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Sillsep poderá ter.
apenas um diretor

. AMedida Provisória 1,522-6. publicada
.

no Diário Oficial da União. no dia cinco de

abril. define os nümeros de servidores
liberados pelos órgãos públicos para
exercerem funções sindicais.

,

De acordo com a MP. as entidades de
classeen�mil adezmil associados. o que é o
casodoSinsep.teJio direito a um funCionário.
Assim. o professor Dionei da Silva será

obrigado a voltar à escola..PqJna4

Vida ou mortepa IQ '(5T:to

JAe contra Atlético"
Agrotóxico pede
causar depressão
Estudos da FundaçãoOswaldoCruz; do

Rio de Janeiro. apontam que os agrotóxicos
do grupo químico organofosforado podem
causar depressão e levar ao suicídio.
.. Os pesquisadores acreditam que o

grande número de suicídios entre os

agricultores de fumo. principalmente no

Rio Grande do Sul e Alagoas. pode estar
associado a utilização de agrotóxicos.
Pliglna7

.

O JAC enfrenta o Atlético do Alto Vale.
nestedomíngo, pela última rodadada segunda
fase doCampeonato Catarinense. no Estádio
João Marcatto, precisando vencer para
continuar na Primeira Divisão.

O jogo será de vida e morte para os

dois times. últimos colocados na

classificação geral. O Atlético tem 1.7

pontos e o JAC 1.5. o 'empate rebaixa o

"Moleque Travesso". �PIi::g:::ln:a:.:l:.5 :::::::=::;::;;;;;__;;;;;;;;;;__�-.,-_,

MODA iNTIMA COM QUALIDADE
Tem.empreum
jeito ,de 'azer

melhor'
Rua Reinoldo Rau, 399· si 5

372-1907

�

___III,-- . \"'<o,,� 1:
CâmaraMunicipalcria comissãoptit�
analisar documentos do laboratóJili

. t\) {:::J ti.i

A Câmarade Vereadores de
'

'�: . C:..N
- �

Produtores rurais estJ,mà
_,_

'

queda de 30% com es(jIJßem
Jaraguádo Sul vai instalar uma
Comissão Especial para
analisar a documentação

.

levantadapelo vereador Gilmar
Menel (PP:B), referente ao

, contrato e 'a prestação de

Serviços .do" Laboratório
Jaraguaense à Prefeitura.
'Menel . afirmou que os

. documentos comprovam que
existem irregulàridades e que
só não propôs a implantação de
uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito) porque outros

parlamentares o aconselharam
.

a solicitar uma anälise interna
antes de instaurar a comissão
de inquérito.

Ö pedido para instalar uma
�EI partiu do próprio Menel,
baseado na Lei Orgânica e

Constituição Federal, que
proíbem empresas de

secretários, prefeitos e

funcionários' 'em cargo de
comissão de prestarem serviço
à Prefeitura.

O vereadorMoacirBertoldi

(PPB) sugeriu que sejam
analisadas também' a

documentação dos dois

governos anteriores; Ivo Konell
- 1989/92 • e Durval Vasel -

1993/96, para que. sejam,
esclarecidas as dúvidas a

respeito de possíveis
favorecimentos. Página 3

Prejuko:_ estiagem provoca queda na produçiJO de banatta

Com a seca dos últimos dias na região, os produtores
estimam queda de 30% na produção da banana e 10% na de
arroz. A informação é da Epagri e dos agricultores, que estão
elaborando estudos a respeito. Além dos prejuízos nestas

áreas, há também os setores' de olericultura (legumes) e a

pecuária, que têm registrado diminuição significativa.'
Segundo aEpagri, a colheitade arroz do segundo plantio,

maio e junho, que estava estimada em 40<fmil sacas de 50

quilos, deverá apresentar redução de 40 mil sacas ..

O bananicultor Artur Spezia, de Guaramirim, está
trabalhando com a estimativa de 50% na queda do produto.
Páginas �2 e 13

. . �

Alternativa:Menelcom osdocumentos que, segundo ele, comproväm
irregularldtules
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Legalidadee consciência
A crise política instalada pela denúncia de ilegalidade da peimanência dos

secretáriosMarIo Sousa e Irineu Pasold, também vice-prefeito doMunicípio, à frente
das pastas de Saúde e Planejamento, respectivamente, e da criação, pela Câmara
Municipal, de uma Comissão Especial de Inquérito para investigar eventuais
irregularidades no contrato e prestação de serviços do Laborat6rio Jaraguaense de

Análises Clínicas, de propriedade dos dois secretários, revelou a fragilidade e a

ina�ilidade do governo e dos aliados no trato com a questão. :

Em princípio, o prefeito.GeraldoWerninghaus saiu em defesa do secretárioMarIo
Sousa apelando para a integridáde e honestidade dele. Depois, partiu para o ataque,
acusando os adversários de tratar o caso como político e pessoal, chegando a agredir
verbalmente o autor do requerimento para a instalação da CEI, vereador Oilmar
Menel. Em nenhummomento. se discutiu a honestidade do secretário de Saúde, mas
sim a legalidade em questão, definida pela Lei Orgânica e Constituição Federal. A
imprensa também foi alvo das críticas do prefeito; afirmou que estava dando muito

espaço p�a um assunto pequeno. Ele insistia em lembrar que o caso aconteceu nos
governos anteriores; sem que fossemlevantadas as dúvidas. Numa clara demonstração
de querer justificar um erro com outro.

.

Os vereadores aliados também levaram o caso pará o ladoemocional e se perderam
em retöricas, numa 6tica adversa. Moacir Bertoldi do PPB defendeu a permanência
de Sousa à frente da Secretaria de Saúdeapelando para o fato do secretário ser "um
homem honesto e safenado",Um absurdo se se levar em consideração quea discussão
estava restrita ao cumprimento da lei.O líder do governo, Vicente Caropreso, usou
os mesmos argumentos do colega, além de acusar a imprensa pela queda de Sousa.

. Entretanto: não conseguiu, como fez das demals vezes em que ocupou a tribuna,
convencer e se fazer entender, Se perdeu num palavr6rio 'desnecessário, deixando
claro que desconhece a função paraa qual foi eleito.
A sessão da Câmara de quinta-feira passada (8), quando havia a expectativa de

ser instàlada a CEI� foi pr6diga em discursos de defesa da pessoa do secretário MarIo
Sousa. Inócuos, já que a questão da honestidade e moralidade dele é ponto pacífico
entre toda a comunidade.A sessão, porém, teve algunsmomentos de lucidez, quando
os· vereadores Gilmar Menel e Lio Tironi ocuparam a tribuna da Casa para tentar

. explicar o verdadeiromotivo damobilização. Foram.felizes na colocação, àmedida
emque desvincularam a imagemdo homemMarIo Sousa do secretárioMarIo Sousa,

.

impedido por leis de assumir um cargo público tendo uma empresa prestadora de

serviço à Prefeitura.
.

.

.

�

Sobre esse ponto aliás, cabe ressaltar que faltouao prefeito uma assessoriajurídica
competente que analisasse o caso com antecedência, para impedirque a ádministração
fosse atingida.por acusações de estar infringindo. a Lei Orgânica e dispositivos
constitucionais, expondo-a ao ridículo e comprometendo todo ° governo. Ninguém

õ duvida da honestidade dos adminístradores e da boa intenção deles.Mas não se pode
jogar no lixo as leis, como quer fazer a vereadora Elisabet Mattedi. Na defesa do
secretário, chegou a fazer apologia à ilegalidade" sugerindo que ahonestidade dele
está acima da lei. ''Tem certas coisas que temos que pesar antes. É preciso vero
retomodos benefícios para a comunidade".
A proposta da vereadora equivale a permitir o tráfico de drogas, desde que parte

do dinheiro arrecadado com a venda seja aplicado para ajudar creches, asilos, hospitais
r

'

ê entidades filantr6picas. Ela deixou escapar a oportunidade de ficar calada ao propor
medidas ilegais, onde os fins justificam osmeios.

.

-

.
.

.

.

À imprensa cabe a obrigação de denunciar as irregularidades e divulgar os fatos,
apresentando as versões dos envolvidos. Em nenhummomento ela fez julgamentos;
apenas mostrou o desenrolar do caso. É preciso, de uma vez por todas,
conscientizarmos de que lei é para ser cumprida, que ninguém está acima dela, que é
válida para todos indistintamente. O Legislativo tem como 'obrigação fiscalizar a si
próprio, o. Executivo e fazer cumprir a lei, não se esquecendo que é o guardião dos
cofres públicos. Neste caso, deve pautar-se pelá legalidade. '.

. O ser humano é·singular
It Flávio Melo Ribeiro

Quando falamos do h()mem como ser humano, estamos falando de uma singularidad
quer dizer, de um ser único enquanto pessoa. Um conjunto de saberes, de conhecimentos

, emoções, reflexões e desejos que se unificam numa personalidade. Nesse sentido não exis
nenhuma pessoa igual a outra, mesmo os gêmeos univitelineos. Pois esses, embora te

'

o mesmo c6digo genético.são personalidades distintas, Mesmo tendo a mesma origem
família, são históriasdiferentes.'

.

.

MlJito se falou da clonagem daovelhaDolly, Experiênciaque tem como objetivo primei
o desenvolvimento de técnicas de melhoria na produção de alimentos e remédios. Poré

muito se especulou sobre as possibilidades de uma clonagem humana e seus desdobramen

político, social e técnico. Mas, se levarmos em consideração a síngulandade do ser human
.

podemos afirmar que () clone de uma pessoa não deixa de ser um irmão gêmeo de quem fi

copiado. Esse, de certa forma, passará por todo processo de desenvolvimento: cresce
relacionar-se, emocionar-se, aprender, conhecer o mundo, etc" e assim, fazer-se-a ou

pessoa Exatamente por ser uma outra pessoa, tem toda uma legislação que a protege, q
.

a ampara, e desse modo, não é possível, como já foi cogitado, fazer- sacrifícios para utiliz
os seus órgãos para transplante. Fazer isso é crime.

Naturalmente, um clone humano traria novas implicações na atual estrutura soei
.

Pois existiriam pesso� que, de certa forma, não teriam nem pai nem mãe. Com isso, fal
em família é encará-la com outra abordagem. Coloquialmente se diz: daria muito pan

para manga. Antropólogos teriam, conjuntamente com historiadores, de repensar

localização da pessoa numa árvore genealógica; psicanalistas rediscutiriam o complexo
Édipo, religiosos redefiniriam o mandamento; respeitar pai e mãe. E assim por diante, e_
todas as áreas que tratam do ser humano enquanto um ser social, oriundo de um núcl
familiar. De qualquer forma, não desmQntana o mundo existente; e o'mais provável é
o "clone" fosse rapidamente incorporado à sociedade. Em pouco tempo, tornariam-se u
mercado consumidor aos olhos dos investidores, a partir desse ponto, fariam propagand
destinadas

á

eles, etc.
.

O importante é que, pormais que o ser humano brinque de Deus, quer dizer, incorpo
a concepção teológica da formação da vida em suas mãos, ele sempre criará um .ser pe

. qual em seu ser está o seu pröprio destino. Quer dizer, um ser livre, onde dentro de u
.

dada estrutura de vida, escolherá suas ações, sofrerá as respectivas conseqüêncías e com
amadurecimento da sua personalidade, tomará as rédeas da sua vida em suaS mãos.

Artigos para Carta Aberta, devem se'r enviados para Rua Waiter Marquardt, 1.180. As eart'
devem conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jorn
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais neeesiárl
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Gilmar Menelpropõe criação
ide Comissão Especiallnterna
• Objetivo é analisar instalação de uma comissão interna

OS documentos e para analisar os documentos.
Tenho todos comigo e posso provar

. empenhos d.a que existem irregularidades no

Secretaria' de Saúde em contrato e na prestação de serviço
relação ao Laboratório. do Laboratório Jaraguaense à

l.
Jaraguaense Prefeitura - assegurou, informando

que a maior irregularidade é em

relação ao contrato social do

Jaraguá do Sul - A proposta laboratório, de propriedade do ex-

de instalação de uma CEI, secretário de Saúde, Marle Sousa,
(Comissão Especial de Inquérito) e!lté primeiro de abril; do secretário
pelá Câmara Municipal foi 'de Planejamento, Irineu Pasold,
substituída, na noite da última também vice-prefeito. "Alcancei o
segunda-feira (12), por uma meu objetivo. Estou de posse de
Comissão Especial Interna para toda a documentação, agora cabe
analisar os documentos da aos vereadores optarem ou não pela

. Secretaria, de Saúde, levantados instalação da CEr', apelou.
pelo vereador GilmarMenel (PPB), Menel voltou a afirmar que o

autor do requerimento que solicitou pedido de instalação de uma CEI
a instalação da CEI. O próprio para investigar possíveis
Menel,baseado nosartigos 50 e 59 favorecimentos .ao Laboratório

do Regimento Interno, pediu a Jaraguaense se deu em respeito a

criação da comissão interna, que Lei Orgânica e Constituição Fed
terá 30 dias para concluir os eral, descartando qualquer
trabalhos. Elé negou que a opção conotação política, "Se existe a lei

pela comissão interna foi porque é para ser cumprida", resumiu, De
não havia conseguido as acordo com ele, o pedido de
assinaturas necessárias para a exoneração do secretário Marle

instalação da CEI. Sousa e a venda da parte do
- Me reuni com outros laboratório pêlo secretário de

vereadores e decidimos pedir a, Planejamento alteram o �mo das

César JunkeslCP

Alteração: Menelmuda estratégia e solkita criação de comissão interna

investigações da CEI, mas não a são destinadas a proceder estudos da Câmara Municipal, Pedro
inviabiliza. "As ilegalidades de especial ínteresse do l.egislativo, Garcia (PMDB), a comissão
existiram e é preciso esclarecer o terá finalidade específica na interna deverá ser instalada em no

caso", completou. resolução que à constituiu, a qual máximo até a próxima semana:
REGIMENTO INTERNO - indicará também o prazo para Para Menel, será a oportunidade,

O artigo 50 do Regimento Interno apresentar o relatório. dos vereadores conhecerem as

da Câmara de Vereadores afirma O artigo 59 afirma que as irregularidades e decidirem pela
que a.instalação de uma Comissão Comissões Especiais Internas serão CEI. "Por mim entraria com o

Especial Interna - que não tem constituídas por proposta da Mesa pedido hoje, mas fui aconselhado
poder de inquérito, ficando restrita Diretora ou por pelo menos três a optar pela comissão. interna. Fiz
ao âmbito da Câmara Municipal- vereadores. Segundo o presidente meu papel", discursou.

•

Governo quer criar
Fundo de Turismo

Jaraguá' do Sul - O prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL)
enviou à Câmara Municipal
mensagem propondo a criação do

.

Fundo Municipal de Turismo, que
tem como objetivo gerarcondições
financeiras e de gerência dos
recursos destinados ao incremento

. do turismo na cidade. O fundo será
executadO' e coordenado pelo
Conselho de Turismo. através da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

,

De acordo com o projeto, O'

Fundo de Turismo terá como

atribuição preparar e demonstrar
mensalmente a receita e despesas,

. registrar OS recursos orçamentários
próprios do Município ou a ele
transferidos e manter os controles
necessários àexecução orçamentária
referentes aos empenhos, liquidação
e pagamento das despesas e aos

recebimentos das receitas.
' "

A proposta foi aprovada 'pela,
Câmara de Vereadores, nas

sessões de segunda-feira (12) e

quinta-feira (15) .

SAÚ�E TAMBÉM É' UMA QU'ESTÃO D'E IMA(3EM'·
Uffra-son.ografia
Radiologia Geral e Pediótrica

, Tomografia Computadorlzadâ
Angiograf/O Digital - Mamografia

Para uma melhor qualidade de vida.:
Jaraguó e região dISpõem de um núcleo de

, excelência no dklgnósflco por imagem.
RESPONSÁVEIS lÉCNICOS . ,

.

Dr. Edllberto R. Schukste CRM 3493 - Dr. Jorge LUiz da FonseCa CRM 5802 - Dr. Roberto KeIl Junlor,CRM 1629
.

.. .
.

.

DEIMACiEM
Hospital Jaraguá

'

Rua Jorge Czemjewlcz, S/n. - Fax 047 371 151 O - JAAAGUÁ'oo SUL - SC
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Meaculpa
O vereador Lio Tironi (PTB) reconheceu que a CâmaraMunici
pal errou nas gestões passadas; quando não levantou a questão de
secretários e funcionários em cargo de comissãoprestarem serviço
à Prefeitura, 1"'JHU'.: DioMi dilconla da MP apn••"tt1d4peloprtlrito
-' Erramos nas .legislaturas passadas, entretanto, não podemos
permanecer no erro. Temos agora a oportunidade de nos redimir e
trilhar pela legalidade i. discursou. Prefeitura apresentaMPpara

,
'

'Aliás ,,'
,

"

'.

ific
.

""',1 D
· ·

Apossívelinstalaçãodeuma�Ideverhlaproveitarein�estigar' JUStl tear retenção ae nonei
favorecimentos' da Secretaria de Saúde, como o pagamento de

.'

cirurgias e de exames para pessoas de posses.
'

lVI:osa.ico
Bobagem,
Os vereadoresMoacirBertoldi (PPB) eVicenteCaropreso (PSDB)
acusaram a imprensadepromovermovimento centra o secretário
deSaúdeMarIo Sousa, o que o levou apedir exoneração do cargo.
Eles afirmaram que Sousa foi escorraçado do cargo, sob a acusação
de malversação do dinheiro público ou má prestação de contas.
Pena que os parlamentares ainda não sabemdistinguir legalidade
demoralidade. ,

'

Vandalismo
Na tarde do último domingo (l l), entre 14 e 15h30, foram
quebradas cinco janelas da Unidade da Escola Técnica Federal.
causando prejuízos em tomo de R$ 500,00.
A direção da escola acredita que os vândalos sejam cerca de 12
adolescentes entre 13 e 16 anos que, no feriado do diaprimeiro de
maio, espalharam terra pelas calçadas e corredores.

Rede
, o dono da Corretora Boa Safra, Fausto Solano, afirmou em

depoimento à CPI das Letras que estava "construindo uma

engenharia econômica" para obter recursos da ordem de R$ 350 '

milhões para viabilizar a instalação da GM no Estado.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Integração ao

Mercosul,HenriqueWeber, confrrmouquehouve negociações entre
a secretaria, Banco Bradesco e a Corretora Boa Safra.

. .

Impeachment
AOAB, seção Santa Catarina, e a CUT apresentaram na manhã
de hoje à Assembléia Legislativa pedido de impeachment do
governadorPaulo AfonsoVieira(pMDB), do vice-governadorJosé

, Augusto Hülse, do secretário de Fazenda Paulo Prisco Paraíso e
doprocurador-geral do Estado João-Carlos Vo� Hohendorff.

'

/ ,

Especulação
o líderdo governo naCâmara de JaraguádoSul, VicenteCaropreso
(PSDB) está sendo cotado para ser secretário de Saúde. A

,

informação foi dada pelo prefeito Geraldo Werninghaus (PFL),
, que admitiu que tem uma lista de nomes para ocupar o cargo.

Rua Canoinhas, 361 - Centro'
'Fone/Fo: 371-2444

Você precisa ter!
'

Você precisa ver! '

Ligue já:'372-3Z23
Rua Bll'io dei RioBn_. 620

Fone: (047) 372-1968 • Fax: (047) 372·1130
JII'IJ1I' do sul· SC

, ,

própriaConstituição Federal não local nota convocando Oionei a

prevê o número de servidores que se apresentar à escola, sob o

a.Prefeitura deve liberar para o risco do ato ser classificado
sindicato. Agora, com aMedida, como abandono de emprego. O

Provisória, esse problema está sindicalista ainda não se

resolvido", acredita, insistindoque apresentou à escola. O prefeito
não houvé perseguição política insinuou que poderia demití-lo.

, contra o diretor de administração por justa causa. O mandato no

Jaraguádo Sul- O prefeito" do sindicato, Dionei da Silva, sindicatoencerranopróximodia
Geraldo Weminghaus (PFL) candidato derrotado à Prefeitura 22. "Acredito que a tentativa do

apresentou à imprensa, durante pelo Pr. prefeito era de denegrir minha
a entrevistá coletiva de terça- No dia 23 de janeiro, o imagem. Senti que poderia ser

feira (6), c6pia doDiárioOficial presidente do Sindicato dos demitido, s6 não serei agora
daUníão.de cinco de ebril deste Servidores, Stélio João porque ele (Werninghaus) está
'ano, com a publicação da, Rodrigues,eDionei,enviaramà cheio .de problemas
MedidaProvisória 1.522-6, que Prefeitura ofício'solicitando a administrativos", avaJfouDionei,
alteradispositives daLei Federal liberação deles para exercerem acrescentando que o pedído de
8.112, de 1990, que versa sobre os respectivos cargos I_la liberaçãofoi baseadonaLeiFed
adispensadeservidorespúblicos entidade.Bmresposta.o prefeito eral 8.112, aprovada pelo
para os sindicatos da categoria. alegou, que não' haviam CongressoNacional.
De acordo com' a MP, as documentosquecomprovassem - O Município não te

entidades de classe entre mil a a situação dos sindicalistas: nenhuma lei que regulamenta
dez mil associados, o que é o Logo depois, Stélio e Dionei questão sindical, por isso, no
caso do Sindicato dos Servidores enviaram c6pias da ata da instruímos pela lei federal.

Municípaís.quetemapenas Sõü assembléia que os elegeu e desculpadequeoMunicípio nã
associados,emborarepresenteos demais documentos'.' A tem uina lei a respeito nã

'

funcionários públicos de toda a administração liberou o' justifica. Se o Município nã
região, terão direito a um presidente, por meio período, e prevêférias aos servidores, es
funcionário. exigiu que Dionei voltasse à são obrigados a trabalhar se

Weminghaus disse que aMP Escola Municipal Rodolpho elas? � indagou, acrescentand
acaba por' vez' com as Dornbusch, onde é orientador; queaposição do prefeito se "

especulaçõesemtomodocaso, "A Np dia quatro de abril, o comadisposição dogovemof
lei nãoeraclaraa esse respeito. A governo publicou na imprensa eral de acabar com os sindicatos

• Sin.dicalista afirma
que lei vale apenas
para I$__ervidor federál e
insiste que gQverno
quer interlerir na

'

autonomia sindical

Cflorícu/fura
CfJo'rísa

, Rua BernardoPombuach, 2433
'

Fone: (047) 372-0695
371-8146

Vila Lalaa. - Jaragu6 doSul

'UlK'� "$.

L ',.
Comércio de Cereai.

KAZMIERSKI
'

Frutas - Verduras - Atacado
Mudas de árVores frudleras,
flores e plantas otruunentäis

.
.

Artes novas a
cada coleção

FoneIFax: (047) 376-3471
RI.!II ÂngelO Rublnl, 581.
Barra do Rio Cerro

Rua Ida Bona �ocha, 84
FonelFax: (047) 372.0246

Fone: 371-0602
Jaraguá do Sul - SC
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DESVANTAGEM DA

REPETiÇÃO DE INDÉBITO
Consolida-se'a.posição de que; discutível o tributo, deve

buscar-se todas as formas para não recolhê-lo aos cofres

públicos, para, depois de reconhecido como ilegal, buscar seu
reembolso.

'

Até mesmo o depósito judicial é rnais vantajoso que a

restituição.
Ocorre que entre o pagamento do tributo indevido e sua

restituição, nos meandros dos cofres públicos, o dinheiro '

"deprecia" .

Por mais que o judiciário garanta as restituições integra.;,t as
correções não con�guemefetivamente reporo valer damoeda.

Prova concreta disso, são os compulsórios de veículos,
recolhidos entre julho de 1986 e junho de ,1987:O empréstimo
que correspondia a 30% do valor do automóvel adquirido,
quando recebido agora, depois de 10 anos, corresponde a 20%
do valordomesmo carronovo, comomuito bem coloca a revista

Quatro Rodas, de maio/97.
Assim como aconteceu com os compulsórios de veículos,

acontece com todos os demais pagamentos realizados
índevidamente.aos cofres públicos.

Melhor negócio, dessa' forma, para não correr o risco pelo
não pagamento, sempre que houverdúvida quanto a legalidade,
será o depósito judicial.

Dra. Célia Goscho Cassuli
Advogada da CaSsuli Advogados

JaneirO a DezJ97

;I:����:�'"
-

A partir de ma!o/97 R$ 1�(),00
--�"R*:},'W.�1.W11W�'J������t�.*�
,1/97 - 0,81%
2197 - 0,45% '

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

.: ....
3/97 R$ 422,31
4/97 R$ 423,05

_.iiltll.;llZltl(.!rlR_.\�.·l
Rendimento

"

Älrql.!ote'%
até 900,00

a deduzir· R$

de 900,00 - 1.800,00
acima de 1;800,00

isento'
,

'; 1'50/0
'2'5%' .'

I

135,00
315,00

Deduções: a) R$ 90,00 por de�nq�n�e; b) R$ 900,00 por aposentados,
pensionistas e transferido� par� a remunerada com maís de 65 anos.

UPMlJaraguá do Sul

Jan/97 R$ 45,54 (50 Ufir)
adezJ97

Apolo:, ,r;".�
Ca.aull Audltore. e Consultores SlO'Lfda. - Fone (047) 371-4509

Sinsep ·quer audiência para
,

,

.

discutir negociação coletiva
,

<*ar JUnk..lcP

Jaraguá' do Sul - A direção do
Sinsep (Sindicato dos Servidores
Públicos) divulgou nota informarido
que aguarda a resposta do prefeito
GeraldQ Werninghlius (PFL) a um

,ProIMssa: KIitz,b ajirmou quegoverno vai tiluzlisarproposta e discutirpedido de audiência para o dia dois
com o sindicato

-

dejunho, onde aspartes discutirão a

proposta de negociação coletiva de lembrando que, 'apesar da Prefeitura
trabalho, enviada aoExecutivo no dia estar com as finanças em dia, não há
22 de abril. O chefe deGabinete, José como conceder aumentos imediatos:
Alberto Klitzke, afirmou que o "Isso poderá comprometer a

governo está estudando as admínistração", revelou.
reivindicações apresentadas pelo Além da proposta salarial, o

'

sindicato e que dará uma resposta sindicato quer discutir a criação das
assim que tiver uma posição sobre O Cipas (Comissões Internas de'
assunto., Prevenção de Acídentes), rever os

O Sindicato dos Servidores locais insalubres da administração e '

propõe, entre outros pontos, a o pagamento de 40% a título de
substituição da data-base da insalubridade em alguns setores.

categoria para o mês de junho e
,
"Também estamos reivindicando o

reajuste imediato aos servidores
, pagamento do adicional noturno, ao

municipais. Klitzke fez qaestãe de trabalho compreendido entre 22 e 5
lembrar que, ao assumir o governo, horas, e de horas extras às atividades
o prefeito concedeu aumento de 7% .realizádas fora do expediente normal",
ao funcionalismo, o que elevou o piso afirmou o presidente do Sinsep, Stélio
para R$ 279,73. "O reajuste foi um João Rodrigues, frisando que a

pouco acima da inflação do período. proposta quer atingir em especial os
Ele (Werninghaus) deu o aumento professores chamados para reuniões,
sem que fosse preciso" apenas organizações de festas e atividades
considerou necessärío", afirmou, 'escolares.'

'. Governo pretende
submeter
reivindicações à
análises dos setores
Jurídico, Financeiro ,e
Administrativo antes de
discutir com o

sindicato

, Na, opinião de Klitzke, as

reivindicações do sindicato exigem
análises dos setores Financeiro,
Administrativo e Jurídico. "Eles
propõem alterações em leis, e isso, é
assunto para o Departamento
Jurídico", declarou. Ele prometeu:
que, assim que o governo tiver os

pareceres dos departamentos pretende
discutir com o sindicato. No entanto,
não soube precisar quando ficará

pronto as análises dos setores

envolvidos.
-O Sinsep propõe -ainda eleição

direta para diretor de escolas, a partir
do ano que vem, e a criação de uma
comissão paritária, formada pela
Prefeitura, sindicato e Câmara de
Vereadores, com o objetivo de rever
o estatuto dos servidores, do Instituto
de Seguridade, do Fundo de
Previdência e do,Plano de Cargos,
salários e carreira.

'

Kandirprevê queda no déficit em '1998
B�1i8 - o, ministro, do

Planejamento; Antônio Kandir,
afirmou durante a semana que o déficit
da balança comercial brasileira do

próximo ano serä menor que a deste
ano, que registrou nos quatro primeiros
meses déficit em torno de RS 2 '

bilhões. Ele acredita que a

sustentabilidade a médio e longo,
prazos da bálança de pagamentos
brasileiro depende de uma perfor
mance melhor <!a,balança comercial.
A declaração fói feita num.seminãrio
sobre o Mercosul e União Européia,
em,São Paulo.

'

De acordo com o ministro, o

.governo está trabalhando para ampliar
as exportações ao ritmo de 7% anuais
em, 1997, e entre 12 e 13% nos

próximos anos. Os fatores que
contribuirão' para esse crescimento
são o aumento de competitividade
das empresas nacionais; a melhoria
da infra-estrutura; a competitividade
internacional, que já estaria sendo

atingida pelos financiamentos do

BNDES, e as mudanças que o
'

governo vêm promovendo no regime
tributário.

- O Brasil perde anualmente US$
5 bilhões em exportações por causa
das medidas protecionistas 'dos

Estados Unidos e União Européia -

informou Kandir.
Na área fiscal, o ministro observou

que o déficit operacional brasileiro caiu
5,44% do PIB (Produto Interno Bruto)
para 3,44% nos últimos 12 meses. Ele

garantiu que o governo vai estabilizar
a reduçãoda dívida pública líquida em
dois anos, hoje no nível de 35% do PIB:
Para isso, vai tentar criar condições o

para gerar superávit primário, de 1,5%
do PIB nesie ano e em 98, num esforço
fiscal de R$ 25 bilhões nos próximos
dois anos.

- O governo está comprometido
com a austeridade fiscal - concluiu.

COMPROMISSO CO'M O·
. ,

'

BOM ,T'RANSPORTE.·
ir 371-1422
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Cinco razões para você gastar
o seu dinheiro com Projeto
Elétricopara a sua obra

1- SEGURANÇA - Segundo levantamentos realizados pelos Corpos'
de Bombeiros em todo o país, mais de 90% dos incêndios são

provocados por problemas nas instalações elétricas (curto-circuito,
super aquecimento.arcos voltaicos, explosões; ..)

, 'Um ProjetoElétrico se antecipa a esses problemas, com especificações
e dimensionamentos corretos.

2 - CONFORTO - Quem nunca viu um ínterruptor que está atrãs de
uma porta?Ou em ponto de difícil acessorOu uma tomada que deveria
estar ali, mas não está? Ou uma iluminação inadequada e cansativa? ..

,

Um ProjetoElétrico, seja para uma residência, um edifício ou mesmo

para um prédio especial, sempre analisa a questão do conforto e

praticidade douso.

'3 -:ATUALlZAÇÃO TECNOLÓGICA - Interligação, de.

computadores com o sistema telefônico, sistemas de sonorização, TV
a cabo, TV digital, alarme, porteiro eletrônico, portão automático...
A tecnologia eletrônica está hoje disponível e acessível para qualquer
'construção, inclusive, asmais simples. Um bomProjetoEiétrico avalia
todas as interligações possíveis e necessárias para otimizar a obra e

simplificar acréscimos futuros.

4 • REDUÇÃO DE CU�TO - U� bom Projeto Elétrico é

acompanhado de uma LISTA DEMATERIAL' completa e detalhada.
Essa lista de material; que geralmente relaciona desde fios, cabos e

disjuntores, até parafusos, buchas e etiquetas de identificação, permite
ao proprietário comprar todo o material necessário de uma única vez,
após uma eficiente pesquisa de mercado.
A contratação da mão-de-obra para instalação também se torna mais

simples e mais 'lucrativa quando existe um projeto, onde todos os

detalhes da instalação estão desenhados ou descritos com precisão.

5 • GARANTIAS - A contratação de l,Jm engenheiro para Projeto
, Elétrico e sua correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica
cobre-a construção de garantias legais quanto aos eventuais problemas
durante a obra e depois de ela ser concluída, sejam por inadequação
técnica, omissão de informações, funcionamento insatisfatório ou (bata
na madeira três vezes) sinistros, tais como explosões e incêndios.

EMDOIS TEMPOS
1 -Existem 'outras vantagens em um bom Projeto Elétrico, mas, por

,

enquanto, ficamos nessas cinco.

2 - Em Jaraguá do Sul', a CELESC e a Associação dos Engenheiros e
Arquitetos poderão fornecer aos interessados a relação com o Nome,
Endereço e Telefone ,dos profissionais habilitados parafornecer esse
serviço.
,_]F!ill[ifl��W?$Jnp,%*••�",,_I'Tmw'i

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

Jara uá do Sul, 16 de-maio de 199

Sindicatodenuncia Darp
por atraso de-salários

Jaraguá do Sul - o que trabalhou na malharia. tinha dinheiro para pagar".
-c

Sindicato dos Vestuários E. foi contratada em maio A ex-funcionãria conto'
informou que vai denunciar de 1994 e pediu a demissão ainda que, desde novembr

no Ministério do Trabalho '

no <aia sete de abril desse do ano passado, a Darp
a empresa Darpe Indústria ano. De' acordo com ela, ao vem pagando
e Comércio de Malhas por procurar a direção da funcionários, com vales

atraso no pagamento de.' empresa para negociar o Depois d� esperar que
salários e dos depósitos do des l igamento , foi empresa lhe pagasse o

FGTS (Fundo de Garantia destratada, direitos, a menor decidi

porTempo de Serviço) dos - Simplesmente mandaram , entrar com uma ação judi
funcionários, além de eu procurar um advogado ciaI. "Esperar pela bo

apropriação indébita do se quisesse receber alguma vontade deles não dá. Ele

imposto sindical. De coisa - contou a costureira, estão construindo uma nov

acordo com '3, entidade, a lembrando que, quando foi fábrica para corte e costura

fiscalização do ministério reivindicar os direitos no o prédio está coberto e já e

multou a empresa seis Departamento Pessoal da fase de acabamento. E

vezes em abril por atrasar empresa, lhe disseram "que salário do ,pessoal continu
o pagamento dos saláriós querer não é poder". vindo com

de fevereiro e março, e por Um outro agravante desabafou.

não ter depositado o fundo levantado por E. é a falta de SEM RESPOSTA -

de garantia., depósito do seu FGTS, que diretor da empresa, Afons
A costureira E.F.M., de 16' segundo ela, está atrasado Cunha, não, quis s

anos, ex-funcionária dá desde maio de 1995. Aliado pronunciar 3' respeito,
Darpe, também está com a tudo- isso, a 'menor ainda afirmando que, na seman

uma ação na Justiça do não assinou a rescisão. A 'passada, esteve

,
Trabalho contra a empresa, menor contou que a

..
empresa ' Ministério do Trabalh

ela alega .que não recebeu lhe informou que teria R$ para esclarecei a situaçã
a rescisão equivalente aos 510,00 como indenização junto aos funcionários e a

cerca de quatro anos em para receber, "mas que não . Sindicato dos Vestuários.

NOTAS-'�------------------------�
• De 22 a 24 de junho, noPavilhão da Expoville, àsmargens daBR-10l, em Joinvill

acontece a 10- Exposuper, Convenção Catarinense de Supermercadistas. '

O evento contará com a presença do empresário Arthur Sendas, proprietário (I
Casas Sendas, que fará palestra de abertura. Os organizadores esperam .negeeies
ordem de R$ 100 milhões. (

• A Junta Comercial de Santa Catarina, está implantando no Estado o processo d

descentralização com o-objetive de reduzir o tempo de registro de empresas.
Com a iniciativa, a JuntaComercial pretende ativar uma rede de conexão entrea sede, e

:

Florianópolis, com cada um dos 18 escritöriosregionaís do órgão.

CARGAS·E PASSAGENS

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Fone/Fax:,(047J 37t�0363'
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Agrotóxico potfe ser causa
suicídiode . depressão

para atenuar o problema e propor
alternativas para os agricultores.

- Vários estudos toxicológicos
apontam os organofosforados como'
degeneradores do sistema nervoso

centrai, porque inibem a produção
de acetilcolinesterase do.organismo
- explica João Werner Falk, da
Faculdade de Medicina da
Universidade Federal' do Rio
Grande do Sul. Segundo ele. a

pessoa intoxicada pode apresentar
vários problemas físicos e mentais,
como ansiedade, irritabilidade,
perda de memória e depressão,
"importante fator de risco para o

suicídio".:
Na opinião do antropólogo

Everton Nobre, da Universidade de
SantaCruz do Sul, autor de estudos
sobre suicídios em Venâncio Aires,
a causa .mais provável para os

suicídios está nos valores muito

rígidos da população de origem
'germânica, o que não é o caso de

Arapiraca, em Alagoas.

�io de Janeiro - A Fiocruz

(Fundação InstitutoOswaldo-Cruz)
divulgou nota afirmando que os

agrotóxicos do grupo químico
organofosforado podem estar
associados ao elevado número de
suicídios entre agricultores. De
acordo com a entidade, as maiores
ocorrências foram registradas nas

. regiões produtoras de fumo, em
A1agoàS e Rio Grande do Sul.

Na cidade gaúcha de Venânció
Aires, 21 pessoas se mataram em

1995 por enforcamento, vítimas de
'depressão. Esse nümero
corresponde ao coeficiente de 37,22
por 100 mil habitantes, quase dez
vezes a média nacional. Em
Arapiraca, Alagoas, de acordo com .

informações do Jornal "Folha de
São Paulo", que coletou dados.nos
hospitais da região, 28 pessoas se

suicidaram no ano passado (16 por
100 mil, habitantes). A maioria
ingeriu o inseticida,

Em novembro do ano passado,

''''-' ;...
Perigo: pull1erirJlção pode intoxkor agrieullor etIlIStuUJo IÜpressM

dos suicídios nas cidades

produtoras de fumo. O documento
foi entregue à Assembléia
Legislativa pata ser apreciado pelos
deputados e providenciar medidas

elaborado pelo Grupo
Interdisciplinar de Pesquisa e Ação
em Agricultura e Saúde, de Porto
Alegre, aponta a associação dos

agrotóxicos como a principal causa

a Bayer, que produz o Tamaron,
retirou o produto do mercado
alagoàno, embora descarte a

relação entre o inseticidae os

suicídios. O Relatório Azul

Secretaria .pretenâe
, .

criarfóruns regionais
Florianópolis - A Seduma Segundo a Seduma, oFórum ,Seduma, Joel Perotto, disse que

(Secretaria do Desenvolvimento Catarinense de Desenvolvimento a concretização. dos fóruns
Urbano eMeio Ambiente) quer vai reunir os comitês para depende do' interesse das
implantar fóruns de elaboraro plano de trabalho e lideranças em constituirem o

desenvolvimentos nas 19 r calendário da região. "O passo' grupo que terá a

microrregionais do Estado para seguinte é urna visita de grupos -responsabitidade em

estimulá-las à organização e à do comitê provisório à duas desenvolver a região. Aetapa
integração com as instituições outras regiões instalada ou em seguinte é a avaliação dos
públicas e privadas .. A primeira fase de implantação", afmnou o comitês e a realização de
fase do programa é a criação do secretário do' Desenvolvimento , eventos internos de todos os

comitê provisório para a Urbano e Meio Ambiente, municípios da região para a

implantaçãodoFórumRegional, AdemarDuwe.
, apresentação .do programa

composto pelas lideranças da O técnico da Gerência de oficial de instalação do Fórum
região. ,Apoio' Institucional da deDesenvolvimento daRegião.

CERT, AUTJMJ N' 01/587/96 INICIO E TÉRMINO DA PROMoçÃO:
PROCESSON'OSOOO.028.691/96,89 DE 24112196À 17/05/97

'17105'19'7 este Mercedes
ode serseu.p ,
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TIIIUI'CI KfIri". Enc"j"6 N••I, JilIts, tü". colwllÜttl •
.SJJO'IID11lP", ne.'" til b.IIuflor., date ,6btulo (17);p••
.strna tü ,•., 15 tuIOI,

RODEIOÇRIOULO-cro LaçoJaraguaense promovendo o
seu 160Rodeio Crioulo, iniciado ontem (15)e que prossegue
até domingo (18), com laçadas, gineteadas, touradas, futboi e
dois grandes fandangos no galpão de festas do próprio Cl'G,
comTchê Barbaridade e grupoRodeio. Várias outras atrações_
estão reservadas para Ó público de Jaraguá do Sul e região.

�Jl,tfIJl
lJJlPf,tff,S

·CUI"808 - Tear
-Arralolo

.

- Cruz Duplo
..Rosinha'
-Kilim

• Rr.co de Tela
• Pla8tlflc8ÇÕ88

'

Katia Baratto Fontenelle
Rua Wlily Manhke s/n2. Centro· Fone 372-3372· Jaragua do Sul

cD,. 9/cg, 91ideki CAo(Jrigue.s da ôilDa
Ortopedia e 'l'nmmatoiogia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurecher!, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Ja"guá do Sul - SC

Macol
TUDO"PARA CONSTRUçAo

MJiqubuB�empacotamento "

RuaAraquari, 136 - Dba daFlgueira
FONE: (047) 372-0540 oiFAX: (047) 372-3203

jaraguá doSul- SC

CASA DA AMIZADE - a entidade composta por esposas de
rotarianos, promove amanhã (17), a partir das nove horas até
às 12 horas, o tradicional Bazar da Pechincha. Serão
comercíalizados brinquedos, calçados usados, roupas usadas
e vários utensílios.

.1
,
i

Trocllm IIlif1"çll' lUI..aO "q••rdll 11",11"". (17), ,.11

Co",,,,,idtul. E'II"6élic", C."".., Dol'tllic. TII.�br •
$1I"dro Bllrt.l. A "oi'lI é /i/"11 d. N.lso" • Alcila· K.
Th.illlcle" e o "oi,o de Er"lIldo • Ile". Bllrt.1. O,
co",i4ados ,erio recepcioJUMlosu Soci.dtuU Vkir.",e

CAFÉ-CONCERTO- será amanhã, às 15 horas, no ginásio de
esportes do Colégio Evangélico Jaraguá, o primeiro Café-

, Concerto, promovido pelos pais, alunos e professores daCasa
da Música Constam do programa, além do deliCioso café,
concertos de violinO, viola, flauta transversa, flauta doce e

violoncelo. IngteSsoa à disposição, no local.

in.,qu.d,., JHú,.io II B".MI AirI,'(Argellliu); .",
, In- II CMII Ro,tula, l:el4e, 0'''"''' ".r""", MtJlic""
Mil";' Luis Carlos, EI7'tJ4 ,S.c", Rogério, A",ilcar, 1'11'"
Va.,sa • H.loisll

Vie.-pr./•• ,.cmMlo tüA�ão. FÚUlnftll tü
Schro.tü" 0"tú40 J"rle, co", II esposa ARIIir'. os filhos
Ntimq, • 'Jo"lIthll". Ele lI"i,e"lIrio" e/oi m"ito
cllmp,.;",ellttldo 1IQ 4•• 01ltem (15)

Qual,Rotlolfo •KtIri"H"/."ü."k,, ,tIbotwutdo til
• RiltGllI'tIIIte BurgGart."

MOSTRADEARTE- emcomemoraçãoao 'lS'ani
Jornal �AGazeta", do confradeGeraldoJosé, será realiizadl
parceria com a Associação Jaragueense de Artistas Plás

.

a MosU'a de Arte Jornal. Jornalista, Jornaleiro, no es

cultural daCaixaEconômicaFederal.A visitaçliopública
aberta até dia 30 deste mês, das dez às 15 horas.

NOTREDAME- abre suas portas paramais dois super"
hoje (16) e amanhã (17). Festa do Felipe e Festa doM

.

Festa doMário, em sua segunda edição, éum show impe
com inúmeras surpresas. Além dos anfitriões Mário e J'

que são gentlelnanlike, shows comDragQueen's,GoGo
eGoGoGirls, Banda InNaturae outras 8trações.

�

Sllbitam tIO'"ptII'IIo tnIdIdolflll "".'�RO""_
(10),MComu1litltJlktüSãoJ. 'nIda,A••IiIItJ.
hnw

.

PRIMORICO- nanovàordemfonc:>gráficanwndial. ao
o Brasil conseguiu entrar no primeiro mundo. O Brasi
sexto no ranking dos mercados fonográficos. Na fren

, Brasil estão apenas EUA, Japão, Alemanha, Reino U
.

França. No ano passado, os brasileiros compraram 94 JDi
.

de discos, 90% foramCDs; Osmaiores beneficiados com
, aumento são os artj.stas nacionais: No ano passado, sete

.

conseguiram atingir uma vendagem de ummilhão de
Além de RobertoCarlos, a trilha da novela "Rei doGado
o Tchan", "Zezé de Camargo e Luciano", "Martinho da
"Calango e Samba Poconé" do Skank.

)"

Ctufll Jair (Ico). NftIVI MtIbtI (Ctull_ T;titaJ U
com.moro"u qllll1ttl-/eira. (14);)0 tuIOI.união co

.

com osfilho" /ilmiliare, e tIIIIigos
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·-rELEFONE
Vende-se celular transferível (linha

e aparelho) com carregador,
aparelho Motorola.

Contatos 973-975� ou 371-1574.

PONTO·
COMERCIAL -

excelente ponto, sala•

3

com mezanino na
MarechalDeodoro,

. esquina com João
Marcattopor apenas

. R$10mil.
Tratar 973-9461.

SEXTA-FEIRA, 18 DEMAIO DE 1997

-rERRENO

Agropecuária Adriano
Venda de Filhote de Cães, Pássaros -

Pintos de um dia - Venda deRações,
Ferragens e Te/as,.etc•••

_. ·êfd'lll'.:.·.........•._ ..

,:.' ... :.i.·,
..tIL: ::.:.�� .

Vende-s� terreno com casa mista (10
comodos) localizada em Schroeder I à

. 300m da ponte de divisa Jaraguá
Guaramirim, ótima localizaçã�. Apenas .

R$.8mil, aceito carro ou moto. no negócio.
Tratar 973-9753 ou 371-1574.

UEn'ESEUSDESEJOS
MAISSECRETOSf
SlGLOABSOLUTO

.
AlEM)EJARAGUÁEREOIÃO

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

Rua: Rua Victor Rosembarg, 272 • Bairro: Vila Lenzl

,
Fone: (047) 975-0323

Vidraçaria .. STEINERT
Se você está procurando alguém para fazer.
seu quadro com molduras, não pense duas

vezes, vá direto a vidraçaria STEINERT.

ACABAPte4TOSDEPMaAQUALJlADEHÃ3)ANQSNORAMO
.

'RuaWalt.rMarquardt, 645
Vil.Nova· Jaraguá do Sul- SC - Fon.: 371-0353. .

EDIFíCIO TOWER CENTER
, \. .

-

.

CONSTRUÇÃO EM CONDOMfNIO -PARCELAS CORRIGIDAS PELO 'CUS (SINDUSCON/SC)

SALAS COMERCIAIScom 1 ou L O C A L I Z' A ç A- O2 garagens, copa, SWC e distribuição'
. -

tinterne de acordo com a necessidade do
cliente. A partir de R$ 440,16 mensal

VENHA CONVERSAR
,

.

CONOSCO!

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

sacadacom

churrasqueira, BWC,
copa, cozinha,

.

lavanderia, 2 vagas de

garagem. A partir de R$
..

1.047,80mensal

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

TIPO 3 4 E 5
com churrasqueira,

. , : BWC, copa/cozinha,
lavanderia, 1.vaga de

garagem. A partir de
R$ 673,88mensal

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VENDAS: Séculus Empreendimentos Imobiliários l.tda,
Ruä Pres, Epitácio Pessoa, 421 - sala 103 - 1 Q andar .

.....-_-.. .._-�.----------

Fone: 371-8814 _ CRECr 1873-'"
.

Rua Presidente Epitácio Pessoa,�1- sala 102- Fone: 371-6310,; Jaraguá do Sul· SC
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CORREIODOPQVO -2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
'MOBILIÁRIA

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

EOIFICIO MATHEDI II
Rua João Planinscheck

,

- Aptos. com 3 dormlt.
- Play ground
- Gais cantral

'

LA V A ç A ()

MENDONÇA
..

SE O PROBLEMA,OOSEU CARRO É
RUÍDOS, CONSULTE�NOS

372-3719

- Salio d.. festas
- AJardinamento frontal e
lateral - Interfone

MERCEARIA - vendo
Mercearia -Lary, na rua

Walte'r Marquardt, 1193,
com estoque. Tratar 372-
3017 após 20horas em

frente ao Correio doPovo. ALUGA-SE - ponto para
-------.....--. Supermercado com

TELeFONE vendo

prefixo 372 por R$ 2mil,
contatos 975-2184 com

Italiano.

I V.EN liA $: I
TERRENOS IÕteamento l11a Guerither, BARRA 00 RIO CERRO,
próx, à Malwee, prontos para a construção. Valor R$ 7.500,00
(entrada + parcel.)'

,

,TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA, cl 381,93m2, 14,50x26,34m,
próx. à ponte daWeg II. Valor R$ 11.000,00 negociáveis.
TERRENO na ILHA DA FIGUEIRA cl 448m2 de esquina, próx. à,
ponte da Weg II. Valor R$ 15.000,00
TERRENO cl área de 2.ooom2; próx. ao Residencial AMIZADE.
Valor R$ 20.000,00 (aceita·se carro).
TERf!ENO cl 238m2, 17,5Qm oe frente e fundos, lâdos cl 13,60m, ,

rua Vera Fischer, CENTRO. Valor R$ 30.000,00
TERRENO cl 467m2, cl casa de madeira, rua João Januário
Ayroso, próx. entro campo do Jaraguá. Valor R$ 35.000,00
TERRENO no Lot. Azaléia cl 672m2, 20x34m, bairro Jaraguá
Esque�o. Valor R$ 23.000,00 (parceladO)
CASA de alvenaria cl 90m2, terreno 15x28, portão eletrônico,
toda murada, Valor R$ 41.000,00 - Rua Marcelo Barbi, Bairro
Vila lenzl, próx. Escola Giardini lenzi (Aceita carro e CARTA DE
CRÉDITOl

.

CASA mista cl 3 quartos, terreno 14x30rn, garagem em alvenaria.
Rua Adão Noroschny, VILA lENZl, préx, escola Giardini len�.'
Valor R$ 38.000,00
CASA de alvenaria cl 4 quartos; 170m2, terreno cl 550m2, na
BARRA DO RIO CERRO, Valor R$ 55.000,00 negociáveis.
APTO. NOVO no Edif. Mathedl, rua João Planinscheck, cl 3
quartos, portão eletrOnico, jnterlone, salão de festas,. gás, centrá.
Vâlor R$ 38.000;00 (aceita-se CARTA DE CRÉDITO - FGTS)
APTO. cl 3 quartos, ampla churrasqueira, 2 benheiros', cl sacada,
CENTRAL, fica cozinha embutida; Valor R$'50.000,00, cl área
de 135m2, próx. da Weg I (Aceita-se CARTA DE CRÉDITO,
CARRO, ou terreno parte do pagamento) ,

PONTO COMERCIAL: RESTAURANTE e instalações �m área'
central, capacidade de 180 pessoa, clientela formada. Valor R$
48.000,00 (aceita carro, terreno, negociável) ,

APTO. Edif. VILA NOVA, cl 3 quartos, sacada, garagem; prox.
ao FÓRUM. Valor R$ 25.000;00 + financiamento da ex. Econ.
SALAS COMERCIAIS na REINOlDO RAU e BARÃO DO RIO
BR�NCO, saia dO aluguel, INVI,STA NA SALA PRÓPRIA •

.

'A" ',l,'
G! L .. C A ç

••p!i"e·L,,', !ieo-L" D-D-�
'"

,

do Clube
'

Atlético

Baependi por apenas R$
400,00. Contatos 372-
0284 .

moradia no Ana Paula ,,'
Tratar com Cézar pe
telefone 981-7141.

KADETCL-ano93por,
lOmil. Tratar com Cló

'

no 376-6014.

CG 125 Titan.�••�••••••.•ö•••••R$ 74,88
CBX 200Strada,•••••••••••R$113,50

Solicite a visita de
umvendedor pelo

XLR 12S••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50
C100Dream••••••••••••••••••••R$61,88 371-2999'

URGENTE - vendo título Rua Adélia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul - S

- FINANCIAMENTO DIR,ETO COM A CONSTRUTORA ATÉ
48X

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

COMO PARTE DO PAGAMENTO

l- E AINDA, VOC� PODE PROPQR SEU PLANO DE

PAGAMENTO
"

'

,

Auto Mecânica

RODA BEM�"
VOLKS -.FIAT - CHÉVROLET - FORD

QUALIDADE· CONFIANÇA EHONESTIDADE COMOMELHOR
PREÇODA PRAÇA -VENHA CONFERIR· FALEC/ZECA,

'

Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
',: Próxinio Beira Rio .. Fone: (047) 372-1029

ALUGA-SE sala
, comercial nova no

Calçadão da Marechal,
com 60m2, 10piso. Tratar
372-0405.

,'OFICINA DE LATOARIA E PINTURA
PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

Rua'Major Jufio Ferreira, 244 - Vila Lalau - Fone: (047) 371-5057'- Jaraguá do Sul- SC
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Jaraguá Cio Sul, 16 demaio de i997 CLASSIFICADOS . CORREIOOOPOvo-3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS �
ÁREA(M2} NIl QUARTOS VALOR R$ OBSERVAçOES j".

Construfda Terreno
70,00 450,00 02 37.500,00 CondIÇões de pagamento à combinar

170,00 660,00 04 75.000,00 Acefta casa ou terreno
140,00 300,00 03 50.000,00 CondIÇões de pagamento li oomblnar
206,00 617,50 04 58.000,00 Parcela-58. Entrada de 50% + 12 xTR + 1%
125,00 19.294,70 03 35.000,00 Acefte casa em Jeraguli
195,00 468,00 03 70.000,00 Acefte casa em Blumenau
135,00 500,00 04 30.000,00 AssumIrfinlrlc.1201118S8ScombasedeR$24,OO
118,00 462,00 03 37.000,00 Condições de pagam!ll1to à combinar
300,00 888;00 03 230.000,00 Condições de pagamento à combinar
75,00 343,73 03 22.000,00 CondIÇões de pagamento à combinar
102,00 . 420,00 03 23.000,00 Aceita troca por casa
100,00 542,40 03 80.000,00 Aceita casa,em Jaraguli
288m2 750,00 05 130.000,00 Aceita troca por aptos.
115,00 • 560,00 03 43.000,00 Aceita Im6\le1 até R$ 10.000,00
108,00 435,00 04 18.000,00 Aceita parcelamento em 4 meses
148,00 350,00 03 35.000,00 Aceita automóvel e ,terreno
200,00 1.284,80 04 180.000,00 Acelta·se Im6vels em negócio

'APO

AJven.
,AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
AJven.

,

Mista
Mista
AIven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alveo. Inacab.
Alven.

,ENDEREÇO

Rua Frenclsoo Zacàrlas benzi, 500-VIla Lenz!
Rua AntOnio Estanlslau Ayroso; 41!5 • VIla UnzI
Rua Luiz Sat",r; 83 • BIIITlI do Rio Certo

.

Rua OIto Meier, 66 • Vila Lenzl
Rua Estrada Bananal do Sul sln"· Gu...mlrlm
Rua José Narlof sln" • 'An. P.ul.
Rua Joio da Cruz de Souza, 35 • Cohab VII. R.u
Rua Bollvls, 71 • Czamlewlcz
Rualrmlo LeAoMagno· Loteamanto Ch.mpagnat
Rua Glardlnl Lenz! • Água Verde '.

Rua Alberto Klltzke, 187 • VIla Rau
Rua Goiás, 53 • Vila UnzI
Antonio Carlos Ferreira, 14; 7 • VII. Lanzl
Francisco Huscka, n"'103O ·J.III9....Eaquardo
Rua614, n"1.007-ltIIpocuzlnho .

Rua 789 • Lat. JoM Theodoro Rlblllro -llha da F1gllllra
Rua Roberto Seidel n" 84 • CORUPÁ • cantr.1

APA,RTAMENTOS,

CondIÇões de pagamento à combinar
Financiamento de 72 x de R$ R$ 884,00
Assumir financiamento 135meses com base de R$l.300,OO ,�,CondIÇões de pagament à combinar
Assumir financiam. de 48 meSes com pras!. 1,367 CUB

ENCERE oVALOR RSQUARTOS
03
,

03

03

02

03

Rua Joio Pioolll, 104- 2" andar frente
Ed. Schlochat· '1()11 andar
Rua BarAo do Rio Branco, 780 • ,EdiflcIo Schlochat • ao andar

!,d. Marajó· nO 103 • Centro
R: Fritz Bartel sIn" • RIIS: Reinaldo Bartel

48.000,00
42.500,00
42.500,00
48.000,00
18.000,00

\

TERRENOS
'. \
'�\

ENDEREço OBSERVAÇÕES
Rua Cristina Bauer - Schroeder

.

Rua Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte
Rua Otto Meier - Vila Lenzl
Loteamento Santo AntOnio - Três Rios do Norte
Rua 748 (ao lado Recreativa Marisol) - Vila Bae�ndl
Rua Euzébio Depoy • Vila Nova

'

Rua João J8fluário Ayroso (pr6x, Arroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro Roeder - Água Verde

"

Rua 620 - Lateral da Manoel Francisco da Costa
Rua Victor Rosemberg - Vila Lenzl
Rua Tomáz Francisco da Costa - Centro
Rua Amazooas - Centro
Rua Walter Marquartlt (frente ao 2820) Barra do Rio Cerro

ÁREA (M2) VALORR$

450,00
2.180,25
375,00
360,72
494,59

13.000,00
345,00
420,00
364,00
499,80
510,00
371,00
385,70
800.00

5.500,00
19.000,00
15.000.00
6.600,00
18.000.00
20.000,00
18.000,00
10.600,00
16.000,00
12.000,00
21.500,00
26.500,00
30.000,00
43.000,00

Condições de pagamento à combinar
COndições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrda d$ 500k = 12 XTR +,1%
COndições de pagamE!nto à combinar
Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamer.lto à cOmbinar
Aceita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à, combir:tar,
Aceita parcelamento

"

CondiçOes de pagamento á.combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à QOmbinar

FtORlAN1
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRrrÓRIO .

Co'mputadore,s, máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, fax, arquivos,
cofres, roupeiros,
cadeiras, escrivaninhas,
armários, ventiladores,
bebedouros, m6vels

'

escolares, móveis •
suprlm.ntos, para
Informática, etlquestas,
quadros, estantes de aço
eeutres.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

Superpromoção 4°aniversário do.posto de vendas. Todos osprodutos,
.; ,

inclusive MOVEIS SOB MEDIDA a preços e prazos imperdíveis
VENHA CONFERIR!
DICC'S Ind. e Com. deMóveis Ltda.

I
'

BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131
Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto
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CORRElOOOPoVO -4 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS -

. .

Jaraguá do Sul, 16 demaio de 1

APARTAMENTOS

CENTRO
EDIF.RES.DUNKER EMCONSTRUçAoNOCORAÇAODACIDADE2E3

.

QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
-

Ed. Carvalho - Apto. cl 193m2 (3l' pavimento) - 3 qtos. sendo uma surte
e demais dependências. R$ 90.000,00
Excelente cobertura no Edlf� Riviera cl 246,00m2 - pr6x. ao Beira Rio
Clube deCampo
Ed. Sehlochet - Apto. cl 121,78m2 - 100 andar - 3 quartos sendo 1 surte,
den1ais dep. - R$ 35.000,00 + financiamento.
Ed.Maguilu - Apto. c/52m2 -1 ° andar, 1 qto, sala, eoz., BWC,lavanderia,
garagem - R$ 29.200,00
Ed. Menegottl,-Apto. cl 2 qtos., + dep. empregada - So andar - Av. Mal.
Deodoro - R$ 40.000,00

VILA NOVA - Locallzaçio nobre· Casa em 'àIv. cl 196rfl2 em terreno cl
865m2 • 3 quartos, sendo 1 surte.
CENTRO - Excelente casa em alv. cl aprox. 200m2 - Rua Domingos da Nova
SÃO LUrS - Casa em a1v. cl 142m2 em terreno medindo 392m2· 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA � Casa nova em alvenaria cl 176m2 - ,4 qtos. sendo uma surte.
Locaiização nobre.
SÃO LUrs - casa em alv. cl 3 quartos, demais dep. - RS 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - casa em alv. cl 150m2 em te.rreno cl 7.500m2
• Rua Bertha Weage.
JOÃO PESSOA - 'Excelente casa em aiv. cl 124m2 mais ànexo cl 24m2 e

terreno cl 420m2 • RS 45.000,00
VILA NOVA· Casa em alv. cl 112m2 em terreno cl 452,33m2
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 11orna em terreno cl 345m2 • 3

quartos, derilais dep. ,

JARAGUA-ESOUERDO - casa em a1v. cl 140m2 em terreno cl 350m2 - 3

quartos, sendo 1 surte, demais dep.
CZERNIEWICZ - casa em a1v. cl 192m2 em terreno cl 504m2 • 3 dormitórios,
demais dep.
CZERNIEWlCZ - Casa em alv. cl 196,50rn2 em terreno cl 410,25m2· 3 qtos,
demais dep.
VILA NOVA - Casa em alv. cI,aprox. 190m2 em terreno cl 1.139,76m2 pr6x.
Beira Rio.
NOVA BRAS(UA - casa em alv. cl 210m2 em terreno cl 450m2

CASAS

� . Compra - Vende
,

.r�"' ,
Administra Imõveis

P'IAZERA Implantação e

Vendas de

I '

Loteamentos
CRECI1713-J',

Rtla 25 de Julho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Fone/Fax: (047) 372-1438

Casa em alvenaria
com 3 quartos, demais

-"

dependências. Area
80m2 - terreno 301m2

(Mirante) -R$ 28.000,00

Casa de madeira área de

69m2, sito à RuaJoão

Sanson,,252,
(Ilha daFigueira)
terreno 450m2 -

.

} 'R$ 21.000,00
, r

TERRENOS
VILANOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.

ao Fórum e ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl 579,OOm2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno c/1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

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

R$ 20.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO -Oond, dasAzaJéiasterrenocl721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061 ,82m2
ILHA DA FIGUEIRA - Terreno medindo 495m2 sem benfeitorias.

CENTRO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

benfeitorias.

SALASCOMERCIAIS
EDIFrCIO MARK'PLACE - Térrea e no 60 andar - Rua

ReinoldoRau

BARRADO RIO CERRO -2 salas comerciais c/60m2cada

(sala + BWe) Preço total R$ 45.000,00
RUAJOI�VILLE -Prédioemalv. c/2 pavimentosconstiturdo
de duas salas comerciais + 2 aptos. + 1 galpão em terreno

c/1.200m2

8Y� 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

IMÓVEIS CREC11741-J

COMPRA • VENDE • LOTEIA • ADMINISTRA • INCORPORA

Df Qtos Gar Balmi EndereçolPooto Rer. Preço

CasaAlv. 190 4 I :Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 • Parcela
CasaAlv. 240 4 2 Lot'Papp \ R Marcos V. Girolla. 474 85.000 Aceita carrolIm6vel- valor
CasaAlv. 180 4 2 Centro

'

R. José Ernmendoerfer, 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. Adolfo Tribess, 5' casa 85.000 Aceitacasa de maior valor
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 461 • Lot, Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv. 48 2, Guaramirim R. 84 V. Nova (Guaramirim) 12.000 Aceita terreno em laraguá
CasaAlv. 98 3 I AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 • 6 23.000 Semi-acabada- Aceita lote
CasaAlv. 93 3 I Champaghat R. Irmão Magno, sin° 70.000 Aceita apartamento e carro

CasaAlv. 98 3 I' Rau R. 363 • Pr6x. Renascença 32.000 Aceita casa em loinville
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção / Negociáveis
Sobrado 225 3 2 Jareguä-Esq. R. Joio Ayroso, pr6x. 1989 55.000 Semi·acabadolNegociáveis

Cobertura 250 3 2 Centro Ed. Argus • 9" andar 200.000 Mobiliado / Troca por casa
AptoOK 273 4 2 Centro 'Ed. Alhenas • 4° andar , 220.000 Quitàdo • Todo mobiliado

AptoOK 153 3 I Centro Ed. Schiochet· 12° andar 50.000 + CEF / Aceita troca casa

Apto OK 178 3 2 Centro Ed. Carvalhc- 5° andar 75.000 Quitado> 2 vagas �ara'gem
Apto OK 130 3 I €entro Ed. Isabela- 2° andar 30.000 + CEF - aceita carrO/lote

Apto OK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF • Troca por casa
AptoOK 80 2 I Amizade Res. Amizade- 1:' andar 35.000 Quitado / Aceita carro /Iote

,

Apto. Cons. 112 3 I Barra Res. HarriMarquardt 40.000 Aceita terrenolEnl maiol97

Apto Cons. 135 3 I Centro Ed, Klein> Em Construção 75,000 Pínancíado em 36 parcelàs
Apto Cons. 85 3 I Centro &1. Mathedi - Construção 38.000 Financ�ado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 35.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 483 Versalhes Rua 812 • Versalhes II 18.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 480 ' Barra' Rua Luiz Sader 16.000 Negociáveis /Parcelado
Lote 532 Champagnat Ruajacob Gesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144· Lot, Rausisse 10.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno I()()()() Nereu :

ApósNereu • BR 280 -, 8.500 Negociáveis
Terreno ,8000 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu , Rua André Voltolini 12.000 ' NegociáveisIP�lado
Lotes Vários · Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent, 2.000 + 48 x 240
'Lotes Vários · Amizade Residencial BehUng 10.'000 50<J1, entrada - saldo 12 x
Lotes Vários VilaNova Pr6x. F6rumlRádio RBN 33.000 20% entrada- saldo 20x
Lotes Vários · Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mê�

<

Lotes Vários · VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada- Saldo 24 x

Lotes Vários · VilaLenzi Residencial Piennann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x·
Lotes Vários - Barra Residencial Sader Divei:sos 20% entrada - Saldo 36 x .

Lote 346 Amizade Residencial Blumenganen 12.500 50% entrada, • Saldo 12 x

18()()()() - .Garibaldi Estr. Garibaldi • Km 15 80.000 Casa alvo • Aceita trocar
ÍJl500 , Garibaldi Ribeirão Húngaros- Km 13 20.000 Sem moradia- Troca/parçela
49172 Corupá Estrada Bornplant • Km 8 6.000 Sem moradia- Parcêla

,

2()()()() · RioCerto Rio Cerro II • Km 20 50.000
'

Casa com 183m2 / Troca

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



Jaragú do Sul, 16 demaio del997
..

CORREIODOPOVO -5

, CRECI 001387 • J

VENDA
C6d. 126· Casa mista 114m2 cl 3 quartos na R.
Erwino Menegotti, R$ 38.000,00
C6d. 242 • Apto. cl surte + 2 quartos e garagem
na R. Germano Míuquardt, próximo à Mansol •

R$ 40.000,00
C6d. 392 • Terreno cl 442,20m2,. Rua Jorge
Lacerda· R$ 58.000,00
C6d. 396 - Terréno 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) cl 3 qtos., sala; copa, cozinha, 2 bwc,

.

área setv., deSP., garagem I Lateral R. Princesa
lzabel, Vila Maba • R$ 35.000,00
C6d. 418 - Terreno com'nOm2 na RuaGuilherme
Waage. 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
C6d 143 - Casa em alvenaria cl 120m2, em
terreno de 375m2 sendo 4 qtos., bwc, sala, copa,
cozinha e garagem • R. Elprdeo Martins, 307 •

Vila Lenzi • Valor R$ 35.000,00
C6d 139 - Casa em alve'naria medindo 136m2,
em terreno cl 420m2, c/3 qtos., 2 bwc, sala;
copa, cozinha, área de serviço, varanda e·

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

Valor R$ 45.000,00

LOCAÇAo
C6d. &54 • Sala comercial· Av.. Mal. Deodoro
da Fonseca, 97 si 97 Ed. Diener· R$ 390,00
C6d. 660 • Sala comercial cl banheiro (área
30m2) • R. Reinoldo Rau, 399 • Center Foca si
4 • centro- R$ '500,00
C6d. 663 e

, Sala comerciel (área ·40m2) R.
marina Frutuoso, 180· Centro· R$ 300,00.

. C6d. 696 • Terreno (15x28) R. Bernardo
Dornbusch ', R$ 250,00

.

C6d. 688· galpã� cl 100m2, próximo a Weg I!,
cl 2 escritórios de 75m2 cada, cl 750m2 de área
de carga e descarga cl 2 BWC, 1 trocador, 1

chuveiro e l'mictório, cl refeitório, churrasqueira
cl cozinha completa e área de lazer.' R$
2.500,00
C6d. 614 • Casa cl 3 quartos, ? banheiros;
churrasqueira e garagem para 2 carros • R.

Adolpho Ziemann, 440 - próx. Esc. Alberto
Bauer
C6d. 631 • Apto. cl 2 quartos + garagem na

Barra do Rio Cerro
C6d. 635 - Apto. cl 3 quartos e 2 garagens no

Edit. Cristiane Monique· R$ 500,00
C6d. 637 '. Ouitinete cl sala e sacada, cozinha
pl pia e balcão, quartos, lavanderia, banheiro

. e garagem, próx. Weg II • R$ 250,00

. ParecerComercial

Incorporação
Vende - Administra

Compr. - Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM'
CRECI 00177ChJ'

FONEIFAX (047) 372-2990
.CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO $U,L - SC

APARTAMENTOS
C6c1. 140 • Rua 25 de Julho, com 2 Qtos, sala, copa, COZ, lavand., BWC· R$ 35.000,00 Neg: "

C6d. 2S3 - Aptos. na ruaWalter Mar:quardt, em cima do Sorvetlo II, com 3 qt08., sala, COZ, lavanderia, BWC, sacada com churrasqueira,
garage, aptOs de asqulna .'R$ 60.000,00- nego .'C6c1. 215- Apto. na Joio Picolll, com 2Qtos, sala, copa, COZ, bwc, área de serviço fechada e aberta, garagem· R$ 40.000,00 • nego
C6c1. 271 • Apaltjlmento em ltajal, prox. a Faculdade· R$ 20:000,00 • nego
CASAS '

·

C6é1. 33 • Casa na rua Victor Rozemberg, boa para financiamento· R$ 15.000,00 ,

C6c1. 48 • Casa mista na rua: Walter Marquardt, 180m2, 3 qt08, sala, eoz., BWC, garagem, etc•.Terreno cl 647m" sendo 17,00 m de frante,
excelente ponto comerciai· R$ 80.000,00 • Neg. ao lado do Sorvetloll .

C6c1.105- Casa na lulzG. Ayroso, com 3 qtos, 2 !l8las, eoz., BWC, dispensa, áraa de serv., garagem· R$ R$ 50:000,00- nego
.C6c1.M·Casas na Ilha da Figueira, prox. Supermercado Junges, uma de alv. com11Qm2, 4 qtos, sala, copa, coz.,javanderla, BWC, garagllfll
e outra de madeira com 3 qt08., sala, coz.,lavanderla, BWC, garagem; ambas construldas no mesmo terrrano • R$ 30.000,00 • nego

.

C6c1. 201- Casa na rua Angelo Baruffl, com2 qt08, sala, COZ, BWC, Ivanderla, garagem· R$ 28.000,00 nego
C6c1. 141- Casa Nt lOa FrancIscQ Huska, com 3 qt08, sala, copa, COZo conjunta, BWC; lavanderia, garagem· RS,45.000,OO negoC6c1. 215-Casa na rua lulzG. Ayroso· Jaraguá·Esquen:lo, com 3 qtps, 2 salas, copa, eoz, 2 bwc,lavanderla, garagem para 2 canos, terreno
com400m"·R$32.000,OO. ..
C6d. 252- Duas casas de alvenaria defronte aWeg II, com 3 qtos., e demaiS dependências· R$ 45.000,00 • nego
C6d•.78 - Cau nli rua Joio Planln.check, de alv. com 2 aufte., 3 qtoa, copa, .ala, coz., BWC, ga,.age, terreno com
414ml + uma .de madeira· RS 58.000,00neg.·

.

C6c1. 82 • Casa na Vila Lalau, rua Alberto S. Dumont de alv. com 2 pisos, troca por chácara.
C6c1. 48 ·Casa de alv. nova Iot. Rozza, prox.: ao Botafogo com 4 quartos, uma suite e demais dependê�as • R$ 55.000,00' nego aceita casa
demenorvalor, carro... .

GALPÕES
· C6d. 202- Na rua Rodolfo HUleenuessler, prox. a·ouas Rodas Industrial· R$ 70.000,00 nego ótimo para depósito e transportadora.
C6c1. 184 • ótimo galpão, pröx, a Recreativa Brelttlaupt, com uma área de 7.500,0CJrn2, localizado a 100mts do asfalto, com 2.2OCJmI de
construçlo· RS120.000,OO nego

.

-

TERRENOS .

C6c1. 118- Terreno Vila Nova, com 392m"·· R$ 22.000,00' Neg.
C6c1. 115. Terreno na Ilha da Figueira, de 450fTlZ· R$ 10.000,00 nego .

.C6c1. 208- Terreno na lateral da José T. Ribeiro com 567m"· R$ 15.000,00 ou R$ 5.000,00 deentrada + parcelas.
C6c1. 11hTerreno defrontea Clluma, de 4OOm". R$ 16.000,00 • nego
C6c1. 1M· Terrano no Iot. Amizade com 525m"· R$ 16.000,00- nego
C6c1.1t8- Terrenos no Iot. São CrlstóvAo, com 398;40fTlZ· R$10.000,OO· nego
C6c1. �88-Terreno no Iot. Dona Alzira· R$15.000,OO à R$17.000,OO· nego
C4d. 07- Terreno no Iot. Azalela Jaraguá·Esquerdo, com 729m"' R$ 25.000,00- nego
C6c1. 88- Terrenos no Iot. olvlnópolls ·lIha da Figueira· R$11.000,OOe 13.000,00- nego
C6d. 150 - Aproveite últlmoa lote•• venda no Lot. Enke • Barra. R_ 11.500,00_· nag.C6c1.10· Terrenona ruaJosáT. Ribeiro, com 427,5()m2- R$15.000,OO.neg.
C6c1. 173- Terreno plÓX. a Duas Rodaslnd., com 1.457m"· R$ 135.000,00 • negoC6c1. 260- Terreno plÓX. a Faculdade com 4.70CJrn2- R$ 60.000,00- nego
C6d. 238 • Terreno Vila Nova com 575m2 - R$ 30.000,00. nego
C6c1. 223 • Terreno lot. Juventus com 375JTlZ· R$ 14.000,00- Neg.
C6c1. 2611 • Terreno Lot. JlMllllus com 455fn1. R$ 15.000,00· Neg.
• Vende-se tllrrano& no Residencial Blumengarten, prox. Cond. Amizade· ótimas condições de pagamentos.
ALUGA·SE .'

Um apto. no edlffclo Heftel com 3 quarto., aala, coz., dl.pen.a de empregada, bwc, favanderla grande e garagem
;

VENDAS:
CASA ALV.: cl2 quartos + dep. Vila Nova· R$ 50.000,00
CASA ALV.: c/3 quartos � dep. Vila Nova' R$ 55.000,00
CASA ALV.: cl 4 quartos + dep. Vila Lalau· R$106.000,00

. CASA ALV.: c/3 quartos + dep. Jaraguá·Esquerdo· R$ 48.000,00 .

CASA ALV,: c/3 quartos + dep.Centro· R$ 58.000,00
CASA ALV.: c/2 quartos + dep. Vila Nova· R$ 21.000,00
CASA ALV.: cl 3 quartos + dep. Barra· R$ 55.000,00
CASA ALV.: c/3 quartos + dep. ChiCo de Paula' R$ 42.000,00
CASAALV.: 4quartos+dep. Figueira·'R$30.000,OO
CASAMISTA: cl4 quartos+�. BairroVieira· R$17.500,00
CASAMISTA: c/3 quartos + dep. Três Rios dO,Norte· R$14.000,OO
CASAMADEIRA: c/3 quartos + dep. RioCerro· R$12.000,OO
CASA MISTA: c/3 quartos + dep. Figueira· R$17.000,OO
TERRENO: é/475m2 Vila Nova· R$21.000,00
TERRENO: c/465m2 Ilha de Figueira· R$7.6®,OO financiado
TERRENO: c/10.256m2 próximoà RodoviáriaNova
TERRENO: c/392m2VilaNova· R$18.000,OO

.

TERRENO: CI392m2 Loteamento BarteI· R$ 21.000,00
TERRENO: c/981m2Jaraguá·EsquerdO· R$32.000,00
TERRENO: c/474m2 Loteamento Versailes - R$17.000,OO
LOCAÇÃO '.

CASAALVENARIA: CI 3 quartos + dep. Vila Nova·
.CASAMADEIRA: c/3 quartos + dep. Vila Nova
SALASCOMERCIAIS

Rua MarechalDeodoro da Fonseca, n'1594
Jaraguá do Sul· SC

'FONE(047)
372-0153·371-0475

CAECl1762'"

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
Interfone

372-3090 ·

.,

NSEN

CON57ROIR?
REFORMAR?
COI,.RA,.E A MELHOR!

'EMPREITEIRA
.PlNHIt'RO
Mão de obra espeçi.alizada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, 11S - Fones: 372-2486 e 973-9733
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VEÍCULOS'! IMÓVEISCORREIODOPOvo·6 . CLASSIFICADOS DE . Jaraguá do Sul, 16 demaio de 1

HABITAT
MOBilARA

ClltCI4J�'O

COMPRA. VENDE. AlUGA • ADMINISTRA.

VENDAS
CASAS
101-Casa220m2c/sufte+2dormitórlosdemaisdap.Ruà
CampoAlegre.
102 - Casa 160m2 c/laje 3 dormitórios - Rua Epitácio
Pessoa
103-Casacom1()()m2com3dormit6riosLoteamentoAna
Paula.
104 - Casa com laje 130mz terreno com 520m2 - EStrada

•
Rio da Luz próx. Malwee
105 - Casa de alvenaria com 180m2 com suüe + 2
dormitórios demais d�pendênclas - centro.
106-Casacom 150rn2c/3dormlt6rlos+dep.deemprega(la
Rualtajaf.
107 -Casa com 368m2 terrenocom 727m2próx. Hospital'
Jareguá
108 -Casa c/269m2 sobrado em cOnstr. - R.MaxNicolau
W. Schmlclt, próx. escola Albano Kanzler
109 - Casa alvenaria c/120m2-Bairro João Pessoa - troe

apto. Jaraguá .
.

110 - Casa alvenaria semi-acabada - bairro Centenário
111-Casaalvenariacom 1()()m2-próx.,E. B.GlardlnlLwi
112-Casademadeiracom20Qm2próx.C. E. HolandoM. '

Gonçalves,
"

APARTAMENTOS
201-ApàrtamentoCond.Amizade3dormit6r1osPoupança
+flnanciamento '

202-ApartamentoEd.Clrvalhocom 155m2com 3dorm.
Poupança+ financiamento.
203-Apertamentoc/3dorm. (surte)Ed.lzabella Poupança
+ financiamento

.

205-ApertamentoEd.VilaNova-Entrada tfinancfamento.

1'EFRNO
.

301 - Terreno com 598m2 Lot. Papp
302 - Terreno com 540m2 Lot. VeraalIIes
303 - Terreno com 400m2 Centro
304 - Terreno com 525m2 Vila Rau
305 - Terreno com 42�Bairro Água Verde
306· Terreno com 382m2 Lot. Kaiser
307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Koehella • Ilha da
Figueira \

.308 - Terreno com 56()m2 Lot. sán Plero Poupança +
.

. financiamento
,

.

309 - Terreno com 300m2 Rua Neyf=ranco
310 - Terreno com 720m2 Rúa Francisco ele Paula.
311 - Terreno com 538m2 Faculdade
312 - Terreno próx. centro com 80 morgos excelente pl
chácara ou recreativa
313 - Terreno para chácara. de 11.50Qm2 Boa Vista com
lagoa e árvores frutrferas
314 - Terreno com 37.000m2 - Vilã AmiZade
315 - Terreno com 1.25Qm2 - Rua Treze de Maio.

,
316 - Terreno c/650m2 no Cond. das Azaléias
317 - Terreno c/ 688m2 BR-280 próx. Lunender -

Guaramirim.
318- Lotes em Guaramirim

ALUGA-SE
401 - Apartamento Ediffcio Carvalho com 3 dormitórios -.

R$660,OO
.

402 - Apartamento Ed. Imigrantes - R$ 330,00
403 - Casa próx. ElásticosZanottl- R$ 250,00
404 - Casa em alvenaria Rua Preso

.

Juscelino pröx.
Corsário
405 - Sala comerciar com 25m2 Ed. Picolli - Centro - R$
120,00
406 - Casa com 2 dorm. Rua Max. Wilhelm - R$ 360,00

'

407 - Apartamento Ed. ProCópio com 2 dorm.
408 - Casa em alv. com 3 dorm.Avenida dos Imigrantes
R$35Ó,00
409 - Sala comercial com 25m2 próx. Sesc (Centro) - R$
220,00
410-Casaem alvenaria com 3dorm. -Todmurada bairro
Brazão - R$ 400,00
411 - Ouitinetes próx. Supermercado Rau - R$ 180,00
412 - Casa -em alvenaria com. 2 dorm. próx. Hospital
Jaraguá· R$ 280,00

'

BUA FEUPESCHMIDT, sn
(AO LADODA soos FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CRECI1873-J '

EMPREENDIMENTOS IMOBI,UÁR,OS LTDA. .

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

'O\;�V
LOTES NOBRES32

A 45 metros do asfalto da Rua FELIPE Mussi

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

Pequena entrada·R$ 600,001Financiamento em 6QXdeR$214,00

CASAS

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edlf. Petúnia· R. JoslEmmendoerffer - NOVO
- Apto. cl 111m2' � 21' andar; cl 2 qtos e demàis dep. garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlf. Dlanthus - Rua "'arlna Frutuoso

.

- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, cl 3 surtes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciad9 - R$ 184.700,00 - 50%
à Vista e saldo a combinar.

'
'

- Apto. 702 e 801 cl 225m2 -Surte + 2 qtos.; sacada clêhurtasqueira, 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. Amara"thus Rua Adolfo Sacar/-/at da Ru" Amazonas (SCAR)
� Apto cl 300m2, temos·disponrveis apartamentos nll 301,302,501. Entradà + parcelas condomrnio de 3.,65 Cubs CR$
1.544,13)/mês.
ResidencialMagn611a - R. Pe. Pedro Franken - Centro

,

- Apto. cl 1 suíte + 1. quarto e demais dep. - entrada R$ 14.140,75 + assumir parcelas de condomrnio de 1,855 Cub's (R$;
784,75) - entrega chaves em Nov/99

• Casa alvenaria cl 200;00ni2, na Rua OUvia Chjodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,OOin2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00

.

- Casa Alv. cl 03 surtes + 03 quartos e demais dep, - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,00m2 - 02 surtes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogo�,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,00m - R. Gustavo.Hagedorn - Vila Lenzi - R$ '180.000,00

.

- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl surte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira
e tijolos maciços - Barra Velh� " R$ 150.000,00 • aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a FuJ:b.
'- Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00

TERRENOS
-Terreno cl 450m2 - R. Améiia Fischer Enke, Vila Rau· R$12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro � Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00"+ 5

parcelas de RS 1.500.00
- Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dombusch - Pr6x. Marisol- R$ 65.000,00
-Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring • Ao lado Cosmo Turismo· R$ 45.000,00 - trcca-ee por sasa ou apto.

LOCAÇÃOfAPTO&CASASSALAS
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 02 quartos e demais d�p.. - R. Eleonora S. Pradi - Ed; Anthúrio
- Apto. cl 03 quartos; sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- casa cl 01 quarto e demais dep.• R. Ângelo Schiochet - Centro
- Apto. cl 0-1 quarto, copa, cozinha e BWC � R. Joinville .

- Apto. cl 01 quartos e demals dep. - �. José Emmendoerffer - Primeira Locação
� Apto. c/ 02 quartos + 02 BWC e demais dep. R. José EmrÍ1endoerffer - Primeira Locação
- Apto. CI 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Loja cl 400,00m2 - BR 280 Km 21 - Em frent� ao Portal
- Loja c/ 508,00m2 - Rua Joinville (Antiga Marisol)
- Salas comerciais em diversos loca.is

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720· R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou trocaparcíel p/ apto/terreno.

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



o Espc:aÇo Oultura.l ela. Cca.bca.
Econômica. Feele1"a.1 iniciou"
ontem (15), a. most1"a. ele a.rte
"loma.L 10ma.lfstca.,lomca.leiro" em
comemo1"CLÇ5.o a.o 25° Cl.nive1"sQ.rio
elo "lo1"na.1 A Ga.zetca.".
A exposiç5.o ta.mbém tem

pa.1"ceria. ela. A'a.p (AssociCLÇ5.o
Ia.ra.gua.ense' ele . A;otÍlta.s
PIQ.sticos) e con� com ob1"a.s ele
iS Cl.1"tfstca.s plQ.sticos ele 1a1"aguQ.

�te exp5e iS obrCLS
,

.. ,

,
,

e 1CLrCLguCL do Sul
elo Sul, onele em sua. g1"a.nele
mcdoriCL, retra.tca.m a. viclCL • a. a.N
ele toclCLs ca.s categorica.s envolvfclca.s
com o. meio ele comunica.ç5.o
escrita. A mostra. terQ a.

pa.rtfcipca.ç5.o especial elo G1"upo
ele Alunos 'ele Violino e Fla.utca..
T1"a.nsversa. elo OoUgio
Eva.ngélfco laraguQ 8)Q. VfsitCLÇio
pe1"ma.neceN a.té o cilel' 30/5, em
horQ.rio bCLl\dQrio.

-----------------,

PARA CORTINAS
SOB MEDIDAS
ua 25'de Julho, 1430
ila Nova

I 371.7332
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VARIEDADES - 2

Confira a,História

"A História de nossa gente não podeficar só na
, saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

B_ ele ltapocu
Hâ õanos

-Em 1989, as !,rilçasÂngeÍo Piazera e do Expedicionário, sofriam cortes de

árvores, atacadas internamente pela mosca da madeiro; ameaçando o

patrimônio e a �ntegridade física, e seriam remodeladas. Um levantamento

de custos e osprojetos paisagístico e ambiensalestavam sendo realizados.

Hoje, estas praças têm aspectos de jardins e na opinião do secretário de

'Serviços Públicos, AristidésPanstetn;era necessáriodarmaior espaçopara
a circulação, diante do volume crescente depessoas que as procuram, para

descanço e lazer:
-Era instaladaa Junta t!e ConciliaçãoeJulgamento, naRua 29 (Emz1io Carlos
Jourdan) antigo prédio do Banco' Comercial e Agrícola, de Blumenau,
presidido pela dra. Marta Maria,Villalba Fabre, que vinha de São Miguel
d'Oeste e os juízes classistas: empregados Lauro Siebert eAntonio Nicotina
CamposRossi e empregadores Ivo Ewald eWaldyrRubini, como titulares e
suplentes, respectivamente.

Há6anos
I

-Em 1991, para comemorar os 72 anos de fundação do mais antigo
semanário deSanta Catarina, concedia apoio oficial à ''NoitedosArtistas",
uma grande manifestação da arte mais pura e popular dos chamados

jaraguaenses "da gema", que acontecia àpartirdas20 horasde 10/5/91, no
Ginásio deEsportesArthurMüller, em Jaraguá do Sul. Apromoção era da
Associação dosArtistas de Jaraguâ do Sul, contando, também com aforça
'daArtelito, Petiskeiro. TrêsPinheiros eProduçõesArtísticasSylker. Duplas, '

sertanejas, rnúsicâpopulare clássica, apresentaçõesde balé.jaz: e ginástica
aerõbica; deç�ões depoesia, solos de saxofone, dublagens, mágicas

" ,

intrigantes, lambada emuitomais, com o country, sanfona e rock; e todo o
divertimento sincero dos pãlhaços faziam parte dessa notável

programação da Noite dosArtistas.
Hâ e anos

-Em 1993, o Rotary Club de Jaraguá do Sul, completava o seu-4JO ano de

fundação e que contava com três sócios fundadores ainda ativos: Dietrich
Hufenuessler, Dorval e Loreno Marcatto, que eram homenageados pelos
companheiros do clube. Rotary, como organização de líderes de negócios e
profissionais, unidos nomundo inteiro, queprestam.serviçoshumanitários,
fomentando um elevadopadrão de ética em todas asprofissões e ajudando
a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo, convidava autoridades

locais, para assinalar a data, a que compareceu o dr. Alfredo Guenther,
,

,

vice-prefeito doMunicípio, queassumia a tribunaparafalar (lOS rotarianos,
lembrando o valor do trabalho desinteressado desenvolvido emprol de um
idealde servir. Na ocasião lançava-se a ?'Feira daMalha, queera tniciada
com um movimentado café da manhã.

'Hd2anos
..Em 1995, uma constatação curiosa ocorria no Bairro.João Pessoa: um

terreno localizado próximo ao Supermercado Costa, na rodovia de acesso

ao Município de Schroeder, era destinada pela Secretaria Municipal de
Habitação da Prefeitura de 'Iaraguâ do Sul; para a construção de casas.

popularés. Descobriu-se, porém, que aárea"de48mil ",,2, adquirida nagestão'
do ex-prefeito Ivo Konell; não pertencia ao Município. Segundo constava,

quandofoi compradopelaprefeitura, em 1991, o terrenojáhavia sido tomado
pelo governo do Estado, em' troca do pagamento de dívidas de ICMS,. de um

antigo dlambique de aguardente. Apósa cotÍ$tatação dojato, informava-se que o'
EstadodeSanta Catarina estavaäpromover um 'filão, ém segunda.praça, sobre
amesmaârea: OprocuradorgeraldoEstàdo,propunhaqueaprefeituraadquirisse
umaárea CQntíguàpará qUe oprojeto habitacionalpudesse serviabilkPdo.

RIO DO SERRO ,E SUA HISTÓRIA (62) • APONTAMENTOS
Joinville, a que Jaraguâ se achava ligado ,da capital, delegações da Liga da Defesa

como 2 o Distrito, partia na frente na
, Nacional, Sociedades, Civis, diretáriodaCeturo

campanha contra a difamação dos imigrantes, Cívico e discentes do Ginásio Catharinense.
alemães e dos teuto-brasileiros, mostrando à O governadorcoronel Felippe Schmidtfoi ao,
capital do Estado e ao país, o quanto estavam quartel do 540 Batalhão de Caçadores para
equivocados, os fabricadores de boatos, cumprimentar os guapos moços do Tiro 226 e o
especialmente aqueles que espalhavam que, seu dedicado diretor, sr. tenente Guilhon, em
se a Alemanha fosse vencida m;z guerra em companhiado vice-governadorcoronel Pereira
andamento, grandes contingentes e e Oliveira, senador Hercílio Luz, secretário
autoridades alemãs viriam à Santa Catarina geral do Estado dr. Fúlvio -Coroliano Adúccl,
e aqui fundariam um Estado independente, chefe de polícia, dr. Ulysses Costa, capitão Joé
formando a Alemanha austral, uma intriga Collaço, chefe de gabinete, capitão Godofredo
inteligentemente colocadapor interessados e Oliveira, ajudante de ordens edro Ivo deAquino,
que se transformava num levante contra redator de "O Dia".
todos os descendentes germãnieos, inclusive No quartel do 540 B. C., o tenente Brício
contra o governador, deputados, senadores Guilhon, esforçado instrutor e comandante do
e, ministros catarinenses de origem Tiro 226, apresentou o velho e brioso veterano,
germãnica.

,

sr. tenente coronel Tenôrio deAlbuquerque aos
O "Tiro de Guerra n" 226", de Joinville e atiradores do Tiro joinvillense, mostrando-o

um Posto, localizado em Jarag"á, atendido como um exemplo de civismo para todos' os
pelo instrutor, o conterrâneo 1 ° sargento José moços patriotas. Os atiradores do Tiro 226
Geminiano Cidade, e onde jovens de Rio ergueram um vibrante viva ao sr. tenente

Cerrofaziam parte, viajava para a capital, coronel Tenôrio Albuquerque! tendo este
com apermissão doministro da Guerra, para respondido entusiasticamente com um "Viva
tomar parte na paradàmilitar que se ao garboso Tiro de Joinville".
realizaria no dia 24 de maio, em homenagem Curiosamente, o causador do incidente com
à memôria dos herôis dessa grande batalha. o governador, coronel Felippe Schmidt, de
O governador do Estado ajudava para essa

,
Santa Catarina, .passava de Santos-Si" um

viagem, embarcando nopaquete "Anna", com telegrama sob n" 47, ao tenente Brício
, 50 prf:lças, inclusive uma banda de música e Guilhon, a saber: "Eu e todo o estadomaior'
tinham recepção festiva em São Francisco do d'este navio apresentamos ao digno comando
Sul, Itajaíe Florianâpolis. Seguiam de Joinville efusivas congratulações pela presença do Tiro
pela lancha rebocada pelo "Oscar" e uma 226 em Floríanâpolis. Yossopamotismo e de
enorme multidão assistiu entusiasticamente o 'vossos comandados é uma garantia para a

embarque. "Pela Pátria!" - dizia o Jornal "O tranqüilidade da Nação e depois da visita que
Dia", nd capa - O entusiasmo da mocidade de fizemos à Joinville, podemos afirmar alealdade
Santa Catarina - A chegada do Tiro 226 de das intenções do grupo que se constituiu
Joinville - Acolhimento simpáticoporparte 'da voluntariamente para defesa da honra e da',

população da capital". , .integridade do 'Brasil; sobretudo no momento

Às 16h30 entrou o paquete no porto é o cais atravessa nossaPátria. (ass.)AugUßtoGuimarães,
da "RitaMàriá'� no trapicnedaEmpresaHoepcke

'

'comandante do-cruzador torpedeiro 'Alagoas"'.
já se achavam todas as corporações militares Fritz von Jaraguá - 5/97.

Cóm tecnologia e muito respeito
,

ao meio ambiente.
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, Sexta- eira, 16 de maio de 1997

Lembranças dopassado
Num documento, ,

encerrado na urna da nova

escola (construída em 1908)'
da "Comunidade Escolar

Cat6lica da Barra do Serro ",
foram relatados alguns fatos

importantes sobre a

'colonização daquele bairro:
'''Até o ano de 1893 esta

localidade era inteiramente
desabitada. Os primeiros,

habitantes foram, 7-8
brasileiros intrusos (..•).

Naquele tempo (.••) alguns
jovens de nacionalidade

tirolesa (•••) com 'admirável
coragem, desprezando
dificuldades e perigos,

correndo risco de ter que
abandonar este lugar,

comprl:'ram cada qualpara. si
um lote de terra vizinho à

Barra do Rio do Serro. Estes
moços corajosos (on) fora",:

- Angelo Piazera, Vittorio,
Piazera, Eugenio Pradi,
Giovani Satler, Feliciano

Bortolini, Salomone
Mengarda e Giusepre
Campregher. A' estes

seguiram depois muitos
outro« de modo que, cerca 'de

três anos depois, já eram

mais ou menos trinta colonos
de língua italiana (tiroleses, a

maiorparte, venetos e

lombardos, os outros). (.••)
No ano âe 1899, preCisando

alguns, para seus filhos, uma
escola; fundaram (••.) a

sociedaâe escolar católica
'Ban-a do RiO do Cerro (.••)"'.

VARIEDADES - 3

por Egon Iagnow
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VARIEDADES·'4

I COMEMORAÇÃO, l',I .

II OS 25 anos da: Carrocerias Argi
1 Jaraguá do Sul-No dia oito do corrente

a empresaArgi completou os seus �5 anos
de existência no Município de Jaraguâ do

'

Sul.
Para comemorar a jubilar data. a

empresa convidou seus colaboradores,
clientes, parentes e convidados num lauto

almoço, antecedido e seguido de palavras
" dosproprietârios, funcionários, familiares
e' convidados, lembrando a evolução da

"

empresa que se estabeleceu em Jaraguâ do
Sul, em oito de maio de 1972 e, a.partirdaí,'

,

não deixou de progredir sob a égide' de
moderna tecnologia emuita satisfação aos
seuS clientes.' .

A festividade transcorreu em ambiente
descontraido, com reconhecimento de
méritos aosfuncionários - um deles o mais

antigo empregado - Amoldo Formigari,
sorteio de brindes, muita música e o

refrigerante chope que ia bem no veranico
de maio.

Também osparentes deRolfHermann e .

da esposa Gilian e seus três filhos já
, iniciando a sucessão, administrativa e
.!

.

'técnica da progressista empresa
jaraguaense, participaram ruidosamente
do acontecimento. '

A certa altura a madrinha e tia de Rolf,

sra. Grete Busse Scheltzke, deBlumenau;
levantou a 'idéia de um livro contendo as

assinaturas dos presentes, o que foi logo
aprovado pelas' duas tias de Joinville,
Elisabetb Busse Raeder (tante Lilly) e

Annelise Grasse (tia) e a prima de
BiumenauGettrudScheltzkeNeumar.filha

de Grete, a quem coube a incumbência, de
redigir o prefácio, seguindo-se, em ordem
numérica as assinaturas por todos oss

"
..

presentes; sob salva de palmas.
, De parabéns a família Hermann que

soube construir uma sólida e-progressista.
empresa nesses 25 anos.

"
,

ECOS NATAlÍCIOS "

FredericoMathias deCarvalho Ir.

,

Flagrante feitonoGredal, quandoo aniversarianteCarvalhinhocompletava
80 anos bem vividos, ladeado pelos drs. Osny CubasD'Aquino eMarle Sousa,
além de nosso diretor.
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Sexta-leira, 16 de maio de 1991

,MÉRITO

Dra: 'ZiláLeite recebe reconhecimento Legislativo
Itaperuna - A sociedade

, itaperunense reuniu-se no

último dia 25 de abril 'de 1997,
no Itaperuna Tênis Clube,

para assistir a solenidade da

entrega do reconhecimento da
Assembléia Legislativa do

Estado doRiode Janeiro po�,
seus serviços prestados às
comunidades fluminenses,

onde se destaca o fato de ter
sido a primeiramulher'

, itaperunense a exercer a
advocacia naComarca de

Itaperuna.
Conhecida como é a dra. Zilá

Rodrigues Leite em nosso

meio, publicamos a moção que
passa a lhe ornar como

competente profissional que
sempre soube ser. Parabéns,

dra. ZiJá!

�-. � - '_
"", .

,���':':�'�_�_��":��,"'�4----�,,��-���,-.....�-»>4t- �-�<:t.�'�,�.;,��ç��t:'<II:.-"'�-·""'-'-;a:.;I1lii.' -lIk-"
f-""

� f �.� It�

.JI� ,�� �,�',;',,1'..
' �

'� � �

� r;r;(���va tk'i.úuIt. tk?/lú.. g{. é)fim�Y(> �,
� MOÇA�O �
�

.

�
1.··.,. ���! frll

��':�;., 'Proponho À Mesa Diretora daAssembléia Legislativa do �
.

" Estado do'Rio de Janeiro, mi forn'la regimenial. seja consignado em Ata. e �
feito constar dos anais desis Casa de Leis. MoçÃO DE i

I' ,

"

CON6RATULAÇÕES It HONRA AO MÉJUTO com a Ilustre &1
I� , advogada Doutora ZILÃ RODRI6UES IJUTR. pelos relevantes �.::li serviços prestados à comunidade. . _

l.l�
"

Primeira mulher ltaperunense a exercer a advocacia na ��
� Comarca de ltaperuna. onde ainda noje Clesenvolve um grande trabalho.,

CI�"'_'._i:: soube crescer. apesar das adversidades. tendo iniciado sua vida escolar no �_
- Colégio Bittencourt. onde cursou o ginasial. contabilidade e ó an�o curso� Normal. Formou-se em Direito pela Faculdade de Campos. Participou em �!r; 1988 de um Seminário de Direito em Cuba.

t' É. desde 1980 membro efetivo da Ordem dos Jomalistas g� do Brasil. onde integra a Diretoria do Conselho Consultivo. Foi durante vinte
l-i!

�i '
anos assidua colaboradora do extinto Jornal "O Regional", tendo sido �

�
. homenageada em 1975 com uma placa simbolizando- a "Imprensa '"4»' Independente e Imparcial":

,

. '",

� , Em 1992 foi homenageada pela lla. Subseção e pela �

tl
..

OAB-RJ recebendo do seu Presidente o Diploma de Honra ao Mérito na ��
.

;,\It qualidade de Decano dos advogados liaperunense. Foi homena�eada pela ��� CAmara Municipal de ltaperuna com a comenda de Honra ao Mérito. i(j
� A querida Ora. ZILÁ. RODRl6UEs izrre, ��� perseverante no seu idealismo. leal com a comunidade que integra.·

N.i
"

l:r,-,;."'� respeitada pela dignidade do seu trabalho. é ",erecadora de MoçIo de

�":"CongratulaçOes e Honra ao·Mérito desta Assembléia Legislativa
í' i' deposlürla dos sentlmentos,_ das asplr.açOes do povo fluminense.

��
�� Sala das SessOes, em 22 de Agosto de 1996.

�

�I'"
'

c,ZPII- '�.'
Deputado Estadual CORY'PIllAR �1.

" .

. ��'
.' ... �t'�IIT�.•!)':::"-"�:::�"�:l'��:�;�!.-"�-:::�:: ::,o.�"""�:�,,,:,;:,,,,::_::,:;:: ',;:}

, .

ComunidadeRainhadaPaz
", �

.

prepara festa ·da padroeira··
A Comunidade Nossa Senhora Rainha daPaz, do Bairro Vila Nova, promove neste

final de semana (17 e 18) a sua festa anual, para levantar recursos financeiros para a
'

conclusão das obras da igreja. Fundada em 1988, a comunidade quer dar finalização
nos serviços de acabamento, que compreendem, entre outros, colocação dos vitrais,
forro, piso, pintura e demals complementos, O presidente Gelásio Campestrini, tem

expectativa de que,
uma vez mais, o
público participe ,

da programação,
que começa no

. sábado, com missa
,

,

. festiva, seguida de

churrasco,
bebidas, rodadas

de bingo e a

, animação do '

grupo Som de
Terra (Mário e

Léo).

VAlIIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE
, O que faltou para contar•••

(XVllI)
Tio Eugênio

Os telegramas que foram passados ao

interventor e ao chefe do Departamento de
.

Administração eram do seguinte teor:
. ·''PopuÍação indignada ante leitura capciosa'
artigo'autoria Abelafdo Montenegro, na
Revista 'Hoje' número 60 editado em São

Paulo, vem perante V. Exda. protestar
veementemente contra mentirosas assenivas,
reafirmando a V. Excia: e ao lWSSO digno
prefeito tenenieLeonidasanossasolidariedade
eincontestávelamoraoBrasa. Todosasclasses
sociaissemem-seorgulhosas; diantedeáicÖção,
zelo, honestidade, 'dinamismo, sobretudo
acentuado civismo atual prefeito·que o toma
digno da gratidõo de todos os brasileiros bem
intencionados. Comunicamos a V. Excia nesta

.

data telegrafamos presidente Departamento
Administrativo, pedindo em homenagem a

relevantes serviços prestados à Jaraguá, seja
dadoonomeTenentel.eonidasHerbster,praça
pública em construção frente edlficio nova "

Estação. Cordiaissaudações, (ass.)1 Estevam
Arruda; Ney Franco, Eusebio Nunes, Mário,
Tavares, Artur Breithaupt, Arthur Müller,
Arlindo Godoy, Erico Blosfeld; João Neves,
Emflio da Silva; Alfredo Moser, Antonio E. '

Airoso, França 'Yosgerau; Renato SaTIs,'
Edmundo Emmendoerfer, João Marcatto,
tenente 'Re{noldo Huebbe, Arnoldo 'A., .

,

Schmitt, João Franzner, Heinz Marquardt,
Seme Mattar, José Antonio' Mattos,

"

HeleodoroBorges, Bernardo Grubba, Erico
Sprung, Hein: -Mahnke, Adão. Sant'Ana,
Leopoldo Reiner, Rodolfo Reiner, Wälter

Breithaupt. FranciscoAlberto Voigt, Alce,u
Rodrigues; Waldemar Grubba, Roberto
.Grandberg, Nestor Luz, Francisco F.

Fischer, Walter Harnack, dr. Alvaro
I

'

Batalha, Hélio Westphalen, dr. Waldemiro'

Mazureehen Romeu Bastos, Lothar
Sonnenhohl. Carlos Hafermann. José L.

.. .

Borges, EmüioPiazera; OswaldoBuch; Luiz
Gomes, Hermüio M; Cardoso, Germano
Enke, Alfredo Krause, João O. Mueller,
Germano Ehmke...

,

Voltaremos, para continuação. 'Até a

próxima.
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CORREIODOPOVO· 6 • Jara Dá do Sul, 16 de maio de 1997

, Dame.

NO' palco, arapaziada esperta da'
Banda Ip Natura estará Expresion estará subind

apresentando seu dinâmicO'show, palco paramostrar toda a be,
recheado com O' melhor do da música latiria.Imperdível
reggae, axé-musice rock.Go Go

Girls, Go Go' Boys e 'Drag
Queens, de Curitiba, prometem
deixar vermelhinhos O'S mais

tímidos da noite.

FÁBRICA II'
r:iJ=> A exótica e badalada

lKOl COUNTRY
CirO' ,

. espaçoexterno daH

Danceteria recebe decora

especial neste säbado (17)
abrigar mai� um� de s

promoções: ,a festa

Country. A Banda Con

Direto, de PO'rtQ Alegre, es
Fábrica II, de Joinville, acende animando a noite com O' seus

as velinhas do bO'IO', amanhã,' Cowbf!Y Country Mu

para comemorar O' seu segundo Ingressos no Iocal a RS I

aniversário. (masc.) e RS 8,00 (fern.).
Sanda LegIão Urbana Cover, de São Paulo, estará neste sAbado (17), na BoateMarrakech

JUCEI.lO
(íFJuventude de Jaraguádo Sul

compareceuemgmndenúmeroao
I Festival FstudantJI cta MPB,
realizadonaültimasexta-feira (9),
no Arthur MUUer. Aplausos,
sorrisos e muita vibração

foram; I!» Sean Marine Lenzi

,(C.E. Sigma), interpretandO'
. "AgO'nia". dO' OswaldO'

. '

MO'ntenegro; 2°) Carla Luciana

Bvangélico Jaraguá), com ,feira (19) as inscrições para an
"Nobre VagabundO''', daDaniela

Mercury.

lEGIÃO URBANA
COVER '

Cir
'

,

"

A Boate Marrakech

arranjO's O'riginais dO's roqueiros
de Brasília, a banda tem em seu

vocalista uma incrível
Peiter 'Erhart (C.E. AlvinO' semelhança física cO'm O' eternO'
,Tribess), cantandO' "Unicamente",
da Deborah BlandO'; 3°) Danielle
BO'rba (C. Divina Providência),
cO'm "Ginluca", também da

Deborah BlandO'; 4° Claudenir
Luís Pereira (C.E. HO'landO'

,MarcelinO' GO'nçalves), cO'm

"Cilada", dO' SÓ Pra CO'ntrariar;
,

e 5°) AnaCarolinaOssO'wski (C.

'CENTERR·,

SOM '

Av.Mat Deodoro, 406
FONE: 371-2847

,

RenatO' RussO'. Durante a nO'ite
'

. ,
,

a 100ira gelada estará custandO'

apenas RS 0,50. �a cO'mpra dO'

seu ingressO', você ganha duas

cervejas.

MARATONA
FOTOGRÁFICA

r:iJ=> '

Encerram':se nesta segunda-

..

Maratona' Fotográfica de'
Jaraguá do Sul. Interessados

•

r
.

deverão sedirigir à Secretaria de
Cultura, Esporte, e Lazer O'U à

Secretaria de Desenvolvimento
Bconõmíco.

MIDNIGHTOll
Cir

'

Colaboradora nota dez da

coluna, Cristiana Pfeiffer

confirma para a préxima .sexta
feira, dia 23, no Marumbi

EXPQcenter, em Curitiba, a

realização dO' !/v,v, dO's

austral�anos dO' Midnigbt Oll.
Eles que hO'je estarãO' no EstúdiO'
AO' ViVO' Transamérica, a partir
das 16 hO'ras.

NOTRE DAM,E
CirMuita descO'ntração e total

'

exO'tismO' sãoos dO'is ingredientes
que lideram O'script da r Festa
do Mário, cárimbada para este '

sábadO' (17)" na Boate NO'tre

, INGLÊS

··WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180horaspm
voeifaltuinglis!

RuaÂngeloSddochet, 118
FoneIFu: 371-7665

BRINCANDO NA'
, PRAÇA

(jF
-

,

' A criançada estará toda

reunida neste domingo (18), a

partir das 15 horas, na Praça
Ângelo Piazera, para participar
demais umBrinamdo naPraça.
Além das brincadeiras

tradicionais, como a cama

elástica, perna de pau, joguínhos

.
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lco (teclàdo), LucIano (bateria), Evandro (ba;xo), Nico (vocal) eMiro (guitarra), daSanda
N,atura, prometem sacudir a juventude jaraguaense,. sAbado (17), na Notre Dame

NIVER
Vivian K. Emmendoerfer (16/5), AnaPaola Silveira. (18/5), Dayanne
F. Pereira (18/5), Beatriz Sasse (18/5), Lucimara Russi (21/5) e

Sylvia 'Godoy Wady (22/5). .

ROCKMENAU
Cir Rock and roll da mel

,

qualidade estará rolando a p
das 16 horas deste domingo (
na Prainha, em Blumen

durante á primeira edição
R,ock Meóau. Ban

Radicalmente Livre, Seg
, Ainda e Utópika, de BI

Dazaranba, de Floripa, ser

esperança pode ser uma amigaperigosa, dO"tlpo que oculta a verdBCIflpara manter
convlvlnc/a"

educativos e desenhos, haverä '

responsáveis pela agitação,
também partidas de hóquei e promoçãO' tem a assinatura

apresentaçãO' de dança cO'm as equipe da AssessO'ria p
alunas dO' CO'légiO' EvangélicO' AssuntO's da Juventude.'

Jaraguá. Para finalizar a tarde entrada será livre.

SINOPSE-

A cada 5.000 anO's, uma

, porta se abre entre as duas

dimensões. Nl,lma delas, está
O' ,universO' e tO'da sua

multiplicidade de fO'rmas de
vida. Na O'utra, eXiste um

'elementO' que', liãO' é'
cO'nstituídO' de terra, ar, fO'gO' '

e água, mas sim de uma anti-
'

energia antivida. Esta

"cO'isa"', esta escuridãO'

aguarda paciente�ente nO's

limites dO' univ'ersO' '!lma

Show do Planet. Hemp, que aconteceria no dia- 6 d
junho, em Jaraguá do Sul, está cancelado. Segund

,
informaçõ�s de bastidores, o problema todo estaria n

'

nome da banda· que, traduzindo, significa "Planeta- d
Maconha". Defensores damoral e dos bons costumes d

'

cidade bateram pé e vetaram o espetáculÓ. 'O
organizadores, inconformados, creditam a não realizaçã
do, slww à m�bilização de "falsos moralistas", com
definem. Está no ar mais um Vo.cê Decide!

'

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

O Jaraguá do.SuI· SC

A.'magens & Fotografias '-B
' -

'Rua Marina li
'

FnAuoso,l80 =
-'" 372-3306 �

(Ail
'

JalaOU!i do Sul • sc """" '�
," Õ, t'í

Av. Mal. Deodoro da Fomeca, 97
FOQe: 372..3225

,

FONE: 371.;5309 Fone: 372-3831

O'portunidade de aniquilar cO'm
todas as fO'rmas de vida e com a

'

luz.
A cada 5.000 anos, O' universo

precisa de um herói e na cidade
de N:9va YO'r� nO' séculO' 23, um
bO'm herói é difícil de ser

,

encO'ntradO'.
O QuintO' ElementO' é uma

história atemporal sobre O',amO'r

e a sO'brevivência, heróis e vilões,
O' bem e O' mal, passada nO'

estranhO' e diferente, pO'rém

MODA FEMININA �
MASCULINA

Av. Mal. Oeodoroda Fonseca, 595
371�·9�8686

-

(Provérbio árabe),

Black

Manequim,
e Modelo

RUA BARÃ_ODO RIO BRÁNCO: lS7
Fone: (047) 371·7431·J.,.... doS.I· sc

oBarãoVennelho acabade renovar contrato comaWeaMusic,
onde está há-mais de dez anos, O novo acordo entre a banda
liderada por Roberto Frejat e a gravadora prevê mais cinco

discos.Àlbum, O' ültimo trabalho do grupo, lançado em 96, está
chegando a 250 mil cópias vendidas, O' que corresponde a um

disco de platina. AWEA, aproveitando anova onda de sucesso
do Barão, está relançando emCD O' álbumRock'n'Geral, de 87.

Agora, todos O'S trabalhos do Barão VermelhO' pös- Cazuza
encontram-se disponíveis noformato digital. (ShoppingMusie)

Informativo Cent.er Som
Títulos mais vendidos: A Indomada. Good Times, 'Sandra de Sá (A
Lua Sabe Quem Eu Sou), Shakirà (Pies Descalzos). Principal
lançamento: Maxi Pan.

'
'

EH �'N7"N'�
0$ «tDre$ e tI«"ç«ri"D$ ÚlrID$ Olilleir« (ti« IIri"e«tleir«
ti« 'f«m.� ilD "",r«mll tlD GUfU, tlD SBr) e Lul. (D
CD",IID,), «mllD$ tlD Clulle tI_ Mulhere$ tle SiD '«uID,
$er«D'«$ fr«"tle$ «tr«pe$ ti« BD«te M«rr«/(eeh, tli« 2,t ,

,rd�m«$entl-feir«. 0$ i"fre$$D$ jti ,Dtlem ser «tll(uiritlD$
« R$ 4,00 "D CDu"tr, &er e "D lIuie/( DtNJ I.«"eh'$.

JOINVILLE

transformararn O' evento em uma promove neste säbado (17),' a
grande festa. Ficou claro que a partir das 23 horas, a sua

galera estava com sede de poder Beertes� (Festa daCerveja), com
prestigiar novamente um festival � a presença da excelente Banda
musical. Os grändes vencedores Legião Urbana Cover, de SãO'

'

!
,

•

Paulo, Além, da fidelidade nO's

- - - - - - - - - - - C
"

1'1 E IV\, Ja\ - - - - - - - - - - - -
oQuinto Elemento
Direção: Luc Besson
ElencO': BruceWillis, Gary Oldmait, Ian HO'lm,Milla JO'vO'vich,...
Gênero: Ficção

deslumbrante séculO' 23. '

O títulO' dO' filme se refere aos

quatrO' elementos da tradiciO'nal

alquimia grega - terra, ar, fogO' e.
água. Re�nidO's, O'S quatrO'
elementO's criaram um quintO': a
vida! BessO'n cO'ncebeu esta
energia - a energia usada para

"

falàr, p�a praticar esportes, até
mesmO' para pensar - cO'mO' uma

cO'isa real, viva, que nunca
desapw:ece, apenas se espalha
por todO' O' universO' e além dele.

.. • Programação vIII/da para o período de 16 a 2215.

___ , __
' 2 IIIi _

eine MOeller 1 - o Quinto Elemento.

(Lançamento nacional).
HoránO's: 14h, 16h30, 19h,21h30.
O Mentiroso.
HO'ránO's: 14h, 16h; 18h,20h,22h.
A Magia das Águas.'
(Lançamento naciO'nál).
HoránO's: 15h, 17h, 19h,21h.

Gine MOeller2-

Gine MOeller 3 -

BLUIl4ENAU
Gine Shopping 1 - O Qulnt9 Elemento.

(Lan@mento,nacional).
.

HoránO's: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
,
'eine ShoPPing 2 .. O Mentiroso.

;

Horános: 14h, 1611, 18h, 20h, 22h.

,

R. Procópio Gomes
de,OUveira, 22

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)

,

371-3633"

TODOMUNDOAlfA DARI
TODOMUNDOAlfAGANHAR'

, - ..

•

•
•

•
.'
•

'.

•

•
•
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�A""ÇA�'
,

Jackson Jaco ,

,
,

�A'

Sempre alegre e simpática tJprendaElaineBento'
, troca de idade neste sábado (17).A coluna deseja
os melhores votos de felicidades

SPÉZIA & elA. LTDA.'
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

DISK-CAÇAMBA - 372�0300
Rua João Januário Ayroso, 772

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

cHimASCU'A CHURRASCARIA '

'm\iJ; GARFO a BOMBACHA
, A,,' ., 371.0292. ramal185 '

�' ", ,rt (Anexo ao ,PoJ:tal de Jaragu6)v&� BR.180 Km 63, n° 5249
,

'

• Especializada em: Bom Atendimento e Higiene
• Completo �tendimento em Rodízios de Carnes no Almoço
eJanta.'

-

• Pi�ha Fatiadar FUé Mignon, Carne de Ovelha e outros;
• BUFFET Completo + 10 tipos 'de saladas. '

XVI RODEIO CRIOULO'

DE JARAGUÁ DO SUL

DE II A I' DE MA10/97

,

O XVI Rodeio iniciou prometendo ser o

. maior de todos os tempos. Pelo
movimento do primeiro dia já se pode
ter uma idéia do que serão os outros

dias que anualmente transformam
Jaraguá do Sul em pura demonstração

do tradicionalismo gaúcho�
N« recepção, durante toda a quinta

feira, não paravam de chl!gar visitantes
oriundos dosmais diversos recantos do

país. Dentro do parque as atrações'
começaram com toda força, sendo que,

,

a exemplo dos anos anteriores; o
destaque foi para as provas de 'laço.

Pássaros ,importados,
filhotes de cães, gatos,
pavão,faüão,gaUn�

.'

&Yn'ßm de'raça gigante; ma,"ecasI I I 'I ��� importadas, cisnes e
, completa linha de rações

FONE: (047) 372·0672 e (047) 983-2010
Rl,la Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul • Sç r

I
�

',IRENECASELEIREIRA
TUDO EM CORTE, PENTEADO, .

PERMANENTE, ACETINAGEM, TINTURA, ÊTC.

Rua Bernardo Dornbusch, 1086
.

'Fone: (047) 372-0728
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

PROGRAMA
16/5197 - Se:xta-fe�ra
• 8:00 • Hasteamento das Bandeiras

- 8:30 - AberturaOficial do Rodeio
• 9:00 - Laçada Pai e Filho �

.: 12:00 � Churrasco

-13:00 - Laçada Individual
- 19:00 • Gineteadas em Cavalos

- 22:00 - Baile com o Grupo "TeM Barbari�ade·

17/519.7 - Sábado

- 8:00 -InícloLaçada Individu�1 Guri e Piá
- 9:30 - Infcio Laçadas em Duplas
-12:00 - Churrasco

, -13:00 -Infcio Fut·boi

- 16:00 - Laçada de Patrões!'

-18:00 .. Gineteadas em Cavalo

- 22:00 - Baile com o "Grupo Rodeio"

18/5/97 - Domingo
- 8:00 - Reinfcio da Laçada em Duplas
- 8:30 .. Infcio da Vaca Parada
.. 11 :00 - Missa Crioula

- 1�:oo .. Churrasco

-13:00 - Fin�das Laçadas
- 14:00 - F'fbO� e Mesa d� Am�rgura
- 15:00 � Final das Laçadas
- 17:00 - Tarde dançante com o "Grupo Rodeio�

- 18:00 - Entregá de Troféus e Prêmios aos

Vencedores

o 19 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779
fUial: 376-8421

COMÉRCIO
DE CARNES

'E FRIOS'
- A melhor carne da cidade -

'

,

'. Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372.()524�371-4547�371-6275

JARA,GUÁ DO SUL - SC
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MÚSICA ..' y.
.

.

"

Spiee Girls - as inglesinhas lilerelrneote debochedes
As metidas e moderninhas do

5piçe Girls (Garotas Temperadas),
um grupo feminino Ing,les de reck,
além de estarem tocendoern Iodes

. .
.

es paradas e estampadas em quase
todas 'as revistas do mundo com

histórias 'levadas' e até um tanto

pornográficas, entraram no 6uinnê5

Book por serem o primeiro grúpo'
feminino de rock que teve suas "

rnosices na primeira parada britânica. '

.

. E esta era realmente a iotençéo .que
as cinco espertas garotàs queriam
conquistar.
As íntegrantes do grupo começ_aram

a vida de estrelas apostando em uma

união, que aconteceu por acaso. Geri,
Emma, Melanie Brown, Victoria e

fÁBRICA E PO&1O
DE ·VENDA& LINfu\
PRAIA E· LINGERÍE

PROMOÇÃO. LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR Ó ESTOQUE

AuaHanrtqueNagel,78 - ÃgLeVerda-Faw:973ct7

irão permanecer por muito. ternpo no

shour biz, ninguém sabe ao certo, .

, .'

'Ginecologia e Obstetrfcia
.

Dr. Dagoberto
QuadrosRoyes

. Melanie tinham um sonho em comum:

entrer no show 'biz. A grande As Splce Girls, geralmente em trajes Insinuantes, acreditam que o talento também é

oportunidede surgiu quando. um
.

a marcs reglstr�da do grupo

produtor procurava lindas garotas sucesso com tanta facilidade. Um' as canções wennebe e 5ay You'll ße
para um projeto fonográfiç:o. C? quadro dos exemplos de que elas realmente There. Alem do premio garantido, as

'. só mudou de figura quando as cinco passaram maus bocados, foi a meninas também conquistaram duas

garotas se corhecerern pessoelmeote experiência de Geri,' que pousou nua estreles do.mundo pop: Elton John e
.

e resolveram tecer o projeto sozinhas,
'

para revistas masculinas de baixo Prince.
, Com uma amizade setada e um nível e de Melanie Brown que Se as nobres ê recentes estrelas
visual que Fez a personelidede trabalhou como .dencerine de strip
marcante de cada uma, as Spice Girls teese ourna boate.

conquistaram sucesso
,

A conseqreçéodo sucesso se deu mas irão; com certeza, marcar o

estrondoso em' c7 países. 0a entrega de duas estetuetes numa início de uma geração que, elérn de
.

Engana-se, porém, quem acha que das meiores fe.stas da música da talento, terá muito mais audácia e
as meninas conseguiram 'garantir o. Gré-Breteohe, o Brit Awards 97, com atrevimento.

Rua joio Mareatlo, 13· Sala iQ5
Edlf(clo Domingos ehlod/nl
Fone: (047) 372·2294
Cep.: 89.251-670
JaraguB do Sul- SC
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.Busca Páginas da .

alucinada revolução
Duas mulheres com Em Lisboa, sob o

.vidas regime Salazarista e

absolutamente .

numa Europa prestes,A

diferentes com uma a entrar na Segunda
devastadora Grande Guerra,
verdade em

.

Pereira (Marcello

(
comum. Cheryl é Mastroíanni) é Q

I .

.
uma típica dona de ' editor de um

casa, dedicada ql:1e importante jornal.
tem como único Dentro deste

I objetivo a harmonia contexto, decide
I

l.
'

de sua família, contratar um

Annie trabalha na . jornalista para
. vida noturna, é escrever' õbitos

.'

carteadora de um antecipados de

cassino, tenta com escritores famosos e

todo esforço c';lidar , grandes poetas ..
de seus filhos e

. Pereira, então, se

conseguir uma defronta com um

I
relação estável com jovem idealista,
alguém. Q·caminho comprometido com

I
das duas se cruzam atividades contra

I
I quando seus ex ... revolucionárias. Esse

maridos raptarn encontro transforma
,

seus filhos. Elas sua vida. Ele abraça
partemem uma

.

com todas as forças
caçada,uma urna causa quer o

aventura em busca toma um homem
.

,

I . das crianças vigiado e perseguido.
desaparecidas,

.Um fugitivo prestes a
prontas a enfrentar escrever suas últimas

qualquer coi-
'.

páginas pelaliberdade
..

.

de expressão.sa para ISSO.
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Museu Parque Malwee - nove anos

recriando a históri� do passado
Criado especialmente para revelar um pouco

da história do'país e da regid'o, o Museu Parque
Malwee completa nove anos de fundaçãotlSã/
88). Idealizado por Wolfgang Weege (fundador
do parque), o museu possui cerca de 17(J0 peças,
onde conta um pouco da história mundial,
possuindo 'principalmente peças de todo o Brasil
e de outrl!s pl!lses, como da Índia.
Hoje, além de valorizar C!- história de Jaraguá

do Sul, o museu organiza e participa de vários
trabalhos elaborados por escolas e pelo próprio

. coordenador, Carlos Cezar Hoffmann. Um dos

exemplos da iniciativa de novos trabalhos é o

projeto '}1Arvore ", que será realizado em

outubro (dias 6 e 10), com o patrocínio cultural
da Malwee Malhas e da Agência Cosmos de
Turismo e, terá como objetivo a conscientização
das crianças junto a importância da preservação

.

do meio ambiente e do próprio Parque Malwee.
O trabalho atingirá cerca de 4.000 crianças das
redes pública e particular.
Outro projeto que acontece dentro do parque é

o ''Acampamento folclórico", que é realizado a

.

cada dois anos e integra vários grupos de dança
alemã de todo o pais, até da Argentina. No ano
passado, o encontro reuniu cerca de 800pessoas
em 42 grupos.
Entre todos os trabalhos desenvolvidos, o

museu vem recebendo um maior número de

freqüência e tem cerca de 97.210 pessoas
registradas em seus livros de controle. Porém,

.
'

possui uma margem de 50.000 que não chegaram
a assinar. Segundo Carlos Cezar Hoffmann. a
maioria dos turistas que vem à Jaraguá do Sul
recebem como opção o Parque Malwee. Mas o
número de visitantes que vem exclusivamente para
o museu,. também obteve um crescimento. "Hoje,
cerca de 30 a 40% dos freqüentadores vêm para
visitar somente o museu ", conclui o coordenador.

Com oito anos de dedicação pela arte do

passado, Hoffmann acredita que a maior

participação da população se deve a preocupação
pelo próprio passado; que estão com o tempo,
ampliando a sensibllidade e apreciando os temas

.

.

que fizeram 'pane do Municipio e da região.

'.
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ivem{o em
EnxaqlUlca, torcicolos, escoliose,
stress, depressao, problemas

.

menstruais, sinusite, rinne, mâ
iligestao, insllnia, etc.'Através
destas técnicas .você conseguirá
obter a cllra radical ou melhor

qualidade de vicia.
.

Dr. Temoglm
Ichrelber PerottI

Pturlpisic6loga (desenvolve trabalho com
lIUUIIrOle,.",ia) Sediada elllCu. c}

Avenida 7 de Setembro, 1924
Tele/one: (041) 362-1648
• Objetivo: ReorgaDizaçlo'

do Sistema de imergia humana .

(limpeza dos ehakras e aura).
,. Auxßio li cura de depressões, stress,

fobias, pesadelos, sistema nervoso, dores
mu�eulares, etc.

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS .

Atende emJangtá do Sul.
mensalmente no eentrei

INTI- Lleeu cIa Vicia - Tel.: 371-U41

QulrolNltlä e
.

Magnetoterapla
INFORMAÇ6ES:
372-1141

. O Museu Nacional de Belas Artes ..

. Masp expõe 33 quadros do mestre do
Impressionismo e reproduz ambientes
de sua casa em Giverny.

VEíCULOS

Carros Nacionais .

e Importados
Rua Barão do Rio Branco,

353 - ceníro .

Fone: 372-1132

Um passeio nosjardír.....
"

.

.

de ClaudeMonet
. Janete Marcatto está trazendo ao seu

.

.

alcance a oportunidade de visitar em
São Paulo a exposição de Claude
Monet que se realizará'no Masp de 21
de maio a 6 dejunho. São 23 quadros
pertencentes àfase conhecida como

. "de Giverny", o jardim da casa do

mestre do impressionismo, onde ele
viveu dos 43 anos até a sua morte, ao

86, em 1926.

Àtividades de grupo (cursos):
A viagem terá saída dia 19 de junho (às ..

HlstátiadaArte, comoprofesso:çOtoF.deSouza. 58Sfeiras.
23h) e chegada em Jaraguá do Sul, no

_DesenhoBásico, com a proíessora Sandra, Casada Culmra 4" fuiras.
dia 22 de junho, em Ónibus leito; para

_ &cultura, com a professora Sigrid, Casa da Cultura. 28S feiras.
- visitar a exposição de ClaudeMonet

,

-ProfeciaCele�(cursoviverlciaJ.-14sesSões),comPauloPoletto,Sendas-Joinville., (no
Museu Nacional de Belas Artes),'

38feiraànoite-gratuito.
também como visita à FundaçãoMaria '.

- Yoga, com Laura, às terças-feiras. Luisa e OscarAmericano, ao Shopping
"

.. Biodança; comClariceC� 68 à noite.
. ,

D & D e aoMube.
Reserve sua vagapelo
fone/fax: 372· -1141

. �tividades individuais (consultas com horamarcada):
_Reorg� do sistema de energia humana (limpeza
dos chakraseaum).Auxílíoäcuradedepressões, estresse,
etc.lnclusive Terapia de vidas passadas. DtalreneZelak,
parapsicóloga.
- Quiropatia' e magnetoterapia, dor lombar, dores de

, cabeça, labirintite, etc. - Dr. Temogim S. Peroni..
.

- Terapeuta de Reiki Il _. tarot e numerologia; shiatsu e

terapia de cristais com 61eos essenciais; com Noemy.
.. Cartas do Caminho Sagrado (com técnicas indígenas) _

..

Cura com o Perdão - I Ching - Renascimento Pessoal -
.

�

Paulo Senda, de Joinville.
.

'

.:Nadir Junkes _ massoterapeuta (massagem relaxante).

- Terapia sobre amenopausa. LüciaHLopes eMilene Butzke.
- CalendárioMala, coin Paulo.

ELETRÓLI.S·E
Qepilação Definitiva

ElimineDEFINITIVAMEN1'E todos os pêlos
.

'in�esejáveis de seu. corpo e rosto.

Método eficiente e seguro.

Infor�ções e.lIemonstraçõe5 sem compromisso.
CLEIDE LOTITO

. \

R. Manoel Luiz da Silva, 139 Oateral Fórum)

Fone: 372-3325

Linha gindstica,.natqção, dança, yoga, ..
company, hot buttered e. acessórios
�ÜO h'challlos pura allllOl.:0 l' all'IHll'Illos

até IIJ:IHI horas l' sühados até IJ:WI horas

Cent., Foca • RUI R.inoldo RIU, 399 • Fon. 3721485

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



Jaragwi do Sul, 16 demaio de 1997

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914·J

VENDAS
CASAS

- Casa em alvenaria com 180m2
(com piscina), terreno com 450m2 -

, Rua José Pavanello (Ilha da Figueira)
Preço: R$ 85.000,00

- Casa com açven�ria com 130m2,
terreno com 450m2 - Rua Francisco Hruscka

(Jgl,Já-Esquerdo)
PreÇo: R$ 40.000,00 permuta-ss por chácara

- Casa em alvenaria com 140m2,
terreno com 450m2 - Rua Adão Maba
(próx. futuras instalações da Prefeitura)

Preço: R$ 60.000,00

TERRENOs
Terreno com 2.504m2

Rua Bertha Weege (próx. Malwee)
Preço: R$ 40.000,00

Terreno com 480m2
Rua Eugênio Lessmann (próx. Ed. Carvalho)

Preço: R$ 50.000,00

Terreno com 420m2 (murado)'
Rua Adão Noroski (Vila Lenzi)

Preço: R$ 18.000,00

LOCAÇÕES
Casa de madeira, contendo 3 dormitórios, sàla,
copa, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.

Rua Guilherme Hering, 75
'

(próx. Churrascaria Cápilé)

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

Rua Procópio Gomes - Ed. Maguilú
Apto. 05 - Bloco "A"

CORREIODOPOvo.7

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

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

�---
CRECI Nil 1589 J

I
I
I
I
I
I"

'-- ..
I
I
I
I
,I
I

,

TERRENOS .
'

1 LotedeesquinaLot. Kuis

Manf,rini
lote n°46 -

R,$8,500,001Lote eI 950m2 Lot. LuisManfrini lote n° 47 - R$ 8.000,00
Terreno el1.54Om2 pröx. Sear - Centro - R$ 100.000,00

,

Terreno el5.184m2 Rua 199 (Vila Nova) R$ 140.000,00

1
:�r;;.��Mafrini (comfundamentodecasa (loten° 139)

I'Terreno RuaDomingos daNova eI 260m2 - R$ 75.000,00
Terrenoel85.000m2Molhaaoladodagruta-R$90.000,00
Terreno eI 575m2 Lot. Versalies n (Lot. n° 53) Fora de
enchente - R$ 15.000,00 '

"

1 casamadeirael4Om2_��!�m_R$15,000,001 '

Casa em alvenaria el1Q0m2 Ana Paula n - R$ 35.000,00
, Casa em alvenaría aproximadamente 300m2 - Jaraguá-

,

, Esquerdo - R$ 95.000,00
,

'

Casa em construção, (alvenaria) 1QOm2 (3 quartos, 1 suãe,
.

'I
sala, 1 banheiro, COZinha"

,laVanderia)
Jaraguä-Bsquerdo -

'I
R$ 28.000,00 '

,

Casa mista com 110m2 Rua 326 José Narloch - Jaraguá-
Esquerdo - R$ 18.000,00

'

Ih Águano Ana PauiaIV lote n° 100 - R$ 15.000,00

COBERTURA

1
Apto. Edifício Argos com 250m2 - R$ 200.000,00

1LOTESFINANCIADOSAPARTIRDE
R$l.000,OODEENTRADA
LoteamentoCiriloZanghelini
LoteamentoOuro Verde

1 LOTES FINANCIADOSAPARTIRDE 1R$ 2.000,00DEENTRADA
Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

VENDAS
Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarketPlace, rua Reinoldo RaU, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
Venda de lotes financiados 'no Lot.' Vicenzi e Gadotti Bairro 8to. Antonio
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupâ com 131.000,OO11l2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, 'luz e água.
Chácara à 6km do centro com 50.000,OOm2

FONE: (047) 372-2734
Vende

TERRENOS

I· Terrenos c/378m", Rua 683 [)I Juliana - Barra· R$ 13.000,00 I• Terreno c/384m". Jardim Hruschka • II - SIlo Luis - R$ 3.000.00 entrada + 20

I
x R$ 300.00 .'

'I• Lotes Res, Imperador· R. Joio J. Ayroso, R$ 3.000,00 enlrada e + 3Ox233,33
lotai R$ 10.000;00 '

• Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee· 20% entrada. saldo em 3Ox. total

I R$ 10.000,00 "I- Terreno c/450m2• Lot. ,Papp - aceita f'.4OOO ou Meroedes 808· R$ 22,000,00

1-
Terreno c/l.384.5OmI- R. August.O SchwallZ. Amlzada • R$6,500.00 em

12x.1- Terreno c/140.480.00m2. Ribeirio,Grande da luz. keI!a trocar por lerreno
na berra do Rio Cerro • R$ 20,000,00

1-
Terreno cl 448,()()mI. Loteamento Papp Rua 541 - RS 26.000,00 "

I• Terreno c/ 225,ooo,()()mI, no Bairro Amlzada, distante 4 km do centro • R$
350,00 (financiado)
• Terreno c/315.00m". Lot Dayane. BaIrro SIlo Luis· RS 2.400.00 da entrada +

136 x R$ 266,00
.

.

Ismos

I·SftloC/37.ooo,oo,casamista.. C/100m2aoutradamadelrÍlC/70m1,umalagoa'lespaço para !'Iovas lagoas, 15,OOQmI,em paslagarn, Iocallzadoem RIoá da Luz�
TIaMacucoGranda, dlstantem 10krn damalweeaceltacasasnaBarracomoparte .

I do pegamento - R$ 27.000,00 • parcelado. I• Sftlo c/ 14.6OOmI. larreno um pouco irregular, com casas da madeira de
é7,5Om2• 3 qtos, com árvoras ,frutfferas, Palmko. rIbelrio pera lagoas - R$

126.000,00
• aceHa carro alé R$ 4,000,00. I• Chácarà c/ 115.000mt, Rio-Cerro II, dlstanle 700mis do aslaHo, casa da

alvenaria c/170m1, garagem, çhurrasquaira, dois aviários pl 12.000 lrang<l$ com

I automático, 50% da área plalnà, bastanle água pára lazer lagoas· 50%enlrada'lacaHa carro novo, saldo a combinar· lolal R$ 65.000,00' ,

I CASAS 'I• Cesadamadllirac/7Om2Ierrenoc/2.101m"- RuaHorlicioRubIni, 706, na Barra
• R$ 35.000,00. '

I· casa alvenaria c/eomo,lerrano c/600m2, THa Klein, 3km após ParqueMalwee I• R$ 15.000,00
.

, CaB!l alv, c/gomo. tarrano c; 6Q9mI. R. Allrado Behnke • Bairro SIlo Luis· R$ ,

123.000,00' .

I• Casa mts)8 c/180m" ,R. Maria Nagel, 202 - Bairro SAo Luis· RS 20.000,00
• Casa de alv. sam�acabada, Rua Elisa Maess, Tifa da Mosca· Lot. Milbratz •

I aceHa carro R$ 20.000,00 '. I• Casa de alvenaria c/ 152m2, 3 quartos, garagem pl 2 carros • Rua Oscar .

Schneider, na Barra do Rio Cero - R$ 26.500,00 ,

'

I· casa. de alvenaria C/12O,()()mI, 3 qua.rtos, Ioda murada. lerreno C/568,()()mI'1•

beirro SIlo Luis - R$ 45,000,00 .

• Cesa mista e lanchonete C/12O,()()mI, Rio Cerro II - R$ 25.000,00 (parcelado)

I·CesaalvenariaC/12O,OOm,2.ga,ragem,2bwc,lerrenoC/668,25mt(15X45.75)·1R$ 22.000,00 aceba carro. negociável.
'

I LOCAÇAo "

I• Apto. 2 quartos - R. Horliclo Rubini, defronle NANETE • R$ 230,00
• Casa madeira c/ 2 qtos, garagem, 2.000mls, após Parque de Malwee • R$ ,

I'�OO "

I• Casa alv. 2 qtos, Ribeirio G. da Luz, 1523·�x, Cevai, casa nO3· R$ 130,00
• Salacomerclaic/l00m2- Rua Pastor A. ScMaider, 1.412 na BARRADO RIO

I
CERRO· R$ 250,00'

'I• CaSll alv. 3qtOS, ,garagem - R. WollgangWaage sinD, na BARRA" após Parque
Malwae • R$ 200,00 .', '

I· Casamadeira c/2 quartos, distante 2.000mts do Parq�e Malwae· R$ 200,00 I• Gaipão conslr. mista c/100m2, para ber, discoteca, oliclna, marcenaria, 2km ,

após Malwee - R$ 250,00
.

I'
Casa de madeira c/2 quartos, Rua 634, fundos, Ha Martins - R$,200,OO I.

• Casa de alvenarTa c/4 quartos, garagam - Rua AHredo B8hnke, 430 R$ 250,00
• Casa de alvenaria el2 quartos, garagem,lavenderia, Rua Ablamo Pradi; 212, •

I casa 02 • R$ 230,00 ' ,

I• Casa, de alvenaria el3 quartos, garagem, lavanderia'· Rua bramo Pradi, 212,
casa 01 • R$ 280,00

1- Casa de madeira eI 3 quartos, Rua 634, Bairro SIlo Luis· THa M.rtlris •

IR$ 250,00
'

• ,1 apío, el2 quartos + garagem - R. PastorAlberto Schneider, 1167· R$ 270,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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�
HUMANA
- -_..

INFORMA

CORRElOOO ,oVá

TRABALHO.
CORREIO�_POVO-HUMANA TE'Mp'ORA'RIO I
AUX. EsCRiTÓRIO

l r

'

'

,,"'.
VIVIANE 372.0276' INFORMF·SE NA HUMANA. SOBRE A

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO o Indivíduo: Outro enfoque do Trabalho Temporário:;PROGRAMADOR,
HEITOR

.

" 371 ..8098 Com o surgimento de novas propostas em relação a

COMPRAs E" 7\.TOE' 7\.THEr 7fDO Contrato de Traba1ho Temporário ouviu-se muitas análises

JUDITE ' 372.3241
.1 � I .1 W � .1lJl\.' posicioaameetos sobre as questões intrínsecas a este no

i"1"r.t DI lG' ALlr"AlAfEN'IT"fl o
se refere ao "genérico", ou seja, no indivíduo ea

RE��PCIONISTA ß.1".11..1l U&J classe - categoria. A partir das preposições estabeleceram
SILVIA 371.6554 INFORMAÇOES NAHUMANA divergâ:J.cias entre os Sindicatos dos Traba1hadores, Patron

.'

CARGOS E sALÁRIos" . e o Governo, cada qual defendendo o direito a quem 1h'
SILVESTRE 372.Z636

Eng'. M'EC,ÂNICO o'u ,PROJETISTA
confere a obrigação - oque é plausível, No entanto di

, TECÊLÃO " disto tudo deixou-se a margemda discussão o indivíduo, qu
ARLINDO, 975.0934 COM EXPERI�aA..,:

'

porsisótambémmereceatm.ção.
INSTALAC;ÕES HIDRAuliCAS E ELfl'RICA, Preocupa-nos saber antes detudo que o Traba1ho TemporáriTEC. CONTAD.

CALDEIRARIA"PROCESSOS MECt\NICOS E CAD. vem atender a necessidade de muitas pessoas as quais, p
DANIEL

-, ,

979.0074 sua realização pessoal e profissional Optam por traba1h
SECRETARIA � '" neste regimeporque carecem demudanças. Estas pessoas

, ANGEJJIA 372.3056 M',"AREEN, ,EI'R,',O, a mudança como seu agente' motivacional i para

VENDEDORA disposição e dedicação, pois são os novos desafios qu

SILVIA 973.5530
(UM EXPERIENl:IA EM: norteiam seu interesse 'pelo trabalho, Elas possuem nos tra

'

, �FÁBRI[AÇÂO OE, MÚ,'VEIS EM SÉRIE. de sua personalidade o desejo de estarem sempre buscan
AUXll.JAR CONTÁBIL .... � novos relacionamentos, ambieirtes e atividades para não'

VIVIANE 372.0276 encontrarem em estado detédio e conseqüente apatia.
'_' MOTORISTAAUTO.' (. , TEC,'ElÄO J. (COST,UREIRA J É importaoIe salientar que o sujeito a que eIÚIIlOS nos

NELSON 372.3315 _ _ _ .

referindo realiza o Traba1ho Temporário não em função da
crise econômica - que' o leva ao desemprego - mas para

EADux.SONDE ESCRIT3'71Ó.8RI0504 ' (, -lIlfJ-A/JfJ. /JE _AIMA_ ) atmder a seu desejó maior de realização, este sujeito p
,

_

•" .",.. ."."".
.

perfil específico, e1enão se adapta ou se submete ao Trabalh

MOTORISTA AUTO. Temporário, ele efetivamente encontra satisfação nesta forma
CESAR 3718953 rBSTAMPADORA 1DI MALHA�

de Contrato da mesma forma que os sujeitos que ocup

É
'A' , 'fim9ÕeS em cargos efetivos a encontram na rotina' e na

T C. ELETRONICO,' COM EXPE:RllThlCIA COMPROVADA �' estabilidade.
'

,

ELEANA 371; 1 054 O perfil dos trabalhadores temporários é do eterno aprendiz,
cRONOMETRISTA .

'.BCANI-'CO DD do.aveatureiro (no seu bom conceito), são pessoas ansi

NEULSI" 973.8068 �

"' .LY.l
,

"

"
"

'.DI por descobrir mundos novos, ampliar seus relacionamc;ntos
AUX. DE ESCRITÓRIO ',. A '�"f",CÃ'O' acima de tudo lião prender-se a nada - ele se faz útil até o

.uu..ft..L� U � JlI.L�'. momento em que exista satisfaço por sua parte e por parte dOROSE 973.3771
,

00""�-,. -a-..
. d

. . .

. - A4r'�U.I.A - emprega or, razão esta que por muitas vezes estes SUjeitos
DESENIßSTA TÊXTIL CADBIRARIA., �QtJDJAS, li SOLD são inclusive efetivados pelas empresas nas quais pretfndiam
ANGELO 374.0228 ,; somente passar, pois, cada dia mais transformam-

'

CONTADOR .
.

empresas em ambientes que' admitem mudanças
LillZ ,634.0568 OPERADOR REpRESENTANTE empreendimentos e o perfil destes sujeitos de espírito
RECEPCIONISTA DE VEND,AS COMERCIAL reaovador faz-senecessärío,

conteoçäo de malhas A partir desta análise pretendemos mostrar que as pessoasFERNANDA 973.8806 com veículo próprio, éorn carro próprio que realizam o Traba1ho Temporário não devem ser vista
AUX. PRODUÇÃO simplesmente como inconstante e inconseqüentes, mas sim

'

CARMEN. 973.8474

(
,.v .

)
portadoras grandepotencial a ser aproveitado na nova ordem

'

.AUX. ESC}UTÓRIO
�

""�'�fJ6 " tfJlIS66tl'S de gerêaciamento de', empresa eXistente na

CARLA 371.3864 -
" e • contemporaneidade.

�--�--------------------�--�
VENDEDORA 'PINTOR DE MO'NTADOR

Para atender de forma global e conCatenada à nossos'

SILVIA " 973.5530 Clientes integraram-se os esforços técnicos da:
.

AUX. ESCRITÓRIO ESTR!}TURAS DE�MÁQUINA,5 FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

CLEITON' 372.2505 'METÁLICAS
.'

e
c••..,.u��c;::.:.:.m" • ., COM EXPERIEICIA HUMANA ASSI!SSORIA I!M RH

Classi-Emprego
uma Parceria

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
.MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO l- AUDIOMETRIA
RECRVTAMENTO E SELEÇÃO .. CURSOS NA ÁREA DE RH

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO -

'

.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo eg.255-24O - JARAGuA 00 SUL - SC

HUMANA Fone: (047) 371.�11, Fax: 372;1091 ,E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR, ,

..

ASSESSORIA EM IH '-- ..;._A_'_H_U_M_A_N_A...::;.."_É_P_A_,_R_T_E_,.-..D__E_S_U_A_;..·E!_M_P_R_E!_S_'A_I _
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Jaraguá do Sul, 16 demaio de 1997 CLASSIFICADOS DE/ VEÍCULOS CORREIODOPOVO - 9

GUARAMIRIM
,

JARAGUA DO SUL
,

VEICULOS NOVOS
PaIIoED vermelho 97 OKm
Corsa super 1.0 vermelho 97 OKm
Aat Pálio Ed 1.0 azul 97 OKm MB 1214/51 "branca OK
GoIm11.6 branca 97 OKm MB 1218/48 branca OK

, Ford KA azul 97 OKm MB 1218/51 diversas OK
Pálio EDX 2pts 97 OKm

MB 709 chassi branca 94
Corsa Wind 97 OKm
Corsa Plus CPL 97 OKm V.W. 14210 truque carroço

' bege 91

Pálio EL 2pts 1.5 97 OKm VW 7.90 Caro graneleira branca 90

Pálio EL 4pts 1.5 97 OKm ' Ford F- 11000 Toco carroceria branca " 89'
Corsa Sedan GL 97 OKm V.W. 14210 truque carroço branca 89

ParatiCLImi 97 0I<n) Ford Cargo 1418 branca 89
'Kadett GL 1.8 97 OKm F-4000 cinza 88
Tipo 1.6'mpi 97 OKm '

Carreta Pastri III eixo, branca 87
Logus CLI OKm V.W. 11130 Truque Carroceria azul ,86
GolfGL 1'.8 97 OKm

Tempra 8v + ar 97 OKm
F-4000 baú térmico vermelha 85

Tempra 16v + ar 97 OKm Volvo N 1O cavalo mecânico XH branco 85

Vectra GL 97 OKm VW 6.90 amarela 84

Vectra GlS 97 OKm MB 1929 truque pneumático basculante 14m verde 83

Vectra CD 97 OKm Chevrolet toco earroç. 'vermelha
'

83

OmegaGLS 2.2 97 OKm Chevrolet toco carrocería motor 1113 bege , 81

OmegaCD4.1 97 0Km F-100 azul 80
Santana mi 1.8 97 OKm MB 1513 turbo truque chassi vermelha 79
Santana mi 2.000 97 0Km ,M.B. 1519 trucado branca 79
Ranger XL OKrri

Chevrolet chassi azul 78
S-10 sp

\ 97 0Km
S-10 Extend Cab 4.3 97 0Km Ford F-600 azul 76

F-1000HSD 97 OKm 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.1113 azul 69

JARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIM
VEíCULOS USADOS VEíCULOS USADOS

PálioEDX azul gas. 96 Kadett GI cl trio azul ale. 95
.

Logus GL 1.8 cinza ale. 95 Kombi' branca ale. 93

KadettGSi preto gas. 95 Kadett SL preto gas. 93

Uno Mille branco' gas., 93 Tempra roxa' gas. ,93

Monza Classie azul gas. 91 ElsaSL vermelha gas. 91

Kadett verde gas. 90 Monza Classie Se 2.0 marrom gas. 90

DeIRey· cinza ale. 89
Del ReyGLX azul, gas. 90

,Voyage vermelha ale. 89 OpalaComodoro cinza ale. 87

Mon� cinza ale.
Fiat 147 branca ale. 86

88
Marajó bepeMonZa:'SLE preto ate,

gas. 85
87

Escort L verde ale. 85
Gol bege ale 87 Parat! cinza ale. 85
Escort GL azul gas. 87 Saveiro brénea alc, 85
Monza ,verde �s. '87 Voyage branca' ale. 84
Chevette marrom ale. 85 Passat cinza gas. 82
Chevette preto ale. 84 Del Rey branca 'gas. 82 '

Marájó branca ale. 83 qpala Comodo�o cinza gas. 82

DelRey , tJege ale. 83 ' Corc&!II., 'bran�à,', gas. : 81

P�t·
I.

, f>,.','"

'branco , g�s.( ,80 ',Passat ; beg� ,gas. 79�. }.. -�,'10., 'i' J. '.,

Fusca bege gas. 74 Fusca amarela 'gas. 78

FuscAo amarelo 73 Fusca branca gas. 74

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

Ra..a ...JC>i ...."iile nº 3573
FC> ....e(047)37�-9B22

...JA.RA.GU.Á. DO SUL - SC

prata
branco
bordö
verde met.

, branco
branco
branco
azul
bordö
branco
prata
branco
vermelho,
vermelho
verde met.
verde
verde
vermelho
preto
prata
ouro

prata
azul
prata
azul
vermelho

, branco
prata
prata
bege
amarelo
branca

,
Eseort Hobby 96

Tempra 16v completo 95
Tempra turbo 95
Pointer GLI 95'
Goi CU 95
Corsa Wind 95
Goi Rolling Stones (consore) 95
ParatiCL' 94
Verona Guia 94

Peugeot sxi 94
Monza SLE 4pts. 93
Uno Mille Eletron. 93
Escort GL 93
Kadett 93
Versailles GL 92
ParatiGL 92
GoIGTI 92
Eseort Guia 9Q
,Escort XR3 89
Goi CL 89
Del ReyGuia 88
Esco!1 GL "",88
Opala 87
GolGL 87
Del ReyGLX 87
Del Rey Guia 86
Eseort 86
PampaGL 86
Voyage Plus 86
Fusca' 79
Fusca ,77
Brasma '76'

gas.
gas.
,gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas:
gas
gas.
gas.
gas,
gas.
gas.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
gas.
gas.
gas.
gas.

,
'

"

'AUTONOVO,'
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS'AS
MARCAS A PRONTA

ENTReGA. DIRETO PARA
O CONSUMIDOR COM O

MELHOR PEÇO oo
MERCADO.

ACEITAMOS'CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO •

R_ JOINVILLE, 2050

FONE/FAX (047)
371�1574 / 973-9753

Especialtzada em todas as linhas nacionais

Pára-lama Fusca - R$ 25,00
Pára-choque Fusca - R$ 20,09 ;.

,. Farol Fusca - R$ 8,00

.�Edicar�
Comércio de Auto
Peças e Ace..órios

Ltda. -ME
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CORREIODOPOVO -10 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 16 demaio de 1

PÁRA·BRISAS JARAGUÁ
ComérciodeVidrosNovos eUsados paraAutos

Colocação dePára-BrisaColado
Pára·brisaOmega. R$l80,OO clcolocação
Pára·brisa Gol· R$ 65,00 cl colocação

Rua Jolnvllle, 2655 Pára·brisa Gol· R$ 65,00 cl colocação '

<ao lado da Arweg) Pára-brisa Corsa degrade· R$160,00 cl colocação
Vila Lalau Pára·biisa Pálio degrade· R$190,00 clcolocação

Jaragué do Sul - SC Pára-brisaCaminhãoVolkswagen. R$125,00 clcolocação
Fone: 371-5547 VidroPorfaEscort·R$33,00

Pagamentocomcheque�o.

DalpráMotos
CG 125lltan • 96 • 2.8{)O,OO avo ou 1.00'0,0 entro + 12 x de 241,00
Sahara 350
ROZ135
CG 125
CBX750F
OT180
CBR450SR
Teneré 600
CG 125
CG 125
CG125

• 91 • 4 . .300,00 avo ou 2.000,00 entro + 12 x de 308,00
• 91 • 1.800,00 avo ou 800,00 entr.. + 12 x de 134,00
·91 ·2.100,00 avo ou 800,00 entro +. 12 x de 174,00
• 90 • �.500,OO avo ou 4.000,00 entro + 12 x de 603,00
·90·2.100,00 avo ou 1.000,00 entro + 12 x de 147,00
• 89 • 5.000,00 avo ou 2.500,00 entro + 12 x de 335,00
• 89 • 4.500,00 avo ou 2.000,00 entro + 12 x de 335,00
• 88 • 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,00
• 86 • 1.600,00 avo ou 600,00 entro + 12 x de 134,00
·80 • 1.000,00 avo ou 400,00 entro + 12 x de 80,00

R, JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 860 -ILHA DA FIGUEIRA - SALA 2

� 372-3276 - JARAGUÁ DO SUL - SC

"

PER,CA PESO!
Com saúde;muitas medídase celulite. Eliminando a flacidez
sem fazer exercício. Produto totalmentê natural. Peça hoje
mesmo o seu produto. Ligue para 371-5475 com Marlise
em horário comercial.

.

Proteção de Fibra intêrna para todos os
modelos.de Pick-Up. Fiat, Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro, D20 eFI000

CIV·EL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 973-9972

AR CONDICIONADO -

Consul 7500 BTUs, ar FUSCA-procura�ieFusca
quente e frio, NOVO na em excelente estado de
caixa por R$ 500,00 à conservação, paga-se à
vista ou_ à prazo vista. Tratar fone 973-

negociável. Tratar 372- 5406.
3303 ou 975-1996.

PROCURA-SE - moças
'TELEFONE' - vendo para dividir aluguel de
residencial. Tratar 322- apartamento na rua

9662. Reinoldo Rau, tratar pelo
fone 372-0406 com Heike

BARBADA! ou Ariane.
Lindo Apartamento, novo
com 125!,,-2, 1DOm dapraia,
com vista para o mar na

praia de Bombinhas/SC.
ValorR$ 50mil. Vendopor
R$ 35 mil, aceito carro ou

troco por apartamento,
casa, sítio. Tratar telefone
(041 )452-2360.

BEUNA - ano 91, gasolina
por R$ 7.500,00 ou troco

por carro de menor valon
Contato 97�-5623.

PICK-UPWIUJS - ano 73,
6cc traçada por R$
4.500,00. Tratar 973-
5623.

km, cor azul, estado de
nova. Tratar 975-0419.

VENDE-SE - 'Confeitaria,
mercearia e lanchonete,
localizada no anel viário
central de Jaraguá do Sul,
rua Barão do Rio Branco,
ponto comercial a mais de
12 ano� com

equipamentos e móveis
modernos com menos de
um ano de uso, sala
climatizada com espaço
para instalação de

padaria. Motivo: outro
negócio. Tratar pelo fone
(047) 973-9713.

CASA - mista com 90m2,
terreno com 530m2 no

centro de Massaranduba,
aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar com

Alexandre no 371-3444
ou 372-3707.

..

VENDO -fogão de 4 bocas
por R$ 120,00, e um

aparelho de som CCEpor
R$ 50,00. Tratar 392-
3138.

F-1000 - cabine dupla ano KADETT - vendo ou troco,
88, turbinada com 57 mil ano 94. Tratar 392-3138.

LIMPO - caixa da águ
marque um dia e u

,

horário pelo fone 37
8235. e

c

(

TROCA-SE - Gol CLmotor

1.8, ano 91, cor metálico.'
Troco por Camionete F-,
1000 ou D-20 no valor de
R$ 12 mil. Tratar 371-
7831 pela manhã com

Juarez.

PROCURA-SE
programador que sai,
trabalhar com Gene

interessados ligar pa
371-7764 falar co

Maurício ou Gisele.

PRECISA-SE
cortador com prática
risco e cesto par
trabalhar em Corupá.
Tratar 375-1253.

MÁQUINAS - vendo

máquinas, uma Reta po
R$ 200,00 e uma Zi

Zag porR$ 400,00; um
Overloch 6500 pontos
marca GN 6 semi-nova
R$ 400,00; uma

Interloch marca Narbor
R$

'.

600, 00 e uma

Cobertura Phoner

agulhas portátil R

200,00. Tratar co

Narana no 371-9431 o

na rua Max Wilhelm,
860.

VENDO - Locadora de

Games, tratar no 981-
4097 ou 328-Q907
(Blumenau).

MONZA GL - ano 95, 4
portas, vermelho,
gasolina, completo
(menos ar). Aceito troca,
valor R$ 14, mil. Tratar
371-2206.

Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

COMPRA-SE - Comércio
ou Indústria de pequeno

,porte em atividades.
Tratar 372-3647 com Ivo.
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.

CLASSIFICADOS CORREIODOPOvo�ll

MERC'ßARIA
.

- vendo

Mercearia Lary, na rua

WalterMarquardt, 1193 com
estoque: Tratar 372':'3017
após 20horas em frente ao

Correio do Povo. G RACPLIDA., ,

TELEFONE - vendo prefixo
372 por R$ 2mil, contatos
975-2184 com Italiano.

ALUGA-SE - sala comercial
'nova no Calçadão da

Marechal, com 60m,2, ]Opiso.
Tratar 372-0405.

URGENTE - vendo título do
ClubeAtlético Baependipor
apenas R$ 400,00. Contatos
372-0284.

ALUGA-SE - ponto para
Supermercado com moradia

. noAna Paula IL Tratar com.

Cézar pelo telefone 981-
7141. ,Consulte-nos 1919
KADET CL - ano 93 por R$
lõmil. Tratar com Clóvis no

. 376-6014.
'
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PUBLICÀ ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 16 demaio de 1

EDITALALrUGUEL·, '

DETRAJES
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e OfiCiai

, Comarca de Jaraguá do Sul, �stado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
Protesto os Tltulos contra:FONE: 372-3349

8UA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184 Anodiplac Plaq. Anodizadas Ltda. - R. Fràncisco Hruschka, 897 - Nesta;
,

Airedim Borges dos Santos - Av; Mal. Deodoro da Fonseca, 9 - Nesta;
Antonio Vilmar Inaeio - R. Joaquim F. de Paula, 215 -Nesta:
By House Ind. e Com. Ltda. - R. Procópio Gomes de Oliveira, 1242 - Nesta;
Construções Goulart E. M. Jaraguá -.R. Conrad Riegel, 35 - Nesta;
Cláudio de Oliveira - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 400 - Nesta;
Canaveral Com, Prod: Limpeza eHig. Ltda. - R. CaboHarry Hadíich, 790 - Nesta..
Canavejal Com. Prado de Limpeza Ltda. � R. CaboHarry Hadlich, 790 - Nesta;
Comercial Osnir J. Andreazza Ltda. - R. 833 - Ermelina T�,!'Aenel, 118 - BR 280.,. Nes

Comércio e Representações NMP Ltda. - R. Prefeito Venceslau Borini, 1554 - Nest

Daimler Industrial- ME - R. Procópio Gomes de Oliveira, 2623 - BI. B ., Nesta;
Eletro ProdutosWersta Ltda. - R. Gumercindoda Silva- Nesta;
Feres Dequech Filho - R. José Fontana, 135 - Nesta;

,

Gosch Madeiras Ltda, - R. Rio Grande do Sul, 165 CX P 76 - Nesta;
Gosch Madeiras Ltda. - R. Rio Grande do Sul, 165 CX P 76 - Nesta;
Hilario Minatti - Av. Mal. D�odoro da Fonseca, 833 sala 107 - Nesta;
Ino volles - Av. Mal. Deodoro, 856 sala 107 - Nesta;

João, Lopes Pereira - R Itajar, 55 - Nesta;
Loja de Móveis Andreoni Ltda. - R. João Planinscheck - Nesta;

.
"

Leo Fabio da Veiga - R" João Januário, 1726 - Nesta;
Marcelo José Bayestorff - R. João Marcatto, 255 - Nesta;
Malharia Veste Bem Ltda. - R. BR-280 Km 219 - Água Verde - Nesta;
Marlene Viergutz - R Itájar, 55 - Nesta;
M�rta Joanita'W dos Santos - R. Três Rios do Norte (Supermercado Santo Antonio
- Nesta;
'Marion Armando Fava - R. Jose Roza sInD - Loteamento Roza - Nesta: ,

-Marclo de Jesus C. Gonçalves - R. Av. Mal. Deodoro, 855 sala 107. - Nesta;
Normando e Bosco Com. Repres. Ltda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta;
Refrigeração Jaraguá Ltda. - R. Horácio �ubini sInD -,Nesta;
Roque Heitor Gonçalves - R. Pomedore, 52 - Nesta;

•

Rogério da Silv,a Pré-Moldados - ME - R. Bernardo Dornbusch s/nDVila Lalau- Nesta;
Transportes Arenor Ltda. - R. Estrada Rio da Luz sInD - Nesta;
Viviane Rauber - R. Pref. José Bauer - Lat. 71'1 - Nesta;
Zelir Aparecida Mapan - ME - R. Manoel Francisco da Costa, sInD - Nesta.

'PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do ]O Distrito da' Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarin(l,faz saber que compareceram neste Cartório
.

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:'
, '

EDITAL N° 21.106 de 13-03-1997
MARCEWCORSINIEMARLIGJmFFMACIEL

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, natural de Rio Bom, Paraná, domiciliado e
residente na Rua LuizPicolli, 636, VilaRau, nesta cidade, filho de José Edvard Corsini e
Marlene Perez Corsini,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de SãoMiguel do Iguaçu, Paraná,
domiciliada e residente na RuaErvino Nicoluzzi, 44, EstradaNova, nesta cidade, filha de
Gilmar Maciel eCeniraGreffMaciel.

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandeipassar o presente Editâl, que
serápublicado pela �mprensa e em Cartório, onde será afixadopor 15'(qui"ze) dias-.

BEL.PATRICIATAVARESDACUNHAMELWGOMES
TABELIÃEOFICIALDOREGISTRODEPROTESTOS

CO�CADEJARAGUÁDOSUL
CGCMF: 83.545.525/0001-30 - FONE: 371-1935

SANTACATARINA - BRASIL
EDITALESPECIALDEFAUNCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMAçÃO PE FAL�NCIA faço saber aoresponsävel pelos Títulos
abaixo relacionàdos, que-os mesmos se acham nesteOfício de Protestos para serem PROTESTADOS
em 22 de maio de 1997, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar; ou postularjudicialmente sustação de protesto ao apresentardeclaração
de resposta por escrito.
Este EDITAL é expedido em virtude de não constar o endereço completo.
ESP. DP. 3726 - VENCIMENTO 31.03.97 - VALOR: R$ 821,63
ESP. DP. 3460 - VENCIMENTO 24.03.97 - VALOR: R$ 821,63
ESP. DP. 2851 .. VENCIMENTO 26.03.97 _ VALOR: R$138,87
ESP. PP:3333 - VENCIMENTO _ 21.03.97 - VALOR: R$ 821,63
DEVEDOR: LIAMAR COM. MATS. CONSTR. LTDA.
ocro. CGC/MF..OO.825.62210001-59 "

CREDOR: CIA. PE CIMENTO POR'fLAND RIO BRANCO.
Na forma do Art. 883 doCódigo de ProcessoCivile Decreto Lei n° 7.661/45 - Art. lO, e Provimento 161
93daCGJSC.

.

Jaraguá do Sul, 14 demaio de 1997
Ilton Hoffmann

Tabeli�o Substituto

LS/JaragLlá do Sul, 14 de maio de 1997

IIton H'offmann

Tabelião Substituto

Comunicado
Comunicamos queporum lapso.de nosso departamento financeirofomos citados
a comparecer no Tabelionato. Mas informamos que imédiatamenté foram
tornadas asmedidas necessárias, não ocasionandoprejuízo nenhum aos nossos

fornecedores.

Terraplenagem Vargas Ltda�
PREÇOS DE FÁBRICA
EncomendaS de lembranças em

cristal para casamentos,
comunhões eoutros

A, partir de R$ .. 1,50
i

Se vOf:ê está procurand'o um namorado •••

RuaVdncIodasuv.PorIo, "
l.-----1'·

I�
1°Posto de Vendas

de Cristais' âe

Iaraguâ do Sul

WEOI

'Nós não temosff

Mas � ,presenfe para conquist'á-Io
•••Ah, isso ,.ós temos!

'

. r

PRESENTES PARA
TODAS AS· DATAS.

M�rechal, 796 - Fone: 371-2811

i
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• No próximo dia sete de junho Será servida deliciosa
feijoada, a partir das I Ih30 no Quartel da Polfcia
Militar. Os cartões/convites já estão a venda por

apenas RS 5 cada. A arrecadação servirá paramanter
atividades filantrópicas na cidade."

• ,OCampeonato Sul Americano de Futebol, categorias
Mirim, Infantil, Infanto e Juvenil, será realizado em
Jaraguá do Sul, no dia 18 de julho. A,Escola de Futebol
Rubtar, que participa pela segunda vez consecutiva,
sediará uma das chaves, com participação de

Argentina, Uruguai, Bolívia,Chile e Brasil. '

• A Joalheria Elísabeth, dos amigos Aldo e Beth, com
muitas novidades em jóias, óculos, relógios e artigos,
para presentes. Vale conferir, ali. na Marechal'
Deodoro, 632, ao lado da Igreja Matriz.'

,

• A edição número 19 do "Corupá é Notícia", já,está
nas bancas e em todos os recantos do Município,
vizinho. O informativo, editado pela MSP
Publicidade, destaca os acontecimentos, obras e

outras notícias do município centenário.
• Domingo (18), em Pomerode, no ginásio de esportes

da Festa Pomerana, às 17h30, Oscar, o mão santa,
com o basquete do Corinthias (SP). Um superjogo
de basquete, com ómaior atleta dos últimos tempos,
do nosso basquete. Ingressos' em Jaraguá do Sul,
no BaratoMaria, Getúlio Vargas; 100. A promoção é
do Conjunto Educacional Dr. Blumeoau, que
completa 40 anos de atividades.
• Comunidade Nossa Senhora Rainha da paz (Vila

Nova), promove sua tradicional festa anual, amanhã
, (17) e domingo (18). Celebração de Missa amanhã às
17 :30 e domingo às dez horas. Durante os dois dias,
festejos populares, jogos, diversões, bingos, muita
comida·emúsica ao vivo. Participe.
• A Semana da Enfermagem, que teve início na última

segunda-feira (12), será encerrada amanhã com a

tradicional gincana, Várias atividades foram

desenvolvidas, COq1 participação de integrates dos

Hospitais São José e Jaraguá.
• Assum'e o posto de Eurenice Maba na presidência

doConselho Tutelar,Maria de NaZaré ÁraújoUmae
como vice-presidenteMaria Rech Schiochet
• Comércio e IndústriaBreithaupt, encerrando amanhã

. (17), a promoção "A chave dä.sorte", com o sorteio
de umaMercedesC-I80 Classíc, Cento e vinte e seis
felizardos, ganhadores nos nove sorteios, anteriores,
receberão uma chave, apenas uma abrirá o carro.
importado, um prêmio desejado por muitos. Afesta
acontecerá no pátio do Super-I, na Emflio Jourdan,
às dez horas.
• Foi iniciado ontem (15), no Centro de Convenções

do Viena Park. Hotel, em Blumenau, o SO Congresso
Catarinense de RAdiodifusão, que tem seu

encerramento previsto para a noite fte hoje (16).
Várias palestras, painéis 'e exposições, foram
desenvolvidas por um expressivo número de

participantes.
.

.

.

• Será desenvolvido amanhã (17) e d.oiningo (I�), em, •

Pomerode, o 28" Festival de Bandinhas, em beneficio
do Conjunto Educacional Dr: Blumenau. Será no

pavilhão da Festa Pomerana, com diversas outras

atividades, inclusive show de Parapentes e de pára
.qeedístas do grupo "Ícaros do Vale".
• A Black White, brilhantemente comandada pela

professora Andréia, realizou três desfiles no último
final de semana. Na sexta (9), na AABB, sábado (10),
na Marrakech e na Notre Dame. Belas manequins e
uma coreografia perfeita.
• A 9" Winterfest foi coroada de sucesso. Um grande
público marcou presença nos três dias, participando
das diversas atividades, dos bailes e principalmente
saboreando a deliciosa comida típica alemã. A
diretoria da Sociedade, através do presidente Elmo

. Mathias, agradece It todos pela presença.
• Colégio João Romário Moreira, do Rio Cerro II,

promove amanhã (17), na Sociedade Aliança:, a partir
das 22 horas, o baile de escolha da "Garota João
Romáriol97". A animação será da Banda do Barril,

ctutoos - a CNBB está preparando para o dia sete de
mbro o "Dia dos Excluídos", em Aparecida, São Paulo.
ano a Igreja fechou parceria com o movimento dos Sem
a Central Única dos Trabalhadores e a Central de
vi�ntos Populares. Será colocado nas ruas o slogan
remos Justiça e Dignidade".

RTIDÃO - aprimeiril damaRuth Cardoso passoua semana
,

bindo contentamento explícito. Acontece que na reunião
última segunda-feira (12), do Conselho daComunídade
·

dária. ela recebeu a notícia da gratuidade na expedição da
.

dão de nascimento. Segundo levantamento efetuado pela
·

dade que ela preside, cincomilhões debrasileiros não têm
registro civil, que é pago.

'

úlli,,", terçtl-/ftI'a, ComlrcÜJ e Intbí.tria BreitluJupt,
epcionou a impren.a_local, para apre.enttll' o no,o

ento de carne lIItItUrtIJla, embalada à ,tkuo. Naloto,
uno Breitllaupt (Com. e Ind. Breitllaupt), Marco.
IIwingel, io.1 BoJan FilIIo e Dr. Valmir Ko,aln,ki tú
u:a (Frigorijico Umlltll'tUtUl) e Gentil Marció (Gerente
mL BreitluJupt)

ODiSNEY - o percussionista baiano Carlinhos Brown
enro de Chico Buarque), apresentou ontem (15), na

isney, em Paris, o show "Alfagemabetízado". Além da
Carlinhosestará se apresentando também naA1emaDha,

·

a, Suíça e Holanda.

.ockdtule corupaen,e, Adriano e IngridRoe.kr Haucl
omemortll'tlllf quatro ano, deleliz tnatrim8nÜJ, ontem (15)

SUria Scllul:" GarotaAbdon Balüta/97. Elaloi a e.colllida
no último .ábado (10), na .uper Ie.'" que lotou a'Boate
NotreDame

BOTAFOGO - promove o tradicional domingão doBotafogo,
com mäsica ao vivo. Neste domingo a Banda Emoções.vai
animar a galera, a partir das 19 horas. Todos os domingos, '

casa cheia, uma festa super colorida
.

NO DIVINA - próximo dia sete de junho,o Colégio Divina
Providência promove à sua Festa Junína, com inúmeras '

,

atrações. Direção, professores, alunos e pais de alúnos estão
engajados para oferecer omelhor a toda a comunidade.

Sonhos e Sedas apresentou na última
sexta-feira (9), com manequins e

modelos da Black White, 'n« A.ABB, para
um seleto gr,upo de casais, moda íntima

exclusiva, para todas �s estações

Sonlw. e Sedas, ou,tidia
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'CORREIO DO POVO - 10 Jara á do Sul,J6 de maio de 1

Extensão em evidência
A Extensão, a cada dia que passa, faz parte integrante das atividades educacionais da,

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - Ferj, elaborando projetos que venham
atender as necessidades da comunidade.

J

Participamos também da IV Feira de Produtos e Serviços Educacionais - unia das
atividades do IV Congresso Sul-Brasiieiro da Qualidade na Educação e II Congresso
do Cone Sill, o maior evento educacional do Sul do país, tanto em número de participantes
(reunir cerca de 3000 profissionais da Educação), quanto na forma de sua organização -

de 6 a 9 de maio no 'Parque de Exposição em Joinville - SC, onde divulgamos a instituição
e empresas do Município
que, num trabalho de

parceria, elevaram o nome

, de Jaraguã do Sul.

Participaram também
universidades, fundações,
escolas particulares, escolas
técnicas, empresas ligadas à

,

educação. Agradecemos de
um modo especial ás

empresas: Alimentícios
Sasse, Malhas Malwee e

Móveis Tironi,

Estagio, remunerado
Fortalecendo o Serviço de Atendimento ao Estudante (SAE), estamos recebendo

visitas de técnicos de värias empresas, que estão oferecendo, num trabalho de parceria,
a possibilidade de

,acadêmicos da Ferj
estagiarem em suas

empresas. Além da

prática, os acadêmicos
receberão remuneração
pelo trabalho realizado.

Empresas que já
entraram 'em contato com '

'o SAE: Cozinhas Berlim,
ADDlMarkler

, Administração e

Corretagem de Seguros
Ltda.

__----.CONCURSO: •

DSSSNHbAWGOMARCADA BIBLIOTECA
, "'"

Que imagem pode caracterizar aBiblioteca da Ferj?
" Coloque sua idéia no pepel e concorra ao valor correspondente a 10 créditos

financeiros e uma bicicleta Sundown!!!
O concurso é dirigido à comunidade universitária (professores, funcionários e

estudantesda Ferj, estes regularmentematriculado no ano letivo de 1997)�'

Informações e Inscrições: Biblioteca da 'Fer)
Fone: (047) 371 ..0983 .. Ramal' 25

STIDORESDA
, -

DMINISTRAÇAO

,

Inove sempre'
Inove sempre, para ficar na vanguarda, Para ficar atento aos negócios e para dar mai

satisfação aos seus clientes.
São três os motivos que justificam a inovação constante, Um deles é à pressão

competitiva: pará que o concorrente não o surpreenda com suas inovações, convêm sC:
anticipar a ele. O segundo é de ordem interná: manter-se alerta e vivo. buscando novas

soluções. Isto omanteräjevem e dinâmico. O terceiromotivo é propriamente demarketing:
,

satisfazer melhor.
'

Inovar significa arriscar. Podemos tanto investir num' negócio que não vinga, quanto
num que provoca o entusiasmo do consumidor. O risco não é apenas uma parte inerente a

qualquer negöcio; é também uma necessidade absoluta pára crescer.
Mesmo sendo bem sucedida, não pare de buscar novos mercados.

Elab01YuIo por: Marlone MarqUll1'dt, NMa En,elmtinn e Tluds Ao Sclunltt,
, ,

alulUlS do 9° semestre de Administração.
'

I am analfabeto
Este artigo foi retirado da Revista Exame e relata tema muito polêmico que é saber

escrever português.
A maioria quase absoluta das empresas brasileiras exige de seus executivos o

conhecimento de outras línguas e, para iSSQ, investem nos funcionários para que estes
, aprimorem seus conhecimentos. O problema é que praticamente nenhuma destas empresas
e�ige sequer uma carta de apresentação, no ato de contratação do funcionário. Regras de

,

concordância, ortografia, sintaxe, regência, pontuação, geralmente são massacràdas por '

todos nós brasileiros.
, ,,' , '

Atualmente. a língua portuguesa é considerada algo secundário no aprendizado dos
brasileiros. considerada até sem importância. A impressão que se 'tem é que o português é
uma matéria ensinada nos colégios, apenas como instrumento para o aluno fazer as lições
das outras matérias. Os alurios consideram o ensino do português, sem re1ll-ção direta com
a vida prática e as escolas se limitam a cumprir omínimo de aula de português estabelecido
por lei.

'

Cada vez está mais difícil a contratação de professores qualificados e, quando são,
, encontrados. o salário oferecido não é condizente.

É difícil alguém assumir sua deficiência no aprendizado do português. As pessoas ou
têm a preocupação com isso, ou nãO têm. Este é um assunto que trata de questão de postura
individual de modo de pensar, de compromisso com a qualidade e consigo mesmo, do que'
de exigência de superiores e, enquanto nossos pensamentos continuarem assim, não teremos
progresso nesta área.

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - Ferj
Coordenação: Cláudia Regina Althoff ,

Elaborodo por: Daniel Fe11Ulndes, Eduardo R. Rubini, Fabiano R. Pasold e

Joelson F. da Costa, alunos do 9° semestre de Administração

PRODUZINDO POR' EXCEl�NCIA
Rua Athanásio 'Rosa, 1475 • Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • 373-0377 • 373-0297

, Guaramirim,. SC
't
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evantamentos iniciais apontam
'7 l

aldo positivo .da VI Fecarroz
visitantes aos pavilhões durante os
dez dias de festa. "Confesso que
não esperava tanta' gente",
confidenciou Sasse, acrescentando
que a média de público das outras

. edições era de I 7 mil. "Claro que
houve mais dias .de festa, mas

pensei' que daria bem menos

pessoas", reforçou.
REJEIÇÃO - O presidente da

comissão organizadora disse que,
houve uma certa rejeição por parte
dos moradores. de Massaranduba
em relação ao aumento do número
de dias do evento. "Eles pensavam
que a festa não ia dar em nada",
lembrou, informando que depois
do início do evento a expectativa
era outra e todos aprovaram a

iniciativa.
Sasse adiantou que em 1999

está confirmada a VII Festa
Catarinense do Arroz, para a

mesma época em que foi realizada
a VI Fecarroz. "Teremos muito
mais novidades", declarou.

• Balanço final deverá
ficarprontoem '15 dias.
Recursos serão
utilizados para
melhorias nos
pavilhões da festa

Massaranduba - Os primeiros
levantamentos da VI Fecarroz
(Feira Catarinense do Arroz)
apontam saldo positivo, apesar da
comissão organizadora não ter os

números finais do montante. A
comissão está realizando reuniões

pára detectar também os pontos
negativosda festa, comobjetivo de
propor alternâtivas e alterações
para os próximos, anos. O

presidente da' comissão'

organizadora, prefeitoMário Sasse '

do lucro, mas acreditamos que seja
(PMDB), informou que o saldo

:

bom - resumiu Sasse. A festa
positivo será investido nas aconteceu entre os dias 25 <Je abril
melhorias dos pavilhões e do e quatro de maio. "A única
Parque da Fecarroz. preocupação era não terprejuízo",

- Ainda não sabemos o valor completou, lembrando que é a .

ac

R.,,,IIIIdo:pnsiMnt. tia co1llÍlsáo org�OI'tI co;"'"",,,,, o lIIcro tia VI F.CII7J'O% f

trabalho dos organizadores'
resultaram numa festa sem

prejuízo",reforçou Sasse.
Um outro ponto positivo,

apresentado pelo levantamento, foi
,

o registro de cercá de 40 mil

primeira Fecarroz que não fecha
no vermelho. Ele creditou o saldo

positivo äs novas' atrações
apresentadas e o aumento de cinco
para dez dias do evento. "O

conjunto das novidades e o

'.'

,

DIA II DE. MAIO
DIA DO ASSIS,.EN,.E SOCIAL

Ferramentas &

Máquinas Ltda.
RUI Relnoldo RIU, 787 • Fone (047) 372-1769 - Jlrlguí do Sul- sc

Lavadora a vapor
top Une 2500' - VAPOROSA

i
- 130" ç - Completo kit de acessórios

.

- Caldeira aço inox cf capacidade pl 2,5Its.
- 1 ano de garantia
- Assistência técnica em todo Brasil
• Pisos, assoalhos, e áreas de difícil limpeza;
• Carpetes, tapetes, cortinas e estofados
• Pomos.fogões e eletrodomésticos
• Banheiros e cozinhas • Vidraças e espelhos
À vista R$ 37�,OO .

1+3R$104,00

Como Assistente Social me dirijo a todas as

Assistentes Sociais e em especial as colegas .de
profissão deste i município, que tem por objetivo
'comum atuar junto ao crescimento do ser humano.
quanto pessoa.
Neste cenário nacional nós enquanto profissionais
do social devemos contribuir para a mudança do'

... '

quadro em que se encontra o cidadão brasileiro.
E como assistente social ocupando o espaço das
Políticas Sociais; iremos também de encontro na

.

busca da cidadania; demonstrando competência
profissional conquistando o espaço, e o respeito
devido, a profissão.

Lavadora d,e alta presSão
- 1300 libras

- Reservatório pl shampoo
- Puxador retrátil e rodas pl fáeil

transporte a
'

- Garantia de 1 ano
- Assistência técnica em todo Brasil

À vista R$ 231,00

1+3 R$ 6'2,00 .,Grupo de Assistentes Sociais de Jaraguâ do Sul

Apoio: Furadeira Sosch
- Hobby, com impacto, 2 velocidades
cl maleta

WRITA ZANOTTIKARSTeN - Yereadora PMDB .

: PIAZERA IMÓVEIS - Loteamentos:' Ilha da Figueira e Vila Amizade·
Informe-se: 372-1438
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• BALNEÁRIO CAMBORIÚ
APrefeitura liberou as obras daduplicação daBR-101 noMunicípio.
Ele tinha a in'iençãQ de impedir as obras caso não fossem aceitos os
pedidosdemodificaçãó.do projeto original, apresentado peloDNER
(Departamento Nacional de Estradas de Rodagem),

. O projeto não previa melhoramentos nos principais aCeSSQS· ao

balneãrio. NO' início dá semana, O' DNER confirmou as alterações
reivindicadas pela administração pública.

• SCHROEDER
AAcias (AssociaçãoComercial, Iridustrial eAgrícola de Schroeder),
atravésdoNúcleo doComércio irá realizarnapróxima quinta-feira
(22), às 20 horas, no Restaurante Bracinho, palestra CQm O' diretor

presidente daMarisol Indústria do VestuáriO', Vioente Donini,
Donini abordarã O' tema Motivação Empresarial - Novas

Perspectivas. Na opinião do secretärio executivo da Acias, Júlio
César Correia de Negreiro, O' objetivo do evento é motivar QS

..empresärios da cidade em acreditar no potencial que o Município
oferece, CQm vistas a ampliar O' faturamento. '

..

• MASSARANDUBA
O departamento da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural) está' realizando desde a última segunda-feira (12),
a "CampanhaAnual de Mudas Frutíferas", que.irä até odia 30 de
maio. A extensionista daEpagri, JoanaBorchardt, informou que há
todas as variedades de frutas, até as ornamentais.
O pedido das mudas' realizadas neste período serão entregues nQS

dias 12 e 13 de junho, no Centro Esportivo do Município, Os
interessados em adquirir as mudas deverão fazer o pedido à
Prefeitura.

• JARAGUÁ DO SUL I
Os pais, alunos e professores da Casa da Música do Colégio
Evangélico realizará ,amanhã.; às 15 horas, no ginásio de esportes
do colégio, O' primeiro Cáfé-Concerto. Dentre a programação-do
evento está a apresentação de concertos de violino..viola.. flauta
transversa, flauta doce e \';jQIQncelQ.

�
. .

O evento tem CQmQ objetivo angariar fundos para a participação
dQS músicos da Casa da Mú�ícâ no CongressoMundial de Suzuki,
programada para acontecer em julho do ano que vem, no Hawaii.

.• JARAGUÁ DO SUL n '

ÀSecretaria deAgriculturaeMeio Ambiente realizaráum seminärio
de capacitação para os rizicultores do Município. O evento está

previsto.pará acontecer no dia qu,atro de junho, no Clube Atlético
Baependi. O secretárioWerner Schuster, acredita que O' semínärio
irá estimulas c aumento da produtividade, além. de introduzirnovas
técnicas eQrientações nO' cO'mbate às doenças CQmuns nasplantações
de arrQZ.

.

SegundO' Schuster, a cidade pÓssui 600 hectares de área cultivada, e
.aproximadamerite 600 produtores sãO' rizicultQres. Ele informa ainda

que a Prefeitura colocará à disposiçãO' dQS rizicultQres 1600 sacas

de sementes selecionadas a partir dQS ptóximos dias.

Falta de chuvas causa prejuiz
de até 30% àprodução de banam
• Dados extra-oficiais
da Epagri apontam
,normalização do clima
a partir do pr6ximo
mês

Guaramirim - Há 85 dias sem
chuvas, os prejuízos na área'

agrícola doMunicípio estão sendo
visualizados. Os produtores,de ba
nana, por exemplo, estimam 39%
de queda na produção; devido ao

amadurecimento precoce da fruta, .

e o aparecimento .de doenças,
segundo informou o ·técnico
agrícola da Epagri (Empresa de
PesquisaAgropecuária e Extensão
Rural), Alcibaldo Germann, que
classificou de caótica a atual

situação. Ele afirmou que extra

oficialmente a Epagri apresenta
dados que diz que 'a estiagem só
terá fim a, partir de junho, ,

- Se isso realmente acontecer - .

não sei como -os agricultores irão s�: plantação de ba1UllUl prejrulkadapela 'a/Iâ de çhul'tIS
lidar com a situação �! preocupa- A situação da rizicultura não é capim seco, e PQr falta de proteí
se, lembrando que além dos diferente. Germann prevê uma conseqüentemente o leite dimin
bananicultores, há ainda os quedade20%nosegundoph,mtio· Acidadeptoduzumamédiade2
rizicultores, os olericultores e a do arroz. "Os rizicultores plantam mil litros de leite mensal, com
pecuária que também estão com nestaépocado ano para terem urna seca aprodução de leite baixou
problemas. A previsão de renda amais .. Sendo que, o período 40%"; estimou Germann.

. Germann foi antecipada. As de plantação já passou, mas. pelo SOLUÇÃO - Na opinião d
chuvas chegaram à região na visto irão ter prejuízo", reforçou, técnico, a única solução d,
quarta-feira (14). O técnico também lembrou QS imediato para combater a seca é

Segundo obananícultor Artur problemas que estão havendo na processo de irrigação. Segun
Spezia, de 47 anos, conhecido olericultura (cultura de legumes). Germano, 90% dos agricultores

,

CQmQ Turi, mais de 50% da sua. Segundo Germann o.Município cidade não investem nesta úe

produção
.

de banana estä produz feijão de vagem, abóbora "Eles (QS agricultores) s6 pens
comprometida. Ele apontou como entre outros, mas os produtores de .

em implantar este processo n
, eausa principal da estiagem o pepino em conserva são os mais propriedade quando acontece
. pouco crêscimento da banana e, prejudicados. "Toda a produção estiagem, Mas fica só' n

conseqüentemente, a redução .do desse legume (pepino em pensamento, e o prejuízo mui

preço. "Omercado não aceita fruta conserva) está comprometida. vezes é incalculável", adverte
pequena. CQm a seca a banana não. Outro agravante é que no mês de: informando que para instalar
se desenvolve", explicou Turi, . abril não houve plantio, porque a processo de irrigação o prodút.

4

acrescentando que a adubação que seca nãó permite a germinação", terá urn custo de 'R$ 1Smil.
deveria ser feita em abril foi adiada explicou. - De início ele pode aChar qu .'

em decorrêneia da estiag.em. A pecuária d� MunicípiO' pesà nO' orçamento, nO' entantO', no:
"Quand(p'a terra está seca, ela não .

também está sendo afetada com a decorrer dO' tempQ� O' produtor
ab.sorve o adubo", laß!.entou, estiagem. O técnico' da Epagri perceberá que ó processO' se pagOU",
adiantando que a cQnseqüência informou que'O alimento natural sozinhQ", garantiu, cQnvictQ que�
virá daqui há seis meses� quando dos gados, o capim, está secandO'. CQm a irrigação O' produtor
haverá nova colheita. "Eles (os gadQs) se alimentam do ''triplicará a sua produção".

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

POSTO·MARECHAL LTDA.
COMBU·STíVEIS·

* TROCA DE 'ÓLEO
* .LAVA RÁPIDO

*GÁS
Avenida M_rechal Deodoro da Fonseca, 961 - Jaraguá do Sul- se
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. ,

stiagem deve comprometer
, ,

,

0% da produção de arroz
Segundo avaliação
Epagri, as chuvas

os ,últimos dias não
erão capazes de re
erter o quadro

Massaranduba - A Capital
atarinense do Arroz deve reg
trar um prejuízo de 10% na

,
lheita dos meses de maio/

nho, conhecido como o

gundo plantio.,A informação
do técnico agrícola da Epagri
mpresa de Pesquisa
gropecuäria e Extensão Rural),
lfredo Vavassori, vice-prefeito,
ue creditou o prejuízo à falta de

huvas,
.

que já vem se

rolongando desde fevereiro. Ele
mbrou que, mesmo as chuvas'
os últimos dias não vão alterar

situação, garantindo que a

redução do segundo plantio já
stá comprometida.

- Os produtores sabem que o
lantio

_

em janeiro/fevereiro é

CMar JunkellCP

fora de época, mas a intenção é
ter uma renda a mais - explicou
o técnico, acrescentando que faz
cerca. de três anos que não há
uma estiagem com tanta'

intensidade.

A Epagri estima uma colheita
de 400 mil sacas de 50 quilos de
arroz até o final da colheita de

maio/junho. "Entretanto, com a

seca é certo que umamédia de 10%
desse total, estatá perdido",

idade vai sediar campeonato de atletismo
Jaragu' do Sul - o I

ampeonato Aberto de Atletismo
ínícía amanhã, às 14h30, e continua
no domingo; apartir das nove horas,
na pista de atletismo do Clube
Atlético Baependi. O campeonato
envolverá atletas de todas as idades

que terá as provas divididas por faixa
etária. Os competidores com até 14
anos disputarão provas com barreira.
salte em altura e em distância,
arremesso de peso e lançamento de
dardo. Os competidores acima de 14
anos irio disputar as provas com

barreira, salto em altura e em

distância, arremeso de peso e o

lançamento de dardo.
O evento inicia amanhã com os

atletas de até sete anos, nas

modalidades de salto em distância e

lançamento de pelota - masculino e

feminino, às 15 horas, adisputa será
com os competidores entre oito e 11
anos. As provas de lançamento de
dardo serão disputadas por
competidores entre 12 e 14 anos.

.

As últimas provas serão

disputadas no domingo, a partir.das
16 horas, envolvendo atletas de 12 á
14,15 a 18,31 a40,41 a4ge acima
de 50 anos, em todas as categorias.
O campeonato é promovido pela
Sociedade do Desporto Amador de
Atletismo com apoio da Fundação
Municipal de Esportes. Alktümo: ctIIIIfJeONllo lnII tiptII1ü:iptJf8o ,. tllkflls • todtu (18 /4t.IIkl

OfTALMOLOGISTA
A Seifert enxerga de longe a sua importância.
7 demaio· Dia doOftalmologista. Parabéns pel9 seu dia.

Jóißs, Relógios e Presentes

Se os olhos são a janela da alma.;
,

OOftalmologista'osmantê1(l abertos, limpos e arejados•••

• 7 de maio - Dia do Oftalmologista -

reforçou. Vavassori explicou que'
95% do arroz plantado no

Município são irrigados
naturalmente. "Por. este motivo,
não podemos fazer nada, a não 'ser
espetar que caia uma boa chuva".

ÓTICA HERTEL

Aliado a estiagem, Vavassori
lembrou que o frio que fez
durante os primeiros meses do

ano, também fo� um agravante
para a baixa na colheita. "A

Epagri desenvolveu uma

semente de arroz resistente ao

frio, mas é de baixa produção,
Não compensa utilizar esta

espécie de semente para um

eventual frio", completou.
PERDA � O produtor Kilian

Deeker, de 54 anos, possui uma
propriedade com 62 hectares,'
desse total, a metade foi utilizada
para a colheita do segundo
plantio .. Segundo cálculos do

produtor, se não houvesse'a seca

e o frio iria colher cerca de 115
sacas de 50 quilos" de arroz. "No

entanto, 50% da safra está

comprometida", lamentou,
acrescentando que o que também
está prejudicando a safra do

segundo plantio é o fungo
brusone. "Ele ataca as folhas
causando manchas e acaba com

a plantação", explicou Deeker.

Av. Getúlio Vargas, 15
Tel. (047) 372-1889

'

,

Jaraguá doSul - Sc

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

: PE� SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do' ANO pElA MASTER PESQuiSAS

Rua Relnoldo Rau, 520· Sala 02
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte aoSmurf'. Lanches
Fone/Fax: (047) 371-5933
J.raguä do Sul· SC
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Festa do Divino Espírito· Santi
começa amanhã e vai até segund.

..
"

• Cortejo do Império
faz a abertura oficial à

partir das 19h30,
saindo do 'Centropara
a Igreja Ma�riz

Barra Velha - A tradicional
Festa do Divino Espírito Santo,
que existe desde 1845, começa

,

amanhã e vai até a próxima
segunda-feira (t9). A abertura
oficial da festa está marcada

· para acontecer às 19h30, com o

Cortejo do Império do Divino
saindo da residênciade uma das
devotas, rio Centro da cidade,
para a Igreja Matriz do Divino
Espírito Santo. Às 20 horas, terá
novena solene eurna celebração
litúrgica, Logo após, o Cortejo
do Império seguirá para a casa

imperial acompanhado de show
pirotécnico.

Todos Os anos, nestamesma
época" á festa do Divino é
realizada pela Comunidade
Paroquial de Barra Velha.

Barr« Velha: praia serápako da tradicionalfesta do Divino

Segundo os' organizadores do
evento, a religiosidade e a

simbologia fundem-sé num,

Grupo alemão apresenta ospratos
típicospara a Festa dos 100 A!loS
,C;orupá - o grupo alemão

· Deutsche Gruppe Hansa apresentou,
" na noite da Últimá.terça-feira (13), na

Sociedade de Atiradores, três pratos
típicos: Eisben, Kassler- e o marreco

com repolho roxo, que serão servidos
no dia cinco de julho, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, quando
haverá a Festa dos 100 Anos de

Corupá. Os pratos foram oferecidos
pelo Restauraute Gruta Verde, e

passaram pelo aval da Associação
Cultural Alemã e pela Fundação Mu
nicipal de Cultura.

A Festa dos 100 Anos, antecipará
os eventos da Festa doCentenário, que

·

está prevista para acontecer de 26 de
.

junho a 12 de julho. O presidente do

grupo. alemão, Flávio Rogério Otto,
espera vender' nesta noite cerca de

1000 pratos.
Ele explica que o prato Eisben

(joelho de porco, salsicha vermelha,
purê, chucrute, raiz forte e mostarda).
O Kassler (bjsteca defumada, salsicha
vermelha, salsicha branca, purê,
chucrute, raiz forte e mostarda).
"Todos eles são tipicamente alemães",
brinca Otto.

Na oportunidade, o presidente
da fundação, Curt Linzmeyer,
anunciou que no próximo dia 27,
acontece' o lançamento oficial da
'Festa do Centenário, e no dia cinco
de julho, às 17 horas, Cl Bierwagen
distribuirá chope nas principais ruas

da cidade. "Isto é só uma amostra

do que. estamos programando para
a comemoração do centenário", diz
entusiasmado.

EDUCAÇÃO'
A secretária de Educação Isaura da Silv�ira participou, entre os dias

sete e nove deste mês, em Brasília, do 6° Fórum Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação, que reuniu secretários municipais e dirigentes
dé educação para discutir a (DB (Lei de Diretrizes Básicas).

.

.

De acordo com Isaura, o evento procurou concentrar na situação
. atual da educação, com vistas a disciplinar osmunicípios quanto a LDB,
que, podei, deverá ser implantada a partir do ano que vem. Ela lembrou

que a prioridáde dos governos com a educação é as crianças entre sete e

14 anos.'

O tema do fórum foi "Novas tendências da educação brasileira".

ritual de emoção para os mais

antigos, e de confraternização
para os jovens. "A festa é o

evento de maior relevância no

.contexto histórico e cultural do

Município", garante a comissão

organizadora.
Na opinião da comissã

dia mais solene é o domi

quando é realizada

procissão imperial que rele.
a tradição histórica da festa;
domingo o evento inicia a

das 8h30, com o cortejo sa

da Casa Imperial percorre
'

cidade até a Igreja Ma
.

Durante a realização .da
solene da Santíssima Tri'
será realizada a coroaçã

;

imperador e imperatriz.
Na segunda-feira, s'

entregues as coroas e band

para o imperador e a impe
escolhidos no dia anterio
comissão organizadora inf

,

que além do Cortejo Impe
durante os três dias de festa t
shows musicais, queim
fogos, barraquinha com d

cachorro-quente, salgadin
entre outras variedades.
noites de sábado e de domi
haverá bailes no Salão Paroq
da cidade,

IXCampanha deMudas oferec
preços baixos para produtore.

Barra Velha - Desde o

último dia cinco, nas

dependências da Prefeitura,
acontece a IX Campanha de
Mudas, promovida pela Epagri
(Empresa de Pesquisa

. Agropecuãria e Extensão Ru

ral) e pela Secretária de

Agricultura. O objetivo é
oferecer mudas de flores,
árvores frutíferàs e

ornamentais aos produtores,

com preços inais acessíveis que
as revendas tradicionais.
-

A extensionista 'rural da'
Epagri, Si lmara Ferreira

Leão, informou. que a

campanha também faz parte do

plano da secretaria para
difundir o .p lant io das
frutíferas para consumo.

próprio. "Os interessados em

comprar as mudas irão adquirir
plantas . registradas no

Ministério da Agricultura'
·fiscalizadas como regulam
o ministério",
Silmara.

Os produtores pode
comprar as mudas das plan
na sede da Secretaria':

Ag�icultura, na Aveni
Governador Celso Ramos, 2
A extensionista alerta par
prazo máximo da compra.

..

vai até o dia seis de junho"

R.. conted Riegel, 170

JaragUá do Sul

(Ao lado do
Ferro Velho Marecl)al)

• .11 wEAnN
GERDAU FERRO PARA CONS:rR�ÇAO

'372-2922*PROIVIOçAO*
Ferro CA 50 5/l6)' � R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8-" :.........................................•R$ 4,l8lbr
Ferre CA ,60 Estribo , ; R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso : ' R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" , , ; ,

· R$ 15,80/pç
*Vendemos e entregamos qualquer quantidade*.
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l1Cprecisa da vitóriapara não ser rebaixado
Jaraguá do S�I - A'''briga''

erá acirrada entre o JAC e o

tlético do Alto Vale no domingo,
s 16 horas, no Estádio João

arcatto, ,

último jogo do returno

o campeonato, por um único

otivo: um dos dois será rebaixado
ara a Segunda Divisão do
ampeonato Catarinense. O JAC

oga 'precisando da vitória,
nquanto o empate favorece o

tlético, que tem dois pontos a

ais que o JAC.
Das oito partidas disputadas

essa segunda fase do campeonato,
JAC venceu uma única vez - 1 xO
ontra o Tubarão - empatou duas

perdeu as demais. O JAC tem 15
ntos na tabela geral. Se vencer

o domingo, o "Moleque
ravesso" soma 18 pontos .e

ltrapassa o Atlético, que será
baixado para aSegundaDivisão. '

aso haja empate, o JAC soma 16
ntos e o Atlético 18�
ROTINA

CáI, Junlc8llCP

flcnko:Ga"n .ntra .", campo ptII'G n/orçtll" o treino

perdeu par� os donos da casa por
2x 1. Resultado que garantiu a

permanência do BEC na Primeira
"

Divisão, embora sem chances de

classificação para o quadrangular
final. Com a derrota, o JAC ficou
numa situação difícil. É vencer ou

vencer para não ser rebaixado.
,

nzi disputaprova de Jet Ski- na Flôrida
,

JaralU� do S�I - O piloto
[araguaense 'de Jet su,
Alessander Giardini Lenzi, irá
disputar amanhã, na Flõrida,
Estados Unidos, uma das provas
do Campeonato Norte
Americano de Jet Sky. Segundo
Lenzi, a participação nesse

campeonato nada mais é que um
treino para o Mundial, que
acontece em outubro, no Ari-

zona. "Além de ficar mais

conhecido, já, vou me

acostumando com O' jet da
Yamaha. Fiquei três anos com

.

um da Kawasaki é preciso ter

uma adaptação", explicou.
Lenzi participa dos

campeonatos mundiais há três
anos. No primeiro, ficou em

quinto lugar, e no ano passado,
adquirindo o título de vice-

campeão de 1996. Na opinião do
piloto, só nãe conseguiu o

primeiro lugar porque não era

conhecido, mas desta vez, ele

garante que em outubro virá para
Jaraguá do Sul como campeão.
"Estou treinando para
aperfeiçoar as manobras. E como

já sou vice-campeão as minhas
chances são maiores", acredita
LenzL

Vrce.;campeilo: únzi treina JHlTfl oMundialem outubro

DESFALQUE - Com a difícil

tarefa de vencer no domingo, o
técnico Gassen promoveu, treinos
todos os dias, embora conseguisse

reunir apenas sete jogadores, os

outros oito estavam contundidos.
Segundo Gassen, a maioria dos
machucados sofreu contusão..
durante o jogo contra o Blumenau..

Mesmo trabalhando com a

hipótese de não poder contar, com
os jogadores titulares, o técnico
não perde as esperanças. "Se o

setor médico liberar os jogadores
contundidos eles jogarão, caso
contrário, 'iremos optar pelos'
juniores", informou, adiantando
que alguns jogadores já estão

relacionados, como o Leõ, Eduardo
e Reinaldo. "Mas, também
precisamos esperar o resultado do
Campeonato Catarinense de
Juniores que eles estão

I

participando, para ver se nenhum
'

sai machucado", diz preocupado o
técnico.

Gassen espera entrar em

campo no domingo com: Rogério,
Alexandre, Rodrigo, Davi e Natal;
Edésio, Villas e Miranda; Paulo
Alexandre, Barbosa e Adriano.

.. aEeURO. 8ARCIA.. , FGne/FQ(371-17S1
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Detentos da Penitenciária do Estad
. .

·são transferidos para Jaraguâ do Su
presídio. Eles estão divididos
tmtre oito celas, e segundo a

Diap (Diretoria da

Administração Penal), os

rebelados retomarão ao presídio
do' Estado, ainda sem data

prevista.
NEGOCIAÇÕES - O

motim terminou às 20 horas de
.

ontem, quando onegociadordos
.
presos, Sérgio Augusto

. Mendonça, o Ceceu, anunciou
à imprensao fim da rebelião, que
começou' às nove horas da
última terça-feira (13), na

galeria velha. A comanicação do
fim da rebelião foi feita na

.

presença de autoridades que
participaram do comitê de

negociação, que garantiu a

, transferência de mais de 160
detentos a presídios e cadeias no
interior do Estado.

As condições impostas para
dar fim a rebelião foram: o

afastamento da atual direção
da penitenciária e a

trànsferência dos presos para
outras prisões. Para contornar

Jaraguá do Sul - Cerca de
trinta detentos que participaram
da rebelião na Penitenciária do
Estado, em Florianópolis, que
durou aproximadamente' 60
horas, foram transferidos ontem
à noite, para o PresídioMunici
pal. A transferência fazia parte
das exigências dos amotinados
para a liberação de reféns, que

.

estavam sob ameaça dos
. \

rebelados. Entre os detentos

,
transferidos estãoRafael Souza,
o Diabinho, e João Pedro, O

Polaco, que faziam parte do
comando do motim.

Para escoltar os seis veículos

que trouxeram os presos, a

políciade Jaraguá do Suladotou
um forte esquema de segurança:
cinco soldados doGOE (Grupo
de Operações Especiais), três
agentes prisionais é dez policiais
civis, além de militares da 3a

CompanhiadoMunicípio.
Como forma de

,
evitar

confusão, os detentos
transferidos foram isolados dos
outros quecumprem pena no

Motim: rebelados são transferidos para o presúlio da cidade

Justiça, agentes prísíonais .

juiz da Vara de Execuç
Penais, Rui.Barreiros Fort ,

representantes da Polícia
Militar, Secretariade Segurança
Pública, OAB, Secretaria de

o impasse, foi criada uma

comissão de presos, e um

comitê formado por

'. .

Policiaisprendemjovemcom notasfalsas e carro raubad
eles perceberam que o veículo

. IIJ.entodeMoraes, as notas .

era furtado, e pediram à" ram compradas porR$ 50"
Massaranduba"" Poli

ciais Civis e Militares

prenderam em flagrante, na
noite da última terça-feira
(13), o tubaronense Wlllian
de Moraes, de 21 anos; com

. nove notas de R$ 10,00 falsas
e uma Caminhonete Ford

F.IOOO, sem placas, de
. Blumenau. Moraes estava

sendo procurado pelas
polícias de Imbituba e de
Blumenau, por furto e roubo,
e também se encontrava em

liberdadecondicionaldesde o
ano passado .

. O jovem foi detido quando
os policiais realizavam
diligências na cidade.

Segundo a Polícia Civil,
Moraes conduziu o veículo
em atitude suspeita, e quando

.

o abordaram e fizeram' a
.

revistade rotina, encontraram
as notas falsas. Ao pedirem o

documento daCaminhonete,

Delegacia de. Guaramitim
fazer uma consulta para
veríficar de onde o v.eículo

, tinha sido furtado.
De acordo com odelegado

de Guaramírím, Alcivandro
Espezirn, o proprietário da
CaminhoneteeradeBlumenau.
"Jáo localízamoseentregamos

.

a Caminhonete", informou,
acrescentando que o dinheiro
falso é preveniente de
Imbituba. Segundo depoi-

. ·metade do valor real.

'Bspezim autuouWi
.

Moraes em flagrante
crime deMoedaFalsa,
289, 'que varia de três a.

anos, e pelo críme de
artigo 155 do Código Pe

que vária de dois a oito
.

de prisão. O preso
encaminhado àcadeiapúb

i

de Guaramirim, .

o

permanece à disposição
.

Justiça.

SILENCAR Amortecedores
Molas
Pastilhas

. A 11 na Master Pesquisas
Há 18 arios Investindo no silêncio

.'tRua Adélia Fischer, 52 .
.

FoneJFax: (047) 372.1307 • Jaraguá do Sul • SC
Flagmnte: 'W1lIüm deMoraesfoipreso com nofllsfalsas e veiculo
fomwo

.
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