante no

Jagnow afirmou que o Código de Município. Foi encaminhado à
Obras do Município prevêmultade Promotoria PÚl:Úfca e está' sub
250 a 2.000%, do valer do imóvel ' judice", revelou .

ao proprietário e à empresa
demolidora que infligir a lei e 'que
,o artigo 15 da lei '1.854 define
multa de até 1 00% do dano causado'
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I\I:I:osaico
Garantia
Ao confirmar que os convênios firmados com os municípios serão
transformadosem recursos, o governador Paulo Afonso Vieira (PMDB)
não perdeu a oportunidade para alfinetar o adversário político e ex

governador do Estado Vilson Kleinübing (PFL), hoje senador da

República. /

>

- Meu nome é Paulo e não Vilson! A assinatura do governador tem
valor. Não vou, fazer como o ex-governador que, às vésperas de deixar
o governo, assinou decreto cancelando os convênios firmados com os '

municípios. Ele enganou os prefeitos - criticou.

Tiroteio
, A secretária de Segurança Pública, Lúcia Stephanovich, afirmou, no
início da tarde de hoje, durante a cerimônia de assinatura de convênio
entre o governo estadual e o Município, que a administração passada
não teve interesse em firmar com o governo do Estado convênios que
viessem a atender as reivindicações da comunidade.
- A administração anterior não quis obras para o Município, porque
sabia do interesse do governo em investir na cidade e, no entanto, nada
fez para viabilizar a vinda dos recursos - disparou.

Reforço
o comandante-geral da Polícia Militar dé Santa Catarina, coronel
Va:Imif Lemos, divulgou na tardede hoje que, até o final do mês que
vem, mais 30 soldados serão destacados para reforçar o quartel da P�
de Jaráguá do Súl.

'

Cultura
o. Banco Central divulgou esta Semana qlte nos três primeiros meses

do ano cerca de quatro milhões de oheques emitidos estavam sem fundos,
representando 0,6% do total, número 0,2% maior que o registrado em

igual período do ano passado.
"

Outra informação diz respeito ao número de cheques pré-datados, que,
de acordo com o banco, são 64% do total, o que pode aumentar ainda
mais o percentual de cheques sem fundos

.

Asfalto'
o'governador Paulo AfonsoVieira (PMDB) entregou hoje ao prefeito
de Barra do Sul" HenriqueManoel Borges (PMDB), a ordem de serviço
para as obras depavimentação da estrada Barra do Sul-Araquari.
O projeto, orçado em US$ 3,7 milhões, parcialmente financiado pelo
BID" com extensão de dez quilômetros, deverá ser concluída em seis
'meses.

, Homenagem
Através de um projeto de leidodeputado estadual Ivo konell (PMOB),
aprovado na Assembléia Legislativa, a Rodovia SC-413, trecho
compreendido entre osMunicípios de Luiz Alves eMassaranduba, passa
a denominar-se Rodovia Dom João Batista Costa, natural de
Massaranduba..

Oficial
o Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação
aprovou, na sexta-feira passada (18), a implantação da ZPE de Imbituba,
a primeira à ser oficializada no país.
O governo do Estado, deverá .autorízar a instalação de uma unidade da
Receita Federal. '

.

A primeira etapa <;la ,ZP� de Imbituba exigiu investimentos da ordem
de R$ 15 milhões, e deve gerar cercade mil empregos.

RuaCanoinhas, 361- Centro
FoneIFax: 371-244l:t -

. Valle Informática

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

! !,lua Barão do RioBranco, 620'

Fone: (047) 372.1968 • Fax: (047) 372·1130 '
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Compromisso: govenuulor assina convênio com Jaraguá do Sul e garante que dinheiro vem

.Govemadorassina convênios de
R$ 1,6milhão com oMunicípio
• Solenidade Balneário Barra do Sul, onde

também assinou convênio com o

Município no valor de R$
2.591.000,00 para obras de

pavimentação de 10,6 quilômetros
da SC-495, que liga a cidade a

Araquari, prevista para ser

concluída em seis meses. Em

Jaraguá do Sul, os recursos

destinados serão aplicados na

pavimentação do acesso à empresa
Ceval, ao custo de, R$

Jaraguä do Sul- O governador 1.165.000,00, num convênio de R$
Paulo Afonso Vieira (PMOB) 29 mil com a Amvali (Associação
assinou, no início da tarde de hoje, dos Municípios do Vale do
'três convênios com o Município, Itapocu), que estabelece um

num total de R$ 1.624.000,00, que programa de cooperação técnica de
serão investidos em pavimentação, estudos do sistema de destinação

,

na melhoria da energia elétrica e final de resíduos sólidos domiciliar,
I

no programade cooperação técnica além de R$ 430 mil, através da

para destinação do lixo doméstico. Celesc (Centrais Elétricas de Santa
A solenidade contou com a Catarina), para ampliação do

. presença do vice-governador José sistema e distribuição. ,

Augu-sto Hülse, do deputado Durante o pronunciamento,
estadual Ivo Konell (PMDB), do Paulo Afonso afirmou que os.

secretarie do Desenvolvimento convênios assinados com Jaraguä
Urbano eMeio Ambiente, Adernar do Sul é o maior evento realizado
Duwe, -do prefeito em exercício, .pelo goven;lO com o Municípió.
lrineu Pasold (PSDB), além da "Isso é fruto da disposição dos
secretária estadual de Segurança

.

prefeitos em participar dos projetos
Pública, Lúcia Stephanovich, e do administratives para as cidades",
comandante-geral da Polícia declarou, acrescentando que é
Militar do Estado, coronel Valmir preciso que as Prefeituras
Lemos. cooperem no processo, para

A visita do governador a cidade agilizar a realização das obras

cumpriu roteiro que iniciou por ,
reivindicadas pela comunidade.

aconteceu no início
da tarde de hoje, no
Clube Atlético
Baependi; quando
Paulo Afonso
anunciou
investimentos para
pavimentação, meio
ambiente e energia

Artes novas a
cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Ângelo Rubini, 587
Barra do Rio Cerro

Rua Ida Bona Rocha, 84
. Fone/Fax: '(047) 372-.,246

Fone: 371-0602

Jaraguá do Sul- SC
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Comércio de Cereais
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado

o governador fez questão de
afirmar que os convênios
assinados' representam um

compromisso do governo com os

municípios e garantiu que irá

cumprir todos.
Pasold cobrou do governador

maiores investimentos do
governo do Estado na cidade. Ele
afirmou que, apesar de Jaraguä
do Sul ser ii terceira potência de
Santa Catarina, não tem recebido
o retorno justo e desejado. "O que
está acontecendo? Será que nós
não estamos sabendo pedir? Será

que os nossos representantes
junto ao governo não estão sendo

ouvidos?, indagou; elencando
inúmeras reivindicações para os

próximos anos. Paulo Afonso, em
resposta, disse que o seu governo
tem pautado pela administração ,

'municipalizada.
- Convoco o testemunho dos ex

prefeitos aqui presentes, a maioria
de outros partidos, para
confirmarem a cooperação entre o

governo do Estado e os municípios
durante os dois primeiros anos de

administração - discursou.

Após a visita a cidade, Paulo
Afonso e comitiva foram para
Blumenau, onde entregou novas

viaturas para a Polícia Rodoviária
ÉSÚtdual e DER (Departamento de
Estradas de Rodagem)

I
Cflorlcu!lur�
Cflorlsa

, Mudas äe árvores frutíft1VS,
flores e plantas omamemais

/

Rua BernardoDornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695

,

371-8146
Vita Lalau - Jaragulí doSul
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Celescpromete realizar obras no Calçadão daMarechalDeodoro.
I Edson Junke5/Frse

'
' .

• Presidente da

companhia, que esteve

na cidade na noite de

ontem, na Acijs, ouviu
reivindicações para
melhorias e maior
investimento na região

Jaraguá do Sul -.o presidente da
'Celesc (Centrais Elétricas de Santa
Catarina), Paulo Ernani da Cunha

Tatirn, prometeu iniciar ainda este ano

as obras pata a iluminação subterrânea
da Avenida Marechal Deodoro. De
acordo com ele, o projeto já está pronto,
bastando apenas as negociações, entre
as partes, As obras estão orçadas em

R$ 600 mil e terão nove meses para
serem concluídas. O pedido faz parte
das reivindicações apresentadas pelo
prefeito em exercício Irineu Pasold

(PSDB) durante a exposição do
histórico da Celesc na Acijs
(Associação Comercial e Industrial de
Jaraguä do Sul), na noite de ontem.

- O compromisso verbal aqui

Constatação: Tatim garante que tarifas da Celesc estão entre as menores

assumido, será transformado em oficial
quando a Prefeitura receber

correspondência da' presidência da
Celesc confirmando o início das obras

Secretariade Fazenda implantapolítica de isenção tributáTia
Florianópolis - Com o objetivo de

criar novos empregos e oferecer
melhores J condições de

competítlvídade às empresas
catarinenses, a Secretaria Estadual de
Fazenda está implantando uma nova

política tributária, concedendo isenção
de parte do, ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços)
e -incentivos fiscais. O programa
iniciou-se no no mês de abril e tem

atingido os' setores de calçado, maçã,
cerveja e de produtos de informática,
que tiveram as alíquotas do imposto
reduzidas.

Na opinião do secretário de

Fazenda, Paulo Prisco Paraíso, o

governo deveincentivar a produção no
Estado para compensar as eventuais

quedas na receita. "Não podemos ter

uma visão simplista da arrecadação de

impostos. O governo pode colaborar
com muitos setores da economia. No

entanto, é preciso que os empresários
façam a sua parte", cobrou. Desde o

dia primeiro de abril, a alíquota de
ICMS da cerveja baixou de 25 para
22% e há previsão de mais redução no

ano que vem, quando o setor pagara
algo em torno de 18%.

Segundo a Secretaria de Fazenda,
que arrecada cerca de R$ 100 milhões

por ano com a comercialização da
cerveja; a medida possibilitará IIS
distribuidoras de bebidas reduzir o

custo final do produto. Hoje, a cerveja
produzida em Santa Catarina é 14%
mais cara em relação aos outros,

, Estadosque oferecem o benefício fis
cal. No caso da maçã a redução da

alíquota é ainda maior. A reunião do
Confaz (Conselho Nacional de

Fazenda) autorizou os Estedes do Sul
a concederem incentivos fiscais aos

produtores da fruta, reduzindo em até
,

60% o imposto na venda para outros
Estados.

Para o setor de informática a

previsão de redução do cäleulo do
ICMS para os produtos, equipamentos
e de automação terão redução de 10%
na carga tributária. Os calçadistas
poderão transferir 100% do crédito fis
cal, que estava limitado em 40%. "Uma

empresa de calçados é isenta de

imposto na exportação. Portanto, ela
não tem como àbater o imposto pago
desde o início da produção", explicou

.

o secretário adjunto da secretaria,
Renato Hinnig, acrescentando que o

acordo permite que os calçadistas
negociem com empresas sem crédito,
pessibilitando a redução de custos.

PIB do Estado teve aumento de 3,11% atingindo R$ 30 bi
Florianópolis - A Secretaria do

.Desenvolvimento Econômico informou

que o PIB (Produto Interno Bruto) de
Santa Catarina movimentou no ano

passado cerca de R$ 30· bilhões,
registrando aumento de 3,11% em

relação a 1995� Com isso, a renda per
cápita subiu 13,86%, passando de R$
5.423,00 para R$ 6.175,00, ficando em

segundo lugar entre os países do

Mercosul, perdendo apenas para a Ar·

gentina, que tem uma renda per capita
.

de R$ 8.250,00.
O aumento do PIB catarinense foi

superior ao do Brasil, que apontou' em

96 um acréscimo de 2;91% ein relação
ao ano anterior. O secretário do
Desenvolvimento Econômico, Henrique
Weber, prevê crescimentoem torno de
14% do PIB de Santa Catarina nos

próximos dois anos; Ele acredita que
com as promessas de instalação de .no
vas indústrias no Estado, está

assegurado o aumento do PIB. "A vinda
da GM e da Skoda para o Estado

assegurarão o aumento desse

percentual", declarou.
O setor industrial obteve um

resultado positivo de 3,03%, com
destaque para a área da construção civil,

que registrou crescimento de. 6,91%,
seguida dos serviços públicos (Casan,
Celesc), que apontaram aumento de

5,58%. A indústria de transfermação
apresentou percentual positivo de

2,61%, seguida por outros setores da
economia do Estado. As exportações
catarinenses movimentaram em 1996
US$ 2,64 bilhões, um aumento de
19,76% em relação a 95. Os produtos
mais comercializados foram a carne de

frango e derivados, somando US$ 433�4
milhões; têxteis e confecções, com US$
325,5 milhões, soja e derivados, com
US$ 249,9 milhões.

- declarou Tatim.
. HISTÓRICO - O presidente da

Celesc apresentou o quadro da empresa
dentro do cenário nacional. O objetivo
foi justi ficar' os reajustes, projetos e

investimentos. Segundo Tatim, a

companhia atende 98% 00 Estado.

gerando 4% deste total. O restarne é

gerado pela Eletrosul, no qual a Celesc
paga pela energia fornecida. "A

previsão é gerar 25% da energia no ano
2002", informou. acrescentando que a

Celesc tem o menor índice de

endividamento do setor elétrico do

país. Em 1995, esse índice representou
8,5% do movimento da empresa, foi

reduzido para 8,32% no ano passado.
Em 1996, a Celesc fez

investimentos da ordem de R$ 102.8

Dos dernais pedidos feitos ao

presidente, Tatim informou ainda que
está previsto para o ano que vem a

interligação Blumenau-Jaraguá do Sul,
obra que deve reduzir ós riscos de

queda de tensão na região, num

investimento de R$ 7 milhões. a

implantação de uma subestação de

distribúição prevista para este ano e a

instalação, de 3-6 novos

transformadores, ao custo de R$ 224

mil. Segundo o presidente da Celesc,
a empresa prevê investimentos da

ordem de R$ 17,2 milhões para os

próximos cinco anos na. região de

Jaraguä do Su�, R$ 10,5 milhões em

97 e 98.
_

As propostas de investimentos na milhões, entre obras de expansão,
região, segundo Tatim, justificam envolvendo subestação e transmissão,

porque a agência de Jaraguá do Sul ,e melhorias no sistema, 76% maior em

representa 3,69% de toda a receita da relação ao ano anterior. Para este ano

Celesc e 4% em mercado de energia. estão previstos investimentos em tomo

"A inadimplência na região também é déJ'{$ 134,3 milhões, e para o ano que
a menor. Enquanto que a média da vem, a empresa deve investir R$ 218,3
Celesc fica em 13,3%, a região regi-stra �milhões. Emdezembro do ano passado,
9,96%", informou, acrescentando que

\.
-a empresa registrou um lucro líquido

dos R$' 50.178.000,00 de lucro da de R$ 62 milhões. "O reajuste real feito
companhia; Jaraguá do Sul participou pela companhia foi -de 2,96%,
com ,R$ 1,59 milhão. Respondendo representando um faturamento de R$

pergunta de empresários preocupados 19,7 milhões", afirmou Tatirn,
com um possível racienamento de garantindo que a Celesc está entre as

energia e risco de blecaute, Tatim quatro concessionárias com as tarifas

garantiu que o risco é zero. mais baixas.
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Enio Padllha Pilho
Fidalgos!

·

Os fidalgos atacaram novamente. Desta vez foi em Brasília;
l

na madrugada de domingo, num ponto de ônibus. Eles
encharcaram de combustível e atearam fogo em um índio que
estava dormindo.

Mas foi por engano! Era s6 uma brincadeira. E eles nem
sabiam que era um Indio, Eles achavam que fosse apenas um

mendigo! _

Ab, bom! tá certo. Infelizmente era um índio. Se fosse apenas
um mendigo não teria problema.

'

Opior é que eu acredito que eles estejam falando a verdade.
De fato, se eles soubessem que era um índio (e não ummendigo)

.

eles provavelmente pensariam duas vezes antesde fazer Q que
fizeram.

E, pior ainda, eu acredito também que, se fossemesmo apenas
um mendigo, não teria problemas maiores.

Porque um pobre qualquer, sem identidade, nem CPF, não
rende manchetes nos jornais, reportagens de televisão, nem
indignação nacional. _

A imprensa cuidou de amplificar o problema centralizando
e reduzindo a questão ao fato de a vítima ser um índio.

· Perdeu-se o principal: trata-se da manifestação clara e

inequívoca do Apartheid Social que se estabeleceu nó Brasil.
Os filhos da classe média, a bordo de seus carrões, tudo

· . �

podem. São os herdeiros de tudo e que. o dinheiro dos pais
podem comprar e mais o que a arrogância, a prepotência e a

estupidez puderem conquistar, Por conta disso eles invadem
praças com seus capôs levantados, cheios de decibéis.
Esparramam latas de cervejas, copos de papel e todo lixo que
puderem deixar em local público (na madrugada algum pobre
do outro lado do abismo social-virá fazer a limpeza), Quando.
estiverem prontos (bêbados e drogados) sairão pelas ruas

dirigindo como legítimos donos da cidade, em alta velocidade,
colados ao pára-choque traseiro. de algum idiota civilizado,
fazendo manobras radicais, pondo em risco a vida de pedestres
e de 'Outros motoristas.

-

E se houver algum acidente: azar, o pai paga.
E se alguém for preso: o pai vai lá e tira.
E se alguém morresse: desde que não seja um dos nossos,

deixa pra lá.
A nossa cidade acostumou-se ii medir uma pessoa pela sua

fortuna, pelos seus bens, pela sua capacidade de pagar pelos
prejuízos. Tanto que o conceito de prejuízo, no Brasil, está
sempre ligado a dinheiro ou outras coisasque o .dínheiro pode
comprar. Até mesmo o prejuízo moral é estimado em função
dos prejuízos financeiros decorrentes.

.

Acho que é hora de retomarmos o espaço perdido. Voltar às
discuss-ões o .importante e não para o interessante, reconquistar
para toda a sociedade (e não apenas para os ricos e seus filhos)
o direito de andar na rua e 'desfrutar de suas praças.

Caixa posta/191 - cep �f!.251-970 - eniopf@netuno.com.br

Fleischmann Royalinveste
US$ 2miem Jaraguá do Sul

NOTAS'----------------------------

• o Procon de Jaraguá do Sul recebeu nos três primeiros meses do ano 439 pedidos de informações
de consumidores, Omaior número de reclamações aconteceu-nomês de janeiro, quando foram registrados.
172 atendimentos que, segundo o coordenador do órgão, JoséCarlos Rossato, f�ram relativos às compras
natalinas! .'

Em f�vereiro, 111 consumidores procuraram o Procon para reclamar ou solicitar infol'mações. Em
março, houve um aumento de 40% em relação aomês anterior, re�istrando 156 pedidos de informações.

A m�or incidência apontada pelo órgão está relacionada na área de locação, compra e venda de

imóveis, seguido pelo item eletrodoméstico com defeito de fabricação.
)i;
w

• O �enac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Jaraguá do Sul vai promover cursos de

informátita "usuários de microcomputador em Windows 95", com editor de textos, Word 7.0 e planilha de

cálculo Excel 7.0 para iniciantes. , .',
.

/ Os int�ressados poderão optar pelos períodos vespertinos, com início dia cinco de maio, as segundas,
quartas e(sextas-feiras; noturno, com início na próxima terça-feira, dia 28, as segundas, terças e 'quintas
feiras; e aos sábados, das 8 às 12 horas, com início do curso no dia 24 de maio e término nó dia 20 de setembro,. . I .

Jaraguá do Sul - A diretoria
da empresa multinacional
Fleischmann Royal, com sede nos
Estados Unidos, já investiu na

unidade.jaraguaense da empresa,

adquirida em dezembro de 1995 da

antiga Chocoleite, mais de US$ 2
- milhões, em equipamentos' e
programas de qualificação e

treinamento dos funcionários. O

gerente da empresa, Paulo
Maurício Bastos da Silva,
informou que estão previstos para
os próximos dois anos novos

investimentos, entre US$ 1 e US$
2 milhões, para desenvolvimento.

Segundo Bastos dá Silva, 0-

programa de qualificação visa .

preparar os funcionários para

integrar às novas tecnologias e

discutir as deficiências, com .0

objetivo de saneá-las ou atenuá-las,
oferecendo, inclusive,
oportunidades pata a conclusão do

primeiro e segundo graus atrávés
do projeto Telecurso2.000, previsto
para iniciar no segundo semestre. .

"Um funcionário melhor

qualificado rende mais. Além do

mais, é um trabalho social",
afirmou, acrescentando que, apesar
de ser".obrigação do Estado, 60%
dos funcionários têm interesse em

participardos cursos supletivos
oferecidos.pela empresa.

\
.

.

O programa de treinamento

deve atingir os quesitos de

segurança, utilização adequada de

materiais, análises laboratoriais e

aperfeiçoamento no. processo de

fabricação. "O investimento nQ
material humano tem como função -,

modernizar a empresa com vistas
à competitividade e à

sobrevivência", frisou Bastos da
Silva, lembrando que a empresa
Fleischmann Royal' está presente
em mais jíe 40 países e tem
implantado o programa de

Controle de Qualidade Total em

todas' as unidades. Ele informou

ainda que no Brasil a empresa
.

mantém fábricas emMinas Gerais,
Bahia, Pernambuco, SãoPaulo, Rio
de Janeiro e Santa Catarina.

RENTABILIDADE - Logo
após ter adquirido a empresa
Chocoleite, a Fleischmann Royal
inovou o setor de leite longa vida,
o . conhecido U�T, que em

português significa ultra alta

temperatura. Bastos da Silva
disse ainda que por questões de

rentabilidade, a empresa decidiu
.

desativar a fabricação de

derivados do leite como queijos,
iogurtes e leite pasteurizado,
acrescentando que a embalagem

.

do chocoleite, carro-chefe da

empresa, deverá ser mantida e

que sobre a produção do leite

longa vida a idéia é firmar amarca
Glöria-Chocoleite, O Leite Glória
é nacionalmente conhecido e tem

produção de três toneladas/mês.
"Com a modernização das
unidades poderemos aumentar a

produção entre 25 a 30% a partir
de 98/99", declarou.

PRODUÇÃO- Das dezenas de
itens produiidas pela Fleischmann
Royal, destacam-se os biscoitos,
mais conhecidos como Nabisco,
fabricados na divisão de biscoitos
nas cidades de Recife e Piracicaba,
o fermento Fleischmann Royal,
feito em outras cinco unidades, em

quatro Estados, o suco Maguary,
. produzido em'Araguari, Minas
Gerais, e Aracäs.. na Bahia, além
do leite Glória.

Somente a unidade de Jaraguá
do Sul, com cerca de.I5mil metros

quadrados e 150 funcionários,
recebe 120 mil litros de leite

diariamente, na entressafra, e em

torno de 190 mil na safra.
Bastos da Silva disse que no

Brasil o consumo de leite
condensado é uma lata/ano para
cada habitante, frisando que é um

mercado em expansão. "O
consumo de achocolatados cresceu
100% entre ·1995 e 1996",
informou.
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PESQUISA DE RISCO
O Conselho Muqicípal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

através do seu presiãente Leônidas Nora, apresentou à comunidade o

resultado da Pesquisa. de Risco, trabalho em parceria com a Ferj, que
além de valorizar a Instituição da Terra, também proporcionou aos

acadêmicos um momento de pesquisa e conhecimento da realidade de
cada bairro de Jaraguá do Sul.

Esta Pesquisa de Risco aconteceu em 30 de novembro do ano passado.
Na cerimônia de lançamento o presidente Leônidas Nora expôs os

. 'objetivos e significado da pesquisa. O professor Jaime OtávioWittaczik
informou sobre o planéjamento e execução-da pesquisa. O professor
Mestre João Arnoldo Gascho fez apresentação dos dados da pesquisa e o
professor Doutor Pedro Demo, fez comentários gerais a respeito da

importância deste trabalho. A professora Carla Schreiner agradeceu a

confiança depositada na Ferj.

CURSO DE PROPED:ftUTICA
Dando seqüência ao Projeto do Professor Competente, está,

acontecendo na Ferj mais urna etapadoCurso de Propedêutica (Aprender
a Aprender e Saber para Intervir e Inovar) coordenado pelo Grupo Base:

* Eunice Prüsse
* Lígia Maria Ernrnendöerfer
* Miriam Bernadete Bertoldi Oberziner
* Rosane Welk'
* Sirley Maria Schappo
* Viviane Maffezzolli
Este trabalho tem a coordenação da Ferj com a parceria da Secretaria

Municipal de Educação, sendo orientador o professor Dr. Pedro Demo.
O curso vai até o dia 25 de abril na Ferj.

ANIVERSARIANTES DA FERJ DO MÊS DE ABRIL

Jorge Harry Harzer -

Paulo Onildo de Matos -

Vania M. Amaral da Silveira -

Eduardo Gomes de Oliveira -

Milene Fischer Martins -

Ionete Gonçalves-
Valdenisio Benevenutti -

Isabel Pickler Nunes -

Mafalda Rodrigues -

Fabiane A. Medeiros Maiochi ..

Dia 7
Dia 8
Dia 9
Dia 11
Dia 11
Dia 21
Dia27
Dia 28
Dia 30
Dia 30

PALESTRA LOB

Ferj oferece à comunidade palestra sobre a Nova Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB), destacando e esclarecendo pontos
importantes da Nova Lei, elogiando alguns avanços e criticando alguns
rançoso

A palestra foi proferida no Salão Nobre da Ferj, no dia 22 de abril
deste ano, com participação de autoridades educacionais, alunos de

Pedagogia e Letras, professores e convidados.
.

Palavras inglesas viram moda no Brasil
.

A cada dia que passa o brasileiro convive commaior número de palavras inglesas misturando-as ao português,
sem mesmo saber falar a própria língua corretamente. Além de estarmos rodeados de propagandas, marcas,
cardápios, "outdoors", expressões; agora também no meio de comunicação mais abrangente que é a televisão,
estamos assistindo a cenas de humor em novela, onde se usam palavras inglesas descaradamente fazendo com

que as pessoas de baixo nível cultural sintam-se confusas sem saber o verdadeiro sentido das palavras e das
. atitudes.

.

Com tudo isso está se desrespeitando o povo e a pröpria língua portuguesa. Por outro lado, achamos o idioma
inglês muito importante para os profissionais, que o usam nos seus negócios fazendo intercâmbios, visitando
países e assim também para todas as pessoas que desejam aprender a se comunicar em outro idioma..

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FeIj
€oordenação: Cláudia Regina Althoff

Elaborado por: Gina Lemus, Catarina Papp Fischer e Sérgio Moser, alunos do 9" semestre de Administração.
Fonte: Revista VEJA

Dez princípios do novo ambientalismo
Princípio 1 - Estabelecer criteriosamente as prioridades: Ter certeza dos problemas a atacar prioritariamente

é essencial, uma vez que os recursos são escassos, e assim devem ser bem aplicados.
.

Princípio 2 - Dar valor a cada dólar investido: Dar ênfase à eficácia em função dos custos, permitindo assim
maiores realizações com menores recursos. É necessário identificar sempre a alternativa mais barata e eficaz.

Princípio 3 - Aproveitar oportunidades em que se ganha dos dois lados: Dar prioridade a programas que
possibilitam ganhos ambientais e redução da pobreza.

Princípio 4 - Usar instrumentos demercado.sempre que possível: Incentivo para os que combaterem a poluição
é uma ótima e não somente punir os agressores..

Princípio 5 - Economizar na capacidade administrativa e reguladora: Evitar gastos demasiados com fiscos e
. valorizar grupos não governamentais e comunitários como agentes de fiscalização. Também a opinião pública
bem informada ajuda a combater os desmandos.

Princípio 6 - Trabalhar com o setor privado e não contra ele: Ter o setor privadocomo parceiro nas iniciativas
e deixar em tese as atitudes controladoras de lado, partindo para o diálogo e anegociação.

, Princípio 7 - Contar com a participação dos cidadãos: O que contribui para a conclusão dos grandes projetos
ambientais e amotivação da comunidade.Motivando a comunidade aumentamos o número de pessoas favoráveis
e principalmente aliada àmudança. Quantomaior for o número de entidades relacionadas amovimentos ecológicos
não governamentais, maiores as chances de sucesso nas campanhas ambientais.

Princípio 8 - Investir em parcerias que funcionam: É primordial ter parcerias. A vantagem de ser parceiros,
decorre não apenas da diversidade de experiências e enfoques que enriquece os debates, mas também da necessidade
de agir acertadamente para solucionar certos problemas ambientais.

Princípio 9 - A gestão é mais importante do que a tecnologia: Contar somente com aspectos tecnológicos não
resolve, é necessário ter administradores que saibam gerenciar a causa, conduzir os trabalhos em alto nível

profissional. De nada adianta dispor de recursos financeiros e humanos se não sabemos gerenciar os mesmos.
Princípio 10 - Atentar para os aspectos ambientais desde o início: Prevenir' é muito mais barato do que

remediar, quando se fala em meio ambiente. As ações para reparar um dano ambiental têm custo muito superior
às ações de prevenção. Por isso, se faz necessário avaliarmos Com antecedência os projetos a serem desenvolvidos
e o impacto dos mesmos nomeio ambiente.

O relatório da comissão Brundtland em 1987 e na agenda 21 da Conferência do Rio de Janeiro em 1992,
indicam diversas proposições acerca do desenvolvimento sustentável, a aceitação dessas proposições não garantiu
sua efetiva implantação e implementação, os problemas ambientais continuaram a agravar-se. Os princípios aqui
apresentados, procuram ajudar na orientação de uma nova política ambiental em todo mundo, mas para o sucesso
dos mesmos se faz necessário a mobilização de toda população onde houver problemas ambientais. Tudo nos

leva a crer, que namaioria dos países, novamente os problemas ambientais estão mais relacionados com aspectos
culturais e educacionais do que propriamente financeiros.

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FeIj
Coordenação: Cláudia Regina Althoff

Elaborado por: Sérgio Franzner, aluno do 9° semestre de Administração

-Para esclarecimento, estamos retificando a Coluna Nos Bastidores da Administração, do dia 18 de abril
de 1997. A equipe que escreveu os artigos "A crise dos Correios" e "A China. é melhor que o Mercosul",

é formada pelos acadêmicos:
- Walderes Kuchenhecker - Ivan C. Falgatter - José P. dos Santos - Emanuel N. Arnorin - Maurício Ferrazza

. .

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.'
ii 371-1422
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BAEPENDI .:. o azutra.programoú para o próximo dia
10 de maio, baile em homenagem às mães e a festa de
Reis e Rainhas, na comemoração do Espírito Santo,
tradicional do clube. A animação será de Moacir e sua

Banda de Blumenau. A grande noitada. com dupla
comemoração, será para sócios e não-s6cios.

�

Se.dilo úiU •O.m co", a apo,a EIia_ (J1IIIIIIil),
• gt'tIIUÚptU1ieipaçio comunittúia. Ela tmi,ersariou efoi
"",ito CUlllprlmenllltla no último dia o� deste mis

CVr. 9lcgt 91ídeki CJ?odrlgues da oí/va
Ortopedia e Trimmatologia

I' CiruI'giII do Joelho· ArtroscopÜl
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WBldemifO Mazurechen, 55 - Apto.. 1 •

Fone: (047) 371-6511 - Jarsguá do Sul - SC

�.....�
RuaAraquari, 136 - Oba da Figudra

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jat8guá doSul-se

Dr. AIftwloGue""'er co", a e'pola ZiIda. Ela C01lle1llOro.

idtuü nOlla_ lÍltima terça-fm (22) e recepcionou seleto

grupo de amigas. Ele, ex-lIice-prefeito, dedicando-se
. exchui,amente à odontologia.e freqüentando o curso.

IlIIpltmtodonlÜl, em Curjtiba

FESTIVAL SESIANO- oCentro deAtividades do Sesi
de nossa cidade promoverá novamente este ano o já
consagradoFestival Sesiano daCanção, em sua 6-edição.
comeliminat6Öas em todos osmunicípiosdamicrorregião.
Inscrições no Sesí, naWalterMarquardt, até o dia t6 de
maio, sempre das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas e

também nas Secretarias de Cultura dos municípios
envolvidos. O acompanhamento serã do musical
Transamérica Aindavolto ao assunto commais detalhes.

DIA DASMÃES- oClube AtléticoBaependi oferecerá
para os sócios e não-söcíos, almoço especial para o Dia
das Mães, em sua sede. O maitre Álvaro e sua equipe
servirá pratos deliciosos. Reservas devem ser feitas com

antecedênciapelo telefone 371-2233 ou pessoalmente
noclube.

NOTRE DAME
amanhã (26), mais um

super agito com a "Noite
da . Consumação",

.

valendo a conversão do

ingresso por qualquer tipo
de bebida disponível na
boate. Uma boa pra
galera curtir a super
programação sonora dos
DJ's da Notre Dame,
sem sentir no bolso. Para
o próximo dia 17 demaio,
a Notre Dame tem

agendado a "Festa do

Mário", que virá
recheada de atrações e

surpresas.

CEROULAS .- a grife
Corpo e,Arte tem uma

nova proposta para o

próximo
.

inverno,
camisolas para homens.
As camisolas ou

camisolões são feitos de
flanela e custamRS 66,20.
Outra novídade é· o

relançamento das'

ceroulas, comuns na

primeirametade do século
20. As novas peças custam
de RS 21,80 à RS 37,60. A
Corpo e Arte fica na Rua

Oscar Freire, 957 (SP) e o
telefone é (011) 881-1277.

o casalMário e

Otilia Nieollini
comemom hoje
(25), 55 anos•
feHr. união e na

,egunda-jeiIYI
(28), o
anillersário lUla.
Dr.Máriolo
,Wolo maior
do, odontólogo.
jtuuguaenses.
Aos queridos tio.
c"mpri1llentos e
.", grantÜ beijo

MIMO

inventa item bási

para os que nã

suportam odores n

previstos. É o spra
Brume Fraicheur
para usar no corpo
no cabelo.

"parfum" tem

poder de neutraliz
cheiros de cigarr
de

.

cozinha

poluições em geral.

EMPLACAMENTO - A Prefeit�ra de Nova Od

(SP) vai obrigar os donos de cães e gatos da cidade
colocar plaquetas metálicas de identificação nos anim

'

a partir de agosto. A identificação é para prevenir
31:420 habitantes da cidade contra a raiva. Junto com

"emplacamento", a Prefeitura vai fazer um censo
. animais. Com as placas, haverá apreensão dos anim

'

irregulares.
.

BÊNÇÃO PAPAL :. depois de receber o CD new

"UnioMystica", domúsicóbrasileiroCociolli, opapa J
Paulo II agradeceu com uma carta, autorizando,

..

Vaticano, a divulgação de sua aprovação. A autorizaç
chegou em forma de bênção e virou selo para estam
a nova tiragem de .2.500 dísces, que saiu esta sem

pela gravadora Azul Record .

Em gmnde ltoiIluItI, tI1IUUIh4 (26),_ Sockdlltü litória (Figuftrtl), .e'" ekita a GtuotIJ
CoUgio EsUUlualhLilúm AynisoO,c"'''" Qnze lÍiO as cÍUldidatlu
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IIINTIMUSIl
ACOMPANHANTESGOTA

, Distribuid·ora
,

'

••:1(;1- fiMSC' �iCAu�
��.a �

..

_.,..,..

��
-

-oJCFINA
_

u :'tO_I MS

Gráfica e Editora�
CPLtda.- �

LIBERTE SEUS
DESEJQS MAIS '

SECRETOS!
SIGILO ABSOLUTO

pVC
rte �J11 '" s

' arrafoe
para g

.

- SUL-TE�HOSCOH '

312 ..2116
,

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

Rua Walter Marquardt, 1180
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919 - 371-1944

.laraguá do Sul - SC

.ENTREGA A DOMícíLlO
R. CeI. Emßio Carlos JOt,
Sala 01 - 'Centro

. EDIFICIO TOWER·CENTER
CONSTRUÇÃO EM CONDOMíNIO - PARCELAS COR'RIGIDAS PELO CUB (SINDUSCON/SC) .

SALAS COMERCIAIS com 1ou· . _.

2 garagens, copa, BWC é distribuição L O C A L I Z A çA 0-·
interne de acordo com a necessidade do �.----------�--

cliente, A partir de R$ 440,16 mensal

'APARTAMENTOS
-�

-o'�._��.�����

- :��
- �:,,;�� ( �: <,

<,
-';'aL'_',-"l' -. '",� It: ::::::;. �.....__,.",p,A-r7' �,� � �o�o,. F�

I
-,

_.

_,.;_
•• -e '.

�"4i . »<Ó/ : -6� • "'� ---

I: �._--�.��
,," �.-

.., -

::
-.7:' �,<) � �':._-

-,,� ......-.-;,.;� � .

, .�

I suíte, I quarto, sala':
_ \': -. .>

...��'O -

"<,estar/jantar, sacada I -� . <,

'TIPO 3 E'
com churrasqueira, �--"

<,

, 4 5: BWC, ,�p"ko,i"ha, .. . 0.

'

IP'

lavandena, I vaga de
,

,

garagem. A partir de
.

--__--'- _

,R$673,88mensal ��__-

.

u -:::a----
-' _o: 'iii{<

.

I suíte, 2 quartos, sala
estar/jantar, sala de tv,

sacada com

churrasqueira, BWC,
copa, cozinha,

,

lavanderia, 2 vagas de I
garagem. A partir de R$ I

1.047,80mensal '

TIPO 1 E2:
./
/.

./ //\
tP".).....-" r:

rJfP<

,VENHA CONVERSAR
CONOSCO!.

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

--o ',---'-

VENDAS: Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Preso Epitécio Pessoa, 421 - sala 103 - 1 Q andar
Fone: 371-8814 - CREC11873-1

-,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421· sala 102 - Fone: 371-6310 - Jaraguá do Sul- SC

. ,
.'

,

Na DICC'S MOVEIS·você compra tudo com umaentrada, mais quatro
'prestações, mas se você precisar: de mais pagamentos, é só negociar. ,f

Temos: Móveis sob medida -

.

Cozlnhas e quartos planejados ao seu gosto .

.

Salas de jantar - Estantes e. peças avulsas em geral - .

VISITE-NOS f CONFIRA

DIC,C'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 :- Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto
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EDIFICIO· MATHEDI I I

VENDAS:

CLASsiFICADOS DE IMÓVEIS, CORREIODOPOVo·2

,. IVI OB' L • Á R " A

Chave
Rua Barão do Rio �ranco, 221
,Fone: 372·'1594· Fax: 372·1666

• Aptos. com 3 dormito
• PIIlY1!round
• Gás central

," "

• Salã9 de festas
• Ajardinamento fronial e '

lateral, • Interfone

,

TERRENOS loteamento Tlfa Guenther, BARRA DO RIO CÉRRO,
pr6x. à Malwee, prontos para a construção, Valor R$ 7,SOO,00
(entrada + parcel.) . "

TERRENO na BARRA DO RIQ' CERRO, loteamento Girolla, cl
598,10m2 de esquina. Valor R$ 15.500,00 .

,

..

TERRENO nà ILHA DA FIGUEIRA, c/ 38i,93m2, 14,SOx26,34m,
pró)!. à ponte da Weg II. Valor R$ ,11.000,00 negOciáveis:
TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA c/ 448m2 delsquina, pr6x. à ,

, ponte da Weg II. Valor R$ 15.000,00 .

'

TERRENO c/'área de a.ooo-e, próx. ao.Besldencial AMIZADE.
Valor R$ 20.'000:00 (aceita-se carro). e.

TERRENO cl 238m2, 17,50m de frente é fundos, lados cl 13,60m,
.r,ua Verâ Fischer, CENTRO. Valor R$ 30.000,00
CASA de alvenaria 6/90m2, terreno 15x28, portão eletrônico,
toda murada. 'Valor R$ 41.000,00 (Aceita carro e CARTA DE '

CRÉDITO) , ,

CASA mista cl 3.quartos, terreno 14x30m; garagem em alvenaria.
Rua Adão Noroschny, VILA. LENZI, pröx, escola Giardini Lenzi.
Valor,R$ 38.000,00

' •

CASA de alvenaria cl 4 quartos, 170m2, terreno cl 550m2, na
BARRA DO RIO CERRO. Valor R$ 55.000,00 negociáveis.
APTO. NOVO no Edif. Mathedl, rua João Planinschéok, cl 3
quartos, portão eletrõmco, interfone, salão de festás, gás, centra.
Valor R$ 38.000,00 (aceita-se CARTA DE CRÉDITO - FGTS)
APTO. c/ 3 quartos, ampla Churrasqueira" 2 banheiros, c/ sacada,
CENTRAL, fica cozinha embutida. Valor R$ 55.000,00, cl área
de 135m2 (Aceita-se CARTA DE CRÉDITO, CARRO, ou terreno

pane do pagamento)
PONTO COMERCIAL: RESTAURANTE e instalações em área

central, Capacidade, de 180 pessoa, clientela formada. Valor R$
48.000,00 (aceita carro, terreno, negociável)
APTO. Edif, VILA NOVA, c/3 quartos, sacada, garagem, próx.
ao'FÓRUM. Valor R$ 25.000,00 + financiamento da Cx. Econ.,
SALAS COMERCIAIS na REINOLOO RAU e BARÃO DO RIO

, BRANCO, saia do aluguel, INVISTA NA SALA PRÓPRIA.

,Rua João Planinsc,heck'

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA ATE
48X

- ENTRADA FACILITADA DE 20%
- AUTOMÓV1:í.., TELEFONE ÔU IMÓVEL TAMBÉM VALEM

COMO PARTE ,DO PAGAMENTO
E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO 'BE

PAGAM�NTO
'

AlÇA0L .. -= 'RESI..ENCIAL
coMERCIAL .... ,

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



-----------�-�-��..."......,----__,--------,_,.

CLASSIFICADOS CORREIOOOPOVO .3Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1997
, -

(dinheiro). TratàrcomCleide CÂMARA FRIA BAÚ·
-

na ruà Max Wilhelm, 730 .com motor estacionário,

próximo aMetalín. capacidade 45m3., Maiores

informações pelo fone 371-.

1553 com sr. Evaldo.

Tratar 372-3684 na parte da
manhã.. (

tÍTULO - vende-se título do

ClubeAtléticoBaependi, tratar
372-0284.

comã peças por R$ 100,00.
Tratar975-1376 comCissa ou

na rua Jos Narloch, 289 (lote)
.

,-
.

próximo ao Supermercado
Gemar.

DIARISTA - trabalho 1 dis

por semana ou 2 (meio
período) de diarista, tenho

experiência e moro na'vUa
Baependi. Tratar com

Iracema 371-7687.

VENDE-SE - 1 mesa parami

oro-computador nova porR$
80,00, escrivaninha com 4

gavetas nova porR$ 8�,00, 1

, jogo de estofados modulado

TÍTULO - ·vende-se rítuío do
TV 14" - Philips com Clube Atlético Baependi, CELULARGRADIENTE

controle remoto em étimo tratar 371-8198 após CP-90 com 2 baterias,
estado por R$ 200,00 18h30rtlln. transferívelporR$1.200,OO:

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS
VALOR ÀS OBSERVAÇÕESÁREA (M2) NI QUARTOSTIPO ENDER�ÇO

Construrda Terreno

Rua 402 - Lat. Francisco Huska - Jaraguá-EBquerdÓ
Rua Francisco Zacarias Lenzi, 500 - Vila Lenzi
Rua Antônio listànisiau Ayroso, 495 - Vila !-enzi
Rua Luiz Salier, 63 - Barra do Rio Cerro
Rua Otto Meier, 66 - Vila ,Lenzi
Rua Eslrada Bananal do Sul s/nQ - Guaramirhn
Rua JOsé Narlof s/nQ - Ana Pa"la
Rua João da Cruz de Souza, 35 - Cohllb Vila Rau

.

Rua Boiívia, 71 - Czerniewlcz
, Rua: Irmão Leão Magno - Loteamento Champagnat
Rua Giardini Lenzi - Agul! -Verde .

Rua Alberto Klittke, 187 -'Vila Rau
Rua GOiás, 53 - Vila Lenzi
'Antonio Carlos Ferreira; 141-7 - Vila. Lenzi

55.000,00 Ac�ita terreno
37.500,00 Condições de pagamento à oornoínar
75.000,00 Aceita casa ou terreno

.

50.000,00 Condições de pagamento á combinar
58.000',00 Parcela-se. Enlrada de 50"10+ 12 xTR T 1"10
35.000,00 . Aceita casa em Jaraguá
70.000,00 Aceita casa em Blumenau
30.000,00 Assumir financ. 120 meses' com base de RS 24,00
37.ooo,QO· Condições de pagamento à combinar
230.000,00

'

Condições de pagamento à combinar
22.000,00 Condições de pag�mento à combinar

, 23.000,00 Aceita troca por casa
80.000,00" Aceita casa emJaraguá
130.000,00

. Aceita troca por aptos.

152,00
70,00
170,00
140,00
206,00
125,00
195,00
135,00
118,00
300,00
75,00
102,00
100.00
288m2

392,00
450,00
660,00
300,00
617,50

.

19.294,70
468,00
500,00
462,00
888,00
343,73
420,00
542,40
750m2

04
02·
04
03
04
'03
03
04
03
03
03
03
03
05

Alven,
Alven.
Alven.
Álven.
Alven:
Alven.
Alven.
.Alven.
Alven.
Alven.
Mista
Mista
Alven.
Alven.,

APARTAMENTOS
ENCERE VAL R RSos OBSER

Condições de, pagamento à qOmbinar
Financiamento de 72 x de R$ R$ 684,00
Assumir financiamento ,135 meses com base de R$ 1.300,00
Oondições de pagament à combinar

'

Rua João Picolli, 104 - 2º andar frente
Ed. Schiochet - 10º andar •

.

Rua Barão do Rio Branco, 760 - Edifício Schiochet - 82 andar
Ed. Marajó - nº 103 - Centrö'

. .

03
03

. 03
02

48.000,00
42.500,00

. 42.500,00
48.000,00

TE.RRENOS
" .

,.

VALORRS , OBSERVAÇÕESÁREA (M2)ENDEREço
Rua Cristina Bauer � Schroeder
Rua Prefei�o José Bauer - Três Rios dó Norte
Rua Otto Meier - Vila ,Lenzi
Loteamento Santq Antônio - Três Rios do Norte
Rua Antônio Gesser - Czerniewicz
Rua 748 (ao lado Recreativa Ma[jsol) - Vila Baependi
Rua João Januário Ayroso (pfÓX. Arroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro Roeder - Água Verde
Rua 620 - Lateral, da Manoel Francisco da Costa
Rua Victor Rosemberg - Vila- Lenzl
Rua Temäz Francisco da Costa - Centro
Rua Amaion� - Centro.

'

RUél Walter Maiquardt (frenle ao, 2820) Barra dó 'Rlo Cerro

450,00
2.180,25
375,00
360,72
468,00
494.59
345,00
420,00
364,00
499,80
510,00

. 37�,00
385,70
800.00

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

.

Condições'de pagamento à combinar
Condições de pagamen�o à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

,

Aceita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à combinar
Aceita parcelamento,
Condições de pagamento á combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

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
26.500,00
30.000:00
53.000',00

\'Computadores,
,

.

máquinas de ,

1 , escrever,
.

calculadoras,
rel6glos, fax,
ar.qulvos, cofres,
roupeiros, cadeiras,
esc.lvarUnhu,
ar�rlos,
vendladores,
bebedouros,
mó"'els escolares,
móveis e,'
súprlmêntos para
Informática,
etlqu8stas, .

quadroa•. ,estante. ,

.

de 'aço, e óutros�
. ASSIST�NCIA
TÉCNICA E
ACES$ÓRIOS Eil

__________-------- �--�
GERAL

RUAVENÂNCIO DA SILVA:.PORTO, 353· FONElFAX: (047) 372-1.492· J�RÄGUÁ DO.SUL· SC

TRANSGLOBAL

Certificado. de Qualidade·
Empresarial e Profissionaf . FLORIANI

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

Floriani

Equipamentos -

Destaque do ano
no comércio de

F..levfldo 'reconheci"",':'to obtido
na pesquisa de Opil'liãP Ptíblica

rca'li�.ad8 por cstc Tnst.iLIJLO·
e conferido à

�ulce'Pa.,reira
,

'Diretora
, .

moveis e

� -, equipamentos
�

,

.

'. .'�
.,__ -----� para escritório

ClIIICIlvel - 1997
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CORREIODOPOVO -4 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá doSul, 25 de abril de 1997

CENTRO: - Excelente 'casa ém alv. claprox. 200m2 - Rua Domingos da Nova
CENTRO - Excelente casa em alv. (sobrado) cl aprox. 340m2 em terreno
cl 409,50m2. Rua Max Wilhelm:
F.IGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176m2 -. 4 qtos. sendo uma sufle.

Localízação nobre..
.

SÃO Luís - Casa em alv. cl 3 quartos, demals dep. - R$ 45.000,00
. BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 150m2 em terreno cl 7.500m2 .

- Rua Bertha Weege..
JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. cl 124m2 mais anexo cl 24m2.e
terreno cl 420m2 - R$ 45.000,00
VILA NOVA - Casa em alv. cl 112m2 em terreno cf 452,3311)2
ILHA DA FIGUEIRA - Casa mista cl 120m2 .em terreno cl 400m2
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 110m2 em terreno cl 345m2 - 3

quartos, demais dep.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 350m2 - 3

. quartos, sendo 1 suíte, demais dep.
CZEF!NIEWICZ - Casa em alv. cl 192m2 em terreno 0/ 504m2 - 3 dormitórios,
demais dep.
CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 196,50m2 em terreno cl 410,25m2 - 3 qtos,
demais dep. �
VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno cl 1.139,76m2 próx.
Beira Rio.
NOVA BRASíLIA - 'Casa em alv. cl 210m2 em terreno'cI·450m2

. APARTAMENTOS

CENTRO
EDii=. RES. DUNKER EMCONSTRUÇÃONOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPOR ANDAR
Ed. Carvalho - Apto. C/�1931')'J2'(30 pavimento) - 3 qtos. sendo uma suíte
e demais dependências. R$ '80.000,00 .

Excelente cobertura no Edif. Riviera ci 246,00m2 - próx. ao Beira Rio
Clube de Campo
Ed. SChiochet"Apto. c/121,78m2 - 100 andar - 3 quartos sendo 1 suíte,
-demals dep. - R$ 35.000,00 + financiamento.
Ed.Maguilu - Apto. c/52m2 -1 o andar, 1 qto, sala, COZ., BWC,lavanderia,
garagem - R$ 29.200,00
Ed. Menegotti - Apto. c/2 qtos., + dep. empregada - 52 andar - Av. Mal..
Deodoro � A$ 4ö.000,áo

.

CASAS

'�,
' .

. Compra - 'Vende
.r�" . Administra Imôveis

P IAZERA Implantação e

.1
Vendas de
Loteamentos

CREC11113.;J

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

;Fone/Fax: (047) 372-1438

Realize seusonho

hojemesmo adquirindo
Seu terreno.

. Loteamentos:
Ilha da Figueira ou
VilaAmizade

'" '.

Ultimas unidades a venda.
Entrada + financiamento

._
. -: .

I

-

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.
ao Fórum e ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquiná c/579,00m2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes. frente ao .

Supermercado Breithaupt
.

CENTRO - Preso Epitácio Peseca-Terreno cl 1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 460 - terreno medindo 399m2
- R$ 55,000,00
N�REU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

margens da BR-280 - R$ 15»000,00
:BARRA DO RIO CERRO - Lot. Papp terreno cl 378m2 -

.

R$ 14.000,00
JOÃO PESSOA - Terreno cl1.350m2 si benfeitorias -

,

A$ 20.000,00.
JARAGUÁ-ESQUERDO -Cond. dasAzaléias terreno c/721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2
ESTRADA GARIBALDI' (Excelente CHÁCÀRA) - Terreno cl
5.980m2 edil. cl duas casas em alv. cl 120m2 e 180m�

respectivamente. R$ 75.000,00

. SALAS COMERCIAIS'
EDIFíCIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar - Rua
ReinoldoRau· ,

.

BARRA DO RIO CERRO ..2 salas comerciais cl60m2 cada
(sala + BWC) Preço total R$ 45.000,00'
RUAJOINVILLE-Prédioemalv.c/2pavimentosconstituído
de duas .salas domerciais + 2 aptos. + 1 galpão em terreno
c/1.200m2

8J�. 371-7931
IMÓVEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPH • VENDE • LOTEI_ • ADMINISTH • INCORPOH

Qtos Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. 'Preço R Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 ' Versalhes IR. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabado/Negociáveis
Casa Alv, 190 . 4 I S�hroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.S62m2 - Parcela
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carro/Imóvel - valor
CasaAlv. 120 4 Ana Paula RUà 634 - 103 25.000 Casa em construção/Troca.
Casa Alv, 180 4 2 Cemro R. José Emmendoerfer, 139 80.000 Troca por apartamento
Casa Mad. 60 2

,

1 Corupä R. LudowicoWeiler. 210 12.000 Aceita parcelar/carro'
CasaAlv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, S" casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 ·1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor .valor
Casa Mis. l2Ó 4. I Rau R. Luis Picolli. 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
Casà Alv, 48 2 Guaramirim R. 84 V. Nova (Guaràmirim) 12.000 Aceita terreno em Jaraguá
CasaAlv. 98 3 I . AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
Casa Alv, 93 3 1 . Champaghat R. Irmão Magno, s/rio 65.000 Aceita apartamento e carro

Apto OK" 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 40 andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto OK IS3 3 1 Centro. &I. SchiÓchet - 120 andar 50.000 + CEF / Aceita troca casa

Apto OK 178 3 2 Centro Ed. Carvalho (Rua CEF) 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
Apto OK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 20 andar 30.000 + CEF - aceita carro/lote
Apto OK 130 3 '1 Centre Ed. Isabela - 30 andar '35, + CEF � Troca por casa
Apto. Cons. 112 3 I Barra Res. Harri Marquardt 40;000 Aceita terrenolEnt. maio/97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 483 Versalhes Rua 8.12 - Versalhes II . 18.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 366 Guaramirim . Rua 144 - Lot. Rausisse 10,000 Negociáveis / Parcelado
Terreno I ()()()() - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis ...

Terreno 8000 - Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu . Rua André Voltolini 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 VilaNova Pröx. F6rumÍRádio RBN 33.000 20% entrada - saldo 20x
Lotes Vários - Sta Luzia Residencial Geranium

.

8.000 SEM ENTRADA 220 p/ mês
Lotes Vários - VilaRau Residencial'Renascença Diverso 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piermann I Diverso 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara..
.

180000 -

.
Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15

,
80.000 Casa alv. - Aceita trocar

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia -,'froca/parcela
Chácara 49172 -. Corupä Estrada Bomplant - Km 8 • 8·009 Semmoradia - Parcela

. Chácara 20000 .; Rio Cerro Rio.Cerro n - Km 20 ' 50. Casacom 183m2 I Troca

-
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",tI HABITAT·
COMPRA. VI:NDE • ALUGA • ADMINISTRA

.

.,

MOBI tARA
CI!tCf4J&I

VENDAS

101 • Casa 220m2C;suíte + 2dormitóriosdemais dep, Rua
Campo Alegre. .

102 • Casa 160in2 cl laje 3 dormitórios - Rua Epitácio
Pessoa

103- Casacom 1O0m2com3doimitórios Loteamento Ar.la

104 - Casa com laje 130m2 terreno com520m2 - Estrada

Rio da Luz próx.Malwee
105 - Casa de alvenaria com 1abrnZ com suite + 2

dormitórios demais dependências - centro.

1� -Casacom 150m2c13dormitóriös+dep.deempregada
.

Rualtajaí.
107 - Casa com 368m2 terreno com 727m2 próx. Hospital
Jaiaguá

.

108 - casa cl 269m2 sobrado emconsír, - R. Max Nicolau
W. Schmidt, próx. escola Albano K�zler

. APARTAMENTOS
201-ÀpartamentoCond.Amizade3dormitóriosPoupança
+·financiamento
202 � ApartamentoEd. Carvalhocom 155m2 com 3 dorm.

poupança + financiamento.
203 - Apartamentocl3dorm. (suíte}Ed: lzabella Poupança
+ financiamento
205 - Apartamento Ed.VilaNova - Entrada+fin�ciàmehto.

.' ...

301 - Terreno com'598m2 Lot. Papp
302 - Terreno com 540m2.Lot. Versailles

303 - Terreno com �00m2, Centro
304 - Terreno com 525m2 Vila Rau
305:- Terreno com 420m2 Bairro Água Verde

306 - Terreno com 3820'J2 Lot. Kaiser

30,7 - Terreno com.468m2 Rua Antonio Kochella -Ilha da

Rgueira
308 - Terreno com 560m2' Lot. Sari Piero Poupança +

financiamento,
.

.

309 : Terreno com 300m2 Rua f'Jey Franco

310. - Terreno com 720m2 Rua Francisco de Paula'
,311 - Ter�eno com 538m2 FacUldade
312 - Terrenopréx. centro com 80 morgos exoelente pl
chácará ou recreativa
313' - Terreno para chácara de 11.500m2 Boa Vista com

lagoa e árvores trutiteras
314 - Terreno com 37.000m2· Vila Amizade

315 - Terreno com 1.250m2 - Rua Treze de Maio.

316 - Terreno é/650m2 no cond, das Azaléiàs
317 - Terreno cl 688m2 BR-280 próx .. Lunelilder ':
Guaramirim:

ALUG�"8E'
401 • Apartamento Edifício Carvalho com 3 dormitórios -

À$500;00
402 - ÇaSa com 3 dorm. Bairro Brazão - R$ 260,00
4Q4 - Apartamento Ed. Imigral'ltes " R$ 330,00
405 • Sala cOf)1ércial Leopoldo .j�nssen, - R$ 250
406 - Casa próx. Elásticos,Zanotti - R$ 250,00
407 - Apartamento ,Ed. Julianá com 3 dorm. - R$ 45Q,OO,
408. '; 'Casa Iem 'alvenaria Rua Pres, Juscelino próx.
Corsário - R$ 550,00

'

409 - Sala com 25m2 Ed. Picolli - Centro - R$ 120,00
410 - Casa com 3 dorm. Rua Max. Ziemann - A$ 350,00
411 - Apto. Ed. procöpíö cl 2 dofmit6ios - R$ 450,00
412 - Casadealvénarià cl3donn. r.laAv. dos Imigrantes"
- R$ 350,00" ,

413 - Sala cl25rJi2 pl'Óx. Bese - Centro - R$ 220,00,
414 - Casa cl 3 dormitórios (1 suíte), toda murada - B.

B�sãQ - R$ 400,00

a1JAFEUPE�,�S7
(AO LADODA 1001FEIUlAGENS)

'FONE: 371-8009

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
EDIFICIO RESIDEllelAL TULIPA
.'

' .

Em construção - Sistema da Condomínio

APTOS EMCONSTRUÇÃO
Edif. Petúnia -/!, José Emmendoerfer ,

- Apto. cf 111 m2 - 22 andar, c/2 qtes e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica '. R$ 50.000,00 • �ntrega chaves
em abrill97

' .

Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobértura Duplex 904 c/397,80m2, c/3,suítes e demals dep. lareira - chur.r.asqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada
+ parcelas de condomínio a partir de R$ 2.041,16" reajustados pelo CUB

'

- Apto 702 e 801 cl 225m2 - suíte + 2 qtos., sacada, churrasq. individual" dep. empregada, 2 garagens, salão detestas,
piscina - Entrada + parcelas de condomfnio a partir de;R$ 1,233,40 reajustados pelo CUB
- Cobertura,Duplex 903 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02 vagas de garagem
- Entrada' + parcelas �e Condomínio a partir de A$ 2.149,38.
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nQ 301, 302, SOl. Entrada +' parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.544,13)/mês.. .

ResidencialMagnólia - R. Pe. Pedro Franken - Centro,
- Apto, cl t. suíte + 1 quarto e demals dep.• entrada R$ 14.140,75 + assumir parcelas de condomínio de 1 ,855Gub's (R$
7M.,75) � entrega chaves 'em Nov/99

CASAS
- Casa alvenaria cl 200,OOm2, na Rtla OHvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraçuá-Esqaerdo - R$ 60.000,00
� Casa alv. cl 130,00m2 - 3 quartos e demàís dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. c/03 suítes + Q3 quartos e demals dep. � Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.00,0,00
- Casa cl 320,00m2 - ,02 suítes + 1 quarto' + 2 Bwc social, sala estar(Jantar, cozinha mob., dep, empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,00m x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila lenzi - R$ 180.000,00 ".
.:Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira
e tijolos meclçoa- Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumehau próximo a Furo.
- Casa em alv. c/03 quartos e demals dep. �R luiz Plcolll- R$ 47.000,00

•
IIITERRENOS

- Terreno cl 450m2 - R. Àmélia Fischer Enke, 'Jila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila lalau - R$ 18.000,00
'- Terreno cl 396,22m2. Rua Eleonóra S. Pradi, Centro - H� 37.100,00

,

- Terreno cl 350,0011'12 - R. t.at, - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tuges Mahr - R$'1 0;500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5

parcelas de R$ 1.500;00
.

-Terreno cl 61.6,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Márisol- R$·65.000,OO ,

- Terreno cl 420,00m2 • R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo -'R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
'GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL

.

• Prédio comercíat- 312m2• R. Adélia fischer, 720· R$ 80,OOO,oo:;t,;ãcéita parcelamento ou troca parcial pl apto/terreno.
, .

LOCAÇÃOIAPTOSICASASlSALA$.-
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)

,

- Apto. c/02 quartos e demais dep.,- R. Eleonora S. Pradi - Ed, Anthúrio
- Apto. cf 03 quartos, sala, cozinha e demais dep, - BR 280 Guaramirim
- Apto. cl 03 quartos, 03 BWC, cl dep. emp�egada • R. preso Epitácio Pessoa
- Apto. 'cl 02 quartos e demais dep., si garagem - FI. Max WiI�elm, 837 -,

• casa cl 01 quarto e demals dep.·- R. ÂngelO Schiochet - Centro
.

- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Antônio C. Ferreira- próx. Arte laje,
• Apto. cl 01 quarto e demais dep. cl ar condicíonaso - R. JoinviUe
• Apto. cl 01 quarto, copa, cozinha e ewc - R. Joinville
- Apte, c/01 quartos e. demais dep; - R. José Emmendoerffer· Primeira locação
• Apto. ci 02 quartos + 02 ElWC e demais dep, R., José,Emmendoerffer - Primeira locação
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Êdifício Florença - Térrea
- Salas cqmerciais em diversos locais

I
I

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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CORREIO DO POVO
.
Jaraguá do Sul, 25 de abril de-1997
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o ColégioDivina Providência é, pela ordem de Fundação, a 1oa Instituição,
das sete unidades educacionais; quatro hospitalares e obras sociais, ainda
hoje mantidas pela Sociedade Divina Providência.

Servir, atendendo os apelos emergentes do tempo e do lugar, faz parte do
. (

carisma 'vivido pelas Irmãs da Divina Providência. E é o que as move a
\

.
.

fazerem do seu trabalho apostólico, uma ação incansável. Não contando mais
com a força numérica do passado, a missão hoje só pode' ser desenvolvida,
graças ao grande número de colaboradores leigos, que, ao comprometer-se
com a mesma filosofia, lhe dão corpo e vida.

Transcorridos 78 anos, o Colégio Divina Providência ainda encontra sua

razão de ser.
.

I

As vidas que por aqui passaram, e que devem estar liderando boa parte da
sociedade jaraguaense, se constitui sem dúvida, numaforça animadora que
garantea continuidade e o progresso do �'Divinà" em nossos dias.

'

Para não perder a essência da missão, as Irmãs da Divina Providência
escolheram como motivação mais profunda o slogan: Olhar novo :- Semente

.

de vida (gestão: 1997-2001).
OLHAR NOVO sobre o passado - para resgatar dele as experiências

motivadoras da ação de todos os tempos aplicáveis àsexigências que marcam
a rt0ssa época .

.

OLHAR NOVO sobre o hoje » para buscar na sua complexidade, as

inúmeras possibilidades ao nosso alcance, capazes de conduzir eficazmente o

desempenho dos projetos e planos de ação, próprios de cada Instituição.
OLHARNOVO sobre ofuturo - com olhosde esperança contagiante.visando

o resgate da fé, do entusiasmo do amar à vida, do sonho perdido por tantas
pessoas. Às portas do 3°milênio,' somos todos convocados a lançar esteolhar
novo sobre o futuro que queremos construir, e unir-nos aos comprometidos
com a causa da vida digna e justa, e lançar nossas sementes, ainda que a

pinceladas. Assim cultivaremos a esperança de ver o nosso mundo florir em
fraternidade.

Finalmente, nós Irmãs, do Colégio Divina Providência, bem como do Hos

pital São -José, expressamos a nossa gratidão pela acolhida e apoio
. permanente, recebido da sociedade de Jaraguá 40 Sul. Lembramos de modo

especial o. incansável trabalho realizado pelos conselhos administrativos do

hospital, ação voluntária; que merece toda a nossa consideração. EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO - 2

Continuaremos confiantes, até quando a,

Providência o permitir.

Irmãs do Colégio Divina Providência

'\

Iara uâ do Su� 25 de abril de 1997
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Iara uâ do Sul, 25 de abril de 1997

1919 Irmã Agatha, Irmã Marieta e Irmã Caetana

1997 Irmã Ana, Irmã Rosira, Irmã Bárbara, Irmã
Rainilde, Irmã Maria, Irmã Noeli, Irmã
Liduvina e Irmã Inês.

I 1919 - EscolaParoquial São Luís
.

.

1939 - Escola "Divina Providência"

·1942 - GrupoEscolarDivina Providência

1958 - GinásioDivinaProvidência

1961- EscolaNormal DivinaProvidência

1969 - ColégioDivina Providência

QUANTOS tR�OS?
Em 1996, o ColégioDivina Providência contava com 685 alunos da Educação

.

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Supletivo de 2° grau.
Formavam o corpo docente: 86pessoas entre Irmãs, professores efuncionários.
QUANTOS SOMOS?
1093 - Alunos
107 - Corpo docente

OBRIGADA PELA ESCOLHA!!

CORREIOno POVO - 3

I

·FAÇA SUA
VIDA MAIS
DIVINA
o Colégio Divina Providência prima por uma

educação de qualidade. Contando com 6timos

profissionais nas diversas áreas da educação .

infantil do 2° grau e supletivo.
A congregação das Irmãs da Divina Providência

teve início no dia três de novembro de 1842, na
Alemanha. Em 26 de abril de 1919, a pedido do

Padre Franken e doBispoDom JoaquimDomingues'
de Oliveira, de Florian6polis, vieram as primeiras .

irmãs para Jaraguâ do Sul assumir o Colégio
Paroquial São Luís. Na época, localizado ao lado
da Igreja Santa Emília, mais tarde Igreja São
Sebastião.
OBJETIVO - O Colégio Divina Providência tem

como objetivo neste qüinqüênio, 1997 a 2001,
desenvolver um processo' .Educacional
transformador e comprometido. com a evolução do
"novo homem". Processo embasado em valores
éticos (responsabilidade, respeito, justiça,
honestidade), científicos e culturais capazes de

promover, de forma mais dinâmica e atuante, a

formação integral do educando. Visando sempre sua
criticidade, pensamento, criatividade e poder de
comunicação, contribuindo como agente
transformadór para uma sociedade mais justa e.

fraterna.

Irmãs do Colégio Divina Providência

-, �
. Jllelcú"Ifi

»:

Servimos diretamente sem redespacho nos Estados
. do RS - se - PR - SP -RI e Belo Horizonte
EXPRESSO MERCÚRIO S.A. - Agência: Jaraguá do Sul- SC

Rua Gustavo Fr.iedman, 61 - Fone/Fax: (047) 371-1022
Telex: 475514 EMER-BR - Cep 89.256-190 - Jaraguá do Sul- SCCHEGA MAIS CEDO
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CORREIO00POVO - 4

Alunos e Irmãs pela passagem do cinqUentenário do Colégio Divina
Providência

'

CelebrtlÇoo é vida

Onuunentllfoo das ruas: Corpus Christi

AlgullUlS meninas do valioso grupo.de dança

Momento de confratemiZllÇoo comprofessores efuncionários
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Com o objetivo .de despertar o
interesse dos fotógrafos (profissionais
e amadores) para registrar'a história do
Município, a II Maratona Fotográfica de
Jaraguá do Sul, que será realizada no
dia. 25 de maio, abre inscrições que já
estão sendo realizadas na Secretaria.
de Cultura, Esporte e Lazer e
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Foto Loss.
Conforme as normas do evento, a'

,

maratona terá cinco temas que serão
divulgados somente no dia 25 de maio. '

Os cr.itérios para julgam�nto serão:
enquadramento, iluminação e
criatividade. Os trabalhos serão

julgados por sete pessoas ligadas às
artes plásticas, comunidade e,
autoridades, onde serão determinadas
asmelhores fotos de acordo com cada
tema, atribuin�o pont�ação de um a dez

,para cada tema fotografado.

"FEIJOADA
<��h;,: :_< .:;.d·-'�::::3?;

'.�

::i�,: .::·:L�:;lt:}i�ú:;:;:'· ,:{�r"
A' Apae estará prQßtovendo neste��álJa o ( , '

partir das 10 horas, no Quartel da PolíciaMilitar,"
à tradicional feijoada brasileira, por R$ 5,00.

'

. O dinheiro arrecadado será revertido para a

construção da nova sede da Apae. Reservas pelo,
telefone 372-0859. .

5 de Julho, 1430 - Vila Nova

371·7332
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VARIEDADES - 2

Confira aHistória

'� Histôria de nossa gente não podeficar s6 na
saudade". O Passado s6 é importante se

o seu tempo foi.bem empregado.

,Há8anos
-Em 1989, Jaraguá do Sulpleitava áreas tomadaspela Fazenda Estadual.

Procurava,pordoação, obtermilhares demetros quadradosde terra tomadas
empagamentode débitos tributários de uma empresa local, em várias regiões,
como Itapocuzinho, Ilha da Figueira, Rua Joinvilie, fundos da ex-lagoa
Czemiewicz:A reivindicação erafeitapelo governomunicipalao governador
Casildo Maldaner, através de exposição de motivos fundamentada,

. pretendendo utilizá�laspara oprograma de habitação, construçãode escolas,
equipamentospúblicos, área de lazereparaaprópriapreservação ecológica
permanente.
-A municipalidade ainda fazia pedidos a MaManer, já pautados, a

pavimentaçãoasfálticado trechofinaldo calçamento, naBarradoRio Cerro,
até a Ceval (Seara), de aproximadamente seis quilômetros.

Hâ õ

anos

-Em 1�1, o Concurso Garota Marisoll91 assumiapique de grande evento
social jaraguaense, promovido pela Sociedade Esportiva e Recreativa

Marisol; com o colunista Cacau MeT(ezes, como apresentador e nogrupo
dejurados, apresença deMissSanta ,Catarinal9O, entre osnove integrantes,
a ter lugarnoAgropecuário - Parque de Eventos, esperando-se apresença
de 2.500 pessoas. As apresentações incluiam um desfile de manequins
profissionais, que se apresentavam com roupão.. O concurso abrangia
candidatas damatriz efiliais de Corupá, Ituporanga, Joinville, Dr. Pedrinho,
Rio âos Cedros, Schroeder; BeneditoNovo eMassaranduba.
Para dar aquele toque de intensa vibração a S.E.R. Marisolprovidenciava
dez ônibus, para trazer a torcida das candidatas.

Há4anos
-Em 1993, repercutia na área da ciência médica uma cirurgia inédita no

Sul, por um filho jaraguaense. O representante comercial, Leonardo
Nienkõtter (32), casado epai de doisfilhos, era oprimeiropaciente afazer
uma cardiomioplastia; no Sul do Brasil. Tratava-se tk Uma cirurgia que
consiste na retiradadomúsculo GrandeDorsal- das costas - e, transplantâ
lo para o coração. A operação era realizada no Hospital do Cajurú, em
Curitiba, e, 40 dias após, o paciente passava bem, não sentindomaisfalta
deareofluxodesangue bomdeadopelo coração estava voltandoao normaL

. Leonardo era operadopelomédicojaraguaense, VictorBauerJúnior epor
dois outros cirurgiões de São Paulo. Eleficou 12 horas na sakl de cirurgia
parafazer a cardiomioplastia que é uma alternativa ao transplante âe

coração, e que tem a vantagem de haverpoucas chances de rejeição.
H42anos

-Em 1995, o 76° ano de existência do CORREIO Dó POVO, coincidia com o

centenário tk naScimento tkArthurMÜHeT, transcorrido em 6/5/95através
de bem organizada sessão solene comemorativa pelo Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina, entidade que completaria (fJ seu próprio
centenário, em setembro de 1996. A intelectualidade catarinense tinha a

participação de representante do governador Paulo Afonso Vieira, os

deputados estaduaisGeraldo Weminghaus e Ivo Konell; a Casado Jornalista
(Ciro Barreto), Yaléria de Barros, represo a Biblioteca do Estado, Josef
Bacsfalusi [Cons. Hungria), Pedro Veiga, Amélia de Oliveira, José Castilho
pinto,JàlíMeirinho e asfilhas deArthurMüller, Aracy,Áurea e Amantina,
o netodo homenageado, homens de letras, estudantes e convidados. Eugênio
VictorSchmõckel; oradoroficial;discorria noPalácioCruz e Sousa, sobre a
personalidade do ilustre catarinense, trabalho que era convertido numa

brochura; além de constar na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina.

> Sexta- eira, 25 äe abril de 1997

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (59) - APONTAMENTOS
Terminado o incidente com o comandante guarnição, com o editorial do órgão do-partido de

capitão de 'corveta, no dia seguinte (16/4/1917), V. Ex. e que se diz o primeiro lugar na esfera das
aparece o major comandante, da guarnição da iaribuições correspondentes. Foipublicado que as
Capital.falando em nome doMinistro da Guerra autoridades militares comprovam o desacato às
- 6° - Região, sob n" 211, com telegrama ao autoridades policiais estaduais, promovem uma

governador do Estado: diligência contra todas asformas constitucionais.
"Fazendo comunicaçõo. Cessado omotivo que Se o articulista, ou talvez quem de direito se

me obrigara adeixar temporariamente este cargo, julgasse molestado com uma providência de

que novamente assumo hoje, me vejo desde logo oarâterurgente e que visava elevados interesses

obrigado a cientificar a V.Ex. o grande pesar de defesa Nacional, o natural; racional; lôgico e

tomando conhecimento do editorial de ontem do constitucional, seria recorreràsautoridades legais,
órgão dopartido que V.Ex. chefia aqui, e, que no as quais promoveriam a responsabilidade 'das
exmo. ministro das Relações Exteriores tem seu culpados, caso ficasse provada a intensão

chefe supremo; O cunho oficial, e apessoa desde criminosa. Abordarpàré.m o caminho legal; para
logo indicada na leitura do artigo em questão, vir a público, acobertado pelo anonimato, para
fazem logo compreender que alguma coisa grave doestas . (injúrias), para não empregar outra
existe nas relações oficiais entre as autoridades

.

expressão, sobre as autoridades militares
do Estado e desta guarnição, dados os termos e simplesmentepor ter se olvidado umaprovidência
timlosdaanigo em questão. Mantidaentreminha que urgia fosse desde logo tomada, é deixar

. passada gestão, a mais completa harmonia entre transparecer ao �enos no meu desautorizado
V. Ex. e autoridades estaduais e oficiais desta modo de entender a certesa de que se poderia
guarnição, édoloroso 'logo ao assumireste cargo, ,esperar de autoridade em jogo, isso dentro das
constatar as agressões de que ela é vítima, sem 'itermos do próprio editorial A conclusão a que
que se possa excluir .a responsabilidade.; chegou o Órgão Oficial - que o resultado dessa

porquanto, a opinião pública, desde logo aponta diligênciafoi completamente negativo -, demonstrá
o autor, que não éa primeira vez. quepelomesmo aparcialidade do articulista; para não empregar
órgão, procura lançar o descrédito sobre afarda outra expressão, e colocar a autoridade policial
de que me orgulho de vestir; procurando emsituaçãoquenãomecabecaracterizarporque
ridicularizarumaaltapatente desseExército, pelo as autoridadesmllitaresprovidenciaremdiantede

fato de ser virgem a sua espada, esquecendo que uma denúncia, a quOl se 'confirmou, visto queforam
não cabe a esse mesmo Exército promover encontrados500cartuchosWinchestereJOOpara
guerras. Reassumopois este Comando, por entre pistola Browning, e muito embora reduzido o

dúvidas, sem mais aquela certeza, de que a número, e que deu margem a oportunidade-para
harmonia tão necessária, e indispensâvelmesmo fazer espirito, o 'que é evidente é que a denúncia
entre autoridades do Estado e desta guarnição, fôra verdadeira". O major Pedro Maria

sepossamanternos limites que sempreme esforcei Trompowsky Taulois ao assinar esses termos

e que 'estou certo V. Ex. não se negará a descortezes, fazia ainda duasexigências para
reconhecer. Assim, pois, releve-me V. Ex. que, com concluir o Inquérito Policial Militar, o que não
a lealdade e altivez sempre demonstradas, aconteceu.

assinale que foi ferido o brio militar desta Fritz von Jaraguâ - 4/97.

Estajoto éde
1963 ejoijeita no
jardim,
mostrotuJo o
casolRicordbe

Elsa MQe11er
Wendorffe SUilS

trêsfilhas e
\

genros, da 'e'
GerhardRoeder e
Irene WendOrff,
Herbert Siebert e
Raulina

WendorffeMax ./

Schneider e
'

..

CecíIiJl W,endorff.
NãoJolJou até um

,

gotopretopara
enfeilJJr o (/U(lI}ro
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S�xta-feira, 25 de abril âe 1997 VARIEDADES - 3

por Egon Jagnow

Lembranças dopassado
Sem dúvida; lpreciso

reconhecerque a humanidade

progrediu, principalmente na

área tecnológica. Contudo,
, progresso tecnológico, nem

sempre significa evolução. Este
parece sero caso da arquitetura

'

jaraguaense.
Quem tem a oportunidade,

como a gente tem, de trabalhar .

. "

comfotogrcfias dopassado,
chegaatéa lamentaras

transformações demau gosto
que aconteceram napaisagem

arquitetônica da cidade. A
visão que hoje se tem de Rua Arthur ,Müller

nossas ruas é como de um

amontoado de "caixas de

f6sforos ", empilhadas umas \

do lado das outras. Um

contraste com o glamour
(beleza e ostentação) das

edificações antigas, cheias de
detalhes e enfeites. Hoje a

paisagem urbana émonôtona
efria. E opouco que resta, ou

procura-se destruir ou

esconder.

Será que, em breve, apenas
asfotos serão as únicas

testemunhas de um passado Avenida Getúlio Vmgas, vendo-se em primeiro plano, à esquerda, a propriedade de Walter
rico, belo e aconchegante? Hertel e, à direita, a casapastoral da Comunidade Evangélica, e aosfundos a estaçãoférrea

DISTRIBUIDOR

I/lIBERTiN
FERRO PARA CONSTRUÇÃO'

372-2922'
GERDAU

*PROIVIOçAo*
Ferro CA 50 511.6" R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8" : R$ 4,I8/br
Ferro GA' 60 Estribo R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso R$ I,25/m2
Viga/coluna 'soldada 5/16" : R$ 15,80/pç

*Vend:nnieenlrega:nosqua1querquantidrle*

R. Conrad Rieg�/, 170
Jaraguá da Sül
(Ao ladodo

Ferro VlJlho Marechal)
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A Gráfzcae Editora CP Lida; acaba de lançar um novo

opúsculo de Eugênio Victor Schmöckel, com o título acima.
'

. Trata-se de um registro familiar dos Schmöckel e Zettel,
que se estabeleceram no longínquo ano de 1/6/1873, na
Colônia Dona Francisca, vindos do porto de Hamburgo,
naturais de Rottin, Pomerânia.
Era Martin Schmöckel 'que vinha com 'sua esposa

Wilhemine e quatrofilhos-Bertha (10,5), Auguste (8), Emilie
(6) eFriedricn (4).
No sumário ospontos que abordam o temafamiliar: Carta

a um irmão, Minha mãe, minha doce mãe - Centenário de

nascimento de Ida Zettel Schmöckel, Documentário,
Homenagens à Dona Ida e Documentário fotográfico, que
dá ao conteúdo ampla possibilidade de novos retomas ao

passado das duas famílias, que se localizaram ao longo do

Sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. .
�

A melhor pesquisa ocorreu nos arquivos da Igreja
.

Evangélica Luterana de Joinville, que mantém em excelente

forma -de conservação os registros desde a fundação da

Colônia Dona Francisca.

Como diria o escritorAdolpho Bernardo Schneider - "Ein

Informações: Fone: 371-0983 Uberblick derGeschichte der Familie Schmöckel- Zettel"-

�--------- ��__ � ............JI Uma visão da história das famílias Schmöckel r Zettel.

VARIEDADES - 4

FERJ/ACAFE OFERECEM VESTIBULAR DE INVERNO
211 SEMESTRE/97

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

Concurso Vestibular de Inverno

CRONOGRAMA

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

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

Taxa de Inscrição: RS 70,00
- Pagamento será feito no Posto do BESC que funcionará na FERJ, conforme horário

bancário.

Confirmação de Inscrição:
- de 19 a 28 de maio

Provas:
- Prova Específica de Desenho: 25 de junho 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 de Desenho.

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

Sexta- eira 25 de abril de 1997

LIVRO

Lembras-te,Mano?
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bagagem um empreendimento de sucesso com' Centro, comparecem para bênção pelo seu matrimônio, Orla, filha de Augusto

aprimeira cultura de hortelã-pimenta, parafins
Stein e Cecília N. Stein (in memoriam) e Ademar Bartel, filho de Emma Vogel
Bartel e Reinoldo Bartel (in memoriam) e seus filhos,

,

a partir de quando Deus

venturas, entre bênçãos e alegrias, argamassados pelo amor que os aproximou e

Povoação do Vale do Itapocu - "sempre fiel ao' que se há de intensificar na proporção do tempo, numa caminhada para o futuro,

Sexta-feira, 25 de abril de 1997

MEMÓRIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar... (XV)
TioEugênio

Pessoalmente conheci, em 1948, aquela área

onde nasceu a então praça que se chamava de

Tenente Leônidas Cabral Herbster, o seu

construtor, local que mostrava ser recentemente

implantado, 'com árvores novas e canteiros

exibindo um marco com as iniciais do prefeito
indicado pelo governo estadual para governar
esta comunidade, em pleno desenrolar da, II

GuerraMundial, com oBrasil sofrendopressões
de potências,mundiais para dela participar.
Mas tudo tinha que ter um início. Sabia-sepela
tradição verbal que, naquela área fora
parcialmente ocupada em 7/12/1925, pelo
imigranteRudolfHufenuessler, trazendo 'na sua

industriais, - na dizer de mestre Emílio da Silva,
em seu II Livro do Jaraguá - Um capítulo da

seu propósito de produzir essências e óleos

essenciais" (págs. 317/319).
Muitos anos d-epois, numa noite de reunião

rotária perguntei ao Rodolfo Francisco
,

.

Hufenuessler sobre aquela área, que não soube

explicar a quem pertenciam aqueles terras, que
se poderia pesquisar no Registro de Imóveis da

Comarca de Joinville, posto que, até 1934

Jaraguá era o 2° distrito do Município de

Joinville.
"

Na entrevista, posteriormente, que fiz com a

senhora Fritzl Déa Vogel Fiedler, ela lembrava

se de que existia naquela área umapequena casa,
ondemorava um tal de Dutra, mas acreditava que
não pertencia aos Dutra com que Carlos

Hafermann,farmacêutico, casa (ele ainda era Juiz
,

de Paz - 2° Li-vro do Jaraguâ, pág. 323).

Sabia-se, ,�om certeza, que o logradouro público
tinha relações com a nova Estação Ferroviária,
inaugurada no início da década de 40. Lá

existiriam as respostas a tantas indagações.
Voltaremos. Até a próxima.

VARIEDADES - 5

•

SOCIAIS

Enlace Stein - Bartel
Benaventurados

aqueles que alicerçam a

sua existência na religião
em queforam conduzidos

pelos seus progenitores.
No caso, dos nubentes,
notando que a felicidade
é um sentimento que se

comunica e os aproximou
qual duas almas'afins,
abriram a Bíblia Sagrada
e tá encontraram na

Primeira Epístola de João as respostaspara o seu matrimônio: "E nos conhecemos

e cremos 'o amor qué Deus nos tem. Deus "é amor, e aquele que permanece no

amor permanece em Deus, e Deus, nele". (I João 4.16).
Agora, neste 27 de abril de 1997, às 11 horas, na Igreja Evangélica Luterana -

haverá de sentir, de prover e guiar-lhes para uma existência entre o conforto e

sem abrolhos, sem esforços, sem angústias e sem desesperanças" mas plena de

contentamentos.

A recepção aos convidados acontecerá após a cerimônia, com almoço nas

dependências da Sociedade Vieirense, à Rua Dona Matilde, 1.277, nesta cidade.

CORREIO DO POVO, apresenta ao distinto casal os seus respeitosos
cumprimentos, com votos de muitas venturas.

REGISTRO
I

. Jornalistasprofissionais
O informativo "Papel Jornal", a relação com todos os registros

órgão oficial do Slndicato dos revisados e deferidos em Santa
Jornalistas de Santa Catarina, em seu Catarina.
número três, de março de 1997 traz A relação completa, inclusive com

interessantematéria dosprofissionais os 450 registros cancelados; foi
ligados à imprensa, marcando a Fenaj publicada noDiário Oficial da União,

I

e os Sindicatos de Jornalistas os 30 no último dia 18 de fevereiro. Dos
anos da Lei da Imprensa. jarag�aenses que se encontram

Omovimento inclui a realização de atualizados aparecem dois, já com os

audiências públicas nas' Assembléias novos números, só tendo validade,

Legislativas e Câmaras de legal para o exercício da profissão
Vereadores, objetivando a eliminação' depois de anotados na carteira de
dos últimos resquícios do período trabalho: Eugênio Victor Schmöckel
autoritário. '- SC-00665-JP e Yvonne Alice
Outrossim inclui encarte contendo Schmöckel Gonçalves � SC-00024-PV.
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CORREIO DO POVO· 6 • Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1997

Top. em beleza, top em stmpetie.. Assim é S/MARA
MARQUES GQUD/NHO

/OLTANDOO
VERBO'

r::.ir N� Revista Veja desta

semana, o jornalista Marcelo
Camacho detona um

verdadeiro arsenal de pesadas
críticas a alguns cantores

latinos, em especial à

colombiana Shakira. "As

composições de Pies

Descalzos são de uma

imbecilidade absoluta, Shakira
canta mal, desafina, e os

arranjos são medíocres",
alfineta. Classifica o trabalho

da artista como "dance de

quinta categoria". Ricky
Martin e Enrique Iglesias
também foram bombardeados
na reportagem.

CENTERR'S,.OM

CD's - DlSCOS - FITAS

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

RODADE
CHIMARRÃO

r::.ir
Toda, á gurizada

apaixonada pelas tradições
gaúchas estará reunida neste
sábado, a partir das 18 horas,
na PraçaÂngelo Piazera, para
prestigiar ',a Roda de

Chimarrão. A água
quentinha e a erva serão

fornecidas em troca de um

agasalho, que será destinado

às pessoas carentes do

município. No decorrer da
noite, haverá decla;unação de

poesias, apresentação de
músicos nativistas e várias

danças gaúchas. A promoção
,é da Secel e do Grupo Laços
de Tradição.

Av. Mal. Deodoro da Fomeca, 1)7
Fone: 372-3225

NÚCLEO JUL
(jF A rapaziada esperta da

Banda Núcleo Sul, de

Joinville.estarä presente neste
domingo, a partir 'das 19

horas, no palco da Praça, para
apresentar seu showpop/rock
à juventude de Jaraguá do Sul.

NOITE DA

CONruMAÇÃO
(jFNeste último sábado (26)
do mês, a Boate Notre Dame

pmlOve a Noite da

Consumação, onde o valor do
ingresso (R$ 5,(0) poderá ser
convertidoembebida.Umaboa
sacadadaCasa,principalmente
para aqueles que fazem do

balcãodobarzinho a suamelhor

companhia. Os ingressos já
estão sendo vendidos naVisual

Vídeo Locadora, ali na
,

ReinoldoRau.

DANÇA ÇAÚCHA
(jFPra você que deseja não

desapontar seu par durante um
baile gaúcho, oE.C. Estrella"
deNereu Ramos, realiza neste
sábado (26), a partir das 15

horas, um curso de dança
gaúcha inteiramente gratuito.
Para participar,

I

basta

comparecer ao salão do clube.

MARRAKECH
(jF Deixando um pouco de

ladocadernos e livros, os alunos
do 30 ano do Colégio Holando
Marcelino Gonçalves
promovem amanhã (26), na
Boate Marrakech, mais uma

edição do Garota Holnago. E
naquarta-feira (30), véspera de
feriado, oprivilégio visual será
das meninas, na escolha do

Garoto Marrakecb
I
'Y1.

INGLÊS

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180 horas pra
vocêfalar inglês!

RuaÂngelo Sehiochet, 118
FoneIFax: 371-7665

PHIL COLLINI
r::.ir Phil Collins e Sua

Grande Banda é o nome do

especial que o canal Fox (Net)
mostra napróxima terça-feira
(29), às 21 horas. Bem ao

estilo .grande orquestra, o

cantor, baterista e pianista
apresenta durante uma hora e

meia os maiores sucessos de

sua carreira solo e hits do

Genesis.

MPB ÇANHA

ElPAÇO
r::.irNopróximomês, Jaraguá ,

do Sul estará revivendo os

grandes festivais musi�ais da
décadade 80. A Secretariade

Cultura, Esporte e Lazer

agendou para o dia 9 demaio,
noGinásio deEsportes Arthur
Müller, o 1° Festival

Estudantil da MPB.

Participarão do evento alunos
de 'Z' grau da RedeMunicipal,
Estadual e Particular de

Ensino de Jaraguá do Sul e

Acadêmicos da Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense (Ferj).. Sem
dúvida, uma boa oportunidade
para revelação de novos

talentos aqui da terrinha.

VALEU!
r::.ir Fica registrado o

agradecimento às facilmente

identificáveis "Colaboradoras

Desconhecidas", pela
homenagem prestada ao

colunista, publicada na última
edição do bem elaborado

Informativo do Colégio São

Luís.

FONE: 371-5309'
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FElTA·DA
TEQUILA

arriba, arriba estar

ecoando por todos os lado

da Hapya, neste sábad

(26), a partir das 22 horas

na 3· Festa da Tequila
V árias atrações fora

programadas para .qu
todos caiam na fólia até

nascer do dia, entre elas

show mexicano de Juaníte
Goneales Y Sus Mu

rfachís, presença de

tequileiros que estarão

distribuindo muita tequila e

as brincadeiras da cadeira

giratória e da barra de gelo.
Ingressos: R$ 10,00 (eles)
e R$ 8,00 (elas).

Diego
Brandenburg,
Giselle
Kuchenbecker,
Pau/oOemo,
Giu/iano
Donini,
Jaque/ine
�ombardie
Sergio
Kuchenbecker
Jr. nos mostram
oquantoa
juventude pode
se aproximar da
f)leg�ncia

NIVER,
I ) Carla Z. Dencker (25/4), Alessandra S.

Stinger (25/4),Marüia Porto (26/4), Rita
de Cássia P. V. do Prado '(29/4) e lá em

Miami; Nadine K. Tãschnert1/5).

Os parabéns da coluna à toda
equipe da Academia Galpão
Saúde, que comemora, nesta

segundà-feira (28), três anos

,de intensa atividade na

,cidade.

Segundo dados doMinistério da

Saúde, .Itajaí e Balneário
Camboriú lideram o novo

ranlcing de incidência de Aids,
entre todas as cidades brasilei
ras. Tristeza em dose dupla para
o povo catarinense.'

"P.,. q..,.no.preocup.rmo. com op••••do ou interrog.rmo. o
futuro, qu.ndo o pre.ente e.tll cheió de oportunid.de. que
rec/.m.m. no••• imedl.ta .tençilo?"EM BLUMENAU

(jFA dinâmica equi�e da

Cervejaria Continental abre
as portas do badalado

(Tumbull)

Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua Joio Picolll, 246,
Jaragua do Sul (SC), Cep: 89251-590, Se preferir, pata os tsx: 371·1919 ou 372-

3363, aos cuidados deste colunista.

point, hoje, para receber. , _ _ _ _ _ C , 1'1 � 1'1\ Ja\
os participantes' do -

Campeonato Braaileiro de I OMentiroso
- Direção: Tom Shadyac

Mountain Bike - Categoria I
- Elenco: Jim Carrey, Maura Tiemey, Justin Cooper, Cary Elwes, Anne Haney, Jennifer Tilly, Amanda Donohoe,
Swoosie Kurtz, ...

,

DownhilI. E lembrandoque - Duração: '85 minutos

continua até o dia 30 de I - Gênero: Comédia

abril, na Galeria de Artes SI NO P S E extremamente convincente, Mas a mesma um acordopré-nupcialespecificandoque'não
I O Menti roso é uma estõria habilidade que o torna um bom advogado, teria direito a nadase cometesse aduhérío,

do Museu da Cerveja, engraçada e emocionante sobre um também o transforma num pai nada elanãodeixadeserumavftimaemereceuma'

I homem dividido entre a sedução do Confiável. Seu filho. Max.jáesperou muito quantia generosa - que ele vai conseguir
materialismo e o .amor por seu filho, por uma visita sua e aprendeu a não através« uma "representaÇãoagressiva". Na
De boa aparência e de fala macia, acreditar maís nas suas promessas. festa de aniversário de Max. Fletcher não

I Fletcher Reede construiu uma carreira Contudo. ele ainda continua sofrendo com aparece e liga para dar a desculpa de que
de sucesso dentro da advocacia os desapontamentos, principalmente agora precisa trabalhar até tarde. O menino olha

I
defendendo clientes "amorais" que que seu aniversário se aproxima .. , para as cinco velas do bolo e faz um desejo
foram rejeitados conscientemente por O mundo de Fletcher começa a tomar que somente o público pode ouvir: "Queria

,

outros advogados, Reede é um outrorumoquandoumadassóciasda finna. _ que, por apenas um dia, opapai nãopudesse

I
.advogado bem sucedido. faminto pela Miranda. lhe oferece um case já recusado. mentir". E. por milagre. o inocente pedido
boa vida. fiel a apenas um código de por outro advogado por questões de de Max se realiza .. , e nas próximas 24

gern contemporânea dos ética: a verdade é negociável na cone. princípios. prometendo que. se vencer. terá horas. Fletcher não vai podermentir para

artistas Roy Kellermann, I
E é melhor não deixar que os fatos sua sociedade garantida, Acliente, a adúltera salvar sua vida. Um desastre legal e

dêem margem a um bom argumento. VirgióiaCole. está se dívorcíanoooe seu rico emocional se inicia quando Fletcher tenta
Rosina de Franceschi Fia- pois Fletcher é único quando se trata marido, Sob o olhar atento de Miranda. manter sua prática em pleno curso e evitar

I de exagerar e dístorcer a verdade, Ele Fletcher se encontra com Virginia 'para que sua ex-mulher parta com seu filho para
moncini e Crista Sitônio. é um mentiroso em potencial· e convencê-Iadeque.emboratenhaassinado Boston, • Programação vá/ida para o perfodo de 25/4 a 1/5.

. - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

anexa à Cervejaria, a

exposição Cor, Textura e

Construtivismo, onde

estão sendo apresentadas
obras abstratas de língua-

-

•
Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

'

Jaraguá do Sul· SC

:8 P CR T

-B
-

Rua Marina li
Frutuoso, 180 ==

Fone/Fax: 372·3306 1f •
f

Jaraguá do Sul· se �aDi �

WEAlL
Almagens & Fotografias MODA FEMININA E

MASCULINA

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 595
371·4333-973-8686Fone: 372-3831

Black

Manequim
eModelo

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 157
FOßt: (047) 371-7431· J.ragwi do Sul· SC

'

Pop eOutras Surpresas
C lançamento de Pop, novo, disco do U2, e o anúncio de sua

megaturnê mundial - que inclui o Brasil no roteiro - parece destinar
ao grupo irlandês o posto de "maior banda de rock do planeta", há
tempos ocupado pelos Rolling Stones. Apesar da dupla Jaggerl
Richards estar annando outra turnê, o U2 já supera os Stones em

termos de vendagem de discos, produções grandiosas e capacidade
de surpreender: Pop é a confinnação disso tudo: a banda consegue
manter a base melódica de seus maiores sucessos e acrescenta uma

enxurrada de efeitos, samplers, lopps e outros detalhes sonoros que
demonstram uma preocupação com a inovação e o foco de atenção
do público e damídia. E, certamente,mais algunsmilhões de dólares
no bolso de Bono e cía, (Márdo Gaspar: jornalista e produtormusical)

lnformati;vo Center Som
Títulos mais vendidos: PapaWinnie (All of my Heart), Good Times,
Shakira (Pies Descalzos), Virgulóides? (Bagulho no Bumba).
Principal lançamento: Jon Secada (Secada).

r::ír Infllrm.çãll frest(uinll. t(ueeil. tle ]lIin"ille tliretlllme;,te fHit..
IIS leitIIres tia&"re_lI: estIÍCtJnfi"""tllI IM'. 30 tle "'.illl '"'Gin.ill
tle Espllrtes /".n RlltI,itJuesl IIS sllllUls tI.s IMntl.. AKUNDUM
(ÚNlet1M_) e INNER CIReLE (.m. I'N,I, I'IA'�BildA'",�
SIIIII1II6fltllllll;lI� &w/ß"s). 1'rI1tJ,.me-.e e nill pe,cal

------------

1JOINVILLE
Gine Müelle, 1 - o Retomo de Jedl.

Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h.
O Negociador.
Honários: 15h, 17h15, 19h30,21h45.

1
'I

Gine Müelle,2-

Donnie Braeco·.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21,h30.

Gine Müelle,3 -

1
1
1

BLUMENAU
Gine Shopping 1 - O Infemo de Dante·.

Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.
Gine Shopping 2 - O Negociador.

Horários: 13h30, 15h45.
Shlne.
Horäríos: 18h, 20h, 22h.

1

1
• Exceto às 21h30 de sábado (26), quando

acontece a Pré..Estréla do fi/me "O Mentiroso·. 1
1

l!31!ÚUJ
CORRETORA DE SEGUROS

R. Procópio Gomes
de Oliveira, 22

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)
371-3633

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMAGANHAR!
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�ADlIÇAeI
---------�-------------------Jack$on Jacobi

MTG/SC<
9° Regiqo

'A.
Marcano

Prom�ção: C.T.G.
, Laço laraguaenset

CHASgUE
Buenas chê! Como está patrão?
Permita que nos aprochegamos em seu galpão para uma sesteada.
Nossa causa é o XVI Rodeio Crioulo do CTG Laço Jaraguaense.
O povo catarinense faz da tradição a ßemonstração do espírito, de sua cultura e de seu modo

de vida.
Contamos com você que vive o' nosso espírito tradicionalista, para que, somando os nossos

esforços, transformaremos. este XVI Rodeio Crioulo num congraçamento de todos que cultuam
as tradições campeiras, i

_

Prepare a montaria, arreie o pingo pará mais uma gaudereada, venha para Jaraguá do Sul de
15 a 18 dê maio próximo.

O revirado é s6 pata a viagem, churrasco gordo, Bailes. Invernadas Artísticas e Tiro de Laço
você encontrará áqui, além �e, grandes amigos.

"

- Saudaç,ões Tradicionalistas

Estamos na reta final,
faltam 19 dias para a

tradicional festa gaúcha
dé Jaraguá do Sul no

eTG Laço Jaraguaense.

Um forte
quebra-costelas

ao amifJo e

companheiro
Cide, que

comemorou mais
um« armada no

rodeio da lIida no

último dia 24/4

No último ditf
17/4 quem êolheu
mais uma flor no
jardim da lIida foi a
IrfmifJa 10celei
(PretaJ Ropelatto,
que aí aparece ao

lado da filha
ElisanfJela.
Parabéns.

lDespachante

CILO
o 12 N� PESQUISA

Matr'ízs 372-2779
FiliaI: 376-8421

FONE: (047) 372'-0672 e (047) 983-2010'
,

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá dó Sul - SC

COMÉRCIO"
'DE CARNES

E FRIOS

- A melhorcarne da cidade-

Rua João Plani'nscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371,-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL. - SC

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

APAGANDO AS "MARCAS"DO TEMPO.
AS 'MILAGROSAS' AL TERNA TIVAS

PARA REJUVENESCER A APARÊNCIA
00 ROSTO, ESTÃO SURGINOO NO

MERCAOO EM OPÇÕES MAIS
TRANQÜILAS E EFICAZES�

HOJE, 05 MÉOICOS RECONHECEM
QUE ANTES OE RECORR(R AO

BISTURI, POOERÃO UTILIZAR AS
TÉCNICAS COM SUBSTÂNCIAS

INJETÁ VEIS. MAS COMO TOOAS AS
AL TERNA TIVA5, ESTAS SUBSTÂNCIAS

POSSUEM VANTAGENS E
OESVANTAGENS.

INJEÇÃO DE COLÁGENO
SERVE PARA CORRIGIR RUGAS SUPERFICIAIS. MÉDIAS E

AS PROFUNDAS DE QUALQUER REGIÃO DO ROSTO, COM
UMA COMPOSiÇÃO DERIVADA DO COLÁGENO BOVINO
(IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS).

PARA FAZER AS 'PRIMEIRAS CORREÇÓES. SÃO
NECESSÁRIAS DE UMA A TR�S SESSÖES. DEPENDENDO DO
CASO E DO PROCEDIMENTO USADO PELO MÉDICO. A
DESVANTAGEM É QUE O RESULTADO DESAPARECE EM

MÉD\IA. SEIS MESES DEPOIS. MAS NO CASO DA PACIENTE
NÃO TER GOSTADO. A APAR�NCIA LOGO IRÁ EMBORA.

UMA DAS CONTRA-INDICAÇÖES SÃO AS ALERGIAS. POR
ISSO DEVERÁ SER FEITO UM TESTE DE SENSIBILIDADE. SE
APARECER COCEIRAS. ÁREAS VERMELHAS ENDURECIDAS.
O USO NÃO É INDICADO.

AUTOCOLÁGENO
IDEAL PARA PESSOAS QUE APRESENTAM REAÇÃO

ALÉRGICA AO COLÁGENO BOVINO. ESTA TÉCNICA
IMPLICA NA RETI RAPA DE GORDURA DO PRÓPRIO·
PACIENTE. COMO JOELHOS OU CULOTE. DEPOIS O
MATERIAL É CENTRI FUGADO E TRANSFORMADO EM
AMPOLAS DE AUTOCOLÃGENO. A DESVANTAGEM É QUE
A PESSOA TERÁ QUE SE SUBMETER A UMA ANES;rESIA
LOCAL NA REGIÃO DA RETIRADA DA GORDURA. OUT�A
DESVANTAGEM Ê A DURAÇÃO. DE TR�S A QUATRO MESES.
POIS O CORPO PODERÁ REABSORVER O QUE FOI
INJETADO.

ÁCIDO HIALURÔNICO
ESTA É U'MA SUBSTÂNCIA QUE FOI DESENVOLVIDA EM

LABORATÓRIO E QUE ESTÁ PRESENTE NAS FIBRAS
COLÁGENAS HUMANAS E SUA MAIOR VANTAGEM É DE

.

NÃO EXIGIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE SENSIBILIDADE.
POIS ELE É BIOeÚMPATíVEL.

O ÁCIDO É MAIS INDICADO PARA APAGAR RUGAS
SUPERFICIAIS EM TORNO DOS LÁBIOS E DOS OLHOS E TEM

DURAÇÃO DE DOIS MESES.
.

SILICONE
FUNCIONA EM RUGAS. CICATRIZES E SULCOS E TEM

ALTA DURABILIDADE. POIS O CORPO NÃO ABSORVE E
PERMANECE NO ORGANISMO ETERNAMENTE. MAS

PODERÁ. DEPENDENDO DA IDADE. TER QUE FAZ'ER NOVAS

APLlCAÇÖES ANOS DEPOI S.
.

A TÉCNICA EXIGE HABILIDADE. PARA EVITAR
PROBLEMAS COMO O DESLOCAMENTO. QUANDO MAL

APLICADO. O SILICONE PODE 'ESCORRER' DO LOCAL E

FORMAR BOLSAS ENDURECIDAS EM ÁREAS ERRADAS.
PROVOCANDO DEFORMAÇÖES. ,

,ALVO DE MUITA POL�MICA. O S,ILlCONE JÁ ACUMULA

VÁRIOS ESTUDOS QUE DETECTARAM A EXIST�NCIA DE CÉLULAS CANCERíGENAS. MAS
NENHUMA PESQUISA ATÉ ÀGORA FOI TOTALMENTE CONCLUSIVA AO AFIRMAR QU'E
O SILICONE PROVOCA CÃNCER. ATÉ QUE OS RESULTADOS SEJAM TOTALMENTE CERTOS.
OS ESTADOS UNIDOS PROIBIU O USO DO SILItONE. JÁ NO BRASIL. AINDA NÃO EXISTE
NENHUMA PROIBiÇÃO. MAS ALGUNS MÉDICOS PREFEREM EVITAR PROBLEMAS E SE
RECUSAM A UTILIZAR O PRODUTO. OUTROS MÉDICOS ACREDITAM QUE O USO DE
UM BOM PRÇ>DUTO NÃO PREJUDICARÁ NENHUMA PACIENTE.

.

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes�M�

,í!��JQS .COR
,

S
De seguD4a�.ába4�,cI. 7:3l) às
2�:,� horlUl� aos dom,ingos ��:
'''\,'\, 1I:� às 12:00 horas ':Hit>'
Rua Coronel Procópio Gomes
de Oliveira, i066 • C�tro
Fone: 372-Q640
Jaraguá do Sul". SC

Rua João Marcatto, 13 - Sala 105
Ediffcio Domingos Chlodlnl
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul - SC
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Kansas=O

passado -a espera

VirginiaMae Fadey
(patriciaWetting) ficou
20 anos afastada de sua

cidade natal por conta
de desentendimentos do

passado. Quando seu

pai, um próspero
fazendeiro da região do
Kansas adoece,

gravemente� ela decide
voltar e rever seus
familiares.
Trabalhar novamente a

terra, reencontrar velhos

amigos, interessar-se
> por problemas do dia-a
dia da fazenda, conviver
com todas aquelas
pessoas que fizeram
parte, durante tanto
tempo, de sua vida

começam a provocar
umamudança no
temperamento desta
mulher amadurecida

,.

pelo ritmo frenético das
grandes cidades.

,

Quando, porém, seu pai
vem a falecer, já não se

tratamais de apanhar a
parte que lhe cabe da
herança e voítar.para
Chicago. Virginia teve a

coragem de fazer as

pazes como passado e
isso modificou seu

futuro para sempre.

Hot city
Jake Travor
retomou a sua

cidade natal,
boxeador famoso,
encontra os lugares
de sua infância

. completamente
destruídos pela'
violência e seu pai
no hospital depois
de levar um tiro de .

uma gang local..
A primeira
proposta de Jake é
um-acordo entre as

gangse a

comunidade, a
idéia de paz é
chacinada com
mais mortes.

HotCity é' a história
de uma comunidade

obrigada a tomar

uma decisão, uma
cruel e audaciosa

decisão, resgatar ..

uma vida pacífica
através das armas
ou viver para
sempre em uma

verdadeira zona de

guerra..
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VARlEDADES - 11 '

Sugestões para que se possa escolher o melhor modelo
valorizando formas semabrir mão do conforto:

Para seios pequenos (tamanho 38 e 40): osmodelos não precisam ter recursos de

sustentação. As alças podem ser finas. Pode-se optar pormodelos com enchimento,
os quais valorizam o formato do seio.
Para seiosmédios (tamanho 42 e 44): sutiãs com recortes sob o busto são os mais
indicados. Os elásticos devem ser resistentes e de larguramédia.
Para seios grandes (acima de 44): é fundamental que garantam a sustentação.
Reforço sob o busto, alças largas e elástico resistente são detalhes importantes.
Alçasmuito finas e apertadas comprimem os nervos da região cervical, provocando
dores na nuca, no pescoço e nos ombros.
A cor da moda:
Nem só de branco, preto e bege vive a lingerie. A cada estação são lançadas novas
cores. Desta vez, o marrom - tom marcante nas coleções de inverno - é a grande
aposta dos fabricantes e aparece em calcinhas, sutiãs e bodies.

'

Tudo no lUKar:
O body (um tipo demaiô construido em tec-ido de lingerie) é um ótimo recurso para
disfarçar gordurinhas da barriga, do estômago, das laterais e das costas. Recortes
estratégicos e aros também garantem a sustentação dos seios. Feito de tecido elástico,
ele modela a silhueta, substituindo confortavelmente as cintas que apertam e

comprimem o corpo sem piedade. Os detalhes de renda garantem a beleza das

peças.
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Durante anos acidade sagrada dos Incasficou intacta e desconhecida.

Hoje refazemos a rota que os Incas usavampara chegaraMachuPicchu
através da CordilheiraAndina. Nos últimos sete anos muitaspessoas

puderam observar a beleza das construções, a maravilha que é a
'

Cordilheira, com seuspicos nevados e o rico artesanato dospovos do
Altiplano Andino.
Datas:
1 a 15 dejulho de,1997

-

- .

16 a 31 dejulho de 1997
1 a 15de agosto de 1997

Programação
l=dia - Vôo São Paulo - La Paz
2° dia - La Paz - Puno

-

3° dia - Visita ao Largo Titicaca e Ilha de Taquile
4° dia - Puno - Cuzco
5° dia - Cuzco
6° dia - Cuzco

- 7° dia - Trilha Inca
'

8° dia - Trilhà Inca -

9° dia - Trilha Inca
10° dia - Trilha Inca

, 11 "dia - Trilha Inca - chegada a MachuPicchu
-

,

12° dia � Visita a MuchuPicchu e Aguas Calientes
"

-J3° dia - Aguas Calientes .,. Cuzco
14° dia - Vôo Cuzco - La Paz - Visita a Chacaltaia
15° dia - Vôo La Paz - São Paulo

toendoem
JANETE MARCADO PROMOVE:

Trilha Inca - MachuPicchu 97

Na trilha dos 'filhos do Sol

ELETRÓLISE
Depilação Definitiva

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

Método eflcíentee seguro.
-

Informações e demonstrações sem compromisso.
CLEIDE LOTITO

'

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

Fone: 372-3325

'�'��J
"I'IJ. • '",.

__A -. ..�"-

(/�J4It e�_
Conta,te-nos: 371-0520-

MAUREi
VEíCULOS
Carros Nacionais
e Importados
Aua ßarão do Aio

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

lRENEZELAK
-

Parapisic6loga (desenvolve trabalho com mantroterapia)
Sediada em Curitiba à Avenida 7 de Setembro, -1924

Telefone: (041) 362-1648
'

* Objetivo: Reorganização do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

* Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,
sistema nervoso, dores musculares, etc.

* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sql mensalmente no centro

INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

.

SE VOC� SOFRE DESTES MALES:
Enxaqueca. torcicolos. escoliose, stress, depressão•. _

problemas menstruais. sinusite. rinlte, má-digestão.
insônia. etc. Através destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical Oll melhor qualidade de vida.

Dr. Temogim
Schreiber Perotti

Quiropatia e Magnetoterapia
INFORMAÇÕES: 372-1141

, 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Coroação de Nossa Senhora: um dos pontos altos festejados no mês äe
maio

Professores reunidos com a Irmã Inês

Equipe de basquetebol

Inicio das aulas: 17 defevereiro deste ano

Presença do Padre Oswaldo Rech no collgio
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CORREIODOPOVO - 6 Iara uá do Sul, 25 de abril de 1997

PARABÉNS COLÉGIO DIVINA PROVIDtNCIA
Wensagens de pais e a/unos do colégio

78 anos plantando em cada

coração o desejo de crescer
em espírito e sabedoria.

Que belamissão!
.

ParabénsColégioDivina
Providência.

Arlete Aparecida Papp.
Moretti

Paulo CésarMoretti

Dirigir,é
Investirna
Vidacom
Idéias
Necessárias e

AmorPróprio
Priorizando o

Real

Objetivode
Vanguarda sem

Imposições e

Disciplinar
Evitando
Neutralizar o '

Comportamento
Ideológico do
Aluno

.

Parabéns, Famaia Divina
Providência.

. Natan e turma do
terceiro "B".

Desde 'que iniciou suas atividades em 1919, o Colégio Divina
Providência adotou uma filosofia de trabalho bemdefinida. Alicerçada
em bases sólidas, que tem permitido transformar em resultados

positivos o trabalho de seus professores e colaboradores, graças a

visão de futuro e decisões objetivas.
Parabéns a todos que fazem parte da fairu1ia "Divina Providência".

Sinara de Marco e Gilmar de Marco

Rui Barbosa falando num discurso de formatura de jovens
acadêmicos de Direito do Rio de Janeiro disse: "Uns semeiam a

semente da couve para o prato do amanhã e outros a semente do

carvalho para abrigo ao futuro".
Por certo o Colégio Divina Providência há 78 anos semeia

semente de carvalho em nossa sociedade.

Nós, professores doSupletivo e.Regular noturno, estamos felizes
em participar com o "Divina" na semeadura da semente do carvalho.

Junto com nossa felicidade queremos juntar nossa gratidão à

só�iedade das Irmãs da Divina Providência, principalmente nas

pessoas da IrmãAna e IrmãMaria, por nos ter dado esta oportunidade
de compartilhar com nosso trabalho junto a este modelar
estabelecimento de ensino.

, Aproveitando o ensejo queremos abraçar a todos da grande
família do Divina Providência e que a passagem dos 78 anos de
existência em nossa cidade, seja mais um marco de partida para

grandes e arrojadas conquistas no mundo educacional de nossa

terra e de nossa gente.
Que no despontar do 30milênio o Divina continue empunhando

a bandeira de glórias, tal qual um paladino em defesa do saber, da
cultura, da paz, da verdade, dajustiça e do amor.

São os votos sinceros da Coordenação e professores do
Supletivo eRegular noturno.

ParabénsDivina - Deus está contigo!

3"fase C - Supletivo noturno.

Parabéns Divina
Providência!
Sentimos muito orgulho de
fazer parte desta família,'
que em 78 anos é mostra de

fé, educação e competência.
Salete Mondini-

Em nome da 3a fase C noturno - Supletivo, deixamos consignados
os nossos mais sinceros parabéns, votos de perene felicidades ao

ColégioDivinaProvidência pela passagem dos 78 anos de existência.

Nós, de ummodo todo especial.agradecemos a oportunidade que o
Divina nos deu em abrir suas portas para nos acolher.
Parabéns "Divina", que Deus abençoe para sempre esta grande
família

LEMBRANÇAS
E, em 1919, à vista do cenário deslumbrante de suas cercanias; e o
murmúrio cadenciado das águas do grande rio, prenhe de cascatas

que lhe clareavam as águas, na encosta de Uma das suas colinas

verdejantes, plantaram a semente de um pequeno colégio, na então
pequena Vila de Jaraguä, A semente deitada eII) solo generoso,
frutificou e, hoje, sessenta anos decorridos, temos com santo orgulho
e como destacado elemento de nosso patrimôniomoral, espiritual e
porque não dizê-lo, também material, exemplarniente instalado, o
ColégioDivinaProvidência.

Mário T. da Cunha Mello.

Colégio Divina Providência, agradeço-te por tudo queme deste:
O amor a vida,
O amor aDeus.
Dentro do meu coração tenho um lugar reservado a ti. Simples
construção feita pelo homem, mas, que paramim e para o próximo,
não é uma mera arquitetura, é um amigo leal, sei que nunca o

esquecerei. Será para mim o que fui para você:
- Umamigo.

É com alegria profunda que
saudamos o nosso Colégio pela
passagem do seu 780 aníversãrío.
Queremos, com você Divina
caminhar ainda muitos e muitos
anos.

No dia 26 de abril o colégio
estará em festa. Este ano,

comemora-se 78 anos, voltades
à educação de Jaraguä do Sul.

ColégioDivinaProvidência, .

uma semente que germinou e

que atualmente age no

edueando de forma integral,
enfocando acima de tudo a

\

pessoa humana.
É muito bom e gratificante

fazerparte desta grande família
"DivinaProvidência".

Marli e Valdir âos Santos

Saudações
Tod!Js osProfessores e

Funcionários
-

Nestes últimos anos aqui, queremos
agradecet tudodebomque passamos,
parabenizando pelo seu 78°
aniversário. Com ceaeza sentiremos
saudades. Terceirão 1997

Carolina BagattolU - Ir série

ColégioDivina Providência.
Aqui, nós podemos estudar, ter sede de aprender e acima de tudo,
saber amar e perdoar.
Vivemos a ãdoleseência, onde buscamos novas experiências e

seguimos o nosso caminho. Com certeza, que a Divina Providência
existe em cada um de nós.'

.

.

Parabéns Colégio Divina Providência, pela passagem de mais um
aniversário.

�[;3@��lIcQ)�o@ :��� [}{)[§[b[§ffiD�
.

-

EspeCi�l�a.:f:�_�'ßlaná/ises C/I f!íJ,S, hormôni se 'lcrobiologia
I.

Dr. Amdcha.r:lunkes ! ra. Iagda�errazza .

.

.

• I �

�
..

_'�w! ' . t. �.,--"�'''_- \ , I"

"

.

Rua Dr. Waldem.ro Mazutechen, 33 - F4 (047}.3,Z1;7011 - Jaragua do Sul- se
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Jara do Sul, 25 âe abril de 1997

Cursos, encontros e palestras
Representantes do corpo docente (professares, funcionários e irmãs)

estiveram e estarão presentes nos seguintes eventos:
08 e 09/03 - Encontro dos Coordenadores do EDA e Remar - Florianópolis
22104 - Palestra com Pedro Demo (Ferj)
04, 05 e 06104 - Curso de Canto Pastoral - Florianópolis
05/05 a 17/05 - Curso de Propedêutica para diretores (Ferj - Fundação Educacional Regional Jaraguaense)
10 e 11/04 - 2a Jornada Catarinense de Educação Escolar (Ensino da Língua Portuguesa/Ensino da Matemática através da

Resolução de Problemas/Arte-EducaçãolToda criança é capaz de aprender)
10104 - Palestra: -o potencial humano como fator decisivo" com Daniel Godri (Baependi)
10 e 11/04 - Curso de Musicalização (Curitiba)

.

14104 - Avaliação do Processo ensino/aprepdizagem (Florianópolis)
14 a 19, lO e 21/04 - Encontro de Formação dos Timoneiros do EDA e Remar - Corupä,
14Í04 a 25/04 - Encontro de Estudos para professores - Colégio Divina Providência,
25/04 - Curso de Propedêutica para Especialistas (Ferj)

,

06 a 09/05 - Conesul (Joinville)
12 a 25/05 - 3a Jornada Curitibana de Educação Escolar de pré-escolar (Recreação Escolar e Dança). Enfoque psico
lingüístico da Leitura na Escolallnteligências Múltiplas e a Matemática na Educação InfantiV Recreação psicomotora!
Alfabetização/Distúrbios na leitura e escrita!Artes integradas na Educação Escolar e Pré-escola - Curitiba.
01 a 03/05 - Retiro na casa Dehon - Brusque
03 e 04/05 - Assembléia da ABC - Florianópolis
09/05 - As leis trabalhistas na escola - Florianópolis
09 e 10105 - Intersoft - Curitiba

Cursos oferecidos pelo colégio
- Educação Infantil (Maternal ao Pré)
- Educação Fundamental (1a

a 8a série)
- EnsinoMédiç (2° grau): matutino e noturno
- Terceirão: matutino
- Supletivo: matutino, vespertino e noturno

Apartirdo dia cinco demaio e$tarão abertos asmoIriculospara oEnsino Supletivo (Fases 1, 2 e 3) -l1UÚUtino, vespertino
enotumo.

'
.

Sempre que convidado, o ColégioDivinaProvidência sefazpresente nos eventospromovidospelaPrefeituraMunicipal,
Funtlafão Culiural e outros 6rgãos ügados �Arte e CuUura.
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CORREIODOPOVO· 8 Iara uâ do Sul, 25 de abril de 1997

ENTREVISTA

'A educação é algo divino e maravilhoso se canalizadapara o bem'
A diretora do Colégio Divina

Providência, Irmã Ana
Bevilaqua, há seis anos em

Jaraguá do Sul e há dois meses

na direção do Colégio, agradece
a toda a'comunidade
jaraguaense e às comunidades

vizinhas, o apoio recebido
durante esses 78 anos de
laboriosa dedicação. Na opinião
da diretora, o novo milênio

representa a continuidade dos
.

trabalhos com uma equipe
compromissada com "a nossa

filosofia de qualidade,
procurando estar atento as

realidades da comunidade".
Numa breve entrevista, Irmã

Ana fala da sua visão em

relação a educação no Brasil, ao
momento atual do Colégio
Divina Providência e do
caminho que irá trilhar o
"Divina" para o terceiro
milênio.

CORREIO DO POVO· Como a

senhora vê a educação noBrasU?
Irmã Ana Bevilaqua - A

educação é algo divino e

maravilhoso se canalizada para o

bem.'Unindo aos valores éticos e

cristãos para a formação do ser

humano. Mais a tecnologia que
hoje aí temos podemos conseguir
um futuro, não muito longe,
bastante promissor. As

oportunidades são tantas que a

criança e o jovem vêmmovidos de

forças criativas extraordinárias.
Que nós, escola, educadores e

farru1ia,juntos saibamos aproveitar
toda esta energia positiva.

CP • Como é omomento atual
doColégioDivinaProvidência?

InnãAna- Investimento nopr0-
fessor num todo, para que ele

possa des.empenhar bem a sua

missão de educador e que isso tudo
reveria em prol do aluno. Estamos
sempre atentos a cursos que vão
ao encontro com a educação e

procuramos sempre participar.
Porque o educador é aquele que
amplia o conhecimento e contribui

para a construção de estruturas

mentais avançadas. O educador é

aquele que educa o conhecimento
atravtS de atualização permanente.
Além do seu currículo muito bem
elaborado em sala de aula, oDivina
oferece 18 atividades

complementares, para que desperte
no aluno, ainda mais o gosto pelo
estudo.

CP • Qual o pensamento do
colégio em relação ao novo

milênio?
Irmã Ana - Vamos dar

continuidade aos trabalhos com
uma equipe bem compromissada
com nossa -filosofia de

qualidade, procurando também
estar atentos a realidades da
nossa comunidade para agir de
forOla clara e satisfazer estas

necessidades locais em nível de

educação. Também desenvolver
atividades educativas,
mantendo a coerência .e

constância de propósitos,
executando seu trabalho em

função do que já foi planejado
conjuntamente e envolver a

todos na discussão e na decisão
nos aperfeiçoamentos,
mantendo sempre vivo o carisma
da Congregação na 'realidade de

hoje. Continuar buscando a

melhoria constante,

promovendo a renovação e

atualização de processos e de

serviços, como também o

acompanhamento, passo a

passo, a aprendizagem do
educando e utilizar técnicas

pedagógicas diversificadas e

inovadoras.
Dedicação: Irmã Ana Bevilaqúa ãiretor« do. Co.légio. Divina
Pro.vidência
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Lar Imóveis·
Av. Mal.• Deodoro, 583 - sala 1

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

.
-

,-

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
. .

'

Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Bairro Sto .. Antonio
.

Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupâ com.131 ..000,OOm2 com toda infraestrutura ..

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água ..

Chácara à 6km do centro com 5{J.OOO,OOm2

INTERIMÓVEIS'
eRReI 0914-J

Casas
- Casa mista Com 83m2, (3 quartos), '

terreno com 420m2 (todo murado)
Rua Alberto Klitzke (VilaHau)

- Casa em alvenaria com 110m2

(1 suíte) terreno com 450m2
(todomurado)

;

RuaJoão Fránzner (Jguá-Esquerdo)

Terrenos
.

- Terreno no LoteamentoMarta R
Rubini (próx.Malwee)

Entrada + Financiamento

- Terrenos na praia, só R$ 3.000,00-_
(aunidade)

-Terrene com 2.504m2, lateral da'
Rua BerthaWe.egec(prpx.Malwee)

Apartamentos
- Apto. com 2 quartos (35m2).

.

Ed. Vila Nova
.'

Rua 25,de Julho (Ed. e apto.. novo)
- Sala comercial com 35m2

Ed. Vila Nova - Rua 25 de Julho

�--
CRECI NI! 1589 J

ii·
I
'1
I
,·1

..
·1
I
I
I
I

FONE: (047) 372-2734I � I
TERRENOS

I.• Terrenos c! 378m2, Rua 683 O' Juliana· Barra- R$ 13.000,00 I'• Terreno c! 384m2, Jardim Hrúschka • II • São Luis· R$ 3,000,00 entrada + 20

I
x R$ 300,00

I•
• Lotes Res. Imperador· R. João J, Ayroso, RS 3.000,00 entrada e + 30x233,33'
total R$ 10,000,00 .

1',Terrenos Lot Ouro Verde, apóa a'Malwee • 20�,(; entrada, saído em 30 meses I' • total RS 10,000,00 /

• Terreno,c/45Om2, LOI.,Papp· aceita F·4ooo ou Mercedes 608· RS :12.000,00

I• Terreno.c! Ú84;5Om2• R. AugustoSchwar:t�, Amizade· R$ 6,500,00 em 12'.1 .

• Terreno'c! 140,480,00m2. Ribeirão Grande da Luz. Aceita troca, por terreno

I
na 'barra do Rio Cerro· RS 20.000,00

,"

I• Terrsnc c! 448,OOm2, Loteamento Papp ,Rua 541 • RS 26.000.00 I,

I
SiTIOS '

• Sitio c!37.000,00, cásamista c! 100m2 e outra de madeira c! 7Omi, uma lagoa"lespaço para novas lagoas, 15.ooom2 em paslagem, localizado em Rioa da Luz-

I TiaMaCUCOGrande,distante,m 10�mdamalwee,aceftacasasnaBarracomoparte Ido pagamento,' R$ 27,000,00 • parcelado. .

• Silip .c! 14:6opm2, terreno um pouco irregular, 'com casas de madeira de

I 97,5Om2, 3 qtos, com árvores frutiferas, pÍllmfto, ribeirão, para lagoas· R$I26:000,00 • aceita carro até R$ 4.000,00 .

• Chácara c! 115.000m2, Rio,Cerro II, dislante lOOmts do asfaJto, casa de

I alvenaria c! 170m2, garagem, churrasqueire, dois aviários pl 12.000 frangos com Iautomático,.50% da área plaina, bastante água para fazer lagoas· 50%éntrada,

I
aceita carro novo, saldo a combinar· total RS 85.000,00

ICASAS

I,·Casa de madeira c! 7Om2terreno c!2.01Om2. Rua-Horáclo Rubini, 706, na Barra I• ,RS 35.000,00. , .

, '

.

I•
Casa alvenaria c!·80m2, terreno c! 600m2, Tifa Klein, 3km aPósParqué Maiwee

• RS13.000,00'
'

'.• Casaalv. c!9ßm2,terrenoc; 609m2· R. AHrede Behnke· Bairro São'Luis· RS,

123.000,00
.

'

'1• Casa mista c! 180m2• R. Maria,Nagel, 202· Bairro São Luis" RS 20,OOÓ,oo
• Casa de alv. seml-aeebada, Rua Elisa Massa, THa da Mosca· Lot. Milbratz •

I acefta callo R$ 20:000,00-.' "". ".

I• Casa de alvenaria ci 152m2, 3 quanos, garagem pl 2 carros • Rua Oscar
.

Schneider, na Bá,ra do Rio Cero ' RS 26.500,00
'

'1' Casa de alvenaria c! 120,OOm2, 3 quartos, t�,Urada, terreno c! 568,00m2'1' belrro São luis • RS·�5.ooo,OO "

. '

, .

I LOCAÇÃO , 'I• Apto. 2.quartos • R:Horácio .Rubini; defronte NANETE • RS 230,00

I
' Sala comerciai c! 19m,2, R. Angelo Rubinl, defronte Igreja dá BARRA· RSI160,00 .

• Casa madeire c! 2 qtos, garagem, 2.000mts, após Parque de Malwee ' RS

I�OO
'. '

I.

, Casa aiv. 2 qtos, R.lbeirio G. dli Luz. 1523· prox, Ceval, casa nO3· RS '130,00
"

'Sala comerciai c! 100m" 'Rua PastorA. Schneider, 1.412 naBARRA· RS25O,oo

I• Casa aly. 3qtos, garag.,m· R. WoHgang Weege s/no, na BARRA, após Parque IMaiwee • RS 200,00 .

I•
Casa madeira c! 2 quartos, dlSlante 2.000mts do Parque Maiwee· RS 200,00

I• Galpão QOIlstr.mlsla c! 100m2, para bar, di,scoteca, oficina, ercearia, 2km IIJ)ÓS
Maiwee • RS 250,00 ,.

,
"

I• Casa m,'adaira el3 quartos + garagem- aiv.• R. Botafogo, 73· RS 300,00 I• Casa aiv: c! 3 qtos., garag_· Rua·Luis Bortoli,;I, 45· RS,270,OO .

• Casa de made'ira é/2 q�artos, Rua 834, fundos, Tifa màrtlns • RS 230,00

I' • Casa de alvenaria c!4 quartos, gar�gem • R'ua AHredo BehIÍRe, '430 RS 250,00 I• Casa de alvenaria c! 2 quartos, garaglllll, lavanderia; Rua Abramo Pradl, 212,

I·
casa 02 • RS 250.00
• Cilsa'de alveoaria êl3 quartos, garegem, lavanderia· ,Rua bramo Pradl, 212, Icasa 01, RS 280,00

.
.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I
lERRENOS .

'1LO,
te

dee�qU,ina
Lot. Kuis

Manfrini,lote
n°46 -

R$,8'500;00
.

Lote cl 950m2 Lot. Luis Manfrini lote n° 47- R$ 8.000,00
Terreno cl I.540m2 pr6x. Scar - Centro - R$ 100.000,00

· Terreno cl 5. I 84m2 Rua 199 (Vila Nova) R$ 140,000,00

'I
:��e;.���Mafrini (com fundamenrodecasa (lote

n'O.139)·1·

Terreno Rua Domingos da Nova cl 260m2 - R$ 75,000,00
,

Terrenocl85.000m2Molhaaoladodagruta-R$90.000,00
Terreno' cl 575m2 Lot; Versalles II (Lot. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15.000,00

I· Casa madeira cl�2 - �!��� III - R$ 1'5.000,00 .

'ICasa em alvenaria c(l 0Qm2Ana Paula II - R$ 35.000,00
Casa em alvenaria aproximadamente 300m2 , Jaraguä-
Esquerdo - R$ 95,000,00 .

.

Casa em construção (alvenaria) 100m2 (3 quartos, I, suíte,

I
sala, l.banheiro, cozinha, lavanderia) Jaraguã-Bsquerdo -

'1
R$ 28,000,00

. .

Casa mista com IlOm2 Rua326 José Narloch - Jaraguä
Esquerdo - R$ 18.000,00
� Água no Ana Paula IV lote n° 100- R$ 15.000,00

I
I',·

,

COBERTURA
Apto. Edifício Argos COIQ 2SOml - R$ 200.000,00 ,

I
I

LOTESFINANC�S:APARTIRDE
,R$ LOOO,OODEENTRADA
LoteamentoClriloZanghelini
LoteamentoOuro Verde

LOTES FINANCIADOS APARTIRDE
R$2.000,OODEENTRADA
Loteamento Camposampíero
Loteamento Constantino Pradi

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



CORREIODOPOvo-8 PUBLICACÕES ·L�GAIS Jaraguá do Sul, 25 dea"ri1 de 1997

ALUGUEL
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAM.AS DE.CASAl1flNTO
" .

MargótAdélia Lehmann, Oficial do. Registro. Civil do. ]ODistrito da Comarca de

Jatagua do. Sul, Estado. de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste
Cartório. exibindo. seus documentos pela lei, afim de �e habilitarem para casar

0.$ seguintes:

EDITAL N° 21.049 de 16-04-1997
.

EDSON PEDRO'VAVASSORI E SANDRA REGINA TOMASI
Ele, brasileiro, solteiro, lojista, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente
na Rua João Januärio.Ayroso, 64, Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade, filho de Melito
Vavassori e Nadir SpeziaVavassori. '.. .

Ela, brasileira, solteira, gerente comercial, natural de Presidente Getulio, neste
Estado, domiciliada t! residente na Rua Carlos Liestenberg, 86, Avaí, Guaramirim,
neste Êstàdo, filha de Fernando Luiz Tomasi e Valdiria Rossa Tomasi,

EDITAL N°21.053 de 17-04-1997
FABIANO RANGEL PASOLD E �IA MARIA IMHOIf '

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Bernardo Dornbusch, 1.949, nesta cidade, filho de Valdir Pasold eMarlene,
digo, GeniMarlene ReinerPasold.·

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de eséritório, natural de Brusque, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Victor Gaulke, 95, nesta cidade, filha de Antonio
Imhof e,Célia Maria Duarte de Souza Imhof.

EDITAL N° 21.054 de 17-04-1997
VICENTE CELESTINO EANGELA TECILLA

.

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguä do-Sul, domiciliado e'
residente na Rua 362, n° 27, SãoLuís, nesta cidade, filhó de José Celestino Filho
e Elisabeth Bollauf Celestino.

-

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente
na Rua Luís Bortolini, São Luís, nesta cidade, filha de Argernire Tecilla e Bernadete
Junckes Tecilla

EDITAL N° 2t,056 de 17-04-1997.
ALIDO RENEU DUMKEE SIMONI DE SOUZA

• Ele, brasileiro; solteiro, impressor, natural de Mercedes, Paraná, domiciliado e
. residente ria Rua Eugenio Piaz, 197, Vila Nova, nesta cidade, filho de Amo Du'mke
e Olivia Dumke.

. Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Eugenio Piaz,-197, Vila Nova, nesta cidade,fiIha d� Elisabete de
Souza.

Epara que chegue ao. co.nhecime�to. de todos, mandei passar o. presente Edital,
.

que serâ publicado. pela imprensa e em. Cartârio, ande serâ afixado. por 15

(quinze) dias.
' ,

lima data especial merece atuomilito especial
VenHa' conHecer. ..

Prt'$(Htcspara todas as datas
Av. Mal. QfJodoro; 796 -�one: 371-2811·

1°Posto de Vendas
,

de Cristais de

Iaraguâdo Sul

EDITAL .:

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã 'e Oficial de Títulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da' Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto
os Trtulos centra:

' .

A Marechal Nilvo PasoldME - R. Marechal Castelo Branco, 4670 - Nesta;
Adilo Krueger - R. José Stulzer, 69 - Nesta;

,

Airto BaisaneIli - R Antonio Bernardo Schmits, 45 - Nesta;
Botoart Prods. Têxteis Ltda. � R. Friedrich W. Sonnenhol, sM� - Nesta;
Claudecir Melctnoretti - ME - R. BR-280 Km 78 sk«. - Nesta;
Calce e Leve Calçados Ltda. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Calce e Leve Calçados Ltda. - R. MaL, Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;

·

Central Service e Repres. Ltda.;
Engepasa Eng. Pavimento SA - R. Joinville, 1016 - Nesta;
Elizeu Trindade Vaz - R. José Narloch, 199.5 - Nesta;
Enke e Albuquerque Ltda. - R, Reinoldo Rau, 806 - Nesta;
Everton Torres - R. Mar. Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Frios e Defumados Corupá Ltda, - R. Estrada Pedra de Amolar s/n9. - Corupä:
Ind. e Com. Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
lnd. e Com. RoupasMac Mar Ltda, - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá:
João Maria Pereira Vieira/Zenita Fatima Gonçalves Santos c BR 280 Km 78 - Nesta;
João Melchioretto - R. 2 Braços - Massaranduba - SC;.
tíarnar Com. Mat. Constr. Ltda. - ME - R. Roberto Ziemann s/nll - Nesta;

·

Laércio Natal de Souza - R. Padre Aluizio Boing, 505 - Nesta;
Marcos Antonio de Faria - R. Rio da Luz 11,465 - Nesta;
Maria Joana Oliveira. Kanzler - R. Alexandre Kahler, 117 - Nesta;
Maguia Com. Maq. Ltda. - fiL 693 s/n2 Estrada Nova - Nesta;
Marival Com, Prod. Agropecuários Uda. - R. Julio Tissi, 202 - Nereu Ramos - Nesta;
Margareth Meliola - ME - H. Bernardo Dornbusch, 1.180 - Nesta; ,

Moacir Civiero - R. lado pequeno s/n9. Mini Mercado - Nesta;
Marise Wascher - R. ·Otto Hilbertcht, 152 - Corupá:
Munique Malhas Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1587 - Nesta;
Mini Mercado Upinski ME - Estrada Pedra deAmolar s/n9. - Corupá:
Menegotti Veículos Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;.
Multitrios Alimentos Com. Repres. Ltda. -R Florianópolis, 45 - Schroéder;
Normando e Bosco Com .: e Repres. Uda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta:
Normando e Bosco Com. e Repres. t.tda - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta;
Normando e Bosco Com. e-Bepres. t.tda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta;
Naja lnd, e Com.Moto Peças Ltda. - R. José T. Ribeiro, 3476 - Nesta;
Naja Ind. e Com. Moto Peças Ltda. - R. José Teodoro Ribeiro, 3476 - Nesta;

. Odinir Klein Oist. de Doces film Geral - R. Joaquim Francisco de Paula s/nll - Nesta;
Optus.lnd. e Com. deMalhas Ltda, - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;

.

PH Têxtil Uda. � Av-. Mal. Castelo Branco, 4015 - Nesta;
PI-! Têxtil Uda. - Av. Mal, Castelo Branco, 4015 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Horacio Rubini s/n9. - Nesta; '.

Reinaldo M. da Silva - R. Francisco Hruschka, 402 Quadra. G Ibte 1 Q - Nesta;
RefrigeraçãoJaraguá Uda. - R. Horacio Rubini s/n2 - Nesta:
Reginaldo Junior Dombroski - R. 3 de Outubro, 394 - Schroeder;

· Starpé Calçados e Conf. Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 175 - Nesta;
Simone Krueger da Mota - R. Luiz Sarti s/nll - Nesta;
Transantos Transp. Rod. Cargas Uda�� Av. Antonio Ramos Alvim, 1300 - Nesta;
Transportes e.Repres. Transfrios Ltda. - R. Florlanópolis. 45 - Schroeder;
Terraplanagem Vargas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 900 - Nesta;
Valdete de Souza Pereira - Estrada Garibaldi s/n9. - Nesta;

.

!:-S/Jaraguá do Sul, 23 de- abril de 1997
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

JOLIZZI Cristais e Presentes

PREÇOS DE FÁBRICA
. .

"

Encomendas de lembranças em
I

. cristal para casamentos, .

comunhões e outros

A partir de R$ 1,50

Rua VenAnclo da SIM! Porto ..

WEG I

I
i DenaI:hi

R. Pe. c:am.
Alberto

Ialcob .•

Lcjiio
deVI..

ArlllLaje
'.I
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. Jaraguá doSul, 25 de abril de 1997

MONZA ano 95, GARELLI -vendo umagarelli

portas, ano 95 completo Walter.

por R$ 14.500.00.Tratar

371-2206. FUSCA - ano 83, gasolina,
motor 1300 L, ótimo estado VARIANTE - ano 75 em bom

COMPRO - carro de 89 por R$ 3.300,00. Tratar estadoporR$1.500,OO.,Tratar

OPALA - em bom estado

por R$ 2 mil.Tratar 973-
5600.

MONZA - gasolina,quatro ,

CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS CORREIODOPOVO·9

gasolina, 4 portas, completo
(menos ar) por R$

. 14.500,00. Tratar 371-

2206.

, ,

AVXMonark ano 87 emótimo

estado por R$ 400,00. Tratar
rua Rodolfo Tepasse, 132 -

Guaramirim ou 371-.0622 com
�"'.�JB!"®con.

sórcio •.
"

1�Q'"
.

® '

.; Rega,ta fi.�I
'

""IIIIIl.� . " .'
"

CG 125Titan•••••••••••••••••••R$ 74,88
'

Solícíte a visita de

CBX 200Strada•••••••••••�R$ 113,SO um vendedor pelo
XLR 125••••••••••••••••••••••••••R$95�50 371-2999,'Cl00Dream•••••••••••�••••••••R$ 61,88

Rua Adélia'Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
para cima a gasolina pago à 371-0121 com Rubens.

vista.Tratar 372-2872.

FUSCA - 79 por R$ 2 mil,
motor 1.5, Cor bêge. Tratar
372-1026.

GOL PLUS - 95 por R$'

10.800.00, aceito carro de

menor valor.Tratar 975-

1810.

COMPR:O '

. Fusca,
Chevette e Brasília de até

R$ 1.600.00. Tratar 375-
1450.

CHEVETTE - 89 em bom

estado. Tratar 371-8865.

CORCEL II - 79 por R$
2.300.00. Tratar 372-1307.

FIORINO fURGÃO -.9\1

por R$ 6.400.00 e Pampa
92 com capota de fibra por
R$ 7.800.00. Tratar 372-
2957.

SANTANA - CLt 89 por,
R$ 7 mil. Tratar 973-557'1.

MONZA - SLE/ 86 por R$
5mil ou troca por carro de

. menor valor. Tratar 973-

8613.

comMarcos 372-1482.

(047)

PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE -. HONESTIDADE

Rua Major Julio, Ferreira, 244 - Vila Lalau - Fone: (047) 371-5057 - Jaraguá do Sul - SC
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CORRElOIJOPOvo.l0 CLASSIFICADOS DE . VEÍCULOS JaraguádoSuI, 25 deabrildol!1971==========::::::;:,,;======================�:::::::::::====::::::::;===:::::::::::::::=========::::::i:::i========================='1

PÁRA-BRISAS JARAGUÁI Comércio de Vidros,Novos. e Usados 'para Autos
'Colocação de Pára-Brisa Colado

Pâra-brisaGol· R$ 65,00 clcolocação
Pâra-brísa Corsa degrade.R$160,00 clcolocação
Pára-brisa Pálio degrade. R$190,00 cl colocação
Pára�brisaCaminhãoVolkswagen. R$l25,OO clcolocação
Vidro PortaEscort • R$ 33,00
Pagamentocom chequepré-datado.

..A.......u.u
JA='AOUA

Rua .Joinville, 26�5
(ao I�do da Arweg)

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

SM Automóveis
COMPRÂ' FINANCIAVEND� TROCA

Tipo 1.6 ie gas. 95 verde
Gol CL \ ale. 87 cinza
'Belina LOO ale. 83 bege '.

Fusca 1.300 L gas.
'-.

80.. azul
Del Rey GL ale. 89 verde
Santana CL .alc, 89, azul
MonzaSLE . ale.

'

92 azul
RX 180 gas. 82. . vermelha
Parati ale. . 83 branca
FUSCA ANO 73 - BRA,NCO - R$ 1.850,00·

.
,

CARTÃO ZONA AZUL PARA CLIENTES
..

Rua 'Reinoldo Aau, 230 "Centro
Fppe; (047) �72..1722 � Jaraguá do Sul· SC .:

Proteção de Fibra interna para todos os
.

,._

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

I I
.! �'

I,

CIWEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

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

LAVAÇÃO

MENDONÇA
SE o PROBLEMA DO SEU CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE�NOS
"

372�3719

VOLKS - FIAT - CH'EVROLET - FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE

..GOMOMELHOR PREÇO DA 'PRAÇA - VENHA
CONFERIR - FALECIZEGA,'

Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
Próximo Beira Rio � Fone: (047) 372-1029

CASADE ALVENARIA.., com 150nIl, R$ 30mil; aceita-se no negócio terreno
em Pomerode perto do centro por R$ 48 em Jaraguá do Sul. Trata.! 371.;5475.
mil.Tratar 371-5475.

CASADE ALVENARIA - com dois
.

.
. .

TERRENO - com 325m2 na Vila Rau - pisos, l�,naVilaRau porR$45mil,
ResidencialHelena, pronto para construir, aceita-se carro no negócio. TratarQ75-
com.luz, água ematerial de construção. 1049.

Tratar 371-5475.

PONTO COMERCIAL - vende-se
., .

CASA DE ALVENARIA - semi- garagemde àutomóvel naReinoldoRau
acabada com 130m2 em Pomerode por : centro, tratar 973-:3962 comBeto,

.

Antes de rodarpor ai;
rodepor aqui.

Classificados do .

CORREIO DO POVO,
certeza de bons

.

, .

negoctos.

Anuncie!
371-1919

, 372-3363
3·71-1'944
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Jaraguá do Sul, 2S de abril de 1997
. 'CLASSIFICADOS DE

.
VEÍCULOS CORREIOOOpovo .11

VOLKSWAGEM FORD CHEVROLET FIAT

,

JARAGUA DO SUL
,.

VEICULOSNOVOS
PalioEO vermelho 97 OKm
Corsa super 1.0

.

vermelho 97 OKm
Fiat Pálio Ed 1.0 azul 97 ÖKm
Goi mi 1.6 branca 97 OKm
Ford KA azul 97 OKm
Pálio EOX 2pts 97 OKm
Corsa Wind 97 OKm
Corsa Plus CPL ·97 OKm
Pálio EL 2pts 1.5 97 OKm
Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm
Corsa Sedan GL 97 OKm
Parati CU mi 97 OKm
Kadett GL 1.8 97 " OKm

.

Tipo 1.6 mpi 97 OKm

Logus CU OKm
Golf GL 1.8 97 OKm

Tampraêv + ar 97 0Kn1'
Tempral16v + ar 97 OKm
Vectra GL 97 OKm
Vectra GLS 97 OKm
Vectra CO 97 OKm

.

Omega GLS 2.2 97 OKm

O�egaC04.1 97. OKm
Santana mi 1.8 97 OKm
Santana mi 2.000 97 OKrri

Ranger XL OKm
S-10 sp 97 OKm
'S-10 Extend Cab 4.3 97 OKm
F-1000HSO 97 OKm
Blaser OLX 4.3 97 OKm.
Ipanema GL 1.8 OKm
Vectra CD banco 'couro 97 OKm

Rua Adé/ia FischeT, 711 �:

Ao·lado da·Recreativa MIi'risol

Fone: 372-0777

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES

Omega CD· azul gas. 96 Chevy· azul alo. 86

Omega CD vermelho gas. 96 Fiat 147 branca àlc 86
Pálio EDX azul gas. 96 Monza branca ale. 86

Logus GI,. 1.8 cinza ale. 95 Santana CD azul ale. 85-
Omega CD cinza gas. 95 Chevette marrom ale. 85

.

Kadett GL cl trio azul gas. 95 Maraj6 bege . gas. '85
Uno Mille branco. gas. 93 VoYage branco ale.. 84

'Kombi branca ale 93
.

Maraj6 azul .. gas. 84
Kadett SL -

preto· gas. 93 Chevette preto ale.. 83
Fiorino branca gas. 91 Maraj6 branca gas. 83
Monza Clàssie azul gas. 91 Passat cinza gas. 82
Kadett verde gas. 90 Dei Rey. . branca gas. 82

DelRey azul ale. 89 Opala Com. cinza gas. 82

Voyage vermelha ale. 89 DelRey bege ' ale. 82
Monza cinza ale. 88 Passat branco· gas. 80

,

MonzaSLE preto ale. 87 Passat bege gas. 79

Opala Comodoro pretQ ale. .87 Fusca bege, gas.. 75
Gol bege alc 87 Fusca .braneo gas. 74
Escort . azul ale 87 Fuseão amarelo 73

NOVOS
M.B. - 1214151 branca

.

OK
M.B. - �218148 brarea OK
M.B. - 1218/51 diversas OK
M.B. - L1418E148 branca OK
M.B. - 1621 branca 'OK

USADOS
Ford Cargo 1418lruque 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

VW. 11130 Truque Carroceria azul 86

F·4000 baú térmico vermelha 85

Volvo N10 cavalo mecânico XH branco 85
M.B. 608 carroceria azul 81
F-1000 carroceria de madeira branca 80

M.B. 1513 trucado vermelha 79

Chevrolet chassi azul 78
M.B. 1113 com carroceria . vermo 77

F-4000 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 - nll333

Fone:·3Z3;.0143

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

m

R. rPo@ffdP 'i?@. D ' Dr:::::JD
Peugeot 306 xsi branco 94 gas
PointerGU verde 95 gas
PointerGU prata 95 gas
Goi CU branco 95 gas
GoiCU azul 95 gas
Goi CL' verde • 92 ale

.

GolCL verde 91 gas
Gol1000 azul 95 gas
.GoICL prata' 89 alc
ParatiCL azul �4 gBS'
ParatiCL v.erde -92 gas
Parati Plus verde 86 alc

. Gol Roling Stones Financiado branco 95 . ale
.

SantanaCD prata 85 ale
-Santana GLs marrom 89 ale
GolLS marrom 85 ale
Eseort Hobby prata 96 gas
Escort L vermelho' 93 gas
Eseort GL vermelho 93 gas
Eseort L azul 89 gas
Eseort GL prata 87 ale
EsccrtL branco 87 alc
Eseort XR3 preto 88 " ale
DelRey bordo 86 alc
Opala Comodoro\ azul 87 ale
Chevette Matajó bege ' 87 ale
UnoCS vermelho 88 "" ale
UnoS branco 85 gas
PremioS branco 87 gas
GolGL prata 87 ale
0-10 branco 81 Die

RlUla _.<»i .... 'Vill� ....2 3573
F<» ....�(047)37'-9H22

...JA.RA.GU.Ã. DO SUL - SC

AUTONOVO
VEíCULOS

,CARROS OKM TODAS AS
. .

MARCAS A PRONTA
ENTREGA. DIRETO PA�RA
O 'CONSUMIDOR COM O

MEL�OR PEÇO DO
MERCADO.

: ACEITAMOS CAR'TA 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-Iama FUsca - R$ 24,00
Pára-choque Fusca - R$ 2t,OO'

Farol Fusca - R$ 8,00
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, coRUloDOPovo-12

AUX. ESCRITÓRIO' ,II
I'

,

VIVIANE 372.0276, INFORME-SE NA MUMANA. DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
PROGRAMADOR SOBRE A BUSCANDOA VALORIZAÇÃODOSERHUMANOEA

HEITOR 371.8098 URGENTE TRABALHO TEMPqRÃRIO "SATISFAÇÃO EM CADA EMPRESA, A HUMANA
COMPRAS VOCÊ QUE TEM CADASTRO NA HUMANA, NÃO OFERECE ESTE CURSO.

nIDITE 372.3241 IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ QUE VOCÊ
RECEPCIONISTA SE CADASTROU, BASTA NOS DIZER QUE ACEITA 1- OBJETIVOS:

S�VIA j 371.6554 TRABALHO TEMPORÁRIO, PARA TER MAIS UMA' • Oportunizar o Auto-Conhecimento

CARGOS E SALÁRIos' OPORTUNIDADE O'E EMPREGO. • .Melhorar o, ReÍacionamento Intra e Inter-
Pessoal

.

S�VESTRE
'

'372.2(?36
TECELÃO'

ARLINDO 975'.0934
TEC. CONTAD.

DANIEL 979.0074
, SECRETÁRIA

,
ANGELITA 372.3056

'VENDEDORA -

SILVIA 973�5530
AUXILIAR CONTÁBIL
VIVIANE· 372.0276

, MOTORISTA AUTO.

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON 371.8054
'MOTORISTAAUTO.
CESAR' 371;8953 OPERAIlOR II LATOEIRO DE
TÉC. ELETRÔNICO' [JE

II

Ó
'

I
V- LOCAL: ACIJS - Av. Getulio Vargas, 621

ELEANA 371.1054 ES(AVAOBRA A��RI!� 5
VI- MINISTRANTE:EnneliMariot

, CRONOMETRISTA' Assistente SOCial e Socioterapeuta
NEULSI' , 973.8068
AUX. DE ESCRITÓR!O

, ( C'OS J, 'VTI-CUSTOERESERVAs:
'

,

ROSE 973.3771
_

' .. R$30,OOporparticipante
DESENHISTA 'Í'ÊXTIL --------------- • Pelos'Fones:371.4311c/RoSeli

ANGELO 374.0228 TORNEIRO FREZADOR
APOIO:ACIJS

CONTADOR
'MECA'ANICO COM EXPERI�NCIA

�-----'--�----,----'-�--�

LUIZ .
' 634.0568 'EIOU CURSO Foimotivo de alegria para nós, o convite que recebemos do

RECEPCIONISTA Prof. Wilson Nort, para passarmos, em forma de aula, a

FERNANDA
.

973.8806 MA','Rr,'EN,' 'E',', IR'O, ",
vivênciadaHUMANAcomoparceiradeém.presllSnaáreade

Aux. P.RODUÇÃO L
Recrutamento e Seleção. Queremos agradecer a forma

CARMEN 973.,8474
interessada e participativa, com que fomos recebidos, pelo

COM EXPERI�EJA EM: . Prof. Wílson e 0$ alunos da Curso de Adininistração da
,

AUX. ESCRITPRIO F�BRIEAÇÃO ,OE MÓVEIS EM SÉRIE FERI.
CARLA 371.3864

VENDEDORA
, Sn.VIA 973.5530

AUX. ESCRITÓRIO
CLEITON 372.2505

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO 00 POVO - HUMANA

AMBULATÓRIO MÉ'DICO PARA EMPRESAS
<

'

ME,DICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA.
,

RECRUTAMENTO, E SELEÇÃO - C,URSOS ,NA ÁREA DE ,RH.
,

URGEN...·E TRABALHO TEMPORÁRIO

• Dinâmnica dos Relacionamentos

INFORMAÇOES NA HUMANA II
• Percepção de Si, doMundo e dos Outros

.

____________________-----------
Ir

, I' • Percepção Clara da Necessidade de Criar

(BSTAMPADORA. EM MALHA)
r

.

Maior Aatonomia

, Ill- DINAMICA:

AUXlLIAR VENDEDOR
P de-'

COZINHA

TRABALHO
TEMPORÁRIO.

INFORME-SE, NÃO PERCAI

- ,

, ENGENHEIRO
DEALIMENTOS'

�'
�' INFORMA":

para: confecção de
,

. malhas. ",
, com carro próprio

HUMANA
A·I.",._

• Facilitai' a Compreensão do Relacionamento
Hwnmo

.

IT- PROGRAMAÇÃO:
•

,

Estudo da Personalidade Humana

. ,

• Aulas Expositivas
• Resgate de Vivências Cotidianas
., UtilizaçãQ de Exercíciosde Relaxamento

'

MONTADOR
DE,

MÁQUINAS

II

IV- DATA:
, ,

• Dia 16 de maio próximo das 18 às 21h Dia,
17 das 8 às 18h.'

PINTOR "

,
ESTRUTURAS

METÁLICAS

Para atender de jorma global e ccncétenada à nOssos
Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

FAUSEL & ASSOCI�DOS LTDA.
e

HUMANA ASSESaO,RIA EM RH '

.

\ �
,

''''

" RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA PO$TAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL � SC

HUMANA '

' Fone: (047) 371.4311,. Fax: 372.1091. E-�ail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

ASSESSORIA EM RH..__ A_._H_U_M_A_N_A_'E_P_A_R_T_E_D_'_E_'S_U_A_E_M_P_R,,:-E_S_A_I__�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



III núlfU tleOnt..«ÜM1IIQ ,ociaI, o, ctISIIÍI 'Valt" e Leide
"nld, Clóvis eC/lia Berthi e amãe e 1W6Zulmira Yola1Ula
"nIß

ELVIS PRESLEY - a gravadora norte-americanaRCA
está preparando a edição de um álbum com quatro CDs
com 77 gravações inéditas do roqueiro Elvis Presley. O
disco "Elvis Presley Platinum: A Life in Music" deve

chegar ao mercado em agosto, quando se completa o

2f1' aniversário da morte do cantor. Entre as canções,
está urna nova versão para "Blowin in theWmd", deBob
Dylan, e de ·"111 Never stand in your way", gravada em
1953.

c..a..elflo ,kgaIfU, ditI tri, • IIUIÜJ às 181130, IUI bela
l",jadoRioMolha, unirá lvonei 'VlWassOri eRosiUiaMIJIYI

Htftu..

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1997 - CORREIO DO POVO· 9

Nq eonve1lfio.Nado1llllFkUclutumnRoyal, reali1Jl(/ae,lt
mês em Salvador (BA), noHottlQuatroRodas, da esquerda
para direito, Roberto (Gerente Comercialdo Rio Grande do
Sul), Uma (Diretor Comercial Região Sul), Fernando
(Gennte Santa Catorina), 'Venilton (Supervisor Reg. Sul,
Choco Leite 48/5"), Bebei (TrqdeMarket) e Beth (Gennte
MarlcetingDi», Leite)

WINTERFESt - será de nove à 11 demaio a 9" edição
da festade inverno, aWmterfest, promoção daSociedade
Recreativa Alvorada, do Rio Cerro II. Bailes, shows,
apresentações folclóricas, disputas de bolão e tiro, comida

.

típica emuitacerveja constam daprogramação. Detalhes
e informações sobre a festa, com a diretoria, pelos fones
376-2499 e 376-1821.

AMino José GetelilUl com a espo,a Magrid (Nutrigan
Alimentos/Restaurante Beirá .Rio), Ela s,,6 muito

cumprimenllldapela idade nova amanhii (27)

o concurso Garota

HOllUlgo/97será
allUlnhii (26), na Boate

Marrakech. São 10
candidatas

representando as
diversas séries do

colégio. Cinco delas

desfilam aqui na
coluna Alia Ptulla• SOIlZlJ Silveira

PtIIrleia Klünekowslci AdrialUl Mulle

ESTORIL
PALACE. - a

nova casa de
diversões de
nossa. cidade
está acon

chegante e
. lucrativa. É o
Estoril Palace
Bingo, ali na

Getúlio Vargas,
que recebe
diariamente
grande número
de jaragua
enses e da

Illicrorregião,
ern busca de
entretenimento
e porque não,
urna graninha

. pro bolso.

Vctnia Mo",.

• Sociedade Atiradores Independência de

Jaraguaziriho promove amanhã (26), baile de
aniversário com início às 22h30. A animação
serä da Banda Estrela Dalva de Concórdia.

• ColégioDivinaProvidênciacomemorandoos 78
anos de instalação na nossa cidade, amanhã
(26). Várias atividades foram desenvolvidas
desde a última terça-feira (22), envolvendo a

. direção, professores, alunos e pais de alunos ,do
tradicional estabelecimento de ensino.
• Sociedade Vieirense comemora neste sábado,
com tradicional baile, mais um aniversário de

fundação. A animação será da Banda Barril, a
partir das 22h30.
• Recebo trimestralmenteo InformativoSularroz,
com dicas, receitas, saúde e informações gerais.
Se você se interessar é só escrever para
Sularroz, Cx, Postal 81 - Cep 89108-000 -

Massaranduba - SC.'
• A Javel, revendaFiat, entregou nanoite daúltima
terça-feira (22), nas dependências do Grêmio

Dalmar, um Fiorino Furgão; com oficina

completapara�oficinaDemicare umamáquina
de lavar Vap para a oficina Box Caro Ambas
foram contempladas na promoção "Caiu na

Rede é Prêmio", encerrada no dia 31 de março.
• Schopping Club promove hoje (25), super
'embalo com Manchester Band e Male Som.
Amanhã (26), Tchê Garotos e Male Som.

Domingo (27), no Vitória, na pista 1, Male Som
e na pista 2, Tchê Garotos. Para o próximo dia
30, "Baile doTrabalhador" no Schopping Club,
com animação de "Os Montanari".
• Água de Cheiro com novidades para presentear
no Dia das Mães. Linha Fresh Dreams a R$ .

9,90 cada. Absinto 5�� a R$ 12,60. E outras

sugestões em desodorantes, deo-colônias,
sabonetes, shampoos e loções para o corpo. Ali
no Calçadão, defronte à Prefeitura. Fone 372-
0593.
• O jovem casal Raulino (Mara Rosana Vi�ira)
Kreis Júnior comemorou, na última terça-feira
(22),.0 terceiro ano de vida conjugal. Parabéns!
• O garotão Dilan Neckel, filho de Leonardo e

Maria Jussara Neckel Junior, comemorou no

último dia 20, seu segundo aniversário. A
festinha foi com amiguinhos e com os manos

Álbio e Kênia.
• Colégio Abdon Batista, comandado pela
competente professora Iris GüÜlS, marcou para
o próximo dia 10 de maio o concurso "Garota
Abdon Batista", na Notre Dame.
• AWeg tem programado parao próximo primeiro
de maio, uma grande festa para seus

colaboradores, na Arweg. Várias atrações,
comes e bebes,muitamúsica e alegria constam
na programação.
• O Clube Atlético Baependi já tem agendado o
dia .18 de julho para a. realização do "Bai;le de
Férias e escolha daRainha dos Bstudantés". A
noitada será animada pelo Musical Matusa, de
Criciúma. ..

• Restaurante do BeiraRioClube deCampo, com
, a direção do Aldino e da Magrid da Nutrigan
Alimentos, servindo diariamente delicioso

almoço, com buffet variado, para sócios e não
sócios .

, ,
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Jaraguä do Sul, 25 de abril de 1997

Concluido relatório sobre pesquisa de risco social
.

.
César JunkeslCP . ,

• Documento

apresenta dados

'surpreendentes em
relação aos problemas
sociais do Município,
propõe sugestões para
atenuá-los e alerta para
os perigos de
crescimento
desordenado

Jaraguá do Sul - o Conselho

Municipal dos Direitos daCriança
e do Adolescente divulgou, na
manhã da última terça-feira (22),
o relatório sobre a pesquisa
realizada por acadêmicos da Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) em cerca de 1,5 mil
residências no Município, no dia '

30 de novembro do ano passado.
De acordo com o documento, os
problemas sociais da cidade são os
mesmos apresentados nos grandes
centros urbanos do país. Em escala
menor, más tão preocupantes e

perigosos quanto.
O. presidente do conselho,

Leônidas Nora, informou que a

pesquisa atingiu 10% da

população e apresenta margem de
95% de acerto. "É a pesquisamais
completa que Jaraguá do Sul tem

Perigo:pesquisa .aponta qu_eproble_ sociaiS tleJaraguá do Sul são grandes

em mãos", frisou, acrescentando
que a cidade ainda é privilegiada
em certos aspectos, mas corre o

risco de perder o controle, caso as

autoridades não atentem para o
crescimento populacional
desordenado e não tracem planos
preventivos para conter as ondas
de desajustes sociais conseqüentes
da carência de estruturaadequada,

- Um dos grandes problemas
detectados pela pesquisa diz

respeito a imigração. Parece que
ela a!nda está em curso. A procura
por Jaraguá do Sul é fator de

preocupação. O imigrante traz

consigo, na maioria das vezes, os

reflexos da vida na cidade grande,
com todos os seus problemas e in-

,I

quietudes - declarou, lembrando
.

que 36; 1% das famílias vieram de

fora, destes, 6,7% somente no ano

passado.
9 relatório reforça li avaliação -:

de Nora quando afirma que 56,6%
dos imigrantes têm origem urbana
e não rural como se esperava.
"Significa dizer que já tem por trás
de si pelo menos outras

experiências urbanas de vida
insatisfatória ém termos de
moradiae trabalho", diz um trecho
do documento. I

A falta de opção de lazer foi
apontada por Nora como um dos
fatores predominantes para a

ocorrência de delitos,
prostituição infantil 'e fuga nas ,

Ioinville vai sediar congresso de educação
JoinviUe - Durante os dias seis e

nove de maio, no Parque Expoville,
acontece oN Congresso Sul-brasileiro
dá Qualidade na Educação, o II

Congresso do Cone Sul e IV Feira de
Produtos e'Serviços Educacionais,
que, segundo os organizadores, tem
como objetivo, sensibilizar os

educadores das diversas áreas e graus
de ensino para a "verdadeira"

aprendizagem. O evento contará com

palestras, oficinas vivenciais e painéis.
� programação inicia-se com a

oficina, "Inteligência e emoção nos

grupos de trabalho: 'Água com azeite
ou morango com chantily

.. ',
coordenada por Lídia Maneia, do Rio
Grande do Sul. A idéia é vivenciar

aspectos objetivos e subjetivos que
envolvam o funcionamento dos grupos,
compreendendo Q signifieado das
atitudes humanas e es impactos no

desenvolvimento grupal. Segue com

palestra sobre o terna "Educação em

nível deMercosul", pelo conferencista
Jorge Werthein. coordenador do

programa UnescolMercosul.
Para os organizadores, o

Congresso Sul-brasileiro daQualidade
na Educação é um março nas

mudanças fisiológicas e estruturais da

educação no país. A terceira edição
marcou o início dá internacionalização
do maior evento educacional do Sul.
Estão sendo aguardados cerca de três
mil participantes de todo ci país e de

países que integram o Mercosul, que
terão a oportunidade de confrontar as /

diversas reflexões e ponto de vista que
pontuam o atual processo do
desenvolvimento educacional.

Dentre os palestrantes do evento.
destacam-se o psicoterapeuta José
Ângelo Gaiarsa, especialista em·

comunicação não-verbal, que abordará
o tema "Reeducação motora", além do
PhD em física pela Universidade de
Waterloo, Canadá, Harbans Lai Arora,
que participará da oficina vivencial de

quinta-feira, dia 8, apresentando a

"TeoriaQuântica: concepção hoJ.ística
do ser humano e Educação Integral",

e do PhD em Filosofia, Rubem
Azevedo Alves, da Universidade de

Campinas, São Paulo, que encerrará o

congresso com o tema: "A busca da
excelência humana na alegria de
ensinar e aprender".

A IV Feira de produtos e serviços
educacionais vai reunir secretãríos de
educação, diretores, professores,
especi�listás e formadores de opinião
na área educacional e tem a pretensão
de criar um público importante
(cliente) para as empresas
participantes do evento. Estão

previstos também serviços
diferenciados, com o objetivo de dar
continuidade ao processo de

crescimento, atraindo visitantes e

.compradores, além de programação
especial para diretores de escola e

secretários municipais de Educação.
As inscrições para participar do

congresso poderão ser feitas através de
depósito bancário em favor da

Fundação Congresso da Qualidade na

.Educação.

ESTADO DE SANTA CATARINA
.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁDO SUL

JUÍZO :PE DIREITO DA 2a VARA CívEL'

drogas. "Está tudo relacionado.
A carência de opção leva a busca
de alternativas, que podem ser

maléficas", acredita. O relatório
afirma que 31,7% dos

entrevistades afirmaram que
ficavam em casa nos finais de
semana e feriados, 24% visitam

·parentes. A participação da

população em atividades típicas
de lazer é pequena, algo em

torno de 12%. "A população sem

opção apela para a bebida e essa

por sua vez traz todas as

conseqüências mais desastrosas

possíveis", avaliou.
CONTRASTE - Sobre os

riscos sociais de crianças e

adolescentes a população
apontou dados surpreendentes.
47,7% dos entrevistados
afirmaram conhecer mães
solteiras com idade inferior a 18
anos. Outros 37,2% sabem da
existência de adolescentes

drogados. O número mais
.

impressionante fica por conta do
percentual de pesquisados que
conhecem menores. que foram
vítimas de violência e estupros,
17,S%, além de 10,8% deles
afirmarem que conhecem casas

de prostituição onde é comum ter

menores. A pesquisa revela uma

Jaraguá ido Sul muito diferente
da que é divulgada. Ela mestra

que os problemas sociais estão

sendo mascarades e que não está
sendo tomada nenhuma

providência para combatê-los.
De acordo com Nora, será

elaborado um planejamento parà
o ConselhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
baseado no relatório, que foi

entregue àCâmara de Vereadores,
Prefeitura e demais órgãos e

entidades do Município. "Esse
documento é um balizador para
uma poiítíca municipal" acredita.

II EDITAL DE PRAÇA
A DOUTORAHILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO
MM. JUíZA DE DIREITO DA 2a'VARA cíVEL.
DA COMARCADEJARAGUÁDOSUL
ESTADO DESANTACATARINA, NA FORMADA bEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem
interessar possa, que no dia 12.05.97, às 15:00 horas, realizar-se-áno átrio do edifício do
Fórum, a praçado(s) bem(ns) penhoradots) nos autos da ação executiva número 1149.41

96, em queéexeqüente BancoMeridional do Brasil SIA e executadoNiltoNasato e Rosana
SchiochetNasato, qual(is) seja(m): um terreno no perímetro urbano desta cidade, ne lado
par da rua 244 - Erich Mielke, com área de 756ms2, fazendo frente em 28,OOms com a

RuaErichMielke, coincidindocom o alinhamento predial travessão dos fundosem28,OOms
com terras de Sebastião Rocha; estremando ao lado direito em 27,OOms com terras de

Marino Schiochet. Dista 52,4Oms daRuaProcópioGomes deOliveira, de propriedade de
Nilton Nasato, imóvel objeto damatricula n"R. 1 21.390 noCRI de Jaraguá do Sul- Sc.
Sobre o terreno encontra-seedificado uma casade alvenaria, com 300ms2, aproximadamente.
Valor da avaliação: R$ 100.000,00

.

Não havendo Iicitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmots) levado(s) a segundo leilão,
pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 27.05.97 às 15:00 horas.

Fica(m) o(s) executadoís) intimadoís) das solenidades designadas, bem como seu(s)
cônjuge(s) se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontradoís)peloOficial de Justiça.
Nãoháônusnemreeursopendentesdejulgamentosobreo(s)bem(ns)acimamencionado(s),
de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que

ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado
na forma daLei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de SantaCatarina, aos dezoito dias do mês I,

de fevereiro de 1997.

Eu, Sérgio Alberte Martins, que o datilografei e subscrevi. .

.

HILDEMAR MENEGUZZlDECARVALHO
JUíZA DEDIREITO

II

Il0JAS E SUPERMERCADOS· , ...
.

.'
"

CADA R$'20,OO EM
... r� I :1 ta i i: ,Il� iijCOMPRAS=lCUP6M_

� , .

�.. leia o Regulamento no cupom.

�RÁTI,S POR'S,ORTEIO
�MA MERCEDES 8ENl �180 ClASSIC Olm I

17li05/97
este Merced�S

r pode ser seU.

CERT. AUTJMJ NO 01/587/96 ,INICIO E TÉRMINO DA PROMoçÃO:
PROCESSONO08000.028.691/96·89 DE 24112196À 17/05197

�AIS 126 BICICLETAS MONARK MBIKE PUlS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11/01/97, 25/01/91, Ó8/02f�7, 22/02/97,'08/03/97, 22/03/97, 05/04/97, 10/05/97 (14 BICICLETAS POR SORTEIO) .

. _
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DIA NACIONAL DA EDUCAÇAO
O perfil do Brasil.

Atualmente, a educação no país apenas resume-se a estansrícas
desestimulantes de baixo nível. O Dia Nacional da Educação (28
de abril) vem de encontro com todos estes números alarmantes que

,

o Brasil acumula e a má qualidade de ensino tomou-se um termo

comumno país. Segundo o BancoMundial, o Brasil ocupa o quinto
lugar entre os países da América Latina com maior número de
analfabetos. A população analfabeta do país é desigual entre vários
estados. Enquanto a taxa de analfabetismo de São Paulo fica em
tomo de 10%, a do Piauí é de 40%.

O' despreparo dös professores também surge como um fator

negativo da qualidade de ensino. Do total de 1,3 milhão de.

professores do ensino básico; 5,45% não completaram o 10

grau. Fazer uma radiografia exata da situação da educação no país
já não é mais a solução, para construir uma estrutura garantida de

-z:ensino.

.
.

Números dó ensino 'em Jaraguá do Sul
,

Jaraguá doSulatualmentepossui 47 escolas para educação infantil (pré-escola), 74 escolas destinadas.
ao 10grau (ensino fundamental) e 20 grau, com uma média de 22.542 estudantes.

A alfabetização no Município, segundo o último relatório do Unicef (Fundo das Nações Unidas
para a Infância), coloca Jaraguá do Sill como 490 município brasileiro com melhor desempenho no
ensino fundamental.

A taxa de analfabetismo gira em tomo de 3% da população e o percentual das pessoas que não

completararruo ensino básico está em 57%. Para alfabetizar aqueles que não tiveram acesso à escola,
oMunicípio conta com o Projeto Educação de Adultos. O projeto de alfabetização dos adultos é um

dos grandes desafios que vem sendo executado e surgiu diante da necessidade das empresas exigirem.
,

pelo menos o primeiro grau completo ou que estejam estudando, além de encaminhar todos os

funcionários que ainda não possuem a formação básica.
'

Formação das crianças ganha destaque
Uma das conquistas importantes doMunicípio é a qualidade para as crianças, sendo classificada.

pelo Unicef, como um dos dos seis municípios do Brasil que oferece melhorensino para as '

crianças de até seisanos.
Outra garantia que favorece as crianças é o atendimento que as creches vêm elaborando, onde

recebem todos os cuidados, desde a alimentação até a parte pedagógicá. O programa de Orientação
Pedagógica que está sendo oferecido às creches proporciona um atendimento amplo, visando o

desenvolvimento da criança. Também executa cursos de capacitação profissional para as atendentes
e recreadoras e realiza o ProjetoComeçando a Brincar, que tem como objetivo a integração da

família-creche e comunidade.

Ensino superíor
A FundaçãoEducacional Regional Jaraguaense - Fetj é uma instituição que oferece cursos superiores

desde 1973 e hoje conta com modernas instalações em um espaço de 72.500 m2, num totaI de 35 salas

de aula. Com o objetivo de promover a qualidade e a formação da população jaraguaense e região, a
instituição conta atualmente com oito cursos de graduação superior em Administração, Ciências
Contábeis, Letras Licenciatura, Letras Bacharelado, Arquitetura e Urbanismo, Magister
Matemática e Magister Letras!Alemão, num total de 1131 alunos. A Ferj também oferece nove

cursos de pós-graduação, com 236 alunos, dentre eles, já formou turmas em Direito Processual Civil,
TecnologiaMecânica, Marketing Empresarial, Tecnologia Têxtil e Infermática.

-

"Educar não significa venâer pedaços de
conhecimentos ou âespejarinformações na cabeça dos
alunos. A verdadeira educação é despertar nos alunos
um método para aquisição de conhecimento através
de suas próprias capacidades, proporcionando-lhes a

chave para desvendar a fonte de conhecimento"
(Extraído do livro "Educação para Uma Vida Criativa")

28 de Abril
Dia da Educação

A educação pode até não provocar as mudanças
. que desejamos, mas as mut:ianças que desejamos

não poderão ocorrer sem ,à educação

ColégioMarista São Luís
.

q� de�M dkú·o. �i.a.�e�
�a2�A1�cie,C�.
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Jaraguaense recebe prêmio
destaque de informática
.• Mário Karsten
escolhido para a 10'

edição do prêmio·
iniciou suas atividades
na área de informática
há35anos, e
atualmente é consultor
de sistemas de gestão
empresarial

Jaraguá do Sul - o

jaraguaense Mário Karsten, neto
de Julius Karsten um dos
colonizadores -e incentivadores

.

da educação no Município,
recebeu o prêmio destaque
informática e telecomunicações
referente a 1996. A Sucesu-SC

(Sociedade dos Usuários de
Informática e 'Telecómunicações
de Santa Catarina) realiza o

envento há dez anos, e no dia 20
,

do mês passado, entregou o

prêmio em Balneário Camboriú,
no Hotel' Rieger. O evento tem

'. Mário Kantln: 35,anos de atusçiJo na área de infornuitka

como objetivo homenagear e

incentivar pessoas que se

destacam nas áreas de
informãticae telecomunicações.

Mário Karsten, profissional
com 35 anos de atuação na área
de informática iniciou suas

atividades no setor, em 1961.
Dentre seu vasto curriculum,
Karsten :

participou da
I

implantação do primeiro Centro
de Processamento de dados, da
empresa privada Fundição Tupy,
em 1963. Atualmente, ele
trabalha na área de consultoria
na gestão de negócios
envolvendo a tecnologia da

informação e comercialização de

equipamentos da linha Risc
IBM.

Seminário -ADiferença quefaza diferença
o 1. o Seminário
Este seminário erra a

oportunidade de refletir o que
você tem de mais importante:
A Vida.
Busca sua realização pessoal
e profissional, quebrando
preconceitos. Trabalha as

diferenças individuais.
Melhora sua auto-estima.

.

Valoriza as coisas simples,
encontrando a sua essência.

Atingindo, com isso, seus
; objetivos.
02. Objetivo

.

Apresentar idéias, técnicas e

práticas, que levem o

participante através da reflexão

e vivência, a questionar e
.

respondercomeficáciaquais as
mudanças (atitudes) que deve
operacionalizar em sua vida

pessoal eprofissional, nabusca
constante de sucesso e

felicidade.
03. Público alvo i

'

Pessoas que desejam
aprimorar seu auto

desenvolvimento (formas de
pensar, sentire agir).
04. Tópicos
Eu ser único do universo,
Mudando atitudes,
Em busca da diferença
Quebra de paradigmas
Comportamento x Objetivos,

05. Palestrante·
Mário César Bugmann,
diretor do Centro de Estudos

Avançados, orador, consultor
e treinador motivacional.

Terapeuta Empresarial,
desenvolveu-se através de

.

cursos, palestra e seminários
de análise transacional,
neurolingüistica e leituras que
venham de encontro a

mudança comportamentais.
07. Local
Investimento: R$ 30,00 por
participante
Informações e inscrições:
985-0263 e 985-7853 com

Leonir.

Entidades vão .definir data
de limpeza do Rio Iaraguâ

Jaraguá elo Sul - Depois do
sucesso da "Operação Limpeza"
realizada por 34 pessoas do Corpo de
Bombeiros Voluntários da cidade, ,

Clube de Canoagem Kentucky, Jeep
Clube e PX Clube Verde Vale da
cidade de Guaramirim, coordenada
pela Secretaria de Meio Ambjynte,
quando foram retirados cerca de seis
toneladas de lixo do rio, entre peças
metálicas, plásticos e pneus, os

ambientalistas deverão se reunir no dia
oito demaio para definir a.data para a

limpeza doRio Jaraguá. A informação
é do secretário de Meio Ambiente,

.

Werner Schuster.
De acordo com o secretário, o

objetivo da operação é motivar a

população para que não jogue lixo nos

rios e conscientizá-la da necessidade
da preservação ambiental. "A intenção

é criar urna nova cultura {las pessoas e
abrir uma frente de debates e

discussões para a necessidade em

cuidar do meio ambiente", disse
Schuster. Durante o primeiro trabalho,
jovens do Grupo de Escoteiros
Jacoritaba distribuiram panfletos aos

moradores ribeirinhos explicando 'a

operação e solicitando colaboração
para manter os rios limpos.

Schuster afirmou que a limpeza do
Rio Jaraguá faz parte de uma

campanha permanente de preservação
e manutenção dos recursos naturais da
região.vfaraguã do Sul está localizada.
em uma das regiões mainicas em

.

recursos hídricos", avaliou,
acrescentando que é necessário
estabelecer uma política ambiental

consistente, levando-se em conta as

características e tendências da região.

Juízo DE DIREITO DA la VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

,

EDITAL DE PRAÇA
.

O DOUTOR STEPHAN KLAUS RADLOFF, JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO DA 1· VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
'ESTADO DE SANTA CATARINA� NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER (em resumo ao artigo 687 do CPC, o seguinte):
VENDA EM 1· PRAÇA: Dia 05/05/97, às 14:00 horas, por valor superior ao
da avaliação. '.

VENDA EM 2· PRAÇA: Dia 21/05/97, às 14:00 horas, por quem mais der,
desde que o preço não seja vil.
LOCAL: Edifício do Fórum desta Comarca.

AÇÃO: INDENIZAÇÃO n°·14.129 - Requerente: TEOFILA IACHJK",

Requerido CASA NOVA IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LIDA. Bem a ser apraçado: Úmterreno contendo área
de 23.826,00m2, sem benfeitorias, localizado no lado direito da Rua 502 -

Bertha Weege, fazendo frente em 123,OOm com a Rua Bertha We�ge,
coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 5 linhas a

1· sem metragem em linha sinuosa, com o Rio Jaraguá, a 2· de 83,OOms; 3·
de 75,OOm e a 4· de 83,OOm, todas com terras de Alvim Hoffmann e a 5· sem

metragem com o Rio Jaraguá, 'estrema do lado direito em 178,OOms com

terras de HertaM. Hoffmann e do lado esquerdo'êiú 3 linhas, a 1· de 183,4Om
com terras de OscarOldenburg, a 2· de 41,00m e a 3rde 80,OOm, com terras

da Prefeitura M. de Jaraguä do Sul, cadastrado no INCRA sob n°

801.062.035.378-1, área 12,7; módulo J2,0; n" de módulos 0,91; fração 2,0.
Título Aquisitivo, Reg. sob n° 43.146, fls. 295, livro 3-V. Matrícula �1.606,
AVALIADO em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). Por este edital fica o

Requerido através do seu representante legal, intimado das datas supra, caso'
.

o mesmo não seja encontrado pelo Oficial de-fustiça. Dado e passado em

Jaraguá do S'ul, aos 17 dias do mês de março de 1997. O presente edital será
'

publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum. Eu, Adiberto Braatz,
Bscrívãe Judicial, o subscrevi.

DR. STEPHAN KLAUS RADLOFF

Juiz de Direito Substituto

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

POSTO MARECHAL LTDA.
. ,

.

I .

* COMBUSTíVEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
* GÁS

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 961'- Jaraguá,do Sul- se

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

: Unidades escolares damicrorregião do Vale do ltapocu recebem recursos
.

.
.

• Secretário de Estado
da Educação e do
Desporto, João Batista
Matos, entregou a

primeira parcela de
recurso« e.

equipamentos do

Programa Viva Escola

Orçamento
Descentralizado às
APPs da região, e
anunciou que até o
final do ano, mais três
parcelas serão
repassadas às escolas

Jaraguá do Sul - o secretário
de Estado da Educação e do
Desporto, João Batista Matos,
entregou na noite.da última sexta-

. feira (18), no Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias do

Vestuário, recursos financeiros 'e

equipamentos às APPs

(Associação de Pais e Professores),
das unidades escolares da rede
estadual de ensino damicrorregião
do Vale do Itapocu. Os recursos

fazem parte do Programa Viva
'Escola Orçamento

Projeto: secreiPrio e1itrega recursos financeiros às APPs

Descentralizado em vigor desde o

ano passado.
Os Municípios de Corupá,

Guar'amirirn, Massaranduba,
Schroeder e Jaraguá do Sul

estavam no itinerário do secretário,
e receberam cada um o equivalente
a quantidade de escolas e alunos

pertencentes a cidade. Corupá
recebeu R$ 5,4 mil que serão

distribuidos para duas escolas;
Guaramirim, R$ 12,9 mil para
cinco escolas; Jaraguá do Sul, R$
31,6 mil para 15 unidades;
Massaranduba, R$ 5,3 mtl para
quatro escolas e Schroeder, R$ 6,7
mil para três unidades.

Para as escolas

municipalizadas foram
distribuidos um total de R$ 35,6
mil. Jaraguá do Sul ficou com R$
14,4 mil; Guaramirim RS 8,5 mil;
Schroeder R$ 3,2 mil; Corupá R$
3,3 mil e Massaranduba recebeu
R$ 6 mil. Cada escola também
recebeu equipamentos, como por
exemplo, freezer, ventiladores e

TV.
De acordo com o secretário; até

o final do ano serão entregues mais
três parcelas do programa. "Essa
iniciativa está fazendo com que as

escolas possam resolver ós seus

problemas com mais eficiência",

Ligult,gora: Fónes:�JO
: .�-;;(;< �. "

,

ltl�

.. declarou, acrescentando que não

existem mais escolas prima-ricaOll
prima-pobre, "são todas iguais".

TRANSMISSÃO - Namesma

noite, também foi empossada a

nova coordenadora da 19" CRE

(Coordenadoria Regional da

Educação), Maria Salete Patrício

dos Santos. A transmissão do

cargo foi feita com um pedido da

ex-coordenadora Leonir Tesste:

"Espero que o mesmo apoio que
foi dado a mim, nos anos em que

fiquei à frente da 19" CRE, seja
repassada à Maria Salete",
enfatizou.

I Projeto beneficiaráprogramas
� ".. ;':

!�ociais do Bairro Boa Vista!
r Jªraguá do. Sul - o somente para amelhoria do

[Exe�utivo enviou mensagem bairro.
"
l à Câmara de Vereadores na O convênio terá a

I seni,�ria passada forma- vigência de 45 meses a

I !iza.�qo a manutenção dos
'

contar do dia primeiro de I
",' .'

as sociais e dos abril deste ano. A entidade I
Iizados

'.'
, ..�!:!'l" .

eneficiada deverá 'l
.ponsabiHza�,.se pelos.]
.:

gqs.fiscais,;trabalh.isias
'

. videnciãrios, Além de

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguä do Sul- SC .

DECRETO N° 3.540/97
Declara Ponto Facultativo o dia 02 de maio de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, em

.

Exercício, no uso de suas atribuições e de conformidade com o .

inciso IX, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, de 05 de
abril de 1990.

.

DECRETA:

Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais,
ressalvadas as necessidades de serviço de cada Secretaria e ou

serviços assumidos que deverão sermantidos, o dia 02 de maio
de 1997.

Jaraguä do Sul, 23 de abril de ,1997
IRINEU PASOLD

PrefeitoMunicipal emExercício

S�RGIO I(UCHENBECKER
Secretário de Administração e Finanças

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQU'E .

do ANO pElA MASTER PESQuisAS
Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
Defronte ao Smurf's Lanches
Fone/Fax: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul - SC
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HOMENAGEADOS Jaraguá do Sul, 25 de abril de 199

CAICAIEL -PR

MaSltl
TIlANMLOML

ACADEMIADE
DATILOGRAFIA E
INFORMÁTICA

RUIBARBOSA
Nós primamos pela qualidade e

nio quantidade.
Faça uma visita e comprove.

Av; Getúlio vargas; 174 .. Fone 372-2871 - ,Fax 372-1'811
'

CALÇADOS PARA
ADULTOS E INFANTIL

E MATERIAIS
ESPORTIVOS

Av. Mal". Deodoro da Fonseca, 88
Fone 372-3935 - Fax 372-3214

CELlO. SBCO
NATURAL'

FABRICA DE SUCOS NATURAIS DO ANO -

Av, Getúlio vargas, s/n - Fone 973-5814

LABORATÓRIO
SANTA HELENA

Os melhores de ·1997

.IZZ41IA 1 110.1114
I

�

IAMJJ.!J!!!I--t�
•

CASABAD
PIZZARIA DESTAQUE DO ANO

'

Rua Max \NiUhelm, 60 Fone 372-2332

IritIMI1._
DISTRIBUIDOR LlQUIGÃS

DISK-GÁS 975-2222
Rua Joaquim F�e Paulo, 360 - Fone 571-2222

Botlco
Medicare �

Farmáçia de Manipulação
,'.

MELHOR FARMfÀCIA DE HOMEOPATIA DO ANO
y;
��

Rua Barão do Rib Branco, 72 - Fone/F.ax 371-513
. .

JARAGUÁ DO SUL - SC

ARNO BEBER
GERENTE COMERCIAL DO ANo

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 88
Fone 372-3935 - Fax 372-3214

PARAISO DAS AllES E DOS FILHOTES

Rua Rio de Janeiro 79 - Fone 372-0672

COTOVIA
MODA ESPECIAL P/GESTANTES

Rua. Mal. Deodoro da Fonseca, 136 - Sala 06
Fone 372-0117

MOINHO JARAGUÁ
CEREALISTA WILLE

"NOVAMENTE A
CEREALISTAWILLE É
DESTAQUE ENTRE OS
MOINHOS DE MILHO

DAREGIÄO"
Schimidt 126 - Fone 372-3775 - Fax 372-1731

MELHOR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLiNICAS
DESTAQUE DO ANO

RU!I Reinoldo Rau, 61 - Fone 371-1500 - Fax372-3319,' Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 33 - Fonel Fax 371-7011

RELOJOARIA. JOALHERIA
E OURIVERSARIA DO ANO

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 135 - Fone/Fax 372-2214

In ícato OS

Trabalhadores
,

nas Industrias
. dos Vestuários

SINDICATO MAIS ATUANTE,'
Rua Francisco Fischer, 345'

Fone 371-2322
Fax 371-2614.

,-

Almoço em quilo, 1D lugar em lanches rápidos
Rua Mal. Deodoro da 'Fonseca, 666

REFRIGERAÇAO
TEX FRIO LTDA.

Assistência Técnica Autorizada: Consul, Brastemp, Semer,
Eletrolux, Prodóclmo, Springer, carrier,

Elgln, Bebedouros LG, Everest, Master Frios, Com. de
Peças, Comerciais, Industriais,
Máq. de Lavar e Refrlgeraçio

Rua Cei. Bernardo Grubba, 290 - fones 371-1026 - 371-6924

MELHOR AUTO PEÇAS DO ANO
Rua Reinaldo Rau, 632 - Fone 372-1599,.
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Jaraguá dó Su] - A Polícia
Militar de Corupä e de Jaraguá do
Sul prenderam na última quarta
feira (24), Loni Borges da Silva,
de 30 anos, e Dirléia Silvana

Gramm, de 21, de Corupá,
acusadas de estelionato. As duas
foram presas com três cheques,
cada um no valor de R$ 310,00,
pertencentes aEzildaGonçalves de
,Jesus, também de Corupá.

As, duas mulheres foram'

flagradas num ponto de ônibus

próximo ao Posto .Marcolla, na
BR-280, com apenas dois cheques,
o outro elas já haviam trocado por
mercadorias, na confecção Tô de

Olho, noCentro de Jaraguá do Sul.
De acordo com a polícia, as

mulheres compraram cerca de �$
150,00 na confecção, e disseram

que o troco poderia ser dado em

cheque. "Como o cheque-era alto,
.

no valor de R$ 310,00, o

proprietário não tinha dinheiro
para devolver", explicou o

escrivão, Marcos César Pessottí.
_ O. proprietário da loja, Isaac
Ivanir da Silva, segundo Pessotti,
desconfiou das mulheres e foi até

Corupá verificar se não havia

POLÍCIA

Acusadas: Loni e Dirléia /0;4,11 presas por estelionato
nenhumproblema com os cheques.
Na Caixa Econômica, Isaac foi

'

informado que os três cheques
estavam cancelados por extravio.
O proprietário da loja procurou a

PolíciaMilitar para relatar o fato,
quando afirmou que as acusadas

poderiam estar ainda em Jaraguä
do Sul.

Segundo depoimento do
marido de Loni, o -pedreiro
Haroldo Engel, os cheques foram
"achados" numa rua da cidade de

Corupä. Ele disse ainda que os

havia guardado em casa e avisado
numa mercearia, próximo a casa

dele. "Disse que se alguéin
comentasse a perda dos cheques é
para me avisar", recordou. "Esta é

a versão-dele", comentou Pessotti,
acrescentando que as mulheres fo
ram encaminhadas ao presídio e

estão àdisposição do juiz. Segundo
Pessotti, pelo fato das mulheres
serem primárias podem não ficar

presas, mas será aplicada outra

pena, uma multa no valor do
furto".

:Acidentemata 'quatro
deixa dois feridos

PMprende duasmulheres
,

- .

acusadas de estelionato

Barra Velha - Um acidente na

madrugada da última quarta-feira
(23), no quilômetro 96 da BR-101,
provocou a morte de quatro
pessoas ç deixou dois feridos. A

colisão envolveu um caminhão

Volvo, placas IEF-2151, de Canoas
(RS), e um Monza placas LZD-
1629, de Joinville. O motorista do

carro, Josimar Duarte Silveira,

de 34 anos, e os outros três

ocupantes Adriana Pittol, 22,
Nestor Ademilson Borges, 20, e
Édson da Costa, 21, morreram
no local.

No caminhão Volvo, o

motorista Geraldo Machado

Cuenco, 23, e o passageiro João

Leopoldo da Silvá, 33, ficaram
feridos, mas estão fora de perigo.

Socorridos pelo Corpo de

Bombeiros de Itajaí, os dois

ocupantes do caminhão' 'foram .

levados ao Pronto Socorro do

Hospital Marieta Konder
Bornhausen. Na colisão, o

"câiiiinhão, carregado de cimento,
passou por cima do automóvel
mutilando os corpos dos

ocupantes do Monza.

CORREIO DO POVO· 15

Falecimento
Faleceu no último dia 23 de abril de 1997; com
a idade de 88 anos e 11 meses, às, 10 horas, a
Sra. Frida Janssen Mery.

"
.

Viúva de Carlos LeopoldoMery, deixa 3filhas,
Ilse, Margrit, Carla, 1 genro, Osmar Duarte, 8
netos e 5 bisnetos.

Frida Janssen foi a primeira telefonista de

Jaraguá do Sul, filha do saudoso Leopoldo
Janssen, um dosprimeiros inten�entes de nossa
cidade.

Sepultamento deu-se às 9 horas, do dia 24 de

abril, no Cemitério Municipal de Joinville no

jazigo da família.
O Jornal CORREIO DO POVO lamenta a perda
de sua fiel leitora e deixa aqui nossas
condolências.

I

.
'

..

B.·····v'a' ,e;: .;. �

,PREVINA-SE

-SE8UROI 8ARC'IA.. H>ne!Fax371 ..1718 ,

.
. . .

I'

)
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estréia no domingo)
.

'
. I

•
•

- I
• I

·no Brasileiro de Fórmula Fiat
Ivan Sacht

Chapecoense derrota JAC e assumi

liderança isolada no Campeonato

Porto Alegre - O piloto
jaraguaense Ivan Sacht,
campeão catarinense de
Turismo Marcas, estréia na

primeira etapa do

Campeonato Brasileiro de
Fórmula Fiat, categoriaUno,
no domingo (27), no

autódromo de Tarumã, em
.
Porto Alegre. No ano

passado, o piloto disputou ,

seis, das dez etapas do
'Brasileiro e conquistou a

sétima colocação. na
'

classificação geral. "Esta
categoria é muito

competitiva, por isso, estreei
em 1996, apenas para
adquirir experiência",
explicou' Sacht,

'

acrescentando que este ano

está preparado para "brigar
pelo título".

Sacht foi revelação no

Brasileirode FórmulaFiat, do
ano passado, e

_
figura como

um dos favoritos. na disputa
do título na categoriaUno. O
piloto vem, desde janeiro, se
preparando .para a

competição realizando
treinos duas vezes por
semana, no Autódromo de

Jaraguã do Sul - O JAC

perdeu de lxO contra a

Chapecoense na última

quarta-feira (23), no Estádio
João Marcatto. Com a

derrota o tricolor perdeu a

chance de ganhar três pontos,
e corre sério risco de ser .

,

rabaixado para a segunda
. divisão do Campeonato
Catarinense. No entanto, o
resultado garantiu a liderança
isolada do returno paraotime
de Chapecó, que ficou com

25 pontos na classificação
geral e nove no returno.'
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Ivan Sacht: campeão catarinense de Turismo Marcas

participa do. Brasileiro. "

Interlagos. Algumas fazermos o inelhor nessa

mudanças no regulamento do primeira etapa", diz
Brasileiro impediram os entusiasmado. O campeão
treinos com o. carro novo, deste campeonato está

mas Sacht garante que isto automaticamente classificado
não é problema. "Testamos p�a a Fórmula Palio, do ano
vários ajustes no carro para que vem.

No primeiro tempo, os
dois times tiveram poucas
atuações e quase nenhum
lance a gol. A primeira
jogada, que fez a pouca
torcida vibrar, aconteceu as

19 minutos, com Faísca
cobrando um escanteio que
Lúcio. conseguiu apenas dar
um susto no goleiro Rogério.
Aos 25 minutos, foi a vez do
JAC, que também não
assustou Márcio Ventura.
Num contra-ataque de

.

Miranda que bateu forte mas

passou raspanda na trave.

Na fase complementar, o
JAC entrou no campo com

mais determinação. Apesar
da boa vontade, o time de

Jaraguä do Sul não coriseguiu .

um desempenho que lhe desse
um gol. O único gol da
partida aconteceu aos 31

minutos, quando o

centroavente Amarildo
cruzou abola paraBaron, que
estava livre na grande área,
aproveitou a falha na zaga do
JAC e colocou a bola no

canto esquerdo do goleiro
Rogério.
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