
Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Por falta ce um documento, o
'vereador Gilmar Menel (PPB)
decidiu não apresentar, na noite de
ontem, na Câmara de Vereadores
de Jaraguä do Sul pedido para a

instalação de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para apurar
e investigaro contrato e a prestação
de serviços do Laboratório

Jaraguaense de Análises Clínicas
à Prefeitura. O vereador baseou-se
nos artigos 58 e 73 da Lei

Orgânica, além do parágrafo xvn
do artigo 37 da Constituição Fed

eral, que proíbem os

administradores públicos diretos e
indiretosde estender-se a empregos
e funções que abrangem autarquias,
empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações
mantidas pelo Poder Público.

A possibilidade de ser

instalada a CEI irritou o prefeito
GeraldoWeminghaus (PFL), que
distribuiu acusações aos

vereadores GilmarMenel e Pedro
Garcia (PMDB), presidente da
CâmaraMunicipal. Werninghaus
classificou Menel de imoral e de

PTB de Jaraguâ do Sul
perde, 23 filiados

Na no ite de terça-feira (6), 18
membros do PTB deixaram o partido
alegando falta de espaço político e de apoio
à ascenção de novas lideranças. No ano

passado, cinco integrantes já haviam
deixado a legenda.

Entre os desfiliados estio o ex - vice

prefeito AlfredoGuenther, os ex-secretários
de Agricultura eMeio Ambiente, Ingo Robl,
e de Cultura, Esporte e Lazer, Balduino
Raulino. ColunaMosaléo .

Criança de nove anos é

feita refém em assalto
o menor A.P., de nove anos, foi

mantido como refém, pela auxiliar de

enfermagem, Maria Isabel da Cruz, de 34
anos, durante assalto no Bar e Mercearia

Araucária, nó Bairro Jaraguá Esquerdo, na
tarde da última terça-feira (6).

.

Na tentativa de deixar o

estabelecimento, Isabel manteve o

menor sob a ameaça de uma faca. Foi

presa por' policiais civis e militares.

P6glna 15

JAe enfrenta o Blumenau
e precisa da vitória

OJACenfrentao Blumenau nodomingo,
no Estádio Aderbal Ramos da Silva, em
Blumenau, às 16 horas. A equipe do técnico
Gassen está 'em situação difícil na tabela
Precisa vencer e depende do resultado de
outros jogos para permanecer na DivisãoEs
pecial..

O time continua na lanterna, com
saldo negativo de-'19 gols. Tem 15 pontos
ganhos, atrás do Atlético do Alto Val.�I111."" .w"""-l�I.iiIr.u....__-+-__
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AdituIa: instalofiloü CEI somenú ti ptI11ir da se"",1UI que vem .

de Wer�ninghaus. Menel

prometeu entrar na Justiça com

processo por calúnia e difamação,
Garcia disse que o prefeito, não

incompetente. Já Pedro Garcia
foi taxado de apresentar
indicações irregulares. Os
'Vereadores negaram as acusações

MODA fNTIMA COM QUALlDÂOE

Rua Reinoldo Rau, 299 - si 5

decisão de deixar a secretaria foi
para evitar a instalação de umaCEI
(Comissão Especial de Inquérito)
para apurar a ilegalidade de .estar
à frente da pasta.

- Se eles (os vereadores)
quiserem mesmo assim instalar a
CEI; vai ficar comprovada a

perseguição - avaliou. Sousa
também não poupou a imprensa, a
qual creditou toda a crise .

Câmara frustra expectativa e a

Unidade da Sk
l �

� �instaladaemJ1cD)SuI j'
·'-·�l

Se depender da atual

administração m."
l'

",àl�'-"
""!""i""-",,",,,,;.t

possibilidade de ser
'",

�

unidade da empresa t r,:,

emJaraguádoSulé. .

é O alto custo de investimentos que
� seri� exigid6S, algo em, tom.9 de

R$ 4 milhões, além de incentivos
fiscais. Na opinião �l'.\p�feftö
Geraldo Weminghaus' (PFL), �se
montante seria melhor empregado
se for distribuído à.pequenas emi-
cros empresas do Município,
gerandomais empregos emelhores
condições sociais.

.

Na
,-

semana passada,
Werninghaus e' o secretário de

Obras e Serviço, Valdir Bordin,
estiveram na República Tcheca

onde discutiram com os diretores

respeita a independência do da empresa a viabilidade e o futuro

Legislativoo Serão precisos cinco domercado para os caminhões que,
assinaturas pára a instalação da _ inicialmente, seriam montados no
CEI. Página 3

'

Brasil. Página 5

Mario pede exoneração da Secretaria de Saúde
o secretário de Saúde, MarIo

Sousa, pediu exoneração do cargo
na tarde de ontem, alegando
pressões políticas. O pedido foi
feito através de carta enviada ao

Gráfica e Editora CP- .Ltda."
RuaWalterMarquardt, 1180 - Fone/Fax: 371-1944

prefeito Geraldo Werningha,us
(PFL), que aceitou "com frustração
pessoal".

Sousa fez questão de reforçar as
críticas aos adversários, a quem
acusa de perseguição política. "Por
que só' agora questionam a

.Jegalidade? Por que não

questionaram na época dos ex
prefeitos Ivo KoneIi e Durval
Vasei?", indagou, admitindo que a

• CONiPos/çAo 4 LASER
.• FOTOL/TOS
• INiPRESSAo ENI OFF-SET
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Carta aberta

CORREIO DOPOVO· 2 . Jaraguá do Sul, �)'cJe lnaio de 1997

78 anos a serviço da informação
"A imprensa é a vista da '"'fão. Por ela é que a '"'fão acompanho o que lhe

passa ao perto e ao longe, enxerga o� que lhe fazem, devassa o que lhe
\

OCl:llttun e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde·lhe
alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destr6em, velapelo que se

interessa e se acautela do que lhe ameaça". (Rui Barbosa)

Amanhã, dia lO, o Jornal CORREIO DO POVO comemora 78 anos de vida,
colecionando muitas alegrias e amigos. O respeito para com os leitores e a

responsabilidade na apuração e divulgação das matérias jornalísticas, primadas pelo
compromisso com a ética e com a honestidade, fizeram com que a relação jornall
comunidade fosse cada vez mais forte. Não obstante, o jornal reconhece suas limitações
e as dificuldades para apresentar um trabalho a altura do merecimento da população
da região do Vale do Itapocu. Entretanto, não está medindo esforços para tomá-lo
cada vez mais eficiente e moderno, no intuito de continuar a contar com o apoio da

sociedade e prestar bODS serviços.
No início dos anos 90, a informatização chegou à redação. O objetivo é agilizar os

trabalhos e permitir um produto final melhor acabado. Hoje, as páginas do jornal são,
diágramadas e compostas eletronicamente em máquinas que estão proporcionando

,

melhorias na qualidade. Ciente. do compromisso com a qualidade e para com a

comunidade, o Jornal CORREIO DO POVO quer transformar os leitores no parceiro
ideal para completar o ciclo de crescimento definido pela direção. Ainda estamos

aquém dos nossos sonhos. Nossa meta é produzir um jornal com qualidade comparado
aos grandes. Isto demanda tempo e Investimentos, além de mão-de-obra qualificada; O'
que está sendo implantado de acordo comas possibilidades.

Nesses 78 anos de vida, o Jornal CORREIO DO POVO tentou seguir à risca os

ensinamentos de Rui Barbosa, esse baiano que exerceu as funções de jornalista, jurista
e político, mantendo a informação como ponto fundamental e obrigatório em suas

reportagens, evitando polemizar as notícias e levando aos leitores apenas o fato-em si,
sem apresentar um desfecho de acordo com a ótica do jornal. Houve erros, entretanto,
a vontade em acertar foi uma constante em nossa redação. Por vezes, o repórter deixou
se levar pelo lado pessoal ou foi pego pela inexperiência, o que permitiu dupla
interpretação de matérias, embora a intenção do jornal não tenha sido essa.

O semanário mais antigo do Estado continua firme em sua disposição de fazer um
. jornalismo independente, sério e objetivo. Quer contar com todos os setores da sociedade
para superar as expectativas. Quer prestar serviços à. comunidade através da

informação. Quer colaborar com as instituições e com os poderes, dentro da firme

proposição de lutar(pela igualdade e justiça, denunciando as irregularidades e os

desmandos, fiscalizando e propondo alternativas. O jornal quer ainda' reafirmar o
compromisso de ser o porta-voz da população na luta para assegurar as conquistas e o

bem comum.
'

Ao comemorar 78 anos de existência; o Jornal CORREIO DO POVO tem a consciência
de que sem a colaboração dá sociedade jaraguaense não chegaria onde chegou, nem
sequer conseguiria atingir tal estágio. Por isso, vem agradecer a população e firmar o

compromisso de trabalhar pelo progresso de nossa região, numa parceria com todos os
setores.

EXPEPIEN1E EugênioVlctorSchrn6ckel
CORREIO DO POVO DiretorGeral
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o Brasil que não queremos '_parte II
ItAirton Sudbrsck

HA crise não é só econômica. Transborda dos bolsos e atinge os

princípios. Há uma crise ética que faz com que o povo de nosso

pais não confie mais em seus dirigentes e estes, com raras

exceções, a despeito de muitas vezes desmascarados, não se

furtam mais em continuar em práticas, que de hábitos a vtcios,
encharcam o pais de vergonha".

É chegada a hora dos ch�mados programas sociais saírem da mídia e se

direcionarem efetivamente aosmilhões de excluídos, que se encontram nessacondição
pela falta de planejamento, cultura e, principalmente oportunidade.

Contudo, o governo eos setores detentores do capital justificamnão serpossível
a iinplementação de políticas que privilegiem a qualidade de vida do povo brasileiro
asseverando que estamos presos ao fenômenomundial daglobalização da economia.

Precisamos repensar nesse Brasil que não queremos, pois esse gigante não se

encontra em berço esplêndido, mas agonizando sob os efeitos de uma crise que se

alastrado primeiromundo para o segundo e terceiro, trazendo consigo o persistente,
contínuo e aparentemente incontestável aumento dÓ desemprego. '

Em todas as economias, os estudiosos apontam para um desemprego estrutural e
não meramente conjuntural. O modelo de industrialização ou reestruturação
apresentado pelo neoliberalismo não favorece a criação de empregos, ao contrário, o

.

que se vê é a diminuição de postos de trabalho, apesar da paradoxal realidade do
aumento da produtividáde.
A questão social, do direito ao emprego e a um salário digno, está mais do que

nunca na ordem do dia, sendo colocados centra a parede os trabalhadores e seus

sindicatos, face äs contradições fantásticas geradas por essemodelo econômico.
O governo FHC a cada dia vem fortalecendo as bases desse sistema neoliberal,

pondo em risco a manutenção do contrato de trabalho clássico, sem duração
determinada.

O atual governo alimenta contradições absurdas, .pois ao mesmo tempo em que

aprova a garantia do emprego, em decorrência daConvenção nO 158 daOrganização
Internacional do Trabalho, não implementa nenhulVamedida no campo econômico
quepermita o setorprodutivomanter-se aquecido. O que se vê, no entanto, é o auinento

. desenfreado do desemprego.
Os setores conservadores da sociedade, assim como o próprio governo passam a

fazeráapologiadanecessidade de flexibilização das relações de trabalho justificando
que é a única saída possível e capaz de fazer frente ao processo de globalização da
economia.

_

.

Justificam-se, ainda, os defensores da flexibilização que esse novomercado exige .

umamaiorcompetitividade das empresas, pressionando por facilidades na demissão
individual ou coletiva, ao mesmo tempo em que clama por formas atípicas de '

contratação, que se notabilizam por sua precariedade, onde as vítimas são os
.

trabalhadores.
Tudo não passa de mais um engodo gestado no seio do capital e que se destina a.

tão somente aumentar amais valia e o número de brasileiros que vão integrar as filas
damiséria.

..Advogado e assessor jurfdlco do Sindicato dos Vestuários

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados pa,a Rua WaUer Marquardt, 1.180. As cartas

devem conter no m'simo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telelone para contato. O Jornal
se reserva o direito de sintetizar o testo e lazer as co�reções ortogr'ficas e gramaticais necels'rias.
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Werninghaus se irrita com CEI e

'dispara' contra os adversários
'. Prefeito criticou

disposição da Câmara
de Vereadores em
Instalar CEI para

,

.Investlgar Secretaria de
Saúde e suspeitas de
Irregularidades na
administração

Jaraguá do Sul - o prefeito
Geraldo Werninghaus (PR..), criticou
de fonna incisiva os vereadoresGilmar

,

Menel (PPB), a quem classificou de
imoral, e Pedro Garcia, presidente da
Câmara Municipal, que foi taxado de

privilegiar atos irregulares em

beneficio pröprío. O tiroteio aconteceu
durante a primeira entrevista coletiva

após o retomo de Werninghaus da

Europa, na manhã de terça-feira (6).
De.acordo com ele, a oposição está se

aproveitando de um problema de

interpretação de leis para criar

polêmica e inviabilizar o governo.
As declarações do prefeito tinham

endereço certo. Menel é autor do

Irritado:Wmtinghausdistribuicrfliau IIOS tulvnstíriosdunJnte coIetiwJ

requerimentoapresentadoàCârnarade . vice-prefeito. Na Semana passada,
Vereadores pedindo a instalação de Pasold informou que vendera sua parte
uma CEI (Comissão Especial de ao sócio.

Inquérito) para ínvestígar a prestação Pedro Garcia havia criticado o

de serviços e possíveis irregularidades governo pela atual crise entre os

de repasse de verbas ao Laboratório poderes afirmando que falta ao prefeito
Jaraguaense, de propriedade dos "habilidade política no trato com as

secretários de Saúde, MarIo Sousa, e, questões da admínistração pública".
de Planejamento, Irineu Pasoid, atual

.

Werningh�us afirmou que Garcia está

Relatório tenta explicar repasse ao laboratório
.

'

Continua a polêmica em tomo do contrato de prestação de.serviços do laboratório dos secretários de Saúde e de

Planejamehto à Prefeitura. Durante a entrevista coletiva de terça-feira (6); Sousa apresentou à imprensa um relatório dos

procedimentos laboratoriais para a Prefeitura. realizados através do SUS (Sistema Unificado de Sallde). No documento,
o secretário explica as razões do Laboratório Jaraguaense ter recebido mais do que os concorrentes.

Segundo o relatório, o laboratório trabalha 24 horas por dia, todos os dias 110 ano, enquanto que os demais atendem
oito horas diárias, de segunda a sexta-feira; trabalha com o 'pronto-socorro dos hospitais, serviço que não é prestado pelos
outros: é o önico responsável pelo Banco de Sangue e tem urna equipe de profissionais especializados, com formação
universitária e técnica.

.

- Estou saturado com as recentes notícias. Sou um homem honrado, que tem preocupação com a dignidade. Por isso,
não admito que suspeitem de minha honestidade - discursou Sousa. Na opinião dele, o vereadorMenel quer inviabilizar
a administração municipal, "que está fazendo um excelente trabalho", acreditando que essa seja a única razão para o

pedido de instalação de uma CEI para investigar possíveis privilégios concedidos ao laboratório.
'

.

O secretário informou que solicitou informações aoTCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre a legalidade da prestação
de serviços do laboratório. Segundo ele, há casos excepcionais em que o atendimento pode ser feito e citou o exemplode
uma Prefeitura no interiordo Amazonas, onde o prefeito é dono dó único posto de gasolina da cidade.

.

PT diz que contrato favorece secretários
o Diretório Municipal do PT divulgou nota na qual afirma qu'e a Prefeitura favorece o Laboratório Jaraguaense na

aquisição de exames. ''Esse benefício é um absurdo e precisa .ser punido com rigor", sugere; acrescentando que o que está
emjogo não é apenas a questão moral da relação entre a Prefeitura e o laboratório, mas sim o princípio da legalidade e da
moralidáde da administração pública.

A presidente do diretório, Clemair Corrêa, a Gaúcha, afirma que tanto a Lei Orgânica quanto a Constituição Federal
são claras ao impedir o vínculo, "Repudiamos essa afrontosa relação", insistiu, elogiando a iniciativa da CâmaraMunici
pal de instalar uma CEI para analisar o caso. "O espírito da investigação é a legalidade, a lei não permite e ponto final",
resumiu. .' ,

tentando inviabilizar a administração , partiu para o ataque pessoal. "Essemoço
porque -não está sendo atendido nas 'não temmoral para falar de pessoas
indicações apresentadas. "Acabou o honestas. EJe tem três CPF's e deve na

jeitinho; Ele (Garcia) estava praça", disparou, acrescentando que a

acostumado em apresentar propostas postura do vereador ofende o

com irregularidades 'e ser atendido, Legislativo. "É falta- de decoro
mas agora isso não vai mais acontecer", parlamentar. Os vereadores sabem disso

afirmou, acusando o vereador de de- e não fazem nada. Por que não apuram
,

fender projetos que beneficiariam isso?", sugeriu. Irritado no início,
apenas o parlamentar, incentivar Werninghauschegouaseemocionarao
loteamentos clandestinos e propor comentar sobre a proibição do secretário
obras eleitoreiras. ficar à {rente da pasta. "Não admito que

A respeito de Gilmar Menel, o gente incompetente questione pessoas
prefeito, ao defender o secretário Sousa, de bem", frisou.

FÁßRICA E rosto
DE VENDA& UNHA
PRAIA E LINGERre

,

�ROMoçAo- UNHA PRAIA ENQUANTO DURAR Q,ESTOQUE

Rua Henrique Nag�l. 78 • Água Verde· Fone: 973·8217
.

SAÚDE TAMB'ÉM ,É UMA QUESTÃO DE IMAGEM
. 1

..

•

UHra-sonografia
'Radiologia Geral e Pediátrico
Tomografia Computadorizada
,Angiografia Digital -.Mamografia

Para uma melhor qualidade de vida,'
Jaraguó e região 'dispõem de um núcleo de

, excelência no dlagnós1lco por Imagem.

RESPONSÁVEISÉNICOS.
.

"
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Versão
o secretário de Obras e Serviço de Jaraguä do Sul, Valdir Bordin, negou
que, quando presidente da Câmara de Vereadores, tenha arquivado
pedido de instalação de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito)
para investigar os serviços prestados pelo Laboratório Jaraguaense, de
propriedade do então secretario de Saúde Irineu Pasold.
Bordin afirmou que, na época, a questão era" em relação à cirurgias
pagas pela Secretaria de Saúde e não sobre o laboratório.
- Não houve indicação de umaCEI, apenas suspeitas de irregularidades.
O secretário foi até a Câmara explicar o caso, nenhum vereador
questionou. Como não conseguimos reunir documentos para provar,
decidi por encerr� o assunto - explicou.

Debandadal
O PTB de Jaraguá do Sul sofreu baixa significativa em seus quadros.
Na noite daúltima terça-feira (6), 18membros se desfiliaram da legenda,
entre eles, o ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Ingo Robl,
� o diretor do Codejas, Humberto Travi.

Debandada II
o ex-vice-prefeito Alfredo Guénther também se desligou do PTB.

Segundo ele, por questões muito pessoais. Sem querer se aprofundar
no assunto, Guenther disse que a fundação do PTB foi por conveniência
e que a legenda não tem raízes.
- Foi para apoiar a candidatura de Durval Vasel. Aliás, não vou apoiá
lo a deputado estadual, não votarei nele - revelou.

Debandada-m
De acordo com Robl, a desfiliação do grupo sé deu por falta de espaço
político dentro do partido e pela falta de apoio à ascenção de novas

lideranças. .

'

,
.

- O PTB ainda vive de Getúlio Vargas e de caciques regionais. Eles
querem enfiar goela abaixo a candidatura de Vasel a deputado estadual,
o que não aceitamos.

Debandada IV
o ex-secretário de Cultura Esporte e Lazer, Balduino Raulino, e mais
mais quatro outros integrantes da legenda, também deixaram o PTB.

Agora o grupo' vai se reunir para decidir se funda outro partido na

cidade ou se filia num já existente.
Por enquanto, apenas o PT e o PDT estão fora dos planos dos ex-

.

petebístas. SegundoRobl, o primeiro por questões ideológicas e o outro
por apresentar os mesmos vícios do PTB.
- O Brizola ainda é o grande líder, igual ao Jaime Lerner - explicou,

Avaliação
o presidente do PTB, vereador Lio Tironi, disse que vai promover uma
reunião com os filiados para fazer uma avaliação da atual situação do
partido. Ele lamentou adesfiliação dos colegas e informou que a legenda
vai definir estratégias futuras e abrir novas filiações.
Os outros dois vereadores eleitos pelo-PTß, AdernarWinter e Afonso
Piazera, continuam na legenda.

Perguntinha
A Transitar só administra a Zona Azul?

Quem prestar à atençãonas'tartarugas nas ruas dacidade verá o nome

da empresa ,e�jtg<J� elas�; " v'

De quem é a tran$itar1__." "�'

Valle ."Info·rmitica

Você precisa ter!
Você precisa ver!
Ligue jai: ·�7·2·3223

Rua Canoinhas, 361 - Centro
.

. FoneJFu:i 371-2444
Rua Bario do Rio 1Jl1l,IKO, 620. ,

F_: (047) 372-1968 - Fu: (047) 372-IJ30
Jaragu6 do Sul - scI·

Exoneraçiio: secretário de Saúde deixa pasÚl alegando pressão polttica
/

-'

Secretário pede exoneração
na esperança de enterrar CEI

Laboratório Jaraguaense de
Análises Clínicas, de propriedade
dos secretários. O assunto atingiu'
o ápice quando o vereador GiImar
Menel (PPB) encaminhou 'à Mesa
Diretora da Câmara Municipal
pedido de instalação de uma CEI

para apurar o caso. A Lei Orgânica
doMunicípio e a:Constituição Fed-
eral proíbem empresas de

Jaraguá do Sul - O secretário administradores de prestarem
de Saúde, Mario Sousa, pediu serviços ao poder público.
exoneração do cargo em caráter Werninghaus se emocionou ao

irrevogável na tarde de ontem, assinar a exoneração de Sousa,
através de carta enviada ao prefeito entretanto, não poupou críticas aos
Geraldo Werninghaus (PFL). O adversários. ''Assino a exoneração
anúncio oficial do desligamento de com uma frustração pessoal.' Eles
Sousa da secretária aconteceu no estão tentando inviabilizar a

. gabinete do prefeito, onde foram administração e jogando acusações
apresentados ,os motivos da infundadas. Foi muita pressão
decisão. De acordo com o ex- política", definiu, preferindo não

. secretário, o pedido de exoneração comentar sobre a possibilidade de
foi para se resguardar de eventuais instalação da CEI pela Câmara de

acusações .decorrentes da Vereadores. O prefeito negou que
implantação .de uma CEI esteja propenso a- indicár para o

(Comissão Especial de Inquérito) cargo a chefe do laborat6rio da
na Câmara de Vereadores. . Weg, Nanci Zimmermann.

Durante as duas últimas Werninghaus não conseguiu
semanas, os secretários de Saúde e explicar a situação do ex-prefeito
de Planejamento, lrineu Pasold, ,Irineu Pasold, secretário de

, também vice-prefeito pelo' PSDB, Planejamento, que, embora tenha
foram alvos de críticas e de vendido sua parte ao sócio, ficou
acusações de terem favorecido o toda a administração passada,

• Gi/marMene/
confirmou disposição
para insta/ar a
comissão afirmando
que a intenção é

investigar possívei.
favorecimentos :

, Comércio de Cereaia
KAZMIERSKi

Frutas - Verduras - Atacado

K:�
..

'.i,'.( .

;� \.

Artes novas a
'cada coleção

FonelFsx: (047) 376-3471
Rua Angelo Rubin/, 587
Barra do R/o Cerr�j"

, ,

Rua Ida Bona ROcha, 84
FoneIFax: (047) 372-0246

Fone: 371-0602 '

,

Jaraguá do Sul • SC

quando foi secretário de Saúde, e
quatro meses desta, sendo
beneficiado pelo contrato do
laboratório com a Prefeitura.

DISPOSIÇÃO - O vereador
Gilmar Menel (PPB) disse que o

pedido de exoneração do secretário
Marle Sousa em nada interfere na

proposta de Instalar a: CEI.
"Continuo 'disposto a instalar a
CEI. Faltou um documento, que
deverá ficar pronto apenas amanhã
(hoje). Quero estar bem embasado
para que possajustificar o pedido",
declarou, acrescentando que vai :
tentar conseguir as cinco'

, assinaturas necessárias para a

instalação da comissão.
Ele fez questão de frisarque não

tem nada centra o secretärioMarIo
Sousa, e que o considera "uma
excelente pessoa". Ele acredita que,
caso seja instalada a CEI, a

prestação de serviços do laboratório
durante toda a administração Vasel
vai aparecer como conseqüência.
"O governa não deve estar

preocupado com a CEI. Será a

oportunidade de provar que-não há
favorecimento", ponderou,
lembrando que é obrigação dos
vereadores fiscalizar oBxecutívoe
fazer cumprir a Lei Orgânica.

,

Rua BernardoDornbusch, 2433
Fon,: (047) 37�·0695

371-8146
..

Vila Lalau,:Jaragué dO'Sul

Cflorlcitlfura
, Cflonst:1

Mudas de árvores frudferas,
flores e plantas ornamen�
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F

Iaraguâ do Sul desiste
F ,

de 'brigar' pela Skoda

Governo adota medidas

para conter o consumo
o governo federal, na última sexta-feira, 30 de abril, anunciou aumento

do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras, crédito, câmbio e seguros)
elevando a alíquota de 6 para 15% ao ano, nas operações de crédito. das

pessol;ls físicas.
.

Embora a majoração da alíquota seja absurda para uma economia estável,
isso não deverá ter grande impacto nos financiamentos de bens duráveis,
tendo apenas o objetivo de inibir novas elevações de juros nos mercados

futuros, e tambémmostrarque o governo está atento ao crescimento acelerado

das operações de crédito dás pessoas físicas, que só em abril, teve um aumento

de 11,7%, acumulando um índice de 31% ao ano.

A grande preocupação desta medida ficou com as empresas de faetoring,
onde a majoração foi bem maior, ou seja: de 1,5 para 15%. As operações
dessas empresas que descontam cheques pré-datados do comércio em geral,
vai com certeza refletir numa retração dessas operações, com reflexos no

comércio. Neste caso a decisão do governo foi de impedir que o consumidor
fuja do financiamento e recorra ao cheque pré-datado.

Na atual conjuntura econômica do nosso país, tal medida vai com certeza

aumentar o custo do dinheiro para (, tomador e aumentar o risco da

inadimplência. o que requer maior cuidado na concessão de créditos.
Se analisarmos esta medida no aspecto jurídico, podemos dizer que não

há o que questionar, pois trata-se de um imposto discricionário que tem como

objetivo controlar o fluxo financeiro, ou omeio circulatório damoeda Como
não é um imposto arrecadatório, pode ser majorado por ato do Executivo,
conforme prevê a nossa CartaMagna e o Código Tributário Nacional.

Vimos, portanto, que o crescimento do IOF teve apenas o objetivo de

reequilibrar o crescimento da Economia.
.

Sinesio Eloi Gomes· Economista
Diretor da Cassuli Auditores e Consultores S/C Ltda.

Julho a Dez/96

Janeiro a Dez/97
R$ 0,8847
R$ 0,9108

A partir de maio/97 R$ 120,00

3/97 R$ 422,31
4/97 RS 423,05

2/97·0,45%
3/97 - 0,68%
Acumulado do ano 1,94%

Rendimento Alíquota % a deduzir· R$
até 900,00 isento
de 900,00 - 1.800,00 15% 135,00
acima de 1.800,00 F 25% 315,00

Deduções: a) R$ 90,00 por dependente; b) R$ 900,00 por aposentados,
pensionistas e transferidos para a remunerada com mais de 65 anos.

U,PM/Jaraguá do Sul
Jan/97 R$ 45,54 (50 Ufir) í

adez/97

Apolo:
Cassul! Audltorei e Consultores SIC Ltda•• Fone (047) 371-4509

CONOMIA

•. Investimentos

exigiriam cerca de R$ 4
milhões do governo
municipal e criariam
apenas 250 empregos.
Administração quer
aplicar o equivalénte nas

pequenas e micros
empresas

Jaraguá do Sul- "A cidade não tem
mais interesse em sediar a fábrica da
Skoda". Com essa declaração o prefeito
Geraldo Weminghaus (PFL) iniciou, na
terça-feira (6), a primeira entrevista
coletiva logo após ter retornado da

República Tcheca, onde, juntamente com
o secretário de Obras e Serviço, Valdir
Bordin, foi conhecer a empresa Skoda e.

discutir a possível instalação de uma

unidade na cidade.
De acordo com Werninghaus, os

investimentos do Município para
possibilitar a instalação da unidade na

cidade são daordemde RS4milhões, além
dos incentivos fiscais. Ele lembrou que,
inicialmente, a empresa criaria cerca de
250 empregos emontaria em tomo de 600
caminhões anuais. "Chegamos a conclusão
de que esse dinheiro não traria os

beneficios correspondentes. Se aplicarmos
esse montante nas pequenas e micros

empresas do Município, os resultados
beneficiarão uma parcela muito maior da
sociedade", argumentou, acrescentando
que, atualmente, o mercado das demais
montadoras é em média quatro mil
unidades por 111)0.

,

O prefeito afírmou que a empresa

Desencanto: Wetninghaus e Bordim IUI reunião com diretores tia Sbtla

tcheca apresenta problemas estruturais,
decorrentes dos mais de 40 anos sob o

regime comunista, onde os investimentos
em modernização e planejamento foram
comprometídos. Ele informou que os

países do bloco comunista tinham um

acordo que garantia a compra dos veículos
da Skoda, assegurando os empregos e a

produção.
"Isso permitiu que a empresa

trabalhasse sem qualquer problema de
mercado, Agora. com o fim do bloco, eles
estão preocupados em viabilizar a

indústria. Estão procurando um país onde
tenha mercado e garanta a continuidade
da produção na República Tcheca",

F avaliou.
'

Na opinião deWerninghaus, o Brasil
é um bom mercado consumidor que
poderá gerar lucros e reverter a situação

da matriz. O prefeito frisou ainda que a

competitividade entre as empresas já
instaladas no país foi outro fator

importante na decisão. "Teríamos <Je
garantir um mercado propício à empresa.
Caso ela não conseguisse atender ameta.
poderia fechar a unidade ou transferí-la",
diagnosticou,lembrando que a 'briga' pela
empresa tcheca está sendo travada por
vários Estados brasileiros.

REUNIÃO - Ontem, na sede da

Skoda, em Praga, a direçãoda empresa
se reuniu com representantes de dois
Estados brasileiros para oficializar a

posição da empresa e definir o local para
a instalação da unidade.

Inicialmente, a 'briga' para sediar a

empresa está mais acirrada entre Santa
Catarina e Bahia, que tem oferecido
incentivos fiscais irrecusáveis.

Dalcelis de perseguir funcionários
(proprietário da empresa) vem me

pressionando para que eu deixe o

sindicato", denunciou, acrescentando que,
no dia 21 de abril, sofreu um acídente que
lhe ocasionou queimaduras de terceiro

grau nas pernas,' mesmo assim não foi

. dispensado do trabalho.
O sindicato acusa ainda o médico

Cristóvão Baptista de ter ignorado as

condições físicas do funcionário,
encaminhando-o-ao posto de saúde, onde
o médico Jorge Oppermann determinou

que ficasse até o dia 25 de abril sem
trabalhar. "Ao retomar, fui punido por ter
faltado ao serviço no dia 25", lembrou
Osnivo,

Sobre apropriação indébita, o sindicato
assegura que a Dalcelis descontou dos

funcionários cerca de RS 36mil e a Fruet
outrosR$ 19mil, referentes a contribuição
sindical, mensalidades e da contribuição

Sindicato acusa.

Jaraguá do Sul - O Sindicato dos .

Vestuários prometeu denunciar no
, Ministério do Trabalho a empresa Samuel
Têxtil por perseguição sistemática aos

dirigentes sindicais JoséClementeVegini
, e. Osnivo Guckert, .além de apropriação
indébita da contribuição sindical. De
acordo com a entidade, no final de abril, a
empresa demitiu Vegini por justa eausa,

alegando ínsubordinação, e suspendeu,
quarta-feira (7), Guckert, acusando-o de
ter passado. a terceiros informações
estranhas e restritas à indústria.

Osnivo afirmou que a perseguição
começou logo após ter assumidoo cargo
de diretor no sindicato. Segundo ele, os
argumentos apresentados pela empresa
para justificar a demissão não passam de

perseguição velada. "Desde que ingressei
no sindicato o tratamento comigo foi
diferenciado. O Célio Cristóvão

confederativa.
OUTRO LADO - A reportsgem do

'CORREIO 00 POVO fez contato com a

Sàmuel Têxtil e foi atendida por uma

pessoa que se identificou apenas como

Mírian, do Departamento Pessoal.
Segundo ela, o diretorda empresaestá em
São Paulo e é o único que poderá se

pronunciar a respeito.
"Estamos tentando contato com ele.

Caso consigamos, pediremos para que
entre em contato com o jornal",
prometeu.

Até o, fechamento desta edição, no
início da tarde de hoje, o diretor Célio
Cristóvão não havia retornado o

telefonema. O assessor jurídico da

empresa, Luiz Fernando Roslino, disse.
desconhecer as denúncias e afírmou não
acreditar que a empresaesteja perseguindo
funcionários.

•
cozinhas

.erlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475· ·Fax: (047) 373-0267
Fones: ·(047) 373-0467 - 373-0377 • 373-0297

Guaramirim • SC
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• o Custo Unitário Básico na construção civil teve queda de 0,73% em relação a abril,
ficando e�:R$ 419,97.

.

, Caixa posta/191 _ cep 89.251-970 _ eniopf@netuno.com.br
A variàção negativaCavorece quem tem financiamento direto com as construtoras, reduzindo

______________________
.. o pagamento mensal. Há um mês, o valor erade R$ 423,05.
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A

EniO Padllha Pilho
Quando a Imprensa passa do Limite

(U1lUl reflexão sobre opoder e a prepotência da
Imprensa. Qualquer setrlelhança com eventos tOcais

não é mera coincidência).

Michael Johnson é um atleta espetacular. Campeão e recordista
mundial de atletismo, na prova de 200metros rasos, a sua performance
convenceu oComitê Olímpico Internacional a uma decisão incomum:
mudar a programação das provas de atletismo dos Jogos Olímpicos
de Atlanta, para que ele pudesse participar dos 200 e 400metros. Ele

competiu e venceu as duas provas.
Pois este fenômeno esportivo, que é aplaudido e reverenciado em

estádios domundo todo esteve no Brasil, para participar do GRANDE
PR.&nO BRASIL DE A'ILETISMO, no Rio de Janeiro, no último
final �e semana. Correu os 200 metros rasos. Venc�u a prova. E foi

vaiad0\ achincalhado e agredido verbalmente com palavras
ímpublicãveís pelas 1� mil pessoàs presentes ao estädie,

Epa! O que é isso? O samba do crioulo doido?
Não. Fei apenas a interferência do conhecido poder da Imprensa.
Michael Johnson cometeu o insano pecado mortal de não ser

simpático,. cordial e submisso aos desejos, intromissões e

impertinências de rep6rteres despreparados e sensacionalistas.

Não respondeu com bons modos a perguntas idiotas. Não sorriu
.

o tempo todo, como um débil mental. Não ficou elogiando o Brasil,
o povo brasileiro, as mulheres brasileiras... Deixou claro, desde o

inícíe, que veio apenas para correr.
Então o .editor de esportes da Rede Globo sentenciou: Michael

Johnson não vale nada!

E, daí pra frente, foi U1p massacre: a cada Jornal Nacional, Jornal
da Globo, Jornal Hoje, enfim, sempre que podia, a Globo cuidava de
jogar o máximo de lama possível sobre o nome, a reputação e a

.

.

personalidade do atleta. Nem uma única palavra foi dita sobre os

feitos atléticos ou sobre o que ele representapara o esporte mundial.
Ao· contrário, ampliava-se ao máximo a sua aparência séria,

traduzia-se de forma parcial � suas entrevistas, enfatizando o lado

negativo das respostas. E dava-se interpretações tendenciosas as suas
atitudes, como no/caso em que ele optou por treinar às 13 horas para
'se adaptar ao calor do Rio de Janeiro e a Globo interpretou como

"desejo de treinar com o estádio s6 pra ele".

O resultado, feí visto por quem assistiu a transmissão do GP pela
TV: 14 mil pessoas no estádio hostilizando o atleta de forma tão

agressiva, que o próprio locutor da 0101>0, Cléber Machado, ficou
espantado.

O resultado que não foi visto ainda é que:' (1) Michael Johnson
dificilmente aceitará convites para voltar a competir no Brasil; (2)
outros atletas de alto nível pensarão duas vezes antes de vir; (3� a

Federação Internacional de Atletismo já pensa em tirar do Brasil a

Etapa do Gran Prix (um circuito mundial).
São perdas reais para o esporte brasileiro. E'tudo isso apenas

para satisfazer o ego de meia dúzia de babacas globais.

ECONOMIA �.""", do SoJ, 9 dellllÔO de 1'197.1
Blumenau vai sediar convenção
de dirigentes lojistas de sc

Jaraguá do Sul - As econômicas/financeiras, além atrair o consumidor e não

diretoriasdaFCDL(Federação de novas perspectivas de mais apenas o preço.
das Câmaras de Dirigentes mercado e necessidade na SEMINÁRIO - Parale

Lojistas) e da CDL da cidade melhoria do atendimento. "É lamente à convenção, acontece
lançaram oficialmente na exatamente por isso que a \nodia29,oSeminárioEstad'ual
manhã da última quarta-feira convenção é importante. Será do SPC (Serviço de Proteção
(7), na sede da AABB a oportunidade para conhecer ao Crédito), que pretende
(AssociaçãoAtléticaBanco do novas técnicas, reciclar, trocar discutir as alterações no,

Brasil), a 318 Convenção do experiências e promover a regulamentoestadualdaFCDL
Comércio Lojista de Santa integração das CDL's", e a informatização

'

e a

Catarina, que vai acontecer em declarou, interligação dos SPC's.
Blumenau nos dias 29, 30 e 31 Na opinião do presidente Hoje, 78% dos SPC's de
deste mês. O evento, segundo, da CDL de Blumenau, Amo.' Santa Catarina estão

os organizadores, vai reunir Buerger, a convenção objetiva interligados, 24 horas por dia,
cerca de 1.800 lojistas do fornecer aos lojistas recebendo em média 800 mil
Estado para discutir a informações necessárias na consultas. A expectativa é

"Conscientização da busca pela qualidade do chegar ao final do primeiro
qualidade". negócio. Ele acredita que semestre deste ano com 90% '

O diretor distrital daCDL, todos os empres�os devem dos SPC's interligados.
Arno Beber, afirmou que a ter preparo e consciência para O seminário promete
convenção tem como objetivo enfrentar a concorrência. ainda apresentar um painel
incentivar a participação dos "Neste quesíto a qualidade sobre a utilização da
comerciantes em eventos que será o diferencial", afirmou. O Internet e da Intranet para o

discutam alternativas e presidente da FCDL, Jorge comércio, um outro sobre

projetospara.o setor.Segundo Ronaldo Pohl.faz coro com o novos serviços do SPC,
ele, há ainda um certo colega. Segundo ele, na era da além da palestra de abertura
desinteresse por parte de globalização, o fator com 0- tema: "Motivação e

alguns lojistas em adequar o qualidade no atendimento é o. criatividade para.alcançar a
comércio às novas estruturas principal diferenciador para qualidade".

NOTAS--�------------------------
.

• AAcijs (AssociaçãoComercial e Industrial de JaraguádoSul) promoveu, na últimasepnda
Ceira (5), pàleS'tra sobre segurança no trabalho, ministrada<pelo engenheiro Paulo Roberto-de
Oliveira, especialista emhigiene industrial é emplanejamento empresarial.

'

Com o tema: "O que o empresário deve saber sobre segurança e saúde no trabalho", a palestra
abrange toda a êstrutura das empresas e interfere diretamente'em todo o processo produtivo.

Oliveira, que também é proprietário da empresaAmbientec, iniciou a palestraafirmando que
as indústrias médias perdem entre 0,5 e 0,8% doCaturament.o no pagamento de indenizaçj'ies de
acidentes; além da perda de produtividade e desContinuidade na linha de produção, e entre 0,1 a,
0,5% para as .pequenas empresas.

'

• A comissão organizàdora da IIMulti Feira informou que o leilão de mãquinas e equipamentos
usades acontecerä no Pavilhão B do ParqueMunicipal de Eventos, de quatro a 13 de julho, abrigará
equipamentos de pequeno porte, sendo que os demais serão expostos nos fundos do pavilhão, perto dos
estandés de tiro.

A taxa para os expositores é de R$ 15,00 o metro quadrado.
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Jaraguá do Sul, 9 de maio de 1997 . CORREIO DO POVO - 7

Secretaria deve implantar coleta seletiva de lixo
Dlwlgaçlo

Jaraguá do Sul - o lembrando que sem punição é

secretário de Obras e Serviço, inviável a implantação de

Valdir Bordin, divulgou essa qualquer sistema.
semana que a secretaria deverá - A, Prefeitura fornece os

estudar a implantação dé um recipientes de cores diferentes,
programa especial de coleta do um para cada tipo de resíduo,
lixo doméstico. O objetivo é' que são colocados em pontos
melhorar os serviços e aproveitar definidospela administração. Os

i parte dos resíduos para moradores estocam o lixo em

reciclagem. O projeto prevê casa, em sacos também de cores
estudos de alternativas e diferentes, até um limite e só

elaboração de leis específicas depois depositam nos coletores

paragarántirocumprimentodas da Prefeitura - explicou,
regras. .

acrescentando que todo o

A idéia foi inspirada no processo é fiscalizado, inclusive
sistema. implantado na cidade com a participação dos próprios
alemã de Frechen, onde Bordin moradores, para que o serviço
e o prefeito Geraldo atinja o objetivo e os índices

Weminghaus (PFL)estiveramno desejáveis.
fmal do mês passado. Segundo .

De acordo com Bordin, a
o secretário, a coleta de lixo em . secretaria deverá iniciar ainda
Frechen é feita de 15 em 15 dias, este mês os estudos e as formas
sem que se torne um de aplicação do programa. Ele
inconveniente para osmoradores disse que pretende contar com a

dacidade. "Háleisespecíficase participação de entidades de
o desrespeito é punido classe e órgãos ligados ao meio
severamente", informou, ambiente na elaboração do'

Novidlule:.Bordin quer implanlllr Berviço eBpecilll de coleta de lixo

projeto. O secretário adiantou

que, inicialmente, vai ampliar o
serviço de reciclagem já
instalado e, aos poucos,
implantar o novo sistema. "É
possível que seja decretado uma
lei para regulamentar o serviço",
afirmou.

o dekgtulo regional AdhelfUll' Grubba estéve na canuua Municipal, na nou« de ontem, para esclarecer as
denúncÜIB sobre espancamentos e torturas na Delegacia de Policia de Jaragud do SuL De acordo com o

dekgtulo, apartir de denúncÜIB, a Policia CivUabre sindicanclapara apurar os fafoB. Ele, no entanto, afirmou
que I preciSo o testemunho da vftima para que possa iniciar as investigaç6es. "VamoB tomar as providêncÜIB
cabfvels. Entretanto, os dekgtuloB da região afrrmaram desconhecer o caso", declarou.
Grubba assegurou que a PoliciliMilitar tambémfa:r. o mesmoprocedimento em relnção à-denúncias de maus
tratos ou atI de mal atendimento.
A vtretulora EUSabet Mattedi (PFL), autora do requerimento q'fe convidou o delegtulo a comparecer ao
Legislativo Municipal, afirmou estar convencUla com as declarações de Grubba e completou: "Acho que
com �so encerra-se o caso".

.
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'�_ I :� -1 II : r!\IJ -} � COMPRAS=1CUPOM
_

....] " ., .11 r. 11.1 LeiaO_RegUlamentonocupom.

GRÁTIS POR SORTEIO

UMA MERCEDES BENl C·180 ClASSIC OKrn I
MAIS 126 BICICLETAS MONARK MOlKE PLUS 18 MARCHAS .SORTEIOS: 11101J97� 25/01197, ÓSI02197, 22102/97, 08103197, 22103197, 05104197, 10105/97 (14 BICICLETAS POR 'SORTEIO).

. ,.

Sindicalista ensina a
.

elaborar publicações
. Jaraguá do Sul - o Sindicato

dos Metalúrgicos promoveu, na

segunda (5) e terça-feira (6), no
auditório do' Sindicato dos

Vestuários; o curso de

Comunicação Sindical, ministrado
pelo metalúrgico Vito Gianotti,
dirigente da CUT (Central Única
dos Trabalhadores), em São Paulo,
autor de vários livros, dentre eles,
"O que é jornalismo operário" e "O
que é estrutura sindical".

A idéia, segundo o assessor de

Imprensa do Sindicato dos

Vestuários, Sérgio Santos, é
discutir as publicações sindicais,
apontando os defeitos e propondo
alternativas para atingir o público
alvo e divulgar asmensagens. "Pela
importância, o curso teve a

participação de dirigentes de quase
todos os sindicatos da

microrregião", assegurou.
Segundo . Gianotti, os

sindicatos filiados à. CUT

produzem sete milhões de
. boletins/jornais por semana.

"Para se ter uma idéia de quanto
isso representa, basta lembrar

que a Folha de São Paulo, o maior
diário do país, distribui algo em'

torno de quatro milhões",
exemplificou, informando que a'
CUT possui a segunda maior

redação do Brasil, empregando
600 jornalistas e 300 técnicos em

comunicação. Na opinião de

Gianotti, para que uma

publicação atinja a meta, é

preciso tiragem regular, que seja
distribuido corpo-a-corpo nas
fábricas. e que possua conteúdo,
linguagem acessível e forma

agradável.

Restaurante ltaJara
,

Parabeniza o Dia das Mães e convida
.

,
todas as mamães e familiares para almoçar

um ,Buffet Especial R$ 8,00
SEM RESERVAS DE MESAS

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237
FONE: 371-3121

.

CERT. AUTJMJ N" 01/587/96 INICIO E TÉRMINO DA�R0MOÇÃO:
PROCESSO N" 08000.028.691/96·89 DE 24/12196 À 11/05197

1· 7/05/97 este Mercedes
de serseu.

. po,
,

.. .
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8 • CORREIO 00 POVO· Jaraguá do Sul, 9 de maio de 1997

�JI."l.�� �.

CaIaiAdoIJu eMan" EditeM",que, comemorou BodIIs tú
P1'dIIl, '"' terça-feira (6), com celeb1'llçiio '"' Comunidtule
São Ftancuco túAllU e 'recepçiio IIOS convidados no saliio
da propria comunidtMle

.

NEOBOBO - o governo levou longe demais seu hábito de
brincarcom a demanda reprimida de telefones, segundo Elio
Gaspari. Quando atraiu milhares de pessoas paraas portas
das empresas e deu a algunsmilhões de brasileiros a impressão
de que os preços dos aparelhos caiu de RS 1.100 para RS 300,
nem demagogia fez. Foi covardiamesmo. O telefone deRS 300
não é gog6, é lorota. Ébarato, mas não existe. Há 10milhões de
cidadãos na fila dos aparelhos convencionais e sete milhões
na dos celulares. Na fila continuarão.·São vários os casos de
propaganda enganosa em que semeteu o governo de Fernando
Henrique, mas nenhum tinhachegado a esse ponto. Aos fatos.

Completou seu

primeiro
aninho,",

lJlUII1tl-feira
(7), Bilmca
Gümini Bartel,
.filha tú lulio
Ces", e Karln .

T01tlQZelli
BarteL O

ptIIYÚJéns a
voei serd

. acompanhado
pelos av6s

comjasHein:.
, Ite« Bauer
Bartel e pela

.

mtIIlrinhll
Beatriz: Bartel

r

9J,. 9lcg, ·91ideki"'C)odrigues da Oi/Da
Ortopedia e 1'raunultologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Macol
.TUDO-PARA CONSTRUçAo

m�(tUjt.'f1
MácpJiIIMparaempacotamento

-

RuaAraquari, 136 - Dba da FigUeira .

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá doSul-SC

CLAUDEMONET - oMuseu de Arte de São Paulo (Masp),
expõe de 21 deste mês a seis de junho, quadros do mestre do

impressionismo Claude Monel. São obras que reproduzem
ambientes de sua casa em Givemy, onde ele viveu dos 43 aos

86 anos, quando faleceu em 1926. De nossa cidade partirá um
grupo dé pessoas dia 19 de junho, para visitar a exposição. Se
você pretende integrar o grupo, reserve sua vaga pelo 372-
1141 comJaneteMarcatto.

FESTIVAL SESIAN()- o Festival Sesiano daCanção, em sua

6- edição, será desenvolvido em três etapas classificat6rias,
dia 28 de junho emCaxias, em Santa Luzia; dia seis de julho no
Seminário, em Corupá; dia 12 de julho no Estrella, em Nereu
Ramos e a grande final dia 26 de julho, no Parque deEventos,
Pavilhão A e

, Inscrições abertas até o dia seis de junho,
categorias popular e sertaneja, no Centro de Atividades do
Sesi, RuaWalterMarquardt, 835 - fone 371-0899.

SCAR - a direção da Sociedade de Cultura Artística de nossa
cidade, responsável pela edificação doCentro Cultural,marcou
para o pröximo dia 21 de junho a "Festa da Cumeeira", com
várias atrações. Esquetes teatrais, apresentação do Coral e da
Orquestra e uma deliciosa feijoada. Valeparticipar.

.

BURG GARTEN - ambíente aconchegante, servindo pratos
deliciosos e aquele chope geladinho, preparou para amanhã
(lO), uma noite especial com música ao vivo. Neste sábado
você já sabe, convide a mamãe e os amigos e vá saborear
pratos deliciosos no Burg Garten, commúsica ao vivo.

-,

Gabriela Lruma,.:["niIu/Q idode nora.hoje (9). 0,15 alUll

serão comemo co", muitos amigos efamilian,

WINTERFEST - a autêntica festa das tradições germânicas
começa hoje (9) e vai até domingo (l l), com muita música,
grupos folcl6ricos, comida típica e disputas de tiro e bolão, na
Sociedade Recreativa Alvorada Bailes com Os Montanari,
Banda Cavalinho Branco e Banda Baväría, Marreco, strudel,
churrasco e cerveja gelada não faltarão.

GARFOEBOMBA<:HA - promovendOhoje (9)eamanÍlã(IO).
Jantar show em homenagem ao Dia das Mães, com o cantor e
compositor Roberto Duran. Preço por pessoa RS 10,00, e para
asmamães apenas RS 5,00. Rosas e brindes serão distribuidos
nas duas noites.além de um cardápio especial.

CHURRASCARIA PAVANELLO- promovejantardançante
emhomenagem aoDia dasMães,hoje(9),comRobertoZaguez
e Jonny Robert, da ArgentinalUruguaj, acompanhados por
renomados músicos. Será uma noitada romântica com show
de tangos e boleros e o delicioso buffet especial para a data.

CAFÉ-CONCEJ,lTO-aCasadaMúsicadoColégioEvangéljco
"

Jaraguä, promove no 'día 17 (sábado), Café-Concerto, no
ginásio de esportes docolégio. Durante o café, apresentação
dos alunos de víola, flauta transversa;:cello, contrabaixo e

violinos. Convites poderão ser adquiridos na secretaria da

� da Música ou no dia do evento.

Comemora ülade ,.ova "oje (9), a gatúlima lo,'
Aparecida Heim. A fe,ttJ para amigo, ",erd tuIUI1IIúi (
em sua nsúUncÜJ

OMARBAKUN - o renomado artistajáraguaense estäexpo
até o próximo dia 20, no espaço cultural do Banco do B
suas belíssimas obras. São diversas esculturas que reve

demaneira suave e delicada toda a força e energia deste
artista. O horário de visitação é das dez às 15 horas, de

/ à sexta-feira.

DECORAÇÃOARTIFICIAL - aCeraDü Flores deCuri
estará c�lseus professores, de 13 a 16 deste mês, aqui
nossa ci , ministrando cursos de frutas e legumes artifi

.

para decoração. Inscrições no Foto Jaraguá. vagas limi
O curso será desenvolvidoem três períodos, no salãO paroq
São Sebastião. A taxa de inscrição é de 8J)Cnas RS 1,00.

Caal tú odontólogo, CUciiJ e Talge M. C. Gonçalv.s�
acaba tú obter aproraçiio no cuno tú especializJlçiio
OrtodontitJ, na EAP-ABO-SC, em Florian6poli,.
competente, ;_dinlimkos odontólogos possuem bellss'
consultório '"' Rua loinrilk

COVERGIRL - paraalegria dos fãs e delamesma (o cachê
alto), Carla Perez, aquela do Tchan, volta à baila. Ela aoareccll
novamente como cover girl da cervejaAntarctica

ALMoço ESPECIAL� omaitreÁlvaro serviráaImoço
cial nes� domingo, por ocasião do Dia das Mães, no
dois dodubeAtléticoBaependi. Reservas pêlo 311-2233,
sócios e não-s6cios.

. ,

FESTIVAL MPB - hoje (9), logomais às 20 horas, no ginásio
ArthurMüller, o 10 Festival Estudantil daMPB. Premiação em
dinheiro e troféus paraos cincomelhÓres e tambémparamelhor
torcida A entrada é franca

NEM CHICO, NEM CHICA - a TV Globo vai cancelar
progrsma "ChicoTotal" por causa do estado de saúde deChi
Anysio. Ele estä com o lado direito do. rosto parcialme
paralisado e não consegue interpretar grande pane de

personagens. Em fevereiro, o artista fraturouamandíbula
caUsa de um tombo à beira dapiscina. A i�tenção da emis
é esperar até o final do ano para ver seChicomelhora.
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MÇ>NZAGLan095,4portas.. 372 ou troco por carro. TÍfULOvendotítulodoOube
vennelho,gasoJina,completo Contato 975-2184 com AtléticoBaependi,tratar372-
menos ar. Valor R$ 14 mil, Italiano. 1099.
aceito troca Tratar 371-2206.

PROCURA-SE moças para
dividir aluguel de apartamento
na rua Reinoldo Rau. Tratar

pelo 372-0406 comHeike ou
Ariane.

Alexandre.

VOYAGE ano 84 em bom
estado por R$. 3.500,00.
Contato372-0195. -------- , SALA COMERCIAL alugo

COMERCIAL sala nova no Calçadão da
Marechal com 60m2,primeiro
piso. Tratar 372-040?

CASA em Nereu Ramos de
alvenaria com 81m2 por R$
.Iômil. Tratar371-241O.

,PONTO
CASA MISTA com 90m2, LOCADORA DE GAMES excelentepontocomercíal, sàla

'com mezanino, na Mal.
Deodoro esquina. com João
MarcattóporR$ lOinil. Tratar
973-9461.

vendo, tratar 981-4097 ou

328-0907 (Blumenau).
terreno com 530m2no centro
deMassaranduba, Tratar 371,-
3444 ou 372-3707 com

MÁQUINAS DE
CELULAR transferível COSTURA, uma Reta R$
completo, com carregador e

. 200,00; Zig Zag R$ 400,�;
aparelhoMotorola Tratar973- Overloch 6500 pontosmarca

BAEPENDIvendo título do 9753 ou 371,.1574. GN6 semi-nova R$ 400,00;
. Clube Atlético Baependi por

.

Overloch 4500 pontosmarca
.

R$ 400,00. Tratar 372-0284. Pegasus R$.400,00; Interloc
. marca Narbor R$ 600,00;
Cobertura Phoner 2 agulhas
portátilR$ 200,00. Tratarcom
Narana no 371-9431. '

VIDEO CASSETE Philips, 4 .

cabeças, novo porR$ 300,00 .

e vendo tambémumaBarraca

para 3. pessoas, nova por R$
80,00. Tratar 371-5764 com

Jussara,

IIINTIMUS"
ACOMPANHANTES

,LIBERTE SEUS DESEJOS
MAIS SECRETOSI
SIGILO ABSOLUTO

JARAGUÁ DO SUL

TERRENO com casa mista

(10 comodos) localizada em
Schroeder I à 300m da ponte
de divisa Jaraguä-Guaramirirn,
ótima localização. ApenasR$
8mil, aceito carro oumoto no
beg6cio. Tratar 973-9753 ou
371-1574.

.

.

MERCEARIA daLary, vendo
com estoque na rua Walter
Marquardt, 1193 em frente ao
Correio do Povo. Tratar 372-
3017 após 20horas ..

APARELHO CELULAR

completo por apenas R,$
550,00, linha, carregador de
carro e bateria. Tratar 973-
8533 com José.

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

OPALA DIPLOMATA ano

87 �r R$ 5 mil. Tratar 973-
5871� .TELEFONE vendo prefixo

EDIFíCIO TOWER CENTER
CONSTRÚÇÃO EM CONDOMfNIO - PARCELASCORRIGIDAS PELO CÜB (SINDUSCON/SC)

SALASCOMERCIAIScom1ou L .O··.C ,A L I Z'A ç' A- O2 garagens, copa, ewc e distribuição _

interna de acordo com a necessidade do '

cliente. A partir de R$ 440,16 mensal.
t

'

APARTAMENTOS - .,...... _"-.<.' -.'- ......

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

sacadacom
.

chwcrasquerra, BVVC,
copa, cozinha,

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

1.047,80mensal

TIPO 1 E2:

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

TIPO 3 4 E 5·
com churrasqueira,

� : BVVC, copa/cozinha,
. .' -lavanderia, 1 vaga de

,

garagem. A partir de
R$ 673,88melisal

VENHA CONVERSAR· i,C'CONOSCO L ' .J:+--,---'--�----'---==--__,J.l

VENDAS: Séculus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 421;.. sala 103 - 1 Q andar

....

R-ua-.-Presi-··_-·....tá�io P8a0., 421 . lila 102 . FOn.: 37.1.cA'I10. 1--..' do .....-,.• SC.'Fone: 371�814-CRECI1873-1
.

...,.- ""'l -.....
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CORREIO DO '-OVb - 2 Jaraguá do Sol, 'demaio.de 199 .

Classi-Emprego .TRABAL.HOuma'Parceria
CORREIODOPOVO-HUMANA TEMPORA' '0

.

AUX. ESCRITÓRIO ..'
.

.

.

.

.' .RI !
VIVIANE 372.0276 .'

INFORME-SE NA HUMANA. SOBRE A

PROGRAMADOR URGENTE TRABALHO TE.PORÃR.IO
HEITOR 371 ..8098

COMPRAS
_ ..... -

...

JUl)ITE 372.3241
RECEPCIONISTA

.

Sll,VIA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos

.'

sn,VESTRE 372.2636
, TECELÃO

ARLINDO '975.0934
TEe. CONTAB.

.

DANIEL
, '�! �I�.0074,

. SECRETAKlA .

, ANGELITA 372.3056
VENDEDORA

SILVIA 973.5530
AUXll.JAR CONTÁBIL
VIVIANE 372.0276
MOTORISTA AUTO.

NELSON 372.3315
Aux. DE ESCRITÓRIO
EDSON 371.8054

. MOTORISTA AUTO.
CESAR 371.8953

. rsc ELETRÔNICO
ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068,
AUX. DE ESCRITÓRIO

.

ROSE 9733771
DESENIßSTA TÊXTIL

, ANGELO
, 374,0228

CONTADOR
LUIZ 634.0568

'.

RECEPCIONISTA .

FERNANDA, 973.8806
,AUX� PRODUÇÃO

CARMEN 973.8474
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864
VENDEDORA

, SILVIA ' 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

CLEITON 372.2505

Com
.

O' surgimento de novas propostas em relação ao

Contrato de Trabalho Temporário ouviu-semuitas análises e
.

posicionamentos sobre as questões intrínsecas a' este no que
se refere ao "genérico", O'U seja, no indivíduo eaquento
classe .. categoria. A partir das preposições estabeleceram-se

divergências entre os Sindicatos dos Traba1hadores, Patronais
e O' Governo, cada qual defeadendo O' direito a quem lhes
confere a obrigação - O' que é plausível, NO' entantO' diante
disto tudo deixou-se a margem da discussão O' indivíduo, que
por si só tambémmerece atençãO'.
Preocupa-nos saber antes de tudo que o Trabalho TemporáriO'
vem atender'a necessidade de muitas pessoas as quais, para
sua realização pessoal e' profissional

.

optam, por trabalhar
r "" 'neste regimeporque carecem demudanças. Estas pessoas tem .

MARrENEI'RO' a mudança como seu ageetec motivacíonal para sua

L
.

.

disposição e dedicação, pois são os novos desafios que
CÍlM EXPERI.:'NCIA EM:·

. .'
norteiam seu interesse pelo trabajho. Elas possuem nQS traços

FABRI[AÇÂO [JE MÚVEI5 EM 5ÉRIÉ de suapersonalidade O' desejO' de estarem sempre buscando
�

.

- � nO'VOS relacionamentos, ambientes e atividades para não se

encontrarem ein estado de tédio e oonseqüente apatia. ,

( TECEL'A-O ) (CO'STUR'EIRA' ) É importante salientar que O' sujeito a que estamos nos
.'

.

.

.

referindo realiza O' Trabalho Temporário não em função da
crise econômica - que' O' leva ao desereprego -' mas para

(_la"'#'AIJ'• IJI #'AIMA_ ] �dec a seu desejó maior de realização, este sUjeito possui
�

,

•" ." fi
.

•"...,,� �' perfil específico, elenão se adapta O'U se submete eo Trabalho

TempOráriO', ele 'efetivamente encontra satisfação nesta forma,

�BST.AMPADORA 11M MA.LBA�
de contrato da mesma forma que os sujeitos que ocupam

"

. funções em cargO's efetivos a encontram na rotina e na
-,

COM EXPEJillmCIA COMPROV;ADA . estabilidade.
.

O perfil dO'S trabalhadores temporários é do eterno aprendiz,
do aventureiro (no seu bom conceito); são pessoas ansiosas

por descobrir mundos nO'VOS, ampliar seus relacionamentos e

acima de tudo ,nãO' prender-se a nada - ele se faz útil até O'

momento em que exista�aço pol sua parte e por parte do
empregador, razão esta que por muitas vezes estes .sUjeitos
são inclusive efetivados pelas empresas nas quais pretendiam
somente passar, pois, Cada dia mais transformam-se
empresas em ambientes' .que admitem mudenças e

empreendimentos e O' perfil destes sujeitos de espfrito
renovador faz-se necessário.
A partir desta análise pretendemos mostrar que as pessoas
que realizam O' Trabalho Temporário não devem ser vista

simplesmente como inconStante e inconseqüentes, mas sim

portadoras graadepotencial a sec aproveitadö na nova ordein
de gerêaciameato . de' empresa existente na

contemporaneidade,

ENGENHEIRO
DE ALIMENTOS

INFORMAÇOES NA HUMANA

o Indivíduo: Outro enfoque do Trahalho Temporário

Eng. MECANICO ou PROJETISTA
COM EXPERlfNaR .,:

.

INSTAlAÇÕES HIDRAuloICAS E ElbRICA,
CAlDEIRARIA, PROCESSOS MECI\NICOS E CAD•

�.
HUMANA
-,,---

INFORMA

.

MBCÂNlCO DB
MUUTENCAo

OOIl�DI:
.

OADBIRAlUA, �QtmTAS 11 ,SOLD

Para atender de forma global e conCatenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
FAUSI!L & ASSOCIADOS LTDA.

e

HUMANA ASSI!SSORIA I!M RH

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS,
,MEDICINA' DO TRABALHO ( PCMSO l- AUDIOMETRIA

,

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA DE RH
.

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
.

'

'RUA HENRIQUE SOHN,,33 - CAIXA POsTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ 60 SUL;. SC

HUMANA ,,' Fone: (047}371.4311... F�: 372.1091 E-Mail;HUMANA@NETUN�.COM.BR .' ..

. ASSESSORIA EM RH"- ,A_'_H_U_M_._A_N_A,......._;._·E P_A_'R_T_·E D_E_S_U_A.......E_·_M_P_R_E_S_A_!__.___.

OPERADOR
, DEVENDAS

REPRESENTANTE
COMERCIAL

confecção de malhas'
com veiculo próprio com carro próprio ,

( ""11"'. II' e'II,i.e", J
PINrOR DE

ESTRUTURAS
,

- METÁLIc'AS ..

MONTADOR
DE MÁQUINAS

,....,,,,,,,,. •••••UI'. "
....,...�

.
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= Jaraguá do Sul, 9 demaiode 1997 CLASSIFICADOS'
2.500.00: TratarBM lavações

'

ou 973-8839.
vendo geladeira, e video
cassete porR$ 150.00. Tratar
372-2706.

APARTAMENTO novo com

3 quartos, 1 suíte por R$ 15
,

milacombinarmaisprestações,
Tratar 973-9156. ESCORTHOBBY ano 96por

R$ 9 mil a combinar, tratar
372;"4706.ALUGA-SE 2 casas. Tratar

'

376-7121.

ALUqA-SE casa grande de
alvenaria e uma casapequena,BUGUE ano 81 por R$

, TIPO ENDEREÇO

VENDE-SE Máquina
BrastempMundial semi-nova
por R$ ,370,00. Tratar 37�-
0591.

CAS,AS

Constri.dda' Terreno

TERRENO COM CASA,
vende-se outroca-sepor carro

, ou fínancíoem frente ao rodeio
crlolo fundos bar emercearia
Deluca. Tratar 372 ..;3690.

,

COMPUTADOReimpre�ora
por R$ 900.00. Tratar 975-
1269 com Anderson.

,NI' QUARTOS

CORREIODO,POVO ·3

BELINA ano 84luxo e Passat!
86, motor 1.8. Tratar 973-
8041.

TERRENO com 4S0m2
próximo ao salãoAmizadepor
R$ 7.500.00, aceito carro.

Tratar 975-1382.

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

VALOR' RS OBS!:�AÇÕES

Alven.
AlVen.
AlVen.
Alven.
A1ven.
Alveo.

,

A1ven.
Alveo.
Alven.
Alven•.
Mistá
Mista
Alven.
Alven.

Rua 402 - Let. Francisco Huska - Jaraguá..Eaquerdo
Rua Fráncisco Zacarias lenzi. 500 - Vila Lenzt
Rua AntOnio Estanislau Ayroso. 495 - Vila Lenzt
Rua Luiz Satter. 63 - Barra, do Rio Cerro
Rua OIto Meier. 86 - VIla Lenzl

,

Rua Estrada' Bananal do Sill sina - Guaramlrlm
Aua José Narlof-slna - An. Paula
Rua Joio da Cruz de Souza. 35 -.Cohab Vila Rau
Rua BolIvla. 71 - Czernlewlcz
Rua IrmAo LeAo Magno - Loteamento Champagnat
Ruà Glardini Lenzl - Agua Verde
Aua Alberto Klltzke. 187 - Vila Rau
Rua'Goiás. 53 - Vila Lenzl
António Carlos Ferreirã. 1417 - Vila Lenzl

, \

OBSERVAÇÕES
450.00

2.J80.25
375.00
360.72
468.00
494.59
345,00
420,00
364.00
499.80,
510.00
371.00
385.70
800.00 '

392.OQ
450.00
660.00
:m.00 '

617,5)
-

19.294.70
468.00
500.00
482.00
888.00'
343;73

, 420.00
542.40
750m2 "

V�ORRS

MOO.OO
19.000.00
15.000.00
6.600,00
14.800,00
18.000,00
1MOo,oO
1'0.600,00
16.000,00
12.000,00
21,500,00
26.500;00
30.000,00
53.000,00

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

55·009.00
37.500.00

, 75.000:00
50.000.00
58.000.00

,

35.000.00
70.000.00
30.000.00
37.000.00
23Ó.OOO.OO
'22.000.00
23.000.00
80.000.00
130.000.00

� Aua Jaão Picolli. 104 - 2D andar frente
Ed. Sehiochet - 10R andar ,

Aua Barão do Aio Branc:o. 760 - Edifício Sehiechet - 8g andar
Ed. M8tsjó - nR 103 - Centro

- "

FLORIANI
EQUIPAMENtOS
PARA ESCRITÓRIO

RU�VENÂNCIODA
SI�VA PORTO, 353· '

"

FONElFAX:

(047) 372·1492
,JARAGUÁDOSUL

sc

152,00
70.00'
170,00
140.00
206.00
125.00
195.00
135.00
118,00
300.00
75.00
102.ÓQ
100.00
288fil2

,TERRENOS

ACeita terreno

Condições de pagamento à combinar
,Acalta casa ou terTeno
Condições de pagamento á combinar
Paroela-se. Bltradade 50%+ 12 xTR + 1%
Aceita casaem Jaraguá
Aceita casa em Blumenau
Assumir !Inane. 120 meses com base de, RS 24.00
Condições de pagamento ,à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagámento à combinar
Aceita troca por casa

'

Aceita casa em Jaraguá
Acaitâ troca por aptos.

.

Condições de pagamlitnto à combinar
Financiamento de 72 x de A$ R$ 684.00
ASsumir financiamento 135 meses com base de A$ 1.300.00,

, Condições de pagament à combinar

Condições de pagamento à combinar
,

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

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à eombinar
Condições de pagàmento à cOmbinar
Condições de pagamento,à combinar
Aceita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à combinar
Aceita parcelamento
Condições d� pagamento á combinar
Condições de pag�mento à .combinar
Condições de pagamento à combinar

.

FLORIANI'
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITÓRIO

Aua ,Cr:lstina �uer - Schroeder
Aua Prefeito José Bauer - Três Rloa do Norte
Rua Otto Meier .. Vila Lenzl,
Loteamento Santo Antönia - Três Rios do Norte
Rua AntOnio Gesser.. Czernlewlcz
Rua 748 (ao lado Recreativa Marisol) - Vila Baependl
Aua. João Januário Ayroso (pt6x. Arroz Urbano)
.Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - VII. Rau
Rua Teodoro Aoeder - Água Verde
Aua 620 - Lateral da Manoel F,anclsco da Costa

,

Rua Victor.Rosemberg - Vila Lenzl
Rua Tomáz Francisco da Gostá - Centro
Rua Amazonas .. Centro
Rua Waiter Marquardt (frente ao 2820) Barra do Rio Cerro

Computadores, máquinas
de escrever, c,lculadoras,
rel6gios, fax, arquivos,
cofres, roupeiros,
cadeiras, escrivaninhas,
armários, ventiladores,
bebedouros, m6veis
escolares, m6veis e :

.

suprimentos para
Informátlcá, ,tique.stas,

'I.'
quadros, estantes de aço
e outros.

'

, ,

ASSISTÊNCIA TÉCN/t;A E .

AC�SSÓRIOS EI.f GERAL
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CORimODOPOVO .4 CLASSIFICADOS DE ·IMÓVEIS \ . .

Jaraguá do .Sul, 9 elemaio de 1997

APARTAMENTOS

CENTRO
EDtF.RES. DUNKER EMCONSTROÇÃONOCORAÇÃODACiDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Carvalho· Apto. cl 193m2 (311 pavimento) • 3 qtos. sendo uma suite
e demais dependências. R$ 80.eOO,00

.

Excelente cobertura no Edlf. Riviera cl 246,00,;,z • pl'6x. ao Beira Rio
Clube deCampo' •

Ed. Schlochet·Apto. cl 121,78Jl12 - 10� andar-3 quartossendo 1 suite,
c;lemais dep. - R$ 35.000,00 + financiamento.
Ed�Magullu • Apto. cl52Jl12 -111andar, 1 qto, sala, COZ., ewc, lavanderia,
garagem - R$ 29.200,00 '

Ed. Me!iegottl· Apto. cl 2 qtös., + dep. empregada· 511 andar· Av. Mal.
Deodoro· R$ 40.000,00

VILA NOVA - Locallzaçio nobre - Casa em a1v. CI 1'96m2 em terreno cl
865m2 - 3 quartos, sando'1 suite.·
CENTRO· Excelente casa em alv. cl aprox. 200fn2. Rua Domingos da Nova
SÃO LUrS - Casa em alv.d 142m2 em terrenO medindo 392m2 - 4 quartos
e demais dep.

. ,

.

FIGUEIRA· Casa nova em aJv9naria cl 176m2: 4 qtos. sando uma suite.
localização nobre.

.
.

SÃO LUís - Casa em alv. cl .3 quartos, demais 'dep; - R$ 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO· Casa

.

em alv. cl 15Qm2 em terreno c/ 7.500mZ
• Rua Bertha Weege.
JOÃO PESSOA - Excelente casa em a1v. cl 124m2 mais anexo cl 24m2 e
terreno cl 420m2 - R$ 45.000,00
VILA NOVA· Casa em alv. cl 112m2 em terreno CI 452.33ina
.BARRA DO RIO CERRO· Casa �m alvo cl 11Qm2 em terreno cl 345m2 - 3

quartos, demais dep. •

.{ARAGUÁ-ESQUERDO. Casa em a1v. cl 140m2 em terreno cl 350m2 - 3

quartos, sando 1 suite, demais dep.
,

CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 192m2 em terreno cl 504m2 - 3 dormitórios,
demais dep.

.

çzERNIEWICZ - Casa em alv. cI.196,50m2 em terreno cl 410,25m2 - 3 qtos,
demais dep.

.

VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno cl 1.139,76fn2 prox.
Beira Rio.
NOVA BRASrUA - Casa em alv. cl .210m2 em terreno cl 450m2

CASAS

,� Compra - Vende

,,.,., Administra Imóveis

P'IAZE'RA Implantação e,
.

. Vendas de
, I fLotealJl.entos

CRECI1713-J
.

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

Fone/Fax: (047) 372·1438

Realize seu sonho
, .

hojemesmo adquirindo
seuterreno.

•Loteamentos:
.Ilha da Figueira ou

VilaAmizade
'" .

..

Ultimas unidades a venda.
Entrada + financiamento

'_

,

. �'I

-

_

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes fin�nciados em '1 Omeses - Próx.
ao Fórum $ 'ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA·Terreno de esquina cl 579,OOm2
CENTR·O. Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO· Preso Epitácio péssoa. Terreno cl 1.548tn2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
NEREU RAMOS· Terreno llIedindo 3.400m2 loéalizado nas

margens da BR-280 - R$ 15.000,00
JOÃO PESSOA· Terreno cl 1.350m2'si benfeitorias ..

R$ 20.000,00 ,

JARAGUÁ-ESQUEROO..cond.dasAZaléiasterrenocl721 ,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
ILHA DA FIGUEIRA·Terrenomedindo 495m2 sem benfeitorias.
CENTRO· Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

.

benf�itorias.

SALASCOMERCIAIS
EDIFrCIO MARK PLACE • Térrea e no 6° andar- Rua
Reinoldo Rau

.

.

BARRA DORIOCERRO-2 salascomerciaiscl60m2cada
(sala + BWe) Preço total R$ 45�OOO,OO
RU�JOINV'LLE -Prédioemalv. cl2 pavimentos constiturdo
de duas salas comerciais + 2 aptos. + 1 galpão em terreno
cl1 .200m2

'

8J� 371'-7931
RuaAntonlQ C. Ferreira 197

'.

'..

IMÓVEIS .

CREC11741-J

COMPRA • VENDE • LOTEIA ., ADMINISTRA • INCORPORA

Qtos Gar Bairro EndçreçolPonto ReI•. Preço Informações Gerais

, CasaAlv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel. 547
,

70.000 terreno 6.S62W - Parcela
Casa Alv, 240 4 2 Lot Papp R Marcos V. GiroUa, 474 85.000 Aceita carro/lm6vel - valor
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 I Corupá R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceitaparcelar/carro
CasaAlv. 220 3 I Vieiras R. Adol�o Tribess, 5" casa 85.000 Aceitilpasa de maíor'valor
CasaAlv. 152 3 1- Rau R. 467 - Lot Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor .

G:asa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli. 140 28.000 Aceita carro até RS 8.000
CasaAlv. 48 2 Guaramírím R. 84 V. Nova (Guaramirim)

,

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, s/n".

'

65.000 Aceita apartamento e carro
CasaAIV'. 98 3 I 'Rau R. 363 - Pröx, Renascença 32.000 Aceiljl casa em Joinville
.Casa Alv, 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção / Negociáveis
Sobrado 225 3 2 Jaraguá-Esq. R. João Ayroso, pröx, 1989 55.000 Semi-acabadolNegociáveis

Cobertura .250 3 2 Centro Êd. Argus - 9" andar 200.000 Quitado - Todo mobiliado
AptoOK 273 4 2 Centro' Ed. Alhenas - 4"'andar' 24Ô.OOO Quitado·- Todo mobiliado
AptoOK 153·

'.

3 I Centro Ed. Schiochet - 12? andar '50.000 + CEF / Aceita troca casa

. AptoOK 178 3 2 Centro Ed. Carvalho - 5" andar . 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
AptoOK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 2" andar 30.()()() + CEF - aceita cari'oIlote
AptoOK 130

.

3 I Centro Ed. Isabela - 3" andar 35.000 + CEF • Troca por casa
AptoOK 80 2 I Amizade, Res. Amizade - 2" andar 35.000 Quitado / Aceita carro /Iote
Apto. Cons. 112 3 I Barra Res. Harn Marquardt 40.000 Aceita terrenolEnt mai0l'97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3. I Centro . Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias . 35.000 .Negociäveis / Parcelado
'Lote 483 Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18.000 Negociáveis/Paicelado

. Lote 480 Barra RuaLuiz Salier 16.000 Negociãveis /Parcelado
Lote . 532 - Champagnat RuajacobGesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot Rausisse 10.000 Negociáveis /Parcelado
Terreno 10000 - .Nereu Após t:lereu � BR 280 8.500 Negóciáveis
Terreno 8000 Nereu Pr6ic. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini .12.000 NegociáveisIParcelado
Lotes vários Figueira Residencial Piazera I 7-.600 Ent, 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários Amizade Residencial Behling ,

' 10.000 50% entrada - saldo 12 x ,.

Lotes Vários Vila.Nova Pr6x. F6rum/Rádio RBN. 33.000 20% entrada - saído 20x
Lotes Vários Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes' Vários Vila Ràu ResidenCial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Lotes Vários VilaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada- Saldo 24 x
•

Lotes Vários 'Barra Residencial Salier Diver-sos 20% entrada- Saldo 36 x
Lote 346 Amizade Residencial Blumengarten ' 12.500 50% entr-ada. - Saldo 12 x

Cllácara 1'8()()()(} - Garibaldi Estr, Garibaldi - Km IS 80.000 Casa alv. - Aceita trocar
Chácara 111500 Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Trocalparce.Ja
Chácara 49172

.

Corupá .
Estrada Bomplant - Kni 8 '8.000

.
Sem moradia - Parcela

Chácara 20000 - Rio Cerro Rio Cerro 11 - Km 20 50.000 Casa com 183m2/ Troca,

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



Jaraguá dö Sul, 9 demaiodé 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO -5

, CRECI 001387 - J

,LoCAÇÃO ,

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

banheiros, sala, cozinha, lavander.ia e

garagem, podendo a parte da frente se utilizada
,comercialmente. Bairro João Pessoa, próximo
ao SUpermercado Dois Irmãos - R$ 300,00

. C6d. 654 - Sala comercial - Av. Mal_. Deodoro
da Fonseca, 97 si 97 Ed. Diener - R$ 390,00
C6d. 657 • Salas comerciais (17m 14,5 x 4) - R.
Manoel F. da Costa, 973 • João Pessoa - R$ .'

250,00 (frente) R$ 200,00 (fundos)
C6d. 660 - Sala comercial cl banheiro (área
30m2) - R. Reinoldo Rau, 399 - Center Foca si
4 - centro - R$ 500,00

'

,C6d. 663 - Sala comercial (área 40m2) R.
màrina Frutuoso, 180 - Centro - R$ 300,00 '

C6d. 696 -, Terreno (15x28)' R. Bernardo
Dornbusch - R$ 250,00
,C6d. 697 - Terreno (450m2) R. Marina Frutuoso,
em frente Schopping Jarag,uá" Centro - R$
250,00
C6d. 688; galpão cl 100m2, próximo aWeg II,
cl 2 escritórios de 75m2 cada, cl 750m2 de área
de éarga e descar,ga CI 2 BWe, 1 trocador, 1

chuveiro e 1 mictório, cl refeitório, churrasqueira
çl cozinha completa e área de lazer. R$
2.500,00

, VENQA
C6d. 126 - Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R. .

Erwino Menegotti, R$ 38.000,00
C6d. 242 - Apto. cl suíte + 2 quenos e garagem
na R. Germano Marquardt, próximo à Marisol -

R$ 40.000,00
Oód. 392 - Terreno cl 442,20m2 - Rua Jorge
Lacerda - R$ 58.000,00
C6d. 396 - Terreno cl 337,50m213,50m2 (13,50'

,

x 25) - Vila Rau R$ 14.000,00
,

C6d. 125 - Casa de alv.· (área 127m2 em terreno

de 400m2) 0/ 3 qtos., sala, copa, cozinha, 2 bwc,
área serv., desp., garagem I Lateral R. Princesa
Izabel, Vila Maba - R$ 35.000,00
Cód. 418;.Terreno com nOm2 na RuaGuilherme

Weegé. Valor R$ 85.000,00
C6d. 142 - Casa mista cl 140m2 em terreno

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

Vila'Lenzi - Valor R$ 35:000,00
C6d 139 - Casa em alvenaria medindo 136m2,
em terreno cl 420m2, cl 3 qtos., 2 bwc, sala"
copa, cozinha, área de serviço,' varanda e

garagem - R. das Acácias s/nll, Ilha da Figueira.
Valor. R$ 45.000,00

ParecerComercial

Incorpo.ração
. Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE�O FÓRUM
CRECIOO177o-J

FONEIFAX (Q47) 372-2990
. CELULAR 97�9089

JARAGUÁ DO SUL - SC
APARTAMENTOS
CócI. 140 - Rua 25 de Julho, com 2 qtos, sala, copa, coz,lavand., BWC - RS 35.000,00 Neg.
C6d. 253 • APtos. na ruaWalter Marquardt, em cima do SorvetAo II, com 3,qtos., sala, COZ, lavanderia, BWC, sacada com churrasqueira,
garage, aptoS de esquina - RS 6O.000,QO -neg.. "

C6d. 265 - Apto. na Joio Plcolll. com 2 qtos, saia, copa, COZ, bwc,área de serviço fechada e aberta, garagem;. RS 40.000,00 - nego
'

C6d. 271 - Apartamento em ltajal, prox. a FaCuldade - RS 20.000,00 - nego .

CAsAS'
C6d. 33 - Casa na rua Victor Rozernberg, boa para financiamento - RS 15.000,00
C6d. 46 - Casa mista na rua: WalterMarquardt, 18()m2, 3 qtos, sala. coz .• BWC, garagem, etc. Terreno el647m" sendo 17,00 m'de frente,
excelente ponto comerclal- RS 80.000,00 - Neg: ao lado oo SorvetAo II
C6d. 105 - Casa na lulz G. Ayroso, com 3 qtos. 2 salas, coz.• BWC. dispensa, área de serv., garagem - RS RS 50.000,00 - nego •

C6d.1I5- casas na Ilha 9a Figueira. prox. Supermercado Junges. uma de alv. eom
í

tOm". 4 qtos, sala, ceea, coz.,lavanderia. ewc, garagem
e outra de madeira com 3 qíos., sala; coz.• iavanderia, BWC. garagem. ambas construldas no mesmo terrreno - RS 30.000.00 - nego
C6d. 206 - Casa na rua Angelo Baru"i. com 2 qtos. sala. cozo BWC, Ivanderia, garagem - RS 28.000,00 nego

•
C6d. 1411- Casa na rua Francisco Huska. com 3 qtos, sala, copa. COZo conjunta, BWC,lavanderia. garagem - RS 45.000,00 nego
C6d.251 - casa de alv. defronte aWeg II, com 2 qtos, saia. COZ, bwc,lavanderia, garagem, sacada, pronta para financiamento - RS 25.000,00
-�.

.

,

C6d. 215- casa na rua luiz G. Ayroso - Jaraguá-Esquerdo, com 3 qtos, 2 saias, copa. coz., 2 bwc,iavanderia; garagem para 2 carros. terreno
com 400m2 - RS 32.000.00

.

C6d. 252 - Duas casas de alvenaria defronte aWeg II. com 3 qtos., e demais dependências - RS 45.000,00 : nego
C6d. 711 - Ceee ne rue Joio Plenln.check, de alv. com' 2 euftee, 3 qtoe, co.,., ..Ie, 001., BWC, garege, te;re",o com
414m" + ume de medelre - RS 58.000,00 nego

'

C6d. 82 • casa na Vila lalau, rua Alberto S. Dumont de alv. com 2 písös, t(Oca por chácara.

GALPÖES. .

C6d. 202 - Na rua Rodolfo Huleenuessler. pró!'. a Duas Rodas Industrial - RS 70.000.00 nego ótimo pani depósito e transportadora.
C6d. 184 - ótimo galpão. próx. a Recreativa Brelíhaupt. com uma área de 7.500.00m2, localizado a 100mts do asfaltá. com 2.200m" de
construçAo: RS120.000.00 nego

.

T'ERRENOS
C6d. 1111- Terreno Vila Nova. com 392m" - RS 22.000.00 - Neg.
C6d.115- Terrenoná Ilhada Figuei�. de 450m2- RS10.000.00neg.
C6d. 208 - Terreno na lateral da José T. Ribeiro com 567m2 - RS 15.000.00 ou RS 5.000,00 de entrada + parcelas.
C6d. 16 - Terréno defronte a Ciluma. 'de 400m" - RS 16.000.00 - nego
Ç�.ll16- Terfeno no 101. Amizade com 525m2 - RS17.000.00 - nego
C6d. 1" - Terrenos no lot. São Cristóvlo. com 39B.40m2 - RS 11.000.00 - nego
C6d. 1118 _.Terreno no lot. Dona Alzira - RS 20.000.00 - nego
C6d. 07· Terreno no lot. Alaleia Jaraguá-Esquerdo. com 729m" - f.lS 25.000.00 - nego
C6d.1I8 - Terrenos no lot. Divinópolis - Ilha da Figueira - RS 11.000.00 e 13.000.00 • nego
C6d. 150· Terreno lot. Enke - Barra - RS11.500,00 - !:leg.
'C6d.10· Terreno na ruaJosé T. Ribeiro, com 427.50m2- RS15.000,00 -neg,
C6d. 173 - Terreno pröx. a Duas Rodas Ind .• com 1.457m2 - RS 135.000.00 � nego .

C6d. aso- Terrenopróx. a Faculdade com 4.700m" - RS 60.000.00 - neg,'
C6d. 238 - Terreno Vila Nova com 575m2 - R$ 30.000.00 . neg,
C6d. 223· Terreno lot. Juventus com 375m2 - RS 14.000.00 - Neg.

, C6d. 2611 - Terreno Lot. Juventus com 455m2• R$ t 5.000,00 • Neg.
- �lende-seterrenos no Residencial Blumengarten. próil:-.Cond. Amizade - �timas condições de pagamentos.

RuaMarechal Deodoro da Fonseca, n11594
Jiraguá do Sul- SC

FONE(047)
372�153-371�75

'. CRECl1762..J

VENDAS:
CASA /iJ..V.: el1 sulte,2 quartos. 2 banheiros, sala; copa, cozinha. áreade�, gragem
p/2 carros JARAGUÁ-ESQllERDO RS 165.000,00 .

CASA Al..V.: cl 3 quartos, 3 banheiros, saia, copa, cozinha, garagem, escritório, churrasqueira
+ dep. empregada - CENTRO - RS 125.000.00

.

.

CASA ALV.: cl 1 suite, 3' quartos, 2 salas. copa, cozinha, 2 banhalros, área de serviço,
Churrasqueira. garagem JARAGUÁ-ESQUERDO - RS 89.000,00
CASA /iJ..V:: el2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, garagem VILA
NOVA - RS 50.000,00
CASA /iJ..V.: cl 2 quartos, saia, copa, coziriha, 1 banheiro, área de serviço, garagem VILA
LENZI • RS 42.000,00

.
CASA /iJ..V.: c/ 3 quartos, 2 banheiros, seia, 'área de serviço e garagem TR�S RIOS 00
NORTE - RS 20.()()(j.00

'

.
,

. CASA MISTA: eI 3 quartos. 1 bilnhelro. 2 saias. copa. cozinha, área de serviço. dispensa e

garagem VI.LA LALAU " RS 32:000,00 .•
.

CASA MistA: cl 3 quarteia, 1 banheiro, cozinha. saia. área de serviço e garagem ILHA DA
FIGUEIRA - RS 17.000,00
CASA MISTA: cl 3 quartos, sala. cozinha, 2 banheiros. área de serviço ILHApA FIGUEIRA
- R$ 16.000.00

'.

CASA MISTA: cl 3 quartos, 2 banheiros, saia, 2 cozinhas. área de serviço TR�S RIOS DO
NORTE - RS 14.000.00
TERRENO: eI 2.000m2 RUA WALTER MARQUARO:r
TERRENO: cl 475.3Om" VILA NOVA - RS 21.000,00
TERRENO: eI 1244m" ILHA DA FIGUEIRA - RS 60.000,00
TERRENO: cl 329m2 VILA NOVA RS 18.000.00
TERRENO: cl 392m' RUA JOINVlllE - RS 21.000.00
TERRENO: eI 465m2 IlHA DA FIGUEIRA - RS 7.000,00
LOCAÇÃO:
CASA /iJ..V.: el2 quartPs, 1 banheiro. saia. copa, cozinha, área de serviço, garagem. Vlia Nova
- RS 400,00
CASA AlV.: el3 quartos, 2 banheiros, saia. copa, cozinha, área de serviço, garagem p/2
carros 25 de Julho - RS 400,00

.

CASA MAPEIRA: el2 qUartos + dep. Vlia Nova - RS'280,OO

Gráfica e Editora CP Ltda.
RuaWalterMarquardt, 1180
Fones: 371-1919 - 372-3363 .. 371-1944

Composição - Fotolito - Impresão

Valorize Seu Imóvel
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone'
lnterfone

372-3090'
NSEN

CONSTRUIR?
REFORMAR?
CON'rRA,.E A·MELHOR!

EMPRE1TEIRA
,PINHEIRO
Mão de obra especializada
.Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, l1S - Fones: 372-2486 e 973-9733
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VEÍCULOS I IMóVEIs·CORREIODOPOVO �6 CLASSIFICADOS DE Jaragtl' do Sul, 9 demaio de 1

HABITAT
MOE�I IARA

CI!tC! tUAO

Nó Dia

das Mães

a Imobiliária

Habi�t presta.
sua homenagem
parabenizando·

a mulher

RUAnUPESCIIMID'I', 157
(AO LADODA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8Q09

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

32 LOTES ,NOBRES

A 46 metros do asfalto da Rua FELIPE MUSSI

(Petrobrás) -, Ubatuba I Enseada
SÃO FRANCISCO DO ·SUL

Pequena entrada·R$ 600,001Financiamento em 60XdeR$214,00
APTOSEMCONSTRUçAo

Edlf. Petúnia - R. JoN Emmendoe,"er ,

- Apto. c/111mZ - 2.1l andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e' portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlf. Dlanthu. - Rua "'arlna Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 C/397,80m2, c/3 surtes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas,
piscinas e salão de festás no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado - R$ 184.700,00 - 50% à viSta e saldo,
a combinar.

.

- Apto. 702 e 80.1 c/225m2 - Surte + 2 qtos., sacada c/ churrasqu�ira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas; piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edlf. Petúnia - R; José Emmendoerler '.

- Apto. c/111m2 - 2Q andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria e.letrônica" R$ 50.000,00 - entrega chaves·
em abriV97

..

Edlf. Amaranthu. Rua Adolfo Sacar/-/at da Rua Amazona. (SCAR)
- Apto c/ 300m2, ternoS disponrveis apartamentos nQ 301, 302, 501, Entrada + parcelas oondornlnio de 3,65 Cubs (R$

,

1.544,13)/mês.
.

Re.,denc/a/·Magn6I1a, - R. Pe. Pedro Franken - Centro
- Apto. c/1 surte + 1 quarto e demais dep. - entrada R$ 14.140,75 + assumir parcelas de condomínio de 1,855 Cub's (R$
784,75) - entrE;iga chaves em ,Nov/99

CASAS
- Casa alvenaria C/200,OOmZ,·na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$,60�OOO,OO
- Casa alv. c/130,OOmZ - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. c/ 03 surtes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71. - Centro - R$ 180.000,00 .

- Casa c/ 320,OOmZ - Q2 surtes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/jantar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos,
éhurrasqueira, piscina 5,00m x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi - R$ 180.000,00
- SObrado em alvenaria c/ estilo tústico,

.

bom estado, c/ surte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira
e tijolos maciçca- Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa em alv. c/ 03 quartos e demais dep. - R. Luiz Picolli.- R$,47.000,00

TERRENOS
- Terreno c/450mZ - R, Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$12.900,00
- Terreno C/392,OOmZ - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,06
- Terrêno C/396,22m2;' Rua Eleonora S. Pradi, Centro � R$ 37.100,00
- Terreno C/350,OOmZ - Â. 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 C/616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol � R$ 65.000,00
- Terreno c/420,oom2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.

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

LOCAÇÃ�APTO�CASASSALAS_
- Apto c/3 qtos - Rua Ele�mora Satler Pradi (centro)
- Apto-. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi -,Ed. Anthúrio
- Apto. c/ 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 2811 Guaramirim
- Apto. cl 02 quartos e demais dep., si garagem - R. Max Wilhelm, 837
- casa c/ 01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro

.

- 'Apto. c/ 01 quarto, copa, cozinha e ewc � R. Joinville
- Apto. c/ 01 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerffer - Primeira Locação

.

- Apto. cl 02 quartos ... 02 BWC e demais dep. R José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença -.Térrea
- Salas comerciais em diversos locais

.

R_ EPITAclO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Brincando. no Praça
A, Secretaria de C�tura,�rte e

lazer, realizará no domingo (18), a
promoção' Brincando na Praça. A partir, '

.das IS horas, crianças de todas as "

ídadeapoderãc se divértir com"
: pinturas brincadeiras commuíta ,

.

música e alegria. 'A festa também
contará' com o show especial do grupo

.

Nueva Expresion. '

A Cortina íntell ente
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Traduzindo, o diplomata alemão Paoli dizia desconfianças noprôpria Govemodo Estado (....
em francês: "Eu vos peço, Senhor, de fazer de São Paulo, 25/4/1917).

.,

·

presente ao Senhor Presidente da República, O dr. Heraclito Ribeiro, magistrado culto que
. que neste momento em queparto, eu apresento , 'exerceu o cargo de juiz de Direito de Joinsille,
a Sua Excelência minhas saudações .escrevia sobre o mimicfpio umamemória sobre a' .

respeitosas".
.

,

tetra a que es�a ligadoJ� do Sul, com d

BIrIodtltlpocu, Carlos Gomes de Oliveira,então acadêmíco título "Germanismo no Sul do Brilsil", qUe foi
, Há 8 anos deDireito, solicitava apublicação de sua carta, 'aprovado pelo 5°' Congresso Brasileiro de

-Em 1�89, Lula daSilva (PT) estava para vir àJaraguã do Sul. O Partido defeiulendo a sua terra natal � Santa Catarina. Estatfstica'� Dizia sobre o ensino: "� instrução é
. Falava 40 braço alemão, como tem o braço' regularmente desefwolvida:Nas estradas, entre a

'

dos Trabalhadores deJaraguâ do Sul, Guaramitim e região, estava reunido italiano em São Paulo, onde ele estava, e da população rural é, em sua maioria,' ministrada
na Rua ReinoldaRau, 290, com a . presença de OdilonF'accio, doDiretório., "errõnea '. idéia que se tem feito da.nossa em alemão, sendo o porlugues mal ensinado. É

.

Estadual, para avaliação do crescimento do�T, parucipaçõodopartido nas população, a ponto de se considerar Santa de lamentar-se que ainda se encontre avultado

Prefeituras e Câmaras de Yereadores e para aformação do comitê da Catarina. .. umpedaço daAlemanha; encravado' número de patrtoios desconhecendo nosso'
�

de .. __ -1_
.

,. nolJrasilcomassentimentodoprópriogovernol formoso idioma. Nos atos judiciais, como nàscampanha LulaPresideme 89. QUWIUUjáem campanhaLuiz Inácio. ''Lula'' Há em Santa Catarina um certo número de
.

inquirições de testemunhas, nos casamentos,
da Silva, visitaria Santa Catarina, estando programada a vinda. à Jaraguá alemães, cimentando com seu braço forte a funcionam quase sempre intérpretes, visto haver
do Su� segundo infonnaçõés de Riolando Petry, doPT local. O comit2 nossa grandeza futura, mas não existe essa milhares de braSileiros que não falam a língua
englobava todos osMw:zicípios da Vale do Itapocu:

.

,
superioridade numérica sobre os brasileiros, a· portuguesa. Os responsáveis por esta situação

-Voltava-s� afalar em Turismo Rodoferroviârio. Um g� de35 turistas qualtantoalizrmetemproduzidonosespiritosmais foram as administrações da monarquia que não

chegava à Jaraguá do S� que passavapor lQ cidades MS Estados de São
ou menos exaltados, como a -do sr: Medeiros, encararam esteproblemada instrução nos núcleos
Albuquerque. Haja vista o q�e,se dâem loinville coloniais com Zêlo, a dedicação e o interesse que

Paulo; Paraná e SantaCatarina.' com omaiornümero de teutos, em todo o Estado. merece esta importante questão social..que estâ
Há '6 anos Uma enaustica mui recente de sua população intimamente vinculado ao futuro de nossa

acusava entre 8.000 habitantes, apenas 400 nacionalidade. Os governos republicanos não

alemães. Do TiroNacional que aié insmudapor .

estão" isentos de culpa, devendo nós, a bem da
um tenente do Exército, fazem pane uns 2/3 de verdade, salientar' que as dltimas administrações
descendentes alemães e esses moços acorreram catarinef.l§es têm empregada esforçospara elevar
todos ao chamamento da Pátria Brasileirà.: o ntvel de ensino, adotando novos métodos e

sentindo-s� hoje animadospor uma nova/e
.

difundindo escolas".
>

nobilitante escola depatriotfsmo, hámuito tempo Ivo Arruda, outro partiçipame do congresso,
reclamada.porque; sejadito depassagem; senão dizia: "Aquelas, populações brasileiras;

·
há ainda a desejável·id�ntificação entre esses descendentesde germânicos, acostumados' a um

elementos e nosso povo, é tão somente devido ao regime de disciplina social inalterâseí; ordeira e .

descaso dos governos passados que descuraram fáceis deguiar, não se rebelàrão (como iIQEspirita
da educação que se impunha indispensâvelpará Santo), sem dúvida" contra uma medida âe tal.
a assimilação dos elementos heterogêneos de que natureza. Desde que lhes ministrem o ensino da
se compõe a nossa sociedade. O sr. Medeiros e nossa história e da nossa lingua, aqueles .

Albuquerque,nasUàfonnagennanófobanãoquer segregados do nosso meio, é preciso que os

conceber um nome semi-alemão em um peito chamemos ao nosso convivia",
brasileiro e não hesita em pôr as suas Fritz von Jaraguá" 5/97.

VARIEDADES - 2

Confira aHistória

'� 'História de' nossa gente nãopodeficar só na

saudade"� O Passado s6 é. importaM,! se

o seu' tempo fo,i bem empregado.:

-Em 1991, à comarca de Jaraguá da Sul deveria dispor dos serviços de
,

maisumjuizsubstituto, atéo segundo semestre, éo quegarantiaopresidente
do Tribunalde Justiça do Estado, dr. desembargadorAires Gama Ferreira
de Melo� durante reunião mantida com lideranças do Munic_(pio. A maior

reivindicaçãodo setorjudiciário,� entanto, era a elevaçãodacomarca
local, de terceirapara quarta entrância, como umapossiveimodificação
no sistema do Tribunal de Justiça, até então tematrasado o cumprimento
dopleito. Satiifeito com a promessa de mais um juizpara a comarca, o
diretor do Fórum, Carlos Rocha explicava que atualmente a'juiza
HildemarMeneguuivinha,�tendendo nas duas varas (setor criminal),
c!ljas flções eram. complexaspe,lo crescimemoacentuado doMunic(pio"...

.

Quanto àmudança no sistemaju4jciário, ojuizdiretordo Fórum recebeu
a garantia de que J(lragUá do Sul seria enquadrada como "comarca
imermediâria" - o que, na prática, significava a tão sonhada "ele,vação.

.

Há4ano$
-Em 1993, a migração em massa, de trabalhadores à Jaraguâ d� su.
criando problemas é serviços quase escravo_s, não era só constatação
da Pérola do Vale do Itapocu. Wilson Silva, conceituado jornalista de

Brusque, também abordava o assunto, em "Escravos de Jó", concluindo

.poradmitirà necessidade d�mais uma r..,i Áurea, para libertaraquele«
que não sejam negros. A Comissão Pastoral da Terra divulgava
documento denunciando � existência de 16.442 pessoas escravizadas
em 19propriedades rurais de nove Estados brasileiros. Gentepoderosa
do lugar empregava funcionârios que eram verdadeiros escravos,

trabalhando 15 horas por dia numa casa de familia, sem hora extra no
salário. E concluia o "Ci": "0 nosso queridopadre Elemar Scheid que
14 exerce seuministério deve terficado muito tristi! com aleituradesta
·matéria".

.. ,Há -2 anos,
, . ,

-Em .1995,. repercutia dolorosamente a noticia de um acidente' na

madrug� de domingo, na SC-474, deixando feridàs quatro pessoas e

unimorto. Apurada a ve,racidade do acidente, cons(atava-,se que o veiculo.
conduzido pelo dr. Cesar Aug�to Grubba era �nvolvido pelo veículo

dirigido por Valdir Assink de Lit., que saindo �e uma ma, secundária
elUrava na rod.ovia, colidindo na lateralda Besta, jogando () veicylo contra
um poste. Em conseqüência'desse .·lamentável',acidente, morrk,z na hora a

benquista sra. EdelmirqMoritzGrubba, viuval}e Waldemar,Gru}Jba, enquanto
que Greice Serratine Grubba e Eliane FunadoNicolodelli,. em estMo grave,
eram aten,didos na UTI do Hospital Sania Isabel, de Blurrümau,' com
traumatismo craniano e os demais, comferimentos leves eram liberados. \

Sexta- eira, 9 ile maio de 1997

.

RIO DO, SERRO E SUA 'HISTORIA (61) • APONTAMENTOS.

·

Umafoto tirodIl em 1961, mostra irêSmeninos:Nillon Ricardo, Wibon EdSon e Nelson.
Oscar. Sãofl/hôs deMax Schneider (jáfakcido) e .'CedliaWéndorffSc� tendo
como avósptIIe1'nOs Oscare lina Scluieilk,t;'e como avós� Ricardo WemJo.1[fe
EIsIJ,.1IIISCÜIIl Moeller. Hojesiio adultos e tmboJhampelDprogmsodoMIlRidpio .

-

.�..' Duas Rodas
..

Com tecnologia e muito respeito industrial,
. ao meip ambiente.
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.Sexta-feira, 9 de maio de 199? VARIEDADES - 3

porEgon Iagnow
/'

Lembranças dopassado
Quando se pesquisa sobre

a história jaraguaense,
descobre-se que ainda há
muita coisa a descobrir.
Muita história ainda está

"escondida" por aí!
Um dos períodos que

certamente merecem uma

pesquisa maior é o tempo em

que Jaraguá do Sul era
intendência distrital de

Joinville, até sua

emancipação em 1934. A
maioria nem sabe o nome

dos intendentes distritais.

Encontre! uma nominata que
traz os seguintes nomes de
intendentes: Max Schubert,
Victor Rosenberg, Henrique
Piazera, Leopoldo Janssen,

Arthur Müller e Roberto

Marquardt.
Outra parte da história

que convém ser resgatada é'
a história da colonização de

.

Rio da Luz, Garibaldi e
Jaraguazinho. Ali também

tem muita história
interessante para ser

contada.

-

O intendentedistritalLeopoldo Janssen efanu1ia. Na casa vê-seafixtultz apiac« "IntendênciaDistritalJaraguá".
Esta ficava na Rua ÉmOio Carlos Jo_urdan, ao liulo do Bar Catarinense

.

Comunidade húngara de Jaraguazinho, emfrente à escola-capela Santa Cruz (1937). Segurando um livro namão, o
professor Wendelin Schmidt

Asuadedicaçãoepersistênciadurameestes 78mws

sófezcrescerasinfonnaçiJesaosj
HomenagemLorita Zanotti Karsten' - (Yereadora)
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VARIEDADES - 4

LIVROS
Anais do Congresso de História e

Geografia de Santa Catarina
Floríenõpoäs-Realizou-se na tarde de 23 de abril, no Paláció

Cruz e Sousa, na Praça XV de Novembro, uma concorrida sessão
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em que
ocorreu o lançamento dos Anais do Congresso de Hist6ria e

Geografia de Santa Catarina - realizado de 4 a 7 de setembro
de 1996, com 842 páginas, comemorativo ao 10 Centenário da

Instituição.
O presidente Osvaldo Ferreira de Melo lembrou na ocasião

que a publicação destes anais se deve ao empenho da diretoria do
IHGSC, à época do congresso presidida pelo professor dr. Walter
Fernando Piazza, e daComissão Organizadora do congresso, bem
como ao apeio financeiro do Ministério da Educação, através da
Capes, entregando aos estudiosos da realidade física e cultural
catarinense.

O professor AmoWehling, presidente do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, em sua conferência sobre Memória e

História - Fundamentos, Convergências, Confrontos, em 4/9/1996,
que arrancou prolongadas palmas no Auditório do Tribunal de
Contas do Estado concluía com o seguinte tópico: "O desafio que
existe e' a pergunta que fica para nós, historiadores vindos da
universidade, mas que atuamos também nos institutos históricos
é: como devem nossas instituições conciliar sua inequívoca
responsabilidade com a memória social, isto é, com a identidáde
nacional ou regional e sua inequívoca responsabilídade com o

. conhecimento histórico? Como evitar que a cultura histórica seja
mera distorção e empobrecimento da compreensão do passado?
Como evitar, ao contrário, que o empobrecimento seja um saber
hermético, sem'ressonância social?

Um encaminhamento positivo seja o de José AntonioMaraval
ao afirmar que nossas valorações não devem ser vulgarizadas a

partidarismos e sectarismo, mas devem contribuir para um

aprofundamento dos valores últimos inerentes ao homem".
Na sociedade jaraguaense, entre outros, nas primeiras leituras

dos anais chamou especial atenção o "Cultivo Musical no
AmbienteFamiliarem Santa Catarina", de Hélio Teixeira da Rosa,
o autor menciona nomes de famßias que passavam os dotes
artísticos e os ensinamentos aos seus descendentes - os Besen, os

.

Freyesleben, osMeDo, osRitz, os Peluso, os Pinho, osRichter,
Souza, Rosa, Springmann e Vieira.

Numa ponte Desterro para o interior os Springmann
Ferdinand, Werner, Fernando Arthur, Paulo Fernando, Vicky,
Regina, hoje Zangheliní, Felipe Arthur, Guilherme Marcelo,
Gabriela, Peter, Martha hoje Hense, Wilhelm Hense, Haiko,
Daniel, Andrey, Verena, Cristine e Helia.

Em Jaraguá do Sul, os Fischer - Francisco, Adélia Piazera
Fischer,Yara nascida Fischer depois Springmann,Guido eGilson.

De Joinville, os Kohlbach - Leopoldo e Annita Ema. De São
Bento do Sul, os Ritzmann - Donald, Lolita.

Na foto do "CP" a composição da mesa, sob a presidência do
,

professor Osvaldo Ferreira de Mello.

Jornal CORREIODOPOVO',
Parabéns pelos 78 anos de jornalismo dinâmico, imparcial e
acima de tudo responsável.

Homenagem da Fundação Educac,ional Regional Jaraguaense/Ferj

SOCIAIS

Bodas de prata de
Odete e Nelson Schmitz

Instantes da cerimônia religiosa na Igreja São Judas

Tadeu, em 26/4/97, do distinto casal Odete e Nelson Luiz

Schmitz, com a presença de familiares, parentes, amigos e

convidados.
A recepção aconteceu no elegante Clube Atlético

Baependi.
'.

CONFIRMAÇÃO

Daniel Poratb

'Domingo passado, 4/5/97, deu-se aConfirmação deDaniel,
filho de RolfeAdali Porath, na Igreja Evangélica Luterana,
de Jaraguá Esquerdo, pertencente à Comunidade Pastor

Alberto Schneider, de Barra de Rio Cerro.
.

PASTOR EVANGÉLICO

Pastor AnildoWObert

A Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá Esquerdo é
atendida pelo pastorAnildoWilbert, oriundo do Rio Grande
do Stil. Na foto o pastor Anildo e esposa Loni.

Dedicado a minha. querido. mãe, sra.
Bemardina Luciana de Carva!ho, com
alusão respeitosa e meritória, à' tQdas as

mães do universo!
Mãe
Eu também já tive a minha
Deus a levou para jamais voltar
Hoje vivo a dor de uma saudade

Contemplando o infinito com vontade de chorar

Não importa que ela tenha partido!
Importa que eu a lembre eternamente

Importa não olvidar o seu passado
E a tenha viva no presente

Eu a lembro na sua simplicidade
Caminhando sempre altivacheia de bondade
Parecia um anjo iluminando minha vida!
Neste mundo onde tudo é vaidade

Oh! mãe querida, partiste muito cedo!
Partiste para onde ninguém jamais voltou
Divisando 0 que Deus te reservou

É tão sublime !l tua lembrança
Neste dia de tão grande emoção
Que ajoelhado, saudoso, contritamente eu rezei

Ensopando de lágrimas o meu coração!

Se perdoar é sublime!
Se amar é mandamento
PermitaMãe que eu te ame
E a conserve em pensamento

FredericoMathias de Carvalho Júnior

BODAS DE ESMERAL,.DA

OS Carvalho completam 55 anos

I" '

-1- '

t

�íl
Dia 2614197, no RestauranteGredal o casal FredericoMathias

de Carvalho Junior e dona Ingeburg, completaram os 55 anos de

casados, o que foi ruidosamente festejado pelos filhos, netos e

bisnetos, além de parentes e amigos.
O flasb mostra o instante que sopravam as. velas. do bolo

comemorati voo
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o que faltou paracontar.•.
(XVII)
Tio Eugêilio

Joaquim Piazera, ex-prefeito de

Jaraguá do Sul, morador daquela'
região, per�untado à respeito, levava
novas luzes sobre, o assunto,

informando que na casa de material

demolida morava Francisco Dutra. Às
terras, a partir de Edgard Piazera,
irmão jáfalecido de Adalgizata Lila)
Piazera e filha de Emílio Piazera, até
o atual Colégio Abdon Batista,
pertenciam, a Domingos Reck, de

ltapocuzinho e foram compradas por
. '

ArthurMüller, porpreço bem razoável.
,

Se de um lado,havia demoras na solução
da desapropriação 0lf compra das terras
que formavam o conjunto da rodoviária
a ser construído, criandoprós e contras,
a inauguração da estação' rodoviária e

da praça que lhe enfeitava - o conjunto
era o primeiro, no gênero a ser

construido no Estado - formava uma

outra solidariedade com relação ao

nome que se .queria dar,
homenageando,o seu construtor tenente

Leônidas Cabral Herbster, ainda maior.

É que o dr. Abelardo F. Montenegro,
ainda hojemorando emFortaleza, homem

inteligentíssimo, autor de duas dezenas de
livros, professaremérito da Universidade

. ,

Federal do Ceará, nosso constante leitor,
na época promotor público da Comarca
de Jaraguá doSul, comentava num de seus

escritos à "Revista Hoje ", de São Paulo,
na edição n" 60, sobre o assunto da

inauguração iminente, matéria que um

grande grupo de jaraguaenses considerou '

mentirosos, o que levava a eles se dirigirem
'ao interventor dr. Nereu de Oliveira Ramos
e ao Departamento Administrativo (de
assuntosmunicipais), doEstado, mostrando,
a solidariedade com o prefeito tenente

Leônidas Cabral Herbster, solicitando
ratificar o seu honrado nome para o

referido logradouro público e estação
rodoviária, firmado por 62 pes�oas de

influência no emergente município.
Voltaremos. Até a próxima.

OS SCHMOECKEL

.' Eugênio Schmoeckel
de :Sela ViSta II

Tão logo circulou o opúsculo editado por
EugênioVictorSchmöckel, com o títuloLembras

, te, Mano? Leitores queriam mais detalhes do
Schmoeckel, constante da,página77, filho de Otto

,

Schmoeckel e Durvalinados Santos.Ao tempo de
seu falecimento, em fevereiro passado, o opúsculo

,

já estava composto, pronto para a impressão.
, De modo que divulgamos a foto 'acima"

recentemente tirada, em sua residência, em Bela
Vista II, a esposa de Eugênio Schmoeckel, sra.
Maria Silva Schmoeckel e os filhos PabloFabrício'
Schmoeckel e Eduardo Nascimento Schmoeckel,
dos que se encontravam em casa, no momento.'
Esperamoster satisfeito a solicitação.

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA

EcosdoXIX
li!

CongressoDlstrital

-

Dentre os vários proveitosos temas debatidos
no XIX Congresso Distrital, em Rio -da Luz III,
neste Município, no último dia 24/4/97, uma
proposição homenageando o pastorGeorgMichels
e sua esposa Hildegard, pelas senhoras da Oase

(Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas) foi
muito aplaudida pelaComunidade de Barra do Rio
Cerro.

O pastor Georg Michels deve aposentar-se no

corrente mês. A foto mostra o pastor Michels e

,sua esposa Hildegard, durante o evento.

VARIEDADES - 5

SOCIEDADE
,

Gente nova na,·

Pérola do Vale

.

Na noite de primeiro de maio
aconteceu um significativo jantar no
Restauranie "Burg-Garten ", situado
na Avenida Getúlio Vargas. '

.

Numa mesa seleta estavam o sr.

PauloMauricio,Bernardini Basto da

Silva, gerente comercial geral de
Alimenttcios Fleischmann Royal Ltda,
sua esposa Veronica Aparecida

"

.

Oliveira Salgado da Silv�,
'

acompanhados da sra. Brunhilde
'

Mahnke Schmõckel, esposa de nosso
diretor, Yvonne Alice Schmöckel

Gonçalves, gerente da Agência Varig
e Francisco Aives, gerente
administrativo da Gráfica e Editora'
"CP" Ltda. Afoto mostra um grupo
de gente bonita e charmosa.

VIDA ROTÁRIA

Reunião festívado

Rotary Jaraguá

Reuniu-se festivamente, na noite de seis do

.
corrente, o Rotary Club de Jaraguá do Sul, no
RestauranteBurg-Garten, para assinalar o "Dia das
Mães".
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,

PARABÉNI!fI'
'(jFEla é a criatura que n�s
concede o direito de viver.
Nos dá a chance de acertar e
de errar. Sem a sua existência,
não poderíamos rir e nem

chorar! Quando nascemos,
toda a sua dor é ofuscada pela
felicidade de estar, gerando
uma vida. Nosso choro abre
caminho para o seu sorriso"
liberando o coração para uma
forte 'emoção. Seus olhos
brilhantes nos iluminam para
o início de uma caminhada. É
hora do abraço, do beijo cari
nhoso. Parabéns MAMÃE
pelo seu dia!,

,

Múna POPUI.ÁR
BRAßtEIRA '

(jJ=>Estudantes de Jaraguädo
Sul estarão marcando

presença, hoje, a partir das
20h, no Ginásio' de Esportes,
Arthur Müller, para provar
que a nossa música popular
'brasileira não necessita de

garrafa, bundinha, cordinha,
pirulito e tantas outras

apelações' para obter o seu

devido valor. É o I Festival
Estudantil da MPB que
chega com tudo para
descobrir os novos talentos

. jaraguaenses e reativar os

grandes festivaismusicais que
tanto sucesso fizeram em

nossa cidade na década de 80.
Com acompanhamento da
Banda In Natura, 14

participantes estarão soltando
o gogö, concorrendo à uma

atraente premiação, destinada
'às cinco melhores

apresentações da noite. A

promoção é ,da, Secretaria
Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer ,e, da

CENTERRSOM

Av. MaL DeOdoro, 406
FONE: 371-2847

Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. A entrada é

gratuita. Prestigie!
,

PATRICINHA
(jFA festa estava agitada.
Casa lotada de gente bonita.
O alto e bom som contagiava
a todos, ou melhor, a quase
todos. A exceção ficou por
conta de uma autêntica

integrante do clube das
Patricinhas. De celular em

punho, bem no centro da

pista, tentava se comunicar
com quem estava do outro

lado da linha (se é que
realmente havia alguém).
Uma, verdadeira aula de

breguice e exibicionismo
paupérrimo que deixaria o

inventor da telefonia celular
frustrado. Pobre menina!

Av. Mal. Deodoro da Foawea, 97
Fone: 372-3225

FEIlA DO PINHÃO
, (jF Amigo de longa data,
Jurandir Siqueira (Juba), ex
coordenador de rádio FM de

Jaraguädo Sul e atual repórter
da RBS TV para todo o

Planalto Serrano de Santa
Catarina, nos remete um rico
material de divulgação da IX
Festa Nacional do Pinhão,
que acontece de 28 de maio a

8 de junho, no Parque de

Exposições Conta'Dinheiro,
em Lages. As principais
atrações musicais deste ano

são: Zé Ramalho (dia 28),
Elton Saldanha (29), Dante
.Ramon Ledesma e Faróis
Acesos, (30), Renato,
Borguetti (31), Os 'Serranos
(1), Berenice Azambuja (3),

, Gaúcho daFronteira, Satriani
Cover e Orquídea Negra (4),

Oator
Marços
Palmeira,
apaixonado
confesso por
Santa
Catarina,
conecta sue

simpatia com,
os

quadrantes
,

'

da colunae
envia seu,
sorriso às fãs
jaraguaénses

Ja

, I
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udir festeiros de toda à humildade continuam sendo

ião suas companheiras.1 .

TOP MODEL
A topmodel jaraguaense

sele Francener aproveitou
ltimo feriadão para visitar
ua terra natal e matar as

dades \ da família e dos

igos. De contrato

inado,com a agênciaElite,
a beleza já enc3:ntou
ofissionais da moda da

-....ropa e dos EUA. ApesarRenata Godoy Wady e Fémando Engelmann., sucesso, simpatia e
visivelmente sintonizados na estação alto astral

Grupo Molejo (5), Almir,
Sater, SérgioReis e,Pirilampo

,

e Saracura (6), Neto Fagundes
e DanielaMercury (7).

. MARRAKECH
(jF No säbado (lO), na

BoateMarrakech, oColégio
Heleodoro Borges estará

escolhendo a sua

representante para o

concurso Rainha, dos

,

Estudantes. Os ingressos.jä
podem ser adquiridos comos

alunos do Colégio ou no

Country Beer.

lfLVIO BRITO
(jF Convidado' pela
Secretaria Municipal de

, Cultura, Esporte e Lazer, o '

cantor e compositormineiro
Sßvio Brito realiza show
neste sábado (10), às 20

boras, no Arthur Müller,
inteiramente dedicado a

todas as mães de Jaraguá do
'

Sul. Brito fez muito sucesso

nos anos 70 com músicas
como "Tá Todo Mundo
Louco", "Espelho Meu" e

,"Pare, o Mundo Que Eu '

.Quero Descer". D�pois,

FONE: 371-5309

"

- QUICK DOG
(jFNão é preciso sair,de casa

para saborear os deliciosos

lanches do Quick Dog. O
Dlsk-Lanche (371-5309)faz
com que você receba tudo

quentinho commuíta rapidez.
Urna ótima opção para as frias
noites jaraguaenses.

POVO,omais antigo semanário
de. Santa Catarina,' completa
neste sábado, dia 10, 78, anos
de circulação. Aos seus

diretores, funcionários e

colaboradores, OS parabéns da
coluna Expressão, honra
damente inserida nas paginas

"

deste importante veículo de

comunicação que, através de

sua rica, história e pelo que

representa nos 'dias de hoje,
obtém respeito e admiração da
comunidade jaraguaense e de

toda a microrregião.
CORREIO DO POVO
r:::iJ=> O Jornal CORREIO DO

, 'EH �'N7"N'�
Di. 6 Je i"nllll, • Nlltre D.me tr.zp.r. II ".rl{lIeMllnicip.1 Je E"e�tl1s
1.r.,.II« JII Sill, .llIlnJ. c.rillc. PLANETHEM".]« ,st« .,.enJ.JII. '

dedicou-se basicamente a

shows e programas de rádio
sempre com êxito. Com' 1·
discos gravados (4 de ouro),
mescla habilmente a crítica,I------:__--:--...:...----'-----------------�:-

bem ·hun:Iorada e a

mensagens de esperança num
estilo às vezes satírico, às
vezes místico. Os ingressos.
gratuitos, deverão, ser
,apanhado� na Secel � n.�---'-----...:...:__--�----��-������-������
Prefeitura. Artigos para esta coluna'devem ser enviados para Rua Joio Picolli" 24�, Jaragliá do Sul (�C),

ep: 89251-590. Se preferir, para os tax: 371-1919 ou 372-3363, aos CUidados deste columsta.

N I V'E R
Celso o. Piermann (9/5), KarolinaZanghelini (10/5), Alan P. Gumz

(11/5), Sabrina Ristow (1215),Andrea Fruet (13/5), Kely Koprovski,
(13/5), Marcos C. Resende (14/5) eMatheus Weschenfelder (15/5).' ,

, NOTRE DAME
r::::iF A Boate Notre Dame
mais urna vez transforma seu

palco em passarela, neste
sábado (10), para receber as
15 candidatas ao título
Garota AbdoD. 97. A .festa
promete!

WEAR..:

VoandoParaCasa
" ,

- Direção: Carroll Ballerd
'

',,',
, ,

- Elenco: AnnaPaquin, JeffDaniels,DanaDelany,'TerryKiimey,HoleterGrabam e JeremyRatchfor
- Gênero: Drama

INGLÊS

.WISDOM®
CONVERSAÇÃO

, 180 horaspra
,Deifalar�nglês!
l ,

RuaAngelo Sehlochet, 118
Fone/Fu: 371-7�

Histórias de Kleiton &,K1edir
Nos anos70, os innãos gadchosKleiton e KledirRamil integraram
os Almôndegas, expoente do rock brasileiro, que deixou como

legado excelentes LPs. Com o fim do grupo, surgiu a dupla, cuja
primeira aparição péblica de peso ocorreu no festival da finada

TV Tupi; em 1979. Foram precisos mais dois anos e d�i� álbuns

paraqueeles se transfonnassem em ídolos.Merecidamente. Iqeiton
eKledir, o segundo LP dos irmãos Ramil, teve como chamarizes
dois hits ínstantâneos;« rock "Deu Pra Ti" e a balada funkeada
"Paixão". Amostras de uma'obraprima,Com aparticipaçãoespecial
de ex-Almôndegas como o baixista J0ã9 Baptista e o excelente

guitarrista Zé Flavio (é dele o solo rasgado de "Deu Pra TI"), e '

também deíeras do naipe deWagnerTiso, Mauro.Senise, Sivuca,
MárcioMontarroyos e os "padrinhos" doMPB-4 (que os levaram
para a antiga Ariola brasileira, cujo acervo hoje pertence à

PolyGradl). (Fabion Chacur)

, Informativo Center Som
Títulos maís vendidos: João Paulo e Daniel (Vol. 8), Good Times
Internacional 98, Shakira (Pies Descalzos), O Amor está no Ar

(Novela). Principal lançamento: Raça Negra (Vol. 8).

, "Somos o que fazemos. lIIIas so",os,
,

principalmente, o que fazemospa,.mudaro
" que ,somos" (Eduardo Ga/eano) ,

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

SI N O P S E reflete seus Interesses ecléticos. A ,como os gansos gravam a imagem
A menina Amy Aiden (Anna

'

vida com o pai será certamente bem da primeira pessoa que vêem, Amy
Paquin), de l3 anos, abre os diferente. E difícil- também. Amy é se torna a própria M'amie Ganso.

olhos e faz o reconhecímemodo uma estranha no pafs em que nasceu.: Ao ver sua filha feliz pela
, ambiente frio e estéril de um e não sabe ao certo como se primeira vez desde, a morte da mie;. '

hospital em Auckland, Nova 'relacionar com a namorada do pai Thomas n.o tem como proibir. a
Zelândia. Eles se' deparam com (DanaDelany). Se sentindo oprimida' convivência com a nova famOia de

o rosto nada familiar de seu pai. e ainda sofrendo pela mOrte de sua gansíuhos; O v tempo passa

Thomas Aiden '(Jeff Daniels), mie', ela passa horas sozinha, rapidamente e os jovens gansos

que dáa terrívelnotícia: suamãe vagando pela fazenda. crescem num amblénte rüstico, '

não sobreviveu' ao acidente de Certo dia, num de seus rodeado pelo amor e carinho de

carro. A vida que Anny conhecia passeios, descobre algo que a Amy, Thomas, Susan e Darry, um
foi embora para sempre. sensibiliza: Um ninho de ovos de amigo mecânico de Thomas. Mas

,

é' 'd d As, BruXas de Salem.A menina arruma suas coisas gansos õrfãos. A menina os leva a paz comprometi a quan o um

I_e vaipara a fazenda de Ontário para casa, e Constrói uma oficial da vida animal 'diz a Horários: 19h, 21h30.
morar com o pai, um artista! incubadora provisória e passa a Thomas que é ilegal criar gansos

I
'

inventor cuja casa em que vive cuidar dos ovos até se partirem:E, 'selvagens sem aparar suas asas...
_ Programaçlo wllldB psr. o perfOdo de 9. '1515.

------------_.�.----.--_._-�--

MODA FEMININA E
MASCULINA

Av.Mal.DeodorodaFonseca,595
371-4333-973-8686

-

,
.

JOINVILLE

eineMüeller 1 - "O Mentiroso.
Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h. ' I

I

I
I
I

BAILE 00.1
VETERANO.l

(jF O décimo semestre de
Direito daFurbpromove nesta
sexta-feira (9), naRivage, em
Blumenau,mais umBaDedos
Veteranos. A noite dos

"experientes" acadêmicos terá
animação da banda baiana,
Realce e da rapaziada da

SegredoAinda. A festa deve

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 37H847
Jalaguá do SuI- SC
. '

Almagens &'fotografias

Fone: 372-3831

.Black

Manequim
e Modelo_---_--

, RUA BARÃODORIOBRANCO, 157
'ODe: (147) 311-743. ;:Je. doS.I. sc

I

eineMüeller2- Voapdo ,Para casa.
Horários: 15h, 17h, 19h, 21h.

eine Müeller3 - As Bruxa. de Salem.

H�rários: 14h, 16h30, 19h,21h30.

BLUMENAU
, eine Shopping 1, - O Mentiroso.

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I

I
eine Shopping 2 - O 'Retomo de Jedl.

Horários: 14h, 16h30.

,

,R. Proc6pio Goines
deOliveira, 22

: Jaraguá doSul - SC
FoneJFax: (047)
371-3633

TODOMUNDOAMA DARI
TODOMUNDOAMA�HARI
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,

'

Jackson ,Jacobi':

GRANDE JANTAR, SHOW
,

Homenageando o Dia dasMães'
GARFO & BOMBACHA traz

para vocêo centor e compositor
ROBERTODURAN.

'

Preço por pessoa R$ 10,00
Data 9/5/97 e,10/5/97
Horário 'do jantar: 20:00
Preço especial para as mães R$ 5,00
Para facilitar 'nossa programação
favor confirmar presença pelo

4" telefone 371-0292

XVI,RD,DEIO
CRIOULO

DE IARAGUÁ DO ,SUL
-DE IBA 18,
DEMAIO/97"

PROMOÇÃO Círl LAÇO IARAIDAENS,E
Apoio: M"_/SC· II Região

BAILES
Local: Galplo do C.,G

Sexta-feira ,- ,.eBI BARBARIDADE,
Sábado: GRUPO, RODEIO

',SPÉZIA Ir cu. LTDA.'
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

DISK-CAÇAMBA - 372-0300
Rua João Januârio Ayroso, 772

Fone/Fax: (047) 372-0300 • J�aguá do Sul· SC
i - __------------------------_

CH U R R A S C A. R I A. RODÍZIOSDECARNE'
,

BUFFETPORQun,o
,

NOVIDADES:

JAYALI,BúFLo '

OVELHA

BR-280 • N° S.�9
JARAGUÁDOSUL·SC
Anexo aoPortal de Jaraguá

I-'AHAISO DAS AVI S I DOS "'1111011 S

AmilJa Edil
mais um «no começa pra ti lJuria� aue tu entres nele de
''pilcha no"a" contando �om a corafem e otimismo aliados
a seriedade I{ue trazes contifo, podendo contar sempre
conosco I{ue ao teu lado eitamos acreditando em tudo

al{uilo I{ue fazes.
'IIZ, saúde e felicidade desejam seus amifos Odair,
Joelma, Edson, Cida e Adrianapela passafem do seu
ani"ersdrio no dia 28 de abril

Despachante
,

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

Pássaros importados,
filhotes de cã.es, gatos,
pavão, faisão, galinhas,

.'
'

F.Yn'IJm,
de raça gigante, marrecas

AIUJI»I.w'1W1 • I ��H importadas, cisnes e .

, completa linha de rações

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

IRENECABELEIREIRA
TUDO EM CORTE, PENT�ADO,

'PERMANENTE, A,CETINAGEM, TINTURA, ETÇ.

,Rua Bernardo Dornbusch, 1086
Fone: (047), 372..0728

Vila Lalau .. Jaraguá do Sul .. sc

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade »

Rua João Planinscheck, 407
Fones:(047) 372-0524-371-4$47-371-52'75

JARAGUÁ DO SUL· SC
'
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/

.A vingança triunfaldeElizabethHorley
.

.

Há três semanas, a

"mulher" de Hugh
Grant, Elizabeth .

Hurley .. foi flagrada
por fotógrafos da
Revista Match em trajes
sumários com direito a

acompanhante. Tomar
sol sem a parte de cima
do biquíni, não chega a

ser um escândalo

completo, mas
qualquer homem se

sentiria "lesado" se

deparasse com fotos
que evidenciam um

homem aplicando
bronzeador no
bumbum de sua

suposta mulher.
.
Mas, além do "flagra"
registrado através de

fotos, a moça se sentiu
tão bem com a

situação, que na. outra

semana apareceu de
mãos dadas com um

novo amiguinho que se

chama KevinAucoin•.
Liz, que é.a

representante dos
cosméticos Estêe
Lauder desde 1995, .

agora está sendo alvo
de um público que diz
que ela hão pôde
resistir à vingança ao

seu marido devido a

traição que aconteceu .

nos Estados Unidos, há
dois anos. Quem não
soube do caso Divine
Brown? Aquela
prostituta que foi
encontrada dentro do
carro de um astro

chamado Hugh Grant

= cenas mais que
comprometedoras, com
final desastroso na

prisão.
O casal Grant e Hurley,
que esteve este ano no

Brasil para o

lançamento do filme
Medidas Extremas,
produzido por
Elizabeth, deixou o

país c�m uma

impressão de que
realmente ela está
mandando no

.

relacionamento depois
do escândalo. Pelo

menos, foi o que ele

garantiu quando disse
que "desde que ele viva

segundo as normas

dela, ele viverá em

. paz". Depois de

"perdoado" o marido
, pelo vexame, Elizabeth
está dando seu troco

.
final em doses

exageradas I

Delícias paracomer ('moderadamente') sem culpas•••
Iogurte BatavoDiet 29 cal
Geléia DOCe Menor 100gr � ; .44 cal

Gelatina SolDiet 1OOgr .' 9 cal

Queijo Philadelphia Cream Light 32 gr 7() cet=:

Sorvete Diet Form Kibon (chocol) 100 gr 114 cal
Leite Parmalat Desnatado 100 ml.. 36 cal
Peixe Agulha -1 porção 100 gr : 94 cal

Chocolate DietéticoAdocyl 33gr 165 cal

Potato CriSps Pringles (light) 28 gr 140 cal

Ginecologia e Obste�rícia

Dr. Dagoberto
�' Quadros Royes

, .Rua Joio Mafeatto, 13 - Sala 105
Ed/ffc/o Dom/ngo. Ch/od/n/
Fone: (:047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
JlÍfagutl 'do Sul,,: Se;

./
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Noite do .Arttsta 'revela traços da arte Iaraauaense
(

Grupo Streeter's da Academia Galpão Saúde

COM'ARTE
Comércio de Material

para Arte Ltda,
Todo material necessário
para desenvolver arte de
pintura em tela e porcelana

(deMarli Peixoto)

Rua Eugênio Lessmann, 110
'Centro - Fone: 372-1098 •

Ele traz arte a
I'

nossa vida; dá
, vida a nossa arte.

PARABÉNS!
PAPELARIA GRAFIPEL '

.

Rua Quintino Bocaiúva, 42
,

Centro

Fone: 372-0972

Artistas e suas obraspintadas ao vivo

'LIBER�RTE I'

MOLDURA.S
Presente em todos os

dias do artista plástico

�
Livraria Alemã

, ,

Dança, música, obras expostas para o

público, drag queens e magia representaram
o verdadeiro sentido 'da arte e da liberdade
de expressão, na Noite' do Artista,
promovida pela Boate Notre Dame e pela
Ajap (Associação Jaraguaense de Artistas
Plásticos).
Com o objetivo de arrecadar fundos para

a Ajap, a noite. também foi realizada para
valorizar o artista da região e incentivar a

apreciação da população jaraguaense pela
arte, com

. apresentação do grupo Jazz do

Colégio Divina Providência,
duas performance executadas
por duas drags queens com

representações da cantora
, Daniela Mercury, executada
pela, drag Amábile e de - Evita,
por 'Cali. O grupo Streeter's
'New, da Academia Galpão
Saúde também participaram,
com a coreografia"Soldados da
Dança", que também fez parte
do último Jaraguá em Dança (10
lugar na categoria livre).
Verdadeiras obras humanas

foram executadas durante a

Aparticip�ão do.público com noite, onde, cinco modelos da'

fantasias animou afesta agência CKat tiveram seus

corpos pin - ,Obra pintada durante a festa

celados pelos artistas: Adolfo Zimmermann,
Fernando Bastos, Ruth Meri Borgmann,
Sérgio Canfield e Suzana Souza.
Com a animação da banda Ponta de Areia, '

a noite também contou com a apresentação do
Mágico Jac6 e· até a presença do Sombra

(interpretado por um dos integrantes da Scar).
A decoração especialmente desenvolvida para
a noite, teve obras e painéis de artistas de

Jaraguä do Sul e região qU,e puderam mostrar

a atmosfera do mundo das artes.

FORD-KA
Art. ein movimento

Rua Expedicionário C.
Ferreira, 133 - Centro •

"

Fone: 372-1576
�"fIttI",1eIeI4�.

Fone: 311-1777

,Parabeniza aquele que
transforma a vida em arte.

Av. Getúlio Vargas, 198 I'

Centro - Fone: 371-9135

A casa dos.
grandes eventos
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EscoladeNataçãoOlympia completa dezanos de sucesso
,

Nos últimos cinco anos.:
saúde e beleza tomaram-se

'termos bastante "exercitados"
na vida dos brasileiros. E a

conquista da longevidade '

agora fazpartedocotidianodas
pessoas de várias faixas
etárias.Thdo Isso, devido auma
edu�embaIadaemhábitos
incorretos como: a má
alimentação e o sedentarismo,
O resultadodepois de anos não
poderia ser outro, senão uma
invasão nas academias no

Bmsil
Como intuito. demelhorar

a'qualidade' da saúde da

população e oferecer' uma
oportunidade de um local

adequado para diversas

praticas de exercícios em

Jaraguá do Sul, há,dez anos a
população conta com a

Olympia, uma escola de

natação e academia que além
de oferecer aulas de natação
desde' bebês até adultos,
também garante as aulas de

hidroginástica, aeróbica,
,

hídroterapia, dança, ginãstica eficaz das formas do corpo,
localizada e, recentemente, devido ao esforço dobrado da
aulas demusculação. modalidade.

Com cerca de 630 alunos, A prática de qualquer
a Olynipia possui nove' modalidade garante que o'

profissionais que acompanham" organismo seacosmmacom à
as atividades, dos alunos, atividade, melhorando. o

inclusive a execução de condicionamento. cardio
movimentos corretos. A respiratório. Acreditando. que
hidroterapia, por exemplo, o exercício é "um verdadeiro
exige uma atenção maior da escape para tensões diárias",
professora, pois trata de o diretor da academia,
pacientes com patologias, .Ronaldo Fructuozo, salienta
como problemas ortopédicos também que a finalização ,

ou, mentais. Semelhante a . perfeita de um exercício se '

hidroterapia, ahidroginástica, deve a concentração' do
conhecida como ginástica na

.

movimento.

água, tem, conquistado cada Amusculação, a dançae a
vez mais adeptos. O velho '

. ginãstíca localizada que a

conceito de que aprática deste academia dispõe, também são
exercício seria indicada atividades supereficaz para
somente à pessoasmais velhas"

, melhorararesistênciamuscular
e com algum problema de e ahabilidadedosmovimentos.
saúde(comoaartrose)vemse A equipe de professores está

, desmistificando e dando capacitada para fazer uma
, espaço para 'pessoas de avaliação completa, das __

qualquer idade, condições físicas do aluno e,
,

proporcionando benefícios aos a 'partir destes resultados,
praticantes. Sua, maior poderáindicaromélhortipode
vantagem certamente está na exercício para cada tipo ãsíco,
"reduçãodos impectos na ãgua conquistando assim, o.

e a conquista mais rápida 'e equilíbrio do corpo e 'mente.

, .

�� lIUU4-� ttte

4«a446e,�

Escola de Natação Olympia ,

1 f! anospriorizando Saúde e'Qualidade

�� ..
'

RuaWalterMarquardt, 744
Próximo Sesi - Vila Nova -'Fone: 372-1798 .

UNIS co
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·ivenáo· em

o Museu'Nacional de Belas Artes - Masp expõe 33
,

quadros do mestre do Impressionismo e reproduz
ambientes de sua casa em Giverny.

ARTE

Um passeio nos jardins
de Claude Monet

, JaneteMarcado está trazendo ao seu

'alcance a oportunidade de visitar em
São Paulo a exposição de Claude
Monet que se realizará noMasp de21
de maio 'a 6 de junho: São 23 quadros

, ,perteiicentés à fase, conhecida como
"de Giverny", o jardim da casa do
mestre do tmpresstonismo; onde ele
viveu dos 43anos até a suamorte,aos

;�, 1.a .1$ ,de JqQ'lf.).;9�!;I.<'

16 a 31.dejlillt�d�\i99
1 a lS.de aáostO d� 1

PRoG�MAÇÃO j." '

1o dia • ..:.;( Vac, São�1l9l0
,20 dia • 'La paz • Puno

»e:

Visita ao Largo Titicaca e

Ilha de Taquile
Pun� • Cuzee
Cuzco
Cuzeo :

4° dia·
SO dia •

6° 'dia •

"Al'
.

"
,
'_ (/�jaIt ·é�,

Contate-nos: '371�5Z0f·' ;. • •

Reorganização' de Bioenergia �
Parapsicôloga Irene Zelak
Os centros de

energia 'do
86, em 1926. corpo humano

A viagem terá saída dia 19 de junho adoecem. A

'(às 23h) e chegada einJaraguâdo Sul, função, deles é

absorver e

,

no dia 22 de junho, em ônibus leito; energizar as

sete camadas
pata visitar a' exposição de Claude da' aura. As
Monet (no Museu Nacional de Belas d i v e r s a s

Artes); também' como visita à' t e r a p i a s

, 'alternativas

Fundação Maria Luisa e Oscar, são propostas

Americano, ao Shopping D & D e ao pelo centro[n;i - Liceu da Vida.
Irene Zellzk é uma das psicoterapeutas que propõemMube.
a mantraterapia e terapia de vidas passadas para

Reserve sua vagapelofone/fax: 372 -1141 "reorganizar este sistema de Bioenergia (Bio = vida,
ou seja, energia que move a vida).
Consultas mensais com hora marcadapelo telefone
372 -1141. Próximo atendimento: 21 e 22 de maio de
1997.

MAUR(i)',
VEíCULOS
Carro« Nacionais
e lmportádos
Rua Barão do RiO

Branco, 353 - Centro
Fone: 372-1132

Parapsi

s:

15° día-'

, E t E T R Ó L' I'S E
Depilação Definitiva

ElimineDEFINITIVAMENTE�os os pêlos
indesejáveis de seu corpo e rosto.

Método eficiente e seguro.
Informações e demonstrações sem compromisso., '

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

Fone: 372-3325 '

Unha ginástica, natação, dança, yoga,
company, hot buttered e acessórios

:--;'-'0 kchalllo" pal'a allllOl;o l' all'lJ(ll'1II0.,

atl' 19:011 horas l' ,aliados atl' 1 J:IIII horas

Cent" Foa· Rua R.ilioldo Rau, 399 - Fon. 3721485 '

,
"

IRENE ZELAI{
,

Parapisic610ga (desenvolve trabalho com mantroterilpia)
Sediada em Curitiba à Avellida 7 de Setembro, 1924

Telefone: (041) 362-1648
* Objetivo; Reorganização do Sistema de energia humana

(limpeza dos chakras e àura).
" * Auxílio à cura de depressões, stress, fobias, pesadelos,

sistema nervoso; dores musculares, etc,
'

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

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

SE voeI SOFRE DESTES MALES:
Enxaqueca, torcicôlos. escoliose, stress, depressão.
problemas menstruais. sinusite. rinite, md-digesfão.
insônia. etc. Através destas técnicas você conseguirá
obter a cura radicai ou melhor qualidad« de vida,

,

Dr. Temogim
Schreiber Perotti

Quiropatia e Magnetoterapi,
INFORMAÇÕES: 372":1141

'

_
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INTERIMÔVEIS
CRECI 0914·J

VENDAS
CASAS

- Casa em alvenaria com 100m2,
(4 dormitórios, 2 banheiros e demais

.dependências), terreno com 400m2 - Bairro
São Cristovão (Barra velha)

, Preço: R$ 40.000,00 (super negociável)
- Construção em alvenaria com 380m2
(2 casas e 1 galpão), terreno com 433m2

Vila Lalau (próx. Weg II)
Preço� R$ 200.000,00

,

(aceita-se casa ou chácara na negociação)
- Casa de madeira com 63m2 (2 dormitórios),

t�meno com 420m2 - Vila Lenzi
(próx. Colégio Giardine Lenzi)

Preço: R$ 18.000,00

APARTAMENTO
- Apto. com 2 dormitórios (85m2)

, Rua 25 de Julho

Preço: RS 40.000,00

COMERCIAL
- Sala comercial com 35m2

Rua 25 de Julho

Preço: R$ 25.000,00

- Sala para consultório com 40m2
(Ed. Centro Médico)
Preço: R$ 45.000,00 '

LOCAÇÕES
- ,Casa em alvenaria contendo 3 dormitórios,
sala, cozinha, dependências de empregada,
banheiro e garagem. Rua Geraldo Harnack nll

14� (Fundos Portão de entrada'Weg II)
- Apto. contendo 2 dormitórios, sala, copa,
c;:ozinha,lavanderia, sacada, banheiroe garagem,
Rua João Picolli - Ed. Karine - apto. 202

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

--- ..
I
I
I
I,
I·
,I

Sala eomeríal térrea com 77,5Om2 no Centro EmpresarialMarket PIB:ce, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreirà 570m2
Venda de lotes financiados 'no Lot: Vicenzi e Gadotti Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
.Châcara em Corupá com 131.000;OOm2 com toda' infraestrutura.
Chácara em Nereú Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à ôkrn-do centro com 50.0ÇJO,OOm2

I
I
I
I

Barra Sul
IlRáveis

FONE: (047) 372-2734
Vende

TERRENOS

I· Terrenos c/378ma• Rua 683 D'Jullana· Barra· RS 13.000,00 ' I• Terreno c/384fnJ, Jardlin Hruschka ·11· 510 Lul•• RS 3.000,00 entrada + 20
x RS 300,00

" '

1_· Lotes Res. Imperador· R. Joio J. Ayroso, RS 3.000,00 entrada e + 3Ox233.331 '

total RS 10.000,00 '

• 'Terrenos Lot. Oúro Verde, após a Malwee ; 20% entrada, saldo em 30x ·tota!
'

.

I RS 10.000,00 I• Terreno c/45Om', Lot. Papp· aceita F-4000 ou Mercedes soe· RS 22.000,00
• Terreno c/1.384,5Om"· R. Augusto Schwanz, Amizade· RS 6.500,00 em 12x.

I· Terreno c/140.460,00m"· RibeirAo Grande da Luz. Al:elta trocar por terreno Ina barra do Rio Carro • RS 20.000,00
• Terreno C/44II,OOmI, Loteamento Papp Rua 541 • RS 26.000,00

I· Terreno c/ 225.000,00m", no Bairro Am, lzada, distante 4 km. do centro· Rsl350,00 (financiado), ,

• Terreno c/315,00m", Lot. Oayane, Bairro 510 Luls- RS 2.400,00 de entrada +

l36xRS266,OO, ,I,smos '

I·
Sftloc/37.000,00, casamlata c/ftlom,"eoutia demadeira c/70m1, �ma lagoa, Iespaço peranovas lagoas, 15.QOOmIem pastagem, localizadoem RIDa da Luz·

, TIaMacucoGranda,dlslantem IOkm damalweeaceKacasa8naBarraoomoparte

I
do pagamento· RS 27.000,00 • percelado. ,

I'. Sftlo c/14.6QOmI"terreno um pouco Irregular, com casas de' madeira de
'

97,SOma, 3 qtos, com árvoras !rutflaras, palmMo, rileIrlo pera lagoas • RS

126.000,00
• aceita carr� alé RS 4.000,00.

• Chácara' c/ 115.000ma, Rio-Cerro II, distante 700mts do asfalto, casa de I '

alvenaria c/170m1, garagein, churrasqueira, dots aviáriospl 12.000 frangeis com

I
automéllco,5O%daáreaplaiAa,bastanteéguaparalazerlagoas'5O%enlrada,

I'acaila carro novo, saldo a combinar· total RS 85.000,00 •

ICASAS.
-

I'"·Casa demadelrac/7Om'tl!rrénoc:l2.101m" Rua HoráCio RubInI, 706, na Barra
• RS 35.000,00.

I·
Casa alvenaria c/8OmI, terrn c:l6OOm", THa Klaln, 3km após ParqueMalwee

• RSI5.000,00 '

I• Casa alv. c/110m", terreno c; 609m2. R.,AHredo Behnke • Bairro BAo Luis· RS

I��OO
'

,

• casamlata c/l8Oma • R. Maria Nagel, 202 • Bairro 510 Luis· RS 20.000,00I• Casa de alv. seml-acabada, Rua EUsa Maass, THa da Mosca • Lot. Milbratz .'

I
acaila carro RS 20.000,00 "

'

• Casa de alvenaria c/ 152m", 3 quartos, garagem pl ':1 carros • Rua Oscar ISchneider, na Barra do Rio cere- RS 26.500,00
• Casa de alvenaria c/120,00m", 3 quartos, toda murada, terreno c/568,00mI,

I balrro,Sio Luis· RS 45.000,00 I• Casa,mlsta elanchonete c/120,00mI. Rio Carro II· RS 25.000,00 (paroalado)
• Casa alvenaria c/120.00mI, garagem. 2 bwc, terrenoC/686,25m' (15x45,75).

I ,RS 22.000,00 acalta carro, negocié"!".
'

I,'LOCAÇÃO ,

'

I· Apto. 2 qUartos· R. Horácio Rubinl, defronte NANETE • R$ 230,00 I• Casa madeira c/2 qtos, garagem, 2.000mts, após Parque da Malwee .' RS
200,00 '

'I' Casaalv. 2 qtos, RibalrAoG. da Luz, 1523;próx. Ceval, casa nO 3· RSI3O,OO I• Sala comerciai c/100m' • Ruà Pastor A. Schneider, 1.412 na BARRA 00 RIO '

, CERRO· RS 250,00

I'Casa alv. 3qtos, garagem· R. WoHgangWeega,slnO, na BARRA, após parqll8lMalwea • RS 200,00
• Casa madeira c/2 quartos, distante 2.000mts do Parque Malwea· RS 200,00

, I' Galpão constr. mista c/100m', pera bar, diScoteca, oficina, marcenaria, 211m Iapós Maiwee • RS 250,00,
• Casa de madeira c/ 2 quartos, Rua 634, fundos, THa Martins· RS 200,00

I· Casa de,alvenaria c/4 quartos, garagem· Rua AHredo Bahnke, 430 RS 250.00. I• Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, lavanderia, Rua lIbramo Pradi, 212,
casa 02 • RS 230,00

I· Casa de alvenaria c/3 quartos, garagam, la�nderia· Rua bramo Pradi, 212, Icasa 01 • RS 260,00 ,

• Casa de alvenaria c/2 quartos, garagam • Rua Pastor Alberto Schneider 2741 ,

I- RS 200,00
'

I• Casa de madeira c/ 3 quartos, Rua 634, Bairro 510 Luis· THa Martins. ,

RS 250,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I Lorede�"Lo<.�oteá'46-R$8.500'oolLote cl 95Qm2 Lot. LuisManfrini lote n° 47 - R$ 8.000,00
Terreno cl 1.54Om2 pröx. Sear - Centro - R$ 100.000,00
Terreno cl 5.184m2 Rua 199 (Vila Nova) R$ 140.000,00

I' ,!,��e;.��Mafrini (com fundamentodecasa (lote nO 139)

ITerreno Rua Domingos da Nova c/260m2 - R$ 75.000,00
,

Terrenocl85.000m2Molhaaoladod!lgruta-R$90.000,OO ,

Terreno cl 575m2 Lot. Versalies II (Lot, n° 53) Fora de
,

enchente - R$ 15.000,00 '

I
.

CASAS,

I'Casa madeira c/40m2 - Ana Paula III - R$ 15.000,00
Casa em alvenaria cl 100m2 Ana Paula II - R$ 35.000,00 ,

Casa em alvenaria

a.proximadamente
300m2 - Jaragué- .

Esquerdo - R$ 95.000,00 ,

Casa em Construção (alvenaria) 100m2 (3 quartos, 1 suíte,

'I'
sala, ,I banheiro, cozinha,lavanderia)

Jaraguá.-Esquer<lO-1
R$ 28.000,00

'

Casa mista com 110m2 Rua 326José Narloch - Jaraguá- ,

Esquerdo - R$ 18.000,00
�Água no Ana Paula IV lote n° 100 - R$ 15.000,00

COBERTURA

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

ILOTESFINANCIADOSA PARTIRDE

R$l.000,OODEENTRADA
LoteamentoCiriloZanghelini
LoteamentoOuro Verde

I
' LOTES FINANCIADOS A PARTIRDE IR$ 2.000,OODEENTRADA

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi .
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,IMOBILIÁRIA
Rua Barão do Rio BrancQ, 221
Fone: 372-1594 • Fax: 3'72-1666:Chave

EOIFICIO MATHEDI II
'.

Rua João Planinscheck
- Salio de festas'- Aptos. com 3 dormlt.

- Play ground
- Gás central

-.Ajardinamento frontal e
lateral - Interfone

- FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA ATÉ
48X

- ENTRADA FACILITADA DE 20%.
.

;, AUTOMÓVEL, TELEFONE OU IMÓVEl. TAMBÉM VALEM

COMO PARTE DO PAGAMENTO

E AINDA, VOC� PODE PROPOR f;EU PLANO DE -,

PAGAMENTO

LA V AÇÃ()

MENDONÇA

IVENDAS:
TERRENO.S loteamento lifa Guenther, BARRA DO RIO. CERRO,

.

próx. à Malwee, prontos para a consnuçâc. Valor .RS 7.500;00
(entrada +. parcel.)

.

TERRENO. na ILHA DA FIGUEIRA, C/381,93m2, 14,50x26,34m,'
próx. à ponte da Weg II .. Valor RS 11.000:00 negoéiáveis.
TERRENO. n& ILHA DA FIGUEIRA c/ 448m2 de esquina, próx. à
ponte da Weg II. Valor RS 15.000,00
TERRENO. c/ área de' 2.000m2, próx. ao Residencia.1 AMIZADE.
Valor RS 20.000,00 (aêeita-se carro).
TERRENO. c/238m2, ·17,50m deJrente e fundOs,lados c/13,60m.
rua Vera Fischer, CENTRe. Valor RS 30.000,00

,TERRENO. 'cl 467m2, cl casa de madeira, rua Joio Januário

Ayroso, próx. entro campo do Jaraguá. Valor RS 35.000,00
TERRENO. no Lot.. Azaléia cl 672m2, 20x34m, bairro Jaraguá
Esquerdo; Valor RS 23.000,00 (parcelado.)
CASA de alvenaria cl 90m2, terreno 15x28, portio el$trOnico,
toda murada. Valor RS 41 :000,00 • Rua Marcelo Barbi, Bairro
Vila Lenzi, próx. Escola Giardini Lenzl (Aceita carro e CARTA DE

CRÉDITO.)
.

. .

CASA mista c/3 quartos, terreno 14x30m, 'garagem em alvenaria..
Rua Adio Noroschny, VILA LENZI, próx. escola Giardini Lenzi.
Vàlor RS 38.000,00
CASA de alvenaria pl 4 quartos, 170m2, terreno cl 550m2, na
BARRA DO RIO. CERRe. Valor RS 55.000,00 negociáveis.:
APTO.. NeVe no Edif. Mathedi, rua Joio Planinscheck,' c/.3
quartos, portio életrOnico; Interfcine., salio de festas, gás� càntra.
Valor RS 38.000,00 (aceita-se CARTA DE CRÉDITO. .; FGTS)
·APTO. c/ 3 quartos; ampla churrasqueira, 2 banheiros, CI sacada,
CENTRAL, fica cozlnha.embutida. Valor RS 50.000,00, cl área
de 135m2, próx. da Weg I (Aceita.se CARTA DE CRÉDITO.

- CARRO., ou terreno parte dó pagamen�o)
PÖNTO. CO.MERCIAL: RESTAURANTE e Instalações em área
central, capacidade de 180 pessoa, clientela focmada. Valor RS.
48.000,00 (aceita carro, terreno, negociável) .

APTO.. Edif. VILA NeVA, c/ 3 quartos, sacada, garagem, próx.
ao FÓRUM. Valor RS 25.000,00 + flnancia;nento da CX. Econ. .

SALAS CO.MERCIAIS na REINO.LDO RAU e BARÃO. DO RIO.
BRANCO., sala do aluguel, INVISTA NA SALA PflÓPRIA. ,

[ L A�y_,:....�... ]
....MI!

!AL .. .

completo por R$ 17.900�OO.
-

TratarJoinville 984-4730.
UBATUBA, vende casa, de
alvenariacom 104m2, terreno
450m2 na praia de Ubatuba

próximo ao campimg
(mobiliadapor R$ 23mil)
aceite carro. Tratar 975-1382.

CELULAR de preferência de
Guaramirim. Tratar 373"'()385

-

comCleber,

PANORAMA ano 83 ou

troca-se per moto 85/86.
Tratar Empreiteira Mãe de
ObraPinheiro. falar com Sasa.

.

�p��®con8Ó_reto . ®
�

·.'i Regata· 6�I
"". .'

.

. . -

SE o PROBLEMA DO SEU CARRO E I

RUÍDos"CONSULTE-NOS
372-3719

GUARAMIRIM, vende-se ou,
trocacasaemGuâramirimpor
R$ 10 mil aceite'carro. na
troca, tratar rua Alfredo. M.

Funque, 76 quite,2 (antes do
viaduto que vai paraCorupã),

LANCHONETEcomplêtaem
6timoponto rua.losé'Ibeodoro
Ribeiro, 3.958 Figueira
pröximo salão. Vitória; Tratar
no local após 17hs.

CG'l25 Titan•••••••••••••••••••R$ 74,88
CBX 200 Strada•••�••••••••R$ 113,50
XLR 125•••••••••••••••�� R$ 95,50
ClOODream••••••••••••••••••••R$ 61,88

VOLKS· FIAT • CHEVROlET • FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE - COMOMELHOR

PREÇO DA PRAÇA - VENHA OONFERIR - FALEC/ZECA
RUá Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova'
Próximo Beira Rio �.Fone: (047) 372-1029

CICLOMOTOR MONARK
branca 90 por R$ 700.00.
Tratar 372-3215;.

SoUcite a visita de
um vendedorpelo

371-2999
- Ruá Adé/ia Fischer, 239 • Centro· .Jaraguá do SC:'� • SC

OMEGA ano 93 GLS

'ÖFICINÄ DE LATOARIA ,E PINtfURA
'

PROFISSIO,NALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

Rua Major-Julio Ferreira, 244 - Vila La/au - Fone: (047) ,371-5057 � Jaraguá do s». SC
..

.

','
(

.
.

.
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. CLASSIFICADOS DE' VEÍCULOS'·Jaraguá do Sul, 9 demaiode 1997 CORREIOOOPOyo-9

,.

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,

VEICULaS NOVOS
PaIioED vermelho 97 0Km USADOSCorsa supér 1,0 vermelho 97 0Km

, Fiat Pálio Ed 1.0 azul , 97 OKm MB 709 chassi branca 94 ,

Goi mi 1.6 branca 97 0Km V.W. 1.4210 truque carroço bege 91 .

Ford KA azul 97 OKm '

Pálio EDX 2pts 97 0Km
VW 7.90 Caro graneleira branca 90

CorsaWind 97 0Km Ford Cargo 1418 truque basculante branca 89

Corsa Plus CPL 97 0Km Ford F- 11000 Toco carroceria 89

Pálio EL 2pts 1.5 97 0Km V.W. 14210 truque carroç. . branca 89
Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm F-1000 ' prata 88
Corsa SOOan GL 97 OKm V.W. 7.90 carroceria, amarela 88
ParatiCLimi 97 9Km F-4000 cinza 88
KadettGL 1.8 97 OKm
Tipo1.6mpl 97 OKm

' Carreta Pastri III eixo branca 87

Logus CU 0Km MB1932 branca 86

Golf GL 1.8 97 0Km V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86

Tempra Sv + ar 97 0Km F-4000 baú térmico vermelha 85
TemPra 16v + ar 97 0Km Volvo N10 cavalo mecânico XH branco 85
Vecfra GL 97 0Km

Chevrolet toco carroço vermelha 83
Vectra GLS 97 0Km
Vectra CD 97 0Km Chevrolet toco carroceria motor 1113 bege 81

Omega GLS 2.2 97 OKß,
,

M.B. 608 carroceria . azul 81

Omega CD 4.1 97 OKm F-100 azul 80
Santana mi 1.8 97 OKm MB 1513 �rbo truque chassi vermálha 79
Santana mi 2.000 97 PKm M.B. 1513 trucado vermelha, 79
Ranger XL OKm Chevrolet . chassi azul 78
S-10 sp 97 0Km

Ford F-600
.

azul 76S-10 EXtend Cab 4.3 97 0Km
F-1000HSD 97 0Km M.B. 608 baú term. .branca 75

Blaser DLX 4.3 97 0Km MB 1113 toco baú cabine alta azul 69
Vectra CD banco couro 97 0Km M.B.1'13 azul' 69·

JARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIM
VEíCULOS USADOS VEíCULOS USADOS

OmegaCD azul gas. 96 Kadett GI cl trio azul gas. 95

OmegaCD vermelho gas. 96 Kombi branca alc. 93
PálioEDX azul gas. 96 KadettSL preto gas. 93
LogusGL 1.8 cinza ,alc. 95

'

..

ElsaSL vermelha gas. 91
OmegaCD cinza gas. 95 , MonzaClassic Se 2.0 marrom gas. 90'
UnoMHIe branco gas. 93

Dei ReyGLX azul 90
. Monza Classic azul gas • 91 gas.

OpalaComodoro prltto alc. 81
Kadett verde gas. 90

Chevy 500 azul arcoDel Rey einza alc. 89 86

Voyage vermelha ·alc; 89 Fiat 147 branca alc. 86

Monza cinza alc. 88 MarajÓ bege gas. 85

MonzaSLE preto alc. 87 Escort L verde �fc. 85

Gol bege alc 87 Paratl cinza alc. 85

�scort GL azul gas. 87 Saveiro branca alc. 85

Monza verde gs. 87 . Voyage branca alc. 84
Chevette marrom alc. 85 Passat cinza gas. 82
Chevette preto_ alc. 84 DelRey branca gas� 82
Maraj6 branca alc. '83 Coroelll branca gas. 81
Delfley bege alc. 83 Passat bege gas. 79
Passát, branco gas. 80 Fusca amarela ' gas. 78
FUSCa bege gas. 75

Fusca branca 74
FuscAo amarelo gas. 73 gas.

.OpalaComodoro cinza gas. 82

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

"lIUa J«>i ...."ille .... 2 3573
F«> ....e(047)37�-9822

..JA."A.GUÁ DO SUL - SC

94
95
92

'

93
95
95
94
94
92
96
93
95
93
92
95
93
86
87
89
94
,88
89
95
87
88
97
89
86
82
79
76

branco
bordO

•

verde met.
prata
verde met.
branco
azul
bordö
verde
prata
branco
azul
vermelho
verde

. branco
vermelho
vermelho
azul
preto
prata
ouro

preto
branco
prata
prata
azul
prata
prata
azul met.
bege
branca

Peugeot sxi
Temptturbo
Versailles GL
Monza SLE 4pts.
PointerGLi

.

'

GloCLi
Pal-aIiCL
Verona Guia
ParatiGL
Escort Hobby
Uno Mille Eietron.
Gol1000
Eseort GL
GoiGTi .

Corsa Wind
Kadett
Dei ReyGuia
Opala
Escot1XR3
MonzaGLS
Del ReyGuia
SantanaGLS
Goi Rolling Stones (consore)
Goi GI:.
Escort GL
UnoSX (conscorc.)
Goi CL
Voyage Plus
Fusca
Fusca
,BrasHia

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
alc.
ale.
alc.
alc.
alc.
alc.
gas.
'ale.
ale.
gas.
ale.
gas ..
gas.
gas.'
gas.

AUTONOVO
VEíCULOS

.

. C�RROS OKM TODAS AS
MA,RCAS A·PRONTA

ENTREGA. DIRETO PARA
,

.
'

, O CONSUMIDOR COM O
MELMOR PEÇO DO

MERCADO�'
ACEITAMOS CARTA DE

CRÉDITO OU SEU, USADO.
R_ JOINVlllE, 2050

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

Comércio de Auto

Peça. e Ace..órioa
Ltda. - ME

Especializada em to�as as linhas nacionais

.
, ,

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

Farol Fusca· R$:8,00

�Edicar�
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CLASSIFICADOS "DE VEÍCULOSCÓRREIODOpovo -10 Jaraguá do Sul, '9 demaio de 1997 :

, PRECE PODEROSA
. queaconteceráno quarto.AFR. 130.

PÁRA-BRISAS JARAGUÁ . Óh criador do mundo, tu que
dissestes, peça e receberá

. embora esteja nas alturas em

vossadivinaglória, inclinai seus.
ouvidos aessahumildecriatura

parasatisfazer-meodesejo.Ouvi
minhaprece.ÓhPai amado fazei
que por vossa vontade, eu
obtenhaagraçaqee tantoalmejo
(pedidoj.Deussupriagoratodas
asminhesnecessidedes segundo
as suas riquezas e glória e serei
sempre grato por suas riquezas
sempre a ti presentes imutáveis.
e abundantes emminha vida e

queisso seja feitopelopoderem
nome de vosso adorado filho
Jesus. '(rezai esta prece pela
manhã7 vezes.juntamentecom
o Salmo 23 e o Pai Nosso,
publiquenoterceiro diae vejao

TERRENO naVilaNovacom
área de 600m2 por R$ 18mil
aceito carro como parte do

pagamento. Tratar 973-9283.

BICICLETAS vendo 2
bicicletas, l'cromada e 1
feminina commarcha. Tratar
371-0521. '

. Comércio deVidrosNovos eUsados para Autos
Colocação dePára-Brisa�oIado

P�·briuGOI·RS 65,00 ricolocação
. P"'.briuCorSadegrade· RSI60;OOri colocaçãoRua Jolnvllle, 2655

(ao lado da Arweg) Pára·briuPálio cJegrade. 1$190,00 ricolOcação
Vila· Lalllu Pára·briuCaminhãoVolkswagen.RSI2S,oorirolocação

Jaraguá do Sul - se Vidro Porta &cort·RS 33,00
F,one: 371.;.5547 Pagamentocomcbequepré-datado.

TERRENO na Vila Lenzi rua
584 lateral rua IrmãoLeandro
em frente a Coelho Motos

. tratar no local.

BRASILIA ano 75 azul escuro

por R$ 1.8.00.00 ou R$
1.000.00mais 5x200.00.Tratar
372-3Ó1. "

.

BM Automóveis COMPRO casa próximo ao CHEVETTE ano 89 único
,

Centro até R$ 29mil.Tratar dono, perfeito estado por R$
973,.3694.

.

6.300.00.Tratar 371-8865.COMPRA . VENDE .. TROCA. •. FINANCIA

Tipo 1.6 ie gas. 95 verde
Goi CL

. ale. 87 cinza
Belina LDO ale. 83 bege
Fusca 1.300 L gas. 80 azul
Del AeyGL ale. 89 verde
SantanaCL ale. 89 azul .

MQnzaSLE ale. 92 azul
AX180 gas. 82 vermelha
Parati, ale. 83 branca
FUSCA ANO 73 '_ BRANCO _ R$ 1.850,00

ESCORT L ano 89 por R$ FIAT PALIO ED ano 96 por .

.6.300:00. Tratar 372-3416. R$IOmilaceitoproposta. 372-
3147.

FOGÃO a gas usado por
R$30.00. Tratar com Sandra CB-400' ano 81 por R$
após 17hs ruaCampo Alegre; 1.700,00. Tratar 372-:3729.

Antes de rodarpor'. . .

.
.

�odepor aqui.
.

I
.

�

aI
, ,

Classificados do
CORREIO DO POVO,
certeza de bons

.

Proteção deFibra interna l'ara todos os
modelos dePick-Up. Fiat, Pampa,

Peugeot, Corsa,Saveiro, D20 e FI000

.
. "" . .

negoctos.

Anuncie!
,.371-1919 ..

372-3363
371-1944.

", I •

,

, Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCASCIVE;L VEíCULOS
Rua Jo'inville, 2757

Fone: .(047) 372-3300 ou 973-9972

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



Jaraguá do Sul, 9 de nWo de 1997

,

PUBLICIDADE -.

CORREIODOPOVO .11

··TUDO·DEBOIVI PRA IVIAIVIÃE··

ATENDIMENTO ESPE'CIAL
SÁBADO.ATÉ AS 16 HORAS,

FERRO AUTOMÁTICO ARNO 19, 76
. BATEDEIRAARNO 6140..

I

ESPREMEDORDE FRUTASARNO 36,OQ
. UQUIDIFICADORARNO 51,70
CENTRíFUGA DE ROUPAS ARNO 2O7,90
SECADOR DE CABELO ARNO 2900I

..

lAVAROUPAS POP TANKMUEllER 149,00

lAVA lOUÇAS BRASTEMP 434,00
LAVAROUPAS BRASTEMP CLEAN
ÀVISTA

. 635 0.0,
-

-

I .

LAVAROUPAS ENXUTA 490,00
. LAVALOUÇAS ENXUTA 33496

.' I.

SECADORAPLUSIIENXUTA 99,60
. MICROONDAS CONSUL 31 LTS •..

-.

298.00,... I

ESPREGUiÇADEIRA 84 90
PARA PISCINA ,

FORNO ElLETRICO FISCHER '1'9.7 ,00 POLTRONA4 POSiÇÕES FIDJ I.
. I

.

PARA PISCINA " 53,90
FAQUEIR018PÇS 21,60

. FAQUEIRO 24 PÇS 43,50
POLTRONAGOIANA 11,95

'4 X SEM JUROS
TODA LINHA DE TAPETES TABACOW

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



Jaraguá do Sul, 9 demaio de 1

EDITAL
ALUGUEL··
DETRAJE$

! . FONE: 372-3349
I'

RUA EXP. ANTONIO CARLOSFERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
I

.

I

MarlotAdllia Lehmann, Ofici41.doRegistro Ci"il do 1"Distrito da Comarca de Jarapá do
.

Sul, Estado de Sí".ta Ct#arina, faz saber 'que compareceram neste Canõno exibindo seus

documentos peJa let; afim de s.e habilitarempara cásar os seguintes:
.

'.
.

.

EDITAL N° 21.085 de 02-05-1997
Cópia recebida do �rtório de Massaraliduba, neste Estado

• MAURIDASn..vAEIDESIAMAIS·
Ele, brasileiro, solteiro, comprador, natural de Imbuia, neste Estado,domiciliado e residente na
Rua 11 de Novembro, Massaranduba, neste Estado; filho de João Leopoldo da Silva e Olira da
Silva.
Ela,.brasileira, solteira, atendente de farmácia, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e
residente naRua Joinville, 1.985, nesta cidade, filha de Ivo Mais e Anastácia Schmitz Mais.

EDITAL N° 21.086 de 02-05.1997
ALZIMIRSCHROEDEREJANEWELDT

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de vendas, natural deJaraguä do Sul, domiciliado e residente.em
Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Udo Schroeder e Ingrid Krueger Schroeder,
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente em
Rio Cerro II, nestacidade, filha de RenatoWeldt e ElviraWeldt.

EDITAL�21.090 de 05-05-1.997
EDSONROBERTOJUNKESEROSEMERIFRANCENER,

Ele, brasileiro, solteiro, fotögrafo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRuaOscar
Möhr, 30, nesta cidade, filho de Mário. Junkes e RosaManada Rochà Junkes.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguä do Sul, domiciliadá e residente na Rua
Sergipe, 163, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Abrão Franceuer e AdelaideMarkiewicz

· Francener.

EDITAL N° 21.091 de 05-05-1996

Cópia recebida do cartório deGuaramirim, neste Estado
ROBERTO KROINESILVANE BORGES CABRAL

Ele, brasileiro, solteiro, industriärio, natural de Araucária, Paraná, domiciliado e residente naRua

Olimpio José Borges, Avaí, em Guaramirim, neste Estado, filho de Lauro Kroin e Simpliciana
Alves Kroin.

.

·

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Barracão, Paraná, domiciliada e residen� naRua
Bruno Mainka, 105, Vila Rau, nesta cidade, filha de Antonio Pinheiro Cabral e Maria Borges
Cabral.'

. ..'

EDITAL N° 2l.094de 06-05-1997
IVAIRFRITZKEEHELENASCHMITi'

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrative, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente
em Rio Cêrro II, nesta cidade, filho de logo Fritzke e Ilza Gruetzmacher Fritzke.
Ela, brasileira, solteira, servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua João

· Januário Ayroso, 1.989, Jaraguä-Bsquerdo, nesta cidade, filha de João Schmitt e Maria Vieira
Schmitt.

I ,
. . .'

E para q�e chegue ao conhecimento de-tQdos, mandei passar opresente Edital, que será
, publicádo pela imprensa e em Canârio, onde será afixado por 15 (quinze) dias�

-, - -. -- ----'---
--- -'-----�-.....,.

,

Coração de Mãe
não se engana .

. Presente é .

naArca,

'ie"
-. rNaciônois & Importados

Ma-rechal,'796. Fone: 371.;.2811 I
....,_-_- _--I

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Caterina, na forma da Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protest
os Títulos centra:
Adriana Josemara Fagundes - R. Pedro Avelino Fagundes stng - Nesta;
Açougue Carne Molle - R. Jaraguá, 1079 - Nesta;
Calce e Leve Calç .. Ltda. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Calce e Leve Calç. Ltda. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 600 .- Nesta;
Calce e Leve Calç. Ltda. - R.Mal. Deodoro da Fonseca, 600 .. Nesta;

. Cornerctal Jaraguá Ltda. - R. Procópio Gomes de Oliveira, 99 - Nesta;
Com. de Tecidos Pomerode Ltda, - R. Marechal Horiano Peixoto, 67 - Nesta;
Cleuza de Souza - R: Dom João VI, 1935, Bairro J. D. lndependêricia - Sarandl -PR;
D'Lyons Malhas Uda. - R. Luis Sarti, 1749 - Nesta; .'. '

Evangelo Daniel Fréiberger - RWalter Marquardt, 407 � Nesta;
EmplacPainéis Ltda. - R: Mal. Deodoro da Fonseca, 744 -Nesta;
!=veraldo Batista de Oliveira - R. Erwino Menegotti, 444 - Nesta;
GS Ind. Com, de Serviços Ltda. - R. Arthur Gumz, 359 - Nesta;
Helio Nadai de Masi - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
.Ind. e Com. de Estofados Vila Nova Uda .. -R 25 de Julho, .1633 - Nesta;
Ind. e Com. de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
Inacio Bonkowski - ME - G. Germano Mahnke, 395 - Corupá;
José Francisco Plotte - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
João do Rosário - R. Carolina slng - Nesta;

.

Jairo José G.iovanella - R. Carlos Fritz Vogel, 90 - Nesta;
Koala Acab. Têxtil Ltda. - R. Walter Marquardt, 2222 � 1 g Andar. - Nesta;
Kareco S. Conf. Ltda. - R. Luiz Balistieri, 70 - Nesta;
Lavanderia e Tinturaria Eduard - R. Rodolfo Hufenuessler, 346 �Nesta;
LZ Negri Repres. R. Guilherme Weege, 166 - Nesta;
Marcos Alexandre Pofte - R. Francisco de Paula, 100' - Nesta; .

Marchitex Malharia e Conf. Uda. - R. Jorge Czerniewicz, 397 - Nesta;
Moacir Tironi - R. Ney Franco, 543 - Nesta;
Metalin Ind. de Maqs. Uds. - R. Max Wilhelm, 786 - Nesta;
Metal-Bona Uds. - R. Av. dos Imigrantes, 320Cx. P .•320 - Nesta;
Napoli Restaurante e Lanchonete Ltda. - R. Av. MarechetFloriano Peixoto, 59 - Nesta;
PH Têxtil Uda. - R. Marechal Castelo Branco, 4015 - Schroeder;

.

PH Têxtil Ltda. - R. Av.' Mal. castelo Branco, 4015 - Schroeder;
PH Têxtil Uda. - R. Mal. Castelo Branco, 4015 - Schroeder;
Ph Têxtil Ltda. - R, Marechal Castelo Branco, 4015 - Schroeder;
PH Têxtil Ltda, - R. Mal. Castelo Branco, 4015 .. Nesta;
,Refrigeração Jaraguá Uda. - R. Horácio Rubini slng'BR �16 - Nesta;
Rodolfo Jahn e Cia. Ltda. - R. 'Estrada do Sul slng Km 28 -:' Guararntrirn:
Rosane Marlade Souza - R. Guilherme C. Wogenhagém, 641 apto. 204-A - Nesta;
Rudi Neumann - R. João Carlos Stein, 757 Cx. P. 237 - Nesta;
Sérgio Ribeiro.- R. Cara Hanima slng - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Simone Krueger da Mota - R. Luiz Sarti slng - Nesta;
Serraria Rio Rafael Ltda. - R. EmUio Stein, 337 - Nesta;
Transportadora Marquardt - Estrada Rio da Luz slng � Nesta;
Terr. Várgas Ltda. - R. Joinville, 1016 - Nesta;
Terraplanagem Vargas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 900 - Nesta;
Terraplanagem Vargas Uda. - R. Bernardo Dornbusch, ,900 - Nesta;
Transp. Reitz Ltda. - R. Antonio Machado, 201 - Nesta;,

.

Valetio Daniel Ranghettu - R. Itajar, 55 - Nesta;
Wersta Eletro Produtos Uda. - R. Gumercindo da Silva - Nesta;
ZelirA Maron • R: Manoel Francisco da Costa; 276 - Nesta;

LS/Jaraguá do SuL 7 de maio de 1997

.

tlton Hoffmann
Tabelião Substitute

PREÇOS DE FÁBRICA
.

Encomendas de lembranças em
cristal para casamentos;
comunhões e outres

A partir de R$' 1:,50'

1°Posto de Vendas
de Cristais de

Iaraguâ do Sul'

WEG I

f
í lJInwd1I

R. ". CInIII
Alb.rlo

IJacobo

LajIo
dtlVlIa

ArII .....
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'().( \) e-mail clnagelrênetuno.com.br

O ( · Comemorou idade nova ontem (8), o amigo Renato

O
Hínterholz, o Renatão da Prefeitura. Foi

especialmente cumprimentado por sua esposa
Lurdes, seus filhos Patricia, Cleiton e André Aloisio
e pelo genro Alexanõre.Parabéns.
• Botafogo da Barra com o super domingão do

Botafogo, trazendo as melhores bandas do Estado

para animar as tardes domingueiras. Domingo (11),
nada mais, nada menos que a consagrada banda 4·
Redenção anima no pedaço.
• Por falar em Botafogo, no próximo dia sete de junho,

noitada de escolha da "Garota Duarte Magalhães!
97". Uma super festa, commuito charme e beleza na
passarela.
• Museu do Expedicionário e a Associação Regional

dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira

promovendo exposição fotográfica nas vitrines do
Foto Loss, até domingo (11), alusiva ao 52°
aniversário do término da Segunda Guerra Mundial.
• APP da Escola Básica Erich Gruetzmacher (antiga
VilaRau), promove amanhã (10), apartirdas 14 horas,
café-bingo com ótimos prêmios. A escola fica em

frente aoCfG Laço Jaraguaense.
'. Câmara de Dirigentes Lojistas informando que

amanhã (lO), véspera do Dia das Mães, o comércio
de Jaraguá do Sulestará de portas abertas até às 13
horas, para facilitar a escolha do presente pramamãe.'
Algumas lojas, caso da Arca e Barato Maria,
estenderão o atendimento até às 15 horas.
• Na Marrakech, hoje (9), Festa da Pifia Colada. Para

.
as 300 primeiras pessoas, uma dose da bebida
sensação do momento. Com convite, entrada franca
até ameia-noite.
• Associação de Moradores dos Bairros Vila, Lenzi e
Nova Brasflia elegeu nova diretoria e conselho fis
cal. A presidente é Waltraut Nunes, que tem como"
companheiras de diretoria, figuras conhecidas como

, Cecilia Konell e Maria Salete Patrício dos Santos,
entre outros.
• Estudantes de segundo grau interessados na Bolsa

de Trabalho oferecida pela Prefeitura'Municipal de
Jaraguá do Sul, devem inscrever-se no período de
12 a 16 de junho, na Secretaria municipal de
Educação. O programa visa gerar ocupação
profissional a alunos carentes de segundo grau das
redes pública e privada.
• Alunos da comissão pró-formatura do curso de

Magistério doColégio São Luís, promovem amanhã
(lO), ao lado do Supermercado Breithaupt daWalter

Marquardt, lavação de carros e motos, com o tema

"Divirta-se com seus filhos enquanto seu carro é
lavado".
• O "Brincando na Praça" deste mês será no dia 18,

com inúmeras atrações. Destaque para cama elástica,
pinturas e show com o grupo 'Nueva Expresion.
Começa às 15 horas e é aberto a comunidade. A

promoçãoé da Secretaria deCultura, Esporte e Lazer.
• Se você quer realizar uma viagem maravihosa para a

Cordilheira dos Andes e conhecer a Trilha Inca
MachuPicchu, entre em contato com a Janete
Marcatto pelo fone 372-1141. Saídas em julho e

agosto.
• Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio (Águas

Claras/Figueira), promove amanhã (10), tradicional
festa, com muitas atrações, completo serviço de bar
e cozinha e às 22 horas baile com' o Musical

.

Transmissão. Participe.
• CfG Leodato Ribeiro promove de 13 à 15 de junho, o

� Rodeio Crioulo Interestadual. Gineteadas, laçadas,
,

área de campíng, shows e bailes com Raça Campeira
e Garotos de Ouro. Sorteio e várias atrações constam
da programação.

'. Amanhã (10), na Boate Notre Dame, super noitada
de escolha da "Garota Abdon/97". Várias atrações,
desfiles, brindes e o charme de 15 lindas gatinhas na
passarela. Cerca de 1500 ingressos foram vendidos
antecipadamente, repetindo o sucesso do ano ante-

ONHOS E SEDAS - apresenta destile especiallinha íntima
o jantar oferecido em homenagem ao Dia das Mães, pela
ssociação Atlética Banco do Brasil, hoje (9), a partir das 20
oras. Asmanequins BlackWhite desfilarão com asmelhores

cas de lingerie, destacando os últimos lançamentos, que já
tão a disposição das mais exigentes, na Sonhos e Sedas, ali
galeriaCenterFoca

'

lbi"o Flores (Studw FM) gastou muita e"ergia MS

"smissões da Fecarroz, mas teile o "maior apoio" e os

enos do poeta GilnuIrMoretti (MorettiAutomólleis)

AEPENDI - promove amanhão baileem homenagem aoDia
Mães e Espírito Santo. A partir das 15 horas desfile e

usca de reis, com concentração nas dependências da
arrocerias Riegel, onde será servido chope a todos os

.

cipantes. A partir das 22:30 o grande baile com animação'
Moacir e sua Banda, de Blumeneu. Reservas de mesas na
taria do clube, a razão de R$ 60,00, para seis pessoas.

=

e,�1Uló charme e belezo. Miehele Hauck é a rain"" do
ellleMrio de Corupd

Estas são as gati",",s que co"co"em ama"hii (10), M
MlJITtIIcech, ao Garota Heleodoro Borges/97
SILVIO BRITO - show especial com o consagrado cantor e
compositor será amanhã (lO), 20 horas, no ginásio Arthur

Müller, com entrada franca. SilvioBrito homenageará asmães
com o show "Ierra dos meus sonhos" e cantará ainda seus

grandes sucessos, como "Todo mundo louco", "Casinha",
"Pare o mundo que eu quero descer", "Careca, sem dente,
pelado", além de outros. Ele estará acompanhado de suabanda
Será um grandé espetáculo; A promoção é da Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria da Família e Prefeitura de·
Jaraguá do Sul.

A"wenaria noproximodia 17,DagmarDoubrawaGoJIümi.
A data será comemonula IJO Itulo do esposo Eligio, com
amigos

A loft""" Alille Moura comemorou seus tris ani"hos "0
úllimo diaprimeiro destemés. Ela éjilIuIdeMarcos e I"ezjta
Moura e irmjjzi""" doDalio"

rior.
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.Artista plástica
faz homenagem
A artista.plástica Arlete Schwedler.

homenageou a Ferj com a doação de um

quadro por ocasião da data em que se

comemora a autorização do curso de
Estudos Sociais, dia cinco demaio, marco
importante na história da Ferj. O quadro
retrata uma paisagem de Jaraguá do Sul e
encanta com sua beleza os olhos de quem o

aprecia, representando a arte maravilhosa
e a sensibilidade incontestável da artista.

" '

Alvaro Valle
Durante uma visita em Jaraguá do Sul, o

escritorAlvaro Valle estará na Ferj, às 20h30,
proferindo a palestra ''A importância dos

-

Provérbios".

.t1. visita do escritor também tem opropósito _

de lançamento de seu último livro ''A Noite

.

todos os Gatos são pardos: Antologia de
Provérbios". Resultado de uma .:longa
pesquisa, o livro transcreve a vida dos

provérbios populares utilizados no Brasil e
traz várias referências a Santa Catarina.
Após apalestra haverá sessão de autógrafos.

S�RFSDA
, .,

DMINISTRAÇAO

Informática
No início dos anos 80" os

cientistas começaram a alertar
que a . evolução dos

computadores, estava com os

dias contados. O motivo é a

incrível transformação dos
circuitos eletrônicos, que nos

últimos 30 anos ficaràm três
milhões de vezes mais rápidos
e seus componentes básicos
encolheram na mesma

proporção. Os atuais transistores
estão cem vezes menores que o

diâmetro de um fio de cabelo. A

miniaturização deve dar mais
um salto de cem vezes, nos

próximos dez ou quinze anos,
mas aí os transístores já não
funcionarão muito bem. E se,
em seguida, forem divididos
novamente por dez, deixam de
existir: vão se desmanchar em
uma nuvenzinha de átomos, 1
milhão de vezes menor que 1

centímentro, ou seja, os

computadores vão virar

máquinas atômicas.
Se algum dia chegar a ser

construido, o computador
atômico vai ser um aparelho
esquisito. A idéia só vale no
mundo dos átomos que é

governado pelas leis da teoria

quântica. Experiências recentes

indicam que o sonho pode estar

mais perto da realidade do que se

imaginava há alguns anos.
r

Elaborado por: Marcia R.
Stein Ramthum, Sidnei
Ramthum e Mauro Lemke,
alunos do 9° semestre de

Administração.

Vamos ao que interessa?
Este artigo visa realizar urna abordagem crítica sobre uma publicação na Revista Treinamento &

Desenvolvimento, do mestre em Recursos Humanos Sidney Fratino, tratando da incoerência de muitos
em basear os estudos para o desenvolvimento das pessoas na alteração do nome da área de Recursos '

Humanos para área de Seres Humanos.
Todos os administradores deveriam concentrar seus esforços em assuntos mais concretos e relevantes,

evitando perder tempo com tema tão filosófico e contraprudente. .

I

Caso. uma empresa realmente esteja decidida a alterar sua política de pessoal, até pode começar as

mudanças pelo tratamento interpessoal,motivação e participação nó processo decisório da empresa. Desta
forma, estaremos investindo tempo, já que os reflexós na produtividade individual e coletiva serão
Claramente mensuráveis e não ficam restritos a Interesses de auto-promoção de administradores que

. desejam com a mudança de nome do .seter, fazer a mesma coisa que outras empresas fizeram com a

denominação dos componentes da organização de funcionários para colaboradores, ou seja, uma jogada
'

de "marketing" que busca criar a falsa imagem de que a empresa destaca-se das demais pela atenção
dispensada ao bem-estar des seus integrantes.

Coordenação: Cláudia Regina Althoff
Elaborado por: Daniel Fernandes, Eduardo R. Rubíní, Fabiano R. Pasold e Joelson F. da Costa, alunes

do 9° semestre de Administração.

COMPROMISSO COM O'

BOM, TRANSPORTE.

wA • A.Aflil(LO�G
. .,' ....

ti 371-1422
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DIA DO OFTALMOLOGISTA - 7 de maio
. A oftalmologia é uma parte

da medicina. que trata da

anatomia, patologia e da

terapia dos olhos. O olho
humano é um órgão frágil e
complexo - quando saudável
vê bem na luz forte ou fraca -

. tem a forma de uma bola, mede
2,5 centímetros de diâmetro e

pesa cerca de sete gramas. Ele
é 'como uma câmera;' tem
proteção externa à prova de
luz e uma pequena "janela"
transparente, por onde entra a

luz.
O olho humano tem uma

particularidade, a cor da íris é

determinada pela presença de
um pigmento chamado

melanina, o mesmo

responsável pela cor dos
cabelos e da pele. Se houver

pouca melanina, a íris será

àzul, e se houver muita, ela
será mais escura. Todos os

bebês nascemcom olhos azuis,
amelanina fica oculta no inte
rior do tecido da íris. No
entanto, após cerca de três

meses, o pigmento poderá
mover-se para a superfície da
íris podendo mudar a cor dos .

olhos da criança.
.

MOVIMENTO - O olho

gira suavemente como uma

esfera num rolamento.
Existem seis músculos que

controlam o movimento dos
olhos: o músculo reto supe
rior, move o.olho para cima;
o oblíquo superior, move
para baixo e para fora; o

oblíquo inferior, o move para
cima e para fora; <> reto infe-

.

rior para baixo; o reto lat
eral, para fora e' o reto me

diaI faz o olho mover-se para.
dentro.

Com tanta complexidade, o
olho humano não está imune à

doenças. O oftalmologista,
WalterCoral, daClínica Coral

deOftalmologia de Jaraguá do
Sul, adverte as pessoas que
possuem mais de 40 anos a

procurarem um médico

especializado. "Nessa idade, a
incidência de glaucoma é
maior. Então é necessário fazer
a prevenção", adverte Coral,
acrescentando que em cidades
industriais a mulher necessita

.

mais de óculos que o homem.
Ele garante que a higiene e

uma boa alimentação são as
.

armas para combater as

, doenças dos olhos.

POSSIVEI'S DOENÇAS
. DOS OLHOS

ConJuntivite.: Inflamação da conjuntiva (membrana que
cobre o olho) causada por v((us, bactérias, alergia ou

lesão.

Miopia - As pessoas têm a visão fora de foco. Neste

,�SQ; o globo ocular. é grande demais ou o cristalino
t

..

m çapacidade de foco muito forte.
.

f

ÓTICA HERTEL
AV. GETÚLIO VARGAS, 15
TEL (047) 372-1889
JARAGUÁ DO SUL - sc

OFTALMOLOGISTA
A Seifert enxerga de longe a sua

ímportãncía..Parabéns pelo seu dia.:

o ,livre acesse à informação • direito de todo cidadão •

,

só será possível quando não existir o controle do poder econômico.
"

Parabéns ao CORREIO DO POVO, em seus 78 AlVOS DE RESISTENCIA!
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tidades. ___

• SCHROEDER
A Prefeitura vai conceder desconto no pagamento do IPTU
(Imposto Predial é Territorial Urbano). Àqueles que pagarem o

imposto em' cota única .até o dia 10 de maio, terão 20% de
descontos, até o dia lOde junho, 10% e atéo dia 10 de julho, 5%.
o imposto ainda poderá ser pago em três parcelas, sem
abatimento.

• BARRA VELHA'
Devido a estiagem de mais de três meses, o prefeito Orlando,

Nogarolli decretou estado de emergência no Município. O
reservatório que abastece a cidade está praticamente seco. Uma I

das alternativas que o prefeito encontrou para amenizar o

problema foi a ligação do reservatório de Piçarras para o

Balneário de Itajuba.
O ramo hoteleiro e o comércio são os mais prejudicados com a

estiagem. Amaior dificuldade está na realização dos serviços de
limpezae cozinha. A cidadeestá reivindicando nova ligação direta
do Rio Itapocu.

•. JARAGUÁ'DO SUL I
, ,

A promoção Texaco-Indy realizada pela Texaco e pelos postos
de gasolina, em 12 Estados do país, terminou no último dia 23
com um sorteio no Rio de Janeiro. A cliente do PostoMarechal,
à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 916, AlianeKarsten, foi,
contemplada com um pacote que inclui passagens aéreas,
hospedagens, ingressos para os treinos e-corrida, visita aos boxes
das equipes patrocinadas pela 'Iexaco/Havoline e um giro nos

principais pontos turísticos da CidadeMaravilhosa.
Em SantaCatarina, as cidades de Capivari de Baixo, Joinville e

Jaraguä do Sul foram as premiadas.
,

,

• JARAGUÁDOSULn'
A Biblioteca Pública Rui Barbosa instituiu o "mês do perdão".

, Os associados que devolverem os livros estemês, não irão pagar
multa. Atualmente, cerca de 300 livros não foram entregues no
prazo estipulado pela biblioteca. �'\ (

Segundo aresponsävel, Dianer Chiodine, aproximadamente 40
livros por ano não são devolvidos.

'

.• JARAGUÁ DO SULm
A Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente irá realizar no dia
15 de maio o I Seminário de Capacitação para Piscicultores. O
evento estáprevisto para acontecerno SalãoCentenário, noBairro
Rio da Luz, a partir das 7h30, e tem como objetivo aumentar a

. produtividade dos criadores.
Durante (, seminário serão escolhidos 20 piscicultores para
receberem assistência técnica gratuita, por um ano, e visitas

quinzenais por técnicos da secretaria e da Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural).

ERAL·

Palestra alerta aos direitos
da Criança e do Adolescente
,

" ) c.ar JunkellCP

Jaraguä do Sul - o
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente realizou na tarde da
última segunda-feira (5), no
auditório da Acijs (Associação
Comercial e Indústrial de

Jaraguá do Sul), palestra com a

assessora dos conselhos

municipais,Marta Pires Nunes,
de Blumenau, a 60participantes.
O evento teve como objetivo
alertar a sociedade da

microrregião do Vale do Itapocu
dos direitos da criança e do
,adolescente'e abrir a primeira
etapa da Conferência Nacional
dos Direitos da Criança e do
Adolescente,

,
Durante o encontro foram

distribuídos questionários que
serão entregues na conferência
municipal, que ainda não tem

data defmidapara acontecer. Na

opinião do presidente do

,

conselho da cidade, Leônidas
-Nora, este trabalho detectará

quais os problemas que há na

área social de cadamunicípioe
as soluções deles. "Todos os

conselhos do Estado estão

fazendo o mesmo trabalho. No
fmal iremos elaborar um único
documento e realizar uma

convenção nacional", informou.
'

Nora ainda informou que a

maior preocupação dos

.organízadores éem relação a

organização dos conselhos

municipais, que segundo ele,
na maioria das cidades do
Estado não existem, ou

necessitam de maior empenho
por parte dos dírigentes. "O
conselho de Jaraguá do Sul é
considerado o melhor, em
funcionamento de . Santa

Catarina", garantiu Nora.

Eneontl'o:progrtIIIUJftJ1.J1tIIW da Conferincu, dosDinitos tIiI CrüuapJ
.

e do Adokscente
.

Rua Walte,MlIrquardt, 845
Vila Nova - Ja,aguá do Sul - SC - Fone: 371-D3113

ATENDEIJIIOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:ÓOHS.

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

,
* TROCA DE ÓLEO

* IAVARÁPIDO
-.GÁS

.},
.' "1"

',.

Avenida"Ni.re.c,,,ar'DeOdorO d, FO,nseca, 961 - Jaraguá do 'Sul- SC

Vidraçaria STENERT'
Se você estáprocurando alguém para fazer seu
quadro com molduras, não pense duas vezes,

vá direto a vidraçaria STENERT.
ACABAMENTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE HÁ 20 ANOS NORAMO

tMie,••••••••
%cê épara

"

, ue"mu"esp'lia{6ItJ.t1l
amamos muito, ?leste dia tão especial,
gostaríamos áepara6enizá-fa.
Comcarinfw seu esposo fJJionísÍD e suajilfta 9dorgana.

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



CORREIO Do POVO - 13Jaraguá do Sul, 9 de m�io de 1997

Amvali realiza assembléia geral
com os prefeitos da microrregiãoAscaban defineprioridades

ara os próximos doisanos Schroeder - A Amvali
, (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) realizou
ontem à noite, äs. 19 horas,
no salão comunitário da

Igreja da Paz, a 71-
assembléia geral, com a

presença dos prefeitos da

microrregião e deputados
estaduàis. Durante a reunião
foi entregue a versão oficial
do PBDEE (Plano Básico de

Desenvolvimento Ecológico
e Econômico) da
/ microrregião daAmvali e foi
discutida a implantação do
fórum de desenvolvimento

microrregional.
O vice-governador do

Estado, José Augusto Hülse,
foi representado pelo diretor
regional do DER

(Departamento de Estradas
de Rodagem), Geraldo

Canarim, que fez um relatório
do andamento nas obras das

, rodovias-da região'daAmvali.

Durante a assembléia
'também foram apresentados,
pelo químico Luiz Claudio

Lopes Alves de Oliveira e

pela engenheira civil Elisa
Hening, projetos ambientais,
tratamento de resíduos
sólidos e líquidos. Além da

entrega da versão oficial do
PBDEE da Microrregião.

O diretor estadual da
Fatma (Fundação de Amparo
e Tecnologia ao Meio

Ambiente), Wladimir Ortz,
representou o secretário da
Seduma (Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e '

Meio Ambiente), Adernar
Duwe, e explicou que o

PBDEE é um minucioso

diagnóstico dos problemas e

necessidades dos municípios
damicrorregião, e que servirá
de instrumento básico para as
ações do Fórum de
Desenvolvimento

Microrregional.

César JunkeslCP

• Nova$ estratégias
estão sendo aplicadas
nas propriedades dos
agricultores para garantir
melhor comercialização
da banana

Guaramirim' - A diretoria da
Ascaban (Associação Catarinense
de Bananicultores) elaborou uma

listade prioridades que deverão ser
realizadas durante este ano e o

próximo. Dentre elas está o

fortalecimento do associativismo,
que segundo o secretário da

entidade, Alcibaldo Germann,
técnico da Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural), é a única forma .dos
.agricultores não perderem mais
dinheiro.

Produção: comercialiZllfiio da baIUJIUJ pode aumentai'
.

- Se os produtores trabalhassem
mais unidos, muitos problemas
deixariam de existir - afirmou

Germann. acrescentando que
também haveria um aumento

considerável na produção da fruta.
Germann aponta ainda mais cinco
linhas de ações que a diretoria está

seguindo para melhorar a

comercialização da fruta: o

ensacamento de cachos na lavoura,
o aumento de casas de embalagens, '

a irrigação, melhoria nas

embalagens e fazer -com que o

agricultor participe diretamente na'
venda da banana.

RENTABILIDADE - De
acordo com Germann, essas linhas
de ações são os pontos chaves para

acrescentando- que hoje, a maior

parte dos produtores embalam
direto na lavoura. "Contribuindo
assim, para- o baixo preço",
reforçou.

Na opinião do presidente da
Ascaban, tudo isso pode ser

realizado facilmente. ''É necessário

que haja maior parceria entre os

agricultores. É onde entra o

associativismo. Se os produtores se
unirem todos ganharão", garantiu,
informando q�e' para o agricultor
começar a ganhar dinheiro, ele
precisa fazer a própria
comercialização da fruta. "Hoje,
quem ganha dinheiro é o

atravessador", frisou Germano.

garantir ao agricultor maior
rentabilidade e estabilidade. Ele
disse ainda que cada uma das

prioridades tem a sua importância,
e que o ensacamento de cachos na

propriedade do agricultor é

indispensävel. Segundo ele, esta
meta é uma tecnologia de ponta,
que protege a fruta dando a ela
melhor aparência.

O aumento das. -casas de

embalagens (lugar onde é tratada
a fruta após a colheita) irá
contribuir para aumentai o preço ,

da banana. "Este é um lugar onde
é feito todo 00 processo para a

comercialização, desde a lavagem
até a embalagem", explicou,

SILENCAR
ESCAPlMEHnlS
--='..

Amortecedores
Molas
Pastilhas'MORTlcmORIS

A ti na Master Pesquisas
Há 18 anos Investindo no silêncio

Rua Adélia Fischer, 52
FoneIFaX: (047) 372-1307 - Jaraguá do Sul- SC

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA. , DISTRIBUIDOR

II WEHne
,GERDAU FERRO PARA CONSTRUÇAO
-PRO/VIOÇ.ÃO- 00

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do 'ANO pElA MASTER PESQuiSAS

372-2922Rua Reinoldo Rau, 520 - Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
Defronte ao Smurf1s Lanches

Fone/F�x: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul - SC

Ferro CA 50 5/16" : R$ 2,971br
Ferro CA �O 3/S" , R$ 4,ISlbr
Ferro CA 60 Estribo R$ O,S2/br
Tela soldada para laje e piso R$ 1,25/m2
Viga/colwia soldada 5116" : R$ 15,80/pç

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade*

R. Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul
,

(Ao làdo do
Ferro Velhó Marechal)

;:., ,r'o'
'

Superpromoção 4°aniversário doposto de vendas. Tõdos osprodutos,
, .

. i, �
Ó,

inclusive MOVEIS SOB MEDIDA a preços e prazos imperdíveis
VENHA CONFERIR!
DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131
Guaramirim - sc- - Próximo ao viaduto
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JUizo DE DIREITO DA 2' VARA DA COMARCA,
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE VENDAS DE BENS DA MASSA AUTO FAÚDA DE
INDÚSTRIA reXllLJARITA

Jaraguá do Sul, 9 de maiQ de 1997

Cassuli Advogados amplia
•

serviços
• Empresários da
mie,orregião do Vale do
Itapoeu apostam no novo

empreendimento, e
garantem que a Iniciativa '

Irá,modernizar as
empresas da �gião

Jaraguá do Sul - Com a

missão de prestar serviços com

qualidade técnica e atentando para
a cultura e as características das

empresas da microrregião do Vale
do Itapocu, a Cassuli Advogados
apresentou na manhã da última

terça-feira (6), no restaurante do
Hotel Etalan, a cerca de 70

empresários, a Cassuli Auditores
e Consultores, que atenderá nas

áreas de auditoria, consultoria e

treinamento empresarial. Com a

nová empresa a Cassuli está

gerando cerca de 30 empregos
diretos, que segundo o diretor,
Gilberto Cassuli, em um ano este

número triplicará.
Cassuli acredita que o

empreendimento preenche urna la
cuna no mercado empresarial da
,região, além de gerar novos

empregos, "Nossa preocupação é

prestar urn serviço com qualidade
e dinamismo. Por isso, estávamos
desde dezembro passado
elaborando o projeto" .. lembrou,
acrescentando que os empresários
da cidade � da região quando
necessitavam dos trabalhos de
auditoria ou, de treinamento
tinham que contratarescritórios de

, fora. Agora, segundo ele, além de '

Jaraguádo Sul contar com este tipo

e gera empregos
Cáar JunkeslCP

Apoio: empresários acreditam no novo empreendjmento
de atendimento os "custos serão
mais baixos" para os contratantes.
"O contato com as empresas será
mais próximo", explicou.

Os empresários foram
unânimes em apontar o novo

empreendimento como urna forma
de tranqüilidade às indústrias e

comércios da região: "Era' o que
faltava em Jaraguá do Sul. Ele (o
escritório) veio para modernizar e

'

atualizar as empresas da região, é
um novo modelo de gestão",
avaliou o presidente da Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguä do Sul), Roberto
Breithaupt. Fazendo coro com

Breithaupt. o presidente ao

"Conselho da Marisol, Pedro
.Doniní, também apoiou a

iniciativa. "Já somos clientes do
escritório de advocacia e

conhecemos o trabalho que eles
realizam. Se os trabalhos forem
bem conduzidos, Jaraguá do Sul só
tem a ganhar", apostou,

acrescentando que omercade nessa
área é vasto" porque a legislação
"é urn tanto dúbia e é necessário
estar se adaptando sempre".

HISTÓRIA - A Cassuli

Advogados Associados que está no
mercado há 15 anos, é, de acordo

'

com o seu diretor, o maior '

escritório de advocacia tributária
de Santa Catarina. Ele trabalha
com a assessoria Jurídica
empresarial e com os serviços
jurídicos tributários contenciosos.

- Mesmo não prestando
serviços na área de auditoria a

nossa equipe já prestava este

trabalho, só que informal. Então
decidimos buscar profissionais
especializados, sofisticando a

. equipe para fazer um trabalho

completo - explicou Cassuli,
acrescentando que o mercado

que irá atender não será somente

para as grandes empresas, e sim,
para todas aquelas que
necessitarem dosserviços,

I Município contrata técnicopara
elaborarprojeto depreservação
• Fatma e Ibama

,

exigiraln da Prefeitura
a' legalização da ,

explQração, d.o.. " ,'" -;: /_

recursos naturais"

Corupá - Depois das

exigências feitas pela Fatma

(Fundação -. de Amparo e

Tecnologia aoMeio Ambiente) ,

e pelo lhama (Instituto
Brasileiro deRecursos Naturais

,

e Meio Ambiente) para que a

administração pública'
legalizasse as pedreiras do

Município, o prefeito Luiz
Carlos Tamanini

'

(PMDB)

decidiu contratar um geólogo
para elaborar estudos das

jazidas da cidade com vistas a

exploração dos' recursos
mi'nerrus sem infringir a lei. Os
órgãos ambientais exigiram que
Tamanini fizesse um projeto de
preservação ambiental para as

20 pedreiras existentes no

Município.
- Nosso problema agora é,

achar uma solução para liberar
'o pagamento do técnico -'

preocupa-se Tamanini,
acrescentando que uma das
idéias é liberar o pagamento em

- nome da Amvali (Associação

dos Municípios do Vale dó
Itapocu). "Irei conversar com o

.presidente da associação, ainda
esta semana, para viabilizaresse

'processo, e depoiseneaminharei _

o projeto, ,à Câmara de.

Vereadores", explicou.
Na opinião do prefeito,

dentro de 60 dias, três das 20

pedreiras estarão prontas à
serem exploradas sem

problemas com os órgãos
ambientais. "Esse número é
suficiente para o Município
realizar a retirada demacadame
utilizado na manutenção de

estradas", garantiu Tamanini.

A DOUTORA HILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO
MM. JUízA DE DIREITO DA 2' VARA CíVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTACATARINA,NA FORMA
DA LEIDE FAL:ê.NCIA�N" 7.661, EM SEUARTIGO 118, FAZSABER
a quem interessar possa, que serão vendidos os bens de propriedade da
MASSA FALIDA DE INDÚSTRIAmxTIL JARITA S.A., cuja relação
completa consta do Edital publicado no Diário da Justiça'n" 9.592, às fls.
41, do dia 25.10.96 e também do Jornal CORREIO 00 POVO Edição n°

4.069, às fls. 09, pelo melhor preço oferecido por cana proposta,
devidamente envelopadas, lacradas, protocoladas e entregues no cartório
da distribuição do Fórum, observados o valor da avaliação judicial,
afastado de pronto preço vil, devendo constar de tais propostas: 1,°) Preço
total oferecidos por todos os bens imóveis; 2°) Proposta de pagamento-à
vista ou até dez (10) parcelasmensais, devidamente corrigidas pelo índice
IGPM ou outro índice estabelecido pelo Ministério daFazenda; 3°) As '

cartas propostas devem ser entregues e protocoladas no cartório da

distribuiçãe doFórum até vinte (20) demaio (05) de 1997, às P:30 horas; ,
,

4") Em caso de empate no valor oferecido pormais de um proponente será
vencedor aquele que flzer o pagamento à vista ou em número menor de

parcelas e se ainda permanecer o empate, terá preferência de aquisição
aquele de protocolar por primeiro. Não serão aceitas propostas para
aquisição parcial des imóveis. Os bens podem ser visitadosno horário

comercial, de segunda à sexta-feira, na sede da falida, sito à Rua n° 03, nO
139 - Bairro João Pessoa - na cidade de Jaraguá do Sul, contato com o Sr.
Nilson Baggenstoss - As propostas serão abertas em audiência pública
dia 281maioll997, às 17:00 horas, na sala de audiência darVara, no
Fórum. Maiores informações poderão ser obtidas com o síndico Dr.

, Murillo Barreto de Azevedo, à Av. Marechal Deodoro, 97,·conj. 01' -

Jaraguá do Sul- SC. Fone (047) 371-0188, Fax 371-1690. E, para que !

chegue ao conhecimentode todos, mandou aMM. JuízadeDireitoexpedir
o presente edital que será publicado na forma da Lei e afixado no átrio do
Fórum. Da<to e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quatro dias
do mês de abril do ano demil novecentos e noventa e sete.

Eu, SérgioAlbertoMartins, escrivãodesignado, odatilografei e subscrevi.
HildemarMeneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZo DE DIREITO DA 2& VARA CÍVEL

EDITAL DE PRAÇA I LEILÃO
ADOUTORAHß..DEMARMENEGUZZIDECAltVALHO
MM.ruÍZADEDIREITODA2"VARACÍYELDACOMARCADEJARAGUÁDO
Sl,)L
ESTADODESANTACATARINA, NAFORMADA LEI, ETC: ..

FAZ' SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou
ainda, a quem interessar possa, que no dia 09.06.97, às 14:00 horas, realizar
se-á no átrio do Fórum, a praça do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da

ação executiva número 538.2194, em que é,exeqüente Banco Nacional SIA e

executado H & W Ribeiro Com. Confecções Ltda., qualOs) seja(m): 180
camisetas infantis, avaliadas cada uma em R$ 4,00, totalizando R$ 720,00;
30 shorts infantis, avaliado cada um em R$ 3,50, totalizando R$ 105,00; 30
camisetas tamariho adulto, avaliãdas cada uma em R$ 6,00;totalizando R$
180,00; uma máquina de aplicação de adesivos, marca TERMOPREE,
avaliada em R$ 550,00; dez quadros de estamparia, tamanho 75cm x 105cm,
avaliado em R$ 800,00.
Não havendo licitante(s) na data, e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

,

alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s)
mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que
não irrisório, no dia 24.06.97 às 14:00 horas.
Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como

seu(s) c6njuge(�) se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontrado(s) pelo
Oficial de Justiça.

"

Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
mencíonadots), de conhecimento deste Juízo. E, pará que chegue ao

conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância. mandou-se
expedir o presente edital que será publicado e ãfixado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos
quatorze dias do mês de abril de 1997.

'

Eu, SéFgio Alberto Martins, que o datilografei e subscrevi.
Hildemar Meneguzzi de Carvalho

'Juíza de Direito
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olíciaprendemulher que
enta assaltar mercearia
Jaraguádo SIJI - As Polícias
ivil e Militar prenderam na

de da. última terça-feira (6),
o Bairro Jaraguá Esquerdo, a
uxiliar de enfermagem, Maria
sabeI da Cruz, de 34 anos,

onhecida comoNenê, acusada
e tentativa de homicídio

eguido de assalto. Maria foi
resa após deter o menor A.P.,
e nove anos, como refém e

tenÇu' assaltar·oBareMercearia
Araucária, na Rua João

Januärío Ayroso, n" 17.
Segundo informações da

PolíCia Civil, a'acusada entrou

na mercearia e colocou dentro

de um carrinho de supermercado
cerca de R$ 70,00 em compras.
QuandoMaria se aproximou do
caixa, tirou da bolsa uma faca
colocando-a no pescoço do

menor, filho de um dos fregueses
do mercado. O comissário,
Samir Grott, informou que ela

ameaçou matar o garoto caso o
dono damercearia não lhe desse
todo o dinheiro do caixa.

Um . representante da

CervejariaBrahma, presente no
local, tirou a. faca das mãos da
acusada, que ao tentar se de-

fender soltou o menino e partiu
para cima do homem \ que não

quis se identificar, Segundo o

comissário, Maria tentou acertar
o vendedor com uma chave de
fenda que tirou da bolsa. "Nada
de grave aconteceu pórque o pai
do menor também entrou na

briga, e os dois homens

conseguiram imobilizar a

mulher", informouGrott.
A acusada foi encaminhada

ao presídio da cidade e está à

disposição daJustiça, Caso ela
seja condenada poderá cumprir
pena de oito anos.

BEL. Patricla)Bvares daCunhaMelloGomes
Tabeliã e OfIciai do Reptro de Protestos

Comarca de Jarago' do Sul
CGCMF: 83.545.52510001·30 • Fone: 371·1935

SantaCatarina· BrasU

EDITAL ESPECIAL DEFALtNCIA

Pelo presenteEDITALDE INTIMAçÃO DEF�CIA, faço saber ao responsávelpelos
1;ftulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham nesteOficiode Protestos para serem
PROTESTADOS em 15 de maio de 1997, se não for pago.
Ao intimadoé facultado pagar, ou postularjudicialmente a sustação de protesto ao apresentar
declaração de resposta porescrito.

.

EsteEDITAL é expedido em virtude de não constaroendereço completo.
ESP. DP. 3726· VENCIMENTO 31.03.97· VALOR: RS 821,63
ESP. DP. 3460 - VENCIMENTO 24.03.97· VALOR: RS 821,63
ESP. DP. 2851 - VENCIMENTO 26.03.97 - VALOR: RS 138,87
ESP. DP. 3333 - VENCIMENTO 21.03.97 - VALOR: RS 821,63
Na formadoArt. 883 doCódigo de ProcessoCivil e Decreto Lei nO 7.661145 - Art. 10, e
Provimento 16193 daCGJSC.

Jaraguádo Sul, 07 de rDaio de 1997
BtonHoffmann

Tabelião Substituto

BEL. Patricia Tavares daCunhaMello Gomes
TabeUã eOfIciai do Registro deProtestos

Comarca deJar. do Sul
CGCMF: 83.545.52510001·30 • Fone: 371·1935

SantaCatarina • BrasH

EDITALESPECIALDEFALtNCIA

Pelo presenteEDITALDE INTIMAÇÃOÓEF�ClA, faço saber ao responsável pelos
Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham nesteOficio de Protestos para serem

PROTESTADOS em 15 demaio de 1997, se não for pago.
.

. Ao intimadoé facultadopapr, ou postulàrjudicialmente a sustação de protestoaoaptàentar
declaração de resposta porescrito.

.

EsteEDITALé expedidoem virtude de nãoconstaro endereço completo.
ESP. DP. 235666102 - VENCIMENTO 13.01.97 - VALOR: RS277,60
ESP. DP. 235666/03 - VENCIMENTO 10.02.97 - VALOR: RS 277,60
ESP. DP. 227982/02· VENCIMENTO 27.12.96 - VALOR: RS 155,00
ESP. DP. 227982/03· VENCIMENTO 24.01.97 - VALOR: R$ 155,00
DEVEDOR: REFRIGERAÇÃO JARAGUÁLTDA.
DCTO. CGCIMF 01.123.695/0001-61
CREDOR: ICOCOMERCIAL S/AFERRMS. EQUIPTOS.
Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nO 7.661/45· Art. lO, e
Provimento 16193 daCGJSC.

Jaraguá do Sul, 07 de maio de 1997
II DtonHotfmann

Tabelião Substituto

. PREVINA-SE

OlEeUROl8ARCIA.

.

.

. FGneIFax 371-17.'
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CORREIODOPOVO-16 ESPORTE
JAeprecisa vencer o Blumenau
para escapar do rebaixamento

Jaragoá do Sol - o JAC
enfrenta no domingo o Blumenaú
com um único objetivo: vencer. A
partida tem início às 16 horas, no
Estádio Aderbal Ramos da Silva,
em Blumenau. A situação do JAC
é delicada, além de precisar da
vitória ele depende do resultado
dos jogos entre Criciúma x

Tubarão e Atlético x Joinville. Se
oCriciúma e o Atlético perderem,
o JAC poderá ficar fora da zona

de rebaixamento para a segunda
divisão, caso contrário, até a

vitória sobre o Blumenau não o

beneficiará.
No último jogo contra o

Criciüma, no Estádio João,

Marcatto, o JAC apresentou bom

. desempenho em campo, mas só

conseguiu um empate, 1 a 1. ESte
, resultado beneficiou o Criciüma,
que conseguiu 17 pontos e se

,

.
'

afastou um pouco da zona de
rebaixamento. O JAC, no entanto,
continuou na lanterna com 15

pontos e um saldo negativo de 19

gols.

C*ar JunllM/CP,

Pará a: partida de domingo o

JAC poderá contar com o retomo

de Rodrigo, que estava cumprindo
suspensão automáticà. Entretanto,
no decorrer da semana o técnico
Gassen não conseguiu programar
um esquema tático. O Itrlacante'
Barbosa 'e Edésio não puderam
treinar porque eEtão machucados.

, Mas, segundoGassen, eles estarão
'. I
em campo contra o Blumenau.

,

(

- A situação do time já está
difícil, e se o Barbosa e o Edésio
não .puderem jogar, o

rebaixamento é quase inevitável",
lamentou, acrescentando que a

opção neste caso serão os juniores.
,

O JAC pederäentraremcampo
com Rogério, Alexandre, Luiz
Carlos, Rodrigo; Paulo Silva,
Edésio, Villas, Miranda; Paulo
Alexandre, Barbosa e Adriano.

TABELA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - la e 2a fases,

,Os doismelhores por cnté�o técnico, fora o Avafque já está classificado, irão para a 3· fase.

78 ANOS DE INFORMAÇÕES QUENTES, CORRETAS E RESPONSÁVEIS.

1 "M':' ii< '.

NATAÇÃO - HIDROGINÁSTICA - HIDROTERAPIA
CONDICIONAMENTO FíSICO - MUSCULAÇÃO -

GINÁSTICA - ARTES MARCIAIS - AVALIAÇÃO
FíSICA COMPUTADORIZADA - DANÇA":
APARELHOS COMPUTADORIZADOS
PROFESSORES HABILITADOS

Horário:
06:30 à. 11 :30 .. 14:30 à. 22:00

Rua Amazonas, 426
-Iaraguá do Sul � SC, '

Ganhe um

brinde no

ato da
matrícula

,

��'Duas'Rodas, 'Industria1
,

,MAIS SABOR..

Ho.rne n aqern da PARA SUA VIDA
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