
· Tarachucky assume
a diretoria da RTF
Desde o dia 22 de abril; o professor

de Tinturaria da Unidade Descentra

lizada da Escola Técnica Federal ide

, Jaraguá do Sul, Edilson Tarachucky,
técnico químico têxtil, é o novo diretor-

, administrativo da instituição. Ele substitui
José Maria Nunes que,deixou o cargo por
não concordar com as propostas'
administrativas da diretora-geral, Soni di:
Carvalho. Página 7

_,

JAeperdepara
o Avaípor 2:xO

o Jaraguá Atlético Clube perdeu pará o
Avaí, de Florianópolis. ontem à tarde, no

, Estádio da Ressacada. Essa é a quarta derrota
do time nó returno do Campeonato
Catarinense.

No domingo passado (27), o JAC venceu

o Tubarão por 1 xO, no Estádio JoãoMarcatto.
O resultado deu um alento à equipe, mas não
impedíu a derrota de ontem. O time cofre
grande risco de ser rebaixado. Página 16

Tein sempre ÍJm
,jeito de fazer

melhor

Preso comerciante de

palmito em'Schroeder
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cerca

A sexta edição da

Fecarroz, que está acon

tecendo no Parque 'da

Fecarroz, em Massaranduba
,

desde a última sexta-feira

(25), com previsão de

encerramento. para domingo,
dia quatro, deve receber 40
mil pessoas até o final dafesta.
Os ,organizadores trouxer-am

este ano diversas novidades,
dentre elas, a presença do

Arrozildo, símbolo da festa valorizar. a cultura e prestar
coni a missão de representar homenagem aos primeiros
a feira e animar os visitantes. colonizadores. '

Para hoje estáprogramado Nos primeiros três dias de
o IV Seminário'Catarinense festa, cerca de 15mil pessoas
do Atroz e O início do I passaram pelos pavilhões da
Rodeio Country, além de uma Fecarroz, onde puderam
variedade, de apresentações apreciar as músicas da banda
culturais e folclóricas. Neste alemã Trachtenkapelle
ano, a comissão organizadora GosehweillerSchwarzwald e

decidiu promover mais a beber muito chope.
música alemã, como formade.,

,

. Página 12
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Patrões e empregados têxteis
'longe. 'de, um acordo trabal1;tjsta

,

'�
'As rodadas de negociações'

entre os Sindicatos dos
Trabalhadores do Vestuärio e

'\

Patrorial, com vistas a data-base.
dos empregados, iniciado ontem,
está longe de um acordo. Os

empresários apresentaram uma

pauta de reivindicações com 65,

itens, propondo, entre 'eles, a

redução de 25,78% do piso salarial,
atualmente em R$ 323;40, e reduzir
de R$ 242,00 para R$ 180,00 o

salário admissional, alémde propor
a flexibilização do 'horário de
trabalho.

Pela proposta, os trabalhadores
obedecerão amédia semanal de 44

. horas, podendo trabalhar mais ou

menos de acordo com as

necessidades da empresa. ,

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário, Gildo

�

.....,...�

�: ',.J.�

MODA iNTIMA COM QUALIDADE

Rua Reinoldo Rau, 299 • si 5

Negociação: presülente do: ,)TIV
vai insistir emaumento dos salários

, Alves, afirmou que a categoria quer
a reposição de 100% do INPC

(índice Nacional de Preços ao

Consumidor), algo em torno de .

8%, mais aumento dos salários.
Página 5

Câmara de Vereadores pode criar
CEI para investigar laboratório.

A Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul poderá InstalarumaCEI
(Comissão Especial de Inquérito) para
apurar .e investigar a prestação de

serviço do Laboratório Jaraguaense de
Análises Clínicas à Prefeitura, assim
como o repasse de verbas públicas. O
laboratório é de propriedade dos
secretários Mario Sousa (Saúde) 'e
Irineu Pasold (Planejamento).

Na sessão da última segunda-feira,
o vereadorGílmarMenel (PPB) entrou
com Um requerimento solicitando que
o Legislativo atente para os artigos da
Lei Orgânica que impede que empresas
privadas de ordenadores de verbas

públicas prestem serviços ao

Município. O requerimento poderá se

trànsformar na criação de uma CEI.

Página 3
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Carta aberta

Co.RREIo. DO rovo - 2 Jaraguá do Sul, 2 de maio de '1997

Muito se tem discutido a respeito das privatizações no país. Gente dos dois lados

apresentam argumentos que justificam as posições contrárias e favoráveis. A posição dos
aliados do governo, entretanto, demonstrauma. dubiedade ímpar, Os mais aguerridos
defensores das privatizações foram, em outras épocas, os idealizadores oupertenceram aos

grupos dos "poderosos" que criaram toda a estrutura estatal do país. Os fanáticos do outro . É comum ouvirmos que o trabalho dignifica o homem. Mas o quê, efetivamente,lado da linha, que defendem um Estado centralizador, .pararam no tempo e vivem no,
. representa o trabalho para o homem?

.

romantismo dos anos 60, quando se discutia O mundo dividido -entre capitalismo e Seria meramente a troca do esforço físico ou mental por dinheiro? Pela sua própria, socialismo.
'

sobrevivência?'
S�m querer ser o �enhor da razão, é preciso questionar o processo, as conseqüências e Tenho compreendido que o trabalho é, antes de tudo, uma oportunidade para o

os futuros donos das empresas brasileiras. A questão fundamental é em relação aosbenefícios, aperfeiçoamento individual. Oportunidade de superar as próprias condições e a própria
da' venda das estatais. O que o Brasil ganha com isso? Quanto de dinheiro entrarão nos capacidade de realização.
cofres públicos? Quanto de dinheiro vão deixar de sair dos cofres públicos para manter· Trabalhar é produzir, é tomar-se, .pela atividade, um elemento de mudanças positivas -

essas empresas sucateadas e capengas? Quais serão as diretrizes dos ·futuros donos? Por na sociedade. É·colaborar para o crescimento do país em que vivemos. País que devemos'
,que vender uma empresa que dá lucro e nenhuma dordecabeça? Sãoperguntas que deveriam dignificar com nosso esforço e trabalho.

.

ser respondidas pelo governo e pelos contrários à privatização, Tenho aprendido com a ciência logosöfica que o trabalho não pode ser um simples labor
Ninguém questiona a prioridade de um governo sério. Saúde e Educação. Segundo os mecânico. Temos que unir ao nosso esforço a inteligência. Isso nos permitirá trabâlhar

defensores das privatizações, sem as empresas o governo terá mais tempo e rnais recursos menos e fazer mais. Nos permitirá desenvolver nossas faculdades mentais e ampliará de

para serem investidos nos.dois outros itens. Já os contrários acreditam que se a empresa é
'

maneira ilimitada nossa, vida.

lucrativa deve ficar com o Estado para ajudar a custear as áreasmais importantes e carentes. . Em nosso trabalho também convivemos commuitos seres. Eis aí uma outra oportunidade"
do governo ..São argumentos importantes, mas que estão sendo discutidos.�o calor de uma que o trabalhonos oferece. Oportunidade de convivermos, de aprendermos com quem está

disputa judicial e ideológica, que deixou a razão de lado e está partindo para um jogo de .
ao nosso lado e 'assim nos aperfeiçoarmos como, seres humanos. De tomar a convivência

xadrez, onde as partes querem chegar ao xeque-mate. pródiga e feliz. Isso requer que cada um atue com o melhor de si, com suas virtudes e com
.

sua boa vontade.
. ,

A discussão central deveria ser em torno do perigo em transformar omonopólio estatal'
Compreendo que o trabalho feito Com inteligência é a causa de todas as conquistas e

nummonopólio privado, cheio de mesquinharias e com poder suficiente de envolver toda .

avanços que Íl humanidade alcançou e alcançar.á.a sociedade, Diariamente são nos apresentados os resultados dessa nefasta face do

.capitalismo. O Brasil ainda engatinha rio campo da democracia e dosdireitos individuais.
A Justiça, vez por outra, é acionada para decidir sobre preços e obrigatoriedades das

empresas. Isso sem falar nos cartéis montados para garantir o máximo de lucro dos

empresários. Os exemplosdos desserviços prestados pejas empresas quemantémmonopólio
estão aí, basta um mínimo de atenção.

. Quem são os responsáveis pelo transporte coletivo e intermunicipal na região? Quais
são os benefícios que a população tem?As lojas, supermercados, e demais serviços são

.

monopolizados ou carterizados, impondo ao consumidorum ôrius sOciâl e financeiro grande
demais se compararmos com \IlIS sälärios e conquistas dos trabalhadores.. Essas empresas
impõem-aos usuários um serviço apenas razoável. .

O perigo das privatizações brasileiras é que 'são sempre os mesmos grupos que estão

comprando asdiferentes empresas do Brasil, em diversossetores, Ö Grupo Votorantím, do
todo poderoso Antônio Ermírio deMoraes já tem o monopólio do cimento, do ferro, do...
e provavelmente terá da sideru�ia e da mineração: Há cerca de cinco arios, o país iniciou
um processo de importação de cimento, foi "impedido" pelo GrupoVotorantim, que

( chantageou afirmando que caso .não conseguisse produzir com lucro fecharia as empresas
,e demitiria os funcionários.

.

Precisamos de uma economia privatizada, descentralizada .e competitiva, que possa
garantir o acesso da população aos bens produzidos, e não uma economia monopolizada
onde as empresas fazem o que querem, chantageam governo e prestam serviços apenas ,

razoáveis. Precisàmos nos conscientizar e .cobrar os direitos de cidadão.

..Operigo do monopólio

EXPEDIENTE .

.
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Prerrogativas do trabalho
..Moacir Ar/st/des Moretti

'"Industriarlo e e�tudarite de LogosofIa

Os dois lados da mesma moeda
Observando o artigo intitulado "Os dois íados da mesma moeda", publicado em 18 de

abril, podemos 'afirmar o equívoco cometido pelo autor ao comentar que "a Sociologia
deixou 'd� ser uma ciência voltada'à buscar alternativas de bem-estar do homem para ser

uma espécie de especialização em marketingpessoal",
Quero esclarecer que: .

a Sociologia opera para que a experiência concreta se tome. inteligível, a prática do

sociölogo'o habilita no sentido de clarificar situações, é um profissional que estuda e pesquisa
com vistas a obter ummais adequado conhecimento dos fatos sociais; analisa-os, a partir de
um quadro conceitual e teórico de sua ciência, Pode, assim, esclarecer fatos, revelar relações
entre fatos que não se deixam apanhar por urn conhecimento de senso comum, Esse

conhecimento é posto a serviço dos "homens", indicando orientações para obter-se resultados
coletivamente desejáveis, com menores custos sociais,

.

Resta saber e, talvez esteja aí o equívoco do autor, é a serviçode quem está sendo usada
a S0c1010gia do nosso presidente.

,",
",., , \'.

Cláudia Maria Costa Corrêa - soc/óloga e flinc/onár/� pública

RESPOSTA DO JORNAL
Ern nenhum momento o editorial generalizou o texto no intuito de envolver. os

profIssionajs de Sociologia. A frase menCionada em relação ã disciplina fe� unia iroiua
ao preSidente da República que, quando sociólogo, publicou livros e defendeu uma

melhor distribuição de renda no país e, agora no poder, faz,exatamente ó contrário. '

,

O'próprio presidente reconheceu a "vi�ada", tanto que pediu pam esquecermos o

que háviaescrito.' '. "

Não há Iio texto qualquer crítica aos pror�ionais ou ã disciplina. Foi apenas urna
constatação das posições antagônicas de FliC.

Al"tigo�' pua é�l"ta Aberta, devem ser enviados p�ra Rua Walter-Marquardt, .1.180., A.s cartas
devem conter no máximo 30 linhas' de 70 toques, o endereçoou telefone pa!a co!]tato. O jornal
se l'eserv� o direito de sint�tizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Fabricamos: Furgões Simples,
Isotérmicos, Plásticos,'

. .

-

.

.

Frigoríficos e Equipamentos
de Refrigeração. Consertamos
ou aceitamos nil troca pelá
novo, não importando a

marca.

Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Bairro São Luís
Fone: (047) 371-1077.- Fax: (047) 311-1843

•

t'4L LTDA.
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POLÍTICA CORREIO. DOJl()VO - 3Jâragüá do Sulz 2 de 'maio de 1997

Ve-reador quer criar comissão
.

'

analisar laboratório
para.

de secretários
César �unk8s1CP

pasta porque o prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL) insistiu para 'Que

, ficasse. "Se for possível continuar •. vou
continuar. mas não irei .contra a ler'.

.

declarou. acrescentando que não tem

outro Interesse senão contribuir para
com a população. "Não söu político e

não tenho a intenção de ser".

completou.
O pedido do ,vereador Gilmar

Menelpoderá ser transforrnado em

instalação de uma CEI (Comissão Es-'

pecial de Inquérito). e exigir a

exoneração do secr�tário de Saúde.

- revelou; lembrando que o Laboratório'

Jaraguaense atende a Prefeitura desde
1958, sendo o único a manter plantão.

O secretário de Saúde. Mario
Sousa. afirmou que deverá pedir
informações ao TCE (Tribunal de
Contasdo Estado) sobre a legalidade
.dos serviços do laboratório. "Por ser o
único a ter o hemocentro pode";'
acredita. Ele disse também que vai

esgotar . todos os recursos para
permanecer no cargo.
Contraditoriamente. Sousa afirmou

logo em seguida que só não deixou a

.• C?ilmarMenel
baseóu-se em' artigos
da Constituição Federal
e Lei Orgânica para
exigir apuração da

prestação de serviço à
Prefeitura

Jaraguá do Sul - O vereador
Gilmar Menel (PPB) ocupou a tribuna
.da Câmara Municipal, na noite da
última segunda-feira (28), para
apresentar requerimento verbal
solicitando a criação de comissão
.parlamentar com O objetivo de analisar
a prestação de serviço doLaboratório
Jaraguaense de Anälises Clínicas, de
propriedade dos secretários MarIo
Sousa (Saúde) e' Irineu Pasold
(Planejamento) à Prefeitura. Menel
quer que seja aplicado o artigo 73 da
Lei Orgânica doMunicípio, que proíbe
o prefeito e o vice de desempenhar
funções administrativas a qualquer
'título, em empresas privadas.

O presidente do Legislätivo, Pedro
Garcia (PMDB), acolheu o

requerimento, mas aconselhou Q colega'
a apresentar, na próxima sessão, outro

por escrito. De .acordo com Menel, os
secretários estão infringindo os artigos
58 e 73 da Lei Orgânica e o parágrafo
XVII do artigo 37 daConstituição Fed
eral, que impede os administradores

públicos diretos ou indiretos de
estender-se, a empregos e funções e

abrange autarquia, empresas públicas,
sociedades ide economias mistas e

fundações mantidas pelo Poder
,

Público.
.

- Admiro que eles, com tanto

conhecimento, desrespeitem a Lei

Orgânica e aConstituição Federal. Não
'vamos permitir isso. O vereador está,
aqui parafíscalizar -, díscursouMenel,
'prometendo apresentar requerimento
por escrito e "fazer cumprir as leis".

O casodo Laboratörio Jaraguaense
vem se arrastando há algumas semanas
sem que se tenha apresentado nenhuma
alternativa legal para resolver o .im
passe. Nil semana passada, o secretário
MarIo Sousa foi até à Câmara de

. Vereadores tentar esclarecer o fato. Na
oportunidade', admitiu que poderia
'deixar a pasta caso não encontrasse

outra saída para conciliar as funções.
Na terça-feira (29), Pasold.• prefeito em

CEI, O que é? (

Comissão Especialde Inquérito, que é conhecida como CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) é constitufda por parlamentares (vereadores, nas
Câmaras Municipais; deputados estaduais, nas Assembléias Legislativas;

,

deputados federais, na Câmara Federal, e senadores e deputados federais

quando no Congresso Nacional), que tem como objetivo investigare apurar
. denúncias de desvios de verbas públicas ou de irregularidades
administrativas, tanto em âmbito municipal, estadual ou federal.

.
Tardiamente: GilmarMenel quer aplicação do Ui,Orgânica '

exercício, informou que vendera os

30% de sua parte do laboratório e não

tem mais nenhuma participação na

empresa.
- Vou,abrir outro laboratório que

não prestará serviços parä a Prefeitura Como funciona?
A partir do pedido da instalação feita por uin parlamentar, é preciso a

aprovação de um quirito dos membros da Casa. Instaurada a CEI. os
parlamentares elegem um presidente, vice-presidentes. um relator e '

,

membros, que ,iniciam o processo de apuração das denúncias com poderes
para cenvocarqualquer cidadão paradepor na comissão, sob pena de punição
prevista em lei.

Como se desenrola?
Durante os trabalhos, os parlamentares ouvem os 'envolvidos nas supostas
irregularidades, testemunhas 'e terceiros que' podem' colaborar com
informações para ajudar a elucidar o caso.

Como é concluída?
Após encerrar a primeira fase, o relator elabora um relatório sobre o caso e

o submete a votação da Casa: QUando aprovado, inicia-se a fase de aplicação
das penalidades previstas em lei, que pode resultar em Impeachment, multa'
��.'

"

Há também o caso em que o relatório exala parecer contrário as deriúncias

e, caso seja aprovado, é arquivado.
"

.

'{ OI

,

fÁõRICA E PO&TO
DE VENDA� LiNHA
PWJA E LINGERIE

PROMoçÃO - LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUÉ
"

..
'

Rua Henrique Nagel, 78 - Água Verd� - Fo.,é: 973-8217
,

,

SAÚDE TAMBÉM É' UMA. QUESTÃO "DE.IMAGEM
, ,'..

. ". . . "

.
.'

'.CENTRO,,

,

,

Uffra-sonogtafia
"

Radio/agia G.eral e Pediátrico'
.
Tomografia.Computadorizada

. Angiografia Digita/ .. Mamografia

Para uma-melhor qualidade de vida.:
Jaraguá e região 'dispõem de um núcleo de
excelência no dlagnós1ico por Imagem. .DE'IMACEM

•

Hospital Jaraguá-
RESPONSÁVeiS Tk:NICOS
Dr. Edllberto R. SchukSte CRM 3493' - Dr. Jorge LUIZ� Fonseca CRM 5802· Dr. Roberto KelI·JunlOr CRM 1629 Rua Jorge Czerrilewicz. S/n - Fax.o47 371 151 .o - JARAGUÁ Ob SUL - SC
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POLÍTIC�-- Jaraguá do Sul, 2 de maio de 1997

lVI:Qsaico
Bate
o presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia (PMDB),
pesquisado em um programa de rádio local sobre a sugestão feita
pelá vereadorMoacir Bertoldi (PPB) à CDL para ampliar o horário
de funcionamento do comércio da cidade, criticou a opinião do colega
eafinnou:
- O papel fundamental do vereador é fiscalizar o Executivo e a

destinação das verbas do Município. O vereador tem coisas �ais
importantes para fazer do que se preocupar com o comércio da cidade
- alfinetou..'

.

Rebate
Na quinta-feira passada (24), Bertoldi (PPB) ocupou a tribuna da
Câmara para rebater as críticas recebidas via rádio. '

- Sei dasobrigações do vereador. Não quis impor nada em relação ao
horário do comércio. Apenas fiz uma sugestão com o objetivo de
melhorar o atendimento e apresentar alternativa para o problema do
desemprego � devolveu.

Pizza
A Câmara de Vereadore� de Jaraguãdo Sul não está disposta à apurar
as denúncias de torturas e espancamentos naDelegacia de 'Polícia da
cidade, feitaspelo Jornal CORREIO DO POVO.
Nas últimas sessões da Casa, os parlamentares sequer tocaram no

assunto, apesar de garantirem que enviaram ofício ao delegado,
convidando-o a comparecer ao Legislative para as explicações.

, Pelo visto vai terminar em pizza e nada será esclarecido. Pena!

Housekeeping
A Fleischmann Royal realizou, na sexta-feira passada (25), o House-

.

keeping, quefaz parte do programa de qualidadetotal implantado
pelaempresa. ., .

. ..

'

O eventomobilizou todas as áreas e pessoal da empresa com o objetivo
'de eliminar os riscos de acidentes, limpar e organizar os setores, além'
de discutir alternativas paramelhorar o processo produtivo e a relação
entre os funcionários.

. .

,

Novermelho
A Transitar, empresaque.estã administrando o estacionamento rotativo
em Jaraguá do Sul, garante que continua a registrar prejuízos. No
'mês de abril, foram arrecadados R$ 25 mil com a venda de cartões e .

cerca de R$ 3 mil emmultas. Deste total, R$ 8 mil foramrepassados
à Prefeitura.

'

A contabilidade da empresa aponta prejuízo quando tem de fazer o

pagamento dos 39 fl:lncionários.

Guerra fiscal
O Rio Grande do Sul vai destinar cerca deR$ 500milhões àGM, na
forma de incentivos, isenções e financiamento: Algo em tomo de R$

, 350 mil para cada emprego direto a ser.criado pela montadora
'

americana.
.

Na semana passada, o deputado estadual Carlito Merss (PT)
questionou os incentivos propostos pelo governo catárinense.Merss
disse ser favorável ao desenvolvimentodo Estado, mas contrário aos

privilégios dados às empresas estrangeiras, que é negado a outros

setores produtivos que enfrentam dificuldades.
'

Va 118 I nformítica

Você precisa ter!
Você precisa ver!

. Lígue Já: 372-3223
Rua Canoinhas, 361 � Centro

FoneJFax: 371-2444'
Ru Bario do Rio Braneo, 626

Fone: (047) 372·1968 • Fax: (047) 3n·1l30
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Reunüio: prefeitos aprOl1am nOl1a proposta de criaçã;'da região metropolitana

.

Prefeitos aprovam novoprojeto de
criação da �egião metropolitana

dia 23 de maio, em Campo quatro representantes do

Alegre, reunião COol a Amvali, governo do Estado.. um

Amunesc eAmpla para traçar as representante técnico de cada
diretrizesfinais para'aexecução Prefeitura

,.

envolvida e'

e implantação do projeto. Os representante das Câmaras de
, idealizadores afirmaràm que a. Vereadores.

região metropolitanade Joinville �
não terá as características das Anteriormente, o governo do

regiões de Florianópolis e de Estado apresentara uma

Blumenau. De acordo com o propostaparaacriaçãodaregião
Guaramirbn .. A comissão 'novo projeto, a região metropolitana, que foi rejeitada

técnica de Joinville apresentou metropolitana privilegiará e pelos prefeitos deCampo Alegre,
aos oito dos 16 prefeitos das, respeitarãostrês põlosregíonais: Manoel Tel Olmo, e de São

. Regiões Norte e Nordeste do Planalto Norte, Litoral e Área . Bento do Sul, Sílvio Treveck.
Estado a nova proposta para a Central. ' Eles alegavam que os benefícios
criação da região metropolitana Dentre as recomendaçõesda destinados à região privilegiam
de .Joinville. O encontro equipe técnica, está a o pölocentral. Os prefeitos, no
aconteceu na última segunda- individualidade das regiões. O entanto, aprovaram a nova

feira ,(28), no. auditório da plano prevê que &8. decisões do proposta apresentada no

Associação Comercial, Indus- Órgão Gestor dá região' 'encontro e apoiaram a

triale Agrícola, O projeto reúne metropolitana não poderão .integração das três associações
os municípios da Amvali interferir na autonomia munici- doNorte eNordeste do'Estado.
(Associação dos Municípios do pal, "Qualquer obra ou "Com a. nova proposta os

Vale do Itapocu), Amunesc intervençãoquefordefinidapara municípios integrantes devem
..

(Associação dos Municípios do um determinado 'município unir as forças. Daforma como
Nordeste de SantaCatarina), que deverá ser aprovada pelo era sugerida pelo goverrio
deverão convidar a Ampla '{Município em questão", diz Uni estadual, obedeceriaa forma

(Associação dos Municípios do trecho do documento original das demais regiões
Planalto Norte) pará se integrar apresentado no encontro. metropolitarias. Assim, e com
.ao programa. .

. Na reunião ficou decidido a integração das associações só
Na oportunidade, ficou também que será criado um temosa ganhar", afirmaram os

decidido que será realizado no Conselho Consultivo, com prefeitos,

• Proposta anterior,
elaborada pelo
governo do Estado,
tinha oposição dos
Municípios de São
Sento do Sul e Campo
Ale,gre

Cfloricullura
,CflorisaK.

,

Com'rcio dfi Cereais
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado
Mudas de mores, frutíferas, ,

! flores e p/anltls Qrnamentai.s

Ruâ Bernardo Dor,i.lbuech, 2433
Fone: (047) 372-069�

.

"

371-81.46
Vllà Lalau - Jaraguá do Sul

..

Artes novas �
.

cada coleção
Fonên=ax: (047) 37&.3471
Rua Angelo Rublnl, 587
Barra do RIQ Cerro

Rua, Ida Bona Rocba, 84 .

. FoneIFax: (047) 372-0246
Fone: 371-0602

, Jaraguá do Sul - SC·

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



Jaraguá do Sul, 2 de maio de 1997
. ECONOMIA CORREIO DO POVO - 5

Impasse. nas negociações entre
.'

/ ".
.

, .

patrões e empregados têxteis
• Sindicato Patronal
inverte regra e

apresenta pauta, de
reivindicação propondo
redução dos salários e

flexibilização de horário

Jaraguá do Sul - Continua o

Impasse nas negociações
trabalhistas entre os empresários
têxteis da região e o Sindicato dos

Vestuários, com vistas a data-base
-da categoria, iniciado ontem,

. primeiro de maio. A quarta rodada
de negociações, na última segunda
feira (28), conseguiu avançar um

pouco em relação as anteriores,
embora esteja longe de atender as

reivindicações dos trabalhadores. O
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias' do
Vestuário, Gildo Alves, entrou com
um protesto junto à Justiça do
Trabalho para garantir a data-base
da categoria.

No final de março, o Sindicato

t

7
Ai.

. �

"I� ....�._ . �.
Acordo: GildlI Ailles insiste em reposição tias pertUl& e ganho real
Patronal apresentou ao Sindicato
dos Trabalhadores uma pauta de

.

reivindicação, na qual reduz o

. salário admissional de R$ 242,00
para R$, 180,00 e o piso de R$
323,40 para R$ 240,00; além de

propor o fim das horas extras,
transformando-as em folgas, e
propondo a aplicação dó reajuste

salarial resultante da. livre
,

negociação, conforme dispõe a

Medida Provisória. Na conversa de
, segunda-feira, os patrões aceitaram
alterar o salário admissional pára
R$ 240;00 e o piso paraR$ 310,00.
"Estamos longe de um acordo ..
Queremos a reposição de 100% do

.

INPC (índice Nacional de Preços

A Cassuli Auditores e Consultores
iniciará as atillidtules em Jaraguá
do Sul na próxima terça-feira .(6).
A empresa vai prestar serviços de
auditoria e consultoria em todo o

. Estado e oferecerá ao mercado
assistêncÚl completa nas áreas de

abrangência, como auditoria de

balanços e auditoria operacional.
Os profissionais oferecerão ainda
recomendações de soluções de
problemas e implementação das

recomendações aceitas pelas
. diretoTÚIS da empresa, através de
consulÍoTÚIS de gestão e

qperacionais, além de
treinamento de pessoaL
Oprograma que oficÚlliza o

,

inicio âos trabalhos da Cassuli
Auditores e Consultores acontece
no Hotel Etalan, quaiulo Güberto
Cassuli apresentará oe serviços
que estarão dispon(veis
na cidade.

'. ..' ," . '. #fifi
,

O. TRAB,ALHADOR .lARAGUAENSE, PELA SUA IMPORTANTE PARTICIPAÇAO'
. ". /' ,. .'

�

EM NOS,SO MUNICIPlO ELEVAN'DO JARAGUA DO, SU,L, COMO A CIDADE ,COM
, .

MELHOR 'QUAL.IDADE DE VIDA, DE SANTA �ATARINA.,

ao Consumidor) e aumento do piso
atual", avisou Alves.

Os trabalhadores têm uma

pauta de reivindicação com 65
itens, contra 35 dos patrões. O
Sindicato do Vestuário quer
acréscimo de 100% nas horas ex

tras 'normais, 130% aos sábados e

200% nos domingos e feriados.
"Isso é em casoexcepcional", frisou
Alves, acrescentando que no caso

de convocação extraordinãria do

empregado para a prestação de .

, serviço fora do expediente normal; ,

ainda que durante folga, repouso
ou dia compensado, deverá ser

concedido abono de três horas ex

tras, além do pagamento das horas .

.. efetivamente trabalhadas. O
Sindicato Patronal, propõe a

'

"flexibilização" do horário de
trabalho.

"Sempre que for por força
maior, caso fortuito, situação
econômica/financeira ou-demanda
na capacidade produtiva 9u de
mercado, for .recomendável a

diminuição du aumento do volume
da produção; as empresas ficam
autorizadas a adotarem uma

flexibifização no horário de

trabalho, consistin'do' numa
diminuição ou aumento de até 30%
do número de horas normais do

respectivo mês., As horas

trabalhadas a menos ou a mais
serão compensadasno prazo dos 12 ,

meses subseqüentes; de tal forma a

respeitar uma média 'anual de 44
horas semanais", diz a

reivindicação 31.
Na' opinião de Alves, os

empresários têm condições de \

atender as reivindicações básicas
dos trabafhadores como reajuste
dos salários e aumento real. "A

categoria quer os cerca de 8% do
INPC mais alguma coisa de ganho'
real", insistiu Alves, lembrando
que caso não haja acordo entre as

partes, decidirá pelo dissídio
coletivo junto àJustiçado Trabalho
para pedir o atendimento das
reivindicações. Os patrões
ofereceram 2,5% de reajuste em
maio e 1% em junho. "Respeito a

pautá do empresariado, mas não

respeito os números apresentados
por eles. Acredito que poderemos
chegar a um consenso. Já,
progredimos muito desde a

primeira reunião, no dia 15 de
abril", completou Alves.

Acredit" no .trabalho que constrói"
no trab.lho que dignifica, no

trabalho que tran.forma coisas, em
instrumentos demelhor;a de vida.

FELIZ 1 o DE MAIO
DIA DO TRABALHO

Padre Darela, • Varaador

,.

NEST'E DIA DO TRABALHO, NÓS QU�REMOS PARABENIZAR, E AGRADECER

DURVAL VASEL - LIa TIRONI- AFONSO P. NETO - ADEMAR B. WINTER
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• A Junta Comercial de Santa Catarina registrou, no primeiro trimestre deste ano,

queda de S8% no número de>falências em comparação com o mesmo período doano
passado, Apenas 10 empresas pediram falência no Estado.

,
.

Também nos três primeiros meses de 1996, o nümero de novas empresas em Santa

__C_a_ix_a_p_o_s_ta_'_1_"_1...r_C...6P_B_9._2...5_1-_9_"'_O_,.sz...'_@_n_6_tu_n_o_.c_o_m_._b_'_,Catarinafoi de496.' ,
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A

EniO Padllha Pilho
·Oprov.ão,

"

, Ninguém se atreve adizer que o nosso Jaraguä Atlético Clube
é um dos melhores times de futebol do Brasil,

Mas de vez em quandoaparece 'Pguém tentandome convencer

que a nossa Fundação Educacional Regional Jaraguaense, a
FERJ, é uma instituição de ensino "no nível" das melhores do
país...

O objetivo aqui não é discutir o real posicionamento da nossa
FERI, numa eventual comparação com outras instituições,de
ensino no Brasil. Naverdade, o que se quer é mostrar que não

passa pela cabeça de ninguémdizer que o JaraguáAtlético Clube
é

um dos melhores times do Brasil, porque, os seus resultados,
nos campeonatos resolvem essa dúvida. Porém, no caso das

.

instituições de ensino não existe nenhummétodo de classificação'
que separe o joio do trigo.

É aí que entra o PROVÃO DOMEC, inseridona estratégia
geral doMinistério daEducação, cujo titular, PauloRen�to, vem
promovendo uma Revolução Silenciosa na estrutura bäsica do
país.

Apesar de combatido pormuitos setores, oPROVÃO; longe
de serum elemento perfeito para avaliação das universidades, é,
com .certeza, um avanço. O gol, no futebol, também não é

perfeito paraavaliar a superioridade de uma equipe sobre a outra,
mas é um bom indicador. Além domais, quem estä precisando
de-urna f6rmula perfeita?'

Os 'mauricinhos' que, depois de tentaremvestibularem várias

faculdades de ponta, acabaram se conformando em fazer um
curso .de quinta categoria e agora não querem que ninguém
descubra que o curso, que eles estãS concluindo, é de quinta
categoria.

Ou seríamos professores desses cursos, que não querem que
descubram a imensa distância que existe entre as suas formações
e ,conhecimentos em relação aos "colegas" da USP, ou das
universidades realmente "deponta"?

Afinal, a quem interessa deixar às coisas do jeito que estão?,
Quem é que acha que é possível agir sobre um: sistema sem

conhecer Seus reais problemas. "

O Provão tem o mérito de dar uma chacoalhada na árvore.
Se não consegue identificar todos os problemas, pelo menos'

acende uma lâmpada sobre os casos mais críticos. Se não derruba' ,

todas as frutas com defeito, pelo menos põe RO chão aquelas que
estão totalmente podres e s6 se sustentam em discursos de omissão

e hipocrisia.

.
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Varigpromovemudanças
no . comando da empresa
Porto Alegre 'Para empresa, Fernando Pinto.

acelerar" o processo de De acordo com o

integração e interação dos presidente, as modifiéações
diferentes setores, a Varig fazem parte da estratégia de

(Viação, , Aérea capacitação,dosdiretorespara'
,

• Riograndense) tem um gerenciamento mais

patrocinado mudanças na abrangente do plano demetas
composiçãodo comando. O da companhia. "Queremos
engenheiro Luiz da Gama estimularo domínio de causas
Mór, que ocupava a e efeitos nos diversos
Diretoria de Logística, setores", declarou.
Operacional, assume a,' PRÊMIOS - Pela terceira
Diretoria Comercial, vez consecutiva este ano, a

substituindo Gilson Gomes Varig foi apontada como a

Novo, designado para dirigir Lui: da.GamaMór' empresa aérea com omelhor
o Sistema Amadeus (Rede índice de pontualidade em

de informações da empresa, responsabilidade .". do' vôos domésticos, atingindo
com terminais interligados' presidente da Sata (subsidiária 94% em janeiro e fevereiro e

. em todo o país, recebendo e da Varig que presta serviços 96% em março.
prestando informações de em terra - embarque e AAssociação dos Agentes
reservas de bilhetes, inclu- desembarque, carga e de Viagem do Interior do
sive, de outras companhias descarga), Carlos Alberto Estado .de São Paulo
aéreas) no Brasil e em toda Damasco 'Muniz, -serä concedeu à.empresao.prêmío
a Américado Sul, com vis- administrada por Carlos "Destaque de qualidade",

, tas à exposição no mercado. Ebner, Temporariamente, a como a melhor transpor
,ADiretoriadeCargas,que Diretoria Financeira será' tadora, de agosto de 1995 a

estava interinamente sob- a ocupada pelo presidente da julho do ano passado.

,NOTAS-,--------------
, ii O presidente da Federação das Câmaras deDirigentes Lojistas de Santa Catarina,

,

Jorge Ronaldo Pohl, foi reeleíto para o cargo e deverá' ficar à frente da instituição até
maio de 1999.

.

,

A posse, acontece no tirial do mês, em Blumenau, durante a 318 Convenção EstadUal
do Comércio.

• A RKM-Engenharia de Perícias e Avaliações está alertando os interessados em adquirir
imóveis usados através do ProgramaPröcred e Carta de Crédito da CaixaEconômicaFederal

'

,

para a qualidade dos imóveis oferecidos. ,

De acordo com a empresa, alguns proprietários' estão aproveitando para se desfazer de
'

� imóveis sem condições de uso. São prédios mal construidos, mal conservados e com pouca
vida 'útil. .�,.'
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Unidade daEscola Técnica Federaltem novo diretor-administrativo
Jaraguá do Sul. -' o professor de Precisamos definir onde ampliar, como e

Tinturaria da. Unidade, de Ensino para quê, além de discutir onde buscar os

'Descentralizado da Escola Técnica Federal, recursos para isso", declarou, acrescentando
Edilson Bories Tarachucky, é o novo diretor': que vai recorrer ao empresariado para tentar
administrativo da escola. Ele substitui José obter parte da verba necessária.
Maria Nunes, que deixou a' direção da - Precisamos do apoio dos empresários.
instituição alegando incompatibilidade com 'todos sabem que o ministério não tem

ii diretora-geral Soni de Carvalho. ' recursos disponíveis. Vamos mostrar aos

Tarachucky dividia a preferência para o' empresários que a escola tem condições de

cargo com o professor de Computação dar um ensino de qualidade e colocar no

Gráfica, Brei Schenfelde. A decisão pelo mercado mão-de-obra qualificada e

nome de Tarachucky foi feita através de específica, que venha a atender as
,

.

documento enviado à unidade pela direção- necessidades das empresas da, região -

geral, em Florianöpolis argumentou.
Tarachuckyé técnico químico-têxtil, O diretor-administrativo assegurou que,

formado em 1988, pelo Senai-Cetiqt, no Rio em princípio, vai dar continuidade aos

de Janeiro, é professorda unidade-de Jaraguá , projetos e trabalhos desenvolvidos pelo
do Sul' há urn ano e meio. De acordo com antecessor. Ele prometeu, no entanto, fazer

ele, que terá a função de definir a utilização urna adrninistração participativa, envolvendo
. das verbas e o quadro de pessoal, ,a meta é o alunos e professores, inclusive, na elaboração
crescimento físico da unidade.' "Nosso e definição do orçamento da escola.

primeiro objetivo será a ampliação da escola. Tarachucky afirmou que vai criar 13 grupos

Cidadepoderá criar30 cursos
de qualificação'profissional

Jara:guá do. Sul .; O Município poderá
oferecer até 30 cursos de qualificação
profissional-destinados unicamente à pessoas
desempregadas e adolescentes ainda fora do
mercado de trabalho. A sugestão foi
apresentada durante o I Fórum Municipal
do Sine (Sistema Nacional de Emprego),
realizado no início do,mês de abril, na Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguä do Sul), pelo Conselho Municipal
de Trabalho e Emprego.

De acordó com o secretärío de

Desenvolvimento, Econômico, Solon
Scbrauth, os cursos, que estão previstos para
ô final de maio ou início de junho, serão
custeados pelo Fundo de Amparo ao

Trabalhador, que obedeceram as prioridades
definidas pelas comissões estaduais e

municipais.de emprego. "A relação definitiva
dos cursos somenté será possível a partir das .

inscrições", afirmou Schrauth,
acrescentando' que cada curso oferecerá 30

vagas por turno. Os cursos e as inscrições
serão gratuitos.

.

, �I LOJAS E SUPERMERCADOS .
.

.J� , p, fiADA R$ 20,00 EM

:zc I :H 1 3U i r.;\ IJ� f.2�:"��C�M
�RÁTIS POR SO,RTEIO,

UMA MERCEDES BENI�180 ClASSIC OKm:
MAIS 126 BICIClETAS MONARK MBIKE PLUS 18 MARCHAS SORTEIOS: 11101/97, 25101/97: 08102/97, 22102/97, 08[03/97, '22/03/97, 05104/97, '10/05/97 (H BICICLETAS POR SORTEIO).

Prioridade: Tarachucky quer ampliar o espaçofísico da escola

de trabalho, que serão responsáveis por ãreas aparte-estrutural e de equipamentos,"
específicas. Dentre eles Cl diretor destacou divulgação da escola e um grupo para definir
os grupos de organização didática e o espaço físico e equipamentos para os

pedagógica, recursos didáticos, envolvendo laboratöriose áreas técnicas:

,

O trabalho bem I .

.'

'

,

leito alul/enta 0.'" .

.'

til.'���',
�

Qansformando-es em realÍli. •
. �o�

, vtP
,

dando à ",da mais sabor.

,

Nossa homenagem,a todos os trabalhadores asuas famílias.

Duas RocI8s
IncIasbtal
'MAISSABOR
PARA SUA VIDA

Fone: (047) 371-2277
Jaragué do Sul - SC

horne page: http://www.duasrodas.com.br

CERT. AUT.JMJ NO 011587/96 INICIO E TÉRMINO DA PROMoçÃO:
PROCESSO NO,08QOIl.028,691196·89 DE, 24/12/96;" 17�7

'1,71 iJ05/97
este Mercedes

, I' pode ser seu.,

,-
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I!'.

O cantor e compositor Silvio Brito, de grandes
sucessos comO "Todo Mundo Louco", será a grande
atração no show em homenilgem às mães, dia 10

(sábado), no Parque de Eventos

FÓRMULA INDY - os ingressos para oGP de Förmula Indy
� começaram a ser vendidos pelo Banco Meridional. O

interessado pode adquirir o comprovante de compra em

qualquer agência doMeridional a preços que variam de R$ 60
'

àR$350.·
.

José (Dederi) e Everll SUva, socialmente

BRAHMA RIO 400- aCompanhiaCervejariaBfahma lançou '

. no último domingo, emNazai'eth, nos EUA. uma lata de cerveja
comemorativapara aRio 400, oGPBrasil �e Indy, no dia 11 de
maio. Essa edição especial inicialmente serä apenas para a
cidade do Rio de Janeiro. Serão produzidas 4,8 milhões de
latas, 200mil caixas de 241atas. Colecionadores de plantão já
estão antenados.

9Jr. 9lcyr 9/ideki. c.Rodrigues da ôi!oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
. .

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

m-1!lijt-',
MáqIliJJMparaempacotamen�

RuaAraquari,l36 - Dha da Figueira
. FONE: (047)372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaragúá doSul- SC

É DE CHOCOLATE - já está à venda no Reino Unido uma

linha especial de vegetais que inclui cenouras com sabor de
.

chocolate. O objetivo é estimular o consumo de alimentosmais
. saudáveis por crianças. Outros produtos da linha são couve
flor corn'sabor de queijo e cebola e milho comgosto de pizza.
Estudos indicam que crianças que não comem vegetais têm
mais chances de desenvolver câncer quando adultos. O
chiclete de brócolis foi rejeitado pelas crianças.

1!i1otojaraguoense Ivan Sacht obtev�i a sea« colDcaçiío .

na primeira prova da corrida F6rmula Fiat, no
autódromo de Tarumã (RS), no último domingo (27)'
NA BAHIA - a AsiaMotors lança pedra fundamental de sua
nova fábrica na Bahia até o final de maio, com uma garantià:
vai batizar de Towner Axé as peruas que serão produzidas na

"

nova fãbrica,

Rosane T. Jahnke Vailatti, esposa do empresário
Osmar José Vailàtti, na lente do mago Manoel
Guimarães

L.
Em recente acontecimento social, Nelsio Henn com

a esposa Wall]

'VERSATILE - pra quem quer colocar as transparências na

janela e ein outros lugares,'a DuLoren lança mês que vem o

"Versatile". É um tecido mais encorpado para que a língerie
possa ser u�ada também como biquíni na temporada

Gilberto e Célia Cassull·serão anfitriões, terfa-feirti
(6), no ResÚlurante do HotelEúÚan, quando serviriki
café da IfUlnhã para empresários, ina�gurando a

Cassull Auditores e ConsulJores SIC LIda: .

ARTE ESCULP
marcado pela sensi
expõe de cinco a

do Banco do Br
esculturas .. O ho

público, será das 'I
estarão expostas,
delícadatodaafor .

princesa Diana es
para jantares ro

Hasnet Khan. O e

BAEPENDI- oCI

para sócios e não-s
Dia dasMães, em s

equipe servirá pra
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IODEMAIO - o novo salário mínimo de R$ 120,00 vai atingir
'

milhão de pessoas ou 4,29 do mercado formal de trabalho.do país.
facilidade a participação de mulheres no mercado de trabalho,
Brasil não é' um paraíso para a trabalhadora. As vagas no mercad
emmédia, são uma extensão de funções caseiras. Elas são recru
mais "femininos" e o salário também é menor. A tendência, é'

. �

médio prazo.

,

'

·;�t
�.-

Geovane Demarcht,
.

patrª-.o . do CTG Laço
Jaraguaense, com a namQradti Alúine Karsten
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LIBERTE SEUS
DESEJOS MAIS
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SIGILO ABSOLUTO
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Sala Q1 • Centro

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075
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.fUR:'I.IKlBGráfica e Editora

CP Ltda.

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

..Jaraguá do Sul - SC

EDIFICIO TOWER CEN·TER
CONSTRUÇÃO EM CONDOMíNIO - PARCELAS CORRIGIDAS PELO CUß (SINDUSCON/SC)

.
.

.
.

SALAS COMERCIAI!; com 1ou' - .

2 gara.gens,' copa, BWC � distribuição L O C A L I ZA çA O
intema de acordo com a necessidade do�--'�------__--

cliente. A partir de R$ 4140,16 mensal

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

sacada com

churrasqueira, BWC,
copa, cozinha,

lavanderia, 2 vagas de

garagein. A partir de R$
'1.047,80mensal

.

TIPO 1 E2:

.

1 suíte, 1 quarto, sala
estar/Jantar, sacada

TIP'O' 3 4 E 5
com churrasqueira,: "

, : BWC, c.opa/cozinha, : .:
'.' .' .

.-
.

. lavanderia,l vaga de

L'garagem. A pártir de .' .

.

.

R$ 673,88 mensal .... .

.. _

..

�__

VENHA CONVERSAR
·,CONOSCO!

VENDÀS: Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 - sala 103 � 12 andar
Fone: 371-8814 - CRECI 1873-1

,
,

Rua Presidente Epitá�io Pessoa, 421 • sala 102 - Fone: 371-6310· Ja�guá do Sul- SC

, CONSTRUÇÃO E PL,ANEJAMENTO

.

., :
-

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

Temos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto. -

Salas de jantar - Estantes e'peças avulsas em geral -. VISIff-liDS'E COIIRIM

·DICC'S Ind. e Com. "de Móveis Ltda.
BR�280 - Km58- Fone (047) 373�0077 ê 373-0131.- -Guaramirim - SC - Próximo·ao·viad�to
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CORREIOOOPQVO -2 -CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS , Jaraguä do Sul, 2 de maio de 1997

I· MOB I L I Á R I A

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

EDIFICIO MATHEDI
,

� '.

II
Rua João Planinscheck

- AptoS. com 3 dormit.
- Play grouhd
- Gás central

- Salão de festas
� Ajardinamento·frontal e
lateral - Interfone

- FINANCI'AMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA ATÉ
48X

.

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

COMO P,ARTE DO PAGAMENTO
- E AINDA, VOC� PODE PROPOR SEU PLANO DE

.I VENDAS: I
,

TERRENOS loteamento Tifa Guenthar, SARRA DO RIO CERRO,
pröx. à Malwee, prontos para a construção. Valor R$ 7.500,00
(enfrada + pareeI.)
�ERRENO na ILHA DA FIGUEIRA, c/'381,93m2, 14.,50x26,34m,
próx. à ponte da Weg II. Valor R$ 11.000,00 negociáveis..
TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA cl 448m2 de esquina, próx. à
ponte da Weg IL Valor R$ 15.000,00'
TERRENO cl área de 2.000m2, próx. ao Residencial AMIZADE.

, Valo� R$ 20.000,00 (aceita-se carro). ,

TERRENO cl 238m2, 17,50m de frente e-fundos, lados cl i3,60m,
rua Vera Fiseher,·CENTijO. Valor 1'1$ 30.000,00
TERRENq cl 467m2, cl casa de madeira, �ua João Januário

Ayroso, próx. entro campo do Jaraguá. Valor R$ 35.000,00
'

TERRENO no Lot. Azaléia cl 672m2, ,'20x34m, bairro Jaraquä-'
Esqüerdo. valor R$ 23.000,00 (parcelado)" ,

CASK de alvenaria cl 90m2, terreno '15x28, portão eletröníeo.
toda murada. Valor R$ 41.000;00 - Rua Marcelo Barbi,' Bairro '

Vila.Lenzi, próx. Escola GiardiniLenzi (Aceita carro e CARTA DE '"
CREDITO) ,

'

, .

CASA mista c/3 quartos/terreno 14x30m, garagem em alvenaria. \

Rua Adã000 Noroschny, VILA LENZI, próx. 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. Mathedi, rua Joâo Planinscheck, e/3
quartos, portão eletrônico, interlone, salão de festas, gás, centra.
Valor R$ 38.000,00 (aceita-se CARTA DE CRÉDITO - FGTS)
APTO. cl 3 quàrtos, ampla churrasqueira, 2 banheiros, czsacada,
CENTRAL, fica cozinha' embutida. Valor R$ 50.000,00, cl área
de 135m2, próx. da Weg I (Aceita-se CARTA DE CRÉDITO,
CARRO, ou terreno parte 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, cl 3,.quartos, sacada, garagem, próx.'
ao FÓRUM. Valor R$ 25.000,00 + financiamento da Cx. Eeon.
SALAS COMERCIAIS na REINaLDO RAU e BARÃO DO RIO
BRANCO, saia do aluguel, INVISTA NA S�LA PRÓPRIA.
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Jataguá do Sul, 2demaiode.l997 CLASSIFICADOS' . I

CAMINHÃO
VOLKSWAGEM' 7;90
ano 88, único dono, com
frete garantido. Tratar
372-1731;

7.500.00. Tratar 983-

5393.

MONZA ano 95, .

gasolina, 4 portas,
completo menos ar, por
R$ 14.500,00. Tratar
371-2206.

GOL 1.000, ano 94,
prata metálico por R$

CASAS

MARAJÓ ano .81,
gasolina, em ótimo

estadopor R$ 2.500,00,
aceito proposta. Tratar
rua João Planinchek,
827 ou 973-5563.

mais de .20 anos,.

: referências pará morar
em' Blumenau. Tratar
326-6088.

DELREYano 86 (lindoJ
por R$ '4.600.00. Tratar
379-1490.DOMÉSTICA - com

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973m5406

DIARISTA - Senhora se

oferece para trabalhar
de diarista ou

mensalista. Tratar rua
Bernado Dornbusch,'
743 com Dulce; casal se

oferece para cuidar de
chácara.

TIPO

Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alveo.
Mista
Mista
Alven.
Alven.

. ENDEREÇO ÁREA (M2)

Construfda .

152,00
70,00
170,00
140,00
206,00
125,00
195,00 .

135,00
118,00 .

30000
75:'00
102,00
100,00
288m2

. ,
,

Nil QUARTOS

04
02
04
03
04
03
03
04
03
03
03
03
�
OS,

VALOR 'R$ OBSERVAÇÕES,

55.000,00'
j7.SOO,00
75.000,00
50.000,00
58.000,00
3&.000,00
70,000,00
30.000,00
37.000,00
230.000,00
22.000,00
?3.000,00
80.000,00
130.000,00

Aceita terreno

Condições de pagamento ii combinar
Aceita.casa ou terreno,

Condições de,psgamento á combinar
pareelil-se. Entrada de 50%+ 12 xTR + 1%
Aceita casa em Jaraguá
.Acena casa em Blumenau
Assumir IInanc. 120 meses com base de RS 24,00
Condições de pagamento ii combinar _

.

Condlções'de pagamento ii combinar
Condições de pagamento � combinar
AceHa troca por casa "

Aceita tasa' em Jaraguá
Aceita troca por aptos.

Rua 402 -. lat. Francisco Huska - Jaraguli-Eaquerdo .

flua Francisco.Zacarias lenzi, 500 - Vila Lenzl
Rua AntOnio Estanislau AyroSo, 495 - Vila Lenzl
Rua luiz Salier, 63 - Barra do Rio Cerro
Rua Oito Meier, 66 - Vila Lenzl,
Rua Estrada Bananal do Sul s/nQ - Ouaramirini

.

Rua Josä Narlof sln" - Ana Paula
, Rua João da Cruz ce.souza, 35 - Cohab Vila Rau
Rua Bolfvia, 71 : Czerrliewicz
Rua Irmão leão Magno - Loteamento Champagnat
Rua Giardini lenzi - Agua Verde "

.

.

Rua Alberto Klitzke, 187 - Vila Rau
flua Goiás, 53 - Vila Lenzl
Antonio Carlos Ferreira, 1417 -,Vila Lenzi

Terreno
392,00
450,00 .

660,00
300,00
617$)

19.294,70
468,00
SOO,OO
462,00
888;00
343,73
420,00
542,40
750m2

.

OBSERVA ÖES
Condições de pagamento à combinar
Financiamento de 72 x de RS RS 684,00
Assumir financiamenta 135 meses com base de RS 1,300,00
C�ndiçõés de pagament à oombinar _,�"

"

RTOS .

APARTAMENTOS
VALORR$

03
•

03
03

.

02

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

TERREN·OS
'.,

ENDEREço OBSERVAÇÖES

.

Rua Joäó Picolli, 104 - 22 andar frente
Ed. Sehiochet - 10v andar
Rua Barão do Rio Branco, 760 - Edifício Sehiochet - 8v.andar
Ed .. Marajó - nQ 103, - çentro

Rua Cristina Bauer - Schróeder
Rua Prefeito José Bauer - Tri� Rios do Norte
Rua Olto Meier - Vila benzi
Loteamento Santo Antônio - Três Rios do Norte
Rua Antônio Gesser - Czerniewicz
Rua 748 (ao lado Recreativa Marillol) - Vila Baepéndi
Rua João Januário .Ayrpso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro RQeder - Água Verde
'Rua 620 - Lateral da Manoel Francisco da Costa
Rua Victor Rosemberg - V.ila Lenzi _

Rua Tomáz Francisco da Costa - Centro
.

Rua Amazonas - Centro
'

Rua Walter Marquai'dt (frente. ao 2820) Barra do Rio Cerro

ÁREA (M2)

450,00
2.180,25
375,00
360,72
468,00
494,59
345,00
420,00
364,00
,499,80
510,00'
371,00
385,70
800,00

_ FLORIANI EQUIPAMENTOS PARAES��IO
, 'I : máqUinas de "

,

escrever,
calculadoras,
rel6glos, fax,
arquivos, cofres,
roupeiros, cadeiras,
escrivaninhas,
armários,
ventiladores,
bitbedouros,
móveis escolares,
móveis e

. suprimentos para
Informática,
etlquestas, .'
quadros, estantas
.de aço e outrps.
ASSISTlNCIA
TÉCNICA E
AOESSÓRIOS EM

�
��__ �__� � � GERAL

RUA VENÂtiCiO DA SILVA PÓRTO, 353 - FONElFAX: (047) 372-1492 - JARAGUÁ DO SUL -sc

TRANSGLOBAL

.

Certificado de Qualidade
Empresarial e Profissional

.,

Elevado reconhecimento obtido'
na pesquisa de OpiniãoPítbl�

rcaliy.aEla por ('SIC Instituto
e conferido ,à

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

Floriani
.
Flotiani

Equipamentos -

Destaque do ano
no comércio deDulce Parreira

Diretora
, .

moveis e

..__�-_�_�_,_'_......_._.__-, ;:::��=�.
Cascavel - 19')7 ,

VALORR$

5.500,00
19.000,00
15.000,00
6.600,00
14.800,00
18.000,00
18.000;00
10.600,00
16'.000,00
12.000,00
21.500,00
26.500,00
30.000,00
53.000.00

Condições·de p�gamento à combir.lar

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

'

Condições de pagamento 'à'combinar
Condições de pagamento à C9mbinar'
Aceita carro ou terreno na praia
Condições de. pagamento à combinar
Aoeita parcelamento
Condições de pagamento á combinar
Candições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar .
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. cORREloDOPOvo-4 CLASSIFICADÔS DE 'IMóv�IS

APARTAMENTOS

CENTRO
EDIF.RES.DUNKER EMCONSTRUÇÃO.NOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPQR ANDAR
Ed� Carvalho - Apto. cl 193m2 (32 pavimento) - 3 otos, sendo uma surte
e demais dependências. R$ 80.000,00
Excelente cobertura no Edlf. Riviera cl 246,00m2 - pr6x. ao Beira Rio·
Clube de Campo

.

Ed. Schiochet-Apto. cl 121,78m2 � 102 andar- 3 quartos sendo 1 suite,
demais dep. - R$ 35.000,00 + financiamento.

.

Ed. Maguilu - Apto. cl52m2 -1 g andar, 1 qto, sala, COZ., BWC, lavanderia,
garagem - �$ 29.200,00
Ed. MenegQtti .. Apto. cl 2 qtos.; + dep, empregada - 52 andar - Av. Mal.

,

Deodoro:: R$ 40.000,00
. .

CASAS
CENTRO - Excelente casa em alv. cl aprox. 200m2• Rua Domingos da Nova
SÃO Luís - Casa em alv. cl 142m2em terreno medindo 392m2 - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova ein alvenaria cl 176m2 - 4 qtos, sendo uma suíte..

Localização nobre..
SÃO Luís - Casa em alv. cl 3 quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Casa .em alv. cl 150m2 em terreno cl 7.5OOm2
o Rua Bertha Weage.
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 cl 452,33m2
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, demals dep. .

JARAGUÁ-ESQUERDO _ Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 350m2 o 3

quartos, sendo 1 suíte, demais. dep.
ClERNIEWICl _ Casa em alv. cl 192m2 em terreno cl 504m2 - 3 dormitórios,
demais dep. '.

. '.

ClERNIEWICl - Casa em alv. cl 196,50m2 em terreno cl 410,25m2 0'3 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 cl 450m2

. �. Compra - Vende

",.,." Administra Imóveis

p I�ZER.A Implantação e

I
. V�ndas de

.

Loteamentos
CREC11713-J

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

FQne/Fax.: (047) 372-1438

Realize seu sonho

hojemesmo adquirindo
seu terreno.

'Loteamentos:
Ilha da Figueira ou

.

Vila Amizade
�

Ultimas unidadesa venda.
Entrada +. financiamento

.
'

-

-

Jaraguá do Sul, 2 demaio de1997

VILA NOVA _ Excelentes lotes financiados em 10meses _ Próx.

ao Fórum e ao Breithaupt
'ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina c/579,OOm2
CENTRO- Rua Walter MarQuardt _ Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno c/1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
CENTRO - Rua Marina Frutuosô, 460 _ terreno medindo 399m2
" R$ 55.000,00.
NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.4oom2 .tocaãzado nas

margens da BR-280 _ R$ 15.000,00'
BARRA DO,FUO CERRO .. Lot. Papp�terreno cl 378m2-
.R$ 14.090,00

.

JOÃO PES�OA'- Terreno cl 1.350m2 sI benfeitorias ..

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

1.061,82m2
ESTRADA GARIBALDI (Excelente.CHÁCARA) - Terreno cl

5.980m2 edif. cl duas casas em alv. cl 120m2 e 180m2

respectivamente. R$ 75.000,00

SALAS COMERCIAIS
EDIFíCIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar - Rua
Reinoldo Rau
BARRA DO RIO CERRO -2 salas comerciais cl60m2cada
(sala + BWC) Preço total R$ 45.000,00
RUAJOINVILLE�Pr.édioemalv.cf2pavimentos.constituído
de duas salas comerciais + 2 aptos. + 1 galpão em terreno
cf 1.200m2

. !ffWaMol 371-7931

..

IMÓVEIS
Rua Antonio C. Ferreira :197

CREC11741-J

COMPRA • VENDE • LOTEIA .' ADMINISTRA • INCORPORA

'1móvel m2 Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Ref. .PreçoR. InformaçõesGerais . 'i

Sobrado 300
'

4 2 Versalhes R. Herold Hesse. 30 75.000 Semi acabado/Negociáveis
CasaAlv. 190. 4 .1 . Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno. 6.S62m2 - Parcela
CasaAlv. 240 4 2 Lot, Papp RMarcos V. Giro.lIa. 474 85.000 Aceita.carro/Imóvel- valor

'I

CasaAlv. 120 4 - AnaPaula Rua 634 - 103 25.000 Casa em-construção/Troca
. CasaAlv. 180 4 2 Centro. R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento.
Casa Mad. 60 2 . 1 Corupä . R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro.
CasaAlv. 220 3 I Vieiras R,. Adolfo Tribess, 5" casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot, Albino. Lemke 30.000 Aceita casa'de menor valor
Casa Mis.' 120 4 l- ., Rau R.Luis Pico.lIi. 140 28.000 Aceita carro. até R$ 8.000
Casa Alv. 48 2 - Guaramirim R� 84 V. Nova (Guaramirim)

I-. 12.000 Aceita terreno. em.Jaraguá
CasaAlv. 98 3 I AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23:000 Semi-acabada -Aceita lote
CasaAlv. • '93 3 I Champaghat R. Irmão. Magno, sin° 65.000 Aceita apartamento. e carro.

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

Apto. OK 153 3 1 . Centro. E�. Schiochet - J 2° andar -50.000 + CEF I Aceita troca casa

Apto. OK 178 ,3 2 Centro. Ed. Carvalho. (Rua CEF) 75.000 Quitado. _ 2 vagas garagem
Apto. OK 130 3 1 Centro Ed. Isabela _ 2° andar 30.000 + CEF - aceita carro/lote

Apto. OK 130 3 1
-

.ntro Ed. Isabela _ 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto, Cons, 112 3 1 Barra Res. HaITi Marquardt
'

40.000 Aceita terreno.lEnt. maio/97

Apto. Cons, 135 3 1 Centro. Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado. em 48 parcelas
Apto. ctns: 85 3 1 Centro. ' Bd. Mathedi - Construção 38.000 Financiado. em48 parcelas

Lote 483 - - Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18.000 Negociáveis I Parcelado.
Lote 366' _ - Guaramirim RUa 144 �. Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado. .

Terreno. 10000 _ " Nereu Após Nereu - BR 280
-

8.500 Negociáveis
Terreno. 8000 _ .- Nereu , Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno. 865 - - Nereu Rua�ndré Vo.lto.lini 12.000 Negociáveis/Parcelado
Lotes Vários - - Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes Vãrios -; - Amizade Residencial Béhling . 1O.()()( Entrada + parcelamento.
Lotes , Värios � - Vila Nova Próx. F6rum/Rádio. RBN 33.000 .20% entrada - saldo 20x
Lotes Yãrios - - StaLuzia ResidencialGetanium 8.000 SEM ENTRADA 220 p/ mês

. Lotes Vário.s - -
, VilaRau Residencial Renascença Diverso 30% entrada - Saldo. 24 x

Lotes Yärios - - VilaLenzi Residencial Piermann I Diverso: 30% entrada - Saldo. 24 x
Lotes Vários .. - Barra Residenciai Satler Diverso 20% entrada - Saldo. 36 x

Chácara 180000 ._ - Garibaldi Estr, Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara. 111500 - _ Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.()()( Sem moradia - Troca/parcela
Chácara 49172- r- _ 'Corupä Estrada Bornplant- Km 8 8.000 Sem rnoradia -Parcela ..

�Chácara 20000 - - Rio Cerro . Rio. Cerro II - Km 20 50.000 Casa conr 183m2 / Troca
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Jaraguádo Sul, 2de,maiode 1997 CORREIODOPOVO .5LASSIFICADOS DE' MÓVEIS

LTDA.

LOCAÇÃO
.

Cód. 623 - Casa de alv. cl 2 quartos', 2

ban.heiros, sala, cozinha, lavanderia e

garagem, podendo à parte da frente se utilizada .

comercialmente. Bairro João Pessoa, próximo
ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00
Cód. 654.- Sala comercial -'Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 97 sl·97 Ed, Diener - R$ 390,00

.

Cód. 657 - Salas comerciais (17m 14,5 x 4) - R.

Manoel F. da Costa, 973 - João Pessoa - R$
250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos)
Cód. 660 - Sala comercial cl banheiro (área
30m2) - R. Reinoldo Rau, 399 - Center Foca si
4 - centro - R$ 500,00
Cód. 663 - Salá comercial (área 40m2) R.
marina Frutuoso, 180 - Centro - R$ 300,00
Cód. 696 - Terreno (15x28) R. Bernardo
Dornbusch - R$ 250,00
Cód. 697 - Terreno (450m2) R. Marina Frutuoso"

. em frente' Schopping Jaraqué, Centro - H$
250,00
Cód. 688 - galpão cl 100m2, próximo aWeg II,
c/2 escritórios de 75m2 cada, cl 750m2 de área
de carga e descarga cl 2 BWC, 1 trocador, 1
chuveiro e 1 mictório, cl refeitQrio, churrasqueira'
cl cozinha completa e área de lazer. R$
2.500,00

Cód. 126 - Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R.
ErWino Menegotti, R$ 38.000,00
Cód. 242 - Apto, cl surte + 2 quartos e garagem
na R. Germano Marquardt, próximo à 'MarJsol _

i

R$ 40.000,00 [
Cód. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge
Lacerda - R$ 5à.000,00 crr
Cód. 396· Terreno cl 337,50m2 13,50m2 (13,50 . �
x 25) - Vila Ral:! R$ 14.000,00' ti
Cód. 125 - Casa de alv. (área 127m2 em terreno I

�::;'

de 400m2) c/3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc, t

fárea serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa
Izabel, Vila Maba .: R$ 35.000,00 �;
Cód. 418 • Terreno com 770m2 na Rua Guilherme

Weege. Valor R$ 85.000,00 ,

Cód. 142 • Oasa mista cl 140m2 em terreno !

364m2, sendo 3 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc, dêp. emp., lavanderia e garagem. Rua 271,
nll 35, lateral da R. Alagoas. Valor R$ 35.000,00
Cõd 143· Casa em alvenaria cl 120m2, em
terreno de 375m2 sendo 4 qtos., bwc, sala, copa,
cozinha e garagem - R. Elpídeo Martins, 307 -

Vila Lenzi - Valor R$ 35.000,00
Cód 139· Casa em alvenaria medindo 136m2,

w
em terreno cl 420m2, c/3 qtos., 2' bwc, sala, �,

copa, cozinha, área de serviço, varanda e

garagem - R. das Acácias s/nll, Ilha da Figueira.
;,

.

Valor R$ 45.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende· Administra

. Compra· Aluga

, DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO1,77o-J

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

JARAGUÁ DO SUL· SC
"APARTAMENTOS
Cód.140 - Rua 25deJulho, com 2qtos, sala, copa, coz, lavand., BWC - R$ 35.000,00Neg..

.

,

Cód. 253 - Aptos. na rua Walter Marquardt,. em cima do Sorvetão ", com 3 qtos., sala, coz, lavanderia, BWC, sacada com churrasqueira,
garage, aptos de esquina - R$ 60.000,00 - nego •

C6d. 265 - Apto. n.a João Picolli, com 2 qtos, sala, copa, COZ, bwc, área de serviço fechada e aberta, garagem - R$ 40.000,00 - nego

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

.

C6d. 46 - Casa mista na rua: WalterMarqu'ardt, 180m2, 3 qtos, sala, coz., BWC, garagem, etc. Terreno cl 647mosendo 17,00 m defrente,
excelente ponto comercial- R$ 80.000,00 - Neg. ao lado do Sorvetão " .

C6d. 105 - Casa na Luiz G. Ayroso, com 3 qtos, 2 salas, coz., BWC, dispensa, área de serv., garagem - R$ R$ 50.000,00 - nego
C6d. 95 - Casas na "ha da Figueira, pröx, Supermercado Junges, uma de alv. com 11 omo, 4 qtos, sala, copa, coz.,lavanderia, BWC, garagem
e outra de madeira com 3 qtos., sala, COZ., lavanderia, BWC, garagem, ambas construldas no mesmo terrreno - R$ 30.000,00'- nego
C6d. 206 - Casa na rua Angelo Barufti, comz qtos, sala, coz, BWC, Ivanderia, garagem - R$ 28.000,00 nego
C6d. 149 - Casà na rua Francisco Huska, com 3 qtos, sala, copa, cozo conjunta, BWC. lavanderia, garagem - R$ 45.000,00 nego
C6d. 251-.Casa de alv. defronte aWeg II, com 2 qtos, sala, COZ, bwc,lavanderla, garagem, sacada, pronta para financiamento - R$ 25.000:00
-nego

. . .

Cód. 215- Casa na rua LuizG. Ayroso - Jaraguá-Esquerdo, coma qtos, 2 salas, copa, coz., 2 bwc, lavanderia, garagem para 2 carros, terreno
com 4oomo - R$ 32.000,00 "

Cód. 252 - Casas (02) de alv. defronte a 'Weg II, 1" com 3 qtos e demis dependpências 2" com 2 qtos e demais dependências
C6d; 79 - Casa na rua João Planlnscheck, de alv. com 2 suftes, 3 qtos, copa, sala, coz., BWC, garage, terreno com
414m2 + uma de madeira - R$ 58.000,00 nego

'

Ótima casa de alvenaria no Rio Molha - R$ 16.000,00 - nego
C6d. 62 - Casa na Vila Lalau. rua: Alberto S. Dumont de alv. com 2 pisos. Troca por casa com boa localização em alv. em Barra Velha.
- Vende-se terrenos no Residencial Blumengarten, próx. Cond. Amizade - ótimas condições de pagamentos. .

GALPÕES
C6d. 202 - Na rua RodolfoHufeen�essler., próx. a Duas Rodas Industrial- R$ 70.000,00 nego 6timo par;a depósito e transportaclóra. .C6d. 184 - ótimo galpão, próx. a Recreativa Brelth!!upt, com uma área de 7.5oo,OOmo, localizado a 100mts do asfalto, com 2.200nJ2 de
construção - R$120.ooo,oo nego

.

TERRENOS
.

C6d.1�9- Terreno Vila Nova, com 392m2 - R$22.ooo,OO - Neg.
Cód. 115 - Terreno", "ha da Figueira, de 450mo - R$10.ooo,ooneg.· .

C6d. 208 - Terreno nli lateral da José T. Ribeiro com 567m2 - R$15.ooo,oo ou R$ 5.000,00 de entrada + parcelas
C6d. 16 - Terreno d�fronte a Ciluma, de 400m2 - R$ 16.000,00 - neg.
C6d.196 - Terreno no lot. Amizade com 525m2 - R$17.oo0.oo -neg;'

.

C6d. 199 - Terrenos no lot. São Cristóvão, com 398,40m2 - R$ '11.000,00 - nego
C6d. 198 - Terreno no lot. Daria Alzlta - R$ 20.000,00 -nego
C6d. 07 - Terreno no lot. Azàleia Jaraguá-Esquerdo, com 729m2 - R$ 25.000,00 - nego
C6d. 98 - Terrenos no lot. Divinópolis - "ha da Figueira - R$ 11.000,00 e 13.000,00 - nego
C6d.150- Terreno lot; Enke -Barra- as n.soo.oo -neg.· .

Terreno lateral da 25 de Julho - Vita Nova pr6x. a conf. Gatos e Atos, com 646m2 - 17/38 - R$ 30.000,00 negoC6d. 10 - Terreno na rua José T. Ribeiro. com 427,50m2 - R$15.oo0,OO - nego .'..Cód. 173 - Terrenopróx. a Dua�Hodas Ind.,.com 1.457m2 - R$135.0oo,oo - nego __

C6d. 225 - Terreno lot. Juventus de esquina com 800m2 - R$ 25.000,00 - nego - Vende-se individualmente
C6d. 260 - Terreno próx. a Faculdade com 4.700m2 - R$ 60.000,00 - neg:

.

ALUGA
Ótimo galpão. Barão do Rio Branco, ótimo para lanchonete e diversões notumas, etc. - A$ 800,00 nego
Apto. cl 3 qtos., demats dependências na rua Getulio Vargas - R$ 550,00
Casa de madeira na Vila Lenzi, próx. aWeg I, com 2 qtos., demais dependências - R$ 250,00
Sala comerciai próx. Posto Behling - R$ 350,00

.

Sala comercial na Vila Nova com ótima localização - R$ 250,00

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll 1594
Jaraguá do sur· SC

FONE (047)
372-0153-371-6475

CRECl1762.J

VENDAS: "

CASA ALVENARIA: c/2 quartos + dep. - VILA NOVA
CASA ALVENARIA: c/3 quartos + dep. - BARRA DO RIO CERRO
CASA ALVENARIA: cl 2 quartos .+. dep. - ILHA DA FIGUEIRA
CASA ALVENAflIA: cl 3 quartos + dep. - ILHA DA FIGUEIRA - 2 pisos
CASA ALVENARIA: c/2 quartos + dep. - VILA NOVA '.

CASA ÀLVENARIA: c/ 1 suíte, 2 quartos + dep. - JARAGUÁ-ESQUERDO
CASA ALVENARIA: c/3 quartos + dep. - VILA NOVA
CASA ALV�NARIA; c/2 quartos ": dep. - WALDEMAR RAU

CASA MISTA: c/'3 quartos + dep. - ILHA DA FIGUEIRA - R$17:.QOO,OO '

CASA MISTA: c/3 quartos + dep. - TRÊS RIOS DO NORTE - R$14.000óOO
CASA MISTA: c/ 2 quartos + dep. CZERNIEWICZ - R$ 35.000,00
CASA MISTA: c/ 3 quartos + dep. - ILHA DA FIGUEIRA - R$ 16.000,00

TERRENO: c/510m2- V!LA NOVA
TERRENO: é/1.214m2 -ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO: c/981,75m2 - JARAGUÁ-ESQUERDO \
TERRENO: c/392m2 - LOTEAMENTO BARTEL

'
.

TERRENO: CI 475,30m2 - VILA NOVA
TERRENO: c/325,1 0m2 -ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO: c/465m2-ILHA DAFIGUEIRA
TERRENO: cl2.000m2 - WALTER MARQUARDT
TERRENO: c/450m2 - JARAGUÁ-ESQUERDO

LOCAÇÃO: .

.

.

.'

CASA ALVENARIA: 3 quartos, 2 banheiros, dep. VILA NOVA - ótimo preço
esta semana

Grãflca e Editora CP Ltda.
RuaWalterMarquardt, 1180
Fones: 371-1919-372-3363-371-1944
Composição. Fotolito - Impresão

Valorize Seu Imóvel
Instale:
Sistema
dê Alarme
Portão'
Eletrônico
.Video Fone
Interfone

.
,

372-3090

NSEN

CONS,.RUIR?
REFORMAR?
CONTRATE A MELHOR!

EMPREITEIRA
PINHEIRO
Mão de obra especializada .

Serviço de Terraplanagem'
R� Felipe Schmidt, 115 • Fones: 372;'1'486 e 973-9733
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rftHABITAT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

MOBilARA
C:I!lCI IIJ.6b

VENDAS

101-Casa220m2clsuíte + 2 donnit6riosdemais dep. Ruà
Campo A1egf�

,

102 - Casa 160m2 cl laje 3 dormäöríoe - Rua Epitácio
Pessoa
103 -Casacom 1 OOm2com qdormitórios Loteamento Ana
Paula.
104 - Casa com laje 130m2 terreno com 520m2 - Estrada
Rio da Luz pr6x. Malwee
105 '- Casa de alvenaria com 180m2 'com suíte + 2

dormitóries demais dependências - centro.

106 - Casacom 150m2c13dormitóriOS+dep. deempregada
Rualtajaí.

,

107· Casa com 368m2.terreno com 727m2 pr6x. Hospital
Jaraguá
108· Casa cl 269m2 sobrado em constr. - R. Max Nicolau
W. Schmidt, próx. escola Albano Kanzler

APARTAMENTOS
201-ApartamentoCond. Amizade3dormitórios Poupança

:+ financiamento "

'

202 - Apartamento Ed. Carvalho com 155fTi2 com 3 donn. '

. Poupança + fi�anciamento.
203-Apartamentocl3donn. (suíte) Ed.lzabellà Poupança
'" financiamento

205 - Apartamento EGI.VilaNova - Entrada+ financiamento.

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

.

303 - Terreno com.400m2 Centro
3Ó4 -.Terreno com 525m2 Vila Rau

,305 � Terreno com 420m2 Bairro Água Verde

306 -Terreno com 382m2 Lot. Kaiser
307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella -Ilha da

Figueira
308 - Terreno com 560m2 Lot. San Piero Poupança +

financiamento

309 - Terreno com 300m2 Rua Ney, Franco.
, c>-

310 - Terreno com 720m2 Rua Francisco de Paula

311 - Terreno com 538m2 Faculdade
312 - Terreno próx. centro com 80 morgos excelente pl
chácara ou recreativa '

313 -' Terreno para chácara de 11.500m2 Boa Vista com
, lagoa e ·árvores frutíferas
314 - Terreno com 37.000m2 - Vila Amizade

:,i15 - Terreno com 1.250m2 - Rua Treze de Maio.
,316 -, Terreno cl ß50m2 no COAd. das Azaléias

. 317 - Terreno cl 688m?, BR-280 próx. Lunender
Guaràmirim.

ALUGA-5E
·401 - Apartamento Edifício Carvalho com 3 dormitórios.
R$500,00
,402 - Casa com :3 dann. Bairro Brazão - R$ 260,00

.

404 - Apartamento Ed. Imigr�ntes - R$ 330,00
'

405 - Sala comercial Leopoldo 'Janssen - R$ 250
406 - Casa próx. Elásticos Zanotti - R$ 250,00
407 - Apartamento Ed ..Juliana com 3 dorm. - R$ 450,00
408· - Casa em alvenaria Rua Preso Juscelino' próx.
Corsário - R$ 550,00

I

'.'
409 - Sala com 25m2 Ed. Picolli - Centro -R$120,00
419 - Casa com 3 donn. Rua Max. Z;iemann - R$ 350,00
411 � Apto. Ed. procópio cl 2 donnit6ios - R$ 450,00.
412 - Casa de alvenaria cl 3 donn. r:Ja Av. OOS Imigrant�s
- R$350,00

.

.

413 • Sala cl 25m2 pröx, B�sc - Centro - R$ 220,00 .

. 414· Casa cl 3 donnitórios (1 suíte), toda murada - B.

Brasão - R$ 400,00
.

. .

RUA FEUPESCHMIDT, 157
(AO LADODA'10oi FERRAGENS)'

FONE: 371-8009
.

.

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADIVIINISTRA
EDIFICIO RESIDENCIAL TULIPA

ão - Sistema' de Condomínio
tJ0��+"i41

APTOSEMCONSTRUÇÂO
Edif. Dianthus _ Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dep. lareira - churrasqueira indo - 2 vagas, garagem. Entrada. . .

.

+ parcelas de condomínio a partir de ,R$ 2.041,16, reajustados pelo CUS "

- Apto 702 e 801 cl 225m2• suíte + 2 qtos., sacada, churrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Entrada + parcelas de condomínio a partir de R$ 1.233,40 reajustados pelo CUS

.

- Cobertura Duplex 903 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dep., lareira, churrasqueira na sacadam, 02 vagas de garagem
- Entrada + parcelas de Condomínio a partir de R$ 2.149,38
Edif. Petúnia - R. José Emmendoerfer

.

- Apto. cl 111 m2 - 22 andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00 - entreça chaves
'em �bril/97,

». .

Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos n2 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.544,13)/mês.

.

ResidencialMagnólia - R. Pe. Pedrohanken - Centro '. .

- Apto. cl 1 suíte + 1 quarto e demais dep. - entrada Á$ 14:140,75 + assumir parcelas de condomínio de � ,855 Cub's (R$
784,75) - entrega chaves em Nov/99

.

CASAS
- Casa alvenaria c/200,00m2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 33 • Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,00m2 - 3 quartos edemais dep. troca-se por apto. - R$ 55.0ÔO,00
- Casa Alv. cl 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Bua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,00m2 - 02 suítes ... 1 quarto + 2 Swc social, sala estarf]antar, cozinha mob., dep, empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,00m x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzt- R$ 180.090,00
.- Sobrado em alvenaria cl estilo rústíco, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com mÓveis fixos em madeira
e tijolos maciços - Barra Velha - R$ 150.000�00 - aceita-se permutapor apto em Siumenau próximo a Furb.

.

- Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00
.

TERRENOS
- Terrenoc/ 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau � R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,OOrrt2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000�00,
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lat. � R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr . R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 +' 5

parcelas de R$. 1.500,00
- Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx'. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL
. .'

- Prédio comercial- 312m2 --R. Adélia Fischer, 720· R$ 80.000,00 - aceitaparcelamento ou troca parcial pl apto/terreno.

LOCAÇÃOIAPTOS/ÇASASISALAS
- Apto.c/ 3 qtos " Hua-BeonoraSatler Pradi (centro)
� Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi • Ed. Anthúriq
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. � BR 280 Guaramirim
- Apto. cl 02 quartos e demais dep., si garagem - R. !'v1ax Wilhe1m, 837
- casa cl 01 quarto e demais dep. - H. Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. cl 01 quarto e demais dep. cl at condicionado - R. Join'itille

.

- Apto. cl 01 quarto, copa, cozinha e SVVC - R. Joinville
- Apto .. cl01 quartos e demals dep..� R. José Emmendoerffer • Primeira Locação
• Apto. cl 02 quartos -i: 02 SWC e demais dep. R. José Etnmeridoerffer - Primeira Locação
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais

...

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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CULTURA,

A. Secretaria Municipal de Cultura, gosto pela música popular brasileira,
.

Esporte e Lazer e Fundação Cultural vários estabelecimentos das redes

'de' Jaraguá do SUl,· estarão municipal, estadual,' particular e

promovendo no dia nove de maio, "às acadêmicos da Ferj, irãoparticipar do
.

,
.

20 horas, no Ginásio de Esportes concurso, Onde serão acompanhados
ArthutMüller, o I FestivalEstudantil 'por um,! banda para os ensaios e

da MPB. apresentação final.. A ordem de
Com' l? objetivo de incentivar apresentação será.feita através de

talentos musicais e desenvolver o sorteio pela própria secretaria.

.
.

.. E���;;fo�na�r
. A Ferj (FundaÇãoEducacionalRegional
Jaraguaense) está realizando nesta semana .

(2f!14 a 2/5), a_ExposiçAo de Fotos com o teoe
.

Fotografia em questão - Terra e reúne os
seguintes artistàs:· Sebastião Salgado, José
Saramago e-ChicoBuarque.A exposição está" .

.

. sendO realizada noSalão Nobre da Ferj, das 14'
. às22horas.'

.

i ,{Rua 25.de Julho, 1430

U fllt Vila Nova
.
..

..

.

<,

••

Acessórios. fonelfox: ·371·7332·..A Cortina Inteli ente
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VARIEDADES·2 '

Confira aHistór·ia,

"A História de nossa gente não podeficar só na

sau4ad,e ", O Passado só é importante se
, '. .

o seu tempofoi bem empregado.

Há8anos
-Em 1989, a Fundação Educacional Regional Jaraguaense, em convênio

"

comoFAE, estava lançandodois novos cursos depõe-graduação;para início'
em maio: Bspecialização em Administração da !,roduçÕlJ e Especialização
emMarketing e Propaganda, com carga dê 370 horas epara 35 candidatos.
-A irrigaçÕlJ comunitária atingia diversas comunidades damicrorregião. O
Programa Nacional de Irrigação (Proni) desenvolvia no Vale do ltapocu, o
Projetode IrrigaçõoComunitária./rutode convênio celebrado entreogoverno
federal e o govemo do Estado, com a participaçõo da Acaresc e da Cidasc.
Já recebiam recursospara as obrasaSociedode ValoAgrícolade lfa[XJCU<inhiJ;
Sociedade VilaTomaseUi (DuasMamas)eSociedadeBraçodoSuJ, deSchroeder.
Em Corupâ encontrava-se em andamento um canal de irrigação, na
região da Estrada ltapocu.

Há6anos
-Em 1991, asPrefeituras de Jaraguâ do Sul � de Corupá uniam-se à V

.Competiçãa de Caiaques, Canoase Bateiras, um evento esportivo quejá se

tornou tradicional e que atrai centenas de curiosos aos loéais dePartida e

chegada e durante todo o percurso: no leito do, Rio Itapocu. Com a
organizaçÕlJ técnica do Clube de Canoagem Kentucky epairodniosDarpe
Malhas, a competição tem umpercurso totalde25 km, com saídade Corupá,
da Ponte de Nereu Ramas (canoas e bateiras); e chegada prevista sob a
Ponte AbdonBaptista. Caiaques de 4m e 4,5m, canoase bateiras

,

participavam do evento, que deveria reunir canoistas de todo o Estado, já
tendo. sido providenciado alojamento e um almoço'de confraternização e

seriam sorteados um caiaque, brindes e entrega de troféus, medalhas e

din"eiro Jaziam parte das premfagöes aos primeiros colocados, em cada

categoria, As inscrições eramfeitas, em Corupâ;aopreço de Cr$I.OOO,OO.
Hã é

anos

-Em 1993, a coluna 'Reminiscências' iniciava uma série de artigos sobre '}\
Ação ltuegralista Brasileira", iniciando o exame das origens que datavam
da RepúblicaOligárquica quepredominou no período de 1889 a 1930 e _o
movimentopolítico dajovem oficialidade dasForçasArmadas que acabaria
na Revolta dos DezoitodoForte de Copacabana, envolvendo Jaraguâ do
Sul numa aventura que teve umfim trágico.
-Os elemcitârios de todo.o Estadofaziam um dia deparalisação, não por
uma questão salarial, mas para deflagrar uma campanha. de moralização
daCeksc. Estaera adeclaraçãodopresidentedoSindicato dosEletricitários,

,
no Norte de Santa Catarina. Na opinião dele, a empresa gastamais com as

empreiteiras e está tratando mal ás cidades. do Estado, "especialmente
Jaraguâ do Sul e região".

Há2a.nos
-Em 1995, o dr. Priamo Ferreira do Amaral e sua esposa Ald"a, nascida'
Buch, completavam os cinqüenta anos de casados. Casavam emRioNegro e

nomesmodia; pelo trem viajava "paraa casa emJaraguá", onde erapromotor
de Justiça; desdemaio de 1943 e residiúpor1810ngos anos. Lembrava o dr.
Priamo dos tempos de solteiro, irreverente como ele só, aprontou com a,

Tante Oulia (Tiegs), aíao lado doNovoHotel; na "República dos Solteiros",
dividindo quartos comAugustoHermes Sçhmidt, gerenie daH. Jordan SoA.,
dr. ArquimedfsDantas e o Fiscal deRe1Ukls Estaduai�, HenrÍl.jue deArruda
Ramos. Morando atualmente no Oeste do Estado, em ChajJecó, na "Chácara

.

\
.

.,,'

,

do Pr0T1ll!tot", como é CO�€ida tempos depois da bodnS de ouro, passou

PorJaraguá doSul, para re:vivervelhos tempos e constataro crescimentoda
cidade e Q desenvolvimento do qÚadro urba1U_), convivendo muitas hor� e

'

revendo velhas amizades.

Sexta- eira, 2 de maio'de 1997

RIO DO SERRO E ,SUA HISTÓRIA '(60) - APONTAMENTOS

AfotomostmamidincilldeRicturloW,ndOJjj,quejicasitulllloniJleitodaontigaestr0d4Jt11T1gU4-
Pomeroik-Blu�nau, oco�nte flI1UJeiro daquek impo1'fllnte 1xIin'o deJaraguádoSul Hoje

,

a residêtu:ill, com osfalecimentos dospais, éocUpadapela .filha Cecília W.endorjf, viúva.deMax
ScIÍneif!ei'. Note-se ojardim bem 1I'aIDdo,para UI1Ul residêncill11llYll .'

Este segundo incidente com o Comandante da

Guarnição Militar de Florianópolis, dirigia um

telegrama oficial: ,

/

"SenhorPresidente daRepública - Rio.
Sirvo-me no deverde dirigir-me a v.&o. para

trazerao-seu altogoverrlofatos estranháveis aqui
ocorrem que colocam meu Estado minhapessoa
visivelmente suspeita. Ante ontem noite
comandantedestróier 'Alagoas'mandou convidar
Comandante Guarnição 'ir ao seu navio pedindo
o fizesse paisana aí pediu-lhe mandar escolta
também paisana capturar'Paulo Renaux filho,
coronel Carlos Renaux presidente conselho

Brusque abastado industrial sob pretexto Paulo'
conduzir armas; munições guerra para alemães
ali domiciliados. Escolrafoi efetivamentemandada
sob comando um oficiai alcançando Renauxpela
'madrugada intimando-o armas apontadas
entregar carreta que conduzia com mercadorias
para sua casa comercial. Nessa carreta foram
encontrados 500 cartuchos Winchester, três
pistolas Browning e 300 cartuchos pf:lra essas

armas. Renaux foi conduzido preso para esta

Capital levado a bordo destróier onde assinou

declarações cujos termos ignoro. Depoisdistofoi
posto liberdode regressandopara Brusque. Hoje
coronel Renaux telegrafou Chefe de Polícia
comunicando fato que seu filho ficou
impressionado tudo lhe sucedera tentara 'suicídio
sendo para ali transportado gravemente ferido.
Declara mais coronel Renaux que munição
Winchesterdestinava-se Tiro Btusque quefaz ali
exercícios com aquelas armas. Jornais daqui
publicaram telegrama daí informações'
transmitidas comandantedestróier relativamente
atitude colonos alemães importação armas de

guerra pela Alfandego, quando nada há de '

anormal aqui reinando completa paz. Mesmo

pondo de lado fato comandante destróier estar
. invadindo atribuições autoridades estaduais que

,
,

não lhenegariam qualquer medida. vejo nessas

desconfiançasabrasileiros origemgemu1nicafalta
de tato quepoderácriarsituaçãomuitogravemeu
Estado. Não creio comandante tenha instruções
proceder assim e confio V.Exa. ordenará

providências sentido, bom atendimento entre

autoridades jederals estaduais, convindo V. Exa.
mande urgência oficial criteriosode sua confiança
para Comandante Guarnição Federal. Tudo
.aconselha; e V. Exa. permitirá que eu acentue,
não deixar medrar desconfianças e prevenções,
ou perdurem suspeitas que os meus melindres
militares. as minhas responsabilidades de

governador e os meus sentimentos de brasileiro
repelem. Respeitosas saudações. (ass.) FeUppe
Sehmült, Governador".

'

O Presidente dá República, respondia:
"Petrópolis, 11 - Acabo de receber telegrama V.
Exa. emeapresso a responderpara imediatamente '

assegurar que V.Exa. a justo título merece do
Governo Federal e de toda Nação, inteira e

absoluta confiança quer como brasileiro que o é
dosmais dignos, quer como administradorcapaz;
quer como militar parrióta com os gue mais o

sejam. 'Vou providenciar a respeito assunto

telegrama de V.&a.: Cordiais felicitações. (ass.)
W.Bro,z". '

,

,

Com o rompimento de relações entre o Brasil e
aAlemanha, os representantes do governo alemão
voltavam à sua pátria e o faziam pelo país mais

próximo, o Uruguai. Assim, .o ministre PaOli,
cercado de seguranças, comparecia à gare
ferroviária e o deputado brasileiro DuneMs de
Abrantes rompia o obstáculomontado e acercou
se doministro, e o diplomata estendeu a sua mão,

,

dizendo, emfrancês: Je vousprie,Mt., defaire a
Mt. te President de Ia RepUblique, que, dans ee
momentoújepart,jepresenteaS.Excel/encemes '

hommges respeetieuses".
Fritz von Jaraguâ - 5/97.
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por Egon Jagnow

Lembrªnças dopassado
.

....

Um dos mais importantes
. avanços tecnológicos do
século XX, foi o automóvel.
As carroças, troles e outros
veículos de tração animal

foram substituídos pelos-:
modernos veículos de hoje.

Isto trouxe muitos

benefícios. Problemas
também. A cidade do século

. XX deixou de ser o espaço
dos cidadãos, para ser um

conjunto de ruas, ladeadas
. de casas, para os

automóveis..A própria
arquitetura das edificações,

foi influenciada.
-

-.

Felizmente, este conceito

está sendo revisto em todo o
mundo. Quer-:se devolver a
cidade às pessoas. Ruas,
jardins e parques estão

sendo reurbanizados. A

própria arquitetura das

edificações está deixando o
) "lugar comum",para tomar

se personalizada. Procura-
. ,

se harmonizar o antigo e o

novo. E não, simplesmente,
substituir o' antigo pelo

novo.

Quer sentir, bem de
-

perto, esta tendência do
século)(X?

Pegue o jornal e vá à

esquina das Avenidas '

Marechal Deodoro e Getúlio
. Vargas� Compare as duas

fotos com a atualidade. Dá

para sentir como a cidade,
aos poucos, tomou-se uma

. "selva de pedras"?'
Não acha que está na
hora de também aqui

começarmos a mudar esta

tendência?
.
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COMEMORAÇÃO

Osoitentaanos de ' 'Kite"

#1"
,po ""\�t r, _�._��.<4.

�, ..
<

__ ;1-

No dQmmgo quepassou ocorreu umgrato
acontecimento, que reuniu a bonita família.
parentes e amigos selecionados para

.

comemorar (em 28/4/9�) os 80 anos de
. existência de um cidadão muito prestante,
fazendo-se credor, por isso, da admiração e

do respeito por parte dá grande sociedade

jaraguaense.
Falamos em "Kite" que só os familiares

sabem identificar quem é, mas os seus

amigos também' o conhecem por
Carvalhinho; ou mais precisamente o
cidadão Frederico Mathias de Carvalho

JÚ1J.ior, o homem que na última segunda-feira
completou dezesseis lustros de existência,

_

afundando caminhos por esses brasis
catarinas e paranaenses até fixar-se na ocupações e, 'ao acaso, lembramos que foi
cidade que escolheu pela sua beleza, fiscal de Rendas do Município de Jaraguâ
urbanidade e afetividade. ,

do Sulpor 11 anos, nos governos de Victor
Frederico Mathias de Carvalho Júnior Bauer, Durval Vasel e Ivo Konell, 'joi'

nasceu em 28/4/1917, em Rio Natal, logo correspondentedas empresas Marcatto,
depois de Corupâ.filho de FredericoMathias 'Capri, Cutelaria Jàraguâ, Metalàrgica João
de Carvalho e Bernardina Luciana de Wiest S/A., Estofados Mannes, Jaraguá
Carvalho, esta nascida aqui ein Jardguâ do Fabril S/A., Comércio e Representações H: '.
Sul e ele, nascido nà Freguezia da Glória, Ristow Ltda., síndico do Edifício Carvalho e

em São Francisco do Sul, descendentes de secretário executivo do Clube Atlético
imigrantes portugueses:

.

Baependi, entre outros, além de um excelente
-

Casou-se o "Kite" com Ingeburg Mallon relações públicas.
de Carvalho, em 30/12/1941, em São Bento Estes,' em rápidos 'traços a vida de um

do Sul e sua família se constitui de duas cavalheiro que colhe no jardim de sua

filhas, dois filhós, �;" genro, duas noras.. existência os oitenta anos, em meio do
netos e bisnetos. reconhecimento geralda sociedade que lhe

Frederico leve uma vida fascinante: em quer bem e que faz votospara que continue
1924foimorarem Corupá, que se alcançava colhendo anos de vida, junto de sua esposa
com o trem do ramal São Francisco-Rio/ efilhos. Parabéns "Kite"pelo aniversário,
Mafra é com oito anos passou a morar em com os votos de que continue soprando as

-Mafra, que recém liquidara a centenária, velas no bolo comemorativo-de sua marcha
contenda de fronteiras entre Santa Catarina de vida. A. foto mostra o aniversariante
e Paraná,' com 16 anos seu tio Pedro o soprando as' velas;' nas_ instalações
'convidou para ser rádio-telegrafista na Recreativas do Gredal.

Estrada de Ferro e, aprovado em concurso,
em Curitiba, trabalhou em Ponta Grossa; em
1937 serviu o Exército, no 13° Batalhão de

Caçadores, em Joinville, saindo em 1939
como Cabo-telegrafista, já, então namorando '

dona Inge; em 1947entroupara oBanco Ineo
de Rio Negrinho, seguindo, depois, para
Curitiba, como caixa; retomaram para Rio

Negrinho, depois para Tangará e daí, para
São Franciscodo Sul e, em 1957 vinha à

Jaraguá do Sul onde trabalhoumais 21 anos
no Banco Indústria e Comércio de Santa
Catarina S/A. - o Inco, dos Konder é
Bornhausen.'

Aqui nasceu o último filho, Maurício.
Exerceu Frederico as mais variadas -

IFalecimento .'. .'
I Faleceu no último dia.23 de abril de 1997,

_11_, com a id�e de 88 a,!os e 11 meses, às 10h,30"_ a Sra. Fridq Janssen Mey.

_ Viúva de Carlos Leopoldo Mey, deixa três

II, filhaS,' llse� Marguit, C�rla, ur:' genro, OsmarII Duarte, Oito netos e ctnco bisnetos.

_II_ Frida Janssen foi a primeira telefonista de

_ Jaraguâ do Sul, filha do saudoso Leopoldo

_11_, llfnssen: um do� primeiros inte�dentes de

_ nossa cidade.

_ Sepultt�mento d�u:s� às.9 .h�ras,
.

do �ia. 24.1 de a:'�l, no Ceml�':"Municipal de Joinville,II noJazigo do famüia. .

.

_ O Jornal CORREIOoo POVp lamentaaperda.la_ de suaAfi�1 leitora e deixa aqui nossas
U condolências. "

.,
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MEMORIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar.•...(XVI)
Tio Eugênio _

Comoo aforismo garante que quemprocura, acha
- o achado que mata a charadafoi encontrado no

.. .

semanárioCORREIODOPOVO (hoje, 19970jomal
mais antigo do interior de Santa Catarina, em

buscado seu 78°ano de existência), na sua edição
n" 1 . .112� de 14 de fevereiro de'1942, página 3,

estampava o Decreto n" �9, de,912142, assinado
peloprefeito de Jaraguâdo Sul, tenente Leônidas
CabralHerbster;declarava.de utilidade os imóveis
da Empreza Auto Viação Catarinense S.A.

'

(1.295,33m2) fazendo frente para as Ruas Padre

PedroFrancken (atualRua 28 -ArthurMüller), Dom
Pedro II (atual Padre Francken= Rua 27, antiga
RuaCecilia) eGetúlio Vargas (Rua 1, antigaAvenida
dalndependência, de 1910) efundos comW. Weege;
um terreno de W. Weege com (l.248,8Om2), com,

.

aqueles confrontantes, e' mais a propriedade de

EdgardPiazera;Não citavapará que ia servir, mas
acreditava-se para construir a EstaçãoRodoviária,

. -

ainda existente em 1991.

Nada mais se encontrou" mas quase' ein fins
daquele ano,' aparecia uma nova manifestação
sobre o assunto. Na edição n" 1.151, de 28111142

Çl página 2, o "CP" estampava o "Edital para i

demolição e vendadematerial", comprazo de oito
dias, concorrência para demolição e venda de

material da casa de n" 47, sita à Rua Padre

Francken (atual Arthur Müller)� nesta cidade.

Sabia-se que a referida casa em cima de terras

desapropriadas oupor compra, segundo oD�creto
'

,

n" 39, de 9/2141, publicado com 'as especificações
no jornal acima mencionado. Levava quase um

ano para se chegar aos "finalmente ", porque se

perceqe nas entrelinhas, não agradou a ninguém,
especialmente, porque era situado em área

defronte da nova Estação Ferroviária e de vital

interesse para a Empresa Auto Viação
Catarinense SIA e de família rica e bem, situada

noMunicipio, dizia-se.
.

Aí começou' a construção na praça que hoje.
homenageia nossos heróis. Até a próxima.

/Mn e.,i1Ú6 �� SehHidd

COMUNIDADE EVANGÉLICA �UTERA",A

XIXCongressoDistrital

"

Realizou-se no dia 24 de abrilde 1997 no Salão Vitória,' em
Rio da Luz III, neste Municipio de Jaraguá do' Sul, o XIX

, .

Congresso Distrital.
Na ocasião, assumiu como orientador Distrital da'Oase o

. .

pastorNorberto Gramkow, de SãoBento do Sul, coordenadora
Distrital, sra. Cordi Brandenburg Baggenstoss e vice
coordenadora Distrital, a sra. Alba Piske, de Jaraguá do' Sul,
que contou com a presença de 600 pessoas.

Ecos· do II Encontro
·da Famüia Schmitt

A foto mostra os familiares do tronco familiar Prim-Schmitt, reunidos no

salão de festa do Clube Atlético Baependi, no instante em quefrei Elzeärio
Schmitt, 'irmão de Arolde Leonardo Schmitt fazia, a oração pará o início do

jantar pará centenas de pessoas desse tronco familiar jaraguaense.
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'CLIMA D�·
ROMANCE

r::ir A chegada do' frio, o
'

maravilhoso pôr-do-sol de
cada final. de tarde e as

iluminadas noites estreladas

deixam.qualquer um emclíma
, de romance. .Simplesmente
não dá para resistir ao

contagiante cenário.

i�
11

II,
li

II

RETORNANDO
-

,r::ir Depois 'de intensa

dedicação aos estudos; o
amigo Fabiano Peixoto vem

praticando aquilo que mais

gosta e sabe fazer: tocar
bateria. Em companhia de
outros músicos da cidade,
ensaia para formação de uma
nova banda. Fãs do Rush, em
especial, estão comemorando
o retorno do Fabiano às

baquetas.

GABARITO'
r::irO Curso Pré-Vestibular
Gabarito informa a 'todos QS
interessados que estará

C'ENTERRS,,·OM '

C1)'8 - DISCOS - FITAS

Av. Mal.'Deõdoro, 406
FONE: 371-2847

,

.

realizando de 5 a lOde maio,
no Colégio São Luís, as

inscrições para o seu Super
Intensivo.

CINEMA
(jFA administração do Fall

ShoppingCenter confirmou à

.coluna, o seu interesse em

adquirir para'
'

o

empreendimento uma sala de
cinema. Há disposição física

c>
•

para ISSO. Está'aguardando
apenas a. confirmação de
investidores de Curitiba e de
São Paulo; A inauguração do

, Fall está prevista para o mês
de dezembro deste ano.

MARRAKECH
r::irOs' sete aniversa�iantes
Sharon, -Silvia, 'André,
Denise, Tonhão, Claudia e

Fogo pintam o sete neste

sábado, na Boate Marrakech,
na grande festança preparada
aos seus centenas de
convidados. Os convites
estão disponíveis nos

'Av. Mil. Deodoro da Foaca, 97
Fone: 372.3225

principais points da cidade.
Dia 17 de maio, sábado, tem
Legião Urbana Cover, de
São Paulo. Voltaremos ao '

assunto.

NOTRE DAME
,r::ir Dois shows de boa

qualidade dão as boas vindas
ao mês de maio na Notre

Dame, amanhã (3), a partir
das 23 horas. As bandas

,Gipsy Dreains e Dr. Smith

escapam do frio curitibano e

retornam à Jaraguä do Sul'

para matar as saudades de

seus inúmeros 'fãs. Ingressos
antecipados, ali na Visual

Vídeo Locadora.

RAZio BRAßLEIRA
,

r::ir
Tem razão quem diz que

o samba vive... e bem! Samba
não morre.e nem cedelugar,
O sambaé sangue eswingque
bate no compasso da emoção.
É, a pura essência do espírito
musical do nosso país, do
nosso povo.Uma formamuito

'INGLÊS

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180 Iwraspr(l
vocêfalllr inglês!

RuaÂngelo Sehlocbet, 118
FoneIFax: 371-7�

Ceseis
Raulino
KreisJr./
Mara e

Mareio
Vieira /

Rosângela
adotam o

seguinte
lema:

'quendo a

festa é

boa,
estamos

na área!"

peculiar de enxergar o mundo.
,

,

Uma forma de ser brasileiro.'
Samba é a própria razão

brasileira: É com esta bonita

mensagemque aBandaRazão
Brasileira aporta neste sábado

q), no palco da Harpya
Danceteria, em Indaial; para
mostrar porque é considerada
um dos melhores grupos de
sambá e pagode do momento.
Com 15 anos de estrada, a
Banda já se apresentou com.

grande sucesso de público na

Europa, . África e Ásia,
principalmente no Japão.
Ingresso nolocal a R$10;OO.

CERVEJARIA .

'r::ir Hoje, na Cervejaria
Continental, acontece mais
uma versão da Sexta Dance.
uma boa pedida para os reis e

rainhasdas pistas.

da lei da gravitação universal
que leva o seu nome, nasceu
de parto prematuro-tão fraco,
que a parteira que o assistiu

previu que ele não passaria do
primeiro dia de vida, Até os

quatro anos, não, conseguia
segurar a .cabeça, que era

,

mantida por uma armação
especial de couro em tomo do

pescoço. Nos primeiros anos

de escola era sempre o último
colocado, mas nada disso

impediu que essa, criatura
fisicamente tão mal dotada
vivesse 85· anos e fosse
considerada omaior gênio do
seutempo.

Acostumado a

registrar os

grandes eventos
da cidade, o

iovem.Dércio J.
Junkes, aqui, em

momento de

tneis um

enquedremento

':irComllndllntlo tIIo"imentos e elfpressões,Mllri« EliSllheth tllI.Cruz (BethJ iniciou
no último fi';lIl'tle semllnll os ensllios tle pllssllrelll com IIS ,16 cllntlitllltlls 110 título
Gllrot« Sdo LUís 97. O concurso IIcontece tlill 24 prlÍlfi";,, nll BOllte NDtré Dame.
Com certezll, repetirá o sucesso tios IInos IInteriores.

, , '

FEITIVAL
r::irNo período de 5 a 28 de

maio, estarão abertas no

Colégio Holando Marcelino

Gonçalves e na Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer, as

inscrições para o 13° Festival
da Música Sertaneja. O
tradicional evento, sempre
prestigiado por um grande
público, está agendado para a
data de 7 de junho, nopátio
do Colégio, juntamente com

a grandiosa Festa Junina do •
Homago.

NIVER
Sergio Santini (2/5), Gisele dos Santos (4/5), Solange A. Piermann
(5/5), Giselle R� Kuchenbecker(5/5), SidneiM. Lopes (6/5) e Joana
Breithaupt (8/5).

Attigos per« esta coluna devem ser enviados para Rua, João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC),
CtiJP: 89251-590. Se preferir, pata os fax: 371.-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.
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VelhinhosMilionários
Quem ganhou mais dinheiro com showsnos Estados Unidos em
961 Van Halen? Alanis Morissette? Sheryl Crow? Live? Nada
disso. Os campeões absolutos foram os veteraníssimos Jimmy
Page eRobertPlant, ambos ex-LOO Zeppelin, agora trabalhando
juntos. Eles embolsaram a bagatela de US$ 33 milhões e,400
mil em 69 concertos, de acordo com a ASCAP, Associação
Americana de Cantores, Compositores e Produtores, Para se

,

ter uma idéia, oVan Haien, segundo colocado, faturou US$ 32
milhões em 42. shows; o Live, terceiro em faturamento, levou
US$ 13 milhões em 81 apresentações e o Pearl Jam'(sexto'no
ranking), levou US$ 8 milhões em 42 subidas ao palco. Como
se vê, apesar do surgimento de sangue novo, o público ainda

prefere o bom e velho rock de, por baixo, 29 anos atrás ... (Shopping
Mus1c) ,

,Informativo Center So",
Títulos mais vendidos: Dl Club (Underground Moviinent),
,Virgulóides? (Bagulho no Bumba), Sandra de Sá (A Lua Sabe
Quem Eu Sou), Roberta Miranda (Vida). Principal
lançamento: Faróis Acesos.(O Nome Eu Nãó Me Lembro).

'.

"MuitaspessoiJs devem agrandeza desuas vidas,
aos problemas e obstáculos que tiveram de
vencer" (Spurgeon)

- - - - . _' - _ _ C I 1'1 E i'l\ Ja\ _ _ - _ _ _ - _ _ _ • _

Michael - Anjo e Sedutor,
- Direção: Nora Ephron

• - Elenco: John Travolta, Andie MacDowell,William Hurt, Bob Hoskins, Robert Pastorelli,
Jean Stapleton, Terry Garr, ...

• -: Gênero: Comédia,©
� .' S I N O PSE' , inquisidoras que já viram de tudo - de uma matéria de primeira página. Ele,

'O louco bate na porta e Michael, • Anjo e Sedutor fantasmas, OVNIs, e até Elvis, mas recebe uma carta de Pansy Milbank
encontra O' outro louco •

marca o retomo da diretora Nora nenhuma noncía que não pudesse ser (Jean Stapleton), que parece ser mais

Ephron, estrelando,o' ator indicado explicada com uma resposta racional. uma de suas brincadeiras:' ela, afirrnilescrevendo. duas vezes ao Oscar, John NadaosbalançoutantoquantoMichael, que o arcanjo Michael firmou
_ O que você está fazendo • Travolta, no papel de um ano vindo que aparece em Iowa com asas e barba' residência em Stubbs, no Iowa, e que

do paraíso e que é 'escoltado' por por fazer, Com sua filosofia celestial 'convenceu um banco-a ajudá-la a sair
Márcio?

•
jornalistas.aqui na Te)Ta.1l. história sobre a vida e sobre o além; Michael de dificuhJéldes financeiras.

'"7 Escrevendo uma carta, você, foi escrita por Pete Dexter & Jim transforma incrédulos em amantes e Pesquisas recentes revelaram que
'

Quinlan e Nora Ephron, que crnícos em pessoas que passam a 68% dos americanos acreditam .na
não estávendo! • selecionaram' suas .longas acreditarnascoisas.Ominecontaaiilda' existênciadeanjos.
_ Pra quem? experíênciàs como jornalistas para com as:atuações'memoráveis de Bob Mas após um extenuante trabalho

CURlo,nD' "D'E criarem os personagens que Hoskins, Terry Garr e Jean Stapleton. jornalístico, Quinlan descobre que
� • .,.,. -Pra mimmesmo! habítam o fífme, Quandoosrumore�daexistênciade pertence à minoria mais esperta.r::ir Isaac Newton (1642- ,_" Mas o que está escrito aí?

WiHiam Hurt, Andie Michael chegamao National Mirror, o Verda(le ou não, é seu trabalho seguir a

• MacDowell eRobert PastoreIli co- repórter investigativo desiludido Frank trilha desse suposto anjo, e trazê-lo a

1727), matemático, físico e - Não sei cara, ainda não estrelam' como mentes Quinlan (William Hurt) sente o cheiro Chicago a tempo para o Natal, - Programação vá/ida para" perfodo de 2 a BIS.

astrônomoing�ês,formulador, .recebi. • • ,.
'

• _

FONE·:' '371·5309'
'

:SP ORT WEAIL

Black
White

Av. Mal. Deodóro
da Fonseca, 1699
Fone: 371·7847

O Jaraguá do Sul· SC

Manequim
eModelo-B

.....

Rua Marina li
, i=�uoso, 180 �

,

,

ii!Fone/Fax. 372·3306
o.

aDi
�

Jaraguá do Sul· sc :c �
,,'

'

Q, U

Almagens & 'Fotografias MODA FEMIMNA E,
MASCULINA

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

RUA BARÃODORIO BRANCO, 157
F!)IIe: (047) 371·7431 • Jang� do Sul • SC

JOINVILLE
Cine Múeller 1 -

,

O Mentiroso (Iarnçamento nacional). '

Horários: 14h, 16h, 18h,20h,22h.'
Michael - Anjo e Sedutor.

(lançamento nacional).
Horários: 14h30, Uh, 19h30, 21h45.
O Retomo de Jedl. '

'.
I
,.
••
•

•

eine,Múeller2-

Cine Múéller 3 - ,

Horários: 13�30, 16h.
O Negociador.
Horários: 19h, 21 h30.

BLUMENAU
eine Shopping 1 - O Mentiroso '(lançamento nacional)�

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.'
Cine Shoppi"g 2 - Michael - Anjo .,Sedutor. :

(lançamento nacional).
,

Horários: 13h30, 15h30; 17h30, ,19h30,
21h30.

I

•

•
•

(tt:liftn1
CORRETORA DE SEGUROS

R. Procópio Gomes
de 01iv�ira, 22

Jaraguá do Sul- SC'
FoneIFax: (047)
371-3633

, ,

TODOMUNDOAMADARI
'TODOMUNDOAMA GANHARI
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CORREIO DO POVO· 8
. Iz_....·-----Jara.....:guá-._do_S_�_2_d_e11UUO__·_de_1_99...

7

DA'7RADIÇAD
.

erG LAF(1 JARAGUAENSE EM FESTA
'POR CONTA "trXVI 'RDDIID .ULO INle1tESTA"IIAL

. '. .

.
.

.

l

Al ,stá' a
.: imalJem parcial tio Parque de Rodeios I�UIJUS�O Demarchi'!

Este ranch» tem porteiraJ mas não tem tramela! E por isso a

patronalJemJ e toda ·.a chirusada tio erG. Laço laralJuae�se te
.

·esperam 'Jol,"dias IS} .16J .f7 e 18 de maio para a tradicional festa
lJaúéha. Com muita laçadaJ lJineteadaJ fut...bot, inflernadas artísticasJ .

.

.

"

o tradicional churrasco 1J0rdoJ aquefe �himarrão e dois IJrandes
fandanlJos.

.

o 1'2 NA PE$QUISA
Matriz: 372-2779
FiliaI: 376-8421

• � melhor- carne da cidade»

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

JARAGUÁ DO S,UL;· SC

Gráfica e

Editora CP Ltda.

Despachante

CILO
I

rrofêM(ii\ri),?IUlri COMÉRCIO�lSlMJliUtN�ltUiJ Ia

-: DE CARNES
E FRIOS

Rua Waltet
.

Marquardt, 1180
Fone/Fax:

371-1919 372-3363
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. I

Sed:e campestre �.

preserflada até
.:

hoie, é utilizada
para seratr o .

.

tradickmaícerreteiro
ao pessoal da

JaraguâdoSul, 2demaio de 1997 ����__'_" ro_mm_I_o_oo_ro_V_O_-9
DA .7RADIÇAD

!
I

i
I .

"

,

.

•
. ,

. \
I
•

.. ,I
�

E falando em ,fandanflOSj o erG Laço Jar�fI�aense
tem a felicidade de, neste que é o seu XVI' Rodeio],

, .

I :

inauflurar a noa« sede social (o lJrande flalpão de
fandanflosJ com 1.020m2e capacidade,para duas
milpessoa». Parabéns!.

,

. SPÉZIA & elA. LTDA'.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

DISK-CAÇAMBA - 372-0300
Ruà João Januário Ayroso, 772

Fone/Fax: (047) 372-0300· Jaraguá do Sul � SC
,

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

, .'.

campelra nas
dias de rodeio

IRENECABELEIREIRA
TUDO EM CORTE, PENTEADO"

PERM�NENTE, ACETINAGEM, TINTURA, ETC.

Rua Domingos Sanson
. Fo.ne: (047) 372-0728

Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
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VíDEO
�'

llMt lIOISli VEBQMICA HAMEl.
, ("!*DotIt)·, ,o,� ..... ,' 1I'vHl

NUM

PISCAR
'DEOLHOS

Umpiscar
de olhos"
Sunnye seu marido,

- Jesse, estão presos há
16 anos. Foram
envolvidos na.mortede

-

dois policiais, quando
tentavam ajudar urn
amigo que escapava da

'

prisão.
Mas o pior pesadelo'
ainda está para
acontecer, Jesse foi
condenado amorte

«li

pelos assassinatos e a

data de sua execução
está marcada. Sunny
está desesperada, foi
obrigada a passar anos
em urna prisão, foi
separada de seus, filhos
e o homem que ama
está com os dias
contados.

Quando Micki, uma
amiga de-infância,
descobre que Sunny
está na prisão, decide

, ajudá-la. Convencida
dá inocência da amiga,
inicia uma

investigação, 'aciona
advogados e sai a

procurade novos fatos,
de algo que possa
esclarecer o que

,

realmente aconteceu
naqueles. poucos
segundos ... segundos
quemudaram
,totalmente a vida de

'Sunny.

Alenda do

rubiprateado '

Quatro pessoas em
,

busca de uma lenda '

e de realizar' seus '

maiores sonhos.

Tommy Town, um
jovem emprésário,
Bill McLean, um

. .

nuneire

desempregado e
,

beberrãoe Kay
Rainie, viúva de um

,
mineiro, que tem

que cuidar.sozinha
de uma casa e de

Matt, seu filho, de
lSanos.

Tommy-compra
uma mma

abandonada e sai a

procura de mineiros

para acompanhá-lo.
, É assim que conhece

Bill, Kay eMatt,
'

Todos vêemnesta

expedição a grande
, chance de suas

, vidas, mas terão que
'enfrentar muitos
.obstãculos antes de
conseguirem provar
que seus sonhos

'

,

podem virar
reàlidade. 't
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Do� de uma

beleza que
contagia .0 grande
público, Luiza ,

Thomé, a Scarlet
da novelaA:

tndomeds, da 1V
'

.Globo, vem

agitando a novela
com seu tipo'
exuberante, e fatal.
Scarlet é uma

mulher

extremamente

sensual, onde suas
,

formas estão

constantemente

colocadas em cioee
absoluto. Nestas

horae, a

vulgarida0e
poderia tomar

conta de seu

personagem ee não

fosse a verdadeira

paixão e a

fidelidade que tem'

por seu marido, o'

prefeito Ipiranga
(Paulo Bet�i); Mae
a grande marca de
seu personagem
fica ,por conta .da
mulher

determinada ou

simplesmente
"vitaminada" , como

ela mesma ee

autodefine, onde
luta por' ideais
ligados a família e

principalmente ao

seu marido,
Atualmente,

,

,

I

Lulza Thorné tem
garantido ,bons

, personagens na lV,

especialmente por
ser

constantemente

considerada o

símbolo sexual do
Brasil. Na novela
Fera Ferida, em 'que.:

fez o papel de
, Maria, ,dos
Remédios; "abafou"
um pouco de sua

sensualidade",
mostrando que ela
não vive apenas
deste artifício para
'fazer novela Mae,

apesar de,la não:
aceitar muito o

títUlo de eex eimao;
Luíza não poderá
fugir dele' agora,
diante do '

personagem male

do que atraente

que interpreta!

PrevenÇão
A pele 'ressecada das pernas é a principal região

'a ter pêlos encravados, pois o ressecamento não

permite que os pelinhos saiam naturalmente

conforme vão nascendo. Omelhorjeito de evitar este

tipo deproblema éhidratarapele com óleos vegetais,
como o de amêndoas.

Outra alt�rnativa é a esfoliação natural.' Basta

m�sturar quatro $otas de óleo d� amêndoas em u� ,

colher de sal marinho iodado (encontrado em
, ,

supermercados ou em lojas deprodutos naturais). ,A
mistura' deve ser passada suavemente pelas áreas

, afetadas' (de preferência 24 horas antes da'
•

depilação),
'

.

Chega de sedentariSmo!
Andar em, ritmo acelerado, ou o equivalente a

quatro quilômetros em meia hora, faz o corpo

queimar 32.0 calorias. O mesmo que nadar 1200
, metros ou pedalar 11,5 quilômetros ness.es mesmos

30 minutos. Além de afinar a silhueta, a caminhada
ainda melhora o desempenho do coração, amplia a

capacidade pulmonar e elimina o estresse. O ideal

pata um corpo é 'caminhar 45 minutos pelo menos

três vezespor semana.

linha dos OlhoS
Cremes hidratantespara o contorno dos olhos são

excelentespara retardaraquelas ruguinhas. Por isso
a'escolha dos. cremes é muito importante. Se forem

, ',muito oleosospodemprovocarum certo inchaço nas
pálpebras inferiores- Os hidratantes de textura fina
serão 'absorvidos' rapidamente pela delicada pele'

, desta região. '

Gir,lecologia e Obstetrícia
"

Dr. Dagoberto
� Quadros Royes

Rua João Mareatto, 13 � Sa/a'105
Edlffelo Domingos Chlodln/
Fone: (047) 372-2294

.

cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul - SC

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



·ivenáoem
, '

Inti - Liceu daVída MAUR�
VEíCULOS

, Carros Nacionais
e Importados
Rua Barão do Rio

�ranöo, 353 - Centro
Fone: 372-1132

,

.

oferece 'vagas para:
Aulasde Yoga, segunda-feira à noite, das 19:30 äsZlOühoras.
Aulas de Desenho & Pintura, com a professora Sandra, quartas
feiras, à tarde das 15:30 às 17 horase à noite das 18:30 às 20'horàs.
Terapia de Grupo, Vivendo, Sentindo & Transforniando a

Menopausa, com as psicólogas,LúciaHelena eMilene (deJoinville).
'Sextas":feiras, há cada quinze dias, dasl S às 20:30 horas.
AR,T'E
O Museu Nacional de Belas Artes - Masp expõe 33 quadros do,

,
.

..1 • "

mestre do Impressionismo e reproduz ambientes de sua .casa em

Giverny.

Um passeio nos jardins de ClaudeMonet
.. '

,

.

Janete Marcatto está trazendo ao seu" alcance'a .oportunidade de
visitar em São Paulo a exposição dê ClaudeMonet que se realizará,
no Masp de21 de maio aô dé junho. São 23 quadros pertencentes

, à fase conhecida como "de Giverny", o jardim da casa do mestre
. . '. .

.

,

.

do impressionismo, onde ele viveu dos 43 anos até a sua morte,
aos 86, em 1926. '

'. .

A viagem terá saída dia. 19 de junho (às 23h) e chegada em Jaraguä
.

do Sul, no dia 22 dejunho, em ônibus leito; para visitar a exposição
.

de Claude Monet. (no Museu Nacionalde Belas Artes), também
como visita à Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, ao

.

Shopping D & D e ao Mube.
Reserve sua vaga pelo fone/fax: 372 -1141

E L- E T R Ó·L I 5 E
Depilaçio Definitiva

Elimine DEFINITIVAME�TE todos os pêlos
indesejávei$ de seu corpo e rosto.

Método eficiente e seguro.
Informações e demonstraç� sem compromisso.

I CLEIDE LOTITO
R. Manoel Luiz·da Silva, 139 (lateral Fórum).

Fone: 372-3325 ..

"tI!'IJ' ."
"

,�vi4ja1t ê�
Contat8�nos:' 371-0520 Ir

I:

·
.

IRENE ZELAK'
Parapisic6lóga (desen.volve trabalho com 1IUJntroterapia)
Setliada em CuritibaàA"enida 7 de Setembro, 1924

'

II Telefone: (041) 362-1648.
'

II '* 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 .

Alend� em Jaraguá do SuI,mensalmente no centro
.

INTI· Liceu da Vid,.· TeJ.: 372�1141

SE VOC� SOFRE DESTES MALES: .

Enxaqueca. torcicolos, escoliose, stress, depressão.
problemas menstruais. sinusite; rinite, má-digestão.
insônia. etc. Através destas téçnicas você conseguirâ
obter a cura radical ou melhor qualidade de vida.

Dr. Temogim
·

'Schreiber Perotti
"

.

Quiropatia e Mllgnetoterapi.
INFORMAÇÕES: 3'l2�1141

' ..
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Jaraguá do Sul, 2demaiode 1997
.

CORREIODOPOVO - 7MÓVEISLASSIFICADOS DE

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 '" sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

VENDAS
Sala comerial térrea com 77,5Om2 no CentroEmpresarial Market Place, rua Reinoldo RaU,.centro

·Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2

Venda de lotes financiados no Lot.' Vicertzi e .Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa" de alvenaria com 70m2 no Lot.. Vicenzi e Gadotti
Chácara em' Corupá co"!, 131.000,OOm2 Com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos. com 88 morgos tendo casa; luz e água.
Chácara à 6km do .centro com 50.000,OOm2

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

VENDAS
CASAS

Casa em alv. com 68m2 + 60m2 em

construção, terreno com 846m2 - Rua 637

(lateral Rua Francisco Hruschka) Jaraguá
Esquerdo. Preço: R$ 25.000,00 (negociáyeis)

Casa em alvenaria com 180m2, terreno com

450m2, casa com piscina, 2 churrasqueiras.
Rua José Pavanello (Ilha da Figueira)

Preço de ocasião
'

APA�TAMENTO
Apto. com 2 dormitórios, sala, cozinha,

,banheiro, lavanderia e garagem com 85m2•
Rua 25 de Julho (Ed. novo)

Preço: R$ 40.000,00

COMERCIAL,
Sala para consultório cl 40m2.

Ed� ,Cen�ro Médico (centro)
Preço: R$ 45.000,00

LOCAÇÕES
- Casa de alvenaria contendo 3 dormitórios,

sala, cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. Rua José Emmendoerfer, n2 631
,

(próx. Apae)
,

Casa de madeira contendo 3 dormitórios,
sala, .cozinha, banheiro, lavanderia e.

garagem.

Rua Jacob Gesser n2 30
(próx. CoI. Alberto Bauer)

- Apto. contendo 2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro e garagem.

.

Rua Procópio Gomes - Ed. Maguillú ,

.

(próx. Galpão Antares)

--- ..
I
•
•
•
•
•FONE: -(047) 372-2734.

Vende
TERRENos'

•• T,rrenos'c/ 378m'. Rua 683 O' Juliana- Barra- R$ 13.000,00 •• Terreno c/ 384m', Jardim Hruschka • II • São Lufs • R$ 3.000,00 entrada + 20
x R$ 300,00 '

•• Lotes Res. Imperador' R. João j. Ayroso, R$ 3.000,00'entrada e + 3Ox233,33.total R$ 10.000,00
• Terrenos tct.ouro Verde, após a Malwe&· 20% entrada, saldo em 3Ox· total

• R$ 10.000,00 '. •• Terreno c/ 450m', Lot. pàpp· aceita,F·4000 ou Mercedes 608· R$ 22.000,00
• Terreno c/ I .384,SOm' • R. Augusto Schwartz, Amizade· R$ 6.500,00 em 12x. .

I· Terreno c/ I 40.480,OOm' • Ribeirão Grande da Luz. Acena trocar por terreno Ina barra do Rio cerro- R$ 20.000,00 ,

• Terreno c/ 448,OOm', Loteamento Papp Rua 541 • R$ 26.000,00

•• Terreno c/ 225.000,OOm', no Bairro Amizade, distante tkm do·centro· R$.350.000,00 (Financiado) ,

,

• Terreno c/ 31 5,OOm', Lot. Dayane;Bairro São Lufs· R$ 2.400,00 de entrada +

.��_OO
'

•srnos

I· Sftio c/ 37.000,00, casamista c/ 100m' e outra de madeira c/70m',uma lagoa, •espaço para novas lagoas, I 5.000m' em pastagem,localizado em Rioa da Luz·
TiaMacucoGrande, dislantem 10km da malweà acena casas na.Barra comoparte

.• do pagamento· R$ 27.000,00 • parcelado. •• Sftlo c/ 14.600m', terreno um pouco irregular, -com casas de madeira de
97,50m', 3 qtos, com árvores frutiferas, pelmnÇl, ribeirão para lagoas· R$

,.26.000,00, aceita carro até R$,4.000,OO.

'.• Chácara c/ I 15.000m', Rio-Cerro II, distante 700mts do asfalto, casa
alvenaria c/ 170m', garagem, churrasqueira, dois aviários pl 12.000frangoscl
I automático, 50% da área pfaina, bastanté água para fazer lagoas· 50% entrada, ._aceIta carro novo, saldo a combinar· total R$ 85.000,00. •

•

IC�SAS .

' ,

•• Casa demadeira c/7Om' terreno c/2.01Orn'· Rua Horácio Rubln,I, 706, na Barra
• RS 35.000,00. ,

•• Casa alvenaria c/80m', terreno c/'6OOm', TUa Klain, 3km após Parque Malwee ••

• R$ 15.000,00 '

. _

• Casa alv. c/ 9Om', terreno c; 609m'. R. AHredo Behnke • Bairro São Lufs· R$

•23.000,00 '.• Casa mista c/ 180m" R. Maria Nagel, 202· Bairro São Lufs • R$ 20.000,00
• Casa de alv. semt-acabada, Rua Elisa Maess, Tifa da Mosca· Lot. Milbratz •

• aceita carro RS 20,000,00 •• Casa de alvenaria c/ 152m', 3 quartos, garagem pl 2 carros • Rua Oscar'
Schneider, na Barra do Rio Cero • RS 26.500,00

••
Casa de alvenaria cl 120,00m', 3 quartos, toda murada, terre�o c/ 568"OOm"

•.
bairro São Luis· R$ 45.000,00
• Casa mista e lanchonete c/ 120,OOm', RIo,Cerro II· R$ 25.000,00 (parceladot

••
Casa alvenaria c/ 120,OOm', garagem, 2 bwc, terrenoC/686,25m' (15X45,75)••RS 22.000,00 acena carro, negociável. ,

I'��� " '.• Apto. 2 quartos' R. Hbráçio Rubinl, defronte NANETE • RS 230,00
• Casa madeira c/ 2 qtos, garagE!m, 2.000mts, após Parque da Malwee • R$

I�OO
'

.'• Casa alv. 2 qtos, Ribeirão G. da Luz, 1523· próx. Ceval, casa n' 3'· R$'13O,OO
• Salacomerclal c/ 100m', RU,a Pastor A. Schneider, 1.412 na BARRADO RIO

•
CERRO· RS 250,00 '

•• Casa alv. 3qtos, ga(llgem • R. WollgangWeege s/n', na BARRA, após Parque
Malwee • R$ 200,00

,
• Casa madeira c/2.quartos, distante 2,OOOmts do Parque Malwee· R$ 200,00 •• Galpão constr. mista c/ 100m', para bar, discoteca, oficina, ercearia, 2km após
Malwee • 'R$ 250,00

-

,

I· Casa madeira c/3 quartos,+Qaragem em alv.,· R. Botafogo, 73· R$ 300,00 I• Casa de madeira c/2 quartos, Rua 634, fundos, Tifa martlns • RS 200,00
• CSsa dI! alvenaria c/4 quartos, garagem· Rua AHredo Behnke, 430 R$ 250,00

•' Casa de aivenaria c/2 quartos, garagem, lavanderia, Rua Abramo Pradi, 212,.casa 02 • R$ 230,00
'

• Casa de alvenaria c/ 3 quartos, geragem, lavanderia· Rua bramo Pradi, 212,

I casa 01· R$ 280,00 •'

• Casa de alvenaria c/2 quartos, geragem • Rua Pastor AI�rto Schneider, 2741
,

• RS 200,00
, .

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

, lERRENOS'

'1 LotedeesquinaLot. KuisManfrini loten°46 - R$ 8.500,00 ILote cl 950m2 Lot. LuisManfrini lote n° 47 � R$ 8.000,00,
, Terreno cl L540til2 próx. Scar - Centro - R$ 100,000,00

Terreno cl 5. 1 84m2 Rua 199 (Vila Nova) R$ 140.000,00

I
���e;.��Mafrini (com fundamentodecasa (lote n° 139)

I'Terreno Rua'Domíngos da Nova cl 260m2 - R$ 75.000,00 '

Terrenoc/ 85,OOOm2Molha ao ladodagruta-R$ 90.000,00
Terreno cl 575m2 Lot. Versalies II (Lot. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15.000,00,

,

I
'. CASAS

'ICasa rnadeira cl 40m2 - Ana Paula 111- R$ 15.000,00
,

Casaem alvenaria c/I00in2 Ana Paula II - R$ 35.000,00
Casa em alvenaria

a,'�roximadamente 300m2 - Jaraguá
Esquerdo - R$ 95,000,00
Casa em construção (alvenaria) 100m2 (3 quartos, 1 suíte,

I
sala.! banheiro, cozinhalavanderia) Jaraguá-Esquerdo

-I
R$ 28,000,00 '

.

Casa mista com I lümêRua 326 José Narloch - Jaraguä-,
.

Esquerdo - R$ l8.00ö,OO '

'

� Água no Ana Paula IV lote n° 100- R$ 15.000,00

COBERTURA

I
Apto. Edifício Argos com 250m2 - R$ 200.000,00

I'LOTES FINANCIADOSA PARTIRDE

R$l.000,OODEENTRADA
Loteamento,CiriloZanghelini
Loteamento Ouro Verde

I LOTESF.NANCIADOSAPART.RDE IR$ 2.000,00DEENTRADA '

Loteamento Campesampiere
LoteamentoConstantino Pradi
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UBLICAÇÕES EGAIS Jaraguá do Sul, 2 demaio de 199,'

EDITAL
'ALUGUEL

DETRAJES
\

'

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdé.lia Lehmann, Oficial do Registro Civil do ]ODistrito da Comarca de

Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim âe se habilitarem para casar

os seguintes:

EDITAL N° 21.059 fie 22-04-1997
RONALDOBOETTCHER EANDRÉIABECKER

Ele, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Campo Erê, 92, Itaum, Joinville, neste Estado, filho de Renaldo
Boettcher e Romilda Boettcher.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Luís Alves; neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Águas Claras, 718, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de
Gentil Becker e Édia Kammer Becker.

EDITAL N° 21.065 de 23-04-1997
JACKSONKUCHENBECKERE PATRÍCIAMARQUARDT

Ele, brasileiro, solteiro, joalheiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Cabo Hadlich, digo, CaboHarry Hadlich, 373, nesta cidade, filho de Silvino
Kuchenbecker e Ilse Bartel Kuchenbecker.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente
na Rua Domingos Rosa, 100, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Adolar

Marquardt e Edeltrudes Marquardt.,
,

EDITAL N° 21.067 de 23-04-1997
MAUROLEMKEE INts JURELITE PISETTA

Ele, brasileiro; solteiro, auxiliar de escritório, natural de Matelândia..Paraná,
domiciliado e residente na Rua Henrique Janssen, 95, Jaraguã-Esquerdo, nesta
cidade, filho deWiUy Lemke e Alida Sieverrdt Lemke. '

"

Ela, brasileira, -solteira, digo, divorciada, gerente administrativa, natural de
.

Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente na Rua João Planinscheck,
1.789, nesta cidade, filha de Natalim Pisetta e VirginiaMaiochi Pisetta.

,
.

EDITAL N° 21.070 de 24-09-1997

Cópia recebida do cartõrle de Schroeder, neste Estado
ALÍRIOGAEDTKE E SIMARA LIETEERHARDT

Ele, brasileiro, solteiro; técnico em contabilidade, natural de Schroeder, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Marechal Castelo Branco, 5.1'57, em Schroeder,
neste Estado, filho de Ari Gaedtke e Reli Estrelow Gaedtke ..
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de contas, natural de Jaraguá do Sul;domiciliada e

residente na Rua Manoel.Francisco da Costa, 5.425, nesta cidade, filha de Alcides
Lourival Erhardt eLidia Tecilla Erhardt.

E.para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital,
que será pubUcado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15
(quinze) dias.

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 Tituleis
contra:

.

Adelia Machadá Martins - R,IJoãô Januário Ayroso, 1877 - Nesta:'
Ademir Reinhold - R. Rio da Luz - Tifa União � Nesta;
Antoniel Resende da Costa - R. Germano Marquardt. 310 - Nesta;
Avelino Wolf., Estrada Pedra de Amolar - Corupá:
By House lnd, Com. de Art. de Mad. Ltda. - R. Procópio Gomes de Oliveira, 1263 - Nesta;
Construção Ind. e Com. Ltda. - R. Antonio Gesser. 74 - Nesta;

.

Calce e Leve Calç, Ltda. - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Calce e Leve Calç. Ltda. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Cani Com. de Veículos Ltda. - R. Adélia Fischer, 164 CXP 1625 - Nesta;
Cani Com. de Veículos Ltda. - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Clair Menegueli - R. João Wiest Junior, 2001 - Água Verde - Nesta;
Comercial Osni J. Andreazza Ltda. - R. 8,33 _. Ermelina T. Menel, 11.6 - BR-280 - Nesta;
Casa das Rações Arno Ltda. - R. João Doubrawa s/no - Nesta;
Domus Ind. e Com. de Móveis Ltda. - R. João Tosini, 1806 � Corupá;
Disk Caçamba l.tda. - R. Rod. BR-280 - Km 69 - Nesta;
Ourique Malhas Ltda. - R. Alexandre Koeller 51 2 - Nesta;

,

Dirsa Baade e ou Adernar Gutz - R. Manoel Francisco da Costa, 5004 - Nesta;
.DaIerrá Ind. Com, Ltda. - R. 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
Empleitec Empreitera Mão-de-Obra - R. Ney Franco s/no - Nesta;
Empleitec Empreitera 'Mão-de-Obra - R. Ney Franco s/no - Nesta;
Elário Kohlbrausch - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Elaine Kappaun - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Frigorífico Theilacker - Estrada Três Bios do Norte - Nesta;
Gilberto Uliano - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
GS Ind. Com. Serv, Vest, Ltda. - R. Leopoldo' Malheiro, 125 - Nesta;
Gilberto Nicoluzzi - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
HS Ind. e Com. Produtos Alimentícios - Estrada Braço do Sul - Km 25 - Nesta;
HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios - Estrada Braço do Sul - Km 25 - Nesta;
Irion Mundt' - R. Germano Marquardt, 31 O � Nesta;
Judite Amorim K01scheski - R. Venancio da Silva Porto - Vila Lenzi - Nesta;
Loja Sanrio ttda, - R. José Narloch, 122 - Nesta;
Loja Sanrio Ltda. -. R. José Narloch, s/no - Nesta;
Luciano Cani - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Lallo Com. Hepres. Ltda. - R. Julio Pedri, 201 - Nesta;
l.uwa Frig. Com. de Carnes Frio ltda. - R. Roberto Ziemann, 2001 - Nesta;
Lajómira Artefatos de Concreto Ltda. - R. Joaquim' F. Paula s/no Chico de Paula - Nesta;
Luciano Tobia - R. Ribeirão Cavalo s/ng - Nereu Ramós - Nesta;

.

.

Multifrios Alimentos Com. Repres, - R. Florianópolis, 45 - Nesta;.
Metalúrgica Marle Indl. Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178, - Nesta;
Mercearia Walter Marquardt - Est. Geral Garibaldi, 5305 - Nesta;
Moacir Civiero - R. lado pequeno s/no - Mini Mercado - Nesta;
Mattair Voltolini - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
'Malharia Veste Bem Ltda. - R. Rod. BR-280 Km 219 - Agua Verde - Nesta;
Marceu Finta - R. Pedra de Amolar s/no - Corupá:
Marceu Finta - R Pedra de Amolar - Corupá;

.

Miguel Ao A. de Lima
_

R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Marcelino Palaczeski - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Mawi Com. e Repre�. L'\da. -'R. Carlos Eggert, 309 - Nesta;
Normando e Bosco Com. Repres. Ltda. - R. Francisco Hruschka, 276 .- Nesta;
Normando e Bosco Com. e Repres. Ltda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta;
Osvaldo Guenze - R. das Saudades, 92 - Corupá; .

. Paulo Cesar Arcjenght - R. Claudio Tomazeli s/no - Nesta.,
Papelaria Rio Cerro Ltda. - R. Rod, SC 416 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Anna Jarsten, 184 - Nesta;
Radtke e Souza - R. Servidão 66 LT R H 440 - Nesta;
Rac Ind. e Com. Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paula - Nesta;
Refrigeraçãó Jaraguá Ltda. - R. Roberto Ziemann, 2905 - Nesta;
Sandro Fossile - R. José Etnmendoerfer, 644 - Nesta;
SPK Petróleo Ltda. - R. Rod. BR 280 Km 4�, s/no - Guaramirim;
Tania Maria de Oliveira - R. Domingos Rodrigues da Nova, 334 - Nesta;
Transrnaqna Transportes Ltda. - R. Rod. BR-280 Km 56, 13500 - Nesta;
Tiago de Almeida Luz Filho e ou Dirce Maria Zanella - R Fernando Marquardt, 187 - Nesta;
Valdir Lazaratto - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;

. .

LS/Jaraguá do Sul; 30 de abril de 1997
.

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

JOLIZZI Cristais e Presentes

.Coração de Mãe
, não se engana.

Presente é
.

na·Arca.

Marechal, 7�6 .. Fone: 371-2811

PREÇOS DE FÁBRICA
En�omendas de lembranças em

cristal para casamentos,
.

comunhões e outros

A partir de ·R$ 1,50

T'Posto de Vendas
de Cristais de

Jaraguâ âo Sul

RuaVenanciodi Silve Porto ,
WEG I I

, Ii Denwi:hI
R. P•. ,can..
Alberto

IJacob, Rua óonaAntonIa

LGjIo
dIIV11a

ArleLltje
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.

W; Rega&3. ,��I
.

""'�
.

'

.

CG 125 Titan••••.•...•••.•�••••R$ 74,88 Solícíte a visita de

CBX 200 Strada.••.•.••••..R$ 113,50 um vendedor pelo
XLR 125•.••••••••••••••••••••••••R$ 95,50
Cl00Dream•.•••.•..•.••.••.•••R$ 61,88 371-2999
Rua Adélia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

LAVAÇÃO

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS

372�3719
. .

'em' 1, novo por R$ VENDO 3 máquinas de
.2'00.00.Tratar. 371- lavar. Tratar 975-1241.
9431

VENDO carretinha
TERRENO - 2 terrenos para carro. Tratar 372-
na Barra do Itapocü 0951.'
900m2. Tratar 371-

DT 180 ano 87,.por R$ 0687. VENDE-SE bicicleta
1.200.00. Tratar rua

. ergométrica por R$
Rio de Janeiro, 87 ao VENDO freezer, 250.00, máquina '�e
lado oficina Vieira. geladeira e 2 bicicletas. �screver por R$90.00, "

Tratar 371 ..7509. Tratar 372-301}. mesa preta por
R$200.00. Tratar 371-
5842.

vendo 90 Kg de 'estopa.

MÓVEIS para loja e

toldo por R$ 1.400',
. mqis estoque R$ 2.500.
Tratar 975-0072.

VENDO porta
.

pantografia 2.80x2.00

por R$ 200.00 ou a

combinar. Tratar 372-
3581.

antiga FAMAC n440,. ALUGO casa:e vendo

aceito .carro. Tratar no geladeira,. Io�n'o
local. microondas e vídeo

cassete. Tratar 372-

APARELHO DE SOM 2706.
Gradiente. com CD

completo por R$ 500.00
e máquina. retafafi por'
R$ 400.00. Tratar 371-
6032.

LICHADEIRA nova por
R$ 120.00 e motor de PARATI ano 86, em

"máquina Mullerpor R$ .. ótimo estado.' Tratar.
20.aO.Trafar

.

Rua 371-7214.

Joinville, fundas n 1583
comIsolde.

ACORDIÃO - 80
baixos. Tratar 372-
0983.

APARELHO DE SOM 3

SANTANA ano 88, a

álcool porRs 6.200.0'0,
aceito carro de menor
valor. Tratar 372-2208.

COMPRA-SE casa .de
R$ 18 à 20 mil, paga-.
se a vista. Tratar Rua

JoÃo Picoli, 313 centro

até 12hs.

ALUGA-SE 'casa em

Schroeder.Tratar Rua
Avelino Floriano de

Borba, 135 comSilvino
na Figueira (R$140.00
à R$180.00) .

�.
.

I

COMPRA-SE casa de
até R$ 25 mil. Tratar,

372:.2964.
VOLKS - FIAT • ,CHEVROLE:r � FORD

QUALIDADE'·CONFIANÇAEHONESTIDADE COMOMELHOR ,

'MONZA· ano 86, 4

PREÇODAPRAÇA·VENHACONFERIR·FALECIZECA LANCHONETE na portas, completo com ar PRECISA.,SE de,
Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro.Vila Nova Procóp io . Gomes' por R$ 5.500.00.Tratar telefone para alugar.

__p_'_óx_i_m_o....B_e_ir._'B_R_iO....·_-�_o_'n_e_:_fO_4_7J_3_7._'2_-1__O_'29_._..I .. completa em frente a 372-3094. Tratar 376-3037.

orgão
pequeno e compra-se
terreno em Guaramirim,
Figueira até R$ 6 mil:
Tratar 372-1610.

PROFISSIONALISMO _ CORDIALIDADE _' HONESTIDA'DE··

Rua Major Julio Ferreira, 244 ., Vila Lalau - Fone: (047) 371-505i - Jaraguá' do Sul - SC
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CORREIODOPOVO ..10 CLÀSSIFICADOS DE VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 2 de maio de 1997

PÁRA-BRISASJARAGUÁ,I ComérciodeVidrosNovos eUsados paraAutos
,

Colocação de Pára-Brisa Colado

Pára-brisaGol·RS 65,00 cl colocação
Pâra-braaCorsa degrade. R$l60;OOclcolocaçãoRua Jolnvllle, 2655 Pára.b' . p,",!:' degrad • R$190 00 _I 'I N

(ao lado da Arweg) ma ...0 e
"

u co ocaçao
,

Vila Lalau Pára·briuCaminhãoVolkswagen·R$l25,OOclcolocação
Jaraguá do Stil· se VidroPortaEscort.R$33,OO
Fone: 371-5547 �entocom chequepré-datado.

BM Automóveis
COMPRA VENDE . TROCA, • 'FINANCIA

Tipo 1.6 ie gas,. 95 ' "- verde
Goi CL Çlle. 87 cinza
8elina LDO ale� 83 bege
Fusca 1 ;300 L '

gas. 80 azul
Del ReyGL ale. 89 verde
Santana CL

'

ale. 89 azul
MonzaSLE 'ale. 92 azul
RX 180 gas. 82 vermelha
Parati alc.: 83 branca
FUSCA ANO 73 - BRANCO - R$ 1.850,00

CARTAo�º�4,AzU['�A�;�l'í'ENTE
'R��R�i;'old�Rau, 230'�1'çe�t..p ;;it\i�,,;'

, Fone: (�7) 372-1.122. Jara.9ué ��,��I.,�?�

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

. 'Peugeot, Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO

II
I
I

'CIVEL VEíCULOS
, Rua Joi'nville, 2757

Fone: (047)' 372�3300 ,,ou 973�9972

ALUGA-SE R$' 50,00. saúde, muitas medidas e

celulite.
Eliminando a flacidez
sem fazer exercício.
Produto totalmenie

GATO PERSA compedi- natural, peça hoje
gree por �R$ 50,00, _ mesmo o seu produto
tratar rua pelo fone 371-5475 com
Massaranduba, 48, vila 'Matlise '

em

casa apenas
próximo ao postoMime.. Tratar na Vila Lalau,
Tratar 376-7121, rua Massaranduba, 48

com Nina..
CASA aluga-se '4 peças
na Bernardo Dorbusch,
1950 ou 1917 e vendo
sítio 15milm2porR$ 30
mil'à combinar.

Lalau com Nina. ' hor.comercial.
SALA COMERCIAL

alugo no Calçadão da
Marechal com' 60m2,
primeiro piso.' Tratar
372-0405.

TERRENO vendo ou

trocopor veículo terreno
com 15 x 27m no Bairro

Amizade. Tratar 973-
5749:

GARELLf. - vendo uma
garelliAVXMonark ano
87 em ótimo estado por
R$ 400,00. Tratar rua
Rodolfo Tepasse, 132 -

Guaramirim ou 371-
,

0622 com Walter.

,

.

VENDE-SE um berço,
colchão e um andador

" (para bebê), tudo por PERCA, PESO com

Antes de rodarpor
rodepor aqui.

_,

ai,
Classificados do

, CORREIO DO POVO,
certeza de bons

_, .

negoclos., '

·Anuncie!
371-1919
;372�3363
371-1944

-,

Oficina mecânica e injeção eletrônica '

Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

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



Jaraguá do Sul, 2 demaio de 1997

.

CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS "

CORREIODOPOVO -11

,

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,.

VEICULOS NOVOS
-

CAMINHOES
PalíoED vermelho 97 OKm NOVOS
Corsa super 1.0. vermelho

. 97 . OKm
Fiat Pálio Ed 1.0 azul 97 OKm M.B. - 1214/51 branca OK

Goi mi 1.6 . branca 97' OKm M.B. - 1218/48 branca OK

Ford KA azul 97 OKm M.B. - 1218/51 diversas OK

Pálio EDX 2pts 97 OKm M.B. - L1418E/48 branca OK·

Corsa Wind 97 0Km M.B. -1621 branca OK

Corsa Plus CPL 97 OKm
USADOSPálio.EL 2pts 1.5 97 OKm

Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm V.W. 14210 truque carroço bege 91
Corsa Sedan GL 97 OKm

Ford 'Cargo 1418 tr:uque basculante
.

branca 89
ParatiCUmi 97 OKm
Kadett GL 1.8 97 OKm

Ford F- 11000 Toco carroceria 89

Tipo 1.6mpi 97 OKm V.w. 14210 truque carroço branca 89

Logus CU OKm V.W. '14210. truque carroço branca 88

Golf GL 1.8 97 OKm . V.W. 7.90 carroceria alTl8rela 88

Tempra 8v + ar 97 OKm Catreta Pas�j; III eixo branca 87
Tempra 16V + ar 97 OKm V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86
Vectra GL 97 OKm F-4QOO baú térmico vermelha 85
Vectra GLS 97 OKm

Volvo N10 cavalo mecãnico.XH branco
Vectra CD 97 OKm

85

Omega GLS 2.2 97 OKm Chevrolet toco carroç. vermelha 83

OmegaCD4.1 97 0Km M.B. 608 carroceria azul 8t

Santana mi 1.8 97 OKm F-100 azul 80
Santana mi 2.000 97 OKm M.B. 1513 trucado vermelha 79
Ranger XL OKm Chevrolet chasst azul 78
S-10 sp 97 OKm F-4000 hidráulico baú çãmara fria branca 76
'5-10 Extend Cab 4.3 97 .0Km
F-1000HSD 97 OKm

Ford F-600
.

azul 76

'Blaser DLX 4.3 97 OKm M.B. 608 baú term. branca 75

Vectra CD banco couro 97 OKm M.B.1113 . azul 6.9

Rua Adélia Fischer, 711 BR-280 ... Km··5S····
Ao lado da Recreativa Mari.ol Fonê:/3Z'Fone: ..372-0777

-

JARAGUÁ DO SUL - VEICULaS USADOS
Omega CD azul gas. 96 Chevy azul ale. 86

Omega CD vermelho gas. 96. Fiat 141 branca alc 86
Pálio EDX azul gas. 96 Chevette marrom ale. 85

LogusGL 1.8 cinza ale .. 95 Maraj6 begt;l g�s. 85

Omega CD cinza gas . 95 Voyage branco ale. 84
. Kadett GL cl trio . 'azul gas. 95 Maraj6 azul g�s. 84
Uno Mille branco gas. 93 Chevette preto ale. 84
Kombi branca ale 9.3 Maraj6 branca gas. 83
Ka'dett SL preto gas. 93 DefRey L bege ale. 82
Fiorino branca ·gas. 91 Passat cinza gas. 82
Monza Classie azul gas. 91 Del Rey branca gas. 82
Kadett verde gas. 90 Qpala Com.' Cinza gas. 82

DelRey azul ale. 89 DelRey bege ale. 82
Voyage vermelha ale. 89 Passat branco gas. 80
Monza cinza ale. 88 Passat .bege .gas. 79
MonzaSLE preto ale. 87 Fusca bege gas. 75
Opala Comodoro preto ale. 87 Fusca bege gas. 74
Gol bege ale 87 Fuseão amarelo 73
EseQrt azul ale 87

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

Peugàot 306 xsi
POínterGU .

POinterGU
Goi CU
GolCLi
Gql1000
Goi CL
ParallCL
ParallCL
ParatiPlus
Gol Roling Stones Financiado
SantanaCD
Santana GLs.
GolLS
Escort Hobby
Escort L
Escort GL
Escort L
Escort XR3
DelRey
Opala Comodoro
Chevette Marajó
UnoCS
UnoS
PremiaS
0-10
Verona Guia completo
Corsa Wind
TempraTurbo
Del ReyGuia

.

BelinaGuia completa

branco
verde
prata
branco
azul
azul
prata
azul
verde
verde
branco.
prata
marrom
marrom

prata'
vermelho
vermelho
branco
preto
bordo
azul
bege
bege
branco
branco
branco
bordo
branco
bordo
prata
marron-

94 gas
95 gas
95 gas
95 gas
95 gas
95.

. gas
89 ale
94 gas
92 gas
86 ale
·95 ale
85 ale
89 ale
85 .alc
96 gas
93 gas
93 gas
87 ale
88 �Ic
86 ale
87 ale
87 ale
88 ale
85 gas
87 gas
81 . Die
94 gás
96 gas
95 gas
88 ale.
87 ale.

RlUa ...e>i ...._ille ....2 3573
Fe> ....e(047)37�-9H22

-IARAGUA DO SUL - SC

AUTONOVO
'VEíCUlOS

CARROS OKM TODAS AS
MARCAS A PRONTA

ENTREGA. DIRETO. PARA·
. ,

O CONSUMIDOR COM O
ME�HOR PEÇO DO

MERCADO ..
'

ACEITAMOS CARTA DE
CR·ÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILLE. 2050

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

ijEdicar��;���=
Especializada em todas as linhas nacionais

Pára-lama'Fusca'- R$ 24,00
- Pára-choque Fusca - R$ 21,00

Farol Fusca - R$ 8,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUX. ESCRITÓRIO
VIVIANE 372.0276
PROG�OR

HEITOR' , 371.8098
COMPRAS

JüDITE 372.3241
RECEPCIONISTA

SILVIA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos
SILVESTRE 372.2�36

�CELÃO ','
ARLINDO 975.0934

TEC. CONTAB.
DANIEL 979.0074

SECRETÁRIA,
ANGELITA 372.3056

VENDEDORA
SlLVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÂBI,L
VIVIANE ,'372.0216
MOTORISTA AUTO.
NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON

'

371.8054
.

MOTORISTAAUTO..
CESAR 371.8953 OPERA[)OR LATOEIRO DE
TÉC. ELETRÔNICO '[JE /. ÀUTOMÓVEISELEANA

'

371.1054 '

ESI:AV.A[]EIRA COM EXPERICNCA VI- MINISTRANTE: Enneli MariotCRONOMETRISTA Assistente Social e Socioterapeuta ,

NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO ('" 'J VlI- CUSTO E RESERVAS:

ROSE, 973.3771 "

[:
_

• R$30.00 porparticipante
DESENWSTA TÊXTIL .__,__.,....------------- • Pelos Fones: 371.4311 cl Roseli

ANGELO ,374;0228 TORNEIRO FREZA[)OR.
APOIO:ACIJS

CONTADOR À' ,

, COM EXPERI�NCIA
--�---"---------

LUIZ 634.0568 MECANICO I' ElOUCURSO'
RECEPCIONISTA

FERNANDA, 973.8806
,,' ,MAR.[ENE,.'IROAux. PRODUÇÃO "

'

,

CARMEN '973.8474 " COM EXPERI�[]A EM:

li VENDEDORA FABRI[AÇÃO'[]E'MÓVEIS EM SÉRIE
ISILVIA 973.55301,

.

._-----.......

AUX.ESCRlTÓRIO i

ICLEITON 372.2505f
j'

-- __ o __ o

CORREIO DO poVo,. HUMANA,

Classi-Emprego
uma Parceria

.

, ,

, .. _--�-

TRABALHO,
TE'MPORÁRIO!
INFORME-SE �A" HUMANA.II

SOBRE'A
URGENTE TRABALHO TE.PORÃRIO

VOCÊ QUE TEM, CADASTRO NA HUMANA, NÃO
IMPORTANDO QUANTO TEMPO FAZ QUE VOCÊ
SE CADASTROU, BASTA NOS'D1ZER QUE ACEITA
,TRABALHO TEMPORÁRIO, PARA TER MAIS UMA
OPORTUNIDADE DE EMPREGO.

INFO,RME..sE, NÃO PERCAI
'

--
-

'Jaraguá �o �ul, 2demai�del�7

. ,

. ENGENHEIRO
DjEALIMENTOS

INFOR�ÇOESNAHUMANA

[�AMPADORA Dl MALHA]
AUXILI'AR ,VENDEDOR

de

'COZINHA'
para: confecção de

malhas.
com carro próprio

..

�
....MANA
'---

,INFORMA
,

DESENVOLVIMENTO INTER PESSOAL
BUSCANDO A VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO E A
SATISFAÇÃO EM CADA' EMP�SA, A JIUMANA
OFERECE EsTE CURSO.

-

1- OBJETIVOS:
• Oportunizar o Auto-Conhecimento
'. Melhorar o Relacionamerito Intra e Inter

Pessoal
• Facilitar a Compreensão do Relacionamento

Humano

,IT- PROGRAMAÇÃO:
• Estudo da Personalidade Humana

'

� Dinânmica dos Relacionamentos
,. Percepção de Si, doMundo e dos Outros
• Percepção Clara da Necessidade de Criar

Maior Autonomia

m- DINÂMICA:
• Aulas Expositivas ,

• 'Resgate 'de Vivências Cotidianas
• Utilização de Exercícios de Relaxamento

MONTADOR
DE

MÁQUINAS:

IV- DATA: (

• Dia 16 de maio próximo das 18 às 21h Dia'
17 das 8 às 18h.

V- LOCAL: ACIJS .. Av. Getulio Vargas, 621

PINTOR,
DE

"

ESTRtnURAS
METÁLICAS

Foi motivo de alegria para nós, o convite que recebemos do
Prof. Wilson Nort, para passarmos, em forma <Je aula, a

vivência da HUMANA como parceira de empresas na área de
Recrutamento e Seleção. Queremos agradecer ä' forma
interessada e participativa, com que fomos 'recebidos, pelo
Prof. Wilson e os alunos da Curso de Administràção da
FERJ.

Para atender de forma glC)bal e concatenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

,

,AMBULATÓRIO MÉDI,CO PARA EMP.RESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) � AUDIOMETRIA
RECRUTÁMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NAÁREA DE ,RH,

"

'

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
'

,

,

. RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP, 89.255-240 - JARÀQuA DO SUL -SC

HUMANA
.

Fone: (047) 371,,4311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO,COM,BR '

i

ASSESSQRIA EM RH_, �_H_U_M_A_-N......It_É_,P_A_R_,T_E-,..D_'_E_,S_U_\A_'_E_M_P_R_E_�_A_I "_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LEGOLÂNDlA - o

poderoso grupo Lego,
com sede na Dinamarca e

50 empresas em 30 países,
pretende agora levar seu

parque de brinquedos, a

Legolândia, para a

Califórnia. É disputa
. certa com Mickey Mouse
e a turma da Disney.

NIVER - aniversariou e

foi muito cumprimentado
na última segunda-feira
(28), o bem lançado
Ivaldo Sacht Junior,
proprietário da JR

Lavações. Recebeu uma

chuva de cartões, flores
e presentes das gatinhas
da city.

MEDO DE DEUS- o olhar
de Deus, que tudo vê e

castiga, estaria.
assustando as crianças
mais do que imaginam os

adultos. Três pesquisas
em áreas urbanas
mostram que o medo da

punição divina é a

principal fonte de
estresse -entre meninose
meninas de sete a dez
anos. As pesquisas
foram realizadas por
psicólogas orientadas
porMarilda Novael Lipp,
professora de pós
graduação da PVC de

Campinas e diretora do
Centro Psicológico de
Controle do Stress.

- o artista Omar Bakun,
lidade dos grandes mestres,
maio, no espaço cultural

seu acervo de belíssímas
o de visitação, aberto ao
às 15 horas. As obras que
elam de maneira suave e

energia deste grande artista.

- o tablóide sensacionalista
, disse em manchete que a

em um restaurante italiano.
ticos com o cardiologista
rio daprincesaem Londres
os encontros. A princesa

.

ga" de Khan.
.

AtléticoBeependi oferecerá
íos, almoço especialpara o
sede. Omaitre Álvaro e sua
elícíosos. Reservas devem
neia pelo telefone 371-2233
lube.

.

lamente poucomais de um
pesar de aceitar com mais

, parado a outros países, o
trabalho paramulheres,
para postos considerados

a reversão desse quadro a

e-mail clnagel@netuno.com.br

,
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• Novamente este ano a Rádio Jaraguá, em parceria
com Lojas e Supermercados Breithaupt, lançando a

campanha do agasalho "Doe um agasalho e ganhe
um sorriso". Roupas de uso pessoal, cama, mesa e

,banho, em estado de uso, podem ser entreguea em
qualquerloja ou supermercado, para posterior
entrega aos mais necessitados de Jaraguä do Sul e

região. A triagem-das famílias que receberão o que
for arrecadado, será feita pelas comunidades católica
e evangélica do Centro.
• ANutrigam Alimentos, responsável pelo restaurante

do Beira, Rio Clube de Campo, prepara almoço
comemorativo ao Dia das Mães. Serão servidos

pratos especiais e cada mãe receberá um presente
pra marcar a data. Sõciös e não-sócios sãe
convidados. Reservas pelo 372-0980.
• A 9- Edição da Winterfest, Festa de Inverno,
promovida pela Sociedade Recreativa Alvorada, do
Rio Cerro II, será de nove à 11 destemês. Como em

.

anos anteriores, serão servidos pratos típicos da

,culinária alemã, regados a muita cerveja. Várias
bandas de tradição no Estado e grupos folclóricos,
animarão as comemorações.
• O Clube Atlético Baependi promove no próximo dia

dez (sábado), baile emhomenagem aoDia dasMães
e a festa de Reis e Rainhas, na comemoração
tradicional do Espírito Santo. Moacir e sua Banda
deBlumenau animará a noitada, aberta parasöcios e
não-sócios.
• Recebi,a edição de número 12 do Informativo do

Colégio Divina Providência. Destaque para as

diversas atividades que envolvem professores,
alunos, pais de alunos e a direção do colégio.
Assúntos diversos de boa leitura e informações
importantes para a grande família "Divina
Providência" e para a comunidade.

'

• Oficina de Arte com cursos permanentes de desenho
artístico, pintura a óleo, aquarela e pastel, pintura

,

em porcelana, escultura em cerâmica, e inclusive
iniciação artística para crianças e adolescentes. Fica
ali�RuaJoão Januário Ayroso, 268, bem no começo
do JaraguáEsquerdo: O fone é 372-3901.
• CTG Laço Jaraguaense promove de 15 a 18 deste

mês o seu 16° Rodeio Crioulo de Jaraguá do Sul.
Além das provas tradicionais, a novidade este ano

fica por conta dos bailões, que serão no Galpão do

CTG, especialmente construido para abrigar os
gaudéríos, Os Grupos Tchê Barbaridade e Rodeio
animarão as noitadas. Ingressos antecipados no
Demarchi Carnes, naRua João Planincheck, 4(J7.
• Os jaraguaenses Adotar Wischral (Ieta) eWilliam
Wischral (Goiaba), participam neste final de
semana do 2° Regional de Tênis de Campo, no
'Clube ltamirim, em Itajaí, representando o Beira
Rio Clube de Campo.
• A 6- Festa Catarinense do Arroz reserva para este

final de semana; hoje (2), amanhã (3) e domingo (4),
muitas atrações. Bailes, apresentação de danças
folclóricas; pratos típicos e à base de arroz e o super
RodeioCountry.A 6- Fecarroz tem seu encerramento

previsto para domingo (4) .

•.Sociedade Amizade promove amanhã (3), Baile de
Rainha, a partir das 23 horas, A animação será de
Moacir e sua Banda, de Blumenau. Até às 23 horas,
elas não pagam,
.'A BoateNotre Dame promove amanhã (3), Notre'n'

Rock, uma super noitada com as bandas Dr. Smith e

. Gipsy Dreams de Curitiba, A galera vai curtir omais
puro rock e som dançante com estas duas bandas,

. sensação do momento.

• A Câmára de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul

promove naquarta-feira (7) nas dependênciasdaAABB,
paIestraparaasmães comadoutora .GildaBalsínieapós,
jantar comemorativo ao Dia das Mães. Participantes
COIlCOITeI1laumapassagemcom�parap'orto
Seguro. Adesõespelo371-3411. '

Q

Colégio,Abdon Batistapromove nopróximo
dia 10 (sábado), o concurso "Garota Abdon/97",
na Boate Notre Dame, apartir das 23 horas.

São 15 as candidatas:

GreieeSItIVIl

Cibele Peron

Glllru:e KlIIb."ntle
.

Joiee ., Santol

IOliane Pereirtl

Beairiz MIII'IinB

Elizjani BabaM , . WalÍderléia Mahl

'A.ndréa Dierlngs

Silvia SchuJa.

JOlilene Strelow
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Ranços eavanços\. "

o professor Pedro
Demo,' 'doutor em

Sociologia pela
Universidade da
Alemanha'Ocidental e
tambémprofessor titular
'da Universidade de
Brasília desde 1981;
lançou um livro
'intitulado A nova LDB

ranços e avanços
(fevereiro/1997.), tendo
como objetivo estudar a .,__�
Nova Lei de Diretrizes e Bases - WB - Lei Darcy Ribeiro -

sancionada em dezembro de 1996.
Ó escritor faz uma análise, apontando as inovações da

Nova "WB" e também ospontos que na sua concepção não
progrediram.

,
'

Ao término desta obra acabouporhomenagear o escritor:
"Este textofoi concluído dois dias antes de o senadorDarcy

, Ribeiro falecer; a 16 de fevereiro de 1997. A referência
abundantefeita a elefoimantida assimmesmo, como se ainda
estivesse vivo, a título de homenagem, a este mestre

incomparável ".

AB��������aru:i!�2�seu
acervo e serviço umaexigêt�ia do avanço tecnológico deste
final de século.

São 10.108 títulos, representados em mais de 15.964 volumes,
além de 49 assinaturas de periódicos, entre revistas e jornais do Estado
e do país: ",-
A freqüência de usuários aumenta em proporção direta ao

,

melhoramento do acervo e dos serviços.
'Em 1996, a Biblioteca passou por uma reestruturação, ganhando

três novos espaços, sala de vídeo e setor de periódicos.
'

A novidade'entre os serviços é o acesso à Internet, que está à

disposição para pesquisa.
'

A freqüência de usuários e a quantidade {je empréstimos feitos na
Biblioteca; comprovam que o setor é lugar de destaque para a

comunidade acadêmica.
"

STIDORESDA
D ÇA.O

-

o estudo é o remédio contra oMal deAlzheimer
Alzheimer é um tipo de ..

demência irreversível, capaz de
aniquilar o cérebro, e cuja cura
é considerada um dos maiores

, desafios da' medicina. A baixa
escolaridade está sendo

investigada para ver sé ela é

capaz de precipitar o avanço da
Alzheimer.

Com base em pesquisas
desenvolvidas nos EUA, na

, Europa e naChina, os Cientistas
encontraram evidências de que
Q nível educacional mais alto '

pode servir como protetor contra
a degeneração dos neurônios
promovida pela Alzheimer, pois
contém um númeromaior de conexões e o Alzheímerterä que percorrer urn caminhomaior até, conseguir
degenerar urna quantidade de neurônios razoável para incapacitar o portador.

No Brasil há 1,5 milhão de portadores e nos EUA há 4 milhões de portadores.
Pessoas commais de 65 anos têm 10% de chance de desenvolver omal. Aos 85, as chances aumentam

para até 50%. Adquirir novos conhecimentos evita que a doença se desenvolva mais rapidamente.
Elaborado por: Sérgio Moser, GilUl Lemus, CIlIoriIUl Papp 'Fischer,

e Fabiane Barg,-a1unos ,do 9° semestre de Administração.

Valorização humana
,

Todo ser humano possui
ambições, metas ou faz planos
para o futuro, seja na sua vida

,

particular, seja no seu emprego.
Por issó, quando entramos em

uma' empresa para trabalhar,
logo que nos-acostumamos com
o .desenrolar das tarefas e

atribuições pertinentes à função
que exercemos, começamos a

nos deparar com barreiras é

obstáculos em nosso trabalho,
seja pela forma pela qual deve
ser executado, seja pelo fato de
as pessoas serem o motivo da
confusão. É nestemomento que ,

as pessoas responsáveis pela
resolução de problemas; devem estar plenamente' comprometidas com os princípios da .empresa a que
pertencem. Dizemos isto, pelo fato de que através dos responsáveis designados para liberar, está o

reflexo das aspirações da administração, onde todos os que são .subordinados também se espelharão.
Nõs, como futuros administradores, temos consciência de que através da transparência de informações,

trabalhando, sem máscaras para que os funcionários saibam os verdadeiros objetivos da empresa e em

conjunto'c�m a direção alcançaremos a� metas desejadas.

Fundação EducaciolUll RegiolUll Jaraguaense - Ferj.
Coordenação: Cláudia Althoff,

Élàborado por: Idésio Vieira, Júlio Cesar da Silva, Kleber André Rosá e

Sandra Janete Diel, alunos do 9° semestre'de Administração. ,

COMPROMISSO COM O
9

'

BOM TRANS'PORTE.,
ir 371-1422,
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Cidade tem altemativa para atenuar desemprego
César Jun�eS:CPCidades __

• BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O Ministério Público de Santa Catarina informou q�e mais de

25% das crianças de zero a dois anos sofrem de desnutrição. Por .

isso, o curso de Nutrição da Univalí (Universidade doVale do Itajaí)
irá pesquisar o estado nutricional dos alunos da Creche.SantaClara,
considerada a mais carente-do Município.

() objetivo é levantar a qualidade de saneamento básico das

residências das crianças, al�m do nível de nutrição infantil.O projeto
pretende estender a pesquisa às demais creches municipais. A
pesquisa éstá sendo feita através da integração das disciplinas de

prática de nutrição, parasitologia, saúde e saneamento emetodologia
científica.

• SCHROEDER
A Secretaria da Indústria é Comércio está fazendo contato com

empresários de todo o país na tentativa de convencê-los a instalar
urna filial da empresa no Município. O objetivo é criar novos

empregos.
A iniciativaestádando frutos. A fábricade refrigerantes Renova

e a fabricante de matéria-prima para indústria plästieaTingiplast,
já confirmaram a instalação ainda este ano.

Um empresário do setor de autopeças de São Paulo esteve em

Schroeder, na semana passada, e tambéin confirmou a transferência

da empresa para a cidade.
.

De acordo com o secretárioHilmarHertel, ameta é trazer apenas
"

pequenas e médias indústrias para o Município que não sejam
poluentes. Essas empresas não exigem muitos investimentos ou

incentivospor parte do Poder Público.

• JARAGUÁ DO SUL
A Câmara dé Dirigentes Lojistas irá realizar no próximo dia .

sete, às 19h30, na AABB, uma palestra em comemoração ao Dia

dasMães, com a psicólogaGildaBalsini, com'o tema "Mãe,Mulher
e Trabalho".

Logo após, a entidade oferece jantar comemorativo por adesão
aos participantes.

I .

Namesma noite, será sorteadauma viagem com acompanhante
aPorto Seguro.

Os interessados deverão entrar em contato com Ivonete ou

Juvanir pelo telefone 371-3411.

• SÃO BENTO DO SUL
.

. .

Cerca de 400 empresários, gerentes e supervisores da região,
participaram no último 'sábado (19) do encontro regional da
qualidàde total, promovido pelo Sebrae e AMÇ Consultoria, -no
Centro Cultural. .

.

,

Naopinião do coordenador do evento, Adelino Denk, apesar da
tendência do atendimento e a prestação de serviços serem os

. diferenciais em um futuro próximo, a qualidade total estará sempre .

se modernizando.
.

,

Ele acredita que as empresas que deixarem de investir irão perder
. competitividade.

.

• Cooperativa de

Costura de
Massaranduba' prestará
serviços à Indústria

, Artex, de Blumenau

. Massaranduba - Com o objctivo
de minimizar o desemprego no

Município, quatro homens e 40

mulheres criaram a Coperrna
(Cooperativa de Costura de

Massaranduba), que tcm como mcta

principal oferecer mão-de-obra
qualif'icada à empresas têxteis.
Pioneira na região, a Coperma
iniciará as atividades, nos próximos
quinze dias, prestando serviços à
Indústria Artex, de Blumenau.

Na opinião da idealizadora do ..

projeto, Margareih Roza, vereadora
peloPFL, ocooperativismoé amelhor
formade diminuiro desemprego. "Em
Massaranduba, há muitas pessoas
desempregadas, principalmente as

mulheres iniciando a terceira idade ou
.

que não têm estudos", destacou,
acrescentando que a maioria delas,
integrantes da Coperma, foram
dispensadas das empresas onde
trabalhavam sob alegação de nãomais
estarem produzindo,

A presidente da cooperativa;
Arlete Stolf, trabalhou 18 -enos em

uma indústria de vestuário e foi

Margareth: "Cooperativismo éamelhorforma de diminuiro desemprego"

despedida por não ter o segundo grau
completo. Segundo ela, quando a

mulher chega aos 40 anos é vista
como se não tivessemais valor. "Eles

(os patrões) dizem que a gente não

produz mais como antigamente e nos

despedem", desabafou. Arlete
classificou a iniciativa em criar a

Coperma "como um presente que
caiu do céu. Era o q,ue estava faltando
no Município".

.

INICIATIVA - A idéia de se

fazer uma cooperativa surgiu após a

participação da vereadora Margareth
em um seminário, no ano passado,
sobre Administração Pública. "Um

dos temas era o cooperati vismo. Então
percebi. que qualquer pessoa pode
formar uma cooperativa", lembrou,
informando que o FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador) tem verbas

disponíveis para possibifitar a

criação de iniciativas desta natureza.
A Coperma, no entanto, comprou os

equipamentos com recursos

próprios.'
De acordo com Margareth, o

faturamento dos primeiros dez
meses serão destinados ao

.

pagamento do maquinário, depois
cada sócio terá o seu salário por,
cota de participação.

-1° de maio
. .... . �...._....__,

Dia do Trabalho
.

'A
Marlso,··

s ...
�
w

Em todo momento e movimento
.'.

consfruin(lo a dignidade do homem.

•
.

.co;Zinhas••ertlm
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA·

Rua Athanásio Rosa, 1475 - f.ax: (047) '373'!'0267
Fones: (047) 373.,0467 - 373-03n - 37�0297

Guaramirim - SC
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'Ma,i$ de '15milpessoas nos trêsprimeiros dias da sexta Fecarroz
, , ' '

CéSar JunkeslCP

representa a feira e passeia pelos realizado hoje.ji partir das 8h30 e

pavilhões animando as criançá; e previsto pará terminar. às 17h30.
adultos..« que está divertindo o O programa traz uma variedade de
público. De acordo ,com o palestras, relacionadas à

coordenador gerat do evento, produtividade do agricultor. O
Alfredo Vavassori, a festa está evento tem como objetivo dar

superando as expectativas e a oportunidade.aosprodutores rurais
estimativa é que, até o final da de discutirem os problemas

Massaranduba- Os primeiros feira, seja registrádo um público relacionados à plantação de arroz,
dias da sexta edição da Fecarroz. superior a 40 mil pessoas. em conjunto com técnicos,
(Feira Catarinense do Arroz) fo- Dentre os eventos programados pesquisadores e industriais da área.
ram marcados por um público de para a sexta edição dá feira, o A novidade que marcará este

aproximadamente 15 mil pessoas público poderá apreciar as músicas final de semana, é o I Rodeio
e muito embalo germânico. Antes 'e' a -animação, da Banda Country da Companhia
da abertura oficial da festa, o

'

Trachtenkapelle Goschweiller: Catarinense de Rodeio, de

Bierwagen desfilou pelas ruas da Schwarzwald, que ficará na cidade • Blumenau. O primeiro show d,a
cidade distribuindo muito chope e até amanhã, dia 3." companhia será a apresentação dos
fazendo a festa dos moradores e SEMINÁRIO _ Além de cowboys.No sãbado.serãrealizado
visitantes. diversão, a comissão organizadora o rodeio profissional e no domingo,

Uma das atrações da Fecarroz programou 'o IV Seminário o encerramento com a final da
é ci Arrozildo _" personagem que Catarinense do Arroz, que será competição entre OS peões.

• Feira vai apre$entar
ainda VI Seminário
Catarinense do Arroz,
além do I Rodeio Coun
,try e show da banda do
Sul da Alemanha'

PLANO 14 - Nacional PLANO ]5 - Irrtcrnnc iorra]

•
....,.',',"Brasil

'

.,' 1

•••
Áfrlcà. Ásia' Europa

AméricadoSUl. AméricadoNorte

em

Iü vezes
'

sementrada

.em

6.vezes
sementrada

PROMOÇÃO VKLIDA POR TEMPO IND�TERMINAElO
.

• Encargos financeiros de apenas 2,7"1Ó ao mês. • Financiamento rnínimo em duasparceÍas.. Valormínimo exigido de cada parcela: R$ 40,00,
• Vendas parceladas nos cartões-de crédito�; brasileiros,

'
'

•

'

.rechos com off-lirie" até 20%nâo será necessário dar a entrada, Havendo interesse do diente, límíte mínimo de entrada de 20%.
.'

. '.

• Trechos com off-line" acima de 20% límítado até 30%, aplicar entrada mínima de 30%,

'.
'

No�nchimento do comprovatne de venda por carrão de crédito, -o valor da taxade embsrque'tem que estar no campe especíâco do
'formulário.'

-

CONSULTE' SEU AGENTE DE,ViAG,ENS OU A

�
'1!9

• Pessoa Fisica -
•• OUIt:iS emprellas aéreas exceco Varig

.

A promoção p04eri ser s\lSpensa sem avísc pr6rio
C6digQ;"" GCRED V���l�G

Fo_: (047) 371-0091
,

'

ATENDEMOS AÓS DOMINGOS DAS 07:00 À$ 20:00HS..

POSTO MARECHALLTDA.

,

Avenida Marec�al Deodoro da Fonseca, 961 '-'Jaraguá ,do Sul _ se

* COMBUSTíVEIS
* TROCA DE ÓLEO

," LAVA RÁPIDO
*GÁS

Animação: Fecarrozpro,,"" ainda muita diversão .

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL .. SC

,
. .

ADITIVO AOEDITAL DE CONCORRENCIA
_

PÚBLICA N° 054/97
SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO E'

FINANÇAS
A PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAQUÁ DO SUL - SC, leva
ao conhecimento dos interessados 'que, confomie preceitua a Lei

federal n" 8666/93,.alterada pela Lei Federal n" 8883/94; que alterou
. clãusulas da CONCOmNCIA PÚBLICA, relativa à contratação
de prestadores de SERVIÇO EM SEGURANÇA. ECONTROLE DE

TRÁFEGO PARA A FUNÇÃO DE GUARDA�CANCELAS nas

passagens de nível na via férrea do Município de Jaraguã do Sul,
fazendo �os seguintes termos:

-

II - DAHABILITAÇÃO - Acrescentar os seguintes itens, relativos à

apresentação de documentos a serem incluídos no envelope n" 02. -

,

HABILITAÇÃO:
2.1; 10 - Autorização para Funcionamento, expedido peloMinistério
da Justiça (Comissão Executiva para Assuntos de Vigilância eou
Transporte de Valores), nos termos da Lei n° 7.102/83;

.

2.1.11 - Certificado de Segurança, expedido peloMinistério da Justiça
(Departamento de Polícia Federal);

"

2.1.12 - Registro ou Inscrição na entidade profissional competente .

Face as alterações no Edital, fica prorrogado ô prazo de entrega dos
envelopes n" 01 - HABILITAÇÃO e n" 02 - PROPOSTA para o dia

. 02,de junho de 1997, às 10:00 horas, serão abertos no mesmo dia às
14:00 horas. -

Às demais condições petmanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul(Sq� 28 de abril de 1997
IRINEU PASOLD

Prefeito Mvnicipal em Exercício.

t'UI\lIt:,t-AJ\. \U47)
372-0705
372-1888
371-0905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ObrasdaApae deverão 'ser concluídas emjunhó
urri total de 4.924 metros quadrados.
e atenderá todos os requisitos para
dar uma' boa qualidade no

atendimento aos deficientes. de
. acordo com a diretora. A nova sede
terá piscina, rampas, ginásio de

esporte, mecanoterapia (sala com

apàrelhos de fisioterapia), área de
lazer, refeitório amplo, cozinha e

salas de aulas adaptadas. "Hoje, a
cozinha é toda improvisada, e isso
dificulta o nosso trabalho",
reforçou.

nunca deixou de atender nenhum
deficiente por falta de espaço.
"Entretanto. não podemos mais

prestar um serviço com qualidade.
Nos faltam espaços adaptados. já
improvisamos todos os lugares
disponíveis como sala de aula";
argumentou, acrescentando que a

obra completa deve estar pronta no
final de 1998. "Isso é o que

pretendemos, mas necessitamos de
recursos". frisou.

CONSTRUÇÃO - A obra tem

• Novas instalações
permitirão a entidade
trabalhar 20 anos sem

problemas de espaço
físico

.

Jaraguá do Sul - A primeira
etapa da construção da nova sede
da Apae (Associação de Pafs e

.

Amigos dös Excepcionais) está
. prevista para terminar em junho
deste ano. O objetivo da obra é

oferecer espaço e atendimento
mais adequado aos portadores de

.

deficiências, que hoje são num to-

, tal de 160matriculados. A, diretora
da entidade, Mãrcia Margarida
Negri, informou que com as no-

Técnicos da Fundação 'Nacional da
Saúde 'palestram sobre a dengue

Jaraguá do Sul- Técnicos da Fundação Nacional de Saúde fizeram
uma palestra na semana passada, sobre a dengue, no espaço cultural da

Praça Ângelo Piazera. O evento fez parte da Campanha Nacional,
deflagrada peloMinistério da.Saúde no combate à doença, apresentando
métodos e formas de evitar e tratá-la, além de conscientizar os cerca de
30 participantes, entre estudantes, técnicos da Epagri (Empresa de

. Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), auxiliares de enfermagem e
"

ONGs (Organizações não Governamentais).
O secretário de Saúde. MarIo Sousa, afirmou que a palestra foi

oportuna porquea cidade registrou focos do mosquito transmissor da
. dengue. Souza informou que até o final do próximo mês será formada

uma comissãoque terá como missão.divulgar os meios de combater e
prevenir a dengue.

. ORIGEM:, - ,A dengue é transmitida pelo mosquito aedes aegypti, -

originário da África. que também é responsável pela febre amarela e a

dengue hemorrágica. Omosquito da dengue é escuro e rajado de branco,
, menor que opernilongo comum e tem por hábito picar durante o dia.
O inseto se desenvolve em água parada e limpa.

Obra: nova sede dará mais qualidade ao atendimento da Apae
vas instalações a Apae poderá
trabalhar tranqüilamente, pelo

menos por mais' 20 anos.

Segundo ela, a associação

Amortecedores.
Molas
Pastilhas

A 11 na Master Pesquisas
Há 18 anos investindo 'no silêncio

Rua �délia Fischer, 52
FöneIFax: (047) 372-1307 - Jaraguá do Sul - SC .

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
I

PElA .SEGUN�A VEZ. CONsidERAdA dESTAQUE ,

do ANO pElA MASTER PESQuiSAS
Liguli';ggora: Fon'es: (O'

::".('}:'.'
.

:
� .. (

lafa� . 'II slirpresallJ

Rua Relnoldo Rau, 520 - Salá 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
, Defronte ao Smurf's Lanches
FonelFax: (047)371-59�3

J8J'aguá do Sul .. SCMamãe, ela

I '==!'!!l!L CI·�._at
..

'

Prefeitura de Jaraguá .do Sul '.'

PA'RABENIZA A TODOS
OS TRABALHADORE.S
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111S1.I· .

'..
.

.

.

.

TltANMLOUL. Os melhores de 1997
. CMCMEL-PR

"i'

MASTER VALE
PISCINAS·

.

COMÉRCIO DE ARTIGOS .

PARA PISCINAS

COMÉRCIO DE ESCAPAMENTOS DO ANO
.

Rua Ad�lia Fischer, 56 - FoneJF'ax 372-1307.

PIA
ES.COLA DE NATAÇÃO .

1· LUGARNA PESQUISA·
Rua Epitácio Pessoa, 1031 - Fone/Fax372·1862

MELHÓRACADEMIA DE
ARTES MARCIAIS, CAPOEIRA E

MUSCULAçAo·. .

_

Rua Profi' IÔnão Geralclno, 93 - Fone 372-3299

®
K-LII!NT

.

�O�RDADEIRO C�C� .

K-CAU
CHOCOLATE
ARTESANAL

·ÂCADEMIA
GALPÃO SAÚDE

Rua Joio Januario Ayroso, 527 .. Fone 371-1nS
Rua Leopoldo Janssen, 238 .

UlliiltLÂST
.

PÚS'ßCOS

FABRICA DE EMBALAGENS DE PLASTICOS
DESTAQUE DO ANO

. .

Rua Roberto Ziemann, 460 - Fone/Fax 371-.2227
.....

ROSEN
.

.

HAUS
FLORICULTURA DESTAQUE DO ANO

I

Rua Ferdinando Pra�i, 107 - Fone 372-2240

MECANICAP� AUTOMÓVEIS

Rua Frederico A. Cult Vasel, 382 - Fone 371-2649
. ;:.;

HOSPITAL DESTAQUE DO ANO

Rua Dr. Waldemiro MaZurechen, SInD'
Fone ·371-19n - Fax 371-1588

VERDUREIRA
DA ...

·

.RAQUEL
Melhor lugar para comprar fRUTAS e VERDURAS
Rua ·Cel. Proc.Go� de Oliveira, 1160 - Fone 372.;1468

;·POST,O
�MINE

DESTAQUE DO ANO

Rua Walter Marquart, 467
Fone 371� - Fax 372-2554

DESTAQUE
DOANO

..AUTO ESCOLA

�._.
'\/'LESSMANN

. ,

Rua Reinoldo Rau, 520 - SI. 02 - Fone/Fax 371-5933

EMPREITEIRA
DEMAO
DEOBRAS

--

CORREIO DO POVO

E,M'PRE'/�TEI·RÀ
.-:.::ar....I:'::� .

. Rua Fel" Schmidt 1'15 - Fone 372-2486

COMÉRCIO DE AuTOMÓVEIS
NOVOS

Menegotti Veículos S/A.

Av. Mal. Deodoro, 930
Fones 371-0499 � 371-0378 - Fax 371-2954'

. . ,;'

.", .

COLÉGIO
SÃO LUIZ

ESCOLA PARTICUlAR 00 ANO

Av. Marechal·Deodoro da Fonseca, 520
.

. Fonel Fax 371-0313

o JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO
EM JARAGUÁ DO SUL

Rua Walter Marquardt, 1180
Fones: 371-1919 - 372-3363
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fecha fábrica
clandestinaem. Schroeder

Schroeder - A Polícia
Ambiental de Jo inví lle
fechou na ültíma segunda
feira (28), uma fábrica de

conserva clandestina,
localizada no Bairro
Bracinhc, que
comercializava os produtos
na microrregião do Vale do

Itapocu, há cerca de um ano.

A polícia também apreendeu
no local 87 cabeças de

palmitoin natura, 13 vidros
de conservas de cinco quilos
e seis vidros de conservas

pequenos de palmito, além de

maquinário próprio para
industrialização do produto.

No
.

depoimento, o
.

proprietário da fábrica, o

desempregado Bruno Pereira'

P·olícla·
acusado

.
'

Pommerening, de 38 anos,

reconheceu que atuava na

ilegalidade, mas justificou o

ato alegando que "trabalhava
nisso para sobreviver". Junto '

.

com Pommerening foi preso
Elcio Porath, de 20 anos, que

. segundo o delegado em'

exercício, Júlio Rodrigues,
afirmou não ser empregado

. da fábrica. "Ele disse que
estava lá para arrendar um
terreno", declarou

Rodrigues.
A Vigilância Sanitária

inspecionou o local na última

terça-feira (29), e o delegado
em exercício irá aguardar o
laudo para decidir qual o
destino das mercadorias.

"Depois da análise devo

I·
'

Falta âe higiene: fábrica de conservas atuava na região na clandestinidade
encaminhá-las para alguma
instituição de caridade",

prende padrasto
de .abuso .sexual

'BaJneúioCamboriú - APolícia
Civil prendeu na noite da última

'segunda-feira (28), o biscateiro
Abraão João de Souza, de 40 anos,
acusado de ter estuprado a enteada
M.A.S, de 13 anos. De acordo com a

polícia, Souza mantinha relações

.

sexuais com amenor, háum ano,mas

somente há 15 dias ele foi
denunciado por sua companheira.

Souza foi preso temporariamente
e já respondia processo por ter
violentado a menor G.R.D, de 13

anos, em 1993. Segundo a polícia, o

,

acusado fói condenado a seis ançs de
prisão, mas o advogado de defesa

.

entrou com recurso e ele estava em

liberdade. No depoimento, a menor

M.A.S disse que não contou nada
sobre o abuso sexual porque o

.

padrasto a amea�ava .

•, iTÉÍlWN·
FERRO PARA CONSTRUÇÃO:

.

372-2922
Ferro CA 50 5/16" , : R$ 2,97lbr
Ferro CA 50 3/8" : R$ 4,181br
Ferro CA 60 Estribo , R$ 0,821br
Tela soldada para laje e piso :.R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/1'6": : R$ 15,80/pç

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade*

GERDAU

-PROIVIOÇÃ.O-
R. conred Riegel, 170

. Jaraguá do Sul
(Ao lado do

.

Ferro Velho Marechal)

adiantou, prevendo que
talvez não

o

dará para
consumi-Ias ,porque não
existia higiene no ambierite
onde eram industrializados

Os acusados pagaram.
fiança de R$ 100,00 cada '

um, e irão responder o

processo em liberdade. Caso
I

•

eles sejam condenados

poderão cumprir pena dé trêsos palmitos, e es: vidros,
estavam todos sujos'. meses a um ano.

• SE8UROS 8ARCIA
.' FoneJFax 371-1788

.
� ., .

� ..
� .

j
. I .
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JACperdepara
; .. '

epode
• Com quatro
derrotas e apenas
uma vitória no

returno, o time do
Jaraguá tem de vencer
as demais partidas
para continuar na
divisão especial

Ja'raguá do Sul - o JAC
sofreu a' quarta derrotá no

returno do Campeonato
Catarinense. Perdeu para o Aval

por 2 a O, ontem, no Estádio da

,Ressacada, em Florianópolis. O
Jaraguã precisava davitória para
tentar escapar do rebaixamento
para a segunda divisão, mas com
o resultado,

-

as chances de I

reabilitação ficarammenores. Os

gols foram marcados por Dirlei,
no primeiro tempo, e por,Dão,

oAva
ser

- '

na etapa complementar .

No primeiro tempo, o Avaí
entrou em campo pressionando o

JAC. Aos três minutos, numa
jogada rápida, o meia Evandro
cruza' para Itá que chuta forte, a
bola bate do lado de fora da rede,
assustando o goleiroRogério.Logo

, depois, aos oito minutos, o Aval
faz o primeiro gol. Numa.falha de
marcação do JAC, Bvandro

, cabeceou para Dirlei que, de fora
da área, chuta foite e faz 1 a O para
o Avaí. O JAC melhora sua

atuação em campo, mas perde as

chances para empatar.
Aos 29minutos, Adriano cruza

'

para Veneza, que de frente para o

gol, perde a chQilce do empate. No
final- do primeiro tempo, aos 42

minutos, o' JAC perde outra

oportunidade de marcar. Adriano
cruza para Miranda que, de

primeira toca para Barbosa,
perdendo mais um� vez.' .

, Na etapa complementar, o

Jaraguá entra em campo commais ,

disposição, mas não consegue
fazer o gol. Aos'sete minutos"
Paulo'Silva, numa jogada rápida,

,

-

dribla os zagueiros do Aval,e bate
forte, obrigando o goleiro Carlão
a fazer grande defesa.

O Aval não se contenta com o

resultado e parte para cima do
JAC. Aos 17 minutos, num contra

ataque com Dão, que, de pé
esquerdo, faz o segundo gol para a
equipe Azurra. No restante do

jogo, o Avaí administra o,

résultado, sem dar chances de

empate ao JAC.
VITÓRIA - Depois de três

derrotas consecutivas o JAC

conseguiu a primeira vitória.•
Venceu o Tubarão, no último

domingo (27), no João Marcatto,
por 1 xO, golmarcado pelo atacante
Adriano,' aos 27 minutos do

segundo tempo. , Rebaixàme"to: Gasse"� consegue acertar o time no returno
"

.

Sacht fica em sexto lugar na
f'

'

primeira etapa da fórmulaFiat

,,:"_.

Porto Alegre - Na primeira
, etapa do CampeonatoBrasileiro de
Fórmula Fiat, categoria Uno, da
temporda de 1997, 'disputado no

último domingo (27), no

autódromo de Tarumã, o piloto
jaraguaense, Ivan Sacht, campeão'
catasinense de 'Iurísmo de'Marcas,
ficou emsexto lugar. Em primeiro,
ficou o paulista, LuizitoMassa, em
segundo, o paranaense Rômulo
Rocha e Lairton Miranda, do
Distrito, Federal, em terceiro.

No treino classificatório,
Sacht fez o quarto melhor tempo
para a formação do grid, que teve
3 r carros. Assim que largou, o
piloto jaraguaense conseguiua
terceira posição, mas o Jra\;o '

rendimento' .do carro, que
apresentou, problemas elétricos
durante todo o final de semana,
não 'Q' permitiu brigar pelos'
primeiros lugares. Na opinião do
piloto, o sexto lugar acabou

, sendo um bom resultado, Já que
o carro falhou diversas vezes. "A
colocação foi boa. e consegui
marcar pontos importäntes para
o campeonato", argumentou

Sacht, acrescentando que
preferiu' fazer uma prova
"calculada" para não piorar o

estado do carro.

Admínistrando a competição,
Sacht não conseguiu suportar á

'

pressão deAloysio'Moreira e

Felipe Gianetti, perdendo a quarta

Sacht: briga pelo tfttúo' do CampeoiUlto Brasileiro da caleg01'Íll Uno
'

\

e' quinta colocação nas últimas
curvas da volta final. Sobre as

condições do carro, Sachar

informou que irá trocar toda a

parte elétrica� para que, nas

próximas provas, ter chance de
subir ao pódio. "Vou brigar pelo
título", prometeu.

'

NATAÇÃO.; HJDROGINÁSTICA .. HIDROTERAPIA
CONDIC.ONAMENTO rísrco - MUSCULAÇÃO -

'GINÁSTICA,. ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO
FfslCA eÖMPUTAD0RIZADA - DANÇA
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Horário,:
06:30 à. 11 :30· 14:30 à. 22:Gq
Rua Amazonas, 426
Fone: (047) 372.1493,
Jaraguá do Sul - SC
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