
Deputado denuncia divida do
Estadopara com as fundações

O.deputado Eni Voltolini afirmou

qJle o governo deve cerca de RS 24.7
milhOes às 17 fundações educacionais.
Somente para a Ferj o valor chega a RS

. 700 mil.
A chefe do Departamento Financeiro

da Ferj. Miriam Spengler. confirmou à
informaçlo do deputádo e informou que
os atrasos do governo .. prejudicam
principalmente a distrlbuiçlo de bolsas de

estudos. "glna 4

Te". .emp'" um
jeito de fazer

melhor

Trabalhadores têxteis
terão aumento de 4,75%
Acordo'entre os sindicatos Patronal e dos

. trabalhadOfe$' t!xteis garantiu um reajuste de
4.75% sobre os salários de abril. )J)icialmente.
osoo�����m�
conflitantes.

Enquanto o primeiro propôs redução
dos salários e flexibilizaçlo dos horários.
o segundo queria reajuste de 100% da

inßaçlo do período e áumento real. O

acordo foi fechado na tarde de terça-feira.
P'glna6

Direçã() do JAe desiste da

equipe de profissionais
. A diretoria do JAC fechou o

DepartamentO Profissional. depois do empate
tom o AtIáico do Alto Vale. no domingo
passado. que o rebaixou pm a Segunda
Divisio de 1998. O presidente do clube.

.

Sérgio Silva. disse que o JAC s6 participará
do Campeonato Brasileiro da série C se

lIpIIr!lCeCalgum patrocinador. Este ano. o JAC
irá apoiar a equipe de Juniores. que pxIerá
ser bicampel do Campe9nato Estadual de
Juniores. P'alna 15

Rua Reinoldo Rau, 399· 51 5
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MODA fNTIMA COM QUALIDADE

IoT.PUBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

NanciZimmermann aSt$l,l. "

'.
.

.,,' .:�:'

a Secretaria de Saüdede ,

A chefe do Serviço Humanos. N�nci. obedeceu ��
•

Médico e Social da Weg,
. A nomeação de Nanci foi CrItérIOS bäs'ícos

Nanci Solange Zimmermann, feita na tarde da última disponibilidade de te
de 43 anos, é anova secretária segunda-feira (19), mas a conhecimento técni
de Saúde de Jaraguä do Sul. cerimônia aconteceu somente nova secretária pro
Ela é bioquímica-sanitarista namanhãde quarta-feira (21), dar continuidade

(especialista em' saúde logo após o retorno do trabalhos e pr·.a.IiI_
pública) formada pela prefeitoGeraldoWemingbaus implantados pelo seCret,�.�.••
Universidade' Federal de (PFL) de Florianópolis. anterior, MarIo SOU�f"it}u
Santa Catarina e tem pós- De' acordo com o Pediu exoneração há 15 dias.

graduação em Recursos .prefeito, a nomeação de Página 3

Sindicatos protestam contra demissões
Vegini foram Pers�gJl�Ó$;i'�'

. proprietário, Célio Crist6vã�'J··
A chefe do Departa••

Pesseal da Samú�l' �titil,
Míriam �Ú�z�,'·'··de,� as'

acusaçôeiJidftl.Í1l.4ié;al'islas-,
afirmando que;aS'Ai�ôe� fo
ram feitas 6hr _9�-OS' funcionã
ri.os tiveriuD.:atlt•..q�e preju
dicaram a empresa. "'gina 5

Representantes "dos 36
sindicatos dos trabalhadores
têxteis e dos sindicatos das

por justa causa dos dirigeates
sindicais, Osnivo Guckert e José
Clemente Vegini.

,

O presidente em exercício do
sindicato, Ambr6sio Lino Becker,
afirmou que as demissões afrontam

dispositivos constitucionais,
assegurando que, durante todo o

tempo em que permaneceram como

dirigentes' sindicais, Guckert e

demals categorias da região,
coordenados pelo Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do.
Vestuário promoveram na tarde
de ontem, em frente a empresa
Samuel Têxtil, na BR-280, um
ato de repúdio contra a demissão

. Gráfica e Editora CP Ltda•.
RuaWalterMarquardt, 1180 • FoneJFax: 371.1944-
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O crescimento constante do desemprego, como um fato concreto do neoliberalismo,
impulsionado cada vez mais os governos a pensarem em alternativas que se afastam
lógica social do emprego, e que se aproximam cada vez mais da lógica econômica,

A implementação dessas medidas tornarão as empresas, nacionais viáveis e os

produtos mais competitivos? A resposta é não. Pois, não se pode admitir que as solu

para os problemas do Brasil se devam ao descompasso das regras jurídicas em relação
os-dados sociais, pelo menos no campo das relações de trabalho.

Alguns ditos entendidos chegam ao absurdo de dizer que o governo está preocupado
resolver os problemas nacionais, mas não pode fazer nada porque a Constituição Fed
lião pertnite, por ser uma carta com muitos direitos e poucos ou nenhum dever.

,É claro que quem assim pensa não se pretende sério, pois se a solução fosse es

Brasil já teria, há tempo, superado a crise e suas contradições internas, tais como adistribui
de renda, analfabetismo, mortalidadeinfantilredúcação, saúde, habitação, reformaagr
etc.

Nossa Constituição não representa qualquer óbice, quer ao governe, quer as empre
posto que, não é cumprida. Apenas pará exemplificar, basta ver o que dispõe o artigo
inciso IV, que prevê um salário mínimo, capaz de atender as necessidades vitais básicas
trabalhador e de sua fa:nu1ia, comomoradia, alimentação, educação, saúde; lazer, vestu
higiene, transporte e previdência social,

,

Nenhum cidadão no gozo de Suas faculdades mentais e de SÃ consciência vai afi
,

que um saláriomínimo de R$ 120,00 satisfaz 'as necessidades vitais básicas de uma pes
e sua família, e nem mesmo se atreverá dizer que é um impediente às empresas.

Sem dúvida, temos um dos salários mais baixos do mundo. 'E ainda apregoam q

preciso flexibilizar mais e desregulamentar as relações de trabalhador, pois represen
saída da crise.

A flexibilização já campeia solta no Brasil, quando se constata que o mercado info

atinge mais de 40% da população economicamente ativa, onde 'o trabalhador sequer
carteira assinada.

Então, vamos flexibilizar e desreguíamentar o quê?
O desemprego vem batendo à casa dos 6%, aos quais deve ser acrescido aqueles 40%

'população economicamente-ativa que se vê jogada em postos informais de trabalho. Lo
fica difícil de se acreditar que o Brasil venha a crescer por esse caminho.

Basta uma olhada aos nossos vizinhos argentinos para se ter uma idéia do.que repre
essa saída milagrosa, apontada também por alguns setores do empresariado.

A partir de 1991 i aArgentina aderiu as orientações de flexibilização e desregulamen
das relações de trabalho, quando sua taxa de desemprego era de 9%. Hoje, transec
quase cinco anos dessamedicação neoliberal, convive comUma taxa de desempregode
menos de 18%, onde o povo argentino do interior, alterando a sua.tradição e sua.cultura

...-_.... ---------__-----_ ' comer carne bovina,tem sido confinado acomer carne de gato.
EXPEo� EugênioVI�torSchmõckel O Brasil não pode ser visto como um laboratório e nem o nosso povo como cobaia.

COI§.,ftlO'DO POVO DlretorGeral podemos aceitar que esse governo entreguista continue brincando com a população.
"'0-.436 l RUIWllltrUorquardt, 1.180 • CIp,: 89,259-700 ' ,

,:/,; oU, �' "',
.591,0001-34 , CxPo.1t119 • JoraguACIoSUI.SC O tempo urge, e é preciso que a sociedade Civil se mobilize e exijamedidas concretas

começar pelo próprio governo, sob pena de que, em nome de novos postos de trabalho.sej
jogadas no lixo da história as conquistas seculares da luta dostrabalhadores, que
permitiram distinguir e trabalhador de hoje do trabalhador escravo nos tempos da revolu
industrial.

'Mais punição e menos CPI's
O Brasil é mesmo o país das CPI's. Centenas de comissões de inquérito pipocam pelos

'quatro cantos do país. Mas, apesar disso, a maioria fica apenas na superficialidade, nas
discussões preliminares, não atingindo o objetivomaior que é investigar e punir os envolvidos
nas maracutaias e roubalheiras. Não conseguem resgatar o mínimo da dignidade de

instituições ou entidades. A maioria.termina em pizza, quando os culpados não são tratados
como vítimas de Ínjustiça ou perseguição-política, Os exemplos estão aí: CPldo Orçamento,
CPI das Empreiteiras, etc.

Em âmbito nacional, estadual e municipàl os parlamentares vivem às voltas com os

trâmites de instalações de CPl's; Resultado de uma cultura corrupta, de uma política
� ,';;';l� . .':�,.tiçi,���e e de um sistema judiciário arcaico, permitindo brechas e interpretações, que
'",;, ';;,,:,'.&6àJlfbeneficiando os culpados. Estamos chafurdando na lama, para parafrasear o ex

"prpsidenteFernando Collor, que foi investigado por umaCPle teve o mandato cassadopor :

!.;ll,#{Ptocesso de imre.achment.'
,

,

,Os' yereadores de Jaraguä do Sul discutem a possibilidade de se instalar uma CEI

:(COI!li�ãQ Especial de Inquérito) para investigar o contrato e a prestaçãode serviço do

L.a� Jaraguäense de Análises Clínicas, de propriedade do ex-secretário de Saúde,
'Mario Sbüsa, e do secretário de Planejamento, Irineu Pasold, que ficou toda a gestão ante

rior à frente da Pasta de Saúde. A dificuldade, entretanto, é a mesma de. sempre:
compromissos escusos, comprometimentos políticos-eleitoreiros e as manobras

'''IQverliãnlentais. ,
.

'

.

'

.

Á:\Ás�mbléia Legislativa instalou a CPI das Letras, onde os parlamentares investigam
a 'emissão' e as operações com as Letras do Tesouro do Estado. A Câmara Municipal de

"

.' �op.anópolis vai criar uma CEi para apurar as denúncias de que a campanha da prefeita
Angela ÀInin recebeu recursos das Letras de São Paulo. O Congresso Nacional trabalha

!.<'com a CPI dos Precatórios, enquanto que alguns deputados estão coletando assinatura para
,

, que ii Çâínara instale umà CPf para investigar as denúncias de compra de votos para o

, ';,projeto de.Reeleição, Além de outras tantas tentativas de se instalar CPl's.
'o problema não é a instalação ou não de uma CPI, mas os resultados obtidos. A questão

, .

está 'hô pf&esso, que envolve negociátas e muitodinheiro dos contribuintes. O quê está em
, jogo é o poder econômico, político e corporativista, manípulando corações e mentes e'

,

de'íiv�d9 a atenção da população. A quantidade de CPl"s é inversamente proporcional ao
,i'i Íiúlit�ifi'de punições. Os corruptos e corruptores estão soltos � nenhuma providência é

" '; '�oinad.a,para impedir que casos semelhantes se repitam. O tempo é consumido em discussões
" ,J ':q\le ao;inal dão em nada, fruto de um processo viciado, imoral e altamente influenciado

poi: Interesses ilícitos. O desafio está em punir os responsáveis pelas .irregularidades
, administrativas.

Não é admissível que as comissões continuem a gastar o dinheiro público sem que se

puna ninguém. Não é concebível que governos tenham comportamento de avestruz diante
de denúncias graves e constatações de irregularidades. É preciso que os políticos tenham

con�.c.iêQci� e investiguem a fundo os favorecimentos, as propinas e asmais diversas práticas
, de êô�ãó;no serviço público. Não podemos ficar à mercê das constantes tentativas de se

instalar comissões de inquérito, contrapostas pelas fortes pressões de grupos políticos,
corporativos elou econômicos; ,

"

'

,

Apesar de tudo isso,o povo ainda tem esperanças em relação as promessas dos políticos
e aguarda com ansiedade que se faça justiça e puna com rigor os ladrões e OS corruptos. É

, precisomais punição e menos falatório. É preciso que a sociedade se mobilize, cobre mais
e exija das autoridades providências, pará que escândalos envolvendo dinheiro público não
,borra o risco de engrossar a lista dos crimes impunes. Aos parlamentares cabe a '

<
• responsabilidade e a obrigação de instalar comissões de inquérito pára investigar as denúncias
.e punir os culpados. Isso é O mínimo.

,<i,'
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Carta aberta
oBrasil que não queremos � parte

It Airton Sudbrack

"O atual sistema permite o acesso ao poder somente àqueles quejá detê

poder econômico; Por isso, o Estado reflete a ideologia das classes
dominantes e define politicas que são contrárias e desestimulam. a produç.

,

e os interesses dos trabalhadores".
'

It Advogado e assessorJurídico do Sindicato de 'Trabalhado

Artigos para Carta Aberta, devem ser �nvlados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As car

devem, conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereçe.ou telefoné parà contat9. O jot
se reserv� o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárl

LTDA.

Fabricamos: Furgões Simples,'
,
Isotérmicos, PlástiCOS,:
Frigoríficos e Equipamentos
de Refrigeração. Consertamos"
ou aceitamos na troca pelo
novo, não' importando a

marca.

Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Bairro São Luís
Fone: (047) 371-1077- Fax: (047) 371-'1843'
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POLíTICA' CORREIO DO POVO· 3Jaraguá do Sul, 23 de maio de 1997

Chefe do Serviço Médico da Weg
secretária de Saúdenovaa

membro do, Conselho de
Previdência Social e participou de
movimentos estudantis durante o

, período acadêmico. Ela afirmou

que pretende dar continuidade �o
trabalho iniciado pelo secretário
anterior e promover reformas que
possibilitem a melhoria dos

'serviços. "O bom padrão de vida

registrado em Jaraguá do Sul é '

resultado das ações continuadas.
Mas 'é preciso fazer mais",
destacou, acrescentando que já
conhece a estrutura da secretaria

porque trabalhou diretamente com
ele durante o tempo em que foi
'chefe do Servico Médico daWeg.

O prefeito Werninghaus
afirmou que a escolha do nome de
Nanci 'obedeceu alguns "quesitos
essenciais", tais como: conhe
cimento técnico, disponibilidade de
tempo e integração e afinidade "Com
aatual administração, A cerimônia
de posse contou com a presença de
vereadores, secretários, do ex

secretário, Marle Sousa" além da

equipe da Secretaria de Saúde.
Werninghaus agradeceu o ex

secretário pelos serviços prestados'
e a atual secretária por ter aceito o
convite.

• Nomeação de Nanei
Zimmermann foi feita
na tarde de segunda
feira e obedeceu,
segundo o prefeito,
critérios ,de
conhecimento técnico e

dedicação integral

JaraguádoSul-A bioquímica,
Nanci Solange Zimmermann, de
43 anos, foi nomeada, na tarde de
'segunda-feira (19), para assumir a
. Secretaria de Saúde, em

substituiçãoa MarIo Sousa, que
deixou a pasta na quinta-feira
retrasada (8).'A posse oficial
aconteceu namanhã de quarta-feira
(21), no gabinete do prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL).
Nanci, que era a chefe do Serviço
Médico e Social daWeg, assume a

.

secretaria em meio a demínciasde

irregularidades administrativas em
relação ao contrato e.prestação de

serviço do Laboratório Jaraguaense
de Análises Clínicas, de

propriedade do ex-secretário e, até
o dia primeiro de abril, do
secretário de Planejamento, Irineu

DeStlfoJ: NtlllCi Zimnm7lltl"" ass",," Secreltlria tk Smíde

Pasold: em Blumenau. Em i987, voltou à
. Nanci é bioquímica-sanitarista . Jaraguá do Sul para ocupar o cargo

(especialista em saúde pública) de chefe do Serviço Médico da
formada pela UFSC (Universidade Weg, onde permaneceu até a

Federal de Santa, Catarina) e fez semana passada, quando foi
pós-graduação em Recursos convidada pelo prefeito para
Humanos. Trabalhou durante dez assumir a Secretaria de Saúde. De
anos no Hospital Santa Catarina, acordo com ela, a decisão em

aceitar a função deveu-se pelo
"desafio de uma nova fase da vida".

- Dez anos namesma função se

torna repetitivo, apesar das'
constantes mudanças e dos cursos

de reciclagem - argumentou.'
A nova secretária de Saúde é

filiada ao PFL desde 1988, foi

Assembléia Legislativa acata

cincopedidos de impeachment
OAB (Ordem .dos Advogados do

Brasil) e peloSinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação)

. poupam o vice-governador, mas os
pedidos feitos pela CUT (Central
Única dos Trabalhadores), pelo
Sindicato dos Advogados e pelo
PSTU incluem na lista para terem
os mandatos cassados ..Os pedidos
estão sendo analisados pela
Comissão Processante, formada
por oito deputados, que terão l5
dias para dar parecer e encaminhá
lo ao governador, que t�á outros

15 dias para apresentar defesa.

Florianópolis '-' A Mesa
Diretora daAssembléia Legislativa
acatou, na sessão da última quarta-

,

feira (21), cinco dos 30 pedidos de
impeachment do governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB) e dos
demais envolvidos no processo com
a emissão e operações das Letras
do Estado, entre eles o vice
governador José Augusto Hülse, o
secretário de Fazenda, PauloPrisco
Paraíso, e o procurador-geral do
Estado, João Carlos 'Von
Hohendorff,

Os pedidos encaminhados pela

Para presidir a Comissão
, .

Processante, a bancada do' PT
indicou o líder do partido na

Assembléia Legislativa, Carlito
Merss. O PMDB e o PPB têm
direito a dois representantes, o PFL
quer apresentar dois 'nomes,

.

sobrando apenas um para o PSDBI
'

PDT. A comissão terá 15 dias,
prorrogáveis por mais 30, para
apresentar um relatörio e submetê
lo ao plenário: Caso seja aprovado,
serão precisos ainda 27 votos dos
40 deputados para ser acatado o

impeachment.

Illc,elig
.

DarcDlQS .coutinuida· e, �os prpJeto�\�,;,. ..a .....

colega doqtofMario Sousae esperamQ� iÇ,�sceJ\Jar
CQJll �,..necessidades,'. àal tom

.. .

nO$sos trabalhos, •...
. •.•.. .: .:

Hoje omundo vive n�ma.,economia ...
e trarisiçâó;. n. ". '.'

..

a mais alta tecnologia é a mais básica das necessidac;tes h\lman�r
que é a fome,assim também na saúde, onde temos os�ª s()fisticados

.

aparelhos de diagnósticos por imagens e, ao mesmo tempo, ainda
convivemos com a precariedade do saneamento básico.

-.
'

,

,

Mas espero de coração que essa nova caminhada de minha vida
seja orientada e iluminada por Deus.

'

SAÚDE TAMBÉM É UMA QUESTÃO DE IMA(3EM
Uffra-son.ografia
Radiologia Geral e Pediátrico
Tomografia computadorizada
Angiografia Digital - Mamografia

•CENTRO···Para uma melhor qualidade de vida,'
Jaraguá'e região 'dispõem de um núcleo de
excelência no dlagnós1!CO por Imagem. DEIMACitM

,

, Hospital Jaraguá
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ,

Dr. Edllberto R. SchuksteCRM 3493 - Dr. Jorge Luiz� Fonséca CRM 5&02 - Dr. Roberto KeIl Junior CRM 1.629 Rua Jorge Czemlewlcz. S/n - Fax 047 371 1510 - JARAGUÁ DO SUL - SC
.
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�osaico
'Cobrança
O prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) esteve, no início desta semana,
na capital para cobrar os convênios assinados com o Estado.
Ele informou que o Município aguarda ainda para este mês parte dos
R$ 600 mil para a construção da ,estrada de quatro quilômetros, da
Ceval até a Tifa União, cuja licitação está em fase de conclusão.

Promessas
Também para este .mês a Prefeitura espera a segunda parcela de R$ 30
mil do convênio com a Apae e parte dos R$ 240mil para a construção
do prédio da Ação Social.
Existe ainda um convênio com a Secretaria Estadual do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no valor de R$ 235 mil.

Sem saída
,
O governador Paulo Afonso Vieira (PMDB), quando visitou Jaraguá
do Sul no final do mês passado, para assinarconvênios com os

municípios da região, afirmou que "a assinatura do' governador tem
valor", garantindo que todos os convênios assinados serão cumpridos.
Está na hora de provar o que disse.

Puxão de orelhas
O presidente da'Cãmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia
(PMOB), ocupou a tribuna da Casa para dar um puxão de orelhas nos

colegas.'
.

De acordo com ele, a imagem do vereador aos olhos da comunidade
está relacionada em função da atuação dele na Câmara, quanto aos

.objetívos das indicações e do aproveitamento do tempo que dispõe,
numa alusão às últimas entrevistas dos colegas à rádios e jornais e aos

posicionamentos assumidos na tribuna, que tem' gerado
desentendimentos.

Denovo
O presidenté do Sindicato dosMetalúrgicos, JairMussinato, foi reeleito
para mais um mandato de três anos.

.

r

Mussinato faz parte da direção do sindicato desde 1986, e é presidente
desde 90.
Mussinato é filiado ao PT e foi candidato a vereador no ano passado:
Apesar do partido Ser contra a reeleição, o presidente v.ai pata o terceiro

mandato consecutivo. Muito interessante!

Estranho
A secretária de Saúde de Jaraguá do Sul, Nanci Zimmermann, durante
.a entrevista de posse, na manhã da ültima quarta-feira (21), afirmou
que participou de movimentos estudantis "em pleno AI-5, em nome da

. democracia". Hoje, Nanci é filiado ao PFL.
, I

,Temor
.

o governo do Estado classificou de golpe a proposta=aprovada pela
Assembléia Legislativa de alterar o Regimento Interno da Casa

permitindo que o presidente, Francisco.Küster (PSDB), vote no pedido
de impeachment.
Antes da alteração o presidente do Legislativo só deveria votar em caso

de empate.

Valle Informática

Ci{) Você precisa ter!
Você precisa ver!
Ligue já: 372-3223

Rua Canoinhas, 361- Centro
FoneIFax: 371-2444

Rua BaÍiio do Rio Branco. 610
Fone: (047) 37l·1968 • Fax: (047) 371·1130

Jaraguá do . S.,I • SC

Prejuizo: MÚ'Ülm conjinna dividas do govemo Com a Ferl

Jara á do Sul, 23 de maio de 1

Governo do Estado dev
R$ .700 mil para ··a Fer

torno de R$ '700 mil. As cinco

parcelas dos RS 678 mil deste ano, '

mais os RS 498 mil do ano passado
- esclareceuMíriam, acrescentando
que a Acafe (Associação
Catarinense das Fundações
Bducacionais) está preparando um
abaixo-assinado entre as fundações
do Estado para ser enviado ao

governador solicitando o repasse.
. Jaraguá do 'SuI - O deputado De acordo com o deputado, o

Eni VoI.tolini, líder do PPB na ,governo estadual não está
Assembléia Legislativa, afirmou cumprindo aConstituição Estadual

, que o governo do Estado deve para . quando deixa de prestar
as instituições de ensino do Estado anualmente assistência financeira
cerca de R$ 24,7 milhões,' destes, às fundações educacionais.
R$ 6:78 mil para a Fer] (Fundação Segundo ele, há 15 meses o

Educacional Regional Jaragua- governo não faz o repasse às

ense). A chefe do Departamento instituições do Estado, gerando
Financeiro da Ferj, Míriam uma dívida de R$ 24.725.250,00.
Spengler, informou que o valor é "A situação é preocupante. O artigo.
relativo a este ano, e que o governo 170 da Constituição assegura o

deve ainda R$ 498.361,09 repasse às fundações de ensino",
referentes a 1996. O repasse à reforçou Voltolini, acrescentando
fundação está previsto no artigo que se persistir a situação, umadas
170 da Constituição Estadual, que conseqüências será o aumento do
define 2% da' receita às 17 êxodo de alunos bolsistas.

instituições de ensino. . Míriam concorda comVoltolini
- O total da dívida do Estado em relação a preocupação com os

para com a 'fundação é algo em bolsistas sfirmando que, pelo atraso

• Denúncia foi feita

pelo deputado estadual
Eni Voltolini (PPB) e
confirm,da pelo
Departamento

.

Financeiro da
. instituição

·eCK': "_'-'_W' ;""-,,;....-'

'; .

h""" ... " r '\.,\ .... , .. ,.,.... '.•. ,." .• ,\" .. " .. ,

Comércio de Cereais
KAZMIERSKI

Frutas - Verdur� - Atâcado .

Rua' Ida Bon� ROCha, 84
FoneJFax: (047).372-0246

Fone: 371-0602
.

_Jaraguá do Sul - SC

Arles novas a

'cada coleção
,Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Angelo Rubini, 587

.
Barra do Rio Cerro

no repasse, não existe

possibilidade de conceder bolsas .

estudos aos cerca de 1.100 aluno
de graduação da instituição. "O
total da verba do Estado, 20% sã
destinados à bolsas. O atras

prejudica os mais carentes"
diagnosticou; lembrando que exis
outro tipo de bolsa. A chefe d

Departamento Financeir
informou ainda que, em dezemb
do ano passado; o Estado quitou o
seis últimos meses do ano anterior:
"Atrasos .sempre existiram"

completou. . .

Na opinião do deputado, Sem o

recursos, as fundações não tê
como manter os a:Iunos bolsistas

que, na maioria das vezes, sã

obrigados a migrar para Estado
vizinhos. "É mais um crime qu
este governo comete, e desta ve

penalizando instituições que sã .

referências nacional como modelo
de ensino", discursou, lembrando
que a, falta de recursos às'
instituições de ensino traz prejuízo

'

aos 55mil alunos das 17 fundaçõe
'

do Estado, em especial aos alunos,
bolsistas.'

,

Cflorícu/lurtl
Cflori�tl

Mudas de árvores frutíferas,
flore« e plantaS ornamentais

Rua Bernardo Dornbusch, '2433
Fone: (047) 372-06�5

371-8146
�ila Lalau - Jaraguá do Sul
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Decisão judicial
exclui multa fiscal
Foi finalmente vencida, importante batalha judicial, no que

diz respeito às multas cobradas pelo fisco.
Em ação julgada procedente, contra a Fazenda Nacional, o

Superior Tribunal de Justiça (última instância da espécie),
afastou a imposição damultamoratória, que havia sido cobrada,
no ato da Denúncia Expontânea do contribuinte devedor, que
pagos a dívida através de parcelamento.

O Código Tributário Nacional, desde sempre, previu a não

imposição de multa por atraso, quando o pagamento viesse a

ocorrer por livre vontade. do contribuinte, sem nenhuma

imposição fiscal. No entanto, no afã de recolher mais, tanto a

Fazenda quanto os demais órgãos governamentais.sempre
,

fizeram errônea interpretação da legislação, não dispensando a
multa, sequer quando há o 'pagamento integral, quanto mais,
quando ocorria o parcelamento.

Com essa decisão, assegura-se, via judicial, um direito que
vinha sendo desprezado peloPoderPúblico.

Todo devedor dos cofres públicos pode, agora, diante do

precedente perseguir seu objetivo com a certeza de resultado,
. para, ao quitar seus débitos por livre iniciativa, pagá-loacrescido
tão somente dos juros legais, devidamente corrigidos.

.

...

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

Rendimento Alfquota % a deduzir - 'RS
até 900,00 isento
de 900,00 - 1.800,00 '15% ' 1-35,00
acima de 1.800,00 25% 315,00

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

UPM/Jaraguá 'do Sul
'

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

Apolo:
eassul' Auditores e Consultores S/C LIda. :. Fone (047) 371-4509

Sindicatospromovemprotesto
ContraEmpresa Samuel Têxtil
• Ato re_ivindicava a
im"diata reintegração
de dois dirigentes
sindicais, demitidos
por justa causa em

menos de 30 dias

Jaraguá do Sul- o Sindicato dos
Trabalhadores, nas Indústrias do
Vestuário promoveu no início da tarde

, de ontem, em frente a Samuel Têxtil
(fabricante das marcas Dalcelis e

Cenoura), na BR-280, manifestação de
repudio centra a empresa pela
demissão dos dirigentes sindicais,
Osnivo Guckert e José Clemente
Vegini, ocorrida no dia 15 deste mês e
16 de abril, respectivamente. O

presidente em exercício do sindicato,
Ambrósio Lino Becker, classificou de
arbitrária a atitude da empresa,
afirmando que a demissão infringiu
dispositivos constitucionais, além de
acusar a indüstria de perseguir os

funcionários.
A chefe do Departamento Pessoal

da Samuel Têxtil, Míriam Fritzke,
negou a perseguição aos trabalhadores,
informando que a demissão aconteceu
porque ambos, alegando a condição de
sindicalistas para não serem

demitidos, promoviam'discórdias e

insubordinação na empresa. ''Temos
documentos que comprovam que o

Osnivo prejudicou comercialmente a

empresa. Ele chegou a colocar para
mim que não estava ligando para a

empresa, afirmando que tinha costas

largas", revelou, informando que foi
feito um abaixo-assinado entre os

demais funcionários pedindo a

demissão dos dirigentes sindicais.

Manifestação: sindicalistas promovem ato de protesto em frente a

Samuel TêxIÜ

Durante amanifestação, que contou
com o apoio dos 36 outros .sindicatos
filiados à Federação dos jrabalhadores .

nas' Indústrias do Estado de Santa
Catarina, além dos sindicatos de outras
categorias da região, o presidente
Ambrósio Becker disse que o ato era

um manifesto em defesa da cidadania
,

e da liberdade sindical. "Não podemos
admitirquecompanheiros nossos sejam
perseguidos dentro das empresas
'apenas por serem dirigentes sindicais;',
justificou, afirmando que a demissão

.

dos funcionários constitui ameaça·
constante e é uma afronta aomovimento
sindical.

O presidente da federação,
Ildemar Martini, disse lamentar que
seja preciso recorrer a atos dessa
natureza para protestar contra

-arbitrariedades, que confrontam a

Constituição Federal. "Esperamos
que este ato seja o início de uma nova
fase entre capital e trabalho. Que a

empresa reveja a. decisão e busque
respeitar, os direitos dós

trabalhadores", afirmou- Míriam
rebateu as críticas dos sindicalistas
e afirmou que a empresa demitiu os

funcionários' porque estavam

prejudicando o processo produtivo.
Ela admitiu que a Samuel Têxtil está

passando por dificuldades
financeiras, mas negou que está com
os salários atrasados.

- Todos os salários estão pagos. O
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço) pode estar em atraso, mas
não importa nomomento. O que coloca
a comida na mesa é o salário -

argumentou Míriam, informando que
o Departamento Jurídico da empresa
vai se pronunciar a respeito das

demissões, inclusive, sobre a acusação
de estar infringindo a Constituição.

Após a manifestação, os

sindicalistas foram para o Calçadão da
Marechal fazer panfletagem.

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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A

Enio Padllha Pilho
Reflexões sobre
Marketing

Marketing não' é mentir sobre um produto ou serviço para
tomá-lomais interessante.

Marketingnão é omitir informações relevantes, mas quepesam
contra a decisão de compra do cliente.

Marketing é explorar os argumentos deforma inteligente e

'criativa.
.

Marketing é evidenciar as Características, as Vantagens e os

Benefícios de um produto ou serviço.
..'

Marketing não é enganar o cliente.
Marketing é a atividade econômica que mais cresce nomundo.
Marketing é a atividade econômica onde existe'o maior

desperdício dé dinheiro (em campanhas mal planejadas, mal
executadas oumal controladas).

..

Marketing
é

uma filosofia gerenciaI que consiste em entender
omereado e atender suas n�ssidades, seus anseios e seus desejos,

Marketing lião é exagerarao descrever vantagens e benefícios.
Marketing não é oferecer propina para obter vantagens

competitiva.
Marketing é despertar interesses adormecidos.
Marketing é o conjunto de estudos e ações desenvolvidos por

uma organização com o objetivo de conquistar e manter um

mercado.

Marketing não é explorar sem piedade uma desgraça ocorrida
com oconcorrente..

Marketing é dominar as tecnologias de informação. Não é

apenas conhecer o vocabulário.

Marketing é Pesquisa de Prospecção deMercado, Pesquisa de
Comportamento do Consumido" Pesquisa' de Satisfação do
Cliente, Pesquisa, Pesquisa, Pesquisa...

Marketing não é fazerpressão emocional ou psicológica sobre
os clientes.

Marketing é Criatividade.

Marketing é Bom Humor.

Marketing é Assunto Sério! Exige muito talento, estudo e

experiência profissional.
.

Marketing não é falar mal dos concorrentes (mesmo quando
se trata da mais pura verdade).

.

Marketing não é fazer chantagem de espécie alguma.
Marketing é respeitar a dignidade das pessoas e não usar a

raça, o sexo, a origem étnica ou qualquer outra característica natu
, ral como motivo de chacota ou agressão.

Marketing é adiferença entre dois oumais produtos ou serviços
aparentemente iguais. , .

Marketing não é o que faz o produto ser vendido«,É o que faz
o produto ser comprado.

Marketing não é arrogância.
'

Marketing é sinceridade. .

.

'.

Marketing não é fazer qualquer' coisa para obter lucro a

qualquer preço. . .'

. Marketing não é Teoria. É Ação! Omelhor plano de market-
ing não vale nada se não for concretizado.

'

.

Marketing não é coisa de empresa grande. É uma necessidade
de qualquer pessoa ou organização, de qualquer tamanho, em
qualquer área de atuação.

Marketing é análise do mercado.

Marketing é agilidade na percepção do problema. Agilidade
,

na tornada de decisão. Agilidade na Ação.

Caixa postal191 - ceo 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br
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Acordo entre sindicatos garante 4,75
de aumento aos trabalhadores têxtei

Jaraguá doSul- Os cerca contendo 35 itens, na qual Nacional de Preços
,

de 12mil trabalhadores têxteis reduzia o salário admissional Consumidor) e pelo aumen
da região' terão aumento de de R$ 242,00 para R$ 180,00 real do piso.
4,75% sobre os salários. O e do piso de R$ 323,40 para -Queremos ainda 100%

percentual e a definição dos R$ 240,00, além de propor a aumento nas horas extr

salários admissional :

e flexibilização de horários, riormais, 130% aos sábado
normativo; R$ 323,40 e R$ extinguindo as horas extras, 200% nos domingos'
330,00, respectivamente, transformando-as em folgas, feriados -revelou Alves.

saíram depois da última, sugerindo a aplicação do Nas primeiras reuniõ
rodada de negociações reajuste salarial pela livre entre patrões e empregad
coletivas de trabalho 97/98, negociação, conforme prevê a proposta do Sindicato d

entre os sindicatosPatronal e a Medida Provisória do Vestuários era um salãrí
-dos Trabalhadores nas governo federal. normativo de R$ 500,0
Indústrias do Vestuário, Não concordando com àS repasse da inflação d
ocorrido na tarde da última propostas dos patrões, o últimos 12 meses, algo e

terça-feira ,.(20), na .Sindicato dos Vestuários, que tomo de 8,6%, além de u

Associação Comercial e In- tinha apresentado em aumento real de 5% e'

dustrial, Ficou acordado. negociações anteriores Uma .implantação de 40 hor'
também que a categoria pauta de reivindicações com semanais. De acordo com

deverá receber até o quinto 65 pontos considerados assessor de imprensa d
dia útil de cada mês. "essenciais" à categoria, Sindicato dos Vestuário

Ao todo foram realizadas recorreu à Justiça Trabalhista Sérgio dos Santos, as vári
.

seis rodadas de negociação para garantir a data-base. Na rodadas de negociaçõ
entre patrões e representantes época, o .presidente do conseguiram chegar a u

dos
-

empregados, Sindicato dos Trabalhadores, consenso entre as partes,
Inicialmente, havia um im- Gildo Alves, afirmou queiria que as demais cláusul

passe entre as partes. O' lutar para que os patrões' sociais se mantivera
Sindicato Patronal apresentou reajustassem os salários em praticamente as mesmas

uma pauta de reivindicações 100% dó INPC (índice convenção anterior. .

NOTAS--------�------�--�------�

• APrefeitura de Jaraguá doSul vai conceder descontos de até 50% sobre os juros emultas meiden
sobre os tributos dos con.tribuintes cadastrados na dívida ativa doMunicípio.

De acorde com o Projeto de Lei 2.254, aprovado pela Câmara «Je Vereadores na semana passada,
contribuintes que pagarem os débitos com a Prefeitura até o dia 31 deste mês terão descontos de 50

Àqueles que optarem pot quitar as dívidllS em duas parcelas iguais (primeira até o dia 31 de maio
a segunda até o dia·30 de junho) o desconto serä 'de 47,s%.

Descontos de 45% para os contribuintes que pteferirém pagar os tributos em três parcelas (34%
total da dívida, atéo dia 31 de maio; 33% até odia 30dejunho; e 33% até o dia 31 dejulho),a1ém
40% dedescontos para pagamentosfeitos até o dia 31 dejulho.

• Na próxima semãna, acontece na cidade argentina de Puerto-Iguaçu, a reunião do Foro Permanente

.

Governadores doCodesul/Creeenea, O objetivo é discutir acordos de cooperação técnica nos setores de eners
e transportes entre os países membros do Mercosul.

• Os supermercados do Sesi, que encerra�am as atividades em março, deverão ser vendidos para
Rede Angeloni, de Criciúma, terceiro na lista de licitação.

Com a desistência dos dois primeiros, o Angeloni assumiu a preferência.
Os supermercados Breithaupt era o quarto da lista.

'

• III iFánN
GERDAU FERRO PARA CONSTRUÇAO -

*PROIVIOçAo* 372-2922
Ferro CA 50 5/16" ; , ..R$ 2,97/br
Ferro CA'50 3/8" .. : R$ 4,18/br
Ferro CA 60 Estribo. , �$ 0,8��
'f�la soldada para laje e piso., , : R$ 1,25/m�
Viga/coluna soldada 5/16 : , R$ 15,80/pç

"'-Vendemos e entregamos qualquer quantidade+

R. Conrad Riegel, j lO
. Jaraguá do Sul

(Ao lado do
,

'. �
Ferro Velho Màrechal)
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chroederoficializa adesão ao. 'Simples'
• Sugestão feita pela
ssociação Comercial,
ndustrial e Agrícola do
Município foi aprovada
ela Câmara de
Vereadores e acatada
elo Executivo

Schroeder - o Município
oficializou na manhã de hoje a

adesão ao Simples (sistema
unificado de impostos pata as

pequenas emicros empresas). A
cerimônia aconteceu no Salão da

Igreja da Paz, no Centro, com a

presença do presidente dó

Sebrae-Sê', Vinícius Lummertz
Silva, e do gerente do órgão para
a Região Norte, Norberto
Koentopp, além de autoridades
da região da Amvali. Com a

decisão, Schroeder tomou-se a

primeira cidade do Sul do país a
aderir ao novo imposto.

O prefeito Gregório Tietz

(PFL) afirmou que a opção pela
adoção ao Simples se deu depois
que estudos' realizados pela
Acias (Associação Comercial,
'Industríal e Agrícola de

Schroeder) e Prefeitura

apontaram que o novo imposto

nãotrarä prejuízos aoMunicípio
e propiciará que empresas ainda
na clandestinidade possam
legalizar suas atividades. "A

grande vantagem é a

desburocratização e o

pagamento do ISS", acredita,
lembrando que o Simples vai
incentivar a abertura de novas

pequenas e micros empresas na
\

cidade e conseqüentemente
aumentar o emprego.

Com a adesão do Município
.

ao imposto único, as empresas
com sede na cidade poderão
optarOu não pelo Simples quanto
aos impostos municipais. Por
enquanto, o Estado ainda não

aderiu ao imposto simplificado;
há especulações de que o

governo estadual não tem

interesse em implantá-lo. De
acordo com o prefeito, a decisão
é um voto de confiança ao

.
empresariado .. local.

"Acompanhamos toda a

polêmica do Estado
desaconselhando a opção, pelo
temor de urna queda excessiva
no recebimento de tributos. No
entanto, a arrecadação com o

ISS em Schroeder representa
apenas 2% da receita", explicou.

FrancIscci Alvee/Cp

Decisão: Lummertz aponta as. vantagenspela opção ao Simples

Na opinião dele, a base da reforçou. Parao presidente do

arrecadação do Município vai Sebrae, Vinícius Lummertz

cresceremtomode20%,embora Silva, o objetivo do Simples é
a alíquota deverá sofrer facilitar à vida dos pequenos e

diminuição. Ele afirmou que a micros empresários, além de

intenção .
é incentivar a desburocratizar os impostos ..

legalização das empresas já "Queremos uma democracia
instaladas e promover a num sistema capitalistajusto. O
transferência .de outras. "Hoje Simples vem ao encontro deste
arrecadamos cercadeR$ 200mil perfil", discursou, acrescentando
por mês e o ISS representa algo que o Brasil é pródigo em criar
em tomo de R$ 3 a R$ 5 mil", impostos, mas ineficiente para

Defesa Civil vaiajudar«fiscalizar cargas tóxicas
Florianópolis - A Defesa

Civil do Estado vai colaborar
com as Polícias Rodoviárias
Estadual . e Federal na

fiscalização do transporte de

cargas perigosas nas estradas
catarinenses. A medida visa
garantir mais segurança com as

cargas tóxicas. A partir de agora,
todas as empresas de transporte
que circulam nas rodovias vão

passar por ampla fiscalização. A
Defesa Civil entregou à Fatma
(Fundação de Amparo
Tecnológico ao Meio Ambiente)
relação que reúne o nome de 381
transportadoras çatarinenses e de
outros Estados e dos países do
Mercosul. Destas, 187 são

catarinenses.
A iista com o nome das

empresas transportadoras foi
formada através de dados
coletados pelas fiscalizações
realizadas pela Defesa Civil nas
rodovias do Estado. Em poder da
lista das empresas trans

portadoras de cargas perigosas,
os técnicos da Fatma poderão
checar se elas estão seguindo as

exigências e os critérios definidos
pelos órgãos ambientais. O
tenente Márcio Luiz, da Defesa
Civil, afirmou que a preocupação
da entidade é resultado das

constatações de que a maioria dos
acidentes envolvendo cargas
tóxicas acontece durante o (

transporte.
De acordo comele, a partir de .

agora, o trabalho da Fatma é
fiscalizar a licença das empresas
para o transporte de produtos
tóxicos, se os motoristas têm

habilitação especial para realizar
o serviço e. como é feita a'

descontaminação do veículo. O
tenente lembrou que a Defesa
Civil realiza periodicamente
fiscalizações do transporte de

cargas perigosas nas rodovias'
catarinenses, afirmando que,
durante todo o trabalho, os

policiais sempre encontram

irregularidades, como o

transporte de cargas perigosas
junto com alimentos. "Existem

ainda . motoristas sem a

habilitação especial", reforçou.
Além das blitz isoladas, o

órgão também participa das

fiscalizações que são feitas
simultaneamente com os

Estados do Paraná, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso do Sul,
através do Conselho de Defesa
Civil do Codesul (Consórcio de

Desenvolvimento. do Sul).
"Todas as' fiscalizaçÕes,
isoladas ou conjuntas, contam
com a participação de outros

Órgãos como a Vigilância
. Sanitãria; Fatma, Inmetro e

Polícias Rodoviárias Estadual
e Federal", completou o

tenente.

extingui-los.
Atualmente Schroeder

possui 250 empresas, que
empregam cerca de quatro mil
pessoas, destas, 70% são

pequenas e micros. 1,1 mil

pessoas trabalham nas indústrias.
têxteis, o restante está dividido
entre as indústrias de

transformação de alimento,
comércio, prestadora de serviço
e agricultura.

CHURRASCO
A Câmara Júnior de Jaraguá
do Sul promove, domingo

.

(25), a partir das 11h30, no
salão paroquial da IgrejaSão,
Sebastião, umchurrasco em '

benefício da entidade.
ACâmara Júnior éum órgão
apolítico, que tem como

função capacitar jovens para
'a-vida profissional.
O ingresso-custa R$ 5,00,
com direito a uni filé duplo, )

um pão francês e. saladas
diversas.

Informações pelos
telefones: 975-1593

e 973-5754

CHOPP

Distribuidora de cerveja, chopp, refrigerante e' água mi�eral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,

,

.

'

. . ,

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO

LUKISADISTlUBUIDORADEBEBIDASLIDA
Rua Reino/do Rau, 414 - Jaraguá do Su/- SC
Fone: 371�1271 - 371-9954 � 'fax: 371-901f

CERVfJA
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DlltlliJ"e e�"e,* tia 110M geraçlo cOt'llJHU",e DtqtuuI
Paula CUm. (oi estrlia tü seuslS IIIIOS,_ quarta-feira (21).
Manequim emotülo fotognffteo, I jiI1Ia tü Flbio RoglriO
eMárcia 'OIto

m-,W,üttl'f!
Máquinasparaempaoobunento

RuaAraquari, 136-Oba daFigueira
FONE:'(047)312-0540 • FAX: (047)372-3203

.

Jaraguá doSUl· SC
.

•Cursoa - Tear
-Arralolo
:-CruzDuplo
-Rosinha

.

- Kilim
• Risco de Tela
• Pla8t1flcaçõe.

Katia Baratto Fontenelle
Rua Willy Manhke s/nº· centro- Fone' 372-3372 . Jaragua do Sul

Cj),. 9lcy, 91ideki c;RodrlguecS da oi/oa
Ortopedia e Trallnudologia

Cirurgia do Joelho :- Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COMHORA MARCADA

R. Dr. Wa/demiro Mazurechefj, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

PARAPSICOLOGIA - Frei Ovídio Zanini, ministrará dias 27 e 28

(terça e quarta-feira), curso 'de parapsicologia. com demonstração de
fenômeno do poder mental, visões, apariçôes, regresslo de memória,
audiçlo de mensagens celestes, psicografias, levltaçlo, comunicação
com os mortos e reencarnação. Ser4 no auditório do Sindicato do
Vestu4rio, com entrada gratuita, sem limite de idàde ou religião.

.

Promoçlo: 19" CRB e Secretaria Municipal de Educaçlo.

REBANHÃO - chegou a hora de conhecer algo que vai transfonnar a
sua vida. vem aí o 1° Rebanhio, cloillingo (25), das oito ti 17� na

Comunidade Sio Luiz Goózaga, Bairro Sio Luiz. Se você nlo agUenta
mais a mesmice do domingo,· chegou a oportunidade de se ju.ntaf a outros
jovens para cantar, dançar, PUlar e louvar. A animaçlo será da Banda
Obra Nova. Nlo perca.

II

Sobem. eo lÚIIIi' tuIUI"i.ã (24)� o tnulicioNll "sim",
PatriciaMarqfUll'dt e }aeluo" Kucheftbecker. A cerim8nia

reiig;os.seTá lu20 hoTdS, _IgrejaE,angllic. - Celltroe.
recepçílo 11M co"FÜlIldos se dtud_ Soci«IIuü�

a.·.··.•••
Rosemlrl, Da,.", BetItrlz, Mtugtlnte, OdtlUül e M.

desfruttlmJo da Itospitalidllde do Holel Fa:.e'"
A1II8nio

. EM CORUPÁ - prefeito Luiz Carlos Tamanini' é o presld
Fundaçlo Cultural Kurt ünzmeyer, da Capital Catarinense da

lança oficialmente na telÇa-f�lra (21). la 20 hoias. DO S"'o
Sio José. os festejos do Centenúio de CorUp4. Merci pelo

.

MOSTRA DE ARTE � no Espaço .ÇuIturaI da Caixa Ec:onOmica
a Mostra de Arte Jornai, Jornalista, Jomaleiro. em comelllOl1lÇlo
anos do Jornal "A Gazeta". Obras dos artistas plúticos jaraJU
Adolfo Zimmermann. Arlete SehwedJer, CIarisse W. Schiochet,
Bartuscheclc, Danilo Paiva,' Fernando Bastos. InaCio Carreira,
Breithaupt, Maria do Carmo Jante, Maria Helena Feldeni, Maria
Bona, Maria Vlnia Fernandes, Marina Lueders. Omar Bmn,
Rubini, Rossana Subtil, Vaidete Hinning e Vera Triebes, pe
expostas até o próximo dia 30 deste meso

CKAT - .,êncla de modelos abrindo espaço para a partici
rapazes e moçu Da seletiva.do "DakOta-EHte Model Look 97

porta de entrada para novoa talent
fascinante e bem remunerado mun

passarelas e estddIos. EDtrevlstas domi
_DO Sesi, la IS horas. Nlo h4 necessidade
manequim ou modelo. Mais detalhes com
pelos fones 371-7647/973-5353.

RODEIO CRIOULO - paulo F1'vio
divulgando DOS ues Estados do Sul. 01:'
Crioulo Interestadual do CTG Leodato
que será reaIizacIO de 13 1 ís de junho.
lh1lÇ(ies artísticas e campeiras. fandan
Raça Campeira e Garotos de Ouro.
progl'llJllllÇlo. A sede do CTG foi ampli
acomodar paUCIes,� e a xiruzacla.

Kety F1'IUIekk, KelyG1'tIe�k eE,anio tt;lyan comemoram. idtItü no.,. no ditJ J(J

(suta-feira), em tomo de MIYIfOS mil. Dose tripla tü f�lieidIIdes ptII'tI o ca.
E.,.,.,,;o eRo", M. Forlin p,..stüú

Agt1lúilulÚÚSIJC1UodiniSc1lmöckelfmejtlseuss.aninhos
""segunda-feira (26). Ela éjilIuzdeGeninho eCinIiG e nettI'
dO nollO direlOrEugi"io l1ctorSc1lmöcül

., .

RECORDE DE e-

maila .;. Paul

McCartney j'
recebeu 2,6 milhões

.

de perguntas' de
admiradores pela
Internet, em

Londres, Entre eles,
a do presidente Bill·
Clinton. Apesar de
ter respondido a

poucas delas, o total
de JDensagéns criou
uma "fila eleUßnic."
histórica e mostrou

que o ex-beatle
continua sendo uiDa

das figuras mais

populares do muJ!OO.
Alexandrtl MtdnI Be,."er, __ .

nuinequim CKAT

Pruras, legumes e verduras sempre fresquinhos.
Laticínios e Carnes Embaladas de 'alta qualidade.

�i SUPERMERCADOS BREITHAUPT
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JARAGUÁ . DO SUL 'E· REGIÃO

II,

SEXTA-FEIRA,.23 DE.MAIO DE 1997

IIINTIMUSIl
ACOMPANHANTES

UBERI'ESEUSDESEJOS
. MAISSECRET'OS!.
SIGILOABSOLUTO

A1'EM)EJARAGUÁEREGIÃO

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

Vende-se

Voyage LS/82
branco alc.

Valor

R$ 3.000,00.
Contato
372-3384

c/Odete

.

Vende-se Titan
.

96 consorciada
900kmrodados

porR$ 1.800.00
com 25pagas.

-

Tratar

371-9446

Vidraçaria STEINERT
, ,

Se você estã procurando alguém para fazer
seu quadro com molduras, não pense duas

vezes, vá direto a vidraçaria STEINERT.

ACAáAMENrosDE�QUAlJlADEHÁ3)ANOSt«)RMI)

RuaWalterMarquardt, 645
Vila Nova - Jaraguá do Sul- $(: - Fone: 371-035.3

EDIFíCIO TOWER CENTER
,CONSTRUÇÃO EM CONDÖMfNIO - PARCELAS CORRIGIDAS PELO CUS (SIND'USCON/SC)

,

SALAS COMERCIAIScom 1 ou L .0 C .'A' L' I· Z' A ç. AIW .0·'2 garagens, copa, swc e distribuição
interna de acordo com a.necessidade do
cliente. A partir de R$ 440,16 mensal

APARTAMENTOS
1 suíte, 2 quartos, sala .

estar/jantar, sala de tv, .

sacadacom

ch�ueUa,BVVC,
copa, cozinha,

lavanderia, 2 vagas de

garagem.A partir deRS
, 1.047,80mensal

TIPO 1 E2:

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

TIPO 3 4 E 5
com churrasqueira,

, , :
.

BVVC, copa/cozinha,
,

lavanderia, 1 vaga de

garagem. A partir de
R$ 673,88mensal

,I

VENH� CONVERSAR •.�
CONOSCOr

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

....----

Fone: 371-8814 _ CRECI 1873-1
Rua Presidente Epitício Pessoa, 421 • sala 102 ·,Fone: 371-6310· Jaraguá do Sul. SC

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



--��--.....,.----------�._-------------

CORREIODoPOVO -2 CLASSI EMPREGOS .Jaraguã do Sul, 23 'de maio de 1

. eILA§§DD

��ft>U@©>

CORREIO DO POVO - HUIIAM

Aux. ESCRITÓRIO

.vr:��76 ENGENHEIRO CIVIL
HEITOR

' .

37Í .8098
·COMPRAS

JUDITE 372.3241
RECEPCIONISTA

.

Eng. MECANICO ou PROJETISTA'
SlLVIA 371.6554 I.

COM EXPERlfNaA EM: .

CARGOS E sAtÁRlos
.

INSTALAÇÕES HIDRf1iuUCAS E EláRICAS,
SlLVESlRE 372,.2636 : CAlDEIRARIA, PROCESSOS ,.ECANICOS .E CAD.

TECELÃO . Presidente ' da . ACHS, Roberto Breithanp
.. ARLINOO 975.0934

�

. MARCENEIRO
'""', convida para Peça Teatral "Qualidade Total

TEC. CONTAD. Um Programa 'Legal" apresentada pelo G
DANIEL 979.0074 rA8�II:AÇÃO DE MÓVEIS� SÉRIE..4 Tear, com artistas formados pela

SECRETÁRIA Macunaíma.

ANGEL!fA •.
372.3056 .

(TECELÃO. ) (COSTUtEIRA] ��=às 19:30b

R�::E (MECÂNICO DE TEARES J
com carro próprio

,

.
, ( ',6.,.,. III tlitl'.C/II _

' .)
REDA-rO'R ------,....-----------

ENGENHEIR'O
DEALIMENTOS A VIAÇÃÔ CANARINHO, que busca semp

('
,

.

. "

]
a mel1Íoria no atendimento de Seus usuários

�COO,
.

RDENA.D,O.• R·DE CCQ. não só nos ônibus novos e de conservaçã
- - impecável que circulam por nosso vale. Invest

.

também em segurança e treinamento de

funcionários,
.

notadamente os' motoristas.
Continua. realizando semanalmente,

. dependências da HUMANA, o Curso d

Direção Defensiva, coordenado pelo Téêni
de Segurànça do Trabalho Sandro M. do

Santos, da Canarinho, e ministrado pelo Sr.

Breda, Instrutor de Treinamento da Gídien,

uma. Parceria

PA" à•••CI••I
"....In•• I
...........

TRABALHO
TEMPORÃ.RIOI

INFORME-SE NA HU.AMA. SOBRE' A
URGENTE TRABALHO TE.PORÃRIO, '

.
BECBET..ÁRIO EXBCU'l'lVO

.
(A88OCÜ.QAo� .

Formaçã9 Universitária, Exp. Administrativá e Veículo Próprio

ECRUTAMOS PARA EMPRESA DO RAMO MOVELEIRO
EM �UARAMIR!M:

.• OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJAOEIRAS
• AUXILIARES DE PRODUÇÃO -LINHA DE PRODUÇÃO

• MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS
• PREPARADOR E REPOsnOR - CI CONHECIMENTO EM PCP

• OPERADOR DE CNC - CI EXPERI�NCIA
.

• OPERADOR DE MAaUINAS - CI EXPERI�NCIA
• EXPEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FATURAMENTO E NF

. MONTADOR - CI EXPERI�NCIA EM COZINHAS E DORMITÓRIOS DE LUX

.�. INFORMA
IftJMANA .

o Sr. 'Vicente Donini, Diretor Presidente
MARISOL, -, sempre apoiando, as Associa
de nossa região, proferiu à palestra "Motiv�çã·.
Empresarial - Novas Perspectivas", promovi

.

.

pela ACIAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAl..
�USTRIAL E

.

AGRÍCOLA D

SCHROEDER, . através de seu Núcleo d
Comércio.

No Clube Atlético Baependi, proferiu, no
.

23, a palestra "A Atual Política Econômica p
Brasil", o i Jornalista Alexandre· Garcí
realização de Rosani Promoções e Eventos.

Para atender de forma global.e concatenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

F"USEL & ASSOCIADOS LTDA.
. e

.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
. . .

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MI;�ICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA
REÇRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS �A ÁREA ,DE R�

,

URGENTE TRABALHO TEMPORARIO
. RUA HENRIQ",E SOHN, 33 - CAIXA POSTÀL 200 - CEP-. 89.255-240- JARAGUÁ DO SUL - sc

.

HU'MANA Feme: (041) 371.4311 Fax: 372.1091 t-Mai1: HUMANA@NETUNO.COM,BR ..

ASSESSORIAEM RH,___ A_'_H_U..:;..;M;;.__A_M_·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, 23 demaio,de 1997

•

CLASSTFICADOS

CASAS

CORREIODOPOVO -3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

TIPO

AIwn.
AIwn.
AIwn.
AIwn.
AIwn.
AIwn.
AIwn.
AtVan.
AIwn.
Mista
Mista
AIwn.
Alvan.
ÁIY8II.
AIveri.
AIven. lriacab.
AIvan.

ENDEREÇO ÁREA(M2)
Construrda

Rua Francisco Zacarias Lanzt, 500·VliaLIIIII
Rua Ani""10 Estsnlslau AyroBIJ, 495 • VIla LIIIII
Rua Luiz Satter, 1I3. BIIrnI do Rio Cemt
Rua OIto Melar, 66 • VIla LInzl
Rua Estrada Bananal do Sul si""· Guenlmlrlm
Rua.J,osé Narlof si"" • Ana Paula
Rua Joio da Cruz da Souza, 36 • CohabVila Rau
Rua BoUvIa, 71 • CUrnlawlcz
Rua IJ'IIIio LeioMall'!o· L.otaa"*IIoChampagnat
Rua Glardlnl Lanzt •.�gU8 Varela
Rua Albarto Klltzlee, 187· Vila Rau
RuaGoiás, 53·VIla LanzI
Antonio Carlos Feirelra, 1417·VIla Lanll .

Fràncisco Huscka,"" lG30·Jaragu6-EaquIrd
Rua614, "" 1.00.7 ·ltapocuzInho
Rua 789 � LIt.. Joa6 Thaodoro Ribeiro ·llha da FIgueIra
Rua Roberto Saldei"" 84 • CORUP� '. Central

.70.,00
170.,00
140,00
20.6,0.0.
125,00'
195,00 .

135,00
116,00
30.0.,0.0.
75,00
102,00
100,00
266m*
115,00
lOá,oo
14$,00
20.0.,00

APARTAMENTOS

03

03

03

02

03

Terreno
450,00
660.,0.0.
30.0.,0.0.
617,50

19.294,70.
468,0.0.
500.,00.
482,0.0.
888,0.0
343,73
420.,00.
542,40.
750.,00
.580.,0.0.
435,0.0.
350.;0.0.

1.284,80

VALOR RS OBSERVAçõEstflQUARTOS

.37.500,00
75.000,00
50..000,00
58.000,00
35.000.,00
70..000.,00
3G.GGb,GG
37.000.,00
230.000,00
22.000.,0.0.
23.0.00,0.0.
60..0.0.0.,0.0.
130.000,00
43.000,00
18,000,00
35.000.,00

. 180.000,00

48.000.,00
42.500,00
�.500,OO

48,000.,00
16.000,00

0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
05
0.3
0.4
Ó3
0.4.

Cor1dlQOee da pagamento' combinar
AceIta cesa ou tarreno
CondIç6es da pagamento' combinar
Parcala-sa.·Entrad$ da 50% + 12 xTR + 1%
Acalta casa em Jaragué
Acalta·casa em Blum_u
AsamrIirwlc.120_cambaledeR$24,OO
Condlç6é. da pagamento.' combinar
Condlç6es de pagamento' combinar
Condlç6ea da pagamento' combinar
AceIta troca por casa
Acalta.casa em Jaragué
Acaba troca por aptos.
Aceltalm6velaté R$ 10..000,00
Acaba parcelamento em 4m_
AceIta autom6ve1 e terrenO
Acalta·sa Im6vels em n�1o

CondIç6es da pagamento Â combinar
FinancIamento da 72 x da R$ R$ 884,00
Aaaumlrflnanclamentol35m_combasadaR$I.300,OO
CondIç6es da pagament • combinar
Assumir ftnilnClaln. da 48m- com presto 1,861 CUS

Rua Joio PIcoIII, 104 • 2" andar lrente
Ec!. SchIÓchet· 10"andar
Rua Barlo do Rio Branco, 780· Eclffclo Schlochet • 8" andar
Ed. MaraJ6 • no 103 • CentJO
R. Fritz Bartel sInI • Res, Reinoldo Bartel

ENDEREço
Rua Crtstlna Bauer - Schroeder
Rua Prefeito José BaUer - Tris Rloe do Norte
Rua Otto Meier - Vila Lenz!
L()teamento Santo AntOnio � Tris Rloe do Norte
Rua 748 (ao 'lado Recreativa MarisOl) - Vila Baependl
Rua Euzéblo Qepoy - Vila Nova
Rua Joio Januério Ayroso (pr6x•.Arroz Urbano)
Rua Alberto K1ltzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro Roeder· Água Verde

_

Rua 620 - Lateral da Manoel Franclscio da Costa
Rua Victor Rosemberg - Vila 1.enzI
Rua Tomáz Francisco da Costa - Centro
Rua Amuonas � Centro
Rua Walter Marquardt (frente ao. 2820) hrra cio Alo Cerro

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

. 13.000,00
345,00
420,00
364,00
49S,80
510;00
371,00

. 385,70
800,00

TERRENOS

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO'

RUAVENÂNaoDA
SILVA,PORTO; 353·
FONElFAX:

. ·(047) 372·1492
JARAGUÁDOSUL

sc

5.500,00
19.�0,OQ
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

I'

CondiçõeS de pagamento à. combinar
Condições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrda de SOOk = 12 X TR + 1%
Condições d. pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

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

.
.

ContiiçOes de pagamento á combinar
Condições de págamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

FLORIANI
EQUIPAMENTOS'
,PARA
'ESCRrrÓRlO
Computadores, máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, fax, arql,llvos,
cofres, roupeiros,
.cadeiras, escrivaninhas,
armários, ventiladores,
bebedouros, móveis
escolares, móveis e

8"prlmentos para
Informática, etlquestas,
quadros, estantes de aço
,e outros.

ASSIST�NCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

Manutenção
Contrato

Treinamento

RuaEdwardKrisch,344
.

Lat. BR-280· Sentido centre- Ferj
2·lombada laesquerda

'Fone: 975-1269
89254-510

.Jaraguá do Sul· sc

Superpromoção 4°aniversário doposto de vendas. Todos osprodutos, ,

. , '

.

.

inclusive MOVEIS SOB MEDIDA a preços e pr:azos imperdiveis
VENHA CONFERIR!
DICC'S Ind. e Com. de M,óveis Ltda.
BR·280 • Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131
Guaramirim - SC • Próximo ao viaduto
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF.RES.DUNKER EMCONSTRuçAoNOCORAÇÄODACIDADE2E3
'

QUARTos,SOMENTE2AJ7TOSPORANDAR
'

Ed. Carvalho - Apto. C/193m2 (3R pavimento) - 3 qtos. sendo uma sufte
e demais dependências. R$ 90.000,00
Excelente cobertura no Edlf. Riviera cl 246,00mZ - pröx, ao Beira Rio
Clube deCampO
Ed. Schlochet - Apto. cl 121 ,78m2 - 1,ORandar - 3 quartos sendo 1 sufte,
demais dep. - R$ 35.000,00 + financiamento.

, Ed.Magullu - Apto. cl52�-1Rander, 1 qto, sala, COZ., ewc, lavanderia,
,garagem - R$ 29.200,00
Ed. Menegottl-Apto. cl 2 qtos., + dep.,empregada - 5R andar - Av. Mal.
Deodoro - R$ 40.000,00

VILA NOVA - LocaIIzaÇIo nobre - essa em alv., cl 196mZ em terreno cl
865m2 -, 3 quartos, sendo 1 suite:
CENTRO - Excelente case em alv. cl aprox. 200mZ - Rua Domingos da Nova
slo LuIs - essa em alv. cl 142mZ em terreno medindo 392mZ - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176mZ - 4, qtos. sendo uma sufte;
LocallzaçAo nobre. .

slo LUIs - Casa em alvo cl �,quartos, demats dep. - R$ 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alvo cl 150mZ em terreno, cl 7.500mZ
- Rua Bertha Weege.

/

JOlO pmOA - Excelente case em alvo cl 124mZ mais anexo cl 24m2 e
,

terreno cl 420nil - R$'45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - essa em·alv. cl 11 omz em terreno 0/ 345mZ - 3

quartos, demais' dep., '

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

quartos. sendo 1 sufte, demais dep.
CZERNIEWlCZ -' essa em alv. cl 192mZ em terreno cl 504mZ - 3 dormitórios,
demais dep.
CZERNIEWICZ - Casa em alv: cl 196,5OmZ em terreno cl 41O,25mZ - 3 qlos,
demais dep.

'

VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno cl 1.139,76mZ prox.
BeIra Rio.

'

NOVA BRASluA - essa em alvo cl 210mZ em terreno cl 450mZ

CASAS

� ,Compra - Vende'
, #'"�", ' ,Administra Im6veis

P I A.. �ER� Implantação e

,� 'Vendas de

I p Loteamenios,
, ,CAECI1713-J

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

Casa emalvenaria
com 3 quartos, demais

" '

dependências.Area
80m2 - terreno 301m2

(Mirante) -R$ 28.000,00

Casa de madeira área de

,69m2,' sito à Rua João

'Sanson, 252,
(Ilhá da Figueira)
terreno 450m2 -

R$ 21.000,00'

/

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meeee- Próx. '

ao Fórum e ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA·Terreno de esquina cl579,00m�
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
,

CENTRO· Preso Epitácio Pesso•. Terreno cl1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS,· Terreno medindo 3.400m2 localizado nas
I

margens da BR-280 - R$ 15.000.00
CENTRO - Terreno medindo 420m2 si benfeitoria - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO-Cond.dasAzaléiasterrenocl721 ,51m2
JARAGUÁ-ESQUERDO· Cond. das Azaléias terreno ,cl

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

CENTRO· Rua Amazonas, terreno medindo 388,SOm2 sem

benfeitorias.

SALASCOMERCIAIS
EDIFiclO MARK PLACE - Térrea e no 60 andar:' 'Rua
ReinoldoRau

BARRADO RIOCERRO -2 salascomercíaeC/60m2cada

(sala + eWe) Preço total R$ 45.000,00
RUAJOINVILLE -Prédioemalv. c/2pavlmentosconstituíd!,
de duas salas comerciais+ 2 aptos.+1 galpão em terreno

c/1.200m2

• J

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

IMÓVEIS ,

CREC11741..J

COMPU· VENDE • LOTEIA • ADMINISTU • INeORPOU

Qtos Gar BaIrro E�ereçolPonto Ref. Preço Informaçlles Gerais

CasaAlv. 190 4 I Sehroeder R:. PrincesaIsabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Pareela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Mareas V. Girolla, 474 85:000 Aceita carroIIm6veI- valor '

Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 1390 80.000 Troca por. apartamento .

CasaMad, ' 60 2 I Compá R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
Casa Alv. ' 220 3 I Vieinls R. Adolfo Tribess, 5' casa 85.000 Aceita casa demaior valor
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. AlbiJi!l Lemke 30.000 Aceita casa demenor valor
Casa Mis. 120 4: I Rati R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro at6 RS 8.000
CasaÀlv. 48 2 Guaramirim R. 84 V. Nova (Quaramirim) 12,000 Aceita terreno em Jaraguá
Casa,Alv. 98 3 I AnaPauia R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Sémi-acabada - Aceita lote
Casa Alv. 93 3 I Champaghat , R. Innão Magno, s/na 70.000 Aceitaapaitamento e cam>
Casa Alv. 98 3 r Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
Casa·Alv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção lNegociáveis
Sobrado 125 3 2 Jaraguá-Esq. R. Joio Ayroso, pröx, 1989 55.000 Semi-acabadolNegociáveis

Cobertura 250 3 2 Centro .Ed, Argus - 9"andar 200:000 Mobiliado l Troca por casa
AptoOK 273 4 2' Centro Ed, Athenas - 4° andar 220.000 QuitadQ - Todo mobiliado
AptoOK 153 3 I Centro Ed. Sehlochet - ,12" an4ar 50.000 + CEF l Aceita ttoca casa
AptoOK 178 3 2 ,Centro Ed. Carvalho - 5° andar 75.000 Quitado - 2 vagas garagem'
AptoOK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 2· anilar 30.000 + CEF - aceita carroIIote
AptoQK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 3·'andar 35.000 + CEF - Troca por casa
AptoOK 80 2 I Amizade Res. Amizade - 2· andar 35.000 Quitado! Aceita carro llote
Apto. Cons. lli 3 I Barra ' Res. HarriMarquardt 40.000 Aceita terrenolEnt. maio197

'

Apto Cons. 135 3 I Centro Ed. Klein - Em Construção 75.000 Financiado em 36 parcelas
AptoCons, 85 3 I Centro Ed. Mathedi - Construçio 38.000 'Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 35.000 Negociáveis lParcelado
,

Lote 483 Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18.000 NegociáveislParcelado,
Lote 480 Barra Rua Luiz Satler 16�000 Negociáveis lParcelado,
Lote 532 Champagnat ,

' RuajacobGesser 30.000 Troca por apartamento
'Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse. ' 10.000 NegociáveislParcelado
TIil1'e!lo 10000 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislPareelado
Lotes Vários Figueira RC}idencial PiazeraI 7.600 Ent. 2.0Q0 + 48 x 240
Lotes Vários - Amizade Residencial Behling ,

10.000 5O%,entrada - saldo,I2 x
Lotes Vários - VilaNova Próx. F6mmlRádio RBN 33.000 20% entrada - saldo '2Ox .

Lotes Vários - Sta Luzia Residencial Geranium 7.000, ENTRM>A 220 e 220 plm&
Lotes Vários VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entradil - Saldo 24 x
Lotes VárioS VilaLenzi Residencial Piermann I

'

Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários 'Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x
Lote 346 Amizade ResidencialBlumengarten 12.500 50% entrada - Saldo 12 x .

QJácara ,180000 Gàribaldi Estr,'Garibaldi - Km IS 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
QJácara Ill500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela,
QJácara 491-72 - Compá Es,trada Bomplant - Km 8 6.000 Sem moradia - Parcela
QJácara 20000, ' - RioCerro Rio Cerro II - Km 20 50.000 Casa com 1831J12 l Troca

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



Jaraguá do Sul, 2,3 de maio de 1997 C�ASSIFICADOS DE IMÓVEIS .

CORREIODOPOvo·5

I,MÓVEIS LTDA.
CRECI 001387 • J

LOCAÇÃO
C6d. 629· Casa de madeira cf 3 qtos, banheiro, '

cozinha, lavanderia, gàragert:l • R. Amauri

Schug, 81 • Barra do Rio cerre- R$ 280,00

, C6d. 632 • Apto. cl 2 quartos no Edif. Papp na

Barra do Rio cerro- R$ 380,00

C6d. 635 � Apto. cl 3 quartos e 2 garagens .no
Ed. Cristiane Monique • R$ 500;00

"

Cod. 637 • Ouitinete cl sala e sacada, cozinha
cl pia e balcão, quarto, banheiro, lavanderia.
Tudo com piso, próximo à Weg II • R$ 250,00

C6d. 651 • Salas comerciais na Barra do Rio

cerro, fundos do Posto Km 7, a partir de R$

150,00

cee, 652 • Salàs comerciais na Rua Julio '

Tavares da Cunha Mello· área de 180m2• R$
1.000,00 e área de 70m2 (próx. a Verdureira da

Raquel)

C6d. 134· Casa de alv. cl 180m2, 3 qtos., copa,
cozinha, área de serviço, despensa, garagem,
terreno cl 240m2 na R. Pe. Aloisio Boeing • barra

do Rio cerre- R$ 55.000,00 ,

C6d. 142 • casa mista cl 104m2, sendo 3 qtos., ,�

sala, cozinha, 2 BWC" Dep. empregad,
,

lavanderia e garagem na Rua 271, nll 35 • Ilha

,da Figueira· R$ 40.000,00 ,;

C6d. 143 • Casa de alv. cl 120m2 na R. Elprdeo
'Martins nll 307 • Vila Lenzi • R$ 35.000,00
C6d. 149· Casas mistas cl 120m2, em terreno

de 450m2 (uma casa cl 120m2 e outra cl 50m2)'
nas proximidades do Mptel COSAB R$
16.000,00
C6d. 150· Casa mista cl 126m2 em terreno cl

645m2, cl 4 qtos, salas, bwc, copa, cozinh, área
de serviço e garagem. R. Dr. Agnaldo José de

"

Souza, 170 • Chico de Paula- R$ 38.000,00
C6d.420 • Terreno cl 1.062m2 no Condomrnio

Azaléia· R$ 23.000,00
C6d. 241 - Terreno cl 721 ,57m� no Condomrnio

Azaléia· R$ 20.500,00
C6d. '4� - 2 terrenos cl 300m2 cada, na R. Willy

, i

Mahnke, centro- R$ 40.000,00 cada.

Parecer Comercial
, Incorporação

Vende· Administra
Compra· Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO177o-J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
C6cI. 140 ' Rua 25 da J,)lho, com 2 qtos, sala, copa, eee, lavand., BWe • R$ 35.000,00 Neg. ,

C6d; 253·Aptos. na ruaWallerMarquardt,� cimado SorvetAo II, com 3 qtos., sala, COZ, laVll.l1daria, BWe, sacada com churrasqueira, garage, aptos da esquina
• RS 60.000,00 • nego

'

CéicI .." • Apto. na Joio PIcoIII, com 2 ÍIIos, sale, copa, COZ, bwc, éraa da serviço lechada e aberta, garagem • R$ 40.000,00 • nego
C6cI. 271 • Aparlemenlo em llajel, pr6x. a FacuIdeéIe • R$ 20.000,00 • nego
'CASAS

'

C6cI. 41· Caaamista na rua:WeiterMarqu8rdt, 180m', 3 qIp8, sala, coz., BWe, garagem, ale. Tenano c/847�sarIClo 17,00m da Irenta, excelente ponto comerciai '

• RS, 80.000,00 • Neg. ao lado do SolVetio II

C6c1. 105· Caaa na Luiz G. AylOSO, com 3 qtos, 2 eaIaa, COZ., BWe, dispensa, éraa da "IV., garagem • R$ R$ 50.000,00 • nego
C6cI. 205 • Casa na rua Angelo Barulli, com 2 qtos, sala, eoz, BWe, lvanderla, garagem· R$ 27.000,00 nego
C6cI. 141· Caaa na nie Francisco HuSka. com 3 qtos, sala, copa, cozo conjunta, BWe, 1av8l1deria, garagem • R$ 45.000,00 nego
C6c1. 215 • Casa na rua Luiz G. Ayroso • Jaragué·Esquerdo, com 3 qtos, 2 salas, copa, coz., 2 bwc, lavanderia, garagem para 2 calT08, terreno com 4OOm" • R$
32.000,00
C6cI. 252 • Duaswas de alvenaria defronte aWeg II, com 3 qlos., e <lamela dependências· R$ 45.000,00 • nego
C6cI.71·c.... .,.JoIoPllnllIIChec:Ic,ditllv. com2....3 q!oe,CCIII' .....-. BWC,.....,__com41W+_demadIInI·R$58.000,OO·1ICIItII
-.--. ...... ._peree ,

"

C6c1. 12· Caaa na Rua Alberto Santos S. Dumont • com 4 quartos, sendo um cOm suRti e demais dapendênclaa, acelle carro, troca por c:hécal'll • negociével.
C6c1. 41·0asada aIv. nova Iot. Rozza, pr6x. aoBolelogo com4 quartos, uma lulte e damals dependênciaa· R$ 55.000,00· I11III. aceIfa caaa demanor valor, carro...
GALPOEs
C6c1. 202 • Na rua RodoIlo'Huleenuaaaler, prox. a Duaa Rodas Industrial· R$ 70.000,00 nego ótimo para depósito e transportadorà.
C6cI. 114·ótimo galpAo, prox. 'a Recreativa Brallhaupt, com uma érea da 7.500,OOrn",locaIlzado a 100m..

'

do aalaito, com 2.2OOrn" de construçAo· R$120.ooo,OO
nego -

'

TERRENOS
C6cI. 111· Terreno VIla Nova, com 392m"· R$ 22.000,00· Neg.
C6c1.115· Terreno na Ilha da Agualra, da45Orn"·R$10.ooo,OOnag,
C6d. 201· Tarreno na lataral de José T. Ribeiro com 567m" ·-R$ 15.000,00 ou R$ 5.000,00 de entrada + parcelas
C6c1.18· Terreno defronte a Ciluma, de 400rn". R$16.ooo,OO· nego
C6c1. 1"· Terreno no let, Amizade com 525rn"· R$ 16.000,00· nego

, C6c1. 111 • Terranos no lot. SAo CristóvAo, com 398,4Orn" • R$ 10.000,00 • neg,
C6c1. 118· Terreno no lot. Dona Alzira· RS15,ooo,OO à R$ 17.000,00· nego
C6d. 07-· Terreno no lot. Azalela Jaragué·EsqUerdo, com 129m" • R$ 25.000,00 ',neg.
C6c1.18 • Terrenos no lot. Dlvln6poIls • Ilha de Figu'llra • R$ 11.000,00 'I 13.000,60 • nego
C6cI. 150·Aprovél.. últlmoa1_.wncIII no Lot. Enke·BarrIl·R$11.500.00.Mg,
C6d. 10· Terreno na rua José T. Ribeiro, COO) 427,5Om2• RS 15,000,00· nego
C6d.173· Terreno prox, a Duas Rodas Ind., com 1.457m"· R$l35.000,OO·neg.
C6d. zeo . Terrano prox. a Faculdade com 4,700m" • R$ eo.ooo;oo • nego
C6c1. 231· Terrano Vila Nova com 57&n2. R$ 30.000,00 • neg,
C6cI. 223· Terreno Lot. Juventua com 375m2• RS 14.000,00· Neg.
,C6d.211I· Tarreno Lot, Juventus com 455rn"· R$ 15.000,00. Neg,

• Vllnde-sa lerranos no Residenciál Blumengarten, pröx, Cond. Amizade· ótimas condições da pagamantos.
,C6c1. 260· Terrenos no Lot. Piermann, Vila Lenzi· RS 32,00 o 11)2

•

C6d. 283· Terr.enos prox, à D� Rodas Industrial cum 512m"· RS 50,000,00 cada
C6d. 214 • Terrenos pró., à Duas Rodas Industrial com 576rn"· RS 60.000,00
C6d. 285 • Casa na BarAo do Rio Branco, rua Vera Fischer, com 3 quartos e demais dependências, ótima localização· R$ 95,000,00
ALUGA-8E,

' ,

Um.8plo. noecfKfclo Hartel com 3 quartoa, ..18, coz.,cII� delmPfW9ICIII, bwc, lIIV8nder1agmlCle.p..gem

"

I •

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n·1594
Jaraguá do Sul· SC

FONE(�7)
372�153-371�75

CRECI1762..J

VENDAs:
CASAALV.: c/2 quartos + dep. Vila Nova - R$ 50.000,00
CASA ALV.: cl 3 quartos + dep. Vila Nova - R$ 55.000,00
CASA ALV.. c/'4 quartos + dep. Vila Lalau - R$106.ooo,OO
CASA ALV.: c/ 3 quartos + dep. Jaraguá-Esquerdo - R$ 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
CASAALV.: c/ 3 quartos + dep. Barra - R$ 55.000,00
CASAALV.: c/ 3 quartos + dep. Chico de Paula - R$ 42.000,00
CASA ALV.: 4 quartos + dep. Figueira - R$ 30.000,00
CASA MISTA: cl4 quartos + dep. BairroVieira· R$ 17.500,00

, CASÁMISTA: el3 quartos + dep. Três Rios do Norte - R$ 14.000,00
CASAMADEIRA: c/ 3 quartos + dep. Rió Cerrb - R$ 12.000,00
CASA MISTA: c/3 quartos + dep. Figueira - R$17.ooo,oo
TERRENO: c/475m2, Vila Nova - R$ 21.000,00

'

TERRENO: c/465m2 Ilha da Figueira - R$ 7.600joofinanciado
TERRENO: c/ 10.256m2 próximo à Rodoviária Nova ,

TERRENO: c/392m2VilaNova - R$18.ooo,oo
TERRENO: c/392m2 Loteamento Bartel-R$ 21.000,00
TERRENO:c/981m2Jaraguá-Esquerdo-R$32.ooo,oo
TERRENO: c/474m2 LoteamentoVersailes - R$17.ooo,oo
LOCAÇÃO

'

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

'

Gráfica e Editora CP Ltda.
RuaWalterMarquardt,USO
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

CONSTRUIR?
REFORMAR?
CON,.RA,.E A MELHOR!

�OO
EMPREITEIRA
PINBEIRO
Mão de obra especializada

,

Serviço de Terraplanagem
R. Felipe Schmidt, l1S - Fones: 372-2486 e 973-9733,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, CLASSIFICADOS DE

HABITAT
MOßI IARA

elltel �àtl

COMPRA. VENDE. AlUGA. ADMINISTRA

VENDAS '

101-Casa22Qm2c1surte+2dormitóriosdemaisttep.Rua
CampoAlegre.,
102 - Casa 160fn2 cllaje 3 dOlmitórios - Rua Epitácio
'Pessoa'
,103"Casacom 1QOm2com3dormitórios LoteamentoAna
Paula.
104 - Casacom laje 13Oßl2 terreno com 52Qm2 - Estradá
Rio da Luz próx. Malwee
105 - Casa dEi alvenaria com 180m2 com surte + 2
dormitórios demais dependências - centro.

106-Casacom150m2c13dormitórios+dep.deempregada
Rualtajar.

' -

107 -Casa com 368m2terreno com 727m2próx. Hospital
Jaraguá
108 -casacl269..n2sobrado em'constr. - R.MaxNicolau
W. Schmldt, próx. escola Albano Kanzler
109 - Casa alvenariacl 120..n2 - Bairro João PesSoa - troe '

, apto. Jaraguá ,

110 - Casa alvenaria semi-acabada - bairro Centenário
111-CasaalvenariaCOl'n 10Qm2-próx. E. B.Giardlnl Lenz!

,
'112-Casa demadeiracom20Qm2próx.C. E. HolandoM.
Gonçalves

APAFfTAMENTOS
'

201-ApartamentoCond.Amlzade3dormitóriosPoiJpança
+financiamento'

'

,

202-Apartamento Ed. carvalhocom 155..n2com3dorm,
Poup$l1Ç8+ financiamento.
203-Apartamentocl3dorm. (surte)Ed.lzabeUaPoupança
+ financiamento

"

205-ApartamentoEd.ViIaNova-Entrada+financilamento.

301 - TerrenO com 598m2 Lot. Papp
302 - Terreno com 54Qm2 Lot. Versaillas
303 - Terreno éom 4QOm2Centro
304 - Térreno com 525..n2Vila Rau
305 - 'Terreno com 42Qm2 Bairro Água Verde
306 - Terreno com 382..n2 Lot. Kaiser
3U1-Terreno com 468..n2RuaAntonio Kochella -Ilha da
Figueira '"

308 - Terreno com 560..n2 Lot. � Piero Poupança +,
financiamento

, 309 - Terreno com 300..n2 Rua Ney Franco
310 - Terreno com 720m2 Rua Francisco de Paula
311 - Terreno com 538m2 Faculdade

'

312 - Terreno próx. centro com 80 morgos excalente pl
ch4cara ou recreativa

'

313 - Terreno para chácara de 11.5Q0m2 Boa Vista com
lagoa,é árvoras'frutrferas

'

314 - Terreno com 37;OOO..n2 - Vila Amizade
315 - Terreno com 1.250..n2 - RuaTreze de Maio.
316 - Terre,no cl650..n2 no Cond. das Azaléias
317 - Terreno cl 688..n2 BR-280 próx. Lunender -

GuaraJ:rilrim.
318- Lotes em Guaramirim

ALUGA-sE
,

401· Apartamento Edifrclo carvalho com 3 dormitórios
" R$660,OO
402 - Apartamento Ed.lmigrantés - R$ 300,00

, 403 - Casa ,próx. Elásticos ZanQttI- R$ 250,00
405 - Sala comercial,com 2S..n2 Ed. Picolll- Centro" R$
120,00
406 - Casa com 2 dorm. 'Rua Max. Wilhelin - R$ 360,00
407 - Apartamento I;d. Procópio com 2 dorm.
408-C. em alv. com3 dôrm.AVenidados Imigrantes"
R$350,OO
409 - Salacomercial com 25..n2 próx. Sesc (Centro) - R$
220,00'

"

410-Casaem alvenariacom 3dorm. - Todmuradabairro
Brazão - R$ 400,00
411 - Quitinetes pröx, Supermercado Rau - R$ 180,00
412 - Casa em alvenaria com 2 dorm. próx. l10spital
Jaraguá - R$ 230,00

,

RUAJl'ELlPESCBMIDT, 15'7
,'(AO LADODA 1001 FERRA.GENS)

, FONE: 371-8009

VEícuLos / IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 23 demaio de 1

CREe1187s-J '

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.
,

\

Edifició
Residencial

Magnólia
R. Pe. Pedro Franken· Centro

• Apto. cl 01 suíte + 1 quarto
demais dep•• entrada R$15.000,
+ assumir parcelas de condomínl.
de 1,85 CubiS (R$ n9,04) • entreg
chaves em Nov199

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edlf. Petúnia - R. Jos� Emmendoerffer - NOVO
- Apto. c/111 rn2 - 211 andar, c/ 2 qtos e demais dep., garagem, partão e portaria eletrônica - 'R$ 50.000,00
Edlf. Dlanthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 C/397,80m2, c/3 surtes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vag
garagem, piscinas e salão de festas no prédio � Preço final incluindo acabamento diferenciadO - RS 184.700,00 -

à vista 'e saldo la.,combinar.'
'

- Apto. 702 e 801 c/225m2 - Surte + 2 qtos., sacada c/churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, pisci
,

- Preço final incluindo acabamento diférençiado R$ 110.qoo,00 - 50% à vista e saldo a combinar.

Edlf. Amarsnthus Rua Adolfo Sscsrl-/at da Rua Amszonas (SCAR)
,

- Apto cl 300m2, temos,disponrveis apartamentos nll 301,302,501. Entrada + parcelas condomrnio de 3,69 Cubs (R
1.544,13)/mês.

CASAS a J

dil
,

- Casa alvenaria c/ 200,00m2, na Rua OIMa Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. c/130,OOm2 - 3 qqartos e demais dep, troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. c/.03 surtes + 03 quertcs e demais dep. - Rua Canoinhà, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa c/ 320,oomZ - 02 surtes + 1 quarto +' 2 Bwc Social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala jog
churrasqueira, piScina 5,00m x 10,00m - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi � R$ 180.000,00
- Sobrado em alvenaria c/ estilo rústico, bóm estado, c/ surte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madei�

e tijolos maciços - Barra Velha - R$ 150.000,00 • aceita-se permuta por apto'em Blumenau próximo a Furb.
,

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

rERRENOS
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$12.900,00
- Terreno C/392,OOm2 - Rua I;:rnesto Lessmann - Vila �Iau- R$ 18.000,00

'

- Terreno c/396,22� - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
,

- Térreno cl 350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da JoséT. Ribe,iro � Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00:'-
parcelas de R$ 1.590,00
- Terreno C/616,OOm2 - R. Bernardo'Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno C/420,OOm2• R. Oonaldo,Gehril1g - Ao lado Cosmo Turismo - R$'45.000,OO" troca-sé PQr casa ou apto.

,

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
,

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

LOCAçÃaAPTOSICAS�S
- �pto c/3 qtos> Rua Eleono,ra Satler Pradi (centro)
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep, - R. Eleonora S. Pradi - Ed. Anthúrio
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e cremais dep. -,BR 280 Guaramirirn
-' casa c/ 01 quart� e demais dep. - R. Ângelo Sehiochet - Centro
- casacf 03 quartos e demais dep. - R. Ernesto Piaeta - Guaramirim
- Apto. c/ 01. quarto, oopa, cozinha e BWC - R. Joinville
'- Apto. c/ 01 quarto e demais dep. - Ro José Emrnéndoerfter - Primeira Locação
- Apto. cl 02 quartos + 02 BWC e demais dep. R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Apto. c/ 02 ,quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro Editrcio Florença �.Térrea,
- Loja c/ 400,OOm2 � BR 280 Km 21 - Em frenté ao Portal
- Loja cl 508,00m2 - Rua Joinville (Antiga Marisol)
- Sálas comerciais em diversos locais
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Proma entregamais um empreendimento a Jaraguá doSul
A PrOIlUl Cl!nstrução e Planejamento lida entregou no último

dia 15; mais um edifício em sistema' de condomínio, com um

churrasco de confraternização a-seusproprietários e convidados.
O Edifício Petúnia, é um empreendimento que foi construido em

Uma área de 1.792�OOmetros quadrados, com 18 apartamentos,
situado na Rua José Emmendoerfer, em Jaraguá do Sul.

.

Segundo seus diretores, Aldo Salai e Paulo Obenaus, "a Proma
Construções orgulha-se de ter entreguemais um empreendimento
dentro daspropostaspreviamente compr_ometidas". Hoje, somam
se seis edifícios entregues e sete .construções que estão sendo
executadas.

Segundo os diretores da Proma, o sistema de condominio
é uma das formas mais acessíveis para a aquisição de um

. .

.

apartamento a baixo custo. "Atualmente são mais de . Aldo Salai (esquerda) e!i engenheiro Paulo Obenaus (direita), na entrega
duzentos clientesque estilo investindo neste sistema e que de mais um empreendimento

.

a Proma orgulha-se de estar administrando ", conclui os
diretores.

.

.

Ediftcio Petúnia, localizado na Rua JoséEmmendoerfer
,

Unidadesem construção:
Edifício Dianthus

.

Edifício Alberto Marangoni
.. ResidencialAmaryllis (Blocos A, B, C, D e E)
Edifício Amaranthus

. Edifício Magnólia
Edifício Tulipa
Edifício Tower Center

)

PARA CORTINAS:
I

I
.

I
.

.

SOB MEDIDAS I

SOMENTE COM AAPRESENTAçAo DESTE CUP�M - ..Y�U��� �TÉ_3!}!�e�9�X :

i}i'Rua 25 de Julho, 1430

Ufll t ,Vil� Nova
..

Acessórios fone/fax: 3n·733�A Cortina Intel! ente
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Confira aHistória

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

.

o seu tempo foi bem empregado.
lido. ltapocu

Há8anos
-Em 1989, segmentosda comunidadejaraguaensemobilizavam-seagorapara
a c�ão demais uma Vara na Comarca de Jaraguá do Sul ou, pelomenos,
a vinda de mais um juiz substituto, em vista do aumento das processos e da
lentidão dos trabalhos; A Assessoria Jurídica da frefeitura de Jaraguâ do
Sul, declarava queaComarcajánecessitavade umanova Vara, para atender
a área criminal; ficando as 14é 24 Varas atuais, éom a área cível

-OCemitérioMunicipal- Cemro - situadonaProcópio GomesdeOliveirajá
estava com' a capacidade exaurida, dar porque, estava-se realizando a

terraplenagem e a infra�estrutura do novo campo santo, no final da Rua
'

" "

.victor Rosenberg, no Bairro Viltl Lenzi; num imóvel de aproximadamente
42.000m2, construindo-se uma capelamortuária.

.
.

""Há6anos

Sexta- eir.a, 23 ih maio de 1

RIO DO SERRO'E SUA HISTÓRIA (63) - APONTAMENl
No dia 26 de maio de 1917, no escritõriodo

Jornal "0 Dia", apresentava suas despedidas.,
.

por terde seguirpara Joinville; acompanhando
o Tiro 226, daquela cidade, o florianopolitano
"l°satgento JoséGeminiano Cidade, esforçado
instrutor do Posto de Jaraguá.
Apesardessasdemonstrações de brasilidade,

reconhecido ati pelo comandante Augusto
Guimarães, do ''Alagoas'', persistiam dúvidas
sobre a veracidade das intenções de imigrantes"
alemães de longa data entrados no país e das
teuto-brasileiros, seus descendentes. \

O "Jornal do Commercio" abrigava em suas

colunas a matéria que era escrita por um

excursionistaManoelDuarte, quepassavapela
região colonizada por germãnicos, querendo
conhecer a essência dessepovo estranho que se
transformava em Perigo Alemão para o Brasil

que, no dizer.qe outros, importavam armas e

munições parD: se separar como entidade

brasileira, quem sabe um pequeno .. "feudo" .

alemão para os veranicos na região austral da
América.

Escrevia o excursionista: ''A linha de tiro tem

concorrido para desfazer prevenções,
oferecendo magn{jica oportunidadepara que os .

chamados teuto-brasileiros, isto é, os filhos e

netos de alemães, mas nascidosnoBrasilpossam
testemunhar a sua dedicação à terra e a sua

resoluçãode servirem à Bandeira brasileira: O
Tiro 226 tem uma secção, instruída por um
sargento, em Jtl1'Qguá, 2° distrito de Joinville,
com 90pagantes e 40 atiradores equipados.
Há outras sociedades de tiro em Joinville.

Visitamos uma delas. É, pode-se dizer, a sucursal
esportiva de uma fábrica de cerveja. Dirige-a
ao menos âe fato, o sr. Guilherme (Wilhelm)
Walker(Walter). Esse sr. Walteréumcervejeiro
vasto, enfartado, adiposo e banal como todos
os cervejeiros. Carrega galhardamente os seus

cento e quarenta quilos de Tara, 'f!UJ8 não
acredito na eficiência militar. \

Ofereceu-nos uma copiosa e suportâv
cerveja e tendo-nos levado à 'cobertura de tiro
ao seu costume, ao saltardo automôvel; levam.
o chapéu, despedindo-se no português q
aprendeu em quarenta e tantos anos deBrasil:
"Divemunda honrra to brazerl"....
Essa Sociedade de Tiro que visitamos,

"Ioinville", é a mais antiga, pois data de 1855
conta 19 sócios, entre os quais dois ale
casados com brasileiras, sendo os dema
brasileiros. Três desses sóciospertencema ou

sociedades de tiro. O sr. Walter, no interesse
seu comércio de cerveja, perten
patrioticamente a todas. A Sociedade
Atiradores de Pirabeiraba tem 20 sócios, to
ditos brasileiros,' 21 sócios também na total'

filhos do país, são os sócios da Socied

Mittelweg, contando a quarta, a Sociedade
Atiradores Teuto-Brasileira, 15 sócio
registrados como brasileiros, isto é, pesso
nascidas no Brasil, tanto quanto nosfoipossiv
colher informes, são essas (JS sociedades de ti
joinvilense, pelas quaisjá terãopassado cente
ou milhares de outros cidadãos.

Nesse caso das linhas de tiro, como no es

geral das cifras do recenseamento domunicípi
.a denominação brasileira, não pode ser. to

infelizmente no seu sentido absoluto e com
,

significação que tem em outras regiões do paI:.
De fato, o recenseamento municipa

.
. I

concluído em julho de 1916, acusa, nu .

população de 31.711 pessoas; apenas "1.93

estrangeiros, entre os quais italianos, russo ,

polacos, alemães, austríacos e suíços. U
quem tiver ouvido sensível ao' ruído confus
que sobe de linguagem popular, nota que

.

ambiente é estrangeiro.
"

Fritz von Jaraguá - 5/97.

-Em 1991, apareciam súbito 13 casos de Esquistossomose entre as Ruas

Joinville e Bernardo Dornbusch; em Jaraguá do Sul, provocandoa vinda
de oito técnicos da Sucam aoMunicípio, para a realização de uma análise

minuciosa ao local. Eles constataram que o córrego existente 'nas
I proximidades estava completamente c�ntaminado com "Cercârias", verme
cien#ficamente conhecido como "Xistossomo Manspni", que se aloja nas

veias dos intestinos dos seres humanos; causa a chamada "barrigad'água"
,

- '" ..
.

e pode provocar ate a morte. A capacidade deproliferação das cercárias

chega a 3500por .dia; o que deviaprovocara interdição do local dofoco. A
Esquistossomose tem como sintomasasdoresabdominais, tonturas e estnas .

sangüíneas. Apronta intervenção evitou.maiores conseqüências.
Há4anos

-Em 1993, o governadorde SantaCatarina,. Vilson KleiniJbing, chegava
à Jaraguâdo Sul, para uma visita oficial à região do Vale do Itapocu,
reunindo-se no Clube Atlético Baepenâi, onde se reunia com' as
lideranças da região. Udo Wagner acompanhava a comitiva que vinha
de Mafra. Kleinübing pernoitava em Jaraguâ do Sul e seguiria para
Joinville, no dia seguinte.
-Realizava-se na Caixa Econômica Federal de Jaraguá do Sul uma

interessante exposição da artista plástica Maria Helena Feldens, ex-
, miss Jaraguá do Sul e esposa do maestro Ricardo Feldens, atualmente
desempenhando atividades' de professora em seu ateliê e diretora de
Artes na Scar, nesta cidade.
-O Jornal "CP"propunha ãmunicipalidade (Executivo/Legislativo) o
reconhecimento do nome deBraz FranciscoF'agundes, modesto operário
daPrefeitura, que venderaporpreço de banana a suapropriedade, que
hoje é a ligação das Ruas 19 (Reinoldo Rau) e 6 (Procópio Gomes de

Oliveira), propondo o nome de Travessa Fagundes, Executivo e

vereadores foram consultados,' e tUuia até hoje...
Há2anos

-Em 1995, informava-se que num prazo de dois anos aprimeira etapa da
rede de esgoto sanitário de Jaraguá do Sul deveria estar ativada .. O

anúncio erafeitopelo prefeito Durval VaseI,'depois de uma reunião com /

os vereadores de todas as bancadas. O projeto básico estava em vias de .
A foto é tk 25/1/96 e mostm um,ilspecto parcial da empresa Malwee Malhos

conclusão, devendo ser explorado pela iniciativa particular através de estabelecida com Matriz na Rua Berth4 Weege, um empreendimento. mode1o em iÚVr
I

concessão, quepoderá ser de até 30 anos. Numaprimeira fase, a rede de
nuuuJiIIl em nudériIl de vestt.uírio, cOllSfßnIemente citado em revistas�

agosto atenderá 70% da população urbana. Informava o alcaide
ramo.

jaraguaense que a cidade despeja em seus rios uma carga poluidora
equivalentea umapopulação de 300mil habitäntes, para umapopulação
estimada, hoje, ao redor das 100 mil, isto só 'o esgoto doméstico, pois a
maioria das indústrias ainda não tem tratamento de dejetos.
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VARIEDADES - 3

,

porEgon Iagnow
,

'

Lembranças dopassado.
Compararos

veículos de passeio
. dos primórdios da

, colonização (começo
do século XX) com os

atuais é, no mínimo
, .

divertido. A carr_oça",
. era omeio mais usual.

Quem tinha um pouco
de posses podia dar-se

ao luxo de ter uma
charrete ou um trole.

. Mais tarde os

abastados da cidade
davam-se ao luxo de

.

, desfilar com seus

modernos automóveis,'
como os FordA.

Quanto aos troles é
preciso lembrar que
fizeram época em

Jaraguâ do Sul,
servindo inclusive '

como táxi, até a

década de sessenta.
Estamos trazendo

�,',",' duas fotos sem ,
identificação:

Gostaríamos que,
.

. quem puder dar
maiores detalhes,

entrasse em contato
conosco.

'.

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



VARIEDADES·4

LcumpIjZi;kr,q'quàitkl I> �W{���!@'i
educadorMarista, pelo jubile�')d�:�l
ouro, acompanhado' das 'merecidai;t
palmas que seguem com est�'mode;ta';;)-
mensagem.

- --.---_._--.__ ..

_--�-
----_.�----_.�-----_._---

-------------�--�����--______,..,.,

CASA.DO JORNALISTA

- Troféu Prensa como destaque esportivo 199'
Florianópolis'· Realizou-se ontem (22), às 19

horas, um coquetel em homenage� ao jornalista
Fernando Linhares daSilva, conselheiro e.diretor
de Esporte da AssociaçãoCatarinense de Imprensa -

parao triênio 1997-2000.
-

Este reconhecimento se deve em virtude dos seus

42 anos de exercício profissional no campo
comunicação social.
A homenagem aconteceu na sede - social!

Rua Victor Meirelles, n° 55, .quando fo

agraciado com o Troféu Prensa.

homenageado foi muito cumprimentado.

NOVO CLUB ROTÁRIO

Rotary club Jaraguâ do Sul-Pérola Industria
Jaragu' do Su) • Teve lugar no Restaurante Itajara a

solenidade de - fundação de um novo clube de serviço
, nesta cidade, quarta-feira.Iãl ).

,

Tendo como padrinho o Rotary Club Jaraguä.do Sul,
cerca de três dezenas de pessoas reuniram-se e fundaram
o Rotary Club Jaraguá do Sul-Pérola Industrial, que
deverá reunir-se naquele local, às quartas-feiras à noite.

,

Por aclamação foi eleito o primeiro presidente do novo I

clube de serviço, o sr. Paulo Brisolla Tavares Filho,
tendo sido cumprimentado pelos integrantes do Rotary
Club 'de Jaraguä do Sul, que no corrente ano completa
45 anos de-existência útil em nosso meio.
A fotomostra o instante em que o governador doRotary
- Distrito 4650 - Lauro J.osé Toledo dos Santos,
empossava o presidente do novel clube.

SíMBOLOS MUNICIPAIS,

Escola "Loteamento' Amizade
Jaraguá do Sul· A Escola

"Loteamento Amizade"
solicitou uma palestra.sobre
símbolos municipais, por
intermédio da professora Elci,

,

da 3" série e ali compareceu o'
patrono do Arquivo Histórico I

Municipal, nosso diretor, que
discorreu' sobre o brasão e a

bandeira do Município de

Jaraguä do Sul, com.perguntas
e respostas dos jovens
escolares, querendo sabercomo
surgiu o concurso e o

significado daquelas duas peças
do Patrimônio Municipal de
Jaraguá do Sul.

No final da. aula,
entregaram 11O' sr. Eugênio o

escrito assinado pelos alunos,
do Seguinte teor: "Cada um que
'passa em nossa vida passa
sozinho, porque cada pessoa é

única para nós e nenhuma
.substitui a outra.

Cada um que passa em nossa

vida, passa s�zinho, mas não vai

sozinho nem nos deixa só:
Leva um pouco _

de nós
mesmos e nos deixa um pouco de
si mesmo, Há os que deixam

,

muito, mas não há os que não
, deixam nada.

Esta é a mais bela

responsabilidade de nossa vida
A prova infinita deque cada um
é importante e que ninguém se

.

aproxima do outro por acaso.
, .

_

A imagem daqueles que
estimamos jamais se apaga em
nossos corações: A-lembrança

é a forma mais suave de;
amizade". Pois, é! ,

Ànteriormente o dr. Rodolfo;·
Hufenüessler também

compareceu, explicandodetalbeS
da letra do Hino a Jaraguá do,
Sul. ,

SOCJEDADE RECREATIVAALVORADA

Divulgação dos ganhadores da 9a Wintertest
I ° Prêmio - Um automóvel GolO km • '39956
2° Prêmio - Um condicionador de ar - 22436
3° Prêmio - Um forno microondas - 3161 I
4° Prêmio - Um televisor 14" cl controle remoto- 02087
5� Prêmio - Uma bicicleta - 45845

1° Vitório Altair Lazzaris - Jaraguä do Sul
2° Terezinha F. Bento - Corupá
3° Irma Volkmann - Jaraguá do Sul
4° Marlete Drews - Jaraguá do Sul '

5° Solange Soraia Jandre - Pomerode ..
.

A sociedade agradece a todos pelo sucessodo evento.
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VIDA ROTÁRIA

Rotary Florianôpolis-Leste e Feira da Esperança
Florianópolis

Perante a panóplia do

Rotary Club

Florianópolis-Leste,
aparece a. arquiteta
Maria Aparecida Cury
Figueiredo, ladeada

pelo presidente João

Vargas,Montardo, ela
exibindo o diploma do

clube, reconhecimento

pelo projeto da Feira
da Esperança,
realizada no início de

maio, e muito elogiada
pela organização dos
estandes.

VISITA.'

Presidente daABL visitaACL
'Florianópolis - Lemos no Boletim

-

Trimestral, da Academia Catarinense de
Letras, a recente visita da presidente da
Academia Brasileira de Letras, em

Florianópolis, a convite da ADVB, para
proferir palestra.
Na ocasião, a ilustre escritora Nélida

Piãon foi recebida em Sessão Solene pela

Academia Catarinense de Letras, quando
'recebeu o título de "PresidenteHonorário".

Coube' ao, acadêmico Licurgo Costa a

saudação, após o que todos os acadêmicos·
foram convidados para lhe aporem as

insígnias. '.

A acadêmica Sylvia Ampelia Carneiro
da Cunha fez-lhe a eritrega do diploma.

Beira Rio Clube de ·Campo
Futebol Suíço - Resultados da oitava rodada:
Acarai4x3 Baependi, João Pessoa 1xO Juventus, Aliança 2xOEstrela e Botafogo 5x2
Caxias. -

.

Artilheiro: Gerson (Caxias) 11 gols.
Goleiro menos vazado: Nagel (Juventus) e Dijalma (Aliança) 12 gols.

.

O torneio está sendo disputado numa só categoria, com rodadas às terças e quintas
feiras, apartir das 18h45 contando com opatrocinio doLojãoBeber, em comemoração
dos 25 anos do Beira Rio, através do associado Amo Beber.

.

Tênis: O Departamento de Tênis estará promovendo um torneio de tênis de duplas,
nos dias 24 e 25/5, em comemoração aos 25 anos do clube.

Venda de-títulos: continua a promoção para a venda de titulos patrimoniais em três

planos de pagamento:
PlanoA: à vistaR$1.085,OO,
Plano B: inicial de R$ 290,00 + 3 parcelas de R$ 290,00
Plano C: inicial de R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00 _

Maiores informações na secretaria ou pelo fone 372-0413.

,VARIEDADES - 5

MEMÓRIA JARAGUAENSE

TioEugênio

o que faltou para conta......
(XIX).

.

,
.

Continuação de nomes - "Joaquim
Piazera, Siegfried Wenserski, Artur O.
Meister, Procópio P. Lima Jr., Alfredo
Martins, Walter Janssen, LeopoldoMey,
G. Rodolfo. Fischer, Ernesto

Czerniewicz, Lauro Braga e João

Batista Rudolf'.
O que estava mais avançado na área

.

onde se construia a nova praça pública"
era a novel Estação.Ferroviária - projeto
dos engenheiros Achilles & Pozzoli e da
construção à cargo da firma Irmãos Thá,
de Curitiba, tanto, que a Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, doMiliistério da

Viação e Obras Públicas, através de

Flavio Suplicy de Lacerdá, engenheiro
chefe da 2a - divisão, publicava na

imprensa 10cal'Edít�1 de, Concorrência
para exploração do botequim' e bar da

.

Estação de Jaraguâ e recebia propostas
até o dia 20 de maio.de 1943, para um

'contrato' de três anos, devendo as
"

.

informações serem .colhidas na

Inspetoria do 3° Distrito de Tráfego, em
Mafra.
Contudo, o prefeito nomeado pelo
'interventor dr.Nereu de Oliveira Ramos,
- Leõnidas Cabral Herbster, vinha a

público para informar através da,

imprensa, que o' melhoramento da

construção da rodoviária começaria em

fins de junho/43, "atendendo ao surto de

progresso 'com os demais centros

adiantados do Estado",
Numa entrevista coma imprensa local, diga
se "CORREIO DO POVO", o administrador
municipal jaraguaense, afirmava que a

EstaçãoRodoviária 'Já bastante adiantada,
a primeira no gênero a ser construído, no
'Estado".

Masaindahasiaaprovidenciarojardim" assim
chamado na época, o logradouropúblico que
erifeitavaasEstaçõesFerroviâriaeliodaviâria;
passandopelomeioaGetúlio Vargas, a,antiga
Avenida Independência, de 1910, no tempo do
l° intendente, VictorRosenberger. Yoltaremos.
Até apróxima.
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EMoçi.o�FãsdosaudosoRen8toRusso'
nM pouparam lágrimas e, gritos

,

estridentes durantea�tação
da Banda Legião Urbana Cover,
de São PaUlo, no último sábado,
na Boate Marrakeeh. Facilmente

.

entendível paraquem prestigiouo

',show. Simplesmente demais!

REBAIXAMENTO
M'ERECIDO

�
Depois do que apresentou

no jogo de domingo (18), seria,
realmente uma grande injustiça
a permanência do no�so JAC

(muitos preferem Juventus) na
primeira divisão do futebol

catarinense. O adversário até que
ajudou, fazendo um gol contra.
MaS a coisa estava feia demais

para uma eventual fulga do
rebaixamento.

C,ENTERRSOM "

Av. Mid. Deodoro, 4G6
FONE: 371-2847

VlIITANDO A
'

r::ír
TERRINHA ,

O jovem casal Marcelo e

LetíciaMomm, hámais de cinco
.meses residindo em Rosário, na

. Argenqna,já está em Jaraguá do
Sul para receber os abraços
calientesda família edos amigos.
A mãe da turista, Zenaide SabeI,
parece ter acertado na loteria,

� taIIianho o grau de felicidade de
\ poder rever a filha querida e o

paparicado genro.

FEIlA NACIONAL
DO PINHÃO

�
Começa na próxima quarta

feira,
.

dia 28, no Parque de

Exposições Conta Dinheiro, em
Lages, a ]X Festa Nado.... do
PIDbio.Muitas atraçõesmusicais
fazem partedaprogramaçãodesta
qUe é considerada a maior festa

Av. Mal. DeÖdoro da Foasea, 97
.

FODe: 372-3225,

A beta morena
Carolina
Waltrick,
Rainha da IX
Festa Nacional
do Pinhão, faz

. um irresistIvel
convite visual
aos

laraguaensf!s,
paraque
venham conferir,
deperto, a
tradicional'

hospitalidade
lageana

daintegraçãocu1turalooConeSui.'
Entre elas, estão:URamalho (dia
28); Elton Saldanha (29); Dante
Ramon Ledesmae Faróis Acesos

, (30); Renato Borguetti (31);,Os
Serranos (1), Berenice Azambuja
(3);GaúçhodaFronteira, Satriani
Cover e Orquídea Negra (4);
Grupo Molejo (5); Almir Satter,
SérgioReisePirilampoeSaracUra
(6); Neto Fagundes e Daniela

Mefcury (7).

GAROTA .IÃO LU(/
CifF'Mais um desfile estudantil
movimenta aNotreDame; neste
sábado (24); a partir das 23 '

horas. As" luzes
'

estarão

direcionadas às candidatas ao

título Garota São, 'Luís f)7�

Garanta o seu ingresso com os

alunosdoThrcei,rãodo colégio ou
naVisual Vídeo Locadora.

INGLÊS.,

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180 horaspm
voeifalar '''gibt

RuaÂngelo Sehlochet, 118"
Fone/Fax: 371-7665 .

Em tempo: a Conti

realizou, ontem, o lança
,

da Summer, a primeira c
de frutas do Brasil feita

cervejaria. A nova loira
já é sucesso na Europa

,

Estados Unidos.·

eninos de Liverpool estarão
ndoexeçutados C?m guitarras
retsh e'

'

Rickenbaker e
, .

ntrabaixoRoftler, os mesmos
strumentos usados pelos
eatles, À beira do seu sexto
D, os Metralhas estão juntos
sde 1965, tendo no currículo
úmeras apresentações pelo
rritório brasileiro. Ingressos,
o local, a R$ 10,00.

�UßEPÓMERA paranaense B
.

Metrópole é quemaníma,
mais um BaUe Jove ElPETÁCULO

AÉREO
O Aeroelube daManchester

atarinense recebe neste

omingo (25), a partir das 10

oras, as feras daEsquadrilha da
umaça, do Circo Aéreo Onix e

EsquadrilhaBruxa, na quintá
dição do Show Aéreo de

Ingressos' antecipado
Farmalan, no

município.
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Jolnville., Campeões de

acrobacias arrojadas estarão

dando uma verdadeira aula de

coragem e técnica, Haverá,
também, saltosde paraquedistas

e demonstração de aviões

'supersônicos da Força Aérea

Brasileira. Sem dúvida, um bom
.

'

'CWßE DAI
, MULHEREI

r:rA ala feminina da cidade
tem, agendado para hoje, na
Boate 'Marrakech, um

espetáculo de pura
sensualidade e fantasias com a'
performance da dupla
,integrante do Clube das

Mulheres,' de São Paulo,
Carlos Oliveira (dabrincadeira
da, "lama", do programa do

Gugu e da .turma do "Sai de

Baixo") e o dançarino Lula,
também conhecido por
"Cowboy". Durante a noite,
eles estarão distribuindo

gratuitamente as bebidas
mexicanas Tequila eMargarita. METRALHAI
OS homens. só '�ntram. após a �EATLEI AGAImeia-noite e meia. Ingressos .

. A época dourad
antecipados a R$ 4,00, no música pop será relem
Country Beer Bar e no Quick neste säbado.upartír da
Dog Lanches (ao lado do noite, no Clube Musíc
Bradesco). ,Rio Negrinho: eo

apresentação da já consa

baOOa CCNer Metra
Beatles Agaln, de Curilll,._----'------'�---.---------.-------------__.,..-

Canções inesquecíveis
década de 60, como "Twis
Shout", "Yesterday" , "A,
Days Night", "Pennyl

'

, tantos outros clássicos

programa para o dia mais

preguiçoso da semana.

) .'

.........

·Uma delas selá eleita, amanhã, a Garota Bio LÍJfs 97

NIVER
Vanessa R. Kuchenbecker (23/5), Erin L Kueneman; do Canadá (23/5),
Sérgio R. Piazera (25/5), Luciane R. Volkmann (25/5), Rochelle Piske

(28/5), Sibeli Ristow (28/5), Jaison Coelho (28/5) e Danielle Borba (29/5).CERVEJARIA
,CONTINENTAL,

Fi,. Considerada
.

parada
obrigatória para quem visita
Blumenau, a Cervejaria
Continental passa.a bola para
os seus DIs 'e promove, logo

"Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidades, mas na
condição de seres humanos com necessidades e sohhos, probIemBs e lutas,

semelhantes IIOS seus" (Chico Xavier)

- • -_ - - - - - - - - C I 1'1 !' 1\1\ �\ - - - - ,- - - - - - - -
o Que é Isso, Companheiro?
- Direção: Bruno Barreto ".

- Elenco: Alan Arkin, Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Abreu,
, Nelson Dantas, MatheusNaehtergaele, FernandaMontenegro,Milton Gonçalves eOthon Bastos
- Gênero: Documentário

.
SINOPSE

Inspirado no best-seller
de FernandoGabeira, o filme
revive o polêmico seqüestro
do Embaixador americano
Charles Elbrick por um grupo
de jovens militantes da

. esquerda em 1969 - um dos
'

fatos de maior impacto
político da história recente do
Brasil: Bruno Barreto, diretor
de Dona Flor'.e Seus Dois
Maridos - recordista de

público do cinema brasileiro,

com mais de 12 milhões de fizumfilmepoHticoousobreidéias,
espectadores - volta a filmar no mas sobre medos, vontades e as

..

Brasil depois de seis anos nos tensôesenvolvidas emum episódio
Estados Unidos, onde.realizou três específico. O Que é Isso

filmes, entre eles o elogiado Companbeirô? não é um filme
Carried Away (Atos de Amor), maniqueísta, mas uma reflexão .

com Dennis Hopper e Amy Irving, dramamrgica sobre fatos reeís.Não
suamulher. Ele defineOQue é isso fiz tim filme de mocinho e

Companebiro? - seu l�o longa bandido", resume o diretor de

metragem - como "um filme sobre sucessos como
,
A Estrela Sobe,

pessoas, sobre suas motivações em Amor, Bandido, O Beijo no
,

um determinado momento" da 'Asfalto, O Romance da

hist6riadopaís. Eacrescenta: "Não Empregada, entre outros.

Com o lançamento da série Anthology acabou boa parte do mistério
em relação aomaterial raro dos Beatles. Só que um disco oficild dos
FabFouraindape�inéditoemCD:éoliveAtTheHollywOod
'Bowl, que foi editado oficialmente em 1977. O álbum consiste em

partes de dois shows gravados nos.días 23 de agosto de 1964 e 30 de

agosto de 1965. Em meio à gritaria de 17 mil adolescentes
enlouquecidas, os Beatles detonavam clássicos como "Ticket To

'Ride", "She Loves You", "Help!", "All My Loving", "Can't Buy Me
Love" emuitos outros. Como o vinil comporta apenas�minutos de

gravação - 23 em cada lado - o ideal para o lançamento destematerial
em CD seria colocar os dofs shows na íntegra, mesmo correndo o

risco de repetir algumas músicas. (Pa,.,10 Cavalcanti)

'Informativo Center Som
TItulos mais vendidos: Maxi Pan, Spice Girls, Hit Machine, Raça
Negra (Vol. 8),GoodTimes 9� - Internacional. Principallançamento:
Michael Jackson (Blood On The Dance Floor).

Er-J �'N"ON'�
r::ifrReggaemanÚlCos de toda a região Norte têm �ncontro
mareado com a BANDA INNER CIRCLE, Da próxima
sexta-feira (30), às 22 horas, nO'Ginásio de Esportes Ivan,
Rodrigues, em Joinville.

JOINVILLE
.

Gine MOeller 1 - O ,Quinto'Elemento.

HoráÍíos:'14h, 16h30, 19h, 21h30 .

Gine MOeller 2-
.

Um Ola Especial.
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Gine MOeller 3 - O Que é Isso, Companheiro?
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21h45.

•

•
•

•
'.
•

•

•

.' Q)

•

BLUMENAU '

Gine Shopping 1 -: O Quinto Elemento.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30,

Gine Shopping 2 - O Que , Isso, Companheiro?
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21h45.

- Programação válida para o perfodo de 23 a 2915.

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

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

O Jaraguá do Sul· SC

-Ei
' -

Rua Marina �Frutuoso, 180
�FoneIFax; 372-3306 o.
(ADi

!
Jaraguá do Sul • SC """ 9

.... riCl .FONE: 371-5309
RUA BARÃODOmo BRANCO, 157
F_: (147) 37J.7�1 • J...... do 8.1· sc

Black

Manequim
e Modelo

Iet:lifml
CORRETORA D,E SEGUROS

R. Procópio Gomes
de Oliveira, 22

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

TODOMUNDOAMADARI
TODOMUNDOAMAGANHARI
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JaraguádoSul, 23 demaiô de 1997

�A�IÇAD
.

'

Jackson Jacl!b
Em nome 'da patronagem e da' "

'"

Comissão Organizadora do XVI�ode'
Crioulo do CTG Laço Jaraguaense,
gostarul de agradecer aopúblico que se

fezpresente noparque nos dÜls defesta.
'1 Em especial a PrefeituraMunicipal de
Jaraguá do Sulpelo apoio e a todos os

patrocinadores que de uma forma ou '

de outrafizeram acontecer, obrigado.
Po!s sem este apoio seria impossível a
realiZllÇãodeea:

Nos dias 13" 14 e 15 de junho
(uem está te conflidando também,
para um rodeio bafJual, é o amifJo
Flafliil Ribeiro.por conta do II Rodeio
Crioulo do CTG Leodato Ribeiro. '

) SPÉZIA Ir elA. LTDA. _

SERRARIA E TERRAPLENAGEM

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

Fone/Fax: (047) 372-0300 • laraguá do Sul· SC

CHU •• A�CAk;" CHURRASCARIA '

m GARFO& BOMBACHA
• 371·0191· ramal 185

,

(Ane.o ao Portal de Jarago6)
BR·180 Km 63, n° 5149

• Especializada em: Bom Atendimento e Higiene
• Completo Atendimento em Rodízios de Carnes no Almoço
e Janta., ,

• Picanha Fatiada, FUé Mlpon, Came de Ovelha e outros.
• BUFFET Completo + 10 tipos de saladas.

Um âos mai« belos momentos da festa, a'
celebração da SantaMissa Crioula

Numdla24de

malo,osol
nasceu mals '

cedo e com ele
_

trouxe a alegria
deumanova
vida. Hoje ,sta
v/da nova

daquele dia ntIB
trazorgulho e
multa alegrIa.
Mie, parabéns
peloseu

, aniversário, dtIB
fllhtIBAugusto e
Geovani

..

Nossa sempre patroa do CTG taçó
JIII'aguaense, Sibila P. Demarchi

Carla, "que Deu. yelho te coneeda'em .ua beneYollndil
muitas e muitas compereadas nopolreiro da existincÍll"•
É o que dt!sejam seus amigos Oda, Bd;' &hon, 18 e tida '

pelapassagem de seu aniversário no dia25 de maio
�,

FONE: (047) 372-0672 e (047) 9B3��01 O
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

:.

_

, .

,O 12_NA PESQUISA
, Matriz: 372-2779
FUjal: 376-8421

@�rMOOfi)�ru10 ca
: COMÉRCIO

,

_

lN�lnI DE CARNES
E FRIOS,

• A melhor carne do. cidadé _.

Rua João Planinscheck, 407 ..

Fone8: (047) 372-G524-37_1-4547 -371-5276
, JARAGUÁ DO SUL - SC

IRENECABELEIREIRA
TUDO Elf CORTE, PENTEADO,

PERMANENTE, ACETINAGEM, TINTURA, ETC.

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

'

Vila Lalau - "araguá do Sul - SC
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Escravidão masculina: existem
homens que procuram ..por isto
ElissaWald, uma

estudante americana
da Universidadé
Columbia, publicou
num semanário

gratuito o seguinte
anúncio: '.'Precisa-se
de servo. Dançarina,
escritora indolente,
bonita, procura

.

quem limpe seu

apartamento. Nem
sexo, nem salário.
Escravidão é a sua

recompensa"..
. Dezenas de homens
responderam. Mas, o
interesse da
estudante não estava

somente em uma boa

faxina, e sim, em
resultados para uma

pesquisa que está

realizando para a ...

coleção de contos
sobre"As dinâmicas

o número de obesos existentes no

Brasil e no mundo tem se tornado cada
vez mais alarmante. Mas, a grande
preocupação das pessoas que possuem
excesso de peso não l garantir uma
saúde estável e sim eliminar opeso omais
rápido possível, sem dor e sem

sacrifícios.

fÁBRICA E PmTO
DE VENDA& UNHA
PRAIA E· LÍNGERIE

da submissão", o geral, médicos,
Meeting the Master, advogados,
publicado pela corretores e

Editora Grove Press. executivos de alto
A curiosidade do padrão).

.

público ficou por A explicação mais
conta das razões que. simples é que o
levaram Um homem desejo de submissão
a fazer uma faxina existe em todos os
de graça, seres humanos. Mas,
principalmente pelo a classe (alta)
fato da maioria ter masculina é que
um padrão de vida sentiu umamaior
bastante estável. A

. atração. Tudo isso,
escritora garante que· devido a vontade de
amaioria dos .

. ser mandado e não

homens eram bem- precisar mandar,
sucedidos em suas onde em seus

carreiras,educados; trabalhos, essa é a
.

inteligentes (em'
.

. missão diária: dar

ordens aos seus

empregados. Estes
homens confessam

que a idéia de
subinissão faz
amenizar a culpa
que sentem em

,

relação à suas
.

fortunas. Um dos

canditatos,
presidente de uma;

.

pequena companhia
de petróleo, insistiu

.

em pagar para poder
executar os serviços

'. de limpeza do

apartamento ... e o
deixou impecável!
Loucos? Talvez.

Porém, eficientes!

Para isto, o grupo farmacêutico suíço Hoffmann la Roche
recebeu autorização da Food andDrugsAdministration (FDA)
paracomercializar nos Estados Unidos um remédio que ajudá
a emagrecer. A pílula Xenical, como foi batizada, é um

medicamento contra a obesidade que age sobre o sistema

digestivo e diminui a ação das enzimas que permitem a
absorção de moléculas gordurosas, eliminando assim um terço
das gorduras.
Durante dois anos, cincomilpessoas se submeteram a testes

e emagreceram em' média 10 quilos num período de um ano.

Mas já existem médicos que acreditam que o remédio

proporciona uma leve perda de vitaminas.'
.

.

Vs lucros da Hoffmann, com certeza, serão incalculáveis,
principalmente depois que a administração americana
liberar a comercialização a outros países, inclusive ao

Brasil.

Ginecologia e Obstetrícia.

Dr. Dagoberto
,Quadros Royes

.

PROMOÇÃO. LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE ,

RuaHanriqueNagal,78 - �V8lde-Fona:973.a217

CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

Rua JoIo Marcatto; 13 - Sala 105
Ed/ffclo Domingos Chlodln/
Fone:- (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670

.

Jaraguá do Sul - SC
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Ele, um louco nâ otreçao .

Ela, louca pera ama-lo
, \ Juntes B.2oo kmihora!

Relações
. .

.

criminosas
'. HollyMcPhee
(Jacqueline Bisset),
uma severa juíza das
cortes americanas que
esconde uma estranha
faceta: enquanto é

respeitada por colegas e
oponentes no tribunal,
planeja e lidera a inaior
onda de assaltos já ,

vista. Crimes tão bem
executados que a

polícia decide pedir
ajudà a um especialista:
JimOkazaki (Masaya
Kato), criminalista
renomado que não
tarda a encontrar o
rastro deHolly. ,Aí
começa atensão:
ambos se envolvem
nummisto de paixão e

perversão moral, em
que o crime pode
compensar, mas pode
também levá-los a

extremos, A verdadeira
e cruel personalidade

,

de Okazaki começa a

apavorarHolly, que
contará apenas com a

ajuda do policial
, Goodwin (Gary Day)

,

para chegar aum
,

veredicto sobre sua

própria vida.

'Terra sem lei
Uma comunidade' "

indígena lutando

por sua

sobrevivência, seus'
costumes e contra a '

discriminação e a

violência do homem,

branco, tentando
adaptar-se à uma
nova realidade. É
quando uma índia é .

estuprada, e
assassinada por um
branco, e ele é '

condenado a apenas
dois anos de prisão,
o que causa um

grande impact() e,
uma revolta

generalizada em

toda a comunidade.
Decididos a

devolver fogo com

fogo, eles partem
para uma batalha

para defendera terr '

que já lhes pertencia,'
muito antes do

homem branco chegar
e para lutar contra um

sistema de justiça que'
l'

além de nido 'lhes
, r .

tomou todos os .

direitos. .

..
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DESEM5AkALHE AS LETRAS E

I
DESCU5RA UMA DELICIOSA

S05REMESAI

I

,
,
,

,
,
I

AJUDE A NUVEMZINHAA CHEGAR À ARVOREI'

NOSSAI QUANTA FRUTA GOST09AI

VAMOS COMPLETAR ESSA
CRUZADINHA?

r?>
.

Ilo.. "
• I�

LADÀSA

ED

.TRAVU·Sj�

II,

L1GUEOS,'PONTOS E VEJA
.

. ÓQUE
PODEMOS
FAZERCOM
FRUTASI

2� .1 t
•
19

A MAÇÃZINHA
.

CAIU DEQUE
ÁRVORE?
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; Enxaqueca. torcicolos. escoliose,
stress, depressllo. problemas
menstruais; sinusite. rinite, má
digestllo. insônia, etc. Atravls
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical oumelhor
qualidade de vida.

Dr. Temoglm
Schreiber Perottl

Qulropatl••
M.gn.toter.pl.
'iNFORMAÇÕES:
372-1141

IRENE ZELAK
PlU'tIJIillic61oga (lÚseti,ol,e 1NbtúIIo com
malllrOterapia) Sediada eilt Curitiba ii

A,�nida 7 de Setembro, 1924
. Telefone: (041) 361-1648
• Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

• AwúJio à cura de depressões. stress.
fobias. pesadelos. sistema nervoso, doreS

musculares. etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em J."gú do Sul
mensalmente no centro

INTI·.Liceu d.Vlda· Tel.: 372-1141

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353- Centro

Fone: 372-1132

MAUREi)
VEíCULOS

Durante anos a cidade sagrada dos !ncas ficou intacta e desconhecida.
Hoje refazemos a rotá que os Incas usavam para chegar a MachuPicchu
através·da Cordilheira Andina. Nos últimos sete anos muitas pessoas
puderam observar a beleza das construções, a maravilha que é a
Cordilheira, com seus picos nevados e o rico. artesanato dos povos do
Altiplano Andino.

- .

Saídas: julho e agosto de 1997' * Excursões: i�ormações pelo 372..1141

Temos vagas para:
Aulas de Desenho & Pintura (com a professora Sandra de Almeida)
Todas as quartas-feiras: à tarde (15 às 17b) e à noite (18 às 20b).

Professora Sandra de Almeida (da Casa da Cultura de Jolnville) e alunos

':\'��J
In .

. n

lIi4ja1t é� .

Contate-nos: 371-0520

ELETRÓLISE
'. Depilação Definiti.va

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

Método eficiente e seguro. .

Informações e demons�r8ções Sem compromisso.
CLEIDE LOTITO

. .

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

Fone: 372-3325

Linhá ginástica, natação, dança, yoga,
company, hot buttered e acessórios
Náo fechamos para alnw,o e aÍl'ndl'IlIOS

até 11):00 horas I: sahados até IJ:OO horas

Center Foca· RUI R.ino/do RIU, 399 • Fon. 3721485 ;
.
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Jaraguá do Sul, 23 demaio de 1997 CORREIODOPOVO·'CLASSIFICADOS DE IMÓVEIs .:

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

VENDAS
TERRENóS

Terreno com 2.504m2 - Rua 532

(próx. Malwee)
Preço: R$ 40.000,00

Terreno comercial com 358m2
Rua J. Teodoro Ribeiro (Ilha da Figueira)

Preço: R$ 12.000,00
.

CASAS.
Casa em alvenaria com 68m2 + 60m2 em

construção, terreno com 345m2 Oá murado)
Rua 637 (Jguá-Esquerdo)

. Preço: R$ 25.000;00 (super negociáveis)

Casa em madeira com 66m2, terreno com

667m2. Rua Thomaz F. de Goes
(Nova BrasOia)

Preço: R$ 26.000,00 (entrada + parcelas)

APARTAMENTOS
Apartamento (novo) com 2 quartos

Rua 25 de Julho - Preço: R$ 40.000,00

Apartamento com 182m2 *sufte + 2 quartos)
.

Ed. Jaraguá - Preço R$ 70.000,00

LOCAÇÕES
Apto. contendo 2 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, banheirp e garagem.
Rua Reinoldo Rau, nll36 - Ed. MarioTavares

Próx. Lojão do Povo

Apto. contendo 1 'quarto, sala/copa, cozinha/
lavanderia, banehiro i:J, garagem.
Ed. Florença (próx. CoI. SÕ Lufs)

Casa de madeira contendo 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem

Rua Jacob Gesser, nll 80
(próx. CoI. Alberto Bauer)

Lar ·lmóveis
Av. Mal.' Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

�R::�5B9��-
- - - ..

. : �:I I
I Barra Sul I'
'I Imóveis· I
I FONE: (0421. 372-2734 I

,

.
TERRENOS

'

I• Terrenos cl 378m·, Rua 683O' Juliana· Barra ·'RS 13.000,00 I• Terreno cl 384m., Jardim HruschkB ·11- 810 LuIs· RS3.000,OO'entrada + 20
x RS 300,00

1,- Terrenos Lot. Ouro v.erde, após aMalMe· 20% entrada, saldo em 30x ·total IRS 10.000,00
• Terreno cl 450m2, Lot. Papp· aceita F-4000 ou Mercedes 608 - RS 22.000,00

1- Terreno cl 1.3M,5Om2 - R. Augusto SchwallZ, Amlzada - RS 6.500,00 em 12x.1- Terreno cl 140.460,00m2 - Ribeirão Grande da Luz. Acaha trocar por terreno
na barra do Rio Cerro - RS 20.000,00

1- Terreno cl 448,0CJm2, Loteamento Papp Rua 541 - RS 26.000,00 I- Terreno r;I ?25.000,00m2, no Bairro Amlzada, distante 4 km do centro - RS
'

350,00 (financiado) .

1- Terren!! cl 315,OOm·;LOl Dayane, Balrró 810 LuIs - RS 2.400,00 da entrada + I36 x RS 266,00

I SITIOS ·1
'

,

- Sitio cl37.000,00, casamista cl 100m2 eoutra demadeira cl 7Omt, uma lagoa,
'

espaçopara novas lallOBs, 15.000mtem pastagem, localizado em Rloada Luz-
, I TlaMacucoGranda,dlstantein lOkmdamalMeacaitacasasnaBarracomoparte I .

do pagamento - R$ 27.000,00 - parcelado.
- Sftlo ,cl 14.60CJm2, terreno um pouco irregular, com casas dé madalra de

I 97,5Om2, 3 qtos, com árvores !rutfferas, palmho, ribeirão para lagoas - R$I26,000,00 - acaha carro até RS 4.000,00.
- Chácara cl 115.000m2, Rio-Cerro II, distante 700mts do asfalto, casa de

I alvenariacl170m1,garagem,churrasquelra,doIsavlirlospl12.000frangoscom Iautomático, 50%da área plaina, bastanteJgua para fazer lagoas - 50% entrada,
acaMa carro.nove, saldo a combinar - �I RS 65.000,00 •

.

I CASAS I
.

- Cesa demadeira cI?Om2terrenocl2.101mt- RuaHorácioRublnl,706;na Barra

1- RS 35.000,00. -

I"Casa alvenaria cl flOmI,terreno cl 600m2, THa Klein, 3km após ParqueMalMe
- RS 15.000,00 '

•

1-Casa alv. cl 90m2, terreno c; 609m2- R. Alfrado Behnke
- Eialrro 810 LuIs -

R$I"23.000,00
- Casa mista cl 180m" - R. Maria Nagel, 202 - Bairro SAo LuIs - R$ 20.000,00

1- Casa de alv: sem�acabade, Rua EI.1sa Maess, Tifa da Mosca - Lot. Milbratz-Iaceita cerro RS 20.000,00 .

• Casa de alvenaria cl 152m·, 3 quartos, garagem pl 2 cerros - Rua Oscar

I Schneider, na Barril do Rio Cero - RS 26.500,00 I- Casa de alvenaria cl 120,00m2, 3 quartos, toda murada,terreno cl 566,0CJm2,
bafrro SAo Luis - RS 45.000,00

1-
Cesa mista elanchonete cl 120,0CJm2, Rio Cerro 11- RS 25.000,00 (parcelado)

I•

- Casa alvenaria cl 120,aom2, garagem, 2 bwc, terreno cl666,25m2 (15x45,75) _

RS 22.000,00 acaha carro, negoclával.

ILOCAÇÃO'.·' I- Apto. 2 quartos· ,R. Horácio RubInI, defronte NANETE - RS 230,00'

1- Casa madeira cl 2 qtos, garagam, 2.000mts, após Parque da Malwee -

RSI200,00, ,

- Cesa alv. 2 qtos, Rlbairão G. da Luz, 1523 - próx. Ceval, casa n·3 - R$ 130,00

1-
Salacomerclal cl l00m·- Ru.a pasto.r A. Schneider, 1.412 na BARRADO RIO

ICERRO - RS 250,00
.

- Casa aIv. 3qtos. garagem - R.WoHgangWaage sln., na BARRA, após Parque

I
Malwee - R$ 200,00 '

I- Casa madeira.cl 2 quartos, distante 2.000mts do Parque Malwee'- RS 200,00
- Galpão constr. mista cl 100m", para bar, discoteca, oficina, marcenaria, 2km

I após Malwea - RS 250,00 I- Casa de madeira cl 2 quartos, Rua 634, fundos, THa Martins - RS 200,00
- Casa de alvenar[U:L4 quartos, garagam - Rua AHredoBf3hnke, 430 RS 250,00

1- Casa da alvenaria cl 2 quartos, garagem, lavanderia, flua Abramo Pradi, 212'1casa 02 - I'IS 230,00 '. .

- Casa da alvenaria cl 3 quartos, garagem.lavanderia - Rua b!amo Pradl, 212,

I casa 01 - RS 260,00

I- Casa de madeira cl 3 quartõs: Rua 634, Bairro 810 Luis - THa Martins _

RS 250,00

1- 1 apto. cl 2 quartos + garagem - R. PastorAlbarto Schnelde,r, 1187 - RS270,00 I- Casa alv. cl 2 quartos, garagem, lavanderia - Rua Pastor Alberto Schneider,
2.741 " RS 200,00 '

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

VENDAS
Sala comeria). térrea com 77,5Om2 noCentro EmpresariálMarket Place, rua Reinoldo Rau, centro

,Terreno.: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
Venda' de lo�es financiados no Lot. .Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot, Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupá com 131�OOO,OOm2 com toda infraestrutura.
Chácara em Nereu Ramos com 8B. morgos. tendo casa, luz e água.
.Châcara à 6km do centro com 50.000,OOm2

I
I

com 75,OOm2 - Terreno

.. qu::����Oc��:: !ea

I'
de serviço, corredor e

abrigo aberto e carpetada.

. LOCALIZADO NO,

I· LOTEAMENTO
".OURO VERDE",
A2KMDA

'I MALWEE I
I Aceitamo� �arro I"no negocio

VENDE-SE I
I
I

Casa em alvenaria NOVA·

I
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CLASSIFICADOS' DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 23 demaiodel

·1 M C> B I L I Á R I A

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

EDIFICIO MATHEDI I I
NÃOPAGUE.

IVIAISALUGUEL
AGORAVOCÊ ESCOLHE
RNANCIAMENTO DIRETOCOMA.CQNSTRUTORA,
2()% de entrada e uldo at' 48 meses, OU se você
tem renda familiar de R$ 1.000,00 à R$ 1.440,00;
atravHdoSISTEMARNANCEIRO DEHABITAÇÃO,

(Caixa Econ6mlca).

FAZEM PARTE DO PAGAMENTO: Automóvel,
Imóvel,'telefone e FGTS.

.

L A V A <,� A ()

MENDONÇA
p

SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É

RUÍDos, CONSULTE.lNOS ..

372�3719

VOLKS .. FIAT • CHMIOLET· FORD
QUALIDADE· CONFIANÇA EHONESTIDADE COMOMELHOR .

PREÇODA PRAÇA· VENHA CONFERIR· FALEC/ZECA
RuaOlívioBrugnago, 642 - Bairro Vi/aNova
Pr6ximo Beira Rio�- Fone: (047) 372-1o.2�

Aluga-se Apto e sala
comercial. Tratar 372-
3738.

I VENIIA$: I

Tenho' Apto 5 peças
paraalugar no centro
- por R$ 270.00.Tratar
975-0605.

TERRENOS c/14x25m • 350m2, bairro ILHA DA FIGUEIRA,
próximo salão Vitória. Valor RS 9.000,00; entro RS 2.000,00 e

saldo até 24'meses.
TERRENos c/14x31m· 434mz, bairro BARRA DO RIO CERRO,
próximo dà 'Nanetfil Malhas. Valor RS 7.500,00, entro RS 2.000,00
e saldo até 24 meses.

.

l:ERRENO cl 381,93m2 .: 14;50mx28,34m, bairro ILHA DA
FIGUEIRA, próximo ponte da WEG.II, Lot. Kaiser. Valor RS
11.000,00 .

TERRENO no lot. AZALéiA, cl 872m2, bairro JARAGUÁ
ESQUERDO. Valor RS 23.000,00 parcelados.
TERRENO c/ 487m2 - 12,50m de frente para rua Joio Jenuárlo

Ayroso, bairro JARAGUÁ-ESQUERDO.· Valor: RS 35.000,00,
aceita-se terreno de menor valor.
CASA MISTÁ c/3 quartos, terreno c/450m2, próximo ao RODEIO,
aceita-se carro e parcela saldo. Valor: RS 17.000,00
CASA ALVENARIA c/ 5 quartos, terreno c/ 550m2, bairro BARRA
DO RIO CERRO, próximo ao Noviciado. Valor RS 55.000,00,
aceita-se carro no negócio.
CAgA ALVÉNARIAcl 163,80m2, terreno cl 542m2, rua Joio
Januárlo Ayroso, bairro JARAGUÁ-ESQUÉRDO, próximo

. Karlache' Malhas. Valor RS 62.000,00 parcela-se.
APTO. EDIF. 'lILA NOVA, c/3 quartos,�, 3D andar, próximo
ao FÓRUM, bairro VILA ,NOVA. Valor RS 25.000,00 +

parcelamento.
APTO. EDIF. MATHEDI c/ 3 quartos, NOVO, portA0 eletrOnlco,
gás central, Intérfone, sliJão de festas, rua Joio Planlnscheck.
Valor RS'38.000,OO parcela-se até 12 mesas.

APTÖ. EDIF. AMIZADE c/ 2 quartós, 2"�. Valor RS 20;000,00
.

+ 8 anos de financiamento:
.

APTOS EM CONSTRUÇÃO, rua Barão do Rio Branco, CENTRO,
aceita-se FGTS, CARRO, como parte do pgto, saldo até 36
meses, flnanc.vdlreto cl a construtora ou pelo SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (Caixa Econômica) Informe-se,

11,,�:ls:��n:o�se:u�IM�Ó:V;EL�PR�Ó;P�RI�O�'mI���'-�l'
-I:
.... _AçAO._]L - - ...._.'.P"P·

....IMI_.oeeL _ -

CG125Titan•••••••••••••••••.••R$ 74,88
CBX 200Strada.•••••••••••R$113,50

Solicite a visita de
um ven4ledoFpelo

.

XLR 12S•••••••••••�••••••••••�•••R$ 95,5�
ClOOD�•••ó••••••••••�••••R$ 61,88

. Rua Adélia.Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

371-2999

Vende-se cadeirinha
de bebe para carro.

Tratar 973-3147.

OFICINA DE LArOARIA E PINTURA
PROfiSSIONALISMO - CORDIALIDADE .. HONESTIDADE

. .

Rua MajorJulio Ferreira, 244 .. Vila Lalau � Fone: (04-7) .371�5057 .. Jaraguá do Sul � SC

I' Vende-se casa de
alvenaria 60m2 e

,

madeira. Rua Estrada
Nova por R$ 22 mil.
Tratar 975-2222.

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



Jaraguá do Sul, � demaio de 1997 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS' ·CORREIO DOpovo·9

,

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,

VEICULOSNOVOS
I

-

CAMINHOES
PalIoED vermelho. 97 OKm USADOSCorsa super 1.0 vermelho 97 OKm
FlatPálio Ed 1.0 azul 97 OKm MB 12�4/S1 branca OK
GoImi1.6 branca 97 OKm MB 1218/48 branca OK
Ford KA azul 97 OKm MB 1218/51 diversas OK
Pálio EDX 2pts 97 0Km

MB 709 Chassi branca 94
Corsa Wind 97 0Km
Corsa Plus CPL 97 OKm V.W. 14210 �ue carroço bege 91

Pálio EL 2pts 1.5 97 0Kni VW 7.90 Car. graneleira branca 90

Pálio EL 4ptS 1.5 97 0Km Ford F- nooo Toco carroceria branca 89
Corsa Sedan GL 97 0Kril . V.W. 14210 truque carroço branca 89
ParatiCUmi 97 0Km Ford Cargo 1418 branca 89
Kadett GL 1.8 97 OKm F-4000 cinza 88
Tipo 1.6 mpi ' 97 OKm Carreta Pastri lII.eixo branca 87.

LogueCU 0Km V.W. 11130 Truque Carroceria azul 86
GoIfGL 1.8 97 OKm 1'=-4000 baú térmico vermelha 85
Tempra 8v + ar 97 OKm
Tampra 16v + ar 97 0Km Volvo N10 cavalo mecânico XH branco 85

Vectra GL 97 0Km VW 6.90 amarel8 84

V8Ctra GLS . 97 0Km MB 1929 truQue pneumático basculante 14m ve,rde 83
V8Ctra CD 97 ' 0Km Chevrolet toco carroço vermelh� 83
OmegaGLS 2.2 97 0Km Chevrolet toco carrocaria motor 1113 bege 81
Omega CD 4.1 97 OKm F-100 azul 80
Santanami 1.8 97 0Km MB 1513 turbo truque chassi vermelha 79
SantanamI2.000 97 OKm M.B. 1519 trucado

'

branca 79
Ranger XL OKm

Chevrolet chassi azul 78S-10 sp
,

OKm
8-10 Extend Cab 4.3 OKm F.ord F-600 azul 76

F-1000HSD OKm branca 75

Blaser DLX 4.3 0Km azul 69

Vectra 'CD banco couro 0Km

JARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIM
VEíCULOS USADOS VEíCULOS USADOS

PálioEDX azul gas. 96 Kadett GrC/ trio azul .ale. ' 95

Loaus GL 1.8 cinza ale. 95 Kombi branca ale. 93

KadettGSi preto gas. 95 Kadett SL preto gás. 93

Uno Mille branco gas. 93 Tempra roxa gas. a3

Monza Classie azul gas. 91 ElsaSL vermelha gas. 91

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

DelRey cinza ale. ,89
Dei ReyGLX azul gas.. 90

Voyage vermelha ale. 89 OpalaComodoro cinza ale. 87
Fiat 147 branca alo. 86

. Monza cinza ale. 88
iVlarajó bege 85

MonzaSLE
gas.

preto ale. 87
Escort L verde 'ale. 85

Gol bege ale 87 .

Parati cinza ale. 85
Escort GL azúl gas. á7 Saveiro branca ale.. 85
Monza verde gs.. 87 Voyage branca ale. 84
Chavette maiTOm ale. 85 Passat eínza. gas. 82
Chevette preto' .ale. 84 DelRay branca gas. ,

82

�" branca ale. 83 OpaiaComodoro cinza gas. 82
Dei Rey , bege .alc, 83 Coroelll branca gas. 81

Passat branco gas. 80 Passat bege gas., 79

.bege gas. 74 Fusca amarela gas. ,

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

R ....a J«>i ...."ille ....º 3573

F«> ....e(047)37�-9822
JA.RA.GUÁ DO SUL - SC

Tempra 16v completo 95
Tempra turbo 95
PointerGLI 95
GoICLI 95
CorsaWind 95
Gol Rolling Stones (censore) 95
Verona Guia 94

Peugeot slCi 94
Monza SLE 4p.ts. 93
Uno Mille Eletron. 93
Escort GL 93
Kadett 93
Versailles GL 92
ParatiGL 92
GoIGTI 92
Escort Guia 88
Escort XR3 89
Goi CL 89
Del ReyGuia 88
Escort GL 88
Opala 87
GolGL '87
Del ReyGLX 87
Belina guia

.

87
Del ReyGuia 86
Eseort 86
PampaGL.· 86
Voyage Plus 86
Fusca 77
Brasn� 76

branco
bordO
verde met.
branco
branco
branco
bordO
branco
prata
branco
vermelho
',vermelho
verde met.
verde
verde.
vermelho
preto
prata
ouro

bege met.
azul
prata
azul
marrom

vermelho
branco
prata
prata
amarelo
branca

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
g(ls.
gas.
gas
gas.
gas.
gas.

, .gas.
gas.
alc.
ale.
ale.
·ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
gas.
gas.
gas.

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS
MARCAS A PRONTA

ENTREGA. DIRETO PARA
O CONSUMIDOR COM O

.
.

MELHO� PEÇO DO
MERCADO.

·ACEITAM/OS CARTA DE·
CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILLE, 2050

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

Especializada em todas as linhas nacionais

Pára-lama Fusca - R$ 25,00
Pára-choque Fusca - R$ 20,00

Farol Fusca - R$ 8,00

�Edicar�
Comércio de Auto
Peças e Ace..6rios

Ltda. -ME
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CORREIOOOPOVO -lO CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS

PÁRA·BRISAS JARAGUÁ
ComérclodeVidrosNovoseUsados,paraAutos

,

Colocaçãodt{Pára-BrisaColado '

Pírá·brisaOmega· R$l80,OO ricolocação.
PÍl"a·brisaGol· R$ 65,00 ri cqlocação "

"

.

Rua Jolnvllle, 2655 'Pnbrisa GoI • R$ 65,00 ri colocação :

. (ao lado da Arweg) PÍl"a·brisa Corsa degrade· R$160,00 ricolocação
Vila Lalau Pnbrisa,J'álio degrade· R$190,00 cl colocação'

Jaragu' do Sul - SC Pára-brisaCamiDhãoVoIkswagen· R$llS,OOrl colocaÇão
Fone· 371.;5547 VidroPortaEscort •.R$33,00

•

Pagamentocomchequepré-datado.

DalpráMotos
CG 125 Titan - 96 • 2,800,00 avo ou 1.000,0 entro + 12 x de 241,00
Sahara 350 • 91 • 4.300,00 avo ou 2.000,00. entro + 12 x de 308,00
ADZ 135 - 91 • 1.800,00 avo ou 800,00 entro ... 12 x de 134,00
CG 125 • 91 • 2.100,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 174,00
CBX 750F' ·,90· 8.500,00 avo ou 4.000,00 entro + 12 x de 603,00
DT180 ·90·2.100,00 av, ou 1.000,00 entro + 1'2 x de 147,00
CBR450SR • 89 - 5.000,.00 avo ou 2.500,00 entro '+ 12 x de 335,00
Ten�r6 600 • 89 • 4;500,00 avo ou 2.000l00 entro + 12 x dê 335,00
CG 125 • 88 • 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,00
CG 125 '

• 86 • 1.600,00 avo ou 600,00 entro + 12 x de 134,00
CG 125 o

• 80 • 1.000,0(1 avo ou 400,00 entro + 12 x de 80,00'
R. JOSE THEODORO RIBEIRO, 860 -ILHA DA FIGUEIRA SALA 2

� 372-3276 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Proteção deFibra interna para todos os
modelosdePick-Up. Fiat, Pampa,

o

.Peugeot, Corsa, Saveiro, D20 eFI000

lo

,CIVEL VEíCULOS
Rua JOinville, 2757 '

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

Vende-se Santana 88
CL por R$ 6.200.00.
Tratar372-2208. o

Vende-se Saveiro 89
,

.

gasolin� .Tratar 376-
3314.-

Vende-se CG com 10, Vende-seCe-750 por
parcelas pagas rnals

II

R$ 8 mil ano 9'0 e

23 de R$11 0.00. Tratar compra-se maquina
975-2039 com Meri. overlOCk. Tratar 973-

9177..
Vende-se Casa 128
m2 em Schroeder.
Tratar 973-5324.

Compra-se Asoalho
usado. Tratar 371-
351148m2.

Troca-se malhas

confeccionadas, por
maquina de costura.
Tratar�76-3968.

Vende-se CB-450 87 '

em otímo estado por
R$ 3 mil ou troco por

. -CG. Tratar RuaOscar
Schmeide�,560.

Vende-se .filhote(2 .

meses) cachorro
Ruski Siberiano casal
branco e duas femeas
marrom por R$ 80
reais cada tratar em

, Corupa375-1311 ..

Vende-se Telev�são 'e
Video Oassete por

. R$250 reais cada os

dois' R$450reais .

.

Tratar975-1942.

Comprobalcão de pia.
Tratar372-1335,

Vende-se telefone 376
ou troca-se por 371 e

.

372. Tratar 372-0860.

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 1
'

Vende-se casa de
madeira 72 m2 em'
Tres Rios do Nortê
terreno de 625m2 por
R$ 11mil. Tratar 371-
4243 .

.

Vendé-se Gelàdeira
COnsuI azul porR$1?O
reais. Tratar Rua Jose

Menegotti, 143.

Vende-seVoyage LS
,

82 alcool por R$ 3mil.
Tratar 372-3384.

Vende-sé Chevette 75

por R$ 1.500.00 e

Chevette 85 por R$
3.600.00. Tratar 973-
5926.

Vénde-se Monza 86.
Tratar 973-8613 com.
Mareio de manha.

.

Vende-se motç Sa
hara 35.0 por �$
4.500.00 rnals 13x de

,

�$164 reais e Saveiro
95 por R$ 11 mil.
Tratar 375-1 026. .

Vende-se Fusca 78
1.300 por R$
2.200.00.Tratar 371- ,

1666 com Renato.

Vende-se CG titan
OKM 33 pagas por R$
2.500.00mais 17x 73
reais. Tratar 973-
3324.

Vende-se Escort '

Hobby 94 bom estado.
Tratar 372-3518.

Vende-se balcão de
vidro por R$ 250 reais
e carrinho de bebe por
R$ 85 reais. Tratar
985-8291.

Vende-se Kombi 77

.rnotor novo por R$ ,

1.900.00� Tratar973- .

8394.,

Vende-se Overlock
6.500 pontos GN-6 '.

por R$400 reais e·

interloque.por R$ 600
reais. Tratar 371- ,

9431.

Vende-se Fiat 80bom
motor e caixa por R$
700 reais é vendo pia '

'madeira maciça por, i
R$ 150 reais. Tratar
973-8819.

Oficina mecânica e injeção eletrônica
.

Latoaria 'e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS'MARCAS
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Tenho
.

49 anos

trabalho como dama
de companhia, ou

acompanhante de

pessoas doentes, no
. hospital ou em �sa.
Podem ser crianças
.ou adultos. Sou

paciente, calma,·
carinhosa é educada .. _

Dou referência. Tratar
no 372-1659 após as
18 horas.

Vende-se Gol 88 por
R$ 6 mil. Tratar 372-
3147.

.

Barbada
Vende-se título do
Clube Atlético

Baependiporapenas
R$ 350,00. Contato
372-0284 cl Leonora.

Vende-se Restaurante
na Ilha da Figuejra,
pormotivo de doença.
Valor à combinar.
Tratar pelo fone 372-

-

3114.

Vende-se consórcio
contemplado demoto
CBX 200 Regata cl40
parco paqas, Tratartel.
372-6121 ou 975-
0435 cl Gerson ou

Mariza.

Vende-se pilão datado
de 1800 aproxima
damente com 90cm
altura. Acompanha a
mão do pilão, peça
belíssima, apesar das

-

marcas do tempo es�a
em perfeito estado. R$
100,00. Tratar 372-
1659 após as 18
horas

Vende-semesa com 4

cadeiras, pernas da
mesa e cadeiras toda
trabalhada, perfeito
estado. Do .ano de
1852 aprox. Valor

100,00. Tratar 372-
1659 após as 18
horas. Também há
outras peças. _

Vende-se casa mista
cl 100m2, Rio Molha
aceito troca por casa
em Três Rios doNorte,
ou. Nereu Ramos e

.
carro também. Valor
base R$ 15.000,00.
Tratar 375-1407.

.Gráfíca e

Editora
-

CP Ltda.
. -CARTÕES DEVISITA
- RECEITUÁRIOMÉDICO
- LAUDASPERSONALIZADAS
-PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE

. - MANUAISTÉCNICOS
-'BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS,GIBIS, PANFLETOS

.

�JORNAIS PERiÓDICOS
-FOTOLITOS
.- COMPOSiÇÃO A LASER
-IMPRESsAo EM OFF-SET

RuaWalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: (047)372-3363- 371-1919-371-1944

Jaraguá do Sul - SC

Antes derodarpor
\

ai; rodepor aqui.

Procura-se moças
para dividiraluguel em
apartamento na Rua
Reinoldo Rau. Tratar

.

pelo telefone 372-
0406 com Heike ou

Ariane.

Classificados do
CORREIO DO POVO,
certeza de bons.

, .

negoctos.

Anuncie!
371-1919
372-3363
371-1944

Vende-se torno

Nardine NZ.250 +

instrumentos de

medlção e rnals
ferramental. Tratar
973-9579. Aceito
oarro no negócio.

Vende-seChevette 75 .

por -R$ 1.500.00 e

Ohevette 85 por R$
3.600.00. Tratar 973-
5926.

Vende-se moto Sa- ,

hara 350 'por R$
4.500.00 mais 13x de

R$ 164 reais e Saveiro
95 por R$ 11 mil.
Tratar 375-1 026.

Vende-se çG titan
OKM 33 pagas por R$
2.500.00 mais17x 73
'reais. Tratar 973-
3324.
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Jaraguá do Sul, 23 demaio de 1

EDITAL
ALUGUEL
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP; ANTONIO CARtOS FERREIRA, 184

,PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia LehllUf'nn, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Esttldo de Santa Catarina,/4z saber que compareceram neste Cart6rio
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar osseguintes:

EDITAL N° 21.IUde 15-05-1997

SÉRGIOTEssILLA,EMARILEIAMlRANDA
. Ele, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, nàtural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Januário Ayroso, 2.193, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de
Ireneu Tessilla e Lurdes Junkes Tessilla.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Benedito Novo, neste Estado, domiciliada
e. residente na Rua da Abolição, 170, Vila Rau, nesta cidade, filha de José Bernardo
Miranda e Regina BernardoMiranda.'

EDITAL N° 21.119 de 19-05-1997
JEANCARLOSGUNTHEREADRIANASUELIDA CUNHA

Ele, brasileiro, solteiro, comprador, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na
Rua José Bmmendoerfer, 535, nesta cidade, filho de Luiz Carlos GÜnther e Edeltrudes
Günther: .

Ela, brasileira, solteíra.faturísta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
RuaAntonio Francisco Diemonn, 56, Vila Nova, nesta cidade, filha de SebastiãoMarcos
da Cunha e NirceMaria Pedrotti da Cunha,

.
,

.

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandeipassar o presente Edital, que
serápublicadopela imprensa ,e em Cart6rio, onde ,será afixadopor 15 (quinze) dills.

BEL.PATRICIA TAVARESDACUNHA,MELLOGOMES
'tABELIÃEOFICIALDO REGISTRODEPROTESTOS

COMARCADE JARAGUÁDOSUL
CGCMF: 83.545.525/0001-30. FONE: 371-1935

SANTACATARINA - BRASIL
,

. EDITALESPJClALDEFALbiCIA,
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALêNCIA, faço sabe� ao responsável pelos Títulos,
abaixo relacionados, que os mesmos se acham nesteOfício de Protestos para serem PROTESTADOS
em 39 demaio de 1997: se não for pago. . '.
Ao intimado é facultado pagar, ou postularjudicialmente.a sustaçãode protesto ao apresentardeclaração
de resposta por escrito.
EsteEDITAL é expedido em virtude de não constar no endereço fornecido:
ESP. DP. 1851 - VENCIMENTO 12.G2.97 - VALOR: R$ 1.587,55
ESP. DP. 2161 - VENCIMENTO 20.02.97 - VAWR: R$ 1.5&7,55
ESP. DP. 2426 - VENCIMENTO 27.02.97 - VALOR: RS 1.587,55
DEVEDOR: PONTO CERTO COM. MATS. CONSTR. LIDA.

. DCTO. CGC/MF. 95.860.71410001-86
CREDOR: CIA. DE CIMENTO PORTLA1:-lD RIO BRANCO. .

Na formadoArt. 883 doC6digodePFocessoCivil e Decretö l.e! n07.661/45 - ArtlO,eProvimento 161
. 93 da CGJSC.

Jaraguádo-Sul,21 demaiode 1997
Ilton Hoffmann

Tabelião SubstitUto

Se você está procurand'o um �ámorado� ••

Nós nio temosll

Mas o pre,sente para conquistá ... lo
•••Ah, isso nós tem'osl

PRESENTES, PARA
'TODAS AS DATAS.

Marechal, 796, - Fone: 371-2811

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Tltulos da Comarca de Jarag
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

.

.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto os Tlt�
.

contra:'
.

,

.

,

Adolar Machado & Cia - ME -; R, Leopoldo Gorges, 70 - Nesta;
'Airton Sudbrack - R. Exp. Antonio Cárlos Ferreira, 345 - Nesta;'

. Antonio Ferrer Martins - ME - R. José Emmendoerfer, 707 - Nesta; "

Alfredo Cardoso - R� Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Antonio Carlos Labes - R,. Estr. Garibaldi - Nesta;
Alfonso Lipinski - R. Estr. Geral Garibaldi - Nesta;
Arnoldo Mathias - Estrada Rio da Luz I s/nu - ,Nesta;

,

Benno Raduns Filho - R. José Fontana, 112 - Nesta;
Cont. IIeno Ltda. - ME - R. João Planinscheck, 845 - Nesta;
Conf. IIena Ltda. - R. João Planihscheck, 845 - Nesta;
Cristal Têxtil. Ltda. - R. Estr. Schroeder. s/nu - Nesta;
Dirceu Dimon Lavação de Automóveis Ltda, - Av. Mal. Deodoro da Fonseca s/nu - Nesta;
Elio Naderde Mafi - Ro das Azaleias Cend, Azaleias lote 15 - Nesta;

.

Farm. Homeopática Oriental Ltda.-- ME " R. Reinoldo Ral:J, 585 - Nesta;
.

Francoplast EMB Plástica Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paula, 24 - Nesta;
Guido A Calomeno - R. BR 116 Km 167 - Nesta;

.

.

HS lnd; Com, de Prod.Alimentloics - R. Estrada Braço do Sul Km 25 - Nesta;
Hifer Ind. e Com. de Móveis - R. BR 280 Km 123 NF 311 - Nesta;
'Intercontinentàl Cer e Art. Ltda. - R. Estr. Schroedel" I - Schrosder:
Isolmiro Adão Maba - Av. Mai. Deodoro; 833 sala 107 - Nesta; .

Ivonete dos Reis - R. Vila Machado Baírro Nereu Ramos - Nesta;'
Jose C. Franzener. - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Jair Sebastião da Silveira - R. Jacob Guesser s/nu CX.P. 249 - Nesta;
José J. Bonfim - R. Domingos A. Garcia - Nesta;
Jorge Henrique Brognolli - Av. Mal. Deodoro, 855, 107 - Nesta;
Jomel Conf. Ltda, - R. José Emmendoerfer, 707 - Nesta;
Luiz Luchini Filho - ME - Av., Mal. Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
Leonita Schalinski - R. Francisco Greter s/nu - Nesta;
Mabilino Buzzi - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;'

J

Malharia Veste Bem Ltda. - R. Rod. BR 280 K_ql419 - Água'Verde - Nesta;
mario Lemerenz - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, !;)30 - Nesta:
Mini Mercado Lipinski - ME - ,R. Estrada Pedra de Amolar s/nu - Corupá;
Martin Pereira - R. Francisco Huska, 539 - Nesta;
Metálin Ind. de Maq. Ltda, - R. Max Wilhelm; 786 - Nesta;
Metalurgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta; .

MC Hornburg Implem. Rodv. Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1479 - Nesta;
Mecânica de Tratores Dois Antonio Ltda. - R. alivio Domingos Brugnago, 361 - Nesta;
Mercearia Walter Marquardt Ltda. - R. Estr .. Geral Garibaldi, 5305 - Nesta;
Mosaico Jaraguá - R. Leopoldo Mahke, 72 apto. 104 - Nesta:
Moises Berte - R., Bagoto apto 1.004 - Nesta;
Nelsó Borchardt - R. Germano Marquardt, 310 - Nesta;
Osmar Gabriel Junkes - R. Germar;,o Marquardt, 310 - Nesta;
Osni da Silva - R. José Teodoro Ribeiro '- Nesta;
Osvaldino Belarmino Ltda. - R. Gumercindo da Silva, 90 - Nesta;

, Ped�o Zelindro - R. Germano Marquardt. 310 - Nesta';
Partner Acionamentos Eletr. Ltoa, - R. Joãó Planinschek, 2113 - Ne!!ta;
Piero Mat. C6nstr. - R. BR-280 s/nR Km 69 - Água Verde - Nesta;

,
PG Serviços Ternpcrérios Ltda. - R. Pará, 1'8 - Nesta;
Rosani Guths - R. ltepocuzlnho - Nesta;
Starpe Calç. e Conf. Ltda: - Av. Mal. Oeodoró da Fonseca, '175 - Nesta;
Sidnei Mateus de Souza- R. Angelo Schiochet s/nu - Nesta;
Simone Krueger da Mota - fi. Luis Sarti sYnR -. Nesta;

.

. ,

Telatex COI1il. e Ind. de Prod. Têxteis - Estrada Silvado s/nu - Duas Mamas - Schroeder:
. Transportes Arenor Ltda. - R. Estrada Rio da Luz s/nu - Nesta;

• Taise Maria Carvalho Vicente Francisco - ME - R. jOinvillé,' 5249 sala 03 ala 02 - Nesta;
Verisan S. Janvario - R. José Picolli, 133 - Nesta;

, .

Vipa AlimentosLtda. - R. Luis Sarii; 1185 - Nesta;
Valdeci Euclides. Rocha" R. Bernardo Dornbusch, 220 - Nesta;
Venus .Com. de Cosméticos - R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 sala 4 - Nesta;
Waldemar Muller - R. Andre Voltolini, 1323. - Nesta;

.

.

'
.

Zero' Grau Com. de Transportes Ltda. - R. Santa Luzia s/nu - Schroeder.

LS/Jafaguá do Sul, 21 de maio de 1997
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

PREÇOS DE FÁBRICA
"

.

Encomendas de lembranças em
cristal paraCasamentos,
comunhões e outros

,A partir de R$' 1,50

RuaVenInaIodaSlIvII Porto r
WEGI '. l

r I� Denwc:hI
R. P•• . c.m.
Alb.rlo

IJ •• ob,•

LaIIo
da VIII!

MlIJ!lI

I"Posto de Vendas
de Cristais de '

Iaraguâ do Sul
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C" �I de Cheiro, que oferece fragrâncias refrescantes,

s� I."
'

·Ioções para o corpo e uma linha especial de
desodorantes. AI�m dos perfumes vai rolar uma

superpromoção com sorteio de um Ich completinho
para os apaixonados e eternos apaixonados. Água
deOleiro ficaali noCalçadão,em frenteàPrefeitura.
• Patrão Augusto Demarchi Junior (Ninho), do CfG

Laço Jaraguaense, agradecendo as empresas que
patrocinaram e ao público, que prestigiou o 16°
Rodeio Crioulo deJaraguádo Sul, realizado noúltimo
final de semana Para o próximo ano, o rodeio será
maJitido para omês demaio.
• Comemorou idade nova ontem (22), a gatinha

FernandaPossemai. E foimuito cumprimentadapor
familiares e amigos. Parabéns.
• Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

·

Jaraguá do Sule região empossou nova diretoria na
noite de ontem (22). A solenidade teve lugar na sede
do Sindicato dos Trabalhadores daConstruçãoCivil
e foi muito concorrida

.

• Prefeitura Municipal e Associação Comercial,
Industrial eAgrícolade Schroeder, promovendohoje
(23), logo mais às i0h4S, no sàlio. comunitário da

Igreja daPaz, assinatura da lei que institui o Simples
DO Município, com a presença·do superintendente
do SebraelSC e autoridades estaduais e locais.
• Troca idade hoje (23), a bela e simpáticaMarciana

. Laube, recepcionistadeMalweeMalhas. Felicidades
mil, de todos os seus amigos.
• Amanhi (24), das oito às 12 horas, nas quatro lojas

da JS Aútomóveis, será servido chope geladinho
para clientes e visitantes. E quem fechar negócio,
alémdagarantiade procedênciaemelhorDegociação,
ganha o tanque do carro cheinho;
• Jaraguá AtléticoClube comunicando a a1téração na

data. de- extração da tômbola, cujo prêmio é um

autOmóvel Fiesta Será no dia 18 de julho, na sede
.

social do clube, às 20.horas, pelo sistema de bingoe
comjantar festivo. .

.

• Mocoit, escola de corte, costumemodelismooferece
cursos em três períodos, pela manhã, à tarde e a

noite. Detalhes e infOl1ll8ÇÕeS naRuaJulio Pedri, 91,
próximo aoPosto�, fone 372-3661.

.

• Schopping Clube promove hoje (23)� na pista um
MaIeSome napista doisOs Versáteis. Amanhã (24),
na pistaumMaIeSomepistadoisTropelD'Caudilho.
Domingo (2S), na Sociedade Vitória, Màk Som e

Tropel D' Caudilho. Até às 23 horas de sábado e até
às �9 no domingo, elas Dio pagam.
• Próximo dia sete de junho o Colégio Holando
Marcelino Gonçalves (Figueira), promove sua
tradicional Festa Junina e o 13° Festival da Música
Sertaneja Inscrições nocolégio até quarta-feira (28).
A animação será do Musical Transamérica, com
-premiação paraosmelhores e torcida também.
• Promoção "A Chave dá Sorte" de Lojas e

SupennercadosBteithauptjá tem seu feliz ganhador.
Ivanildo Vavassori., de Jaraguá do Sul; na PfC$e.nça
dos 126 ganhadores e grande público, no último
sábado (17), ganhou a chave que abriu a Mercedes
C-180. Clássic, entregue na oportunidade pela
diretoria deComércioe Indústria BreiIhaupt
• Sociedade 2S de Julho promove amaIihã (24), Baile

de Rei. Sócios estarão concentrados na sociedade a
partir das 14 horas, para a busca do Rei Alberto
Hauemann. A partir das 22 horas todos participam
·(,10 gran� baile que terá animação Banda Estrela de .

Ouro.
• Câmara Júnior de Jaraguá do Sul promove domingo

(25), apartir (las 11h30, nas dependências dopavilhão
de festas da Matriz São Sebastíäo,' suculenta
clnmascada. Cartões ii vendaa r:azão deR$ S,oo.
• Sociedade Recreativa Alvorada realizou no último

sábado (17), Q sorteio da tômbola da 9" Winterfest
Oprimeiro prêmio,um automóvelGoI�; coube
aoportadordo bilhete número 39.956, VitórioAltair
tazzans, de Jaraguá doSul.

CULES - o ex-Menudo Ricky Martin, assumiu na semana passada
'dade do herói grego Hén:ules. Em apenas doiI dias no estúdio ele
a trilha 50lI0I'I e parte dos di4logos ao desenho aniinado "Hércules".

chega aos cinemas em 27 de junho. Ricky tomou-se o primeiro
a gravar para a Disney em espanhol.

- c:onheâdo em todo o Brasil por divulgar as raizes llllsic:ais
África, o Olodum realiza um trab8Ibo social em SaI,,:ador (BA) que
fieia diretamente cerea de 300 crianças e adolescentes de bairros

s pobres da capital baiana. Fundado há 18 anos. o grupo afro j' tem
discos gravadós. 11 no Brasil e cinco no exterior. A Escola Criativa
Olodum oferece gratuitamente aulas de teatro. músic!" dança.

, II18Iês e. InfOl'lllátlca. O grupo gasta em média RS 200,00 lnil
Il1O apenas para "manter suas atividades sociais.

·AIDS ·'0 presidente dos EUA. Bill CHnton, prometeu a criaç�
.

dez anos. de u� vacina contra a Aids. Ele disse que um centro

al de pesquisa será criado para patrocinar o desenvolvimento da
Ina. Coá"" criaçlo do novo centro. as verbas anuais nos EUA
lIIdIs 1 AIds. atlnglrIo um total de US$ 1SO milhões:

PPERßELD NO BRASIL • o gall latino; americano de Nova

y, David Copperfield, _gico e ilusionista. apresentará o show
oi Nigbtmares" (Sonhos e Pesadelos), me. que vem. no Brasil.

fa!'á apresenlIÇIo 110 Rio de Janeiro e em Sic> Paulo. Para o show de
Paulo OIIiilgressos estio 1 venda no ginásio do.lblrapuera. O mágico
que pretende fazer uma apresentaçlo especial para crianças�

que tenbaDi algum dpo de·deficiência. Isso faz palte do seu "Projet
",� há dez anàs atende mais de mil hospitals em 30 países do

+
.

Collgio J"U", Kanten promope 9"at1ll-feirfl (28), no·
SchoppillgChIb, cone"l'.So "Garota J,,1ius Kanten 91". São

-

16 as candidatas, Carla BiIu; Jositme Danna, AlutuUfra
Streme, RegiaM Schllllitür, Deile Rosa, Jt)sUlneSch�
Stuu/ra dos Santos, SimoneMtu'CZIIk, JosianeRee,e, Simone
Crid%lin;, Alltl Pa"la Ramalho, Schirley Re"te",
JlIII",line Vieira, Kdtia Saa,e, .

Cristüme Sabillo, CatUme
Straellallki

.

ROTARY CLUB -

ptROLA
INDUSTRIAL • foi
fundado na noite de
quana-feira (21), nas
dependências do
Restaurante Itajara, o
Rotary Club Jaraguá do
Sul·Pérola Industrial. O
primeiro presidente
eleito do novo clube de

serviço. é Paulo
Brisolla 1àvares Filho.
O governador do
Distrito 4650. Lauro
José Toledo dos Santos, .

empossou a nova

diretoria.

BOTAFOGO - o

domingÍo do Botafogo
ter' a anlmaçlo da
Banda Flerte. a partir
das 19 horas, com

desfile das 13
candidatas· que Se""MiuiMLmd, °grtIIUÜ reneedor
concorrem dia sete de

junho. aQ Gatota tW I" Fe,tiral. Eltudalltil dá MPB,
Duarte MaBaIh1esl97. promorUlOpela Secretaria deC"bm,
Imperdível.

.

E,JIO'* e Lazer
FESTÀ DO·MÁRIO, em ,u ,egurula �8iJ loi ,ru:eSlo abiohdo� com s"p,rlotsção da
Boat, Notr, DaíIIe, 110 último s4bfIIlo (17). Múska 110mo com a Bturda I" NfIhIrG, show,
e,peCÜlil, gellU bOnita e IIIIÚII.I akgria/0I'tIIII OI�IIU'prilleqlab

"....._el46tiea/oi "madtJsgrtllldn tIInIçik,do "Bl'inetuUlo
Prata", reaUr.tulO 110 ríltimo domingo (18), lItI Pnlfa .

,10 PiII:.'ra, pela Secel

ABOARD·
·ampllou o

mento 108 seus clientes. no
II e no exterior através da
met, no leu endereço
trônico http.:/I
.tlaDsbrasil.c:om.br. Agora, ao

sar a rede para consulta. o .

rio estar' automaticaniente .

o aQ sistema de reierv.a,
m de contar com um·completo
al de destlllQS e horúiOll· em

.
reat· Real nme Scbeddule

mpre atualizado. As novas

se juntam às l' existentes.
a história, o sistema de rotas
stiêas e Internacionais. os
tórios em todo o mundo. a

ta•. o setor de carga e

ormações sobre sua empresa
regional • InterbrasIl Star • e

destacam peia agilidade que
m aos cUentes.

CE GIRLS _. o grupo de pop
tlnlco.

. composto
luslvamente por mulheres.
çar' um filme no estilo de
elp·. produzido décadas atrás

quatro rapazes de Liverpool.
és Brindes estúdios j'
nifestaram Interesse pelos
It08 da produçlo: Universal.
ramax, e Fox.

• a

;(
�.. ,

.. ít�,
DrIll {l8een'j riIfIItu• CIII1'itiba

.. " f�

\' J ....i.� .!ifUiJ
.

ProlelloraUollice, ° co"'nisla,pro/ellora Iris
(diretora !lo. Abdon) e En-ol, prestigiando a

Feita doMário.
..

"Light Amplification by Stim"lated
E_sion 01RtuliaJion" - Laser
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Professor da Ferj
homenageia Paulo Freire

No último dia 2/5 morreu o educador PauloFreire. O fato não teve amerecida cobertura
dos meios de comunicação. O outro Paulo, o PC das Alagoas, ocupou capas e páginas na

imprensae saturouas telas de TV. Seria até covardia compararmos as duas figuras humanas,
é apenas uma referência,meio em forma de queixa ou desabafo. Há uma semelhança entre
eles, sim: ambos foram rejeitados e perseguidos; o das Alagoas, por unir os poderosos de
plantão para corromper e enriquecer; o outro, por se voltar aos excluídos e oprimidos e

buscar libertá-los, através de proposta político-educacional inovadora, que desagradava
os poderosos.

Mas ... não vamos falar do Pimlo que não merece ser lembrado; falemos de quem deve
ser lembrado por seus méritos.

Paulo Freire é, sem dúvida, o mais conhecido educador brasileiro. Seu projeto de

alfabetização e sua proposta de "educação libertadora" ecoaram do interior de Pernambuco
às universidades do Chile, França, Suíça, Estados Unidos e de outros países (Aqui no
Brasil, por um período, sua pregação tornou-se inconveniente, perigosa! .. ).

Há dois anos, poriniciativa da Ferj, Paulo Freire esteve em Jaraguá do Sul, onde falou
para mais de 1300 pessoas. Lembro-me do seu testemunho. Contou que aos 14 anos,

diante das injustiças e desigualdades que começou a perceber, tomou consciência de que
"algo estava errado". Decidiu então, que buscaria colaborar para promover mudanças, e
que sua bandeira seria a Educação. E não decepcionou.

Inteligência poderosa, escritorde muitos livros, professor destacado. Sua vida foi uma
permanente jornada de amor, prioritariamente voltada aosmais pobres e humildes, vítimas
damisériamais profunda, aquela da ignorância comsuas seqüelas, O poder do seu coração
dava-lhe sabedoria para equilibrar-se entre a paciência e a impaciência, entre a indignação
e a tolerância, entre a pressa e a calma, entre a frustração e a esperança.

Amor, persistência, esperança! e Paulo Freire seguia com sua pregação (Aliás, uma de
suas últimas obras leva o titulo: Pedagogia da Esperança). Por estas três palavras, amor,

.

persistência, esperança, sua vida tornou-se um testemunho de impacto que atinge e sacode
as bases de nossa postura como educadores. Numa pequena homenagem manuscrita,
provavelmente as últimas palavras que escreveu, está registrada sua serena e inabalável

convicção: "Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a

sociedade muda".

Mestre Paulo Freire! Lá, no bom lugar onde você está, me escuta: pode ser que você
nãomudou muitas coisas; mas, sem você,muitas coisas não teriam mudado.
João Arnoldo Gascho • Professor da Ferj

Acadêmicos da Ferj vão em
busca de campo para estágio

. Os alunos formandos do Curso de

Administração dá Fundação Educacional
Regional Jaraguaense - Ferjpartem em busca
de campo para realização de seus estágios.

O "Estágio Supervisionado" constitui

disciplina curricularformativa, e é objeto da
leifederal n° 6494 de 7/12/77, regulamentada
pelo decreto nO 87497 de 18/8/82.

Em sua essência, é um espaço para o

desenvolvimento da interpretação, 'reflexão e

ação do que foi observado e aprendido no

meio acadêmico; cabe dizer, a oportunidade
.de vivenciar, desempenhar e ralatar a

correlação teoria x prática. Em outras

palavras, conhecer e diagnosticarproblemas
e oportunidades no contexto empresarial,
sugerindo' a implantação de ações
administrativas, gerenciais e operacionais,
compauvets com a dinâmica e a realidadeda

organização.
Neste processo de formação acadêmico

profissional a contribuição das empresas na
concessão de oportunidadepara aprática do
estágio, não reflete somente a função social
da empresa, mas traduz fundamentalmente
uma postura de comprometimento com a

educação e formação profissional.
Demonstrá por conseguinte, uma visão
convicta defuturo, onde o "Conhecimento"
se caracteriza no grande diferencial deis
organizações do próximo milênio.'

.

O momento é oportuno para a �bertura .

da empresa e através. do estágio conhecer e

utilizar-se dos conhecimentos dos futuros
profissionais que a Ferj está formando.

Nelson Luiz Pereira
Coorderuulor do Estágio de Administração

S'I'moRES DA

DMINISTRAf;AO

Mudamuda..., mas nem tanto
Todos sabemos que o governo federal possui órgãos de incentivos fiscais,

(ex: Sudene - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). O governo
federal busca através destes órgãos a igualdade do padrão de vida no Brasil,
que s6 ocorre se houver- empresas interessadas em se beneficiarem desta

oportunidade oferecida. _

O que está acontecendo, são empresas deixando seu estado de fundaçãol
funcionamento e se instalando em outros estados, aproveitando dos incentivos'
fiscais.

No que estámudando?

1) Mão-de-obra barata, porém nem sempre qualificada.
.

2) Se não for qualificada, baixa produtividade e qualidade.
3) Geração de empregos no estado em qual há incentivo do governo, porém

quase sempre demissão no estado de origem.
.

4) Guerra fria entre os estados do mesmo país.
Oquemudou?
Colocando na balança, continua empatado.
As mudanças são necessárias, mas devem mudar na raiz/origem. Estudos

para todos; trará' a qualidade de vida que o povo brasileiro tenta buscar,
.

conquistar,
FundaçãoEducacionalRegional Jaraguaense - Ferj

Coordenaçäot Cláudia ReginaAlthotT
Elaborado por: IngeloreEmmendorfer, Regiane Rodrigues, Rosilene
Negherbon e SandraWerner, alunos do 9° semestre de Administração.

Fonte: Revísta Exame'
.

A Ferjmaior emaisforte
Como já divulgado em oportunidade anterior, estão sendo realizados estudos, visan

integrar as Fundações Educacionais de Jaraguá do Sul (Ferj), Rio do Sul (Fedavi), Brusq
(Febe) e Blumenau(Furb).

Estas instituições de ensino superior constituiriam uma única universidade, sem dúvidí.
maior e mais forte .

Cada instituição constitui uma comissão para este fim e várias reuniões foram realiza�
inclusive envolvendo a comunidade. Existe uma série de pontos que devem ser clareados;
inclusive sob o aspecto jurídico, para que se possa decidir sobre a concretização desto'

processo, Parece haver um consenso, entre as instituições envolvidas, de que as vantage
desta união são bem maiores que eventuais "renúncias" necessariamente implicadas e

decisões deste gênero..
Idéias, sugestões e posições de cidadãos e entidades comunitárias, são bem-vindos'

importantes. A Ferj, antes de tomar uma decisão tão importante, através da sua direção.
dos Conselhos Superiores. quet repetir sua preocupação, pois deseja tomar a melh

decisão, A Ferj é um patrimônio da comunidade jaraguaense, mas não podemos agir co
.

emoções ou preconceitos. Se esta integração for a melhor maneira de cumprirmos no

missão diante das mudanças que se aceleram, vamos fazê-la.
O sentimento que se percebe, hoje, entre os representantes das várias instituições é

forte tendência a concretizarmos a integração. Estamos abertos e prontos para ouvir
'

comuníâade. O que vemos é possibilidade de encurtarmos o caminho para que e a FerJa
24 anos, se tome maior e mais forte.

PRODUZINDO POR EXCEL�NCIA
Rua Athanáslo Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 37�7 - 373-0377 - 373-0297

.

.

Gt.{aramlrim - SC
�
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I Cale-Concerto leva 400pessoas
ao ginásio do Colégio Evangélico
• Evento teve como objetivo
angariar recursos para levar
a/unos da Casa da Música ao
Congresso Mundial de
Suzuki, no Hawaii

JaraguádoSul- Cercade400pessoas
participaram do ICafé-Concerto realizado
no último sábado (17), no Ginásio de

Esportes do Colégio Evangélico Jaraguá,
por pais, alunos e professores da Casa da
Música.O principal objetivo do evento foi,
angariar recursos para a participação dos
músicos daescola noCongressoMundial
de Suzuki, programado para acontecer
em julho de 1998, no Hawaii. A viagem
está estimada em R$ 60 mil, incluindo
estadia, cursos e ametade das passagens
dos alunos.

Na opinião da coordenadora daCasa,
LiaraRoseli Krobot, não será uma tarefa
fácil conseguir o dinheiro necessário, "no '

entanto. contamoscom a participação da
comunidade e com o nosso esforço" ..
Segundo ela, a escola está criando uina

comissão_de pais para elaborar pequenos
projetos visando a viabilidade da viagem.'
"O primeiro 'Café-Concerto' foi uina
amostra de que se todos colaborarem a

nossa participação no congresso estará
,

garantida", .acredita a coordenadora,
acrescentando que além da segunda
edição do Café-Concerto, as datas
comemorativas das empresas também
fazem parte das estratégias para
conseguirem recursos.

SUZUKI - Há dez aI)OS lecionando

para crianças e jovens, a Casa daMúsica
'adotou ométodo Suzuki há nove - criado
pelo professor Shinichi Suzuki baseado
'na língua materna (amãe ensina o filho
a falar repetindo diversas vezes amesma
palavra) - para fazer com que a criança
aprendae goste damúsica. "Esse método
é diferente do convencional, elemexe com
o emocional da pessoa, e a criança que
ainda não é aifabetizada aprende a tocar

violino, viola, violoncelo, contrabaixo ou
,

flauta transversa sem problemas",
garante uma das professoras da Casa da
Música, Lígia Sara Stein.

Lígia informou que, a preocupação do
programa não é somente com a prática de
um instrnmento, mas sim, a formação do
caráter. ''Tant<l que a filosofia do método
é: caráter primeiro e habilidade depois".
Além do Suzuki, a escola ensina o

programa convencional. "Dos 150 alunos

que temos, �O estão matriculados no

método Suzuki", disse.a coordenadora da
Casa, Liara, informando que a partir de
junho, a Casa,da Música irá começar a
colocar em -prätica o projeto Iniciação,
Musical, para as crianças de zero a sete

anos.

De acordo com Liara, o projeto te�
,

como objetivo 'despertar na criança o

interesse pela música e deixá-la apta a

tocar qualquer instrumento, "tanto pelo
método convencional, quanto o Suzuki",
explicou, acrescentando que há'apenas
36 vagas, e já estão matriculadas 12

/

crianças.

Musicalidade: jovens da Casa da Música se apresentam no I Café-Concerto

Ferramentas Sr

M·áqu.inas Ltda.
"Rua Reinoldo Rau, 787 - Fone (047) 372�1769 - Jaragu6 do sul-'se

Lavadora a vapor
top line 2500 - VAPOROSA
- 130" C - Completo kit de acessórios
- Caldeira aço inox cl 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
• Fomos, fogões e eletrodomésticos
• Banheiros e cozinhas * Vidraças e espelhos
À vista R$ 379,00

1+3R$ 104,0:0
Lavadora de alta pressão

- 1300 libras
- Reservatório pl shampoo

- Puxador retrátil e rodas pl fácil
transporte

'- Garantia de 1 ano

- Assistência técnica em todo Brasil
À vista R$ �31 ,00 í

1 +3 R$ 62,00 �

Furadeira Bosch
- Hobby, com impacto, 2 velocidades
cl maleta

À vista R$ 59,90
'

1 +2 'R$ 20,90 t
�------------------------------------------------------_,�
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Cidades. ----t

•
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BALNEARIO CAMBORIU
.

O Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares realizou
durante a semana, no Hotel Rieger, o I Seminário Internacional de
Marketing& Qualidade. Participaram do evento cerca de 300 pessoas,
entre empresários, executivos e alunos da Faculdade de Turismo e

Hotelaria da Univali (Universidade do Vale. do Itajaí). Dentre os

palestrantes, estavam cinco 'executivos norte-americanos,
As palestras debatiam a qualificação e o aperfeiçoamento dos

empresários, executivos e profissionais ligados ao. setor. Os temas

abordados no encontro toram escolhidos de f<?rma a possibilitar a
adaptação à realidade brasileira,

O presidente do'sindicato, Cláudio Fischer, classificou a

sazonalidade'(fora da alta temporada) como um dos problemas que o
setor enfrenta.

• SÃO BENTO DO SUL'
OS Municípios de Rio Negrinho, Campo Alegre e São Bento do

Sulirão formar, dentro de quatro meses, o consórcio intermunicipal
de bacias hidrográficas. A iniciativa tem como objetivo conscientizar
as comunidades sobre a importância da preservação ambiental, além
de determinar ações relativas aos lixos hospitalares e domésticos,
sanea:mento básico e recuperação e conservação de bacias.

Para efetivar oprograma será realizado um diagnóstico envolvendo
os três municípios; que terá a participação de professores e grupos de
trabalhos utilizando a mesma metodologia. Porém, cada cidade terá

autonomia para agir, mas as necessidades comuns dos trêsmunicípios
serão incluídos nomesmo projeto.

• ,BARRA VELHA
O presidente da Casan, Celso Pereira, visitou a cidade na sexta

feira passada, dia 16, para constatar e avaliar. "in loco" os problemas
que o Município vem enfrentando com a falta de água. O prefeito,
Orlando Nogaroli (PMDB), decretou estado de emergência h� duas

,

semanas;devido a estiagem. De acordo com ele,mesmo com as chuvas
dos últimos dias, a demanda ainda está maior que a oferta.

Na opinião <JeNogaroli, a solução definitiva para o problema seria
a captação de águà do Rio Itapocu. Entretanto, seria 'necessário
investimento daCasan na construção de um novo sistema de captação
ou represa, estimado em R$ 2 milhões;

., ,

• JARAGUA DO SUL
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do ltapocu)

irá realizar no próximo dia II, o II LeilãodeMáquinas e Equipamentos.
Usados, no 'ParqueMunicipal de Eventos. Os coordenadores do evento
acreditam que o leilão vai possibilitar à.empresas transformar o
obsoleto em dinheiro, liberando espaço, permitindo renovação dé
equipamentos e materiais, "trazendo novo ânimo para o

empreendimento".
Os interessados em participardo leilão devem se inscrever até o

dia dois de junho, através do telefone (047) 371-1044,com João

Henrique.

Rotary vaipromove
concurso de redaçã
'. Rotary Clube
Jaraguá'do Sullançou
a Campanha da Ética!
97 com o objetivo de
desenvolver nos

jovens O senso de
civilidade e cidadania

Jaraguá do Sul - Com o

objetivo dedesenvolver nos jovens
um senso de civilidade e cidadania,
o Rotary Clube Jaraguä do Sul,
lançou, no mês' passado, a

Campanha da Ética/97 baseadaem
um concurso de redação ou conto,
que e�volVerá' alunos de l- a 8-

.

séries de todas as escolas

. demais problemas do setor.
•

Durante a segunda quinzena de
maio, Uma comissão formada por
pequenos produtores rurais

entregou à secretaria uma lista com
as principais reivindicações
levantadas no início do ano,

referente a primeira rodada de
reuniões .. Dentre a relação de

reivindicações, está àmelhoria das
vias de escoamento,mais agilidade
nos financiamentos. e assistência

, técnica.

Eduardo Horn: campanha. trará senso de civilidtule e cithulO.nia
crianfasmunicipais, estaduais e

particulares do Município.
.,

fidelidade ao tema e ao conteúdo
As redações serão selecionadas ' do gibi sobre ética distribuída nas

pelo colégio. e depois. escolas. Os alunos da l- série,
encaminhadas à secretaria de como não escrevem textos com

Educação, onde, uma comissão fluência sugere-se às professoras
formada por representantes do que façam um texto coletivo;e que
Rotary, escolas particulares, CPL os estudantes ilustrem, ressaltou o
(Centro de Profissionais Liberais) coordenador, "Neste caso será
e secretaria escolherá o melhor escolhida a melhor ilustração",

.

trabalho. completou Horn.' ,

O coordenador da campanha, GmI - Em 1993 e 94. o Ro- '

Eduarda.Horn, ex-plicou que a tary também.lançou a campanha
seleção obedecerá uma lista de sobre ética, no entanto, este 'ano o
critérios, entre eles está a diferencial é o gibi sobre "Ética -

Um princípio que não pode
fim". Ele traz histórias do dia

dia, onde direciona a criança
o bom comportamento,

- É algo fácil dela (a crian
. assimilar e gravar", explicouHo
lembrando que nos anos anterío
os coordenadores da campan
passavam de sala em sala'
falavam sobre a ética. Entretan

segundo ele, era difícil fazer
criança entenderalgo tão subjetiv
"Então decidimos elaborar u

gibi", sentenciou.

O'secretário, Werner Schus .

informou que as primeiras
providências para solucionar
problemas levantados na

primeiras reuniões estão send,
encaminhadas. "Em seis ,meses.
melhoria das vias de escoamen

estarão conforme o pedido do

agricultores", 'acredita Schust
adiantando que na primei
quinzena de junho terá em mãos

pauta de reivindicações d
reuniões deste mês.

..Reuniões vão discutir,agricultura da cidad .

Jaraguá do Sul A
Secretaria de Agricultura eMeio
Ambiente está realizando
durante este mês, a segunda
rodada de reuniões

"participativas", com os

agricultores do Município. Os
encontros tem como objetivo
levantar os problemas que.

atingem os produtores rurais e
.

verificar a' qualidade dos

produtos plantados, além de
discutir a .comercialização e

ATENDEMOS.AOS DOMINGOS·DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBU<>STíVEIS

* TROCA DE ÓLEO
.• LAVA RÁPIDO

*GÁS
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 961- Jaraguá do Sul - Se

n
!FUNE/FAX (047) H

372-0705 I
I

372 ..1888 !

371-0905 I
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aternidade doHospitalJaraguâ tem
lojamentos conjunto para as mães

Objetivo é incentivar
aleitamento materno,
lém de almejar o título
migo da Cr!ança, da
nicel

Jaraguá do Sul - Para

ncentivar o aleitamento

aterno, a Maternidade
aurita Karsten Weege, do
ospital Jaraguá, colocou
os leitos o alojamento ,

onjunto .: uma adaptação
ara que asmães fiquem com

.

� recém-nascidos durante a

rmanência namaternidade.
este caso, o berçário existe

somente para abrigar os bebês
que, por recomendação
médica, não podem ficar no
quarto.

Uma das coordenadoras
do projeto, a auxiliar de

Enfermagem Laura Correa,
explicou que, além de

proporcionar às mães mais

segurança e o hábito do

aleitamento, a maternidade
também almeja o título

Amigo daCriança, daUnicef
(Fundo das Nações Unidas

para a Infância), que premia
'as entidades que seguem
corretamente as

determinações do alojamento
conjunto, dentre elas,' o
incentivo à amamentação.

Segurança: mães aprovam o alojamento conjunto
aumentou cerca de 10%. "O
melhor.é que durante os dias
em que as mães ficam na

maternidade, elas são
.

orientadas para os primeiros
cuidados que devem ter com

o bebê. Além de receberem
. das crianças que eram cartilhas explicativas dos
atendidas tinham problemas benefícios que o leitematemo

por falta de aleitamento", traz à ela" e ao bebê",
reforçou Laura, prevendo informou.

que com o alojamento SEGURANÇ� - A

conjunto este número deve iniciativa da maternidade
diminuir. " teve o aval das mães:

O gerente de "veterenas" e daquelas que
Enfermagem, Manzerine :

pela primeiravez deram a

Pedro Cunha, disse que luz. Venilde Rizzi, de 29
.

depois da inclusão do - anos, que deu a luz a um

alojamento conjunto a menino durante a semana, é

procura pela maternidade .. um exemplo. Na opinião

Segundo ela, a' idéia surgiu
devido aos muitos casos de

crianças que chegavam à

pediatria do hospital
desidratadas, desnutridas e

com doenças relacionadas a

falta de leite matemo. "60%

dela, a sensação de ter o bebê
nos braços depois do parto e

poder amamentá-lo é de

segurança. "É o meu terceiro

filho, e pela primeira vez

posso ficar com ele durante
todo o dia",. aprova,
acrescentando quemesmo
sendo veterana o trabalho que
as enfermeiras fazem de

orientação é de grande valia,

Fazendo coro com
Venilde, Solange Webet, de
21 anos, também aprova o

alojamento conjunto. "Esse é
o meu primeiro filho, e não

sabia nada a respeito de
cuidar de recém-nascido, por
isso, as informações que
recebemos aqui na

maternidade me deixa mais

segura", garantiu Solange.

. Comunicado:
Foi extraviado Certidão de Franquia Provisôria de

"

Luciana Kühl, documento outorgado.pelo Conselho

Regional de Fonoaudiologia 36Região.
N° do CRFa 5946

N°do CPF 728.519.109-49.

Identidade 2.760.734

ESTADODESANTACÁTARlNA
PODER JUDICIÁRIO

-

COMARCADEJARAGUÁDOSUL
rotzO-DEDIREITODA zaVARACÍVEL

.

EDITALI)EPRAÇA/LEILÃO
AOOUTORAHILDEMARMENEGUZZIDECARVALHO
MM. JUÍZADEDIREITODA 'r VARA cÍVEL
DACOMARCA DEJARAGUÁOOSUL
ESTADODE SANTACATARINA, NAFORMADA LEI, ETC: ..
FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem
interessarpossa, queno dia 09.06.97, às 15:00 horas, realizar-se-áno átrio do edificio do
Fórum, a praçado(s) bem(ns) penhoracJo(s) nos!lUtOS da açãoexecutivanómero 600.8/96,
emque é exeqüente BancoMeridional do Brasil SIAeexecutadoMariaCristinaNicolUZzi
e Horst Marquardt, quaI(is) seja(m): uma máquina de costura, coberta, mart:8 NISSIN
completacommesa, estante emotor, avaliadaem R$ 3.5OO,OO;'UßÍIlmáquina de costura,
cobertura,marcaRIMOLDI, completaclestànte,mesaemotqr, avaliadaemRS 2.500,00;
umamáquinade costura interlok,marcaRIMOLDI, completa commesaestante emotor, .

ávaliada em R$ 1.500,00; três máquinas de costura reta, marca BROTHER. completas
commesaestante emotor, avaliadas emR$ 1,200,00. cada.

.

Não havendo licitante(s) nadatae hora acima, ou se o(s) bem(ns) não a1can�em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmO(s) levado(s) a segundo leilão,
pelomaior lançooferecido, desde qUe não inisöri4;l; nodia 24.06.97 às 15:00 horas.
Fica(m) intimado(s) !las solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s) se casado(s)
for(em), caso não seja(m) é�ntrado(s) peloÓficial de JuStiça.
Não há Ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) beril(ns) acima
mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento� todos
e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será

publicadoe afixado na forma daLei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos quatorze dias do
mês de abril de 1997.

Bu, SérgioAlberto Martins, que o datilografei e subscrevi.
HildemarMeneguzzi deCarvalho

.

JUÍZADEDIREITO

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dEST�QUE
do'ANO pElA MASTER PESQui�

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanches
FoneIFàx: (047) 371-5933
Jaraguá dó Sul- SC
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Aventura em ultra levepelos céus de Schroede
J.' .

• Por R$ 25,00, os A idéiapartiu do policial
aventureiros poderão militar Carlos Alberto
desfrutar pOl 15

.

Demathé, de 34 anos, dono

minutos de vôos do ultra leve, que encontrou

panorâmicos na região uma maneira de conciliar
divertimento e manutenção

Schroeder - Há um ano, do equipamento.'. Ele
a cidade oferece. aos

.

acredita- que a prática da
aventureiros vôos aviação pode ser mais que
panorâmicos de ultra leve divertimento, afirmando que

, pelos céus da região. Ao conhece pessoas que já,
custo de R$ 25,00 por 15 pensam em se

minutos, com saída do profissionalizar. "O que para
campo dé aviação agrícola, muitos é apenas um passeio,
os finais de semana e os para outros é o início de
feriados ficaram mais uma profissão";
emocionàntes. Oroteiro dos 'argumentou, explicando que
vôosultrapassa os limites de·. ele voa só pOT prazer, não
Schroeder podendo seguir o almeja fazer da aviação um
itinerário dosMunicípios de emprego. Segundo
Corupä, Guaramirim

.

e Demathé, qualquer pessoa
Jaraguá do Sul dependendo pode ser um piloto,
da preferência de cadaum, precisando para isso gostar

'Ultra leve: passeio ultrapassa os limites de Schroeder

de aventuras e se dispor a
um curso de pilotagem.

osorteio dapromoção 'A Chave dá Sorte'prom�vidapelas Lojas e Supermercados Breithaupt
realizado, no último sábado (17), namatiiz 'da I:oja àAvenüIQGetúlio Vat:fas, n"268, contemplou

.

lvani/do Vavassori, de Jaraguá do Sul, com um Mercedes C-I80 Classic.
,

Alé.m do sorteio,foram contemplados 126 clientes com bicioletas, quepuderam retirar da urna
uma chave e testá-la no veículo. Para descontrair àinda mais o público presente ao sorteio, o
supermercado distribuiu refrigerantes, salgadinhos e balas.

.

Design InfornJática
Informática Dinâmica e Avançàda'
* TreinaDlento em Inforn.ática

oie 'Venda de Equip_ de InforQultica
* Consórcio de Computadores

R. Rio de Janeiro, 144 - Centro
Tel (047) 372-0725 - Jaraguá do Sul - SC

,.»iIJWjl'
A�ais completa linha de
parafusos - porcas -

.

arruelas - estopas .;

ferramentas em geral
R. Berna'rdo Dornbusch, 1136
Vila Baependi • Jaraguá do SUl

FoneIFax: (047) 371-0010

Eie informouque fez, por· quem nunca voou.

'seis meses, curso de· opinião dele; o aeroporto
pilotagem em São Francisco Schroeder, com 500 meti'
do Sul, entre aulas práticas de cçmprimento, é o melh
e teóricas, destacando que da região.
realiza os passeios para "

Demathé leql�rou que
manter o ultra leve e arte de voar pode s

realizada por qualqu
pessoa, independente
idade. "Já fiz um passe"
para um senhor de 87 ano
era o sonho dele, .entã
como estava de aníversäri
o presente que pediu a

filhos foi passear de avião
contou o policial.

"exercitar a arte de voar".
Demathé explicou que só
realiza os vôos panorâmicos
quando o clima está
favorável. Quando o tempo
não. está propício, com

chuva ou vento, não
aconselha ninguém a fazer o

passeio, principalmente

ESTADODESANTACATARINA
PODERJUDiCIÁRIo

COMARCADEJARAGPÁDOSUL
�ODEDUffinODA�VARAC�L

EDITAL DE PRAÇA! LEILÃO
A DOUTORA HILDEMARMm'IEGUZZIDECARVALHO
MM. JUfZA DEDIREITODA2'VARA cÍVEL
DACOMARCADEJARAGUÁDOSUL
ESTADODESANTACATARINA,NA FORMAQA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 'ou ainda a queJII,
interessar possa; que no dia 10.06.97, às 14:00 botas, realizar-se�á no 4trio doedifiCiodó .

Fórum, a praçado(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da açãoexecutivanúmero 911.2/96,
.

em que é exeqüen�Moacir JoséCizeski e executadoAnnando Kaaesel, qual(is) seja(m):
wn televisorcoloridomarcáPanasonic de vinte polegadas,emótimoestado de conservaçllo
e funcionamento, avaliado emRS 300,00; um aparelho de arcondicionadomarcaEugiJi,
com 10.000 BTUs, em ótimo estado de conservação e funcionamento, avali!ido em R$
450,00; wn aparelho de,vídeo cassetemarcaSharp, com três cabeças, emótimo estado ele',

conservação e funcionamento,com ceetrole remoto, avaliádoem RS 250,00; urnaesteiJa
para ginástica, elétrica e computadorizada, avaliadaem RS 550,00

"

Não havendo licitaDte(s) na data ehoraacima, ou seo(s) bem(ns) não alcanÇ8I(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilãO,
pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 25.06.97 às 14:00 horas .

.

Fica(in) o(s) intimado(s) das soleni�s designadas, bem como seu(s) eônjugc(s) sC

casado(s) for(eiD), caso não seja(m)encontrado(s) peloOficial deJustiça..

Não. há ônus nem recursos pendentes de jillglU,ßento sobre o(s) bem(ns) acima
mencionado(s),deconhecimentodesteJufzo.E,paraquechegueaoconhecimentodetodoS·
é para que ninguém alegue ignotância,.mandou-se 'expedir o presente editál que será
publicado e afixado na forma daLei.,'

.

.

'

. Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarirui. aos quatorze dias do
mês de abril de 1997.

.

Eu, SérgioAlbertoMartins; que o datilografei,e subscrevi..

HildemarMeneguzzi de Carvalho "
.

JUÍZADEDIREITO
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JAe fecha as portas para o.

Departamento Profissional
Jaraguá do Sul - Depois do

empate com o Atlético do Alto
.

Vale, no Estádio João Marcatto,
no domingo passado, o JAC foi
rebaixado para a: segundadivisão
de 1998, e fechou as portas para
oDepartamentoProfissional Este
ano o JAC irá dar total apoio a

equipe de Juniores, que está

disputando o Campeonato
Estadual de Juniores, na

esperança de serbicampeão.
Naúltima terça-feira (20), fo-:

ram dispensados a comissão

técnica e os 12 jogadores
.

profissionais contratados para o
Campeonato Catarinense. O

presidentedo clube,Sérgio Silva,
informou que o JAC só irá

disputar oCampeonatoBrasileiro
da série C, se aparecer algum
patrocinador que queira apoiar o
clube. "Não temos dinheiro.

Agoraéque�sconseguindo
colocar a casa em dia",
argumentou Silva, acrescentando

César JunkellCP

Diretoria: Sirgig Silva fecha o Departamento Profissional

que as dívidas com a Federação
Catarinense deFutebol, deixadas
pelo ex-presidente Ângelo
Margutte, foram acertadas. O
valorda dívidaera algo em tomo

deR$5mil.

porque a Federação relevou a

dívida - informou Silva,
ressaltando. que, quando·
assumiu o clube, ele estava

uma bagunça. "Tanto que o

clube tinha somente seis
- Só não ficamos fora do conselheiros, agora estamos

Campeonato : Catarinense com cerca de 70".

Jipeiros fazem passeio pelos caminhos da neve

Jaraguä do Sul- Cerca de
dez jipeiros irão participar de
uma aventura pelos caminhos
da neve. O organizador do
passeio, Sandro Lessmann,
programou a aventura por um
itinerário, que os amantes da
natureza ficariám com água na
boca: saída programada para
a próxima quinta-feira, às seis
horas, ein frente ao Posto

Mime, seguindo em direção à

Serra do Corvo Branco, em
Urubici, subindo a Serra do
Rio do Rastro, com chegada
em São Joaquim.

O passeio terá duração de

quatro dias. Depois da aventura
pelas serras, os jipeiros partem
para o Rio Grande do Sul,
seguindo o caminho da Serra'
Geral, com destino ao Parque do
Itaimbezinho, em Bom Jesus
Cambara. Os aventureiros

fazem ainda uma verdadeira

inspeção pelo Rio Grande do
'Sul: Gramado, Taquara 'e

Rolante. O retorno, no dia

primeiro de julho, será pelaBR-
116, via Caxias do Sul, Vacaria
eLages.

Além de passear, osjipeiros
irao se integrar aos

companheiros de outros Jepp's
Clube. A aventura terá 1,5 mil
quilômetros de estrada.

ESTADODE SANTA CATARINA
PODERJUDICIÁRlO

COMARCADEJARAGUÁDOSUL
JUÍZO DE DIREITODA 2" VARA CÍVEL

.. .
EDITAl.,DEPRAÇA/LEILÃO

A DOUTORAHILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO - MM. JUfzA DE DIREITO DA 2"VARACfvELDACOMARCA
.

DEJARAGUÁDOSUL
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZSABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar possa, que no dia 09.06.97, às
.

14:00 horas, realizar-se-ä no átrio do Fórum, a praça do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva número 538.21
94, em que é exeqüente Banco Nacional SIA e executado H &WRibeiroCom. Confecções Ltda., qual(is) seja(m): 180 camisetas
infantis, avaliadas cada uma em R$ 4,00, totalízando R$ 720,00; 30 shorts infantis, avaliado cada um em R$ 3,50, totalizando
R$ 105,00: 30·camisetas tamanho adulto, avaliadas cada uma em R$ 6,00, totalizando R$ l80,()(); uma máquina de aplicação
de adesivos, marca TERMOPREE, avaliada em R$ 550,00; dez quadros de estamparia, tamanho 75cm x 105cm, avaliado em

R$ 800,00.
.

Não havendo licitante(s)na data e hora acima. ou se o(s) bem(ns) lião alncançaríem) lanço superior à importância da avaliação,
.

será(ão) o(s) mesrnots) levado(s) a segundo leilão. pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 24.06.97 às 14:00
horas.

. .

fica(m) o(s) executadoís) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s)_se casado(s)for(em), caso não
seja(m) encontradots) peloOficial de Justiça.

'

- --
.

.

Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bemms) acima mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância. mandou-se expedir o presente edital que será
publicado e afixado na forma da Lei.

.

Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina. aos quatorze dias do mês de abril de 1997.
Eu. Sérgio Alberto Martins. que o datilografei e subscrevi.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
. II Juíza deDireito

Neste final de semana estaremos participando do Raid e

Fenajeep de Brusque. Tomara que chova para aumentar a
emoção.
Recebemos convite do Jeep Club de Canoinhas para
estarmos presentes no seu Raid, nos dias 20 e 21 de junho.
Vamoslá.
Lembrámos aos companheiros e amigos do Jeep Club, que
estamos desenvolvendo a tradicional campanha do agasalho.
Pedimos a doação de roupas, para ajudarmos os menos

favorecidos.
,

Na próxima segunda-feira, estaremos participando da
'reunião inaugural do Conselho Municipal de Turismo,
dando a nossa contribuição.
os'jipeiros de Jaraguä do Sul e região estão se preparando
parauma aventura de quatro dias, saindo no dia 29/5, pelas .

trilhas do Rio do Rastro e Serra Gaúcha. Com certeza

deverão pegar neve e muito frio. O planejamento e

organização está por conta do companheiro Sandro .

Como se não bastassem os projetos do nosso engenheiro
de pontes, agora temos até inauguração de obras, com
direito a corte de fita, presença de autoridades e discurso,
emplena trilha, mato a dentro ..

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumas e
Colchões Ltda.

Gráfica e

Editora CP Ltda.

RuaWalter

Marquardt, 1180
Fone/Fax:

371-1919 372-3363

·4f((IDA'l

...
ROUBO

,,_

Â SEGUROS GARCIA'ii" ., FonelFax371-1788
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Familie contesta inquéritopolicip:.
, .,

• Pai de Jovem
morto noano

passado desconfia
dos, documentos
apresentados pela
delegacia e quer o
Julgamento do PM
acusado pelo
crime '.I

(ele estava de plantão no día do

crime), e quer que o policíal seja
punido. "As provas levantadas pela
delegacia não condizem com a

.verdade. Há muitas contradições
nos depoimentos", contestou

Sinésio, que aponta como uma das
incoerências, o fato de constar nos
documentos da delegacia que
Rosélio tenha jogado sobre o corpo,

,

um galão de gasolina. "Se isto
tivesse ,acontecido, assim que o tiro
'acertasse meu filho, ele teria se

incendiado", acredita.
O advogado da vítima, Luiz

Cerutti, também tem dúvidas que
Rosélio tivesse a intenção de se

.

suicidar, segundo a versão do

policial, apresentada' nos.
depoimentos. Ele contesta as

provas e diz que as investigações,
ap6s o arquivamento doinquérito,
irão continuar. "Vou buscarprovas
concretas que provem a veracidade
dos fatos;', prometeu,
acrescentando que os depoimentos
poderiam ter sido forjados.
"Policial sempre defende
subordinado", insinuou,

Cerutti levantou uma outra

questão. Segundo ele, o inquérito
deu entrada no Förum há um mês,

Jaraguá do Sul - A família do
,

jovem Rosélio Nilse Miranda, de
24 anos, morto em junho do ano

passado, em frente a Delegacia de
Polícia, contesta o inquérito
policial apresentado pelas
autoridades policiais, afirmando
que' os documentos contêm

contradições nos depoimentos. Ele
quer que o policial Civil Ingo
Mário Thien, acusado' de ter

assassinado' Rosélio seja julgado
pela.Justiça Comum.

O inquérito foi avaliado pelo
Ministério Público e poderá ser
arquivado, já que faltam provas '

que incrimine o policial. O pai da
vítíma, Sinésio Miranda, acusa
.Ingo de ser o assassino de Rosélio

quando deveria estar em poder do
juiz há pelo menos dez meses.
"Talvez a intenção 'era fazer com

que .o caso caísse no

esquecimento", reforçou, "Tanto
que tive de interferir para que o

inquérito fosse para a promotoria",
completou.

VERSÃO- A delegada Jurema
Wulf, responsável pelo caso,
creditou à morosidade da entrega
do inquérito a falta de funcionários
e o acúmulo de processos. "Não
tenho s6 este caso atrasado, tenho,
mais de SO", defende-se. Em
relação a questão dos

"depoimentos forjados", a:

delegada rebateu dizendo que este
não é o sistema de trabalho na

delegacia. "Se ele (o advogado da '

vítima) tivesse, alguma dúvida,
poderia ter requerido uma

acaréação. Ele sabe disso",
argumentou:

Ela insistiu' em dizer que não
houve proteção por parte da '

delegacia para com o policial em ,

questão. "Sou imparcial. Faço o

que tenho de fazer e pronto", disse,
lembrando que no diado crime, ela
não estava na delegacia, e que a

chamaram em casa.

FtIltD, thPrrJwu: SinI,ioMirtuultI contnta prówu e judejustiç"
'

" morte do filho (no deltllhe)

Transferência de presos perigoso
levaRonchi.a cogitar exoneraçã

Jaraguá do Sul A quantidade de revoltados.
transferência dos 31 detentos que Segundo o .administrado

participaram da rebelião na agora estão no presídio
Penitenciária do Estado, em presos. Entretanto; há ain

Florianõpolis, semana passada, detentos que faziam parte
,

para o presídio da cidade, deixou 'comando do motim. Rafa
ó administrador, Ivo Ronchi, Souza, o Diabinho, e João Pedr
preocupado, Ele chegou a cogitar o Polaco, os mais perigos:
que poderia deixar a administração saíram do presídio na sexta-fe'
do presídio caso alguns dos passada.junto com os outros oit
rebelados não fossem para outras rebelados. Renchi informou qu
cadeias. os rebelados irão voltar

Ronchi negaque tenha.pedido Florian6polis, assim que ,

exoneração do cargo, mas admitiu penitenciária foi' reconstruida.
:.

que a situação era difícil. "Vieram Na opinião do' adrninistrad

presos que não tinham nada a a falta de algumas obras a se

perder, o fim deles é ná cadeia. realizada no presídio, como,
Imagine o quanto eles estavam guarita e o parlat6rio não traze .

revoltados, o clima era muito perigo à população. "Quanto
pesado. São detentos de alta, estrutura do presídio não h

,

periculosidade", argumentou, problema. Se acontecer algum.,
acrescentando que foi Jaraguã do coisa será por falha humana" ii
Sul que recebeu a maior garantiu.

SILENCAR
�AMENTOS

, ...
, AMORIECmOAES

Amortecedores
,

Molas
,

Pastilhas
A 11 na Master Pesquisas' ,

Há. 18 anos Investindo no silêncio

RuaAdélia Fischer, �2
FoneJFax: (047) 372-1307 - Jarag_uá do Sul - SC
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