
Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Prefeito critica à adesão
de Schroeder ao 'Simples'
o prefeito GeraldoWeminghall:s (PR.)

afirmou que a adesão ao Simples (imposto
único) feita por Schroeder causou mal-estar
entre osmembros daArnvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu). Ele
classificou a decisão de Schroeder de

precipitada,jáque aArnvali estava estudando
a alternativa do imposto único para ser

implantado ou não por. todos os municípios
que integram a associação .:Página 3

Paulo Afonso é notificado
sobrepedido de impeachment

o governador Paulo Afonso Vieira

(PMOB). o vice-governador José Augusto
Hülse (PMOB) e o procurador-geral do
Estado. Joio Carlos Von Hohendorff. fo
ram notificados na manhã da última

segunda-feirafãô) sobre os cinco pedidos
de impeachment acatados pela Assembléia
Legislativa. O secretário de Fazenda.
Paulo Prisco Paraíso. foi notificado na

manhã de quarta-feira (28). Página 4

Químicos querem afastar
presidente do sindicato
Os Trabalhadores das Indústrias

Químicas e Plásticos de Pomerode querem o

impeachment da presidente do sindicatoda
categoria. Ana Maria Rohling. por

irregulandades administrativas.
Dentre elas a contratação do irmão Raul

Rohling com salário de RS 1.237.00. aumento
do próprio salário para .RS 2.5 mil e não

permitirque o Conselho Fiscal tenha acesso
aos documentos. Página 6
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Festa do Centenário de Corupá começa dia seis Denúncia demilitante
,

a����!�orru����!.�t����r��s
favorecimento à empresa CPEM . petistas ge Campinas e São José

(Consultoria Para Empresas dos Campos, o partido exige que
Municipais), de propriedade do os prefeitos da legenda façam
empresário Roberto Teixeira,. contratos sem licitação com a

compadre de Lula, e dono da casa CPEM. !Ele disse ainda que
onde o líder petista mora, feita Teixeira exerce influências nas

pelo militante Paulo de Tarso administações petistas para,
Venceslau atingiu toda a cúpula conseguir os· contratos sem

do partido e poderá trazer lici�ção.{1o Difét6ri.0!�tadual do
prejuízos à legenda nas eleições PT divulgou nota oficial afirmando
do ano que vem. que querl que as denúncias sejam

Segundo' Venceslau, ex- apuradas à fundo. Pagina 3 '

,

A Prefeitura d. Corupá lançou
oficialmente, na noite da última
terça-feira (27), a Festa do
Centenário do Município, que
acontece entre os dias seis de junho
a sete de julho, quando se

comemora o aniversãrioda cidade.
.

Os organizadores da festa
prevêem· um público de
aproximadamente 30 mil pessoas
durante o evento, devendo
incrementar em 10% a arrecadação.
A festa acontece no Seminário
Sagrado Coração -de Jesus, com "

.exposições agroindustrial e noite das
etnias, além de outras atrações.
Página 13
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Inkio: prefeito Tanumini (centro) presüúã cerimônÜJ de lançamento
oficial da festa
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CORREIO DO POVO· 2 OPINIÃO Jara uá do Sul, 30 de maio de I

..Tudo como dantes..•
A omissão e a falta de profissionalismo mais Uma vez tomou conta do' Jaraguá

Atlético Clube. No início da semana, o presidente licenciado Ângelo Margutte
reassumiu a presidência do clube em meio a muitas denúncias e "desaprovações".'
Durante os 45 dias, dos 180 que prometeu ficar afastado, as falcatruas de Margutte
vieram à tona, com denúncias de alterações de documentos e assinaturas de cheques
falsificados.

O pior é que o ConselhoDeliberativo tem como provar todas as maracutaias do
atual presidente. O vereador Carioni Mêes Pavanello, membro do conselho, garante
que o presidente usou cheques do clube para pagar contas particulares, pagando as .

despesas do JAC com cheque sem fundos. No entanto, está calado deixandoMargutte
reassumir sém ao menos ter a decência de se pronunciar a, respeito' das graves
acusações.

.

,O Jornal CORREIO DO POVO questiona o fato de Margutte voltar, sem que o

conselho tenha apurado as denúncias e fazer valer a verdade.
A falta de profissionalismo está imperando no JAC, de um lado,Margutte dizendo

se traído pelos companheiros e disparando contratudo e contra todos.Do outro lado,
está o presidente em exercício, Sérgio Silva; que afirma possuir documentos
comprovando asmaracutaias deMargutte, quandona direção do clube. Silva também
prefere a lei do silêncio.

.

Em março, os conselheiros do clube se reuniram e aprovaram por unanimidade

'que o conselho poderia destituir um presidente caso fosse necessário. Chegaram a

lavrar em ata a decisão. Eles tinham como objetivo evitar ou retardar o retomo de

Margutte, que para eles "quebrou" Iiteralmente o clube. Mas, o que se vê é o silêncio
e a covardia.

'

Dois pesos e duas medidas
A notifioação feitapelaAssembléiaLegislativaao governadorPauloAfonso sobre

a abertura do processode impeachment deixa patente que os interesses políticos
eleitorais definem es destinos das investigações. O caso da emissão e negociações
com as Letras do Tesouro de Santa Catarina em nada difere das demais, entretanto,
a condução daCPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada na Assembléia

Legislativa e no Senado Federal para investigar as operações, desde o início trilhou
por caminhos obscuros.

'

, '.
.

A posição dos senadores Esperidião Amin e Vilson Kleinübing, adversários' do
, governo do Estado, foi, no mínimp, contraditória. Amiri bateu firme no governador
Paulo Afonso, enquanto defendia aPrefeiturade São Paulo, administrada pelo PPB.
Sem querer fazer a defesa do governo estadual, é preciso diagnosticar a doença crônica ,

que afeta de modo geral e imperdoável os partidos políticos brasileiros. A questão
'

deve ser tratada de forma igualitária porque todos infringiram a Constituição Federal
. e mentiram em relação a aplicação dos recursos arrecadados com as Letras.

A Assembléia Legislativa do Estado fez o que era de seu dever. Investigou e

,
apurou as responsabilidades. Os pedidos de impeachment solicitados por órgãos é
entidades reforçam a tese de que a comunidade está cansada de corrupção e de

desgovernos, mas não podemos deixar de ressaltar que a punição ao governador
catarinense, embora correta, vai atingir os objetivos políticos dos partidos adversários.
O pedido de afastamento deve incluir todos os envolvidos, desde o governadorMiguel

.

Arraes, do PSB, ao ex-prefeito pepebista Paulo Maluf, passando por todos' os
, envolvidos de todos os 'partidos, quer seja do PT, PFL 01,1 PSDB, não excluindo
ninguém.

É preciso que se julgue sobre os aspectos legais, com os olhos longe das eleições
do ano que vem. Se a Assembléia Legislativa concluir que OS documentos e os

depoimentos incriminam o' governo deve puni-lo severamente, para que fique o

exemplo. O que não se admite é que os políticos tenham comportamentos dúbios e
mesquinhos, propondo punição aqui e .abrandamento acolá... A nossa pseudo
democracia ainda permite diferenciações conforme' a vontade dos grupelhos e dos

,

interesses de classes. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
'

Golpe ,de Estado não!
It Paulo Roberto Arenhart

o exercício da democracia requer bem mais de um político do que simplesmente ela,
discursos emocionados que defendam a participação popular em todas as instânci

preciso, acima de tudo, representar os anseios de seus eleitores e trabalhar para qu
alicerces da democracia não-sejam abalados em detrimento do interesse pessoal e da vai
de alguns poucos. O que vemos hoje em Santa Catarina é exatamente esse oportuni
político que, partindo de alguns deputados e lideranças partidárias fracassadas pelas u

no ultimo pleito, tentam, a qualquer preço,'desestabilizar um governo comprovadam
realizador' e cumpridor de metas importantes para o desenvolvimento do Estado.

O esforço conjunto dos deputados de oposição e de parte da mídia para derru

governador Paulo Afonso banaliza o poder constituído pelo povo e ameaça as b
'

democráticas. Neste momento delicado da política catarinense, falta a clareza de q
afastamento de um chefe de governo eleito diretamente pelamaioria absoluta dos catarine
não é um processO simples ou pequeno que caiba a um grupo restrito decidir.

São evidentes e públicas as aspirações políticas daqueles que, hoje clamam

impedimento do governador. Pessoas que, tempos atrás, se diziam democratas e levantav
bandeiras contra o regime militar e agora usam de um casuísmo sem precedentes
poder beneficiar-se do caos. A votação do pedido de impeachment, matéria que deveria
tratada com a isenção, a justiça e a responsabilidade quemerece pela importância da déci ,

está agora fadada a transformar-se em golpe de Estado. Prova disso é a atual decisão
Assembléia Legislativa em alterar, mais uma vez, o Regimento interno para permitir q

,

presidente da Casa, Francisco Küster, tenha direito a participar da votação. Para a oposi
seria mais um voto á favor do impeachment e a garantia de que todos os seus dese
eleitorais e articulações políticas para 1998 estariam satisfeitas.

Ao mesmo tempo, não há peça jurídica incontestável que justifique um processo d
natureza, nem prova contundente de qualquer desvio ou mau uso dos re�ursos públicos;
grande verdade é que os fatos reais não interessam aos aspirantes ao Poder. O que con

que a oposição conseguiu achar um subterfúgio na lei para ascender ao Executivo sem

que passar pelo crivo das urnas. É essa a democracia que todos lutamos para conse

, depois de amargar mais de 30 ,anos de ditadura militar?
.

Certamente não é-essa a democracia do PMDB. O partido do governador Paulo Afo
tem para essa postura mesquinha outras definições bem menos nobres: casuís
oportunismo; abuso de poder. E, estejam todos certos, nós não vamos permitir que a peque
desses sentimentos tome O lugar dos sonhos de milhares de catarinenses que votaram

uma Santa Catarina melhor em 1994 e, tampouco, que as pretensões políticas da oposi
sejam maiores do que o senso de Justiça.

Golpe de Estado não!

It Diretor-geral da �undação êatarlntinse de Cul
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c 'ilitante acusa PT por corrupção ao
,

"

ontratar sem licitação a empresa CPEM
Roberto SeltoniAE

abrir CP1 para investigar o caso.
ESTADUAL - Durante a

semana, oDiretório Estadual do
Pf divulgou .nota oficial onde
afinna que o partido sempre se

,

pautou pela ética" pela
transparência e pela luta

intransigente contra qualquer
tipo de corrupção. De acordo
com a nota, o diretório,
catarinense defende que a

comissão criada pela direção
nacional vá até as últimas

conseqüências nas investigações.
"O PT já mostrou" ao longo de
sua existência, que não encobre
ninguém,mesmo que-pertençaao
partido", diz um trecho do
documento.

O líder da bancada petista na
Assembléia Legislative, Carlito
Merss, afirmou na tribuna da

,

Casa, que o caso está sendo
,

usado para desviar a atenção da '

população da compra de votos

para aprovar a reeleição do

presidente Fernando Henrique
Cardoso e o escândalo das Letras
do Tesouro de Santa Catarina.
"Essadenúnciaenvolvendo oPT
é tudo o que o presidente e o

governador pediram a Deus e

encomendaram .ao diabo",
disparou, acrescentando que o

partido não tem nada a temer.

Líder da bancada
tista na,Assemb/éia

, egis/ativa catarinense
defende o partido e
firma que caso está
endo usado para
desviar a atenção da

opu/ação
� O militante

etista, Paulo de Tarso

Venceslau, ex-secretário de

administrações petistas de

ampinas e São José dos Cam- '

s, denunciou durante a semana
ue o partido exige, desde 1995,
que prefeitos da legenda façam

'

contratos sem licitação com' a
empresa CPEM (Consultoria,
Pani Empresas Municipais).De
acordo com Ven�eslau, um dos

proprietários da CPEM é
Roberto Teixeira, compadre de
Lula, e dono da casa onde o líder
petista mora. A denúncia caiu

como uma bomba no PT, que
posa de guardiãoda legalidade.

Venceslau afirmou" que
'Teixeira exercia fortes

.' uências nas administrações
petistas para conseguir, os
contratos sem licitação. Ele, que
foi ex-guerrilheiro da ALN

(Ação Libertadora Nacional);

Respingo: denúnciaspoderão comp_rometer candidatura de Lula no ano que vem

"esteja agindo de boafé". José
Dirceu não poupou o ex

companheiro das críticas e

afirmou: "Ele (Venceslau) fez
críticas infundadas centra o Lula
e contra o PT em geral. Nãe há
nenhum precedente que leve

alguém a afirmar, por exemplo,
que o Lula é o Maluf ou o

ACM", ponderou, acrescentando
que o partido está disposto a

disse'que enviou cartas ao então
presidente do PT, Luiz Inäcio
Lula da Silva, e aó atual

presidente da legenda, José
Dirceu, informando sobre as

prováveis irregulàridades, "O
Lula sabia desde o início. No

mínimo, ele foi conivente",
acusou, acrescentando que foi
demitido da Prefeitura de São

concordar com' as posições
adquiridas.

AExecutivaNacional doPf'
reabriu as investigações sobre o
caso. José Dirceu afirmou que o

partido fizera investigações
internas quando foi feita a

denúncia pela primeira vez,
através de carta.Ele, no entanto,
evitou comentar a atitude de

tosé dos Campos por" não - Venceslau, acreditando que esse

Adesão de Schroeder ao 'Simples' causa constrangimento na Amvali
'

alternativa do impostoúnicopará trangimentonaAmvalí", afirmou Sehroeder ao Simples se deu na

ser implantado ou não por todos Werninghaus, acrescentandoque manhã daúltima sexta-feira (23),
os municípios que integram a a maioria dos prefeitos das ,com a presença do presidente do
associação. cidades que integram 'a Sebrae/SC, Vmícius Lummertz

Ele 'informou que a Amvaíi associação '�Jll dúvidas sabre os Silva, e do gerente do órgão para
está contratando um especialista beneãcíosdoimposto. ''1ivemos a Região,Norte, Norberto
em finanças contábeis para ,duas,palestr�arespeito;umaa Koentopp,alémdeautoridadesda
analisar os pros e os contras e favor' e outra contra. Por isso, região da Amvali, O prefeito de
orientar os prefeitos a respeito da pretendemos analisar a proposta

1

Schroeder,Gregórionetz (PFL),
proposta do imposto único.

,

com mais critérios e com a afinnouqueaopçãodoMunicípio
"Estávamos discutindo. a adoção assessoria de um especialista", pelo Simples se deu após estudos
do Simples quando Schooeder se frisou., daAcias {AssociaçãoComercial,
adiantou" causando cons- A oficialização da adesão de Industrial e Agrícola de

Jaraguá do Sul - A opção
feitapelaPrefeituradeSchroeder
em aderir ao Simples (sistema
'�cadode impostos paramicros
epequenas empresas) causoumal-:
estarentre osmembros daAmvali

(Associação dos Muiricípios do
Valedo ltapocu). Ainfonnação foi
dada pelo prefeito Geraldo

Weminghaus (PFL), que
classificou a decisão 'da cidade
vizinha de precipitada, já que a

entidade estava estudando a

Schroeder) e da Prefeitura

apontaramque, apesarda redução
daalíquota; abase de arrecadação
deve aumentarem20%.

Tietz acredita que, a'
altemativa pelo SImples vai

possibilitár que várias micros e

pequenas empresas da' cidade
saiam da clandestinidade e

, contribuiam pata a arrecadação
do Município. "A desburo

cratização é a grande vantagem",
arriscou,

SAÚDE TAMBÉM É' UMA QUEStÃO DE IMA(;EM
Uffra-son.ografia .

Radiologia Geral e Pediátrico
Tomografia Computadorizada
Angiografia oig"al- Mamografia

Para uma melhorqualidade de vlda.- '

Jaraguá e região dispõem de um núcleO de
excelência no diÕgnóstiéopor imagem. , DEIMACiEM

Hospital Jaraguá
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Dr. Edllberto R. Schukste CRM 3493 - Dr. Jorge Luiz da Fonseca CRM 5802 - Dr. Roberto 'Keil Junior CRM 1629

"

,
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�osaico Assembléia Legislativanotific
PauloAfonsosobre impeachmeCorreção

,

Na edição da semana passada, na página 16, o jornal cometeu um
,

erro ao informar no "olho" da matéria: "Família contesta inquérito
policial" .

Na realidade, o pai do jovem morto em frente à Delegacia de Polícia

pede o julgamento do POLICIAL CNIL acusado de assassinato e

não do PM, como foi divulgado.

Oficial
o prefeitoGeraldoWerninghaus (PFL) recebeu, namanhã da última
terça-feira (27); um fax do diretor-comercial da Skoda, Václav
Makrlik, informando 'que a empresa. decidiu montar a fábrica de
caminhões Trata na Bahia.
No mesmo fax, o diretor informa que a fábrica de caminhões Liaz
será sediada em Santa Catarina, não especificando a localidade.

Visita
O empresário tcheco Pavel Halada deverá visitar Jaraguá do Sul entre
os dias 23 e 30 de junho.

' ,

.

Ele vem discutir comWerninghaus a possibilidade de se instalar uma
unidade ou uma representação da empresa na cidade.

Artesanato,
'

A Secretaria deDesenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul quer
cadastrar os artesãos da cidade para 'catalogar as diversidades dos
trabalhos produzidos e futuramente promover concursos.
Os interessados deverão entrar em contato com Henriquetta Neves

'

na secretaria;

Negociação
Na tarde da última quarta-feira (28), o prefeito GeraldoWerninghaus
se reuniu-com empresários franceses.
O' secretario de Planejamento, Irineu Pasold, também vice-prefeito,
participou do encontro, mas não quis adiantar o teor da conversa,
informando apenas que os franceses têm interesseem estabelecer filiais

, 9
em Jaraguä do Sul. �

Persistência
Apesar de ser usado pormuitos, inclusive pela secretária deEducação,

. a expressão "a nível de" para significar em termos de, ou no plano de,
é errada. Deve-se dizer em nível de.
Ao nível significa namesma altura.
O piormesmo é quando se escreve a expressão com CRASE, à nível
de, é de matar.

'Marionete
O tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas
e Plásticos de Pomerode, Lauro Fischer, durante a assembléia da

categoria para analisar as contas da entidade dos dois últimos anos e
, investigar as denúncias de irregularidades administrativas, admitiu
que assinou documentos Sem ler e cheques em branco "por boa fé".
Ao constatar que muitos documentos assinados por ele continham
ilegalidades saiu-se com essa:
- Com isso prova que eu eraum boneco. S6 faltam as cordinhas -

resumiu.

Rua Canoinhas, 361 - Centro
FoneIFax: 371-2444

Valle Informática

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

, (

Rua Barão doRioBranco; 620
Fone: (047) 372.1968 • Fax: (047) 372·1130

JaralU' do Sul· SC •

• O vice-governador
,

e o procurador-geral
do Estado também,
foram informados
dos pedidos
acatados, ele,s têm
áté o dià nove para
apresentarem defesa
prévia

Florianópolis - O gover
,nador Paulo Afonso Vieira

(PMOB) foi notificado na

manhã da última segunda-feira
, (26) sobre os cinco pedidos de
impeachment acatados pela
Assembléia Legislativa. A
notificação também foi feita ao

vice-governador José Augusto
Hülse' (PMDB) e ao

procurador-geral do Estado
João Carlos VonHohendorff. O
secretário de Fazenda, Paulo
Prisco Paraíso, não foi

comunicado, o que' adiou a

instalação da comissão que vai
analisar os pedidos.

O governadorPauloAfonso
recebeu a notificação das mãos
do deputado Odacir Zonta

(PPB), primeiro-secretário da
Assembléia Legislativa, por

.

volta das 10 horas damanhã no
Palácio SantaCatarina. Agora,
as autoridades têm 15 dias para
,apresentarem defesa prévia.
Paulo Afonso fez ironia ao

'receber anotificação e os cinco
volumes dos documentos, com
1.877 páginas, entregues por

I

Zonta (PPB). "Pelo volume de
folhas terei leitura de cabeceira

pormuitas noites", brincou. Os
documentos correspondem à

cópias dos cinco pedidos de

afastamento, aos despachos do
presidente da Casa, Francisco
Küster' (PSDB), dando

encaminhamento.

Artes novas a
cada coleção,

,

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Angelo Rubinl, 587
Barrs do Rio Cerro

Na defesa: PauloAfonsopoderá ser afastado do cargo
impeachment

,

O vice-governador e o ao Estado.

procuradordo Estado também, O ex-procurador-geral
foram notificados cerca de uma República, Aristides Junque'
hora antes . O procurador foi convidado pelogovemad
Fausto Brasil Gonçalves, Paulo Afonso para defendê

designado por Küster para no processo de impeachm
acompanhar o primeiro- em trâmite, na Assemblé

secretário, teve acesso às, Legislativa. Junqueira, ca
autoridades. No gabinete de . aceite o convite, deverá fix
Hülse, Gonçalves chegou a ser residência na capital do Esta
empurrado por um policial já na próxima segunda-feia
militar. O secretário de (2). De acordo com o advog
'Fazenda, Paulo PriscoParaíso, Saulo Vieira, esse foi omoti
não foinotificado namanhã de que levou o ex-procurad
segunda-feira junto com os geral daRepüblica anão acei
demaisenvolvidosnocasodas de: imediato o convite
Letras porque estava em governador. Outro cotado p
viagem de trabalho. Os, defender as autoridad
senadores Esperidião Amin estaduais é o ex-ministro

(PPB) e Vilson Kleinübing Justiça Paulo Brossard, q
(PFL), adversários políticos do acenou positivamente sobre

governo,acusaramosecretário possibitidade de emiti
de estar "fugindo" da parecer em relação a algui
notificação. Paraíso deverá ser pontos des tacados pel
intimado assim que regressar governo.

CK'
::

:1
; "?,

Cflol'Ícullur4
'

CflorlsaComércio de C.,..is
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado

Rua Ida Bona Rocha, 84
'

Fone!Fax: (047) 372-0246
Fone: 371-0602

Jaraguá do Sul - SC

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695

371-8146 ..

Vila Lalau - Jaraguá do Sul '1
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"Revisão de contratos bancários"
O amolente de reiativa estabilidade econômica criada pelo Plano Real,

o

desde sua implantação em 1994, com níveis inflacionários mais baixos,

preocuparam as empresas com o alto custo do dinlieiro. Uma das

conseqüências é a corrida junto ao J.udiciário para revisar as taxas-de juros
dos contratos de investimentos, capital de giro e até mesmo de cheques
especiais. , ..

Além das taxas exorbitantes cobradas pelo sistema bancário, ainda é

ilegal a cobrança dos juros sobre juros, aplicados nas renovações d�contratos,
E, só para lembrar, a capitalização de juros é uma questão antiga. Ela já foi

julgada ilegal pelo Supremo tribunal Federal em ,1963. ,- ,

Em 21 de março de 1996, o Executivo emitiu Medida Provisória de n°

1.367/96, autorizando os bancos a executar contratos de cheques especiais,
capitalizar juros e usar taxas flutuantes como base de encargos financeiros.
Essa Medida Provisória, além de ferir frontalrnente a Constituição Federal
em seu art. 192 § 3°, também é contrária a várias decisões do Superior
Tribunal de Justiça, que não reconhece o contrato de cheque especial como
título executivo e a legalidade das cláusulas contratuais que determinam a

aplicação, dessas taxas para a correção de débitos em contratos. Aliás,
decisões do STF vedam expressamente a capitalização de juros.

O nível da taxa de juros é de importância fundamental para a economia.
Ela não só é fator de composição do custo, mas também se presta como

poderosa ferramenta de contratação ou expansão da base monetária, de
.acordo com seu nível elevado ou diminuído. Claro que o juro mais alto
aumentará o custo de produção da economia como um todo, assim como o

juro mais baixo vai ter efeito contrário, provocando a expansão da base
monetária e ajudando sensivelmente, a 'aquecer a taxa de expansão da

.

economia.
Essa reflexão, para a análise jurídica e também econômica é importante,

para que estejamos atentos na hora de firmarmos qualquer negócio financeiro,
e por que não, revisarmos aquilo que já está feito e que porventura esteja
onerando custo de produção de forma ilegal.

Sinésio Eloi Gomes • Bconomfsta,. Diretor de Operações da
.

, Cassuli Auditores e Consultores SIC Uda.

�G\-.''''�W�_.DWW�la®U.rna'l_
, Julho a Dez/96 R$ 0,8847
Janeiro a DezJ97 R$ 0,9108

.'&11.,.'"
IGPM/FGV

3/97 e 4/97·0,74%

....1l1lt...
3/97· Ó,21%,

--
1/97·0,81%
2/97·0,45%
3/97·0,68%
Acumulado do ano 1,94%

4/97 R$ 423,05
5/97 R$ 419,97

,e

Rendimento Aliquota % a deduzir· R$
até 900,00 isento
de 900,00 • 1.800,00 15% 135,00
acima ·de 1 :800,00 25% 315,00

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

UPMlJaraguá do Sul _:.-
I

Jan/97 R$ 45,54 (50 Ufir)
a dezJ97

Apolo:
Cassull Auditores e Consultores SIC Lida•• Fone (047) 371-4509

Micros epequenos têm

financiamento federal
César junkeslCP

• Pedido deverá ser

aprovado pelo BB e

CEF além de passar
pelo crivo do Conselho

Municipal de Trabalho e

Emprego

Jaraguá do Sul - Os micros e

pequenos empresários poderão
'contar com financiamentos do

.

governo federal, através da Caixa
Econômica Federal e Banco do
Brasil, dentro do Programa de

Geração de Emprego doMinistério
do Trabalho, para ampliação ou,
dar início a empreendimentos. A
informação foi dada durante a

semana pelo secretário' de
Desenvolvim�nto Econômico,
Solon Schrauth, que acredita que
a maioria dos empresários não.
conhecem o benefício. Os pedidos
de empréstimos devem ser

aprovados pelo Conselho Munici
pal deTrabalho e Emprego que os beneficiadas este ano com os

analisa para aprová-los. recursos do programa de geração de
De acordo com Schrauth, o empregos. Acredito que o projeto

programa do governo federal, ainda é desconhecido da maioria �

iniciado em 1-994 com recursos do apostou .

FAT (Fundei de Amparo ao Os recursos do programa
Trabalhador), investiu de 1995 até destinam-se a projetos nas áreas,
fevereiro deste ano R$ 2,3 bilhões rural, urbana, indústrial e

em 337 mil projetos em todo o comercial, além de pessoas físicas
território nacional, gerando cerca do setor informal. Os recursos

de 535 mil novos' empregos. Em variam em até R$ 50 mil para os

Santa Catarina, os investimentos micros e pequenos empresários e

foram, de R$ 240 milhões, até R$ 250 mil para cooperativas:
aplicados em 31 mil projetos, De acordo com o presídente do

conseguindo mais 44,5 mil Conselho Municipal de Trabalho e

empregos; Emprego, Antonio Bona" os

- Por enquanto, apenas duas' 'interessados devem levar à CEF

empresas de Jaraguä do Sul foram (Caixa Econômica Federal) e ao

"�'i
';;;.111

Empréstimo: Schrauth acredita que empresários desconhecem o

benefício
'

Banco do Brasil o histórico do

empreendimento para justificar o
empréstimo. 'Os bancos farão'
levantamento da ficha cadastral do

cliente, depois, encaminha a

solicitação ao conselho, que analisa
o projeto antes de aprová-lo ou não.

- O quê o conselho faz é uma

análise para ver se Ö projeto dos

empresários é viável e contempla
a comunidade, gerando empregos
- resumiu Bona, explicando que os

beneficiados pagamjuros de 4% ao

ano mais TJLP (Taxa de Juros a

Longo Prazo), percentual
semelhante ao da poupança, com

.

carência que varia de 12 a 36
meses.

Governopropõe doaçãode terreno ao Frohab
jaraguá do Sul - o prefeito

Geraldo Werninghaus (PfL)
encaminhou à Câmara de
Vereadores mensagem propondo
a doação de uma área de 139,3 mil
metros quadrados, localizado no �
Bairro João Pessoa, ao Frohab
(Fundo Rotativo Habitacional). O

objetivo, segundo o governo, é de baixa renda. Com a doação do
propiciar apoio e suporte financeiro terreno, o Município fica
aos programas e projetos autorizado a transferir ao Frohab
habitacionais populares. os recursos financeiros

O texto do documento afirma destinados pela Caixa Econômica
que ä intenção do governo é Federal, para a execução de obras
reduzir o déficit habitacional;'

,

e serviços, através do Programa
especialmente entre a população Pró-Moradia.

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE�
ir 371-1422
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Enio Padllha Pilho
Educaçõo: um investimento 100% seguro

Um pai e uma mãe sempre querem o melhor para os seus filhos.

Queremque eles tenham "o que eu nãotive". Querem que eles vivam
"as coisas boasque eu não pude viver... ".

No entanto, poucos 'são os pais e mães que conseguem sustentar

essa vontade depois que os filhos chegam aos 18. 20 anos. E é

praticamente zero o número de pessoas que pode ter uma vida boa e

digna sustentada pelos pais, depois dos 30 ou 40 anos.

Assim, parece Óbvio que os pais se preocupem em "construir" um
futuro' para os filhos. Dar a eles uma certa condição para tocar as

suas vidas com sucesso e felicidade.

Algumas .soluções encontradas vêm em forma de presentes e

heranças: terrenos, construções, carros, empresas, dinheiro em
, poupanças, títulos em clubes...

.

E a educação, onde fica? Qual é o papel da educação na construção
do futuro, da dignidade, da felicidade?

Muita gente aceita a educação como um caminho para a realização
dos sonhos de uma vidamelhor. Mas pouca gente consegue perceber
que a educação é tudo! De todos os presentes que um pai pode dar a
um filho com o objetivo de construir para ele uma vida melhor, uma

• boa educação é a única coisa que não depende de acessórios.
-

A formação educacional não é um bem perecível. Depois de

adquirida não pode ser roubada ou perdida. Uma pessoa com uma
educação sólida conquista as outras coisas que precisa para viver
bem.

E uma boa educação não custa caro! Ás reclamações quanto ao

preço da educação dos filhos apenas confirmam a tese de que pouca
gente reconhece o verdadeiro valor da educação. Veja, por exemplo'
o cidadão que vive reclamando dos preços dos livros, das
mensalidades, dos uniformes; das viagens de estudos ... , quando o

filho passa no vestibular corre na concessionária e compra um

automóvel e dá ao filho, de presente.
Um automóvel corresponde ao custo de quantos anos de estudo?

Que garantia de futuro um automóvel representa? ,

Mas ao que me parece, a grande dificuldade está em transmitir

para os filhos essa noção de 'que educação é importante e é nela que
devemos fazer nossos investimentps. É muito difícil querer que o

filho ou a filha se dedique ao estudo se ela não está convencida da
utilidade de estudar.

Talvez essa nova era ria qual estamos entrando, que confere valor
ao conhecimento e à informação ajude a mudar a mentalidade geral.
E a educaçãopasse, de verdade, a ser encarada como um investimento
como qualquer outro.

Com uma vantagem: retorno garantido.

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

COMPUTER HELl' INFORMÁTICA

@aniP1 ..�72-1419
Computadores
Impressoras
Suprimentos
softwares

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

CURSOSDE
INFORMÁTICA -

-ECONOMIA Jaraguá do Sul, 30 de maio de I

Presidente do Sindicato dos Químico
'pode sofrer processo' de impeachmen

,
Pomerode -' A presidente tesoureiro do sindicato, Lauro conseguiu explicá-la

do Sindicato dos Fischer, a assinar documento apelando para o fato que,
Trabalhadores nasIndústrias sem ler e chéques em branco. "membros da diretor

Químicas e Plásticos, Ana '" Assinei tudo o que ela me ass inaram todos
Maria Rohling, poderá sofrer pediu por bo a fé. Nunca documentos. Ela negou q
um processo de impeachment pensei que ela pudesse impedia o Conselho Fiscal
caso sejam provadas prejudicar os colegas. Mas analisar a contabilidade

denúncias de irregularidades depois que os companheiros sindicato, mas não explic
administrativas. A decisão começaram a mostrar as porquê o órgão se reun

deverá ser tomada assim que irregularidades convoquei apenas uma vez pçr ano.
"

a comissão formada por uma assembléia para eles não verificaram f
quatro trabalhadores para analisarmos as contas de 1995 porque não quiseram. Nun
analisar as prestações das e 1996 -lembrou Fischer. Em impedi nada", afirmou.
contas de 1995 e 1996 1995, as contas da entidade Fischer denunciou també
confirme os desvios de foram de aproximadamente ' que foi ameaçado por Cláud
verbas, a malversação do R$ 60 mil, subindo para R$ Buss, marido de Ana, quan
dinheiro do sindicato e as' , 113 mil no ano passado, sem fazia panfletagem sobre:

ilegalidades adotadas pará que tenha, feito nada que assembléia, e que tentou P,
burlar a fiscalização. justificasse o aumento de duas vezes registrar queixa
As' irregularidades quase. 100%. Delegacia de Polícia, sei

apontadas pela categoria vão No sábado (24), a conseguir.. Buss negou'
desde a contratação do irmão ,categoria realizou uma acusação e afirmou que nã
Raul Rohling, cornoauxiliar assembléia, no Sindicato dos chegou a parar o carro.

administrative com salário de Metalúrgicos, onde a direção advogado do Sindicato d

,R$ 1.237,00, mais de oito do sindicato apresentou as Trabalhadores nas Indústri
vezes o piso dos prestações de contas dos dois do Vestuário de Jaraguá d

trabalhadores; aumento do 'últimos anos, que serão Sul, Airton Sudbrac
próprio salário para R$ 2,5 analisadas pela comissão num assumiu a causa de Fischer
mil sem a autorização dos prazo de até 30 dias,
demais membros da diretoria; convocando outra assembléia

entregar o segredo do cofre do pará deliberarsobre amatéria
sindicato para os parentes e e sugerir o impeachment da
não permitir que o Conselho presidente. Durante a

Fiscal tenha acesso aos assembléia, Ana foi
documentos. A presidente questionada sobre as

admitiu ainda que obrigou o irregularidades e não

• O governo do Estado assinou convênio com 61 municípios no valorde R$ 800
para serem aplicados na construção de abrigos, construção de atracadouros, refor
de termínaís rodoviários e na compra de duas balsas,

entrou, com um

representação criminal n

Fórum local contra Buss. Sob
-

a recusa em registrar a queix
de Fischer, o advogado afinn
que. vai ce-rtificar-se d
denúncia para tomar a

medidas jurídicas procedente

NOTAS------------------------------�

,
'

• O comércio lojista �e Santa Catarina foi responsável por 45,5% da arrecadação d
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 1996. Deste percentual
22,09% veio do comércio atacadista e 23,42% do varejista. Em números reais, o comérci
arrecadou R$ 871.739:312,00.
A contribuição da indústria foi de 33,74%, dos serviços de 20,23% e do setor agropecuári
de 0,53%.

• De acordo com a Secretaria de Desenvolvtmento Econômico, mensalmente cer
de 40 empresas dos mals diferentes setores são criadas em Jaraguä do Sul.

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRÄBALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMP,RESARIAL

:-iiii:i:_::i-i-I''':-:III:II-II;III::�I-li_;I;lli.I-1111_1111;-�;�III'lillllll--iil:::I:li;!;:i�::i
T.REINAMENTO DE PESSOAL

CASSULI
AU:DITORES

RUADONALDO

'GEHRING, 140
Centro

89.251-470
JARAGUÁ DO SUL

SC
fone: (047) 371.4509
fax: (047) 372.1820
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. inco milpessoas nas comemorações
,

e Corpus Christi em Iaraguâ do Sul
Jaraguá do Sul - Cerca de

neomil pessoas participaram das

lebrações de Corpus Christi, na
anhã de ontem. A comemoração
ve início às 8' horas com missa

IgrejaMatriz São Sebastião, no
entro da cidade, celebrada pelo
oco Claudionor José Schmitt.

go ap6s, os fiéis participaram da

ocissão que, saindo da igreja,
biu aAvenidaMarechalDeodoro
Fonseca até a agência do Banco

o Brasil, entrando pela Rua

roc6pio Gomes, Rua Reinoldo

au, passando pela Rua

omingos da. Nova e voltando
ara a matriz.
Por volta das 10 horasquando
procissão chegou à matriz, o
äroco. realizou bênção solene.
urante a procissão, aconteceu
uatro paradas para as bênçãos, a
rimeira em frente aMoretti

eículos, a segunda perto da Barão
Ideo Locadora, outra na Rua

São Paulo - O advogado
raguaense Rafael Jonatan

arcatto, de 24 anos, ganhou ação
ovida contra a Fazenda do Estado
e São Paulo, em que exigia a

orreção salarial da oficial-
dministrativa aposentada Wanda
erreira Camargo, de 65 anos, que

e 1994 vem recebendo como

ário-base de R$ 69,70. Ajuíza
a '9· Vara da Fazenda Pública,
aria Fernanda de Toledo
odovalho Podval, acatou a ação

do que os vencimentos de
anda confrontavam o artigo 7" da
'onstítuíção Federal.
Julgado em primeira

nstância, a ação garante à
.

posentada reajuste do salário
ase para R$ 120,00, mais

gratificações e adicionais,
icando em torno de R$ 313,00,
m acréscimo de 72%. Marcatto
informou que a decisão judicial

CHOPP

Reinoldo Rau e a última. na

Domingos da Nova. Segundo o

pároco Schmitt, as quatro paradas
representam os quatro pontos
cardeais. "Lembrando que Jesus é
o senhor do Mundo",. resumiu,
acrescentando que as celebrações
de Corpus Christi representa o

Cristo andando pelas ruas da
cidade abençoando toda a

comunidade.
As' celebrações de Corpus

Christi tiveram início no século •.

XIII, quando uma francesa de
nome Juliana: teve um sonho onde
viu uma lua com pontos escuros.
Na época, foi interpretado como a

falta de uma festa eucarística para
expressão externa da fé. O Corpus
Christi é uma festa m6vel e

acontece sempre na quinta-feira
ap6s a celebração da Santíssima
Trindade. "A data depende da

Páscoa", explicou o pároco
Schmitt.

determina também o pagamento
das diferenças acumuladas nos

últimos cinco anos. '''O valor to

tal da ação chega a·R$ 7,8 mil",
avaliou, acrescentando que a

definição s6 será determinada

depois de transitada e julgada. O
despacho da juíza foi publicado
no Diário Oficial dó Estado.

RECURSO - AProcuradoria
Geral do Estado informou que

protocolou apelação junto à 9·

Vara da Fazenda Pública
pleiteando que o processo seja
remetido ao Tribunal de Justiça
(segunda instância). A tese da
Procuradoria será feita
considerando a inexistência de
lei que especifique que o salário
base tem de ser, no mínimo, o
mesmo valor do salário mínimo. '

A Procuradoria-Geral promete
ainda recorrer ao Superior Tri
bunal de Justiça.

Francisco Alves/CP

Fé: qutlSe cincomilpessOllS participam dás comemorações de Corpus Christi
-

JoinvUle - Até o dia seis de

junho, a Aberj (Associação
Brasileira de Comunicação Empre
sarial) vai 'manter abertas as

inscrições para oprêmio de comuni
cação empresarial, concorrendo nas

etapas regional e nacional de 97. O
Prêmio Aberj é considerado a prin
cipal distinção no

.

setor de

comunicação empresarial do país.
Podem participar do prêmio

assessorias, consultorias e

profissionaisautônomos, associados
ou não à Aberj, que tenham

produzido trabalhos no período de

junho do ano passado a maio <teste
ano. As inscrições e envio de

.

trabalhos da região Sul devem ser

feitos na Sine Qua Non Serviços de
Comunicação e Relações Públicas,
Rua . Eugênio Moreira, 114,
Joinville.

Serão premiados os melhores

projetos em 20 categorias.
Assessoria de Imprensa,
Atendimento a� Consumidor,
Boletim . Externo e Interno,
Calendário Institucional, Campanha

.

de Comunicação Externa e Interna,
Projetos de Multimídia, Revistas
Externas e Internas, Vídeos de

Comunicação Externo e Interno, e
demais informativos do setor.

.

DISTRIBUIDOR

·11 .•·iEAnN
GERDAU FERRO PARA CONSTRUÇAO
-p�olVloçAo- 372;.2922

dvogadojaraguaense vence ação Estiio abertas as inscrições para o Prêmio Aberj/97
ontra a Fazenda de São Paulo

Ferro CA 50 5/16" , R$ 2,971br
Ferro CA 50 3/8" R$ 4,181br
Ferro CA 60 Estribo : : R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso : R$ 1,25/m2
Yigalcoluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade=

Distribuidora de - cerveja, chopp, refrigerante e água mineral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,
festas em geral) COMENTREGA A DOMICÍLIO

LUKISADISTRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA
Rua Reino/do Rau, 414 - Jaraguá do Su/- SC
Fone:�71-1271 - 371-9954 - fax: 371-9011

R. Conrad Riegel, 170
Jaraguá do Sul

(Ao lado do .

Feiro Velho Marechal)

CERVEJA
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1ün Francisco, Tutti Freibergere o colunista, presentes tIO
'

,lrCongresso CóllJrinellle de Radiodifusão, realWulo dias
15 e 1.6 deste mês, em Blume1lOu

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av. Mal.,Deodoro da Fonseca, 1479
Fone/Fax: (047) 371-2511

r-
Jaraguá doSul- sc , ,

w-t(Ujt.'f1
Máq�paraempacotamento

RuaAraquari, 136 - �ba da 'Figueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá doSul-SC

'9(f1rIJl
r!P'Erf,S

*Cursos - Tear
-ArraiolO
�CruzDuplo
-Rosinha
-Kilim

* Rlaco de Tela
* PlaatiflcaçÕ8a

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

Cj),. 9lcy, 91ideki c:Rodrigues' da oilva
Ortopedia e TraullUltologia,

Cirurgia do Joelho - ArtröscOpÚl
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Macol
,

,TUDO PARA CONSTRUçA,o
r-r-r-r-r-r-r-

"Garota Euclides da
Cunha 97", que será
realir.ado no

, pr6ximo diil 21 de

junho, na Sociedade

Estrella, emNereu '

Ramos. A vencedora

representará o
Colégio Euclides da
Cunha 110 "Rainha
dos Estudantes", dia
18 de julho no

Baependi
'

EM INTERLAGOS - o

piloto jaraguaense Ivan
Sacht, patrocinado pela
Nanete Malhas e Studio

FM, está em São Paulo,
participando dos treinos

para a etapa do Brasileiro de
Fórmula Fiat, que será

realizada em Interlagos dia
oito de junho. Na segunda
prova da temporada, em
Goiânia, Ivan obteve a ,3a

colocação.

SchirleiReuten, "GQrotilJulius Kanten 97", represeJ#aTif
o colégio 110 Rainha dos·Estudantes, dia 18 de julho, no
Bae]lendi. Ela/oi el�ita na qUllrta-/eira (28), no Schopping
Club

ColégüJ José Duarte Magalhães promove no pr6ximo dia 17 de j�nho
(sábad!J), no Botafogo da Barra, o "Garota Duarte MagáJhães 97'� com

animação do Musical 4- Redellfão. Silo doze as candidatas.

Mil_aBriGe

SUwUta M. Roc"'"

MIIIÚaSteiMrt

EXPOSiÇÃODE '

Exposição Regiona
Eventos, aberta ao
é da SOCiedade J

diferença entre a ex

de vida de homens e
.

vai continuar e até
nas próximas' déca
estudo publicado ria
"The Lancet". O es

.

pelo Centro Harv
Estudos da Popu
Desenvolvimento
afirma que o au

diferença entr

expectativas .se

parcialmente ao c

da dependência do
homens. que 'Iev
aumento da mort

Segundo o estudo,
as doenças relacio

'

fumo poderão li
causas demorte. U

'

nascidanum país rico
deverä viver em
anos, contra os 8
atuais. Já um home

'

78 anos. Hoje vive
74 anos.

SHOW LATINO-
.

de Educação Musi
Maior promove dia

junho, às. 20' ho
'

Pavilhão "A" do

Eventos, Show Lati

Orquestra de Teci

Órgãos Eletrôni

participação espe
maestro Luiz Paulo 11,

BAILEDOSNAMO·
.:. em comemoração
anos � do CPL, Ce
Profissionais Libe

Jaraguä do Su), será
nopr6ximo dia 13
Baile dos Namor
AABB, cOII) o mesí
Band, de JoinviHe.
vendana secretaria da:,

Mime da Epitácio
promove amanhã (
concurso "Desenhe o

na Festa", que vai

super bícicleta para o
desenho. Pata parti'
criança deverá pin
desenho do Tigre da

'próprio posto, aml!)lhl
entre oito e 12 bo
resultado será dívul
15 horas. O cone

dividido em duas c

para crianças até oito
acima de oito ãnos.

animação e distribui
lanche e do bolo do 11
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o verdadeiro clube de amigos
e�,

-

e.� buzkzJb ddh� de .�/
'.. (J�, ßei?ta f<� eúJe de (J�l� detd25 awú/ ·

. TAMBORÃO PRODUTOSPARA .PISCINAS EQUíMICOS INDUSTRIAL

'Fone/Fax: (047J.436-1815
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Há 25 anos, o Beira Rio Clube de Campofoifundadopor 17jovens
que, almejavam construir algo familiar e que ao mesmo tempo
proporcionasse divertimento. Foi então .que� no dia cinco de maio de

1972, esses 17 jovens se reuniram no auditório da Associação
Comercial' e Industrial de Jaraguâ do Sul, na época localizada à

Avenida Marechal Deodoro,348, 2° andar. A finalidade era fundar
,uma entidade de caráter sócio-recreativo e esportivo. Essa reunião,
no entanto, não foi decisiva.

Nesse dia, muitosplanosforam traçados e surgiu. a idéia de sefundar
um clube de campo que, comportasse aprática de várias' modalidades

desportivas. No decorrerdo encontro, osjovens traçarammetas, dentre

elas, estava a�onstrução de quadras de tênis, futebol suíço, futebol de
salão, basquete, vôlei; sauna, sede social. Como osfundadores estavam
convictos que a idéia iria sair dopapel, alguns delesjá haviam visitado

pontos da cidade 'a procura de 'um local adequado.para a construção
do clube.

Após muito diálogo, ficou decidido que uma comissãoformadapor
seis dos 17jovensficaria encarregada de adquirir o terreno, um outro

,

de apresentar um estudopara os pagamentos de títulos que colocaria
à venda, e porfim, um outro grupo ficou encarregado da elaboração
de um anteprojeto do estatuto social.
A apresentação dos resultados das designações ficaram marcadas

para O dia onze do mesmo mês. Na data prevista, os jovens reuniram
se naAssociação Comercialefundaram o "BeiraRio Clube de Campo ",
e c�mo tinha determinado envreuniões anteriores, oplenário apreciou
o anteprojeto do estatuto e o aprovou.

O e�tatutoprevia que o clube seria uma sociedade civil, sem objetivo
de lucros e destinava-se a desenvolver atividades sociais de recreação
'e práticas esportivas: Em relação ao patrimônio do Clube, seria
constituído de bens móveis e imóveis, títulos e valores que venham a

,

possuir, e todos os bens queforem incorporados, ao patrimônio do
clube deveriam figurar no livro "Inv.entário do Patrimônio", entre
outros.

Com a audácia dos 17jovens, hojeJaraguá do Sulpossui um clube
de campoigual e tal comofoi concebido há 25 anos. Claro, que sempre
acompanhando as inovações.

Aos homeD8 quedo medem. e.forços para superar os
obsticu1oà, aiQ lhes reservados o sucesso!
PARAB•• BIlIBABIQ_CLUBllDB O,AllltO
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LUIZ DE MIRANDA

Diretoria atual gestão ·,96/98
Presidente: Djair Ramos Garcia
vice-presaem«: Elias Bini
10 secretário: Ivo José Ersching
10 tesoureiro: João Carlos Venturelli
20 tesoureiro: Wolney Charles Weller.
Diretor de Futebol Suíço: Rogério Lauro Tomazelli
Diretor de Futebol de Salão: Paulo Luiz Rubini
Diretor äe Vôlei: Jorge Eduardo Opermann
Diretor de Tênis e Piscina: Adolar Wischral
Diretor de Bocha: Mauri da Silva
Diretor de Sauná: AchilIes Santos Silva

18 Diretoria do Beira Rio Clube de Campo
Presidente: Max Roberto Bomholdt
Secretário: Pedro Donini
Tesoureiro: Raul Driessen
Comissão Diretora: Flávio Rubim: Rubens Nicoluzzi, Pedro Denini.
Vicente Donini, Rolli Bruch, José Carlos Neves, Max'Robert
Bomholdt, Ra'ul Driessen, Ferdinando Piske e Aldo Piezer«.
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Trabalho e progresso são resultados dem��determinação e perseverança!
, Parabéns, Beira Rio Clube de Campo!

rnJ.\.�1L
T

Serviço NotarialBarteI'
Rua 28 de Agosto, 1918
Fone: (047) 373-0404
Guara·nlÍrim - SC

COMEMORAÇÕES DO JUBILEU DE PRATA.

AtUalpresidente com oprimeiro
presidente, Max Bornholdt e

esposas

Diretor de Bocha, Mauri Silva, entrega tro/�âoJj.;
Clube Blumenauense de Caça e tiro

.

Parabéns, Belra'Rlo pelos 25 anos de sucesso •••

Trabalho se faz com homens que Jamais abaixam a

cabeça para os obstáculos.
Homenage",:

SANTAMARTA
Construtora Incorporadora & Imobiliária Uda.

Rua Walter Janssen, 82 - Fon,e/Fax: (047) 371-3232
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Presidente prioriza o esporte
Com um inaiuJllto de dois anos, o

atualpresidente do Beira Rio Clube de

Campo, Djair Garcia, tem planos para
oferecer aos associados mais comodidade
e divertimento. Quando adquiriu o título
do clube, há nove anos, ele trazia ,

consigo propostas que são visíveis hoje.
Garcia está à frente da diretoria do

clube há um ano. Desde que assumiu� os

trabalhos em beneficios 40S associados
são constantes. Na entrevista a seguir,
ele fala ãos trabalhos, realizlldos durante
o primeiro ano como presidente, e das
preocupações que teve ao assumir o

cargo.
Ble também lembra um fato

pitoresco. Segundo ele, quando resolveu

pintar o clube, muitos sôcios pensavam
que as cores eram verde, branco e preto,
"mas na realidade é azul, branco e

preto".

Pergunta -Desde quando o senhor começou a

participar do clube?
,

Djair Garda - Cheguei em Jaraguá do. Sul em

junho. de 1988, e em outubro do. mesmo. ano.

adquiri um título. do. Beira Rio, durante a gestão
do presidente Roberto.Marcelino VargasMadrid,
foi quando. comecei a participar das atividades
sociais e esportivas no clube. Em 1990/92

colaborei com a diretoria do. presidente Devanir
Danna, como diretor de Piscina e também como

membro. do Conselho Delíberatívo. Nos ültimos
quatro. meses'da gestão. 92/94, do presidente
Alfredo. Freitas, colaborei como diretor de
Putebol Suíço, Na gestão. seguinte, do presidente
Naudir José Vendrusco.lo., fui vice-presidente e

membro. do. Conselho Deliberatívo. Agora até 98,
estou colaborando como presidente do clube e

também como membro. do. Conselho
Deliberativo.

Perguata- Qual foi a área que o serlhor mais
investiu durante o seu primeiro ano de
mandato?

.

Garcia - Nos preocupamos. mais com a

manutenção do clube. Refazendo todo o.

ajardinamento, pintura de todas as áreas,
colocando. as cores originais: azul, branco. e preto.
- muitos associados pensavam que nossas cores

fossem verde, branco e' preto. Reformamos
totalmente um dos campos de futebol suíço,
cadeiras, mesas, entre outros, e levantamos
novos alambrados para os campos de futebol

suíço.
Críamos um espaço. gramado. para a prãtica de
vôlei e de fut-vôlei, como também procuramos
dar mais ênfase na parte esportiva, participando.
de vários campeonatos na cidade, onde fornos
campeões do. torneio varzeàno de futebol adulto,
campeão. de futebol suíço. (mirim), campeões do.
Peladão (futebol de salão. adulto), bicampeões
de futebol na categoria fraldinha (seis a oito
anos), segundo. colocado no futsal pré-mirim e

,
terceiro colocado no futsal mirim.

, Pergunta - Quais serão as realizações para o

segundo ano de mandato?
Garcia - Continuaremos a dar ênfase ao. esporte.

Na parte social, vamos promover o. 5° Baile do

Caribe. Ternos aintenção de iniciar 'mais uma
- fase de construção da nossa sede social, onde
pretendemos construir conforme planei diretor

'

aprovado na gestão do presidente do. Devanir

Danna, um salão de festas e restaurante que será
localizado ao lado. dasauna, bem como. reformar
as canchas de bocha.

'

Pergunta • Até' o fim do mandato todas as

propostas serão executadas?
Garcia - Os tempos estão difíceis,'mas com a

colaboração do quadro asso.ciatlvl>,'
principalmente mantendo. suas mensalidades em
dia, e com o. apoio. da iniciativa privada e da

FME, através de convênios, será possível
concretizar mais uma parte de nosso plano
diretor,

Pergunta - Quantos associados há no clube hoje?
Garcia - Nosso quadro. associativo. 'é composto
de 859 söcios, sendo. 794 títulos patrimoniais,
22 títulos filhotes e 43 söcios usuários.

Pergunta- Todos freqüentam o clube?
Garcia - Eu diria que nossa freqüêricia é muito
boa, e vem melhorando a cada ano, mesmo em

se tratando. de estarmos em uma cidade onde Q

povo trabalha muito. e tem pouco tempo para o.

lazer.

Pergunta - O que o clube oferece para os

sócios?
'

Garcia - Quatro. quadras de tênis, com profes
sor contratado para dar aulas diariamente, dois
campos de futebol suíço, um ginásio. de esporte
coberto, amplo. salão. para a prática de jogos de

carta, dominó - com <luas canchas de bocha, três
mesas de snooker (duas oficiais), bar, cozinha e

churrasqueira. Além de uma piscina de 25 rnetros
para competições com trampolim, piscina para
recreação. e piscina para crianças.Também temos

parque infantil, sete quiosques, salão. de festas e

modernas instalações' co.m sauna seca, úmida,
dúchas, sala de repouso. e sala de exercícios. Não.
podemos esquecer do. nosso excelente serviço.
de bar e restaurante.

Beira Rio, nós da Jardinagem Jaraguã estamos lhes parabenizando porseus 25
anos de trabalho e conquistas. Desejámos a perpetuação desta comemoração.

Rua José Teodoro'Ribeiro, 120 � Fone: (047) 372-1407 -Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul
'

PROGRAMAÇÃO PARA O ANO/97
MAIO
- Comemoração dos' 25 anos de, aniversário do Beira Rio Clube de Campo com jantar'
em homenagem aos fundadores e ex-presidentes.,Torneios de futebol suíço nas

categorias mirim, infantil e adulto, torneio de tênis, torneio de truco, torneio de dominó,
bem como partidas amistosas de futebol 'suíço, tênis, bocha, vôlei feminino; oom
equipes da cidade e região;
- Continuação do torneio interno de futebol suíço;
- Participação na Copa Malwee de Futebol Sufço categorias seniors e livre;
- Participação no torneio de bocha na S.E.R. Vieirelise.
��O

'

-

- Encerramento do torneio interno de futebol suíço;
- Infcio do torneio interno de futebol de salão;
- Participação na Copa Malwee de VÔlei Feminino;

" Formação das escolinhas de futebol suíço, futebol de salão e vôlei.
JULHO
- Torneia interno de truco;
- Continuação do torneio intemo de fUtebol de salão.
AGOSTO

,

- Participação em torneios, na cidade, na modalidade de futebol de salão;
- Torneio intemo de dominó;
- Encerramento do torneio interno de futebol de salão;
, Infcio do torneio interno de bocha.
SETEMBRO

,

- Infcio do torneio interno de futebol suíço (adulto);
- Infcio do torneio de futebol sufço mitim e infantil (aberto a clubes co-irmãos
convidados);

"

- Torneio interno de tênis.
OUTUBRO

,

,- Baile de Abertura oficial das piscinas;
- 11 Copa Beira Rio Clube de Campo de Vôlei Feminino;
.: Continuação dos torneios internos de futebol suíço.
NOVEMBRO

'

- Encerramento dos torneios internos de futebol sufço;
- 11 Copa Beira Rio Clube de Campo de Vôlei Feminino.
DEZEMBRO
- Festa de Encerramento das Atividades Esportivas do ano, de cada departamento.
-oes: No transcorrer do ano o clube pretende ainda:
- Realizar intercâmbio em todas as modalidades esportivas com vários clubes do

Municfpio e rE�gião;
,

- Participar, sempre que possfvel, de torneios realizados dentro da cidade, elfllvando
desta forma, ainda mais, o nome do Beira Rio Clube de Campo.

Como associar-se ao clube
Os interessados deverão dirigir-se a secretaria no
horário das 7h às 17h45, de segunda a sexta-feira, preen
cher um formulário de admissão, munido de duas fotos 3x4'
do titular e dos dependentes.
Condições de pagàmento para compra do Título Patrimonial:

Plano A: à vista - R$ 1.085,00
Plano B: entrada - R$ 290,00
mais 3 parcelas de 290,00 fixas.
Plano C: entrada - R$ 200,00

mais 12parcelas de 87,00 fixas.

Parabéns, '1Jeira 9{io Çfu6e áe Campo!
QJIe esta áata se -repita por muitos e muitos anos, pois

S'Etfl WJiL'lJ'E e :J{O'J{_'ESII1JJiL'lJ'E deuem áurarpara semprell!

Tecnologia em Playground aliada
a Qualidade e a Durabilidade
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Inti-Liceu da Vida completa um ano de sucesso
. Comemorando um 'ano de
atividades em Jaraguá do
Su� o Inti-Llceu da Vida
revela um pouco de sua

\

hist6ria com uma

entrevistá com Janete
Marcatto, idealizaâora do

, estabelecimento. '

Pergunta: Fale sobre o primeiro ano de
atividades do Inti-Liceu daVida. Já pode
se dizer.que é um empreendimento de

,

?
'

sucesso.

Janete:, Na' verdade o Inti é que está

completando um ano de atividades neste
28 de maio, mas a maioria das
atividades da casa já eram realizadas
'antes,' em lugares diferentes, desde,
1993 . Foi então' anexado à este local,
mais algumas atividades quejá estavam

em andamento.
, Pergunta: Porque a escolhadesse nome
e qual é a proposta da casa?
Janete; Inti quer dizer Sol na língua
quêchua, que é a língua dos Incas, e

obtive a certeza deste nome depois de
terfeito a peregrinação apépor cincó
âias, de Cúsco à MachuPicchu, na

'Trilha Inca e recebido aí, um
.

mensagem através deles, que eram

chamados de Filhos do Sol. E Liceu
daVida quer dizer escola que nos leva
'a uma maior compreensão do
processo da vida. 'O símbolo, que é um
circulo representando. o sol e o ciclo
de nascimento e morte, dentro a

estrela de cinco pontas, sendo um

pent�grama que exprime a dominação
do espírito sobre a matéria.

'Pergunta: O
. que significa a

espiritualidade na sua vida? Quais os

, caminhos que você percorreu até criar
o Inti?

'

Janete:Espiritualldadepara mim é a
base de tudo, porque é ela que me dá
a certeza da imortalidade do. ser

,

humano e o que é mais fascinante, é
que através das práticas espirituais

',constantes consegue-se alterar o

próprio mundo material. Há 14 anos
.lltrás, em 1983, após fazer o curso de
Silva Mind Contrai do Brasil, que faz
Parte da Academia Brasileira de

Ciências Mentais, iniciei-me através
da meditação. Quando comecei a
sentir os benefícios para mim e para
outros, nasceu uma forte intuição de
trazer para Jaraguá do Sul todo este

aprendizado que fui adquirindo
através de cursos e palestras.
Pergunta: Fale sobre as atividades e

cursos desenvolvidos no Inti.
Janete: Temos atividades permanentes.
em grupos, como a Yoga, terapia de

apoio àmenopausa, atividades gratuitas '

como a Profecia Celestina, meditação
da' lua cheia, rituais de Páscoa e de
Natal. E as atividades permanentes
individuais: reiki, shiatsu, tarõ,
numerologia, quiropatia,
magnetoterapla, massoterapia,
bioenergia, cristais, anjos, regressão à
vidas passadas, terapia gestáltica.
Fazemos também limpeza e,

'harmonização de casas e empresas e

temos atividades ligadas à cultura e à
arte: grupos de História 'da Arte,
Pintura eDesenho, visitas a exposições
e a museus. Cursos ligadas à

alimentação natural, curso de etiqueta
social. e viagens para lugares místicos,
como MachuPicchu, São Tomé das
Letras e caminhadas e cachoeiras.

Pergunta: Você acredita que a

tendência é de que cada vez mais

pessoas se voltem para o espiritualismo
e, em conseqüência, para os tratamentos
alternativos?
Janete: Com certeza. Pormais cética,
mais atrasada, mas alheia que a

pessoa possa ser quanto a isto, ela irá
sentir, sein dúvida, uma evolução por
menor que ela seja. Ela será como

todos nós pressionada pelo processo
natural da vida. Podemos sentir cada
vez mais que as situações estão

ficando muito desafiantes: menos
dinheiro, podemos 'comprar menos
bens materiais. E isto faz com que as

pessoas se
_

voltem para o

ESPIRITUAL. Emuitos começarão a
adotar terapi-as preventivas
alternativas porque. passarão a

,

compreender através da sua evolução;"
da compreensão, que irão atingir, que
nós não somos um corpo que tem uma

alma, e simuma alma que tem muitos

corpos: o corpo etérico, o astral, o

emocional. E todos estesprecisam ser

cuidados para daí então, 'não deixar
adoecer o físico.

Marcatto,
do Inti
Liceuda
Vida

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

PARA CORTINAS'
SOB MEDIDAS I

SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTe CUP�M� __ -:- '-- __ _Y�I�����3!:,�6!_9�X :

ua 25 de Julho, 1430
.

'

i ,

371·7332
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Confira aHistória

'� História de nossa gente não podeficar só nó

saudade", O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bario ele ltapocu

Há8anos
-Em 1989, (]prefeito IvoKonellassinava o decreton" 1.842/89 que "Declara
de Utilidade Pública as áreas de terra de propriedade de Eggon João da

SilvaAdnÜnistmdora LtdJz. De acordo com o art. �o, alínea I, do decreto-lei
n° 3.365, de 21 de junho de 1941, era declarado de utilidade pública, para
efeito de desapropriação amigável ou judicial, as áreas de terras seguintes:
4.447,71m2• localizadaàRi«l 412 (MaxWilhelm), zona urbana,' i869,29m2,
localizada no Iodo par da Rua 140 (Maximiliano HiendJmeyer), zona urbana;
8.410,00m� sendo uma ilha, localizada nosfundos do imôvel; a 35metros acima
daponte da RFFSA. zona urbana,' '1.220,00m� uma ilha, localizada ao Iodo, e
afastada lO,OOmetros da ilha, motricuJoda sob nO 16.048, zona urbana. Asáreas

.

emquestãiJdestinavam-seàconstruçãoáoTemúnalRodoviáriodePassag�irose
passavama integraroPatrimônioPúblicoMunicipal, na categoriade bemde uso

público especial:
Há6anos

-Fm 1991, o, diretor da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, sr. Alfeu
Hermenegildo;prometiaseempenharpara que�é 1993 estivesseprontapara.
funcionarafiaura extensão da escola, emJaraguâdo Sul, especializada em
nível de 2° Grau, atendendo reivindicação das comunidades do Itapocu.
Alfeu. era recebido em almoço, 1iO Parque Malwee, e assegurou toda a

viabilidade da implantação da escola nos cursos das áreas têxtil,
eletroeletrõnica; mecânica e alimentícia, destacando que a microrregião
comportava omercado de trabalho dosfuturosformandos.
-A Câmara de Vereadores de Jaraguâ doSul comparecia aoI" Encontro
Latino-Ameticano de Vereadores, em Santa Maria (RS), no Hotel Itaimbé
Palace onde estiveram os vereadores jaraguaenses Heins Edgar Raederp .

(PL), JoséRamos de Carvalho (PRN) e Evandro Tomazini Liscanotl'Fls),
.

ao lado dos 1.320 vereadores do Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e

Argentina.
Há4anos

-Em 1993, realizava-se no dia 21 de abril o segundoplebiscito da história,
levandomilhões.debrasileirosamanifestarasua tendência. Tratava-sedesaber
o que o eleitorqueria:Fonna.govemo - Monarquia ouRepública eSisteinll.
de Govemo - Pa.r/.amentarism ou Presidencialismo. Na região daAssociação
dos Municípios do Vale do Itapocu - AmvaIi - contava com 92.963 eleitores.
Feuaa votação, apareceuo resultado:paraRepúb1ica - 49.416 - paraMonarquia
- 12.353 - paraPresidenciaJismo - 40.369 eparaPll1'IIl1nßnlJirisnio - 23.�31. E
ficou tudo como estava - a votação choveu nomolhado. O articulista EgonL
.Jagnow, emseu 'Marcasdesabão' perguntava:"É, comestas 'marcasde sabõo"
éde seadmirarquemaisdametadedapopulação brasileira, segundopesquisas,
/tá uma semana apenas do plebiscito, não saiba. ainda a diferença entre um

regime e outro, entre um sistema e outro?"
.

Há2anos
-Em 1995, era instalado, emJaraguádoS� oConseüoMunicipaldaPrevMência
Social; com participação de representames dos empregadores, empregados, dó
INSS e aposentados, com o objetivO de buscar soluções para os problemas da
Previdência na região. Eram, ao todo; 1�mi!mbrosqueforam empossados, masa
cidade deveria receber um conselho com 36 membros, em junção de seu porte.
Segundo o supetimendetue estadual do INSS, Floriano Martins, a carência de
servidoresnospostosdoórgãona região, impedia,porenquanto; que issoocorresse.•
O Conselho Municipal tinha como finalidade encontrarformas de melhorar os
serviços na região, pennitindo a participação no controle e na fiscalimçõa do
sistemaprevidenciário, inclusive denunciandopossíveis irregularidadesjunto ao
Conselho Nacional.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (64) - APONTAMENJi

Quem, tiver alma e espírito 'capazes de sentir
diferentemente a vida emotiva e cívica, que é a

expressão da nacionalidade, percebe que entre

aqueles 29: 772 chamados brasileiros, pouco o

são, infelizmente.
'

"

Por alguma coisa do que por ferem nascido
. aqui, mas não tem afinidadescom os sentimentos
e os impulsos que caracterizam a alma
nacional. Por outro lado é bem certo que com a

qualificação de brasileiros estão nessas linhas
de tiro inscritos certamente muitos que têm

registro de nacionalidadefeitos nos consulados
alemães. E dedução do excursionista· daquele
tempo que haveria deficar escandalizado saber
que muitos, hoje, tem dupla nacionalidade,
alemã ou italiana, principalmente, que se

orgulham de pertencer a duas pátrias e tem

filhos estudando nas melhores escolas e

universidades da Europa, e ninguém tem nada
, contra, antes muito pelo contrário.

'

.

Deve-se concluir daí que realmente essas

linhas de tiro adestram braços inimigos epodem,
assim constituir um perigo militar?

.

Mais adiante, abrangendo oproblema na sua
complexidade, teremos oportunidade de atender
a essa interrogação.

A uma nossa pergunta sobre o

desenvolvimento de tais sociedades de tiro nas

colônias de origem alemã, obtivemos várias

respostàs concordes. O alemão colono, prefere,
entre outros esportes, o tiro. Não gosta de bilhar,
de futebol, das corridas e a respeito mesmo de

gosto musical, pode ter como expoente a

conhecida banda alemã. De resto as linhas, de
tiro, são em geral organizadaspelosfabricantes
de cervejas e outros líquidos potáveis. Junto à I

fábrica esses cavalheiros edificam um amplo
salão de baile - outro âivenimento predileto do
teutão � euma linha de tiros. Aos domingos e

feriados concorrem a esses lugares rapazes e

raparigas que fazem a sociedade dà terra.

linhas de tiro, o atirador que pela primeira
atinge o alvo, paga algumas dúzias de garr.
de cerveja. Vê-se que o objetivo éprincipalme
comercial.

O que choca o visitante não acostu

àquele meio, o que chega a-melindrar nas �

suceptibilidades patrióticas, é o espetáculo
'nos oferecem, quer sejam as.linhas de tiro, q
sejam asfâbricas, oshotéis, as casas comerei :
os asilos e até o corpo de bombeiros, com os s

.,

dísticos, as suas legendas e avisos em ale

Chega-se a duvidar que esses rapazes cha
.

teuto-brasileiros ou que enfeitam com o no

de brasileiros; sejam efetivamente filhos
amigos, acima de tudo nosso país, cuja líng
cujas tradições, usos, costumes, glóri
preconceitos, estímulos desconhecem e troe

pelos costumes, língua, usos, tradições e gló
.

alemão!
, I

. Nas folhinhas, nos quadros de parede,
''panneaux'', nas usadas legendas e dísticos

mobiliário, o que se vê é a exaltação sistemá
.

da Alemanha, do Kaiser, do imperialis
germãnico (?) e aperpetuação dofanatismo (?
sob as váriasformas,'que é sem dúvida agra

.

moléstia orgânica do espírito teutõnico.
Nos hotéisfolheei todos os álbuns e tivros

distrações. Tudo ,é� alemão e tudo qu
exclusivamente alemão. Numa dessas casas

.

um gramofone com todas as chapas de música
. cançonetas em língua alemã.

Contaram-me váriaspessoas que em Joinvil

como em Blumenau, como em Jaraguá, co
em Hansa, Brusque e todas as linhas colonial
houve, nas casas e clubes, danoitepara o dia;
notícia da ruptura de relações entre o Brasil e
Alemanha, uma retirada geral de todos

quadros que lembrassem a germânia".
Fritz von Jaraguá - 5/97.

Além da rápi4a industrialização do Vale doRio-Cerro, a agricultura não éâescu
mantendoplantações bem cuilladtls. NU11JllpassagemporRio Cerro até asfraldas
Serra de Jaraguá, subitamente um avüiofazia vôos razantes no Vale, o que intrig
o viajante; contudo, os moradores possuidores âe plantaçõe« de bananas depo'
explicaram: é um avião agrícola contratado para pulverizar a delicada plli
impedindo o contágio de doenças que destróem a cultura
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por Egon Iagnow

Lembranças dopassado

CARGAS E PASSAGENS
V� R"I/;,G,e;;'4�fi-<=:.-,) F!ua Procópio Gomes de Oliveira, 246'- Fone/Fax: (047) 371-0363

Quando se pesquisa sobre
a história jaraguaense,

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

"escondida" por aí!
Um dos períodos que

certamente mereceTin ·uma

pesquisa maior é o tempo em

que Jaraguá do Sul era
intendência distrital de

Joinville, até sua
.

emancipação em 1934. A
maioria nem sabe o nome

dós intendentes distritais.'
Encontrei uma nominata que
traz os seguintes nomes de
intendentes: Max Schubert,

. Victor.Rosenberg, Henrique
Piazera, Leopoldo Janssen,
ArthurMüller e Roberto

Marquardt.
.

Outra parte da história

que convém ser resgatada é
a história da colonização de

Rio da Luz, Garibaldi e
Jaraguazinho. Ali também

.

tem muita história
interessante para ser

contada.

.

O intendente diStritalLeopoldo Janssen efamOüz. Na casa vê-se afixada aplaca "IntenâênciaDistritalJaragu4 ".
Esta ficava na Rua EmOio Carlos Jo_urdan, ao lado do Bar Catarinense

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

.

/
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VARIEDADES - 4

CULTURA CATARINENSE

Blumenau em Cadernos

Apublicação culturalBlumenauem.Cadernos, que este
ano completa 40. anos de existência, está de roupagem nova,

acompanhando a modernidade de nossos dias.

FundaçãoCultural de Blumenau - ArquiyoHistórico "José
Ferreira daSilva" Blumenau emCademos tem o apoio cultural

.

de 37 empresas blumenauenses.
Na edição n° 4, de abril-de 1997, quetivemos a satisfação

de receber, contém um sumário dos mais valiosos: Fundação
Cultural déBlumenau: 25, deBráulioMaria Schloegel, Um

. Capítulo da História Brasileira: Santà Catarina, tradição e

atualidade à luz dos Antigos Planos Imperiais,' de Maria
LuizaRenaux, AMigração de Alemães para o Vale do Itajaí
(1838-1850): Processo Informal de Ocupação de Terras-de

. André Fabiano Veigt, A Criatura, de Niels Deeke, Código
de Posturas daCâmaraMunicipal daVila de Blumenau, Carta
do Imigrante Franz Sallentien - 1855, de FFanz Sallentien
Memórias/Geraldo LuzIVariadas, de Enéas Athanázio e

\. Duas Blumenauensidades Desaparecidas, de Theebalde
Costa Jamundá. .

"

Por intermédio da diretora, professora Sueli M. V, Petry,
cumprimentamos o Conselho editorial, Apoio Técnico,
DiagramaçãolEditoração, aProdução Gráfica e Reprodução
Fotográfica. Valeu inovar!

·.$'5·
euuJ4;

• I

. PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE .

JARAGUÃ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

fwt-� �idM SehNieht

FRAGMENTOS DA MEMÓRIA
Novas gerações - novas esperanças

llustramos·o trabalho do sr. Luiz. J. S�t'A,,,a com "mafoto feita"nui
semana antes da Cam.rata da Scar se apresentar em C"ritiba, sob a

regi"cia de Ricardo Felde"s, presentemente ·"a Alema"lra, .dirigindo o

Coral da Com""idade Eva"glUca Luterana de Jaraguá do S"l, ao e"sejo
do 90°ano defundação do igreja em "osso meio. Foi s"cesso "0 Álvaro de

Carvalho, como o foi niJ 'Cidade Sorriso'

Os nossos fragmentos de hoje
são essencialmente consagrados ao .

futuro. Temos observado diversas

manifestações culturais das nov,as
gerações,desenvolvidas em grande
parte pela classe estud8ntil. Sob este

aspecto, queremos rememorar a

. magnífica apresentação efetuada

pela Camerata da Sociedade de
Cultura Artística - SCM, de Jaraguá
do Sul, com a sua jovem Orquestra
de Cordas, no Colégio Estadual do
Paraná, em Curitiba, em maio do
ano passada, a qual tivemos a

satisfação de assistir em companhia
de duas atuantes jaraguaenses, Ilca
Rau de Mio e Márcia Sant'Ana
Puppi.

Dirigida pelo competente
maestro Ricardo Feldens, e

partilhada pela renomada
concertista Leila de Paiva, a

Camerata da Scar executou
ötimo repertório de müsica
erudita, e retratou-muito bem o

empenho e a capacidade das
novas gerações.

Com o elevado estágio já
alcançado pela orquestra da Scar,
evidenciou-se o valioso estímulo
dageração atual de jaraguaenses
para os novos e promissores
'cultores: da música. A

contribuição que vem sendo
desenvolvida pela 'sociedade e

.

pelas 'classes produtoras, tem sido

rmííto importante para a

consecução do grande projeto do
Centro Cultural de Jaraguá do
Sul. Tem o mesmo a área de

Gráfica e

Editora CP Ltda�

Rua Walter Marquardt, 1180
FoneiFax:,371-1919 372-3363

construção projetada em 6.977
metros quadrados, dentro .da

propriedade de 25J�90 metros

quadrados, que permítirã a

constituição de completo e

marcante Centro de Arte e

Cultura, para o

engrandecimento 'crescente
.

de

Jaraguä do Sul.
Nesta oportunidade,

lembramo-nos que o CORREIO
DO POVO, um paladino.das boas
causas, tem prestado a .sua

eficaz colaboração à

concretização do .meritõrio
empreendimento.

Complementando as nossas

proposições iniciais, queremos
assinalarmais uma significativa
expressão da área estudantil,
através da encantadora poesia,
de autoria da Grasielle
Markus Ceregatti - 5a série, 10
gràu - que consideramos .um

Hino de Amor das novas

gerações; e a grande esperança
das atuais. Dedicamos
calorosos votos de parabéns à

jovem autora', e, por extensão,
an conceituado Colégio.
Pesitivo, pelo seu magnânimo
Concurso de Incentivo ao

Desenvolvimento Cultural.

CONVOCAÇÃO
A Comissão Provisõria em prol da formação da

Associação de Psicôlogos, convoca todos os

psicólogos residentes.em Jaraguá do Sulpara se

fazerem presentes na Assembléia Geral dia 4/6/
. .

. A

97, às 19h, no Espaço Cultural da Praça Angelo .

Piazera, com a seguinte ordem:
.

- Leitura e aprovação do estatuto
.

- Eleição da diretoria e conselho deliberativa.
.

,; ,

Jaraguá 'do Sul, 26 de maio de 1997

Comissão Provisória

DEEDITAL
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Frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos.
Laticínios e Carnes E�aladas de alta qualidade.

�i SUPERMERCADOS BREITHAUPT

Sexta-feira, 30 demaio de 1997

VIDA ROTÁRIA

Rotary Iaraguâdo SulouvePolíciaMilitar
Jaraguá do Sul -

Numa das últimas
reuniões de serviço do

Rotary Club Jaraguâ do

Sul, os seus integrantes
acompanharam uma

interessante palestra do

capitão Kumlehn,
comandante da Policia
Militar aqui sediada.

Na oportunidade, com
gráficos elucidativos e

com estatísticaspôs apar
dos rotarianos, as

\

atividades desenvolvidas

pela corporação militar
na região, ele como "gerente" enfatizou, a frente de uma' centena' e meia de homens a se dedicar à segurança
e tranqüilidade dos moradores, do comércio e indústria, apontando com rarafelicidade os pontos críticos que
ainda remanescem; não obstante o empenho de reduzir os acidentes, especialmente nos dias chuvosos e sua

.

' .

localização de maiorincidência. crimes - contravenções, o telefone 190 (coisa séria e não para gozações de

irresponsâveis), o tráfego que a eles compete controlar, onde o capitão Kumlehn mostrou com irrecusáveis

percentuais, de que 30%dafrota é infratora e 40% dos veículos estão com documentação irregular. Foimuito
proveitosa a palestra e o brioso militarfoi muito cumprimentado por isso.

Beira Rio Clube de Campo
Futebol Suíço - Resultados da oitava rodada:

.

Acaraí4x3 Baependi, João Pessoa lxO Juventus, Aliança 2xO Estrela e Botafogo 5x2
Caxias.

.Artilheíro: Gerson (Caxias) 11 gols.
Goleiro menos vazado: Nagel (Juventus) e Dijalma (Aliança) 1,2 gols.
O torneio está sendo disputado numa só categoria, com rodadas às· terças e quintas-

. felras, apartirdas 18h45contando com opatrocínio do LojãoBeber, 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 diàs 24 e 25/5, em comemoração aos 25 anos do clube.

. .

Venda de títulos: continua a promoção para a venda de títulos patrimoniais em três
planos de pagamento:
Plano A: à vista R$ 1.085,00
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

SOCIAIS

Os 96 anos de Leonardo
Honra-nos muito noticiar a passagem do

96° ano de vida, do estimado sr.. Leonardo
Schmitt, que vem a ser primo do sempre

, pranteado cidadão honorário de Jaraguá do .

Sul - Arnoldo Leonardo Schmitt, quefoimuito
cumprimentado, em especial o sobrinho,
engenheiro Antônio Carlos Werner, nosso

longamente conhecido, pelas suas oportunas
intervenções nas construções de estradas que
ofereceram oportunidade de Jaraguá do 'Sul
atingir o seu grau de desenvolvimento:

MEMÓRIA JARAGUAENSE

, Tio Eugênio

o que faltou para contar...

(XX)

Visitava a Estação Ferroviária ("CP", ed. 1.220, de
22/4/44), o minis�ro da Viação. e ObrasPúblicas, general
Mendonçaldma e os coronéis CostaNetto, supenntendente
geraldas empresas incorporadas ao PatrimônioNacional
e

-

Durival de Britto e Silva, diretor da Rede de ViaçãO
Paraná�Santa Catarina e auxiliares. Visitavam a Estação
Ferroviária e os jardins, que servem a uma das mais

importantes regiões da zona norte catarinense.
A inauguração estavaprevistapara 22/10/44, adaEstação
RodoviâriaeJardim ''LeônidasHerbster''(''CP'', ed: 1.246,
página 1, de 21/!0/44). O interventorfederal dr. Nereu
de Oliveira Ramos era recebido na Rua Benjamin
Constant (atual Max,Wilhelm), na cabeceira da ponte
"Dr. Abdon Batista", às 9h30 (a antiga, de ferro,
'coberta), recebido pelo povo, escolares, operários e

associações esportivas.
Às -lO horas tinha lugar a inauguração da Estação
Ferroviária e Jardim't'Leônidas Herbster", sendo o

discurso'de saudação e inauguração feita. pelo diretor
do CORREIO00 POVO, sr. ArthurMüller.

Seguia-se o desfile dos acima mencionados, a que, se

juntavam ciclistas e representantes da colônia.
Às 11 horas partiam pela litorina, para Corupá, onde
seria inaugurada a Intendência Distrital, falando na

ocasião o sr. Waldemar Luz.
Às 12h30 realizava-se uma churrascada no parque do
Seminário Sagrado Coração de Jesus, oferecido pelo
prefeito Leõnidas CabralHerbster, saudando o. padre
Marcos dos Santos, então reitor. Às 15 horas

regressavam, procedendo a inauguração do retrato do,

governador, no ClubeAimoré, abrilhantadopela banda
do 13° BC e homenagenspelos escoteiros vindos de São
Francisco do Sul, seguindo a comitiva do dr. Nereupara
Blumenau. Voltaremos. Até a prôxima:

...
,.
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NOVIDADE
r:::srA informação acabade sair
do fomo. Jaraguá do Sul, ao

que tudo indica, ganhará mais
um reforçoem suas badalações
noturnas. A equipe daFábrica
n, de Joinville,já está à procura
de umà área para se instalarem

. nossa cidade e em breve

anunciaráadatade inauguração
do empreendimento. Sem

dúvida,mais umaboaopção de
lazer para a juventude
jaraguaense.

/

MÚllCA NA PRAÇA
r;ifFNeste domingo (1), às 19

.

horas, os afinadosmúsicosEd.
Jamaica e- André Pereira

estarão com a sua banda na

Praça Ângelo. Piazera

apresentando um show com o

que há de melhor na nossa

MPB.

NOTREDAME
r:::sr A banda curitibana Sr.

Banana, autora do sucesso

Dignidade, desce a serra no

dia sete de junho, sábado, para
NA TEllNHA . descarregar toda sua energia

r:::srAssinantes deTV a ca� pop no palco da Boate Notre
terão a oportunidade de

assistir, neste sábado (31), a
partir das. 21h30, pela Rede

Viva, o show do cantor e

nesta sexta-feira, às 22·

horas, a. banda de reggae
Inner Ctrele, que se tornou

conhecida dos brasileiros

através dos
_

hits Bad.Boys,
Games People Play, Black
Roses e Summer Jammin',

J. QUEJT
r:::sr A colina dançante do

Bairro Fortaleza de

Blumenau, a agitada Rivage,
dá um chega pra lá no frio e

.esquenta a juventude da

região colocando no palco,
hoje, uma das bandas

sensações do momento, a

Dame. Em virtude do feriado mineira J. Quest.
de Corpus Christi, a Boate

Notre Dame informa que não

estará funcionando neste final

compositor mineiro Sílvio. . de semana.

Brito, gravado no Ginásio de

EsportesArtburMüller, no dia INNER elRelE
Iü de . maio, durante. r::trO Ginásio de Esportes

FRACA

DIVUl�AçiO
r:::srCantor e compositor de
renome internacional, o

violonista João Bosco foi

obrigado a cancelar seu show

homenagem aoDia das Mães. Ivan Rodrigues, recebe, que estava marcado para o

CU's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 37.1�2847

Av. Mal. DeOdoro da Fcmseca, fJ7
,

. Fone: 372-3225

último dia 27, no Teatro

Carlos Gomes. Motivo:

baixa venda de ingressos
antecipados. Uma coisa é

certa, a fraca divulgação
colaborouem muito, para o
lamentável cancelamento do

espetáculo ..

nativos padungues, c

mulheres cultivam

estranha vaidade: enfeí
"\

os ,pescoços 'com ar
.

a cada ano, vão se a

estrangulando. Os
.Ó»

coços crescem até a

girem o fantástico c

primento de quase
metro. São as mulh

girafas.

INGLÊS

WISDOM®
CONVERSAÇAO

180 horas pra
vocêfalar inglês!

RuaÂngelo Schiochet, 118
FoneJFax: 371·7665

eURlonDADE
r:::srA leste da Birmânia, no
Estado, de Shan, moram os

Robson da Costll Bastos 8 JanafnaNascimento

EH �'N7"N'�
r:::srEmpresário da noite, César SUva, conftrma para a C
Expressão, em. primeiríssima mão, a realizaçã9 da final
GAROTA ESTUDANTIL de. Jaraguá do Sul, para o dia 1l.
Julho, na Boate Notre Dame. Cerca de 15 estabeledmentAlt
ensino já anunciaram participação nesta primeira edição
concurso.

Artigós para esta co/una devem ser enviados para Rua Jo'o Pico/H,
246, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-590; Se preferir. para àS fu.

. 371-19190u372-3363, aoscuidados desteco/unista.

,

FONE: 371-5309

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



assificados do
JARAGUÃ ,DO SUL E REGIÃO

371-191
. SEXTA�FEIRA, 3D, DE'MAIO DE,1997

-.

'� ��9P�1!��
Corsa vermelho G

.

1�5
Tipo vermelho . G 1994
Kadett vermelho A 1993
Versailles marrom A 1992
Monza verde A 1990
Gol branco A 1990
Chevette' vermelho A 1989

OpalaDipl. preto G 1998

DelRey prata ,A 1988
Monza cinza A 1987
Santana

.
vermelho A 1986

Uno prata A 1986
Chevette vermelho A 1986
Chevette branco A 1985
Chevette branco A 1984
Chevette vermelho A 1983
Fus,ca bege G 1978
Fusca yermelho G 1976
Fusca bege G . 1975
Fusca . bege G 1974

IIINTIMUSIl
ACOMPANHANTES

UiERTE�SDESEJOS
MAISSECRETOS!
SIGILOABSOLUTO

ATENDEJARAGUÁEREGlÃO

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075

Consertos e ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras • ar condicionado residencial e central.

'Rua José Emendoerffer, 1183· fundos'
Nova Srasl1ia - Fone: (047) 372-2986

.

Jaraguá do Sul" SC

,
VENDE ..SE: Lindo apartamento, novo, 125m2,

100'metros do mar com vista para o mar na prala
de Bombinhas/Se. Valor R$ 50.000,00.

'

.

Vendo por R$ 35.000,00. Aceito carro ou troca,
por apto/casa/sítio. Tratar (041) 452·2360 '

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

vezes, vá direto a vidraçaria STEINERT.
,

ACABAMENTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE HÁ 20 ANOS NO RAMO

Rua WalterMarquardt, 645
.

Vil. Nova ... Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-0353

., EDIFíCIO TOWER' CENTER
CONSTRUÇÃO EM CONDOMINIO - PARCELAS CORRIGIDAS PELO CUS (SINDUSCON/SC)

SALÁS COMÉRCIAIScom 1 ou' L O C A'L I Z· 'A'" c A- 'O2 garagens, copa. swc e distribuição
"

.

. interna de acordo com a necessidade do ,

,

,

'

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

APARTAMENTOS

TlPO.1 E2:

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

sacadacom

churrasqueira, BWC,
copa, cozinha,

I

lavanderia, 2 vagas de

garagem. A partir de R$
1.047,80mensal

I suíte.il quarto, sala

estar/jantar, sacada

TIPO 3 4 E 5
' com churrasqueira,

" : BWC, copa/cozinha,
'lavanderia, I vaga de

garagem. ft... partir de
R$673,88 mensal

,
,

VENHA CONVERSAR
CONOSCO!

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

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421· sala 102· Fone: 371·631Q· Jaraguá do Sul· sc
. .

'.

PROJETO: ENG- VARA BLOSFELD

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



CORREIODOPOVO .'2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá
.

do SuI,'23 demaio de 1

Irolla
'lM,Q.;\V·iEiJ.Sii·a.;:'Ti.I)-J_ .v

CRECI 001387 • J

LOCAÇAo
C6d. 629- Casa de madeira cl3 qtos, banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem • R. Amauri
Schug, 81 - Barra do Rio Cerro - R$ 280,00

C6d.134 - Casa de alv. cl 180Jn2,3 qtos., copa,

�zinl'!a, área de serviço, d!Sp8.nsa, garagem,
terreno cl 240m2 na R, Pe. Aloisio Boeing - barra

do Rio Cerro - R$ 55.000.00
C6d.142. - casa mista cl 104m2, sendo 3 qtos.,
sala, cozinha. 2 BWC, Oep. empregad,
lavanderia e garagem l'Ia Rua 271, nll 35 - Ilha

da Figueira - R$ '40.00.0,00
C6d. 143 - Casa de alv. cl 120m2 na R. Elpfdeo
Martins nll307 -Vila lenzi - R$ 35.000,00
C6d•. 149 - Casas mistas cl 1�()m2, em terreno

de 450m2 (uma casa cl 120m2 e outra cl 50m2)
nas proximidades do Motel CaSAI:\ _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. Agnáldo José de

Souza, 170 - Chico dá Paula· R$ 38.000,00
C6d. 420 - Terreno cl 1.062m2no Condomfnio

Azaléia - R$ 23.000,00
C6d. 421 - Terreno cl 721,57m2 no Condomfnio

Azaléia· R$ 20.500,00
C6d. 422 - 2 terrenos cl 300m2 càda, na R. Willy
Mahnke, centro - R$ 40.000,00 cada.

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
.

CoeI. 637 - Apto. 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 FI$
150,00

C6d. 652 - Salas comerciais na Rua Julio

Tavares da,Cunha'Mello - área de 180m2" R$
1.000,00 e área de 70m2 (próx. a Verdureir� da

�aquel)

Parecer CQmercial
Incorporaçio

Vende": Administra
Compra - Aluga

DEFRONTEAOfÓRUM
CRECI00177ChJ

.

FONEIFAX (047) 372-2990
. CELULAR 973-9089
JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
Cód. 140· Rua 26 de Julho, com 2 'qtos. sala. copa, coz. ·lavend:. ewc • RS 36.000;00 Neg.
Cód. 213 .Apt�. na l'1liWa•.,Marquardl. _cma do SorvetIo II. com 3q!ca....Ia. coz, 1avÍndiria,.ewc...cada com çhull8squalra. garage, aptos de esquina
• RS 80.000.00 • !1811.
Cód._ • AptO. na Joio PIcoIH. com 2 q!ca. sala. copa. cozo bwc. 6,.. de aarvIço fechàdl e aber!a. garagem· RS 40.000.00 • nego
Cód. 271 • Apartlmanto em ltalaf. pr6x. a Faculdade· RS 20.000.00 • nego

.

,

V6r101ip1os no condOmfnlo Dona AlzIra. Ia..... de bailo do Rio Branco. com 3 (11os. demala dependência, '. n&gI!CI6vei.
CASAS
Cód. 41· Casa mlalana rua:Wall8rMarquaRll, 18Om1. 3qtos. sala. coz.. ewc. garagem. etc. Terrenoc/847mtaando 17.00m defrente, elW8lenlepontocornerclal
• RS 80.000.00 • Neg. ao lado do SorvetIo II

.

Cód. 101· ca� na Lutz G. A'JfO«J, com 3 qtos. 2.aaIas. coz., ewc. dlapenaa,6_ de serv•• garagem • RS RS 50.000.00 • nego .

C6c1. aoi • ca.. na l'1li Angelo Barufll. com 2 q!os...Ia. COI, ewc. lvanderia, garagem· RS 27.000.00 nego
C6c1. 148 ·ea..,na rua FrancIeco Huaka. com 3 qtos. Mia. copa. coz. éonjunta. eWC.lavandella, garagem· RS 45.000.00 nego ,

Cód. 211· ca.. na rua Luiz G. Ayroeo • .,.,.gu6·EsqIHlRlo. com 3 qloa, 2 aaIas. COIII. coz.. 2 bwc. lavanderia. garagem para 2 canos. terreno'com 4OC)mI. RS
��OO

.
.

Cód. 212 • Dua,_. de alvanarla defronte aWeg II, com 3 qtos.• e der ,ala dependências· RS 45.000.00 • nego .

C4cI.71·c..IIIII'lllJaIo PIInIMchecII,•••com2...... 3q1D8,CCIII' ....-..Bwc, fIIIIIIIIIII, .....,com·414m1+_dllIIMIIh·.....OOO'OO· .....
CII'IO, 1Irrano,......_pertt "

.

C4Sd. 12· ca.. na Rua Alberto Santos S. Dumont • com .. quartos, aando um com�ft. e demala dePendênCIa•• aceita carro. tl9C8 por ch6cara • negocIIIwl.
Cód. ""Casa dealv. _101. Rozza. p!Óx. ao BoIafogo com" quartos. uma sufte e demais dependência•• RS 55.000.00· nego aceita casa demenorvalor. carro...
C4Sd._ • ca.. na Bailo do Rio Branco. rua Vllra Flacher. com 3 quartos. demal, dependências. 6IIma IocIIllzaçlo • RS 95.000,00
GA&JIOEa
Cód. 202 • Na rua Rodolfo HufIienuessIer, pr6x. a Dua, Rodes Industrial - RS 70.000.00 nego ótimo para depósito e transportadora,
Cód. 114·ÓIImogalpio. pr6x. aR_1Iva BraIIhaIlPl, com uma 6nsade7.5cio,OOmI.localizAldoa100mlldoasfaJto. com 2.2OOmtdeconstruçlo· RS 120.000.00
neg.

.

TERRENOS
Cód. 111· T8fNI'IO VIla Nova. coni 382ma. RS �.OOO.OO • Neg.
Cód. 111- Terreno na Ilha di FIgueIIa. de 45()m1. RS10.000.00 nego
Cód. 201· Tell8llO na lateral di JoM T. Ribeiro com 587m"· RS 15.000.00 ou RS 5.000,00 de entrada + parcelas
C4d.1t. "T:erreno�honl8a Clluma, de 4OC)mI. RS 16.000,00· nego ,

C6c1. '". Terreno no Iot. ArÍllzade com 525mt. RS 16.000.00· nego
Cód. 1... Terrenos no 101. $lo Cl'IIiövlo. com 398.4Om" • RS 10.000,00 • nego
Cód. '". Tell8llO no Iot. Dona AlzIra· RS 15.000.00' RS 17.000.00· nego
Cód. VI· Terreno no Iot. AzaIeIaJaragu6·Esquartjo. com 129m". RS 25.000.00· nego
Cód." • Terrenos no 101. Olvln6polls· Ilha da Figueira· RS 11.000.00 e 13.000.00 • nego
Cód. 11O·ApnMIIe�"'a__noLot.En!Gt·Berni·Hf11.14141,00·,..
Cód. 141· Terreno ne rua JoM T: RIbelr9. com 0427,5()mI· RS.15.000,OO· neg.
Cód. aeo • T8fNI'IO pr6x. a Faculdade com ".700m"· RS 80.000.00 • nego
Cód. 231 • Terreno VIla Nova com 575m1· Pr6x. a Gatos E AIos • RS 30.000.00 • nego
Cód. 223 • Terreno Lot. JUII8I'IIÍ18 com 375m1· RS 14.000,00 • Neg.
Cód. _. 'T8fNI'IO Lot. -'uvantUl com 455m1. RS 15.000.00· Neg.
• Vende-.. terrenos no ResIdencIale�rten. Próx. Cond. Amizade· 611ma. condlç6es de pagamenlOl.
Cód. ao - Terrenos no Lot. PiermaM. VIla Lanzl· RS 32.00 o ""

.

C6cI: 213·T._ p!Óx. • Duas Roda,lndu,1rIa1 com 512in1· RS 50.000,00 cada
C6c1. 214 • Terrenos p!Óx. • Duas Rodas Industrial com 576m1 de esquine· RS 80.000.00
ALUGA-8E
UmeplO. noeclffc:lo ......com3� .....-.........dI......... Illlllc,IIvMCIIrIa....gngem
OUftlnel. ne rua: Arquimedes Dantas· 150.00' nego
Sala comarclal defronte ao F6'rum • 2sO.00 • nego

RuaMarechal Deodoro da Fonl8C8, n' 1594:
Jaraguá do Sul· SC

FONE(04�)
372-0153 -371-6475,

CAECl1762.J

VENDAS:
APARTAMENTO: cl3 quartos. sala. copa, cozinha, área de serviço; banheiro,.
sacada. garagem. Vila Nova Edlffcio VilaNova, .

CASA ALVENARIA: cl 3 quartos, 3 banheiros. 'sala, copa. cozinha, garagem.
escritório. churrasqueira, dep. empregada. Centro.
CASAALVÊNARIA: cl 3 quartos. 2 banheiros, cozinha. saIll. área de ser:vlço,
garagem. TR�S RIOS 00 NORTE.
CASA DE ALVENARIA: cl 1 sufte, 2 quartos. 2 banheiros. copa. cozinha, sala;
área de serviço. garagem. CHICO DE PAULA -

CASA DE ALVENARIA: cl4 quartos, sala. copa, cozinha. 1 banheiro e garagem. \.

VILALENZI
CASA DE ALVENARIA: cl 3 quartos. sala, copa; cozinha. área de serviço. +
quarto de empregada. VILA LALAU . .

.

CASA DE ALVENARIA: cl 2 quartos, sala. copa, cozinha, 1 banheiro, área de
serviço. garagem. VILA NOVA .

CASA DE ALVENARIA: cl 1 sufte cl hidrom8S$8gem. 3 quartos, sala. copa.
cozinha, área de serviço. dep. empregada. churrasqueira cl salão de. festas,
dispensa e garagem. JARAGUÁ-ESQUEROO.:
TERRENO: cl981.75f112· JARAGUÁ-ESQUEROO
TERRENO: cl 510m2 - VILA NOVA
TERRENO:a�LO�ENTO�ARDT
TERRENO: cl329�VILA NOVA
TERReNO: cl 475,3()m2· VILA NOVA

LOCAÇÃO
CASA ALVENARrA: cl 3 quartos. 2 banheiros. sala, copa. cozinha. área de

serviço e garagem pl 2 carros VILÃ NOVA
'

CASA ALVENARIA: ,cl 2 quaitos. 1 banheiro, sala. copa. cozinha. área de

serviço. garagem. VILA NOVA
.

CASA MADEIRA: cl 2 quartos. r banheiro, sala. cozinha. garagem. VILA.
NOVA

.

Valorize Seu Imóvel
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone·

372-309.0'

NSEN

CONS7RUIR?
'

REFORMAR?
CON7RA.,E A MELHOR!

EMPREITE I RA
PINHEIRO
Mão de obra especializada
Serviço de Terraplanagem

R. Felipe Schmidt, 115 - Fones: 372-2486 e 973-973

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



Jaraguá do Sul, 30 demaiode 1997 CLASSmCADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO -3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973s5406

APARTA,MENTOS

mar CASAS Bin'
nPO ENDEREÇO ÁREA(MZ) NIl QUARTOS VALOR ,R$ OBSERVAÇÕES ;

Construída Terreno
AJvan. Rua AntOnio lOstanIslau Ayroso, 495 • VIII! Lenz! 1'70,00 660,00 ..04 75.000,00 AceMa casa ou terreno
AJvan. Rua Luiz Salier, 63 • Berre do Rio Cerro 140,00 300,00. 03 50.000,00 Condições de pagamento á combinar

.

AJvan. Rua José·Narlol sln'·· Ana Pauli! 195,00 468,00 03 7Q.000,00 AceMa casa ern Blumenau
AJvan. Rua Joio da Cruz de Souza, 35 • Cohab VIII RIU 135,00 500,00 04 30.000,00· AssumIrfinanc.I20_combasedeR$24,OO
AJvan. Rua BolIvla, 71 • Czarnlewlcz

.

118,00 462,00 03 37.000,00 Condições de pagamento à combinar
AJvan. Rua Irmilo LeloMagno· Lot..mentoCha� 300,00 888,00 03 230.000,00 Coridlções de pagamento à combinar
Mista Rua Glardlnl Lenzi • .Agua Varela • 75,00 343,73 03 22.000,00 Condições de pagllmento à combinar
Mista Rua Alberto Klltzke, 187· VIII! RIU 102,00 420,00 03 23.000,00 AceRa troca por casa
AJvan. Rua Goiás, 53 • Vila LanzI 100,00 542,40 03 80.000,00 AceHa casa em Jaraguá
Atven. Antonio Carlos Ferreira, 1417·VIII Lenz! 288m· 750,00 05 130.000,00 Aceita troca .por aptos.
Atven•. FranciscoHusckil,nt1030·� 115,00 560,00 ' 03 43.000,00 Aceita imóvel até RS 10.000,00
·ÀIven. Rua614, ntl.007·lIIpocuzInhO 106,00 435,00 04 18.000,00 Aceita !)lIreelamento.ern 4 mesas
A1ven. Rua Roberto Saldei n' 84 • CORUP,A • Cantrll 200,00 1.284,80 04 180.000,00 Acelta·se imóveis ern negócio
Atven. Rua SAo José n' 37 140,00 1.416,00 04 100.000,00 Condições à combinar
Alvan. Rua Francisco Freiberger, n' 70 • Centro 530,00 850,00 04 180.000,00 Aceita-se propostas
Mista Rua Aldeno JoséVieira, n'123 -Guaramlrlm 70,00 1.063,25 03 43.000,00 AceHa trOá pi casa em Jaraguá
Atven. RuaJoaqulm Fco. de Paula, n'l58 casa cl 110,aom2e sala comi cl 119,aom" 03 150.000,00 Condições de pagamento à combinar

Condições de pagBlllento à combinar
Financiamento'de 72 x de RS RS 884,00
Assumlrflnanciamento 135.m_ com baSe de RS 1.300,00
Assumir financiam. de 48m_ com presto 1 ,34!7 CUB

Condições de pagamento à combinar

R. Joio PIocUI, 104-2' andar frente
Ed. Sclilochet· lO" aridIar
R. Berilo do Rio Branco, 780 - EdHrclo Schlochet • 8" andar

R. Fritz Bartel s/n' - Res. Re!noIdo Barte!

03

03

03

03

03

48.000,00

.42.�00,00
42.500,00

.

18.()OO;00
110.000,00R. Marina Frutuoso· Ed. Dlanthus

TERRENOS
ço

19.000,00 .

. 15.000,90
6.600,00

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
100.000,00
4.500,00

Rua Prefeito José Bauer· Três Rios do Norte
Rua Otto Meier· VII. Lenzl
Loteamento Santo Antônio • Tria Rios do Norte
Rua Euzébio Depoy - .VII. Nov.
Rua João Januério Ayroso (pr6�. Arroz Urbano)
Rua'Alberto Klitzke ao.lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro Roeder - Águ. Verde

.

Rua 620 • Lateral da Manoel Francisco de Costa
Rua Victor Rosemberg - Vila. Lenzl
Rua ToméZ Francisco da Costa - Centro
Rua Amazonas - Centro

..

Rua Walter MarquaRlt (frente ao 2820) a.1TII cio Rio Cerro
Rua Bemardo Dombusch esq. cl rua Ney Franco
Rua 748 -lat. Recreativa Màrisol Ilha de Figueira

2.180,25
375,00'
360,72

13.000,00
345,00
420,00
364;00
499,80
510,00
371,00
385,70
8GO,00
625,75
450,00

..

cOndiçõeS de.pagàmento à combinar
Parcela·se. Entrela de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à.combinar
Con(jjções de' pagamento à combinar
ACeita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à 'combinar
Aceita parcelamento .

CondiçOes de pagamento é combinar
Condições de pagamento à combinar,

.

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA

. ESCRrrÓRIO
Computadores. máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, fax, arquivos,
cofres, roupeiros,
cadelr.s, escrivaninhas,
armárl.os, 'ventiladores,
bebedouros, móveis .

escolares, móveis e

suprimentos para
Informática, etlquestas,
quadros, estantes de aço
e outro.s.

ASSISTtNCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

'FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUAYENÂNCIOOA
SILVAPORTO, 353-

·FONEJFAX:
.(047) 372·1492
JARAGUÁDOSUL

sc

Manutenção
'Contrato'

. Treinamento
. RuaEdwardKriscb,344

LaU. DR-280· Sentido centr:o • Ferj
r lombada 1· esquerda

Fone: 975·1269
89254-510

Jaraguá do Sul- sc

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

inclusive MOVEIS SOB MEDIDA a preços e prazos imperdíveis
: VENHA CONFERIR!
DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR.;.280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131
Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto ,)

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



CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

APARTAMENTOS

CENTRO
.

EDlF�RI!S.DUNKER EMCONSTRuçÁONOCORAÇÁODACIDADE2E3
'QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR

'

Ed. Carvalho - Apto. cl 193m2 (3R pavimento) - 3 qtos. sendo uma surte
e demais dependências. R$ 90.000,00

.

Exc&lente cobertura no Edlf. Riviera cl 246,001Jl2 � pröx, ao Beira Rio
Clube deCampo ,

.

Ed. Sehlochet -Apto. cl 121,781Jl2-10o andar-3 quartos sendo 1 surte,
demais dep. - RS 35.000,00 + financiamento..
Ed.Magullu - Apto. cl 521Jl2 -1 R andar, 1 qto, sala, coz., ewc, lavanderia,
garagem - RS 29.200,00
Ed. Menegottl-Apto. cl 2 qtos., + dep. empregada - 5R andar - Av. Mal.

.Deodoro - RS 40.000,00

.
.

VILA NOVA - locallzaçio nobre - Casa em a1v. e/ 196Ín2 em terreno cl
865m2 - 3 quartos, sendo 1 suite.

.

CENTRO - Excelente casa em alv. cl aprox. 200m2 - Rua Domingos da Nova
SÃO luEs - Casa em a1v. cl 142m2 em terreno medindo 392m2 - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176m2 - 4 qtos. sendo uma suite.
Localização nobra, .

.

SÃO lUrs - Casa em alv. cl 3' quartos, demais dep. - R$ '45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 15Qm2 em terreno cl 7.500m2 .

- Rua Bertha Weege.
JOÃO PESSOA - Excelente casa em aIv. cl 124iJl2 mais anexo cl 24m2 e
terreno cl 420m2 - RS 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Casa em aIv. cl 11 Qm2 em terreni; cl 345m2 - 3

quartos, 'demais dep.
.

JARAGUÁ-ESQUERDO· Casa em a1v. cl 140m2 em terreno cl 35Qm2 - 3

quartos, sendo 1 surte, demais dep.
CZERNIEWICZ - Casa em aIv. cl 192m2 em terreno cl 504m2 - 3 dormitórioS,
demais dep.
VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno C/1.139,76m2 prox.
Beira Rio.
NOVABRASfllA -Casa em alv. cl 21Qm2 em terreno cl45Qm2. 3qtos, sendo
1 surte.
VILA NOVA - Casa em alv. cl 112m2 em terreno CI 452,33rn2.

éASAS

� Compra - VelUÜ

rtaà' 'Administra Im6veis

P IAZERA ImplanÚlç� e

I
Vendas de
Loteamentos

. CRECI1713-J

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

�one/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,
(Ilha da Figueira)
terreno 450m2 -

R$ 21.000,00

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 1 (jmeses - Próx •

\

'ao Fórum e ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA"Terreno de esquina cl579;00m2

CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes. lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pe.ssoa. Terreno cl1.548m2 edificado

cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

margens da BR-280 - R$15.000,00

CENTRO - Terreno medindo 420m2 s/'benfeitoria - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 57.000,00

JARAGUÁ-ESQUERDO -Cond. dasAzaJéias terrenocl721 ,57m2

JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno medindo 495m2 sem benfeitorias.

CEN!RO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

benfeitorias.

RIODA LUZI - Terreno ruralclaprox.. 105.000m2s/benfeitorias,

SALASCOMERCIAIS
EDIFfclO MARK PLACE - Térrea e ,no 60 andar � Rua

&� ·371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197.

IMÓVEIS CREC11741-J

COMPU • VENDE • LOTEIA • ADMINISTU.· INCORPORA

Df . Qtos Gar Bairro EndereçolPooto ReI• .PreçoR InIonnaç6es Gerais

CasaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.S62m2 - Pareela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Mareos V. GiroUa, 4i4 85.000 Aceita carrOlItIlóvel- valor
CasaAlv. 180

'

4 2 Centro
.

R. José Enú1Iendoeder, 1�9O 80.000 Troca por apartamento
Casá Mad, 60 2 I Corupá R. Ludowico Weiler, 210 '12.000 Aceitapan:elar!carro
CasaAlv. 220 3 . I Vieiras R. Adolfo. Tr:ibess, S' casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke

-

30.000 Aceita casa demenor valor
Casa Mis, 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro at6 RS 8.000
CasaAlv. 48

.

2 Guaramirim R. 84 V. Nova (Gu8riunirim) 12.000 Aceita terreno em Jaraguá
Casa Alv.. 98 3 I AnaPaula R. 710 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceillliote
Casa Alv, 93 3 I Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro
CasaAlv. 98 3 I Rau R. 363 - Pröx, Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 'l70 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construçlio! Negociáveis
Sobrado 225 3 2 Jaraguá-Esq. R. Joio Ayroso, pröx. 1989 55.000 Semi-acabadolNegociáveis

Cobertura, 250 3 2 Centro Bd. Argus - 9" andar '200.000 Mobiliado! Troca por casa
AptoOK 273 4 2 Centro Ed, Athenu - 4° andar 220.000 Quitado - 1bdo mobiliado

. AptoOK 153 3 I Centro Bd.. Schiochet � 12° andar 50.000 + CEF IAceita troca casa

AptoOK' 178 3 2 Centro Bd. Carvalho - S° andar 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
AptoOK 130 3 1 Centro Bd. Isabela - 2° andar 30.000 + CEF - aceita carroßote
AptoOK 130 3 I Centro Bd. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa
AptoOK 80 2 I Amizade Res. Amizade • 2" andai 35.000 Quitado! Aceita carro !lote
Apto. Cons. 112 3 I Bam Res. HuriMarquardt 40.000 Aceita terrenolEnt. maiol97

Apto Cons. 135 3 I Centto Bd. Klein - Em Construção 75.000' Fmanciado em 36 parcelas
Apto Cons. 8S 3 I Centro Bd. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601' Azaléias Condomínio Azaléias 3S.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 483' Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 480 Bana Rua Luiz Satler 16.000" lIfegociáveis!Pareelado
Lote S32 Champlignat RuajacobGesser . 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis! Parcelado
Terreno 10000 Nereu ApösNereu - BR 2aO ,8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Pröx.,Arroz Zanghelini 3S.000 Aceita pan:elar
Terreno 86S Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado
Lotes Vários - Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários 'Amizade Residencial BehJing 10.000 SO% entrada - saldo 12 x
Lotes. Vários - VtlaNova Pröx. F6rumIRádio RBN 33.000 20% entrada - saldo 20x
Lotes vários Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 plliIê&
Lotes Vários

.

VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piennann I Diversos 30% entrada - SlIIdo 24 x '.

Lotes Vários - B.am Residencial Saãer Diversos 20% entrada - Saldo 36 x .

Lote 346 .
Amizade Residencial Blumeng8l1en, 12.500 SO% entrada - Saldo 12 x

Chácara 180000 Garibaldi Este. Garibaldi • Km IS 80.000 Casa alvo - Aceita trocár
Chácara 'IlISOO Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/pareela
Chácara 49172

.

Corupá Estea41l Bornplant • Km 8 6.000 Sem moradia - Parcela
Chácara ' 20000 Rio Cerro Rio Cerro II - Km 20 so.oco Casa com 183m2! Troca

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



INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

VENDAS
• CASA DE ALVENARIA cl 180m2 (ótimo

acabamento), terreno cl 450m2 (com piscina)
Rua José Pavanelo próx. Colégio· Homago

, Preço: R$ 90.000,00

CASA DE MADEIRA cl 83fil2; terreno com
420m2 (murado)

Rua Alberto Klitzke (Vila Rau)
Preço: R$ 22.000,00 (negociáveis)

• CASA DE MÀDEIRA cl 63m2, terreno c/420m2
Rua Adio Noroschny (próx. Colégio Giardini

Lenzi) • Preço: R$ 18.000,00
'

• TERRENO CI 595m2 (pronto para construir)
Rua Antonio Kochela (prox. Müller!

,

Transportes)· Preço: R$ 15.000,00
•

• APTO. cl 02 quartos (86m2)
Rua 25 de Julho (Prédi9 novo)

Prec;o: R$ 40.000,00

LOCAÇÕES
• Apto. contendo 02 dormitórios + 1 sufte, Sála,
cozinha, lavanderia, banheiro e garagem.
Rua Gumercindo da Silva· 'Ed. Carvalhó'

(pr6�. Caixa Econômica)

� Casa de madeira contendo 2 dormitórios,
cozinha e banheiro.

Rua CabO Harry Hadlich, 454 • fundos
,(pr6x. Breithaupt Reinoldo Rau)

• Casa de alvenaria contendo 2 quartos
+ 1 sufte, sala, copa,' cozinha, banheiro, ,

lavanderia, varanda e garagem.
'

Rua Arthur Eggert, 497
(prox. Trevo Joio Pessoa)

CORREIODOPOVO ·5

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

..
I
•
•
I, '

I
•

,,' TE::'. I
•- Terrenos al378m1, Rua 6B3D'Jullana- BaIT8 - RS13,ooo,OO •- Terreno ct3&4ma, Jardim HruschlÍa -11- SAo tu!. - RS 3.000,00 enlrada + 20

xRS30000 '
,

•' • Terren� Lot, Ouro Vén:te, após aMalMe· 20% enlrada, ..Ido III! 30x -lotai.RS 10.000,00 •
,

'

- Terreno ai 45(lmt, Lai. Papp - aceita F-4OOO ou Mercedes 608 - RS 22.000.00

1- Terreno ai 1.384,5Om·· R. Augusto SchwallZ. Amizade - RS 6,500,00 em 12x.1- ,Terreno cf 140.460,OOm· - Rlbelrlo Grande da Luz. AceIta trocar por lerreno
, ne balT8 do Rio Cerro - RS 20.000,00

'

•- Terreno ai 446,OOmI, Loteamenlo Papp Rua 541- RS 26.000,00 •'

- Terreno cl 225.ooo,OOmI, no Bairro Amlzada, dlstanle 4 km do Cénlro - RS
350,00 (flilanclado)

, ' ,

I-TerretI9c1315,OOmI, Lot. Dayane, BalrioSAoLul.- R$2.400,OOdeentrada+ •as x RS 266,00 "

'

I SITIOS, '.-- SRIo ai37.000,00, ca..mista ai 100m·e outra de madelra ai 70m1, umalagoa,
espaçopara novas lagoas, 15.000mIem P4Stagem, localizadoem RIDada Luz-

• TlaMacUCOGrande,,dlstantam lOkrndamalMe_ltacaus naBalT8comoparta •do pagamento � R$, 27.000,00 • pareeiado. '

- Sftlo ai 14.eopm·, lerreno um, pouco Irregular, com ca... de madeira de

•97,5Om., 3 q!os, com 'Ivorws IMlteras, palmbo, �Irio para lagoas - RS .•26.000,00 - aceita carro al6 RS 4.000,00. '

,

- Chácara ai 115.000m·, RIo-Carro '11, dlstan" 700m1. do aafaho, ca.. de

•alvenarlaal17Qr!1',garagem,Churrasqualra,doIsavlárlospl12.000frangoscom •autom"IoO, 50%da área plaina, bastanteéguapara fazer lagoas - 50%entrada;
, _Ita carro novo, ..Ido a combineI - lotai BS 65.000,00 '

.CASAS
"

••
- Ca..demadeiraal70m1terrenocl2.101mt- RuaHór6cloRublnl, 706, naBaIT8 '

•- RS 35.000,00. •.

- Ca.. alvenaria clBOmt, terreno ai 6OOmI, Tila Klein, 3krn l!PÓ8 ParqueMalMe
- RS15:000,OO

'

•- Ca.. alv. cl9OmI,Ierreno c; 609mt. R. AIfrado Behnke • Bairro SAo LuIs - RS 'In�oo
,

"

- Ca.. mista ai 19Om1 - R. Merla Nagel, 202 • Bairro SAo LuIs - RS 20.000,00

•- Ca.. de, alv, sem�acallada, Rua EIIaa Meass, Tila da Mosca .. Lot. Milbratz-.'acaha carro RS 20,000,00
"

• Ca.. de alvenaria cl 152m·, 3 quartos, garagem pl 2 carros - Rua Oscar '

I SchneIder, ne BaIT8 do Rio Caro - RS·�.5OO,OO' ,

, ".- Cau de alv8narla,cl12O,OOm·, 3 quartos, toda murada, lerreno ai 568,OOmI,
bairro SAo Luis - RS 45.000,00,

'

I'
Caumiata a lanchonete CI 12O,OOmI, Rio Carro 11- RS 25.000,00 (parcelado) I• Ca.. alvenilrla ai 12O,OOmI, garagem, 2 bwc, terrano ai666,25mt (15x45,75)-

RS 22.000,00 acalta carro, negociIIvel.
'

• LOCAÇÃO " , .•• Apto. 2, quertos • R. Horácio RubInI; defronle NANETE • RS 230,00

••C_ 'madalra ai 2 q!os, garagem, 2.000mI., após Parque da MalMe -

RS.'

200,00 '

- ca.. aIV. 2 q!os, Rlbelrlo G. da Luz. 1523 - pr6x. Cavai,_ ".3- RS 130,00

I·
Sala comercial ai 100mI- Rua' Pastor Ao Schneider, 1.412 na BARRA DO RIO

ICERRO - RS 250,00 '

,Casa alv. 3q!os, garagem - R.WolfgangWaage sfnR, na BARRA, após Parque

I
MeIwM • RS 200,00 .

'.• Ca.. madeira cl2 quartos, dIstanIe 2.000mls'do Parque Malwee , RS 200,00
•

• Galplo constr. mista ai l00m-, para bar, discoteca, oficina, man:enaria, 2krn

I após MalMe - RS 250,00 '.- Cau'da madeira ai 2 quartos, Rua,634, fundos, TIIa Martins - RS 160,00
, - Casade alvenaria ai 4 quartos,ga� • Rua AHrado·Behnke, 430 RS 250,00

•- Casa de alvenaria cl2 quartos, garagem, lavailderja, Rua Abramo Pradl, 212,.ca.. 02 - RS 200,00
'

• Ca.. de alvenaria cl 3 quartos, garagem,lavandarla - Rua Abramo Pradl, 212,

• ca.. 01 - RS250,00. I- Ca.. de'madeira ai 3 quartos, Rua 634, Bairro SAo Luis - Tila Martini'
,RS 250,00

I· 1 apto. cl2,quartos + garagem - R. PastorAlbarto Schneider. 1167 - RS 270,00, I• C_ alv. ai 2 quartos, garagem, lavanderia - Rua Pastor Alberto Schneider,
2,741 • RS 200,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I' 'VENDE�SE I'Casa em alvenari� NOVA

'I,'
com 75,OOm2 - Terreno

',.1com 323,OOm2, com 3

quartos, sala, cozinha, área
de serviço, corredor e

I abrigo aberto e carpetada. 'I..
·LOCALIZADONO

.

LOTEAMENTO, ',I'"OURO VERDE"
.

"

'A2KMDA
MALWEE

I
I
I

VEN DA'S
Sala comeríal térrea com 77,sOm� no Centro EmpresarialMarket Place, rua ReinoldoRau, centro

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2
Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e 'Gadotti .... Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com 70mz no Lot. 'Vicenzi e Gadotti
Chácara em Corupá com 131.()OO,OOm2 com toda infraestrutura.
Chácara em 'Nereu 'Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à 6km do centro com 50.000,OOm2

,� "

no-negocio

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



CORREIODOPOvo-6 .

".." HAB"AT·
COMPRA. VENDE. AlUGA • ADMINISTRA

MOBilARA
C:�ic, 4/60

CASAS
1 01-Casa22Qm2c/surte+2donnit6riosderÍlaisdep. Rua

, CampoAlegre. .',
.102 - Casa,160m2 c/laje 3 donnitórlos - Rua Epltácio
Pessoa

'

103-Casacom100fn2com3donnit6r1osLoteamentoAna
�.

'

104 - Casa com laje 130m2 terreno com 520m2 - Estrada
Rio da Luz pr6x. Malwee
105 - Casa de alvenaria com 180m2 com surte + 2
donnitÓrlos demais dependências - centro.
106-Casacom 150m2c/3dormitórios+dep.deempregadà
Rualtajar.
107 -Casacom 368m2 terreno com 727m2 pr6x. Hospital
Jaraguá
108 -casac/269fn2sobrado em constr. - R.MaxNicolau
W. Schmldt, próx. escola Albano Kanzler
109 - Casaalvenaria c/120m2-BairroJoão PeSsoa -troe
apto. Jaraguá
110 - Casa alvenaria semi-acabada - bairro Centenário
111-C$S8alvenariacom 1OOmll-pr6x. E. B.Giardini Lenzi
112-Casademadelracom20Qm2pr6x.C.E.HolandoM.
G�lves ,

. 113-Casa de alvenarlac/14Qm2-�irro São Lurs(Troca
.

se pór apto.)

APARTAMENTOS

201-ApartamentoCond.Amizade3�itórlosPoupança
+ financiamento
202-Apartamento Ed. Cerialhocom 155m2com 3donn.
Poupança+ financiamento. ,

,

203-Apa�0c/3dorrn. (sufte)Ed.lzabella Poupança
+ financiamento

'

205-ApartamentoEd.ViiaNova - Entrada+flnanciamento.

TERFENO
301 - Terreno com 598m2 Lot. Papp
302, - Terreno, com 54()m2 Lot. Versailles
303 - Terreno com 400m2centro
304 - Terreno com 525m2 Vila Rau
305 - Terreno com 420m2 Bairro Água Verde 9

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

'

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

financiamento
'

309 - Terreno com 300m2 Rua Ney Franco
310- Terreno com 720m2 Rua Francisco de Pauia
311 - Terreno com 538m2 Faculdade
312 - TerrenO pr6x. centro com 80 morgos excelente pl
chácara ou recreativa
313 - Terreno para chácara de 1 t .500m2 Boa Vista com
iagoa 'e árvores frutfferas
314 - Terreno com 37.000m2 - Vila: Amizade
315 - Terreno com 1.250m2 - Rua Treze de Maio.
316 - Terreno ,c/650m2 no Cond. das Azaléias

, 317 - Terreno c/ 688m2 BF;t-280 pr6x. Lunender -

Guaramirim.
318- Lotesem Guaramirim
319· 850m2 - Lot. Bahling

ALUGA-sE
401 - Apartamento EdiffcioCarvalho com 3 dOnnit6r1os -

R$660,OO
402 - Apartamento�d. Imigrantes - R$ 300,00
403 - Casa pr6x. Elásticos Zanotti - R$ 250,00
405 - Sala comercial com 25ml1 Ed. Picolli - Centro - R$
120,00
407 - Apartamento Ep. Pr0c6pkicom 2 dorm,
408 - Casa em alv. com3 dorm.Avenida dos Imigrantes-
R$350,oo

'

409 - Sala comercial com 25ml1 pr6x. Basc (Centro) - R$
220,00'

'
,

410-Casaem alvenaria com 3dorm, - Todmurada bairro
Brazio - R$ 400,00

.

.

411 - Oultinetes pr6x. Supennercado Rau - R$180,00
412 -Saia comi. c/127m2 - Rua JQão PicoU! - R$ 550,00

RUAnuPESCIIMIDT'.57 .'
(AO LADODA .00. FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS . .

Jaraguá do SUl, 30 demaio de 1

CREC_,873-J '

.
,

. EMPREENDIMENTOS _MOB_UM_OS LTDA. :

Edifício'
Residencial
Magnólia
R. Pe. Pedro Franken - Centro

- Apto. cl 01 suíte + 1 quarto e
demais dep:';' entrada R$15.000,OO',
+ assumir parcelas de condomínio
de 1,855Cub's (R$779,04)-entrega
chaves em Novl99

ÁPTOSEMCONSTRUçlo
Edil. Petúnia - R. José Emmendoerfler - NOVO
'_ Apto. ci 111 m2 - 211 andar, cl 2 qtos e demais dep., garágem, portão e portari� eletrônica - R$ 50.000,00
Edil. Dlanthus - RuaMarin. Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, cl 3·suítes e demais dependênciaS, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço linal incluindo acabamento diferenciado - R$ 184.700,00 - 50%
à vista e saldo a combinár.

,

_ Apto. 702 e 801 cl 2251i12 _ Sufte + 2 qtos.; sacada cl churrasqueira, dep. Empr8gada, 2 garagens, salão de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 • 50% à vista e saldo a combinar.

Edil. Amaranthus RuaAdolfoSacarl-/at da Rua Amazonas (SCAR) .

- Apto cl 300m2, temos disponfvejs apartamentos Oll 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomfnio de .3,65 Cubs (R$
1.544,13)/mês.

CASAS
- Casa alvenaria c/,200,oom2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-E;squerdo - R$ 60.000,00 ,

- Casa alv. cl 130,00m2 _ 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
.

- Casa Alv. cl 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha� 71 - CEintro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,OOm2 _ 02 suítes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. el1)pregàda, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,00m - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzi _ R$ 180.000,00
- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl suíte + 02 quarts e demais dep. com móveis,fixos em madeira
e tijolos maciços - Barre Velha - R$ 150.000,00 - aç:eita-se permuta por apto em 'Blumenau próximo a Fum.
_ Casa em alv. cl 03 quartos 'e demais dep. _ R. Luiz Picolli _ R$ 47;000,00
- Casa cl 250m2 + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bemardo Dombusch - R$·140.000,OO

TERRENOS
- Terreno cl 450m2 _ R. Amélia Fischer Erike, Vila Rau- R$12.900,OO
-_ Terreno cl 392,00m2 _ Rua Emesto LeSsmann � Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro:, R$ 37.100,00
- Terrenocl 350,60m2- R. Lat. � R. Lat. daJosé T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr- R$10.5oo,OOou.entrada R$ 3.000;00.+ 5

parcelas de R$ 1.500,00 '., ..

- Terreno cl 616,OOm2 - R. Bemardo Dombusch - Próx.·Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring • Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 _ troca-se por casa ou apto.
• Terreno cl 7.750m2 _ Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00

.

- Terreno cl 2.937,00m2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau·- R$ 120.000,00

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Galpão InduStrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 4OO,00m2, terreno com 654,OOm2; na .Rua João

Fanzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga - R� 39.800,00
- Prédio comercíal- 312m2• R. Aclélia FiScher, 720 - R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pl aptolterreno..
.- Prédio industrial cl 3'.300,00m2 + 300,OOm2 de área construfda e terreno. cl 6.209,OOm2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

.

. LOCAÇÃOIAPTOSICASASJSALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) .

.

- Apto. cl 02 quartos EI demais dep. - R. Eleonora S. Pradi - t:d. Anthúrio
- Apto. cl 03 quar.tos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
_ casa cl 01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro
- casa cl 03 quartos e demais dep. - R. Emesto Piseta - Guaramirim
- Apto. cl 01 quarto, copa, cozinha e BWC - R. Joinville
- Apto. completo cl 01 quarto e demais dep. - R. José Emmendoerffer - Primeira Locação

.

- Apto. cl 02 quartos + 02 BWC e demais dep. R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Apto. cl 02 quartos e demals dep.,-.R. GuilhermeHering, 70 - Ed. Érica
- Sala cl mesanino· Av. Marechal Deodoro Edifício Florença· Térrea
- Loja cl 400,00m2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- Loja cl 508,00m2 - Rua Joinville (Antiga Marisol)
- Salas comerciais em diversos locais

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



Jaraguá do Sul, 30 demaio de 1997 CLASSIFIC�OS DE IMÓVEIS / VEÍCULOS , CORREIODOPOVO·7

MOBILIÁRI.A
Rua Barão do Rio Branco, 221
,Fone: 372-1594 • Fax: 372·1666Chave

EDIFICIO MATHEDI 1,1
NÃOPAGUE

N/AIS·ALUGUEL
AGORAVOCÊESCOLHE
FlNANClAMÉNTODIRETOCOMACONSTRUTORA,
20% d. entra�a e saldo até 48 meses, OU se você
tem renda familiar de R$ 1.000,00 II R$ 1.440,00;
atrâvésdo SISTEMAFINANCEIRO DE HABrrAçÃO,

(Caixa Econ6mlca).
'

. FAZEM PARTEDOPAGAMENTO: Aut0m6ve1,
Imóvel, telefone e FGTS.

L ;\ V ;\ (,' ;\ ()

MENDONÇA
SE O PROBLE� DO SEU CARRO É

,

RUÍDOS, CONSULTE·NOS

'372 ...37119

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

PREÇODA PRAÇA- VENHA CONFERIR - FALECIZECA
RuaOlívio Brugnago, 642 - Bairro VilaNova
Pr6ximo Beira Rio - Fone: (047) 372-1029

Vendo ou troco Tempra/92 completo
11 mil + financiamento, Tratar 372-
4297 cl José.

Vende-se Belina Del Rey/91. R$
!.500,00. Tratar 973-5623.

I VENDAS: I
TERRENOS cl 14x25m - 3'501"('12, bairro ILHA'DA FIGUEIRA,
próximo salão Vitória. Val9r R$ 9.000,00, entro R$ ,2.000,00 e

saldo até 24 meses.

TERRENOS e! 14x31m - 434m2, bairro BARRA DO RIO CERRO,
próximo da Nanete Malhas. Valor R$ 7.500,00: entro R$ 2.000,00
,e saldo até 24 meses.

TERRENO .cl 381,93m2 - 14,50mx26,34m, bairro ILHA DA

FIGUEIRA, próximo ponte da WEG II, Lot. Kaiser. Valor R$
11.000,00
TERRENO no lot. AZALÉIA, cl 672m2, bairro JARAGUÁ
ESQUERDO. Valor R$ 23.000,00 parcelados.

.

TERRENO e! 467m2 - 12,50ril de frente para rua João Januário

Ayroso, bairro JARAGUÁ-ESQUERDO. Valor: R$ 35.000,00,
aceita-se terreno de menor valor.

CASA MISTA e! 3'quaitos, terreno e! 450m2, próXImo ao RODEIO,
aceita-se carro e parcela saldo. Valor: R$ 17.000,00
CASA ALVENARIA e! 5 quaitos, terreno 'e! 550m2, bairro BARRA
DO RIO CERRO, próximo ao Noviciado. Valor R$ 55.000,00,
aceita-se carro no negócio.
CASA ALVENARIAcl 163,80m2, terreno cl 542m2, rua João
Januárlo Ayroso, bairro JARAGUÁ-ESQUERDO, próximo
Kariache Malhas. Valor R$ 62.000,00 parcela-se.
APTO. EDIF. VILA NOVA, e! 3 q!,lartos, sacada, 3D andar, próXImo
ao FÓRUM, bairro VILA NOVA. Valor R$ 25.000,00 +

parcelamento.
APTO. EDIF. MATHEDI e! 3 quartos, NOVO, portão eletrOnlco,
gás central, Interfone, salão de festas, rua João Planlnscheck.
Valor R$ 38.000,00, parcela-se até 12 meses .

.

APTO. EDIF. AMIZADE e! 2 quartos, 2i andar. Valor R$ 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. dir.eto cl a construtora ou pelo SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (Caixa EconOmlca) lriforme-se,
invista no seu IMÓVEL PRÓPRIO.

, A" ..]r L" GI � .'r__.n.'. -
La_Ml-aa•• - -

AUTONOVO
VEíCULOS

,Vende-se Pick-npWillis 4x4, 6cc - R$
4.500,00, ano 73. Tratar 973-5623.

Vende-se terreno com 31()m2eumacasa
na Vila Rau próx. a Cohab por R$ 15,
mil. Falar com Ivo pelo telefone 372-
1087,

Vendo geladeira para escritório. R$
350,00. Tratar 371-9431.

CARROS OKM TODAS AS MARCAS

A PRONTA ENTREGA. DIRETO
PARAO CONSUMIDOR COM O

MELHOR PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE

CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVlllE, 2050

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

[]
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau - Fone: (047) 371-5057 - Jaraguá do Sul - SC

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



CORREIODOPOVO -8 CLASSIFICADOS DE VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 30 de maio de 1

R. f?o@[fdP í?@
.

··D DCJO
Tempra 16v completo 95 branco gas.
Tempra turbo 95 bordO gas..
PointerGU 95 vérdemet. gas.
GoI CU 95 branco, gas.
Gol Rolling Stones (consorc) 95 branco

.

gas.
Peugeotsxi 94. branco gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata gas.
Uno Mille Betron. 93 branco gas
EScortGL 93 vermelho gas.
Kadett 93 .vermelho· gas.!

.

ParatiGL 92 verde gas.
GoIGTl 92 verde gas.
Gol 92 bege gas.
Gol 91 azul gas.
EscortGuia 88 vermelho àlc.
EscortXR3 89 preto ale.
GoICL ,89 prata .ac,
EscortGL 88 begemet ale.

Opala ,
, 87 azul ale.

GoIGL . 87 prata' ale.
Del ReyGLX 87 azul ale.

Belinaguia fiT marrom ale.
Del ReyGuia 86 vermelho ªIe.
Escort 86 branco ale.

P8I'1lJ8GL 86_ prata ale.
Fusca rt amarelo gas.
Brasßia 76 branca gas.

RIU� _'�i�_ill� InIQ 3573
F�InI� (047) 37"'1-9822

JA.RA.GuA DO SUL - SC

Proteção de Fibra interna para todos os
'. modelos dePick-Up. Fiat, Pampa,
Peugeot, Corsa, Saveiro, D20eFIOOO

CIVEL 'VEíCULOS'
.. R'U8

'.

Joinville, 2757
Fone: (047) 372-3300 ou 973-9972

Vendo máquina de costura reta por R$
200,00. TratarR. Max Wilhelm, 860 -

Fone 371-9431.

Overloque 4.500 pontos valor R$
400,00. Tratar R. Max:Wilhelm, 860 -

Fone 371-9431.

Overloque 6.500 pontos valer R$
. ,400,00. Tratar R. MaxWilhelm, 860 -

Fone ,371-9431.

Interloque valor R$ 400,00. Tratar-R,
MaxWilbelm, 860 - Fone 371-9431.

Elgin Brotherc/8 disco valorR$ 250,00.
Tratar R. Max Wilhelm, 860 - Fone
371-9431.

Vende-se um. vídeo-cassete 4 cabeças
na caixa: R$ 300,00. Tratar c/ José pelo
fone: 371-9431.

Vende-seum aparelho de som p/3 CD's.
R$ 350,00. Tratar c/ José pelo fone:
37'1-9431.

Vende-se ou troca-se por carro em

terreno 15x27m2 no bairro Amizade.
Contato 973-5749 c/ Carlos.

Procura-se pessoa que trabalha ou

estude em Florianópolis e passe final
de semana em Jaraguä, Informações
fone: 372-4312 com Pedro Pllulo.

Vende-se Ástra 95 completo'R$
17.800,00. Tratar 372.0080.

�Edicar.�
Comércio de Aúto ,

Peças e Acessórios.
Ltda. - ME

Gol GTi/92 completo por R$
11.800,00. Tratar 372-0080.

Vende-s'e, confeitaria, merceria e

lanchonete, localizada no anel viário
central a Jaraguá do Sul. Rua Barão do
Rio Branco, ponto comercial amais de
12 anos, cl equipamentos - móveis
modernos commenos de 1 anos de uso,
sala climatízda com espaço pará
instalação de padaria.'Motivo: outro
negöcio,

Especializada em todas as linha. nacionais

Pára-lama Fusca - R$ 25,00 ,

Pára-choque Fusca - R$ 20,00
Farol Fusca • R$ 8,00

Aluga-se sala comercial cl 25m2 cl
banheiro ao lado do Empório da Foto.
Rua João Januário Ayroso, 1804. Bairro
Jaraguã-Bsquerdo, Tratar 372-3403 C/.
Nestor.

'

Vende-se casamista emMassaranduba
com 90m2, terreno c/ 532m2, aceito
carro ou imóvel em Jaraguá do Sul.
Tratar 371-3444 no ramal 236 -

Alessandra.

Procura-se telefone para alugar prefixo
371/372. Tratarpelo 371-5354 recados
para Antônio.

Vendo um cavalo de carroça e 1 égua
crioula.c/ filhote boa de rédea e para
criança. Tratar 371-2357.

��;:.®Consórcio. .�li; Rellata® '��l ,

...... .

C� 125 Titan••••••��•••••••••••R$ 74,88 Solicite a visita de

CBX 2ÔOStrada. R$ 113,50
.

um vendedor pelo
XLR 12S••••••••••••••••••••• "••••R$ 95,50 371-2999C100Dream••••••••••••••••••••R$ 61,88

Rua Adélia,Fischer, 239 • Centro - Jaràguá do Sul- SC

PÁRA-BRISAS jARAGUÁ
ConiérdodeVidrosNovos eUsadosparaAutoS

Colocaçãoc:tePára-Bri1aColado
Pára·brlsa 0úJega. 1$180,08clcoIocaçio
Pára·brisaGol· 1$ 65,00 cl colocação

Rua Jolnvllle, 2655 Pára·brisaGoI-1$ 65,00 cl colocação ,

(ao lado da Arweg) Pára·brisa Corsa degnide· 1$160,00 cl coIoqção
Vila lalau Pára�brisa P6Iio degrade· 1$198,00 clco�

Jaragué do Sul • SC Pára-brisa CaminhãoVoIksWIgeo - R$US,OO clcoIoc8çio
'Fone: 371-5547 =a:co��

DalpráMotos
- 96 - 2.8,00,00 avo ou 1.000,0 entro + 12 x de 241,00
- 91 - 4.300,00 avo ou 2.000,00 entro + 12 x de 308,00
- 91 - 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,0,0
- 91 - 2.100,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 174,00
- 90,- 8.5eio,00 avo ou 4.000,00 entro ..:.' 12 x de 603,00
- 90 - 2.100,00 avo ou 1.000,00 entro + 12 x de 147,00
- 89 - 5.000,00 avo ou 2.500,00 entro + 12 x.da 335,00
- 89 - 4.500,00 avo ou 2.000,00 entro ,.: 12 x de 335,00
- 88 - 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,00
- 86 - 1.600,00 avo ou 600,00 entro + 12 x de 134,00

. -. ao - 1.000,00 avo ou 400,00 entro + 12 x de 80,00

CG 125 Titan
.

'Sahara 350
ROZ135
CG125
CBX750F
OT18O
CaR450SR
Teneré 600
CG 125
CG 125
CG 125

Oficina, mecãnica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

-,----------------------------------------------�----------------------------------------------------------------
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NIVER
CésarPoffo (30/5), Paulo_ J. Klitzke (30/5), DenisHohl (30/5), João
Carlos Cassuli Ir. (31/5), Mariana Marcatto (1/6), Adriano
Trentini (2/6), Dionete Franceschi (5/6) e Simara C. Ewald (5/6)....

'l__��--------�------------�------------__�-- �

!'Não peço riquezas, nem espe,.nças, nem8mor, nem um amigo qUeme
compreenda. Tudo que peço é um céu sobre miní e um çaminho a meus pés"

.

(stenvenson)

Jaragwí do Sul, '30 de maio de 1997 • CORREIO DO POVO· 7

o compositor alemão Richard Wagner não teve

reclamações do nürnero 13. Ele nasceu em 1813

(somando-se os algarismos da data, o 13' aparecerä
mais uma vez). Compôs treze óperas, tendo aprimeira
delas estreada num dia 13 (setembro de 1837).
Terminou sua famosa ópera Tännhauser em 13 de

abril de 1860. Ela foi executada pela primeira vez

em 13 de abril de 1861, masnão fez sucesso. Em 13

de maio de 1865, no entanto, despertou a atençãodo

público. Wagner morreu em Veneza, em fevereiro

de 1883. No dia 13.

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Spiee Girls, Domingo 'Legal
2,Good Times 98 - Internacional,Maxi Pan, Projeto
'Brasil (CoisadeMaluco), Principallançamento: Titãs
(Acústico).

______ iII- - - -C II'I E ;\1\;.\------. - ----
oQuintoElemento
Direção: Luc Besson
Elenco: BruceWillis,GaryOldman, 180 Holm,Milla Jovovich, ...
Gênero: Ficção

$INOPSE
A cada 5.000 anos, uma

porta se abre entre as duas
dimensões. Numa delas, está
o universo e toda sua

multiplicidade de formas de
vida. Na outra, existe um

elemento que não é
. constituído de térra, ar, fogo
e água,mas sim de uma anti

energia antivida. Esta

"coisa", esta escuridão
aguarda pacientemente nos

Iimites do universo uma

oportunidade de aniquilar com
todas as formas de vida e com a

luz.
A cada 5.000 anos, o universo

precisa de um herói e na cidade
de Nova Yorl( no século 23, um
bom herói é difícil de ser

encontrado.
O Quinto Elemento é uma

história atemporal sobre o amor
e a sobrevivência, heróis e vilões,
o bem e o mal, passada no

estranho e diferente,' porém

deslumbrànte século 23.
O título do filme se refere aos

quatro elementos da tradicional

alquimia grega - terra, ar, fogo e'

água. Reunidos, os 9uatro
elementos criaram um quinto: a
vida! Besson concebeu esta

energia - a energia usada para
falar, para praticar esportes, até
mesmo para pensar - como uma

coisa real, viva, que nunca

desaparece; apenas se espalha
por todo o universo e além dele.

JOINVILLE

eine Müeller 1 - O Quinto Elemento.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 2th30.
eine Müeller2- Um Dia Especial.

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h•.
. eine MOeller3 - O PreçO da Liberdade.

Horários:14h30, 17h, 19h30;21h45.

•

••
•
•
•
•

•

•

•
•

BLUMENAU.
eine Shopping 1 - O Quinto Elernento. .

Horários: 14h, .16h30, 19h, 21h30.
eine S�opping 2 - Voando para Casa.

Horários: 13h30, 15h30, 17h30.
O PreÇo da Uberdade.
Horários: ·19h30, 22h.

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

• Programação vá/Ida para o período de 30/5 a 516•

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

O Jaraguá do Sul· se

-BRuaMarina ii,
Frutuoso, 180 = .

FQne/Fax: 372.3306 � .!

�dbSlil.se.�aDi�

M�
·:�!§!�:�::tdf!!;··

FbÖe:372-0640
Jar"'" do Sul:� sc

ß,Jack

Manequim
____ e ModelO

RUA BARÃODORIOBRANCO, 157
Fone: (047) 371·7431· Jang" do Sal· SC

CORRETORA DE SEGUROS

R. Procópio Gomes
de Oliveira, 22

Jaraguá do $ul � SC

FoneIFax: (047)
371-3633

TODOIf(JNDOAlfADARI' .

TODOMUNDOAIfA GANHARI

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



Jaraguá do Sul, 30 dema/o de, ·1997,

�A""ÇÁ�·
-----.----------------------------------------------------'JacksonJaco

. Faltam 1 fi diàs
para o II Rodeio Crioulo

Interestadual tio cte Leodato
Ribeirol em Schroeder .. SC

P�ESTIGIE

SPÉZIA'& elA. LlDA.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

DISK-CAÇAMBA - 372-0300
Rua João JanuárioAyroso, 772

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

<:HYItßA�CAk' ... CHURRASCARIA
'

m GARFO BI BOMBACHA '

, • ,371-0�9Z - ramal ZS5

.
(Anexo ao, "ortal de Jaraguá)
BR-ZSO Km 63; n° 5Z49

- Especializada em: Bom Atendime.nto e Higiene
- Completo Atendimento em Rodízios de Carnes no Almoço
e Janta.

'

- Picanha Fatiada, Filé Mignon, Carne de Ovelha e OQtros.
- BUFFET Completo 'to }O tipos de saladas.

o chirú Nelson Ricardo Fallgater, patrão tI,

Piquete Coxilha Crioula, e a prenda Rosânge
Beatriz Klein, estão de noivado marcado para oJ.

, 4ia sete âe junho. A coluna cumprimenta J
distinto casale desejafelicidades, ela troca Idade:
no dia 13. Parabéns!

'

Calendário Gaúcho para o'mês de junho'
REGIÃO

'
.

DATA ENTIDADE . PROGRAMA aDAD�
... _,

5a8 fJ! OTG Pedro Raymundo
. VI Rodeio O. Nacional Oriciúma

Dia 13/6 - Sexta-feira 6a8 .,. CTG Port. daEncruz Palhocense
,.

XVI RodeioC.lnterestaduaI Palhoça
Baile comRAÇA CAMPEIRA e sorteio de um boi

13a 15 ']I eTG Fazenda Eliane Xl RodeioC; InteteStadual ' Tij_ucas

Dia 14/6 - Sábado' 20a22 .,. eTG Os Praianos
.

Rally à Oavalo e Baile Sãojosé

,Baile comGAROTOS DE OURO e sorteio de um boi 20a2� fP OTGTrezeGuapos I Rodeio O. Nacional Imbituba

20a22
.

fJ! OTG Fronteira da Serra I FestaOampeira NovaVeneza
Dia 15/6 • D.omingo 27 .,. OTG Os Praianos Baile Inver.nada Artrstica SãOJOl�é

Baile comRAÇA CAMPEIRA e sorteio de um boi e
28 "jt OTG Vaqueanos do Litoral II Sarau da PrendaJovem ;

Palhoça,um cavalomarchador

,

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatos,

,

pavão, faisão, galinhas
-,'

� de raça gigante, ma"ecas
I " I • I �� importadas, cisnes e .

,

completIJ linha de rações
FONE: (047)372-0672e(047)983-2010

Rúa Rio de Janeiro,' 79 - Jaraguá do Sul- SC

IRENECABELEIREIRA
TUDO EM CORTE, PENTEADO,

PERMANENTE, ACETINAGEM, 'FINTURA, ETC•.

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

Vila Lalau - Jaragtui do Sul - SC

Despachante

CILO
o 12 NA PESQUISA.
Matriz: '372-2779

,

,

Filial: 376-8421

[P)�fM.OOOO(ÇfUl� Ga'
,

COMÉRCIO
, . lnJ ' DE CARNES

E FRIOS
• A melhor carne tiq,:cidade'.

,

,

. Rua Joio Planinschéck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
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fÁBRICA E DffiTO .

DE VENDA6 LINfIL\
PRAIA E LINGERIE

PROMOÇAO - LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

RuaIienric:JJeNagel,78 - AguaVade-Fone:9738217

VA--R I G
t.,:�� '7-�l"§'i-Z_:�,;

,

CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

, .

Ginecologia:e Obstetrícia. .

Dr. Dagoberto .

.!J Quadros Boye«.
Rua João Marcatto, 13 - Sala 105

Eç/ifício Domingos Ch/od/n/
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670 ...

Jaraguá do Sul - SC

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



Enxaqueca. torcicolos, escoliose,
stress, depressão, problemas
menstruais. sinusite. rinite, má
digestilo. insônia. etc. Atravé.t
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr. Temogim
Schreiber Perottl

Qulropetle.
Milgn.tot.reple
INFORMAÇÕES:
372-1141

IRENEZELAK
PIII'apisk6loga (."n,ol,e l7abalIIo com

malflroterapia) SedUula em ClIriIiba ii
A'enlda 7 de Setembro, 1924
Telefone: (041) 361-1648
* Objetivo: Reorganização

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

• Auxßio à cura de depressões, stress,
fobias. pesadelos, sistema nervoso, dores

musculares, etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaraguá cio Sul
mensalmente no centro

'NT' - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

VEíCULOS
MAUR�·
Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353 - Centro

FQne: 372-1132

truII��

MACHUPICCHU

CORPO & MENTE

Coloque sua memóriaparafuncionar

.Durante anos a cidade
sagrada dos Incas ficou

-

Intacta e desconhecida.

Ho}e refllZemos a rola
que os Incas usavam
para chegar a
MachuPlcchu através da
Cordilheira Andina. Nos
últimos sete anos muitas

pessoas puderam
observar a beleza das

construções, a maravilha
que ti II Cordilheira, com
seus picos nevados e o
rico artesanato dos

povos do Altiplano
Andino.

.

Com o tempo, amemória
tende a piorar, fazendo você
esquecer . de co�sas
elementares como números
de telefone ou o nome

daquele ator que ganhou'o
Oscar no ano passado. Isso
é absolutamente normal,
mas é possível prevenir o
processo. Então, comece a

treinar sua memória desde

Já. Aqui estão algumas
práticas simples (com o

ternpo, você mesma vai
descobrir outras):

- Matricule-se naquele
curso que você sempre quis
fazer. Quantomais interesse
você tiver em determinado
assunto, mais estimulada
ficará a sua memória.

- Faça palavras cruzadas

ELETRÓLISE
Depilação Definit·iva

Elimine DEFINITIVAMENTE todos os pêlos
II indesejáveis de seu co.rpo e rosto.

Método eficiente e seguro.
Informações e demonstrações sem compromisso•.

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

. Fone: 372-3325

e vá aumentando o nível à
medida que for ficando fácil
resolvê-las.

- Monte um daqueles
quebra-cabeças complicados.
Depois que terminar, compre
outro e mais outro ...

- 'Compre um livro de
. contos curtos e só leia a

história seguinte quando se

lembrar da ánterior.

Linha ginástica, natação, dança, yoga,
company, hot buttered e acessôrios

Nüo fl'dWII1OS pura almoço l' atendemos

até 11):00 horas e sábados até IJ:WI horas

Center Foca· Rua Reino/do Rau, 399 • Fone 3721485
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�N'M@j@ �
IIUIMNA. .
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..

uma Parcerià INFORME-SE NA HUMANA. SOBRE A

CORREIO DO POVO - HUIIAMA URGENTE TRABALHO TEMPodRIO.
, O Sr. Vicente Doníni, Diretor Presidente' da

,

AUX ESCRITÓRIO " MARISQL, sempre apoiando as AssociaÇões

���76' ENGENHEIROCIVIL '�nossa�gião,proferiuapal�"Motiv�o
• • � •

•

'. •

"

o
•

,

_.

•

' •

• Empresanal - N� Perspectivas , promOVIda

HEITO�OMP�I.8098, III'- 1111 ",'IIIC;ílllllllt" "II ""41 .lpela ACIAS - ASSOCIAÇÃO ,COMERCIAL,
,

JUDITE
.

372.3241 . �USTRIAL E AGRICOLA DE

RECEPCIONISTA " Eng. MECANICO O� PROJETISTA SCHROEDER, através de seu Núcleo do
. SlLVIA 371.6554," COM EXPERIfNaR aI:, "

Comércio.
,

'CARGoS E sAtARIos
'

INSTAlAÇ6Es HIDRAulKlS E EI.....RICIS.
SILvssras

'

372.2636, CAlDEIRARIA. PROCESsos MECANICOS,� CAD.
"

TECELÃO

'�cô�:� ,�·.MARCENEIRO .�
, DANIEL 979.0074 YABRII:AÇÃO DE MÓVEIS EM, SÉRIE�

SECRETÁRIA, , '.

ANGEUtA
.'
3723056 { TECaÃO·) (CQSTlREIRA)

I,REPÍlE5EIITAIIlE.""', ' ,o

A ',_ _.
aíMEIICIAL ( MECANICQ DE TEARES ]

, � POß1 canO próprio
.

� .
No Clube Atlétieö Baependi,' proferiu,. no dia

.... 'Il�'.

ED'_. ,A'',' _,ORo ,( '. '. ',M.,.'••, CfI.,6.Clfll .) 23, a palestra "A, Atual Política Bconõmíea Jio
.' Brasil", o : Jornalista Àlexandre..Garcia,

. PAlIA ....... _ ENGENHEIRO' feaJjzaçãodeRosaniPromoçõese,Ev�Dtos�
. IIAlUlm•• I!I

.

'

.

DE ALIMENTOS ."

A VIACÃÔ'CANARINHO, 'que ..busca sempre
.

(COORDE'N�DOR DE CCQJ·�me=��=edede�
'-.'

.

. .' ". '
. '.

.

-

. unpecável que circulam por nosso vale. Investe

..8\"'0'':'''''
..

'

I Á'nTO',

.. liIIVLI.·'iO.'U.'.ltiY'f710
também em segurança e treinamento de seus

.

� �.l..t::L.I:1..L � ... .L v' .' funcionários, .
notadamente os motoristas.

Continua' realizando semanalmente;'.' nas
dependências da' HUM.A, o Curso de

Direção Defensiva; coordenado pelo Técnico
de Segurança do 'Trabalho Sandro M. dos

'.' Santos, da Canarinho, e ministrado pelo Sr:

Breda, Instrutor de Treinamento da Gidion. '

INFORMA
'.

,

.

...

Presidente da ACUS, Roberto Breíthaupt,
convida para Peça Teatral "Qualidade. Total:

, Um Programa 'Legal"
.

apresentada pelo Gmpo
T�, com' artistas ',. follWldos pela escola
Macunaíma.'

'

.

,

Dia: 4 dejunho às 19:30h
Local: Baependi

.
.'

(.U8OClAQJD'�. .

Formação Universitáría, Exp. Admínístratíva e Veiculo Próprio
RUTÄ_OS PARA E_PRESA .DO RA-O _OVELEIRO

EM GUARAMIRIM:
• OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJAOEIRAS
'. AUXILIARES Dt; PRODUÇÃO - tiNHA DE PROÓuçÃO

• MONTADORES DE PRODUTOS �ERRADOS ,

.• ' ,PREPARADOR E 'REPOSI,T� -.GI CONHECIMENTO EM pcp
., OPERADOR DE CNC - CI EXPERI�NCIA

• oPERADOR DE MÁQUINAS' - CI EXPERI�NCIA
. .

. i

.
• EXPEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FATURAMENTO E NF

MONTADOR - CI EXPERI�NeIA EM COZINHAS E DORMITÓRIOS DE lUX

Para atender de forma global,e concaten8da à' nossos .

Clientes integraram-se os esforços.técn� da:
.

'FAUSEL'& ASSOCIADOS ,LrDA.
,

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

,
,

,

, AMIIULA'FÓR_O MÉDICO,PARA EMPRESAS
MED'ICINA DO T:RA'IIALHO f 'PCMSO ) - AUDIOIIETRIA

'

. REÇ:RUTAME"TO E SE�EÇAo � CURSOS NA ÁREA DE RH' ,

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSfAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGuA DO SUL":sc'

"
.

"HUMANA .
Fone: (047) 371.4311

.

Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR
'

aISES.ORIA'EM RH......,_ A_'_HU_M_A_._N_A_,_É_P_A_R_T_,_E_D-E-S-U-A-I!-M-P-R-E-S-A-I__---'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta- eira, 30 demaio (Je 1

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Tltulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

'

, Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionatp para Protesto os TItulos contra:
, Adriano Marcel Ribeiro - R. Hermann Schultz, 34 - Vila Lenzi - Nesta;
Airio BaisaneIli - R. Antonio Bernardo Schmitz, 45 - Nesta;
Altair Cesar dos Santos - R. Egon Koch, 285 - Nesta;
Agropecuéria Bom Preço ltda. - R. Athanésio Rqsa, 267 - Nesta;
Ademir Reinhold - R. Rio da Luz - Tifa UniAo - Nesta;
Adriano Goudard - R. Manoel F. da Costa sInD - João Pessoa - Nesta;
Adriano Goudard - R. Manoel Fco. da Costa 1 - Nesta;
Adelmo Gava - R. Reinoldo Rau, 85 - Nesta;
Cesar Luis Schiochet - R. Gervésio Amancio da Costa, 51 - Nesta;
ConClomlnio Ediflcio Petunia - R. José Emmendoerfer S/nD - Nesta;
Dalus Ind. e Com. - ME - R. Walter Marquardt, 868 -Nesta;
Dirceu Scherbai - R. Três Rios do Norte S/n· - Santo Antonio - Nesta;
Edelbert Draeger - R. Amazonas, ,504 - Nesta;
.Etima Etiquetas Ltda. - R. Bernardo Grubbe, 2325 - Nesta;
Frios e Defumados Corupé Ltda. - R. Estrada Pedra de Amolar S/n· - Corupé;
GS Ind. Com. Servo doVest. Ltda. - R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta;
Genesio Marcelino - R. Joiio Planinscheck; 425 - Nesta;
"ario Marquardt - R. Ano Bom sInD - Corupé;

,

Joalharia Seifert Ltda. - R. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Nesta;
EDITAL N° 21.124 de 2h05-1997 Joalhériá Seifert Ltda. - R. Av.'Marechal Deodoro da Fonseca, 481- Nesta;

ALEXANDRE JOSÉ ARAÚJODOS SANTOSEGEANE SAMARIDE SOUZA José Carlos Pinheiro - R Carla Rubia Driessen, 45 - Nesta;
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiró eletricista, natural de Barrado Pirai, Rio deJaneiro, domiciliado Joceli Luduvichack - R. 941 0·35 - Estrada Nova - Nesta;

, Kalos Com. e Repres. Ltda. - R. BerthaWeege AlG - Nesta;
e residente na Rua José Pomianowski, 88, Francisco de Paula, nesta cidade, filho de Miguel Lajomira Artefatos de Concreto Ltdé!. _ R. Joaquim Francisco de Paulà S/n. _ Nesta;
Cezar dos Santos e Regina 'Araújo dos Santos. Libert Alfonso Freidrich - R. Max Eugênio R. Ziert:lann, 255 - Nesta;
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua. Maria da Luz Silva - R. ma Guinther S/n· Rio Cerro 1- Nesta;

Erwino Menegotti, 364, nesta cidade, filha de Gilson de Souza.e Osnilda de Souza.
- , Master Vale PiscinasLtda. - R.WalterMarquardt, 1549 - Nesta;

, I Malgi Malhas Ltda. - R 802 S/n Rio Cerro 2 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. R. 802 s/n - Nesta;
Moacir Civiero - R. lado pequeno ,s/ii· minimercado - Nesta;
Marezana Calç. e Conf. Ltda. - R. Mareohal Deodoro, 429 - Nesta;
Normando e Bosco Com. e Repres. Ltda. - R. Walter Mrquardt, 727 - Nesta;
Normando e Bosco Com. e Repres. Ltda. - R. Francisco Kruschka, 276 - Nesta;
Osmarino Damasiode Jesus - R. TifaMartins, 114 - Nesta;
Peres Dequech Filho - R. José Fontana, 135 - Nestii; _

Pedro Urbansky - R. Ricardo Marquardt, 406 - Corupé;
,

Roque Heitor Gonçalves - R. Pomerode, 52 - Nesta;
SandyMalhas Ltda. - R. BR-l0l Km 40 S/n· - Nesta;
Sincrotel Eletr. e Telecom. Ltda. - R. CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 1550 - Nesta;

EDITAL N° 21.130 de 26-05.1997' Supermercado União Ltda. - R. LuizAbry, 307· Nesta;

C6pia recebida do cart6rio de GuaraÕ1irinÍ, neste Estado Simon Ind. Têxtil Ltda. - R. Ano Bom, 734, Corupá;
Tucanos Malhas Adolar M & Cia. Ltda. - ME - R.Leopoldo Gorges, 70 - Vila Lenzi - Nesta;

DJALMA FRANCKCORdAEMARISA BORGES Tucano Malhas 'de Adolar Macho - fl. LeopoldO Gorges, 70 - Vila Lenzi - Nesta;
Ele, brasileiro', solteiro, analista de processos, natural deGravataI, RioGrande do Sul, domiciliado

�

Valdaêir de Souza - R. da Abolição - Nesta.
,

e residente na Rua José Piccoli, nesta cidade, filho de Carmo Enedino Corrêa e Lourdes de : LS/Jaragué dó Sul, 28 de maio de 1997
llton HoffmannMedeiros Corrêa. .TábeliAo Substitute

Ela, brasileira, solteiraauxillar de estamparia, natural deGuaramirim, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Pastor Lorens Jahn, 250, Guaramirim, neste Estado, filha de Sinval Antonio

Bo�ges e DUmaMachado,

VARIEDADES - 12

ALUGUEL
DE,TRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CAR�OS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdllia Leh,,",nn, Oficial do Registro Civil do ]ODistrito da Comarca de Jaraguá ,do

Sul, Estado de Santa Catdrlna, faz sa,ber que compareceram neste Cart6rio exibindo seus

documentospela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.126 de 22·05-1997

C6pia recebida do cart6rio de Corupá, neste Estado
SIRLEI JOSÉDEMATTÉECLAUDIA LINZMAYER

.Ble, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Antonio
Machado, Nereu Ramos, nesta cidade. filho de Silvio Dematté e LeonitaMUller Dematté.
Elá, brasileira', natural de Corupá, .neste Estado, domiciliada e residente na Rua Guilherme

.Melchert, Corupá, neste Estado: filhade Ezelindo Linzmayer e Linora Linzmayer.

EDITAL N° 21.132 de 27-05-1996
HERMES TOLEDO PRAXEDES E ISOLDE TAMBOSETTI

Ele, brasileiro, solteiro, digo, divorciado, técnico agffcola, natural de Presidente Prudente, São
Paulo, domiciliado e residente na Rua José Papp, 521, apto.10l, Barra do Rio Cerro, nesta
cidade, filho de Nelson Lemes Praxedes e Irma de Toledo Praxedes.

,

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente '

na Rua José Papp, 521, apto. 101, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filhade Claudio Tambosetti
e: Ana Luz Tambosettí, digo, Belmira Ana da Luz Tambosetti. '

'

'

EDITAL N° 21.134 de 27-05-1997

C6pia recebida do cart6rio de Schroeder, neste Estado
MARLO OBENAUS E JONICE SIEVERS

Ele. brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Carlos Frederico Ramthun, 7.627, Santa Luzia, nesta cidade, filho de Ingo Alberto Obenaus e

IvoniPommerening Obenaus.
'

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Estrada
Duas Mamas, Schroeder, neste Estado, filha de Heins Sievers e Elsira Harmel Sievers.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será
publicado pela imprensa e em Catt6rio, onde será afIXado por 15 (quinze) dias�

Se você está procurando um namorado •••

Nós não temos!!

Mas o p'resente para' conquistá-lo
•••Ah, isso nós' temos!

PRESENTES PARA
TODAS AS DATAS..;

, ,

Marechal, 796 - Fone: '371-2811

EDITAL

DI;CLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que o Sr: Jose Francisco.

Piotto, CPF 086.412.058-37, nada deve aMenegotti Veículos
'S/A.
Esta declaração se fez em função, de apontamento indevido.
através do cartório de protestos de Jaraguá do Sul, por errl!
da empresa.

-

Jaraguá do Sul, 26 de maio de 1997

Menegotti Veículos S.A.
.

PREÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de lembranças em

cristal para casamentos,
.. comunhões e outros

A partir de' RS '1,5

RuIIVenIncIo eiltSIM Porto

1°Posto de Vendas.
de Cristais de

Jaraguâ do Sul

WEG I

R. ...;
'Alb.rh
J •• obl
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seráabertadomingo (I) a Ise
déCore Porte, no Pmque de
. oito de junho. A promoção

..

cultura e Ornitologia,.
Esporte e Lazer.

-

O" Coellw, co", a ,",IIIOTtItla CM'ÍllJItI, co",elllOro"
"opa,", flUIT'IIl-frim (28) e JoiJo Cario, CM,lIli In;
alllllllOrada Âk"andnr, troca de iIlIuk tutitm1úi (31).

"Iii e", do,e äpla

DEIOCRlOULO-seránosdiás 13, 14e 15 dejunhoó2°
odeio Crioulo Interestadual do CTG Leodato Ribeiro.

das, gineteadas, fut-boi, prova de rédeas e diversas
_�ies artísticas, com destaque para AsGarotinhasdeOuro;

cio Cadela e Grupo KaDiI, Panela Velha, Piá Gaiteiro, Raça
I.::&m!peira e os Garotos de Ouro.Amplo local para camping

toda a infraestrutura, além dos fandangos no galpão do

.nwa", o ttadkiolUll ",;"," 110alt!udIIlgrejadoRioMolIIa,
""a 01), San4ra Regina To",a,; e Ed,on P,dro

lfrrcu,orl. Aptn a cerim8rda religio,a, o, convidtuJo, ,erão
I'feIpCioMtlo. '"' Soékdluk Vkin�e
NA PERJ - a Fun.daçio EdUcacional Regional Jaraguaense
(Feij) realiia segunda-feira, dia dois, a solenidade de abertura
das ExposiçÕes de Fqtos e Artes Plásticas. O coquetel de
lançamento será no SalioNobre da Ferj, comparticipação de
alunos de violino e flauta transversa da "Casa daMúsica" do
Colégio Evangélico Jaraguá. As exposições estarão abertas
110 período de dois a 13 de junho, das 14 às 22 horas.

c.",Lo",;,,,, eKarln Conti. Ek co",elllOIYI idade no,a '"'
,."",.-/. (2). Â f�'14 JHII'tl ftllÍliliDn. e tlIIIigo, ,.,.
...""", (31), 110 C",,,.AtUdeo Btup.JUlj

.

..

Rece"e""" a "'''fio 1IUII.rim0nilll.1IO "ltiIIIo r4bado (24),
lIq Igreja Evangélica-Centro, PtII1feiaMarqlUU'tlt e JtlC1cso�
K"che""ecbr. Os convidtído, fortllll recepcionado, '"'
Sociedluk Vwe",e

EMFLORIANÓPOLIS-Napf6xima segunda-feira, dia dois,
serão divulgados, em cerimônia oficial, osUderes Empresariais
do Estado de Santa Catarina para 1997, eleitos por voto direto
pelos assinantes da Gazeta Mercantil. A solenidade será
realizada no BestWestern Cas.elmárHotel, em Florianópolis,
às 19h30, e contará comapresença de importantes polítíccse
personalidades do empresariado catarinense. .

Retomando de récent.giroÜlúmaciolllll, oCMal Holtuulo
. Marcelino e Felo",ena Sch",ü% Gonçtzlves co",e",ora

.

alllQn1úi (31), Bodas de O"ro. E", grande feslll, se,.ao
c"mprlnaenttuJfssimospor se",filhos, 1lÓt'GS, genros, netos,
familiares e tlIIIigos

'

CONSELHODETURISMO - foi implantado oficialmente o
.

Conselho Municipal de Turismo. O primeiro encontro

acoeteceu na última terça-feira, dia 27, no espaço cultural da .

Prefeitura. O conselho é. formado por 14 pessoas, •

representantes do Poder Público, organizações não

governamentais e iniciativa privada, especificamente botéis,
CDL, agências de turismo e outros setores ligados ao turismo.

O t:tI8IIIMlIIOdeCarolin. eSiclair (Toco) ,e" tlConuci1M1IIO
rip '"' agendll "mnca da temporada. Â cerimlJrda n/iiiosa

.

se" flIII(l;'1úi (3i)J '"' ".Ia Igreja do Rio Molha. Â noival
filha deJoséAlberto eMlIIiaE"nkeDellaghlm,", /JtufJosa
e o noivo de Plácido e La"ra Olher Castilho. Âp6s a

c.ri",lJillÍII OI convidtulos ,.,ilo rec.pcionadol no
aristocnJtico Baepe� __

• Leonilda Freiner Marute aniversariou quarta-feira
(28) e foi.muito cumprimentada por familiares e

amigos,
• Colégio Holando Marcelino Gonçalves, da Ilha� .

Figueira, promove no próximo dia sete de junho, a
sua tradicional FestaJunina, com inúmeras atraÇões
e o já consagrado Festival daMúsica Sertaneja, com
animação doMusicalTransaméríca
• SociedadeRecreativaVitóriadoRio daLuzpromove

amanhã (31), baileeshow com oGrupoMusicamp e
OUClóvis e Zabala, apartir das 22 horas. Durante o

baile, sorteio de um potro da raçaMangalarga, uma
bicicleta, um ventilador, um ferro elétrico e um

conjunto de espetos. A promoção é do Clube
Recanto dos Cavaleiros.
• Domingo (I), no Posto Guaramirim, Missa dos

Motoristas, seguida de bênção. Antes e depois da

missa, confissões e orientação de vida com o padre
daEstrada.
• Comemorou idade nova na quarta-feira (28) o vovô
AmoWehrmeister. Foi especíalmeute saudado pelos
netosGuilherme Henrique e .Willian Fernando e por
todos os familiares.
• A conhecida e dJspreendida Rosinha Nichelatti

promoveu no últimó dia ·10 destemês, na sede social
do JataguáAtléticoOube, jantar em homenagem ao

DiadasMães. Vária<;mamães rereberam, pelaprimeira
vez, umaliomenageDle reconhecimentopúblico, com
deliciosojantare vários presentes. RosinhaNichelatti,
que por vários anos vem realizando este tipo de

homenagem. agradece aos empi"esários e amigos que
colaboraram coma iniciativa
• Smurfs Lanches, do casal amigoHélioeOara Zonta,
com inovações no cardápio e som ambiente. Agora •

o Smurfs serve também um delicioso filé duplo e

todas as sextas-feiras música ao vivo com André e
. Fm Jamaica
• Sociedade Independência, do Jaraguazinho,
promove amanhã (31)grandiosoBaile de Rei. A festa

coméça às I3h30com abusca do rei Renildo Gessner
e o baile a partir das 22h30, com animação do

conjunto Os Versáteis, de Joinville .

• Prefeitura Municipal de Corupá e a Fundação
Municipal de Cultura promoveram coquetel para a

imprensa e convídados.rna última terça-feira (27),
parao lançainentooficial dos festejos do centenário.
Na oportunidade o prefeito Luiz Carlos Tamanini

agradeceu a presença de todos e explanou detalhes
da festa, que será iniciada nodia 26 de junhopróximo.
• Paládio NightClub promove amanhã (31) mais um

superembaloemdosedupla, comoMusical Estincia
e o DJ da Paládio. Domingo (1), o embalo será no
Salão Furlani com Musical Estância Insressos a

preçospopulares e ônibus grátis.
.

• Empório da Foto dos amigos Vera Hildebrandt e

Galliani, localizado na Rua Joio Januário Ayroso,
registrando os belos momentos da vida em fotos dê

todos.os tamanhos, incll!ßive casamentos e festas.
O telefone paraContato e informações é o 975-1763.
• A festa que elegeu Schirlei Reuters como "Garota
Julius Karsten 97" no Schopping Club, foi das mais
animadas. Silversom de Conc6rdia na pista dois e

Mak Som na pista um, animaram a festa, com casa

superlotada. A coreografia apresentada pelas
candidatas na passarela, foi da competente Andréia
Bortolíní, daBlackWhite.
• Campanha do Agasalho, promoção conjunta da

Rádio Jaraguä e Lojas e Supermercados Breithaupt,
com resultados positivos. Paraparticipar, basta levar
qualquer tipo de roupas, a qualquer loja ou

supermercado da Rede Breithaupt Tudo o 9ue for
arrecadado será repassado às comunidades católica
e evangélica para posterior distribuição à famßiu
carentes doMunicípio emicrorregião.
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CORREIO DO PQVO • 10 Jara uá do Sul, 30 de maio de 1

Biblioteca - Ferj

A Biblioteca Padre Elemar Scheid, órgão suplemeritar da Férj, tem por objetivo reunir,
organizar e' disseminar informações contidas em seu acervo bibliográfico e audiovisual,

. visando atender as consultas para estudos e pesquisas dos usuários nas áreas de atuação
daFeIj e estender seus serviços à comunidade local fornecendo orientação e proporcionando
o acesso ao acervo.

Seu acervo-é formado por obras de referência como dicionários, enciclopédias, guias,
catálogos, bibliografias especializadas, monografias, teses e dissertações, sendo que esse

material é de uso restrito, não sendo permitido o empréstimo domiciliar por se tratar de
material de consulta rápida.

O AcervoGeral é formado pelos livros técnicos e didáticos especializados e. de literatura
em geral, é o acervo circulante da biblioteca.

O Acervo dos Periódicos é formado por revistas especializadas e gerais, jornaisdiãrios
do Estado e do Brasil. Materiais Especiais como fitas de vídeo, fitas cassete, discos, CD,
CD-ROM e mapas.

Seu acervo atual é constituído por 16:070 volumes e está totalmente informatizado,
assim como as serviços de empréstimo econsulta.

. Qualquer pessoa, pertencente ou não à comunidade acadêmica, pode consultar omaterial
na biblioteca. É permitido o livre acesso dos usuários às estantes, sendo obrigatório;
contudo, deixarem bolsas epastas no guarda-volumes. A biblioteca lembra que o horário
de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às I1h30 e das. 13h30 às 22h30 e aos

säbados.das 7h30 às Uh30.
.

Pesquisa de Risco Social
�

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -solicitou à FeIj, no
ano, passado, uma pesquisa ampla, que identificasse as situações de Risco Social no
Município de Jaraguá do Sul.

Em 30 de novembro/96, um grupo de mais de 100 alunes da Ferj fez o levantamento
de dados através de entrevista. Foram.pesquisados 1.064 domicílios, correspondendo a

5,5% do total de domicílios estimados em Jaraguá do Sul.
'

No último dia 23· de abril, foi apresentado oficialmente à comunidade o resultado
básico da pesquisa, com um comentário global dos dados pelo professor PedroDemo e a

tabulação completa dos dados do Município como um todo e detalhado por bairros.
.

É um documento importante para o Município. Ele demonstrá que Jaraguá do Sul
destaca-se com dados econômicos e sociais altamente positivos. Exemplos: 79% moram

em casa própria, 69% tem automóvel, 8,4% tem curso superior, apenas 1,3% analfabetos.
A pesquisa revelou também problemas: 20% não recebem água tratada, há bairros onde

.

28% dos domicílios têm apenas um dormitório, 33% possuem apenas o primárioW série
do 1 ° grau)...

.

.

O documento está tendo repercussãomuito boa na comunidade, e todos que contribuíram
com a. pesquisa podem sentir-se recompensados. Para a FeIj este trabalho representa
fortalecimento e impulso para suas atividades de .pesquisa, algo fundamental numa
Instituição de Ensino Superior que procura acompanhar a modernidade.

Para os que tiverem interesse, o documento da pesquisa está disponível na biblioteca.
O Departamento de Pesquisa está produzindo novas análises sobre .0 material, que podem .

ser também interessante para estudo e pesquisa dos alunos da Ferj.

STIDORESDA
.

-

DMINISTRAÇAO

/ Mala dirétapara o além
Foi publicado na Revista Isto É, uma reportagem sobre a paulista Mãe Dinah,

uma das maiores videntes do país, que possui uma empresa de mala direta para
suas previsões.

Até aí tudo bem, mas a vidente mandou algumas cartas endereçadas à pessoas
já mortas, oferecendo seus "serviços" por preços que chegam a até R$ 89;00; ela:
alegou que possui uma listagem com mais de 10.000 endereços e por isso, não tem
como saber se a pessoa já morreu ou não.

"

Se ela realmente é vidente, como não percebeu que havia algo errado? Ela
afirma que através de uma simples carta com o nome e a data de nascimento da

pessoa pode fazer uma previsão completá do 'futuro das mesmas, quanto à saúde,
amor, dinheiro, trabalho e outros questionamentos mais.

MãeDinah, vidente ou não, parecemais uma vendedora de contos da carochinha .

Elaboradopor: Daniel Fernandes, Eduardo R. R,ubini, Fabiano R. Pasold e

Joelson F. da Costa, alunos do 9° semestre de Administração.

A suinocultura em Jaraguâ do Sul
Hoje, Jaraguá do Sul é nomeada como pól� têxtil e mecânico, não se sabendo

que também aqui a suinocultura é desenvolvida e de grande valor para a região.
Através demuito esforço, os suinocultores da região conseguiram passar a longa

crise que .se abateu sobre a suinocultura no Brasil nestes dois últimos anos, que
apesar de não ter ajuda do governo, vem desenvolvendo um trabalho sério no que
diz respeito ao Porco Diet. .

. .

O Porco Diet é um animal com mais carne e menos gordura em sua carcaça
desenvolvido através de inovações em equipamentos, manejo e principalmente na
genética do animal, buscando assim melhorar a conversão alimentar, reduzir o
tempo para o abate e aumentar a qualidade e quantidade de carne na carcaça. Para.
avaliaro rendimento de carne na carcaça, são utilizados prOCédimentos de tipificação
da carcaça. Como a maior parte da gordura do suíno fica fora do músculo, o
rendimento estimado de carnemagra é calculado a partir da espessura do toucinho,
profundidade do lombo e peso da carcaça.

Nos últimos anos, empresas da genética de suínos e instituições de pesquisa
vêm trabalhando no sentido'de reduzir .ainda mais a espessura do toucinho e

incrementar o percentual de carne magra, concomitantemente preservando a

qualidade da carne, buscando, assim satisfazer a indústria e o consumidor final.
Esta tecnologia que é bastante inovadora, já está sendo desenvolvida em nossa

região, aqui mesmo em Jaraguá do Sul. Por exemplo a Agrorrações Gumz, que'
produz amarcaMaxiGumz, animais lIJôridoSentétiço,LargeWhite, Landraee;
Pietran e Duroc, que fazem parte do plantel de 1.000 matrizes, 60 reprodutores.
Com um estoque permanente de 8.200 animais no total e uma área de 8.230metros

'

quadrados construídos, sua produção mensal é de 1.700 animais, e dividida entre
sufnos terminados, leitões para terminações e reprodutores de suínos.

Este trabalho de melhoramento genético é reconhecido por criadores de Santa
Catarina e de outros estados, como um dos melhores resultados para a suinocultura

nacional.
.

.

Para se tomar cada vez mais competitivo e inovador é preciso investir cada vez
mais em novas tecnologias e produtos, buscando desta forma atender, e namaioria
das vezes, antecipar-se aos desejos do cliente.

FuiUlação Educacional Regional Jaraguaense • Feri
Coordenação: Cláudia Regina Althoff

'Elaborado pór: Sheila Muller, Bdi Marcos Ludvichak, Luismar Floriani e
Vanessa Pereira, alunos ·do 9° semestre Ih Administração

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
.Rua Athanáslo Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • '373-03n • 373-0297

/
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EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Ni 01/97

Suprima-se, do Parágrafo único do Projeto de Emenda Constitucional nO 01/97, a expressão "na faltá
. deles", remanescendo o dispositivo com a seguinte redação:
•Art. 111 - (omissis)
- .

Parágrafo único - Os atos municipais que produzam efeitos externos serão publicados em Jornal com

edição e circulação nomuJiicípio, ou namicrorregião da qual omunicípio faz parte, e em edital que será
afIXado na sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.

.

,JUSTIFICATIVA
Apresenteemenda pretendemantero conteúdodo parágrafo único doArt. 111 daConstituiçãoCatarínense,
O conteúdo deste parágrafo, elogiado em todo País como omais avançado em termos de tornar pública a
administração que assim se proclama, exige daqueles que sancionam atos públicos de efeito externo o

. dever de difundi-los entre os munícipes, utilizando para isto de todos osmeios disponíveis.
É uma declaração explícita e obrigatória de transparência.
O plecaro Tribunal de Contas do 'nosso Estado exige ainda Inais que se publiquem EM JORNAIS os

balancetes de contas públicas, pelo menos bimensalmente. A nível nacional tal exigência também é

contemplada.

00DEVERDEPUBLICAR .

.

'

Apenas para espancar dúvidas ainda remanescentes: informar é um dever do Estado e um direito do

cidadão.
Se a ninguém é defeso alegar o desconhecimento de lei para não cumpri-la, a autoridade pública que
sanciona,atos de efeito externo se toma também responsável pelasua ampla difusão.

.

Nio é por menos.que toda a Lei só entra em vigor na data da publicação:

ONDEPUBLICAR .

Amuitos pode parecer exagerado exigir que se publique os atos públicos de efeito externo em jornais e,
subsidiariamente, emjornais oficiais e átrios.

.

Mas, para atingir com eficiência o objetivo de infolmar aos cidadãos estes textos,o administrador público
deve.utilizar sempre do veículo demaior penetração pára garantir que sejam tomadas todas as providências
para que a informação possa chegar aomaior número possível de seusmunícipes, garantindo o vigor dos
mesmos.

Algum de nós, ao entrar nestaAssembléia se demoraria em ler atentamente os editais publicados em um

painel pormais chamatívo que fosse?
.

Algum de nós criaria o hábito de fazê-Io continuamente a ponto de garantir àquele que colocasse estes
avisos a certeza de quepelomenos amaioria os leria?
E que percentual da população entraria nesta Casa com esta intenção? certamente seria muito baixo.
A publicação nos chamados jornais oficiais d08municípios ou dasmicrorregiões também não alcança o
objetivo plasmado da ampla difusão.

.

Todos sabemos das limitações deste!! informativos quanto à sua leitura e comomeio de 'informação dos
cidadãos.
Ele é muitomais um house-organ, um informativo interno, de leitura restrita e que, não nos enganemos,
� tem cobertura e a difusão da imprensa escrita.
E se fossemos anotar todos'os custos realmente 'gastos para a sua edição, não ficariamuito longe daquele
que hóje se paga pelas publicações.
Por isto, todos os acontecimentos de repercussãó emobilização da comunidade passam inexoravelmente
pela Imprensa.
Estes jornais, ditos comunitários, de informação geral, prestam um relevante e inestiÍnável serviço público,
levando informações e criando no cidadão o indispensável hábito de leitura sem o que nenhum impresso'
cumpriria estamissão social.

DOCUSTO
Por que se apresentaria uma emenda à Constituição Catarinense paramodificar um texto que tão bem
define a busca da transparência na administração pública?
Esta emenda, do Deputado BIasi, tenta, em verdade, atender a uma reivindicação referente ao dispêndio .

.

que as Prefe�tUfas e órgãos públicos tem quando da obrigatória necessidade de publicação dos atos

pl1blicos.
.

.

Aprovada a emenda do Deputado Biasi com seu texto original, se garantiria aos adininistradores públicos
a possiblidade de publicar estes atos no átrio ou em informativos de alcance limitado, como os jomais
oficiais, dando a esta atitude omesmo efeito.da ética émoral exigência da ampla difusão; cem um custo

aparentemente inenor.
.

..

A diferença antre as admínístrações pública e privada está devidamente nos seus objetivos.
O que se entende por custo maior, quando se escolhe o mais eficiente meio de comunicação impressa
para a difusão dos atos de efeito externo, é, em verdade, o preço que a sociedade está pagando via
imposto para ter o direito de- se ver bem informada do que está acontecendo com o seu dinheiro,
compartilhando a ação da administração e fiscalizando a aplicação dos recursos. ,

Opreço da democracia é sua prática permanente. O preço da informação é o custo social mais barato
que se conhece para integrar a comunidade na gestão pública.

.

Corrupção exige silêncio.
Neste momento histórico o Poder Legislativo está em nome da sociedade assumindo o papel de
investigador de desmandos na administração pública. '.

_

A população está se conscientizando da importância do parlamentar e da necessidade do funcionamento
dl$ CasasLegislativas.' .

.

.

Os fatos nos convencem que foi a 'publíçação indevida, inadequada, esconsa, em veículos de pouco
alcance, quepropiciaram atos lesivos ao patrimônio público pudessem ser praticados.

.

Modificar es.te parágrafo único do art.Ill de nossa Constituição é dar um atestado de conivência com
o silêncio acobertador das imoralidades.

.,

Certamente pode parecer que deferido os jornais, a imprensa escrita, ou seus interesses na exploração
.

econômicados valores que ela recebe dos cofres públicos quando presta serviços de divulgação.
Mas tenho a consciência de que o custo da publicação é mil vezes menor do que aquele que pagamos
COm o desconhecimento gerado pela não informação, oupor sua publicação em lugares ou formas
poucos abrangentes..
�oproporquemantenhamos o texto original de nossaConstituição estou em verdade propondo que os
parlamentàres Catarinenses continuem na vanguarda no Brasil, garantindo ao nosso cidadão Q direito à
Informação com ampla difusão, pilar construtor da cidadania responsável, respaldo moral dos
administradores sérios emissão inarredável dos parlamentares com o ideal da lisura e da transparência
na gestão pública. :

..

.

...., .

Sala das Comissões, l4de maio de 1.997.
DEPUTADO-GERVÁSIOMACIEL

2"S�RETÁRIO
.

Projeto de emenda constitucional n° 1/9,7
Altera o Parágrafo ünico'do art. 111 da Constituição do Estado de Santa Catarina .

O Parágrafo único, do art.111, da Constituição do Estado de Santa Catarina, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 111 - (omissis)

Parágrafo único - Os atos municipais que produzam efeitos externos serão publicados no
órgão oficial do Município ou da respectiva associação municipal, ou ainda em jornal
local Ou microrreg�onal e, na falta deles, em edital que será afixado na sede da Prefeitura

e da Câmara."

Justificativa:
A emenda que tenciono inserir na Carta Magna estadual tem o escopo de alterar a redação
do parágrafo único do seu art. 111, que versa sobre a publicidade dos atos municipais.
É consabido que a publicidade substancia-se num dos requisitos essenciais à validade de

qualquer ato jurídico, todavia ela não pode ser exacerbada na sua aplicação prática, sob
pena de burocratizar excessivamente a gestão governamental,
Com efeito, pela atual redação do preceptivo constitucional "sub'examine" (parágrafo
único do art.' 111 da Constituição Estadual), exige-se que os atos municipais séjam

.

"publicados no órgão oficial do Município ou da respectiva associação municipal e em

jornallocal ou.da microrregião a que pertencer e, na falta deles, em edital que será

afixado na sede da Prefeitura e daCâmara". Vê-se, de conseguinte, que vigora uma dúplice
exigência em termos de publicidade: "no órgão oficial do Município ou da respectiva
associação municipal e em jornallocal ou da microrregião".'
Por isto, visando a facilitar a ação das administrações municipais, de modo a obter a

desburocratização e a redução de despesas, sem, contudo, perder de vísta.o pressuposto
inafastãvelda publicidade, venho propor que o dispositive em comento passe. a vigorar
com a redação constante do projeto anexo, que extirpa a duplicidade ora ocorrente.

Registro, em arremate, que a idéia de alterar o refaiado dispositivo é de autoria do agora
ex-Prefeito de Itá,Bgilio Paludo, que sentiu de perto o problema que ora se busca obviar.

Sala de Sessões, em 15 de janeiro de 1997.

Deputado João Henrique Biasi

i
'.

Ferramentas &
Máquinas Ltda.

Rua Reinoldo Rau. 781- Fone (047) 372-1769 - Jaraguádo Sul- sc
Lavadora a vapor
top line 2500 - VAPOROSA
- 130" C - Completo kit de acessórios
- Caldeira aço inox cl capacidade pl 2,51ts.
- 1 ano de garantia
- Assistência técnica em todo Brasil
* Pisos, assoalhos, e áreas de difícillimpeza,
* Carpetes, tapetes, cortinas e estofados
* Fornos, fogões e eletrodomésticos.
• Banheiros e cozinhas • Vidraças e espelhos
À vista R$ 379,00

,1+3 R$ 1,04,00

i
s'

I
i
i
,I'

1+2 R$ 20,90 I
�----��----------------------------------�j,

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$ 231,00'1.
1+3 R$ 62,00

Furadeira Bosch
- Hobby, com impacto, 2 velocidades
cl maleta

À vista R$ 59,90
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• •Cidades ----...

• SÃO BENTO DO SUL
A I ConferênciaMicrorregional dosDireitos daCriança e do

Adolescente realizada durante os últimos dias 27 e 28, na
SociedadeGinástica, envolveu os Municípios de Rio Negrinho,
Campo Alegre e São Bento,do Sul. O evento teve como prioridade

"

elaborar as propostas que serão levadas à conferência estadual,
prevista para.os dias 11 e 12 de junho, em Joinville.

A conferência iniciou com a palestra do secretärio daCriança,
e do Adolescente,Roberto Salter, sobre a criança como prioridade
absoluta, seguida de uma plenária. Os trabalhos 'seguiram com
palestrantes especialistas em conselhos tutelares e direitos da
criança.

• BARRA VELHA
, O secretário de Turismo, Fausto Rocha Júnior, informou que

a reativação do CMT (Conselho Municipal de Turismo) será
discutida em reunião no próximo dia três, na sede da Secretaria
.de Bem-EstarSocial, no Bairro São Cristóvão. O encontro terá a

participação de representantes de entidades como a Associação
de Hotéis, Bares, Restaurántes e Similares, a CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) e à Associação das Imobiliárias de Barra
Velha.

Durante a reunião será debatida a validade do turismo parao
,

balneário e a organização e realização daFestaNacional do Pirão.
\

• SCHROEDER
A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e.Extensão R�-

'

ral) realizou na última terça-feira (27), naRecreativa Braço do
Sul, um seminãrio aos piscicultores (criadores de peixes), dos
Bairros Rancho Bom, Br-aço do Sul e Bracinho. "

As palestras foram ministradas pelo médico veterinário da
, Epagri, Daniel Ampessan, objetivando o treinamento 'dos
produtores, para que eles aprimorassem os 'conhecimentos do
setor, além de dar suporte técnico para que melhorassem a

produção e a comercialização dos peixes..

• JARAGUÁ DO SUL
Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a Secretaria

de Agricultura eMeio Ambiente recolheu cerca de 26mil quilos
de materiais recicláveis, dentre eles, alumínio, metal, plástico e

vidro. Com a venda domaterial, a secretaria arrecadouR$ 396,00,
que serão divididos entre as 60 escolas que participam do
programa.

, Nomês passado, devido a volta às aulas houve umincremento
,

,

na arrecadação, Foram recolhidos aproximadamente40mil quilos
de materiais, num total de R$ 1,1 mil em dinheiro.O diretor da
Divisão do-Meio Ambiente da secretaria, Luiz Fernando Lemos,
informou que atualmente há aproximadamente 69 escolas, entre
municipais. estaduais e particulares, que fazem parte do projeto.

#

Escola municipal
projeto de conscientizaçã
• Programa de

Segurança,
Organização e

Limpeza, similar ao 5S,
é um método que
consiste em disciplinar
as'tarefas

Jaraguä do Sul- A Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Rodolpho Dornbusch
iniciou, no último sábado
(24), projeto, implantado há
mais de três anos, na empresa

'

Marisol, conhecido .corno o

Programa SOL (Segurança,
Organização e Limpeza). O'
programa tem como objetivo,
desenvolvei nas pessoas
hábitos e atitudes de

segurança e organização,
,

similar ao 5S (método que
consiste em disciplinar as

tarefas baseando-se em cinco

princípios de organização e

limpeza, iniciadas pela letra

'S').
.
A primeira' etapa do

projeto foi formalizada no

isábado,' por um dia de

limpeza geral' no colégio,
batizado como o "Dia do
Virando a Página". A faxina

'

teve a participação dos pais,
alunos e coordenadores da
escola, que limparam desde
o pátio, até as salas de aula.

"Quando todos participam, a
organização é maior e a

manutenção também",
explicou um ,dos
coordenadores do projeto, o
chefe de sessão de Segurança

•

lnlel

'SOL: programa iniciou lia brilhar" na Escola ROdolpho Dornbusch

eServiços Gerais daMarisol,
.

continuidade. Para iss.o,'
Flávio José do Nascimento. segundo Nascimento, é'
Segundo ele, os resultados preciso que a escola organize:
obtidos na empresa são . uma comissão que avalie todol
visíveis; por isso, decidimos mês os resultados. "Nã

"

expandir o projeto para os adianta promover uma:

colégios.
.

revolução num dia, se n.o'
- O Colégio Rodolpho outro a. organização não t-

,

Dornbusch é o pioneiro' na mantida", exemplifíca.
cidade em a aplicar o O diretor da escola,
programa. Por enquanto, não Espedito Pauli, informou que:
temos a intenção de colocá- a comissão já está formada

,

lo em outras escolas.primeiro por professores e pelo corpo
vamos analisar se teremos docente da escola; Segundo
resultados positivos nesta ele, a avaliação será realizada
escola informou, daqui a trinta, dias, e para
acrescentando que a meta completar, os professores fo
principal é educar rarn designados a orientarem

principalmente as crianças. os alunos objetivando a

"Quando a educação inicia continuidade do programa.
pela criança, ela se toma um ,"Para o projeto ter êxito,

, adulto sem vícios, .orientamos os nossos

respeitando a organização e a professores para que todos os

limpeza, tanto da casa.quanto dias, de cinco a dez minutos,
,

do ambiente em que eles falem sobre o programa", '

trabalha", reforçou. reforçou Pauli, lembrand.o
CONTINUIDADE - O que durante a semana

, programa iniciou com a passada, foram distribuídos
limpeza geral, mas é aos alunos" um

.

gibi
necessário que haja explicativo do programa.

ATENDEMOS AOS, DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 2ti:00HS.
, -

POSTO ·MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS "

* TROCA OE ÓLEO
* LAVA RÃPID,O

,·'GÁS'
,Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 961 - Jaraguá do Sul- se
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"As crianças irão gostar tanto, que
com certeza, irão pedir para ir de

Iniciada afesta doCentenário de Corupá
• Organização prevê
que arrecadação do
Município deve regis
trar aumento de cerca
de 10%

- A Festa do
Centenário, que. acontece entre os

dias 'seis de junho a sete de julho,
noSeminário Sagrado Coração de
Jesus, quando se comemora a data

do aniversário de fundação da
.

cidade, foi lançada oficialmente na
noite da última terça-feira (27), no
Salão Paroquial São José.

Estiveram presentes ao evento

aproximadamente 200 pessoas,
entre autoridades municipais,
regionais e empresários da cidade.

O prefeito do Município, Luiz
Carlos "Tamanini (PMDB),
acredita que com as festividades a

arrecadação doMunicípio terá um
acréscimo de 10%. "Isto porque
iremos ter as exposições, que além
de embelezar a festa terão o intuito
de comercializar os produtos
expostos", explicou Tamanini,
informando que os gastos com a

organização, desde obras na cidade.
à divulgação, estão orçados em

aproximadamente R$ 150 mil,
Deste montánte, R$ 25 mil foram

Franclaco AIIIesICP

Festa tJo'Centen4rio: abertura oJicial teve a presença de autoridades municipais e regionais

repassados pelo governo dóEstado
para a Fundação Municipal de
Cultura.

Durante o lançamento da festa,
a comissao organizadora
apresentou a programação geral
dos festejos, e ohinodo centenário,
executado pelo Coral.da Banda
Jazz Band Elite, de Corupá. A
abertura das comemorações dos
100 anos da cidade. está

programada para o próximo dia

26, às 20 horas, com a 5·
Exposição Agroindustrial. O

presidente da Aciac (Associação
Comercial, Industrial e

Agropecuária de Corupá), Hermes
Dorval Raduenz, responsável pela
comercialização dos estandes,
informou que os 27 espaços serão

para expositores da cidade ou da

região que produzam mercadorias
não comercializadas no

Município. .

- Temos apenas cinco estandes

que ainda estamos negociando .'
disse entusiasmado Raduenz,
acrescentando que na parte exte

rior do Seminário Sagrado
Coração de Jesus terá oito estandes
para exposições de tratores,

'caminhões, motos e automóveis.

Terapia
é utilizada para tratar

problemas da mente e do corpo
Jaragoá do Sul - Com·métodos

. adquiridos atravésde especializações
diferentes, o terapeuta corporal,
Airton Guardini, de 31 anos, está há
um mês, no Centro Terapêutico
Meditativo- Rota da índia
ministrando curso de massagem
indiana e realizando consultas
terapêuticas. Na opinião deGuardini,
o conjunto das especialidades que
envolvem a massagem indiana
(técnica que equilibra o físico e o ,

psíquico), a' reflexologia miofacial
(indiCada para dores específicas, e
soltaosmovimentos do corpo), entre
outras, faz com que amassagem que
utiliza para atender os pacientes; não
seja somente de relaxamento, mais
sim de "cura".

A terapia corporal abrange desde

Gráfica e Edit�ra CP Ltda.
RfUI Walter Marquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 372�3363

o equilíbrio das emoções à correção
de problemas físicos. "Tudo isso, s6
"poderá ser alcançado se a pessoa
estiver em sintonia com ela mesma,

..

C? se quiser realmente melhorar",
explicou Guardini, acrescentando
que o mais importante é a

interiorização que a terapia faz com
o indivíduo. "Antes de alcançar
algum objetivo, tanto no 'campo das

emoções como no físico, é necessário
se conhecer, por isso fazemos' todo
urn estudo da pessoa".

O trabalho realizado pelo
terapeuta envolve conhecimentos
da medicina convencional.

Segundo ele, já tratou de pessoas
que sofriam de problemas que
médicos não conseguiram
solucionar, mas que com a terapia

conseguiu resultado positivo. Um
exemplo, que ele cita, é um senhor
de 115, quilos que sofria de dores
no quadril. "Este homem chegou a

se submeter a ressonância

magnética", lembrou Guardini, no
entanto, em duas. seções ele não

sentiu mais as dores.

Um problemaque Guardini está
empenhado em resolver é a questão
do convênio saúde. Segundoele, em
grandes centros como São Paulo, as
técnicas corporais de energização e

equilíbrio já possuem convênios.
"Estou empenhado em trazer estes

convênios para o sul", reforçou.
Guardini salienta que, dependendo
da pessoa e do problema, não é
necessário mais que urna sessão para
ela se sentir melhor.

I: Design InforlJ1ática
I

, Informática Dinâmica eAvançada
* Treinamento em Informática

* Venda de Equip. de Informática
* Consórcio de Computadores

Segundo Raduenz, uma das

estratégias que a associação irá
aplicar durante o evento pára
chamar os moradores do interior
da cidade à participar da festa, é
levar os alunos das escolas ao

Seminário durante um dia da
semana. "Em vez deles (os alunos)
estudarem na sala de aula, irão
participar da festa e escrever a .

respeito da história da cidade",
explicou, acreditando que assim os

pais dos alunos também irão. se

empolgar em participar do evento.

novo".

PROGRAMAÇÃO O

presidente da FundaçãoMunicipal
de Cultura, Kurt Linzmayer, um
dos coordenadores do evento,
ressaltou que o ponto alto da festa
será no dia sete, data do
aniversário da cidade. "As atrações
deste dia serão emocionantes.
Teremos um desfile com os clubes
de serviço que irão contar a

história da cidade, além das
adiantouhomenagens" ,

Linzmayer.
As atrações programadas irão

desde passeios ciclísticos até teatro.
Para agradar os que gostam de

chope, o Bierwagen tein um dia

garantido na Festa do Centenário.
A cidade de Corupä terá 16 dias
de plena alegria, além da

programação direcionada às

'comemorações dos 100 anos da

cidade,
" também foram

programados quatro dias que
complementarão o evento, ·com a

apresentação do VI Jeep Raid. Os
organizadores acreditam que mais
de 30mil pessoas irão passar pelo
Semináriodurante as festividades.

ESTADO DE SANTA CATÀRINA·
,PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUizoDE DIREITO DA 1:' VARA CÍVEL

E�ITAL DE PRAÇA I L�ILÃO
.

ADOUTORAHll.DEMARMENEGUZZIDECARVALHO
MM. Ju1zADEPIREITODA 2" VARACÍVEL
DACOMARCADE JARAGUÁDO SUL
ESTADO DE SANTACATARINA,NAFORMADA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou-dele conhecimento tiverem, ou ainda a

quem interessar possa, que no dia 10.06.97, às 14:30 horas, realizar-se-á no átrio
do edifício do Fórum, a praça do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação
executiva IIÚJDero 1095.3/95, em que é exeqüente Nivaldo Luiz Hintz e executado.

Ivo Kamchen, qual(is) seja(m): uma camionete píck-up C-lO, placas BS�5217,
avaliada em R$ 3.000,00.

'

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em)
1ll1lço superíor à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a

.

segundo leilão, pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia25.06.97 .

às 14:30 horas.

Fica(m)o(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s)
se casadots) for(em), caso não seja(m).encontrado(s) peloOficial de.Justiça,
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(lis) acima

mencionadó(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento
de todos-e paraque ninguém alegue ignorância,mandou-se expediro 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 AlbertoMartins, que o datilografei e subscrevi.
.

, HiÍdemarMeneguzzi deCarvalho
JUÍZADE�IREITO

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdÁ VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PESQuisAS

.

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanches
.

Fone/Fax: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul- SC

R. Rio de Janeiro, 144 - Centro
Tel (047) 372-0725 - Jaraguá do Sul - SC
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Duas'Rodas realiza palestras
de segurançapara empregados'

Jaraguá do Sol - A empresa
Duas Rodas Industrial realizou
durante a semana passada a XX

.

Sipat (Semana Interna de

Prevenção de Acidentes de
, Trabalho), com o objetivo de

conscientizar os colaboradores da

importância da segurança indi
vidual e coletiva, que deve existir
dentro e fora da empresa. A
semana foi marcada por palestras
diárias, com temas que envolviam
a qualidade de vida, segurança no
trânsito, primeiros socorros,

ergonomia, estresse e peça teatral.
A presidente da Cipa

(Comissão InternadePrevençãode
Acidentes), Sônia Raquel Perito,
informou que todos �s anos aDuas
Rodas promove uma semana

direcionada à prevenção de
acidentes de trabalho, Segundo ela,
a novidade que movimentou os

cerca de 670 trabalhadores que
participaram das palestras, foi a
presença de um grupo de teatro da
Scar (SociedadeCulturaArtística)
que apresentou peças relacionadas

.
a.o assunto.

- Este foi um meio divertido e

educativo que encontramos para
passaros conceitos de segurançano
trabalho aos nossos colaboradores -

explicou a presidente da Cipa. Prevenção: empregados assistem palestras de segurança

S·o.
.

.V·�RIG//): h .c " /1
L_-;,/,;,a.,_ff.7 Z.:6-·'i

CARGASEPASSÁGENS

Fone/Fa�:
(047) 371-0091

Telesc coloca emfuncionamenio
terminais de telefonia celular

Massaranduba - A Telesc

(Telecomunicações de Santa

Catarina) colocou, na última

quinta-feira (22), em

funcionamento 300 terminais de
telefonia celular na cidade,'
beneficiando a microrregião do
Vale do Itapocu. A ativação do
serviço faz parte do projeto de

interiorização da telefonia no

Estado, que pretende levar às
localidades mais afastadas a

tecnologiaparaodesenvolvimento
sõcio-econômico .:

Na opinião do vice-presidente
da telesc, Geovah Amarante, a

'ativação do serviço de telefonia
móvel demonstrá a preocupação da
telecomunicação, como empresa
comprometida c.om . o
desenvolvimento de Santa

Catarina, em oferecer melhores

serviços aos catarinenses. Ele
ressalta que, a instalação da ERB

(Estação de Rãdio Base) de

Massaranduba, é prova disso. "Ela

garante o perfeito funcionamento
dos terminais".

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

Fone: (047) 371-8422

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS,

SEGMENTO FARMÁCIAS E HOSPITAIS

(CREMER KENDALL, BEéTON DICKISON, LOREAL,
BOZZANO, MEDICAMENTOS E OUTROS)

ESTÁ CONTRATANDO REPRESENTANTE COMERCIAL

PARA ATUAR NA REGIÃO DE JARAGUÁ DO SUUSC
II,

A·lilJ;jl'
Amais completa linha de

parafusos - porcas·
arruelas- estopas •

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependi - Jaraguá do Sul

FoneJFax: (047) 371-0010

AMEG6.···M·'Ws.__._::)
Som automotivo

Alarme

Fabricação de
caixas seladas

·DINAMISMO
.• ID�DE: 25 A 35 ANOS .

• RESID�NCIA EM JARAGUÁ DO SUL
• FIRMA CONSTITUIDA COMO REPRESENTANTE COMERCIAL

EMPRESA OFERECE:
• CLIENTES JÁ CADASTRADOS (ATENDIMENTO SEMANAL)
• REGIÃO SENDO ATENDIDA HÁ 25 ANOS
• COMISSÕES SOBRE VENDA E COBRANÇAS,
TREINAMENTOS, BOM AMBIENTE DE TRABALHO

• SEGURO DE VIDA
- UNIMED • TITULAR E DEPENDENTES. I'

II

II
CANDIDATOSMANDAR CURRICULUM VITAE

AlC SR.WOLFGANG
PARA CAIXA POSTAL 60 - CEPo 89160-000

RIO DO SUL - SC

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



Jaraguá do Sul, 30 de maío de 1997 ESPORTE CORREIO 00 POVO· 15

Margutte reassume direção
" ,

. "

do Iaraguâ Atlético Clube
"aragu', do Sul - o

presidente licenciado do JAC,
Ângelo Margutte, reassumiu a

presidência do clube, namanhã'
da última terça-feira (27), e

anunciou em entrevistá coletiva,
na sede do clube, que irá

convocar eleição do Conselho

Deliberativo, prevista pafa
acontecer no dia 16 de junho.
Margutte também anunciouque
antecipará a eleição daexecutiva
do JAC, e irá apoiar o presidente

em exercício, SérgioSilva.
Durante a entrevista,

Margutte aproveitou para
rebater as denúncias que foram
feitas enquanto esteve afastado
e fez questão de frisar que
adiantarä a eleição da executiva
porque "estão dizendo que o

problema do JAC sou eu". A

eleição da nova diretoria não

tem dataprevista, no entanto, ele
adiantou que estão aptos a

participar da eleição apenas os

oito conselheiros do clube.
,

Margutte afirmou, que caso
não seja inscrito nenhum
candidato äpresidência, ele será
"obrigado" a continuar como

presidente do clube. O atual

presidente reforçou que o

candidato que irá apoiar, é o

presidente em exercício, Sérgio,
Silva. Procurado. pela
reportagem do JornalCORREIO

. DO POVO, Silva afirmou que
não tinha nada a declarar.

Iaraguâ do Sul sediará etapa do Estadual de Hipismo Rural'
OIvUIgaçio ,

Jaraguá do Sul - A segunda ri

etapa do Campeonato Estadual de

Hipismo Rural será realizada nos

dias 12 e .13, de julho, no Parque
,EqUestre da Fazenda Menegotti. As
provas serão divididas em sete

categorias: Cavalos Novos,
Estreantes, Veteranos, Mini-mirim,

· Mirim; Jdníor e Performance. Além
do Hipismo, Rural, a Liga das

Associações deHipismo Rural de
Santa Catarina estarä promovendo
durante este ano, os campeonatos de
Enduro Eqüestre e Copa Rédeas.

O HipismoRural é a base para o
CCE (Concurso Completo de

Equitação), esporte olímpico mais

complexoqueoHipismo. Naopinião
do presidente daLiga, EduardoHorn, .

campeão Estadual de Hipismo Ru- - 'Campeão: Eduardo Horn mostra hobilidtule na orle de montar

ral de 1996, este esporte poderia ser aventureiro. Nesta modalidade é para as pernas, porque em uma das
mais difundido noMunicípio. "O que necessário que o cavaleiro se equipe provas, .

Ö animal só. saberá dos
nos falta é uma hípica, para que o de colete para proteger a coluna e . obstáculos que terá para enfrentar na
Hipismo se fortaleça", acredita, capacete. O cavalo requer proteção hora do campeonato.
acrescentando que os treinos são
realizados no Parque.EqUestre da
Fazenda Menegotti, em Jaraguä.do
Sul e no JoinvilleCountry Clube, em.
Joinville.

SIGNIF1CAOO A
modalidade de Copa Rédeas é
originária do Hipismo Rural.
Consiste em provas de velocidade
que necessita ao mesmo tempo

· técnica e controle. O Enduro
EqUestre é um esporte para quem
gosta de apreciar anatureza, resume
se em cavalgada por campos, matos
e trilhas. Em Santa Catarina, o

Campeonato Estadual é dividido em
duas 'categorias: Graduados e Não
graduados.

O Hipismo Rural é"um esporte
que nasceu nas fazendas brasileiras
que criou regras próprias, e hoje, é
praticado por mais de 2 mil

· cavaleiros e amazonas; O presidente
·

da Liga, Eduardo Horn, explica que
este esporte requer audácia e espírito

"SEGUROS GAR.CIAV.. FeneJFax371·1788

César Junkas/CP

Retorno: Ângelo Margutte volta à direção do clube

Mannes Ind. Com.
.Espumase
Colchões Ltda..

ESTOFADOS. MANNES

_ Neste final de semana, um comboio. de jipes está

participando de uma aventurapelas trilhasda neve. Saindo
de Jaraguá do Sul; passando por Lages, São Joaquim,

.

Cambarâ do Sul e a Serra Gaúcha, percorrendo mais de

2.000 quilômetros. Os participantes são: Sandro, Nora,
Silvino, Albino, Zuza, Gariba, Capitão Kumlehn, Parisi,
Nora F.� Jorge, Fábio, Claus, Claus F� Grosch, uu. Ruy,
Arnoldo e filho; Sendo que os participantes são do Jeep
Club de Jaraguá do Sul, Jeep Club de São Bento do Sul e

um convidado de Ibiràma.

.

Os aniversariantes da semana são: VilmarCristofolini,
no dia 22/5 e o Edson Borchers dia 27/5. Parabéns.

Continua a campanha do agasalho, com diversas

contribuições.
O'nosso amigo RauZino Kreisch Jr. doou ao clube um .

reforçado santo-antônio. Obrigado.
_

Dizem que o companheiro Zuza está levando dez
cobertas na viagempelas trilhas doRS. Será que vaifazer
tanto frio assim?
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Polícia Militar. reivindica;
nova sede para

Guaramirim - o tenente

da Polícia Militar, Rogério
Vonk, esteve na sessão da
Câmara de Vereadores, na
noite da última segunda
feira (26), apresentando o

Relatório de Atividades de

1996, e reivindicou um 10-·
cal para a instalação da nova
sede do quartel. O vereador
Jaison Batista (PPB), que
presidiu a sessão, informou

que solicitou à bancada do
-

PMDB e ao líder do

governo, vereador Ivo·

Ranghete (PMDB), que
.

pedissem ao· prefeito
Antônio Zimmermann

(PMDB) a doação de uma

parte da antiga prefeitura à

o quarte

PolícillMilitar: tenente Rogério Vonk reivindica nova sede

Polícia Militar

Município.
do O· policial militàr

Iembrou que há mais de
dez anos, o quartel está
instalado em uma área de
250, metros quadrados.
Segundo ele, neste espaço
é. impossível trabalhar.
"Não temos local para
instrução, para sala de
aulas e reuniões. O maior

problema está nos carros

apreendidos, não temos
.

espaço no pátio para
deixá-los", reclama,
acrescentando que a casa

onde estão abrigados era

Ladrões levam carro e

R$ 6,7milde vendedor
Araquari - o vendedor

autônomo, Ivo Vargas, de 53
anos, foi assaltado àsmargens
da BR":280, na manhã da
última segunda-feira (26), por
um

. casal ainda não
identificado. O casal estava
armado e levou o carro

dirigido por Vargas, o Gol
cinzametálico, Placas AEH-
5259, de Joinville, e R$
700,OOemdinheiro eR$ 6mil
em cheques de clientes, um
relógio de pulso banhado a

A 11 na Master Pesquisas
Há 18 anos investindo no silêncio

Rua Adélia Fischer, 52
Fone/Fax: (047) 372-1307 • Jaraguàí do Sul • sc

-
.

ouro, além de documentos

pessoais: .

Segundo o vendedor, o
assalto aconteceu quando ele

parou o veículo paraurinar. "O

casal, armado com revólver e

faca, surgiu repentinamente
anunciando que sé tratava de
um assalto e ordenou que eu

entrasse no porta-malas do

Gol", lembrou Vargas. Sem
poder reagir, ele foi obrigado
a obedecer as ordens, sendo
liberado somentepor volta das

14 horas do mesmo dia do

assalto, :�as proximidades do
RioPiraí.

Depois de ser liberado, Ivo
Vargas telefonou para o

Posto da Polícia Rodoviária
Federal de Guaramirim,
pedindo auxílio. Os

'patrulheiros deram corona

para o vendedor voltar para
casa. Os policiais civis,
militares e rodoviários de

Araquari e região investigam
o assalto.

SILENCAR
� ·ESCAPAMENTOS
.�..

AMORTECEDORES

para instalar apenas nov

policiais do destacament
(subdivisão do pelotão}
Hoje, o quartel dispõe
25 PMs, e quando h

instrução os policiais d'
Schroeder e Massarandub
se-deslocam para o quarte
de Guaramirim, "Temo
que dividí-Ios entre

cozinha, corredor e a sal
. de reunião", disse Vonk.

PROVIDÊNCIA -

prefeito Antônio Zimmer'
mann (PMDB) informo
que nos próximos 60 dias
o piso superior da antig
prefeitura será liberado p
a instalação da Polfeit
Militar. Segundo ele, es

espaço será provisório
"Estamos providenciand
um terreno para que poss�
ser construido um quartel'j
informou.

Segundo o prefeito, o lo-i

cal não será liberado antes,

porque será necessário.
construir algumas rampas
nas laterais do prédio, par�
"facilitar" o deslocamento.
dos policiais.

Amortecedores
Molas
Pastilhas

Micro TAC DPC 650
A evolução do celular .

mais vendido no Brasil
.

StarTAC

Simplesmenteomenor
domende

Centrais telefônicas apartirde
uma linha 5 ramaís

Centrais telefônicas residenciais
com interfaee para porteiro Aparelhos telefônicos
eletrõnico convencionais Aparelho móvel celular
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