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'Mandado de segurança poderá anular
sessão da Câmara de Jaraguá do Sul
A tumultuada sessão da Câmara deVere

i) adores de Jaraguá do Sul, realizada no dia

El 15 de dezembro passado, quando houve a

eleição dos secretários e do vice-presidente
, da Casa, está sendo contestada na Justiça.

O vereador Carioni Pavanello (sem parti
do) entrou com mandado de segurança
junto à 2° Vara Criminal na tentativa de a

nular a sessão.
O juiz Cássio José Lebarbenchon Anguls-

ke. que está subsntunco a juíza HlldemarMe
neguzzi de Carvalho, informou que deverá
se pronunciar a respeito somente a partir da
próxima semana.

O presidente da Câmara Municipal,
Pedro Garcia (PMDB), disse não acreditar
numa decisão favorável ao cancelamento
da sessão, afirmando que foram respeita
dos todos os dispositivos da Lei Orgânica e

do Regimento lnterno. Página 3
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Assaltada Çl agência do
Banco do Brasil da Barra
do Rio Cerr .pqgina 11

Proposta: MariaAmélia quertrocar terreno por outro c[a Prefeitura. Página 9

ALi'rnenta a procura por
identidade de não doador

A vigência da nova lei de

doações de órgão para trans
plante fez dobrar o movimen
to junto 06 Setor de Identifi
cação da Delegacia Regional
de Polícia. Cerca de 70% das

pessoas que procuram o se

tor são contrárias à doação e

querem garantir no documen
to de identidade que não são
doadores.

.

A maioria das pessoos con-

trária à doação alega que
poderó haver abuso, pe rlT,li tin- .

do a comercialização. Elas te
mem também a avaliação do
estado clínico para a retirada
dos órgãos. Página 10
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Solidariedade e

responsabilidade
A vigência da lei que torna todo cidadão um doador

de órgão em potencial, ressuscitou o velho fantasma do
comércio de órgãos e acabou revertendo a tendência da

população em relação a doação.
Em princípio, a maioria dos
brasileiros se mostrou favorável ao

projeto, mas com a abertura das
discussões, o que se viu foi uma,
corrida aos setores de identifi

cação para garantir no documen
to de identidade a proibição da
retirada dos órgãos para doações.

O assunto é polêrníco e vai exi

gir muita habilidade do governo e

dos responsôveis pelos hospitais
credenciados para o transplante.
Há uma manifestação ex-

, pontânea da sociedade contrária
a lei, que ainda não está muito
clara. O grande medo está rela
cionado à avaliação médica
quanto à morte clínica. Muitos ale-
gam que podem ser considerados

mortos ou em coma irreversível, sem estarem. Outros têm
receio de que, na boa intenção de doarem os órgãos

A �iolência é,uma das
. . 'questoes urgentes nomundopossam comprometer o sistema, gerando negociatas e d h' A f'I'" f I

-

'f d
'

' e 0Je. 10SO a a ema
perrm In .0 o tran�plante apenas as pessoas de posse. Hannah Arenot dizia que a

Pesquisas realizadas pelo governo apontaram que a violência hoje é causada
grande maioria da população era favorável a doação de pela frustração da co

órgãos. A, inicia-tiva deveria atenuar o desespero dos rnl- , pocldode de ação do cl
Ihões de brasileiros que padecem nas filas de espera de um, .occöo. Traduzindo: quanto
órgão que possibilite uma nova vida. Mas o tiro saiu pela menos as pessoas se sentem
culatra. Fontes do governo informaram que reduziu consí- participativas (com um pa
deravelmente a doação de órgãos no país. É preclso.urn pel a desempenhar no mun
pouco mais de bom senso e cautela antes de se posicionar do), mais violentas pod�m se

a respeito. A doação de um órgão é oclrno de tudo um torn�r. Quando elas. tem a

gesto divino. A possibilidade de poder salvar a vida de uma o��ao de ,se. ençoror e�
. <',.

' ctlvldodes úteis e construtl-
pessoa supera todas e quaisquer dúvldos, b d 'h

.

H
'

t t to.o oí
. vos, a an onam, sem eSI-

a, en re an o, a dificuldade em certltlcor-se de todo o ter o caminho da agressão.
processo de doação. Isso, porém, não diminui a beleza do Violência é o resultado da
gesto. Devemos nos ater única e exclusivamente ao ato falta de noção de cidada
em sl. não nos importando com as possíveis negociatas. nia.
Depois de morto ninguém vai precisar de nenhum órgão. Vemos em nossa pólítlcc
Se os médicos ou diretor de hospital venderem seus órgãos a falta de' capacidade.
qual a diferença? O importante é que façamos a nossa Primeiro atiro, depois fala.

parte. Depois eles que se expliquem e se entendam com o Isso torna as pessoosrnols
Criador. Até porque a própria intenção em ajudar alguém violentas - porque já não so

transcende as expectativas do mundo material. bemos rnols quem é o

O problema' reside na incredulidade e no desumana mocinho e quem é o bandi

ganância, onde a fraternidade,,e O solidariedade são cada
do. Falam ·que a polícia e-

xiste para nos proteger dos
vez mais incomuns. Por outro lado, cabe ao governo fisca- bandidos, mas quem vai nos
lizar aos transplantes para assegurar a responsabilidade. O proteger da ,polícia? Com
assunto ainda vai gerar muita discussão e argumentos dos pletondo: a violência policial
dois lados. O lado positivo da polêmica fica por conta das é fruto do despreparo, ton
discussões envolvendo toda a sociedade brasileira, tocan- to emocional quanto rnorol.
do na ferida, há muito tempo esquecida. O desrespeito ao cí-
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Carta do Leitor,

Violência e cidadania
* Dalmo Machado

dadão começa no berço.
Os psicólogos têm mostrado
que a violência é um mau

hábito emoCionai adquirido
desde a infância. Por ser tra
tada brutalmente nos três

primeiros anos de vida, a
pessoa passa a perceber
somente hostilidade a sua

volto. mesmo quando não
existe. Violência se aprende.
Mas também se desa

prende. É o que tem mostra-
'do os vários projetos de ci
dadania pelo mundo afora.
Portanto, a soluçöo é investir
no cidadão.

Mas a violência não é só
crime. Infelizmente, há mais
formos de violência do que
a gente imagina. Vemos a

violência contra o traba
lhador em especial em todas
as suas nuances. O pai que
torturo os filhos emocional
mente; o homem que agride
a mulher, tanto física como

moralmente; o ditador que
proíbe a liberdade de im

prensa; as pessoas que
abandonam os idosos em

asilos, que abandonam as

crianças e adolescentes; a
violência do racismo contra
oíndlo. presos, negros, doen-

tes, homossexuais, portado
res de deficiência, refugia
dos e migrantes; as crianças
que reprimem um garoto
mais desajeitado; a professo
ra que expõe os alunos ao
ridículo porque não fizeram
a lição ,de casa ou não pa
garam a mensalidade.

Violência é tudo aquilo
que impede as pessoas de
se tornarem o que são, "É a

intolerância diante do dife
rente ou do estranho", diz o
escritor Vladimir Nabokov
sobre a violência do senso

comum. E, quanto mais es

tranho e incomum o

homem, maior o seu risco.
Existe um mito grego que

define bem a violência. É o

mito do ladrão Procusto. Ele
atacava os viajantes e os sub
metia a urno terrível tortura.
Prendia a Vítima a um leito de
ferro e, se o viajante fosse rnols
curto que o leito, ele o estica
va; se fosse mais longo, cor
tava-lhe os pés. A violência é
como o feito do Procusto, ten
ta reduzir às suas medidas
tudo o que encontra pela
frente.

* Membro da União das

Associações deMoradores

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180. As
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mas para regularizar a situa

ção. "Não podia ficar
conivente com o erro.justl
ficou, informando que a

destituição dé cargos é fei
ta somente em casos extre
mos, o que não aconteceu.
Sobre as declarações feitas

por Pavanello nas rádios
locais, Garcia disse que po
dem provocar a abertura de
um processo por decoro

parlamentar.
A ação será analisada

pelo juiz Cassio José Le
barbenchon Angulske,
que está respondendo
pela 2° Vara na ousénclo
da juíza Hildemar Me

neguzzi de Carvalho. O

juiz, que está acumulando
as comarcas de Barra Vel
ha, Gua-ramirim e Jara

guá do Sul, disse que so

mente a partir da próxima
semana vai se pronunciar
sobre o caso.

����:?�� .C?:? �.��:.:.� .C?� �.���J�.? ��.: .�?� 'b.QalWIQ.�.QJjlQ�lQ,? ��.L.í!�C?,�. �.�

Pavanello recorre à Justiça
para anular sessão da.Câmara

Jaraguá do Sul - o verea

dor Carioni Pavanello (sem
partido) .entrou com man
dado de segurança junto à
� Vara Criminal na tentati
va de anular a última sessão
da Câmara Municipal, rea
lizada no dia 15 de dezem
bro, Na ação, o parlamen
tar argumenta que o presi
dente do Legislativo, Pedro
Garcia (PMDB), não obede
ceu as determinaçÕes do

Regimento Interno da Casa
que definem os procedi
mentos para a eleição dos
componentes da Mesa Dire
tora, além de infringir o arti
go 19 da Lei Orgânica, que
define o primeiro dia da
sessão legislativa poro a re

novação da Mesa Diretora.
'

Garcia afirmou que a

sessão foi realizada dentro
da lei. Ele justificou a eleição
afirmando que necessitava
da assinatura dos demais

---------------------------------

Presidente do Legislativo não acredita em cancelamento da sessão e afirma

que ação é fruto de questões políticas

componentes da Mesa
nos balancetes e em

penhos de dezembro e

janeiro. Pavanello não
aceita os argumentos
do presidente e diz que,
embora o Regimento In
terno defina a último
sessão do ano para a re

novação dos membros
da Mesa Diretora: a Lei

Orgânica aponta para a
primeira sessão do ano.

"A Lei Orgânica é sobe
rana", resumiu acres

centando que não
houve renovação, mas
vacância de cargos,

- Os três membros re
nunciaram, por isso, exis
tiu a vacância, Além do
rnols. o presidente não
observou 'alguns princí
pios básicos da Lei

Orgânica e do Regimen
to Interno - reforçou.

Na opinião dele, caso o

Edson Junkes/CP
I cassado, "O artigo 30

do Regimento Interno
é muito claro quanto a
responsabilidade do

presidente, que é a de
manter a ordem, ob
servar as leis e não per
mitir benefícios a quem
quer que seja", provo
cou, informando que,
na hipótese de eleição
para a cassação do

cargo de- presidente,
será feita por maioria

simples, oito votos.
- O Pedro só vê a lei

do lado dele, Ele não
concebe a idéia de
um outro vereador
recorrer à Justiça, Só
ele pode - disparou,
Garcia preferiu não
comentar as decla-

Presidente da Câmara, Pedro Garcia rações, afirmando que
quando recorreu à

juiz venha a anular a sessão, Justiça não foi para garantir
Garcia poderá ter o cargo os dois anos de mcndoto.

Ótima localização com 3 dormitórios,
1 suíte, semi-mobiliado, com garagem.

Tratar com Celso pelo telefone
(047) 371-0588

POSTOS RUDNICK
Unidade Guaramirim

A força para quem viaJa,
a confiança em quem trabalha

Rod. BR 280 Km 55 - Fone: (047)373-0128 - 89270-000 - Guaramirim - SC

...

III
...
...
•••
RUDNICK

BRAGE CORRETORA DE SEGUROS
Rainer A. Wiele - Corretor

37 ANOS DE TRADIÇÃO
E EFICIÊNCIA
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Macaco velho
O ex-prefeito Durval Vasel
(PTB), virtual candidato a

deputado estadual nas

próximas eleições, está em

plena campanha. Mesmo
estando curtindo o verão
em Piçarras, Vasel não

dispensa o telefone celular

para manter contato com

lideranças políticas e

cabos eleitorais.
No velho estilo de fazer

política, o ex-prefeito
prefere o contato corpo-a
corpo e garante que está
fazendo o "trabalho de
formiguinha", procurando
o eleitor em toda a região,
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Prefeitura anuncia construção
da Ponte do Rodeio Crioulo

---------------------------------

Licitação da obra foi feita no final do governo Vasel e deverá ser

concluída em seis meses

Jaraguá do Sul - o
prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) assinou, na ma

nhã da última segunda-fei- .

ra (12), a ordem de serviço
para o início da construção
da ponte no Bairro Três Rios
do Norte, conhecida como
Ponte do Rodeio Crioulo. De
acordo com Werninghaus,
as obras começarão imedi
atamente e deverão estar
concluídas em julho. A
Prefeitura vai investir RS
.679,034,75 de recursos pró
prios,

A ponte, que será feita
pela empresa Norancol. de
Curitiba, terá 107,5 metros
de extensão e 11 de largu
ra, incluindo os passeios. A
licitação para a construção
da ponte foi feita no final do
governo DurvalVasel (PTB) e
deveria ter sido iniciada em

janeiro do ano passado. Ao
assumir o governo,Werning
haus decidiu adiar a cons

trução alegando falta de
recursos.

- Herdamos uma dívida
de mais de RS 4 milhões, o
que inviabilizou o início das
obras - justificou.

A assinatura da ordem de
serviço foi assistida por re�

presentantes daAssociação
de Moradores do bairro que,
na oportunidade, relvlndl-

Visita: prefeito e técnicos da Norancol no local das obras

caram a construção de dente da associação Salé
uma creche para cerca de zio Thull, acrescentando
180 crianças e um posto de que solicitaram ao prefeito
saúde. "Estamos reivindican- a intermediação junto à
do melhorias na infra-estru- Telesc (Telecomunicações
tura do bairro que tem em de Santa Catarina) para a
torno de sete mil habi- colocação de um telefone
toutes". declarou o presi- público no bairro.

Sancionada a lei que cria as regiões metropolitanas
Florianópolis - O governa

dor Paulo Afonso Vieira
(PMDB) sancionou a Lei
Complementar 162 que cria
as regiões metropolitanas de
Florianópolis, Vale do Itajaí e
Norte e Nordeste, O projeto
foi aprovado pela Assem
bléia Legislativa no final do
ano passado precisando
passar pela sanção do go
vernador. Agora, o Conse
lho de Desenvolvimento,
órgão deliberativo de cada

. região, terá 180 dias para ser

instalado.
A criação das regiões

Valle Informática'

Rua Barão do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372-1968 - Fax: (047) 372-1130

Jaraguá do Sul - SC

metropolitanas permitirá.
que as Cidades envolvidas
- 58 no total - possam definir
as prioridades de investi
mentos e a execução dos
programas de interesse co
mum. "Os municípios terão
a oportunidade de criar
consórcios intermunicipais
e viabilizar -mais rapida
mente as ações que lhes
são comuns", declarou
Paulo Afonso, afirmando
que os consórcios poderão,
inclusive, habilitar os municí
pios de economia comuns
a desenvolver projetos inte-

grados. "Os consórcios fa
cilitarão a captação de
recursos", completou.

A Região Norte/Nor
deste, com sede em Joín
ville,. tem 20 municípios:
Araquart Balneário Barra do
Sul, Barra Velha, Campo
Alegre, Corupá, Garuva,
Guaramirim, Itaiópolis,
Itapoá, Jaraguá do Sul,
Mafra, Massaranduba,
Monte Castelo, Papandu
vo. Rio Negrinho, São Bento
do Sul, São Francisco do Sul,
São João do. Itaperiú e

Schroeder.

Cflorículfurtl
Cflorisa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

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

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Tiroteio
Do vereador de

Guaramirim, Ivaldo
Kuczkowski (PFL), ex

presidente da Câmara
sobre a administração do
Município, a cargo do
prefeito Antônio Carlos
Zimmermann (PMDB).

- A Câmara de
Vereadores está em

rec.esso porlornentor e a

Prefeitura está em recesso

de trabalho. Essa é a pior
administração dos últimos

48 anos - disparou.
Em·tempo: o Município de
Guaramirim tem 48 anos

de existência.

---------------------

'Sucessão
O PMDB decidiu, no início

da semana, em

Florianópolis, que a

escolha do nome do
candidato a governador
pelo partido será feita no

dia 29 de março em

votação secreta entre os

mais de 100 mil filiados da

legenda no Estado.
Na próxima segunda-feira

(19), às 19h30, na
Sociedade de Caça e Tiro
de Blumenau, acontece
reunião do comitê pró
candidatura do ex

presidente da Celesc,'
Eduardo Pinho Moreird.

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

Fone/Fax: (047)376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra do Rio Cerro

O vereador de Joroquó do Sul, Carioni Pavanello
(sem partido), jogou um jato de água fria nas

pretensões do presidente da Câmara, Pedro Garcia
(PMDB), em iniciar a construção do prédio do

Legislativo Municipal.
Na avaliação de Pavanello, as últimas rixas entre os

poderes vão inviabilizar as obras enquanto Garcia

permanecer à frente da Câmara,
Garcia havia declarado que -estaria disposto a

renunciar ao cargo logo após o início da construção.
- O prefeito não vai iniciar as obras enquanto

permanecer a dúvida a respeito do acordo e das

picuinhas que se originaram dele - declarou.

Coerência
As pessoas que estão procurando o Setor de

Identificação para gmantir que não são doadoras de
orgãos, deveriam incluir também no documento que

não são receptoras. Se não querem doar não deveriam
também querer receber.

,

Na espera
O PFL estadual ainda não definiu a posição em relação
às eleições. O partido tem duas correntes defendendo
posições diferentes. Uma quer definir até o dia 15 de
fevereiro o nome do candidato a governador, outra
prefere transferir a decisão para abril "poro exames

mais detalhados das candidaturas".
O deputado Paulo Bauer, que se lançou candidato a

candidato, acredita que o partido poderá trabalhar
com a possibilidade de alianças ou com Chapa própria,
não descartando nenhum partido para as coligações.

Aliás
Sobre o possível acordo
para que os membros
da Mesa Diretora

renunciassem ao final do
ano, Pavanello desafiou
o vereador Gildo Alves

(PMDB), mesmo partido
de Garcia, a confirmar a

existência do
documento assinado

pelos vereadores, onde
se comprometeram a

renunciar.
- Os vereadores do

. PMDB são sérios.

Pergunte ao Gildo se ele
não assinou o

documento - propôs.
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Créditos de ICMS
Já satisfeitos com o avanço obtido pela Lei

Complementar n° 87/96, que passou a admitir o crédito
de ICMS oriundo das entradas de mercadorias
destinadas ao uso ou consumo interno dos
estabelecimentos, a contar de 1.1.98, os contribuintes
infelizmente não conseguiram usufruir da vantagem.
Editada a Lei Complementar 92, de 23.12.97, que
trazendo nova redação ao art. 33, I, postergou a

vigência do direito de crédito, para primeiro de janeiro
de 2.000.

Quer nos parecer, que a prorrogação do uso de um

direito, na forma como ficou redigida a Lei
. .

Complementar n° 92, se pretende não apenas J

postergar a utilização dos créditos oriundos da !
aquisição de mercadorias de consumo, mas também I
dos chamados "produtos intermediários". I

Há diferença entre bens de consumo próprio e os I
intermediários. Os primeiros, embora necessários I
(material de escritório, por exemplo), não são I
essenciais, como os segundos (agulhas, lixas, !
lubrttlcontes das máquinas) que, embora não I
componham o produto final. se desgastam no decorrer Ido processo produtivo. i

Portanto, voltamos assim, a reafirmar nossa j
orientação, no sentido de que, a Constituição Federal I
não impõe qualquer restrição a utilização de créditos I
nas entradas de mercadorias de consumo ou uso I
próprio, cujo direito de crédito, inclusive, vem sendo Ireconhecido pelos tribunais, desde 6 advento da !

Constituição ora vigente. Portanto, desnecessária seria I.a tel, para autorizá-lo. No entanto, diante da recusa
,

do fisco em reconhecer tal crédito, mantém-se a j
"

necessidade de buscar o apoio do Poder Judiciário, I
para efetuar os lançamentos do ICMS destas entradas. !

ÁREA COM ".200M
CENTRO

Vendo, próximo ao Bradesco, excelente vista panorâmica
do Rio Itapocu. Próprio para hotel, condomínio ou

construção de Residência de alto padrão. Aceito imóvel
de menor valor em Jaraguá do Sul.

Contatos 433-8858 com sr. Ivandro.

Ullla data especial, lIIerece aluo IIIlIito
especial

VenHa couHecer. ..

Sulfabril Malhas vai vender
50% do 'controle acionário
---------------------------------

Negociação ainda não está concretizada, ex-diretor-superintendente
confirmou o fechamento do negócio com o grupo americano Miridil

Blumenau - O controle
acionário da Sulfabril Malhas
está sendo negociado. O
chefe da equipe de audi
tores, José Xavier Macedo,
que faz levantamento da si
tuação da empresa, admitiu
o interesse do Grupo, Miridil.
de Nova Iorque, em comprar
parte da empresa. O grupo
americano deve assumir até
50% das ações ordinárias e

preferenciais da Sulfabril.
Macedo, cotado para assu

mir a nova direção, não
relevou detalhes da tran
sação, mas o ex-diretor-su
perintendente, Mário Feijó
Bueno, confirmou o fecha
mento do negócio.

Bueno, que deixou ó em

presa na terça-feira (13), in
formou que, até a próxima
semana, será divulgada nota
oficial contendo o resultado
das negociações. Hoje, o

empresário Gert Horst
Fritzsche mantém 100% das
ações da Sulfabril. De ocor-

do com a assessoria da
empresa, as negociações
com o Grupo Miridil estão
sendo mantidas há cerca .

de seis meses. Fritzsche, no
entanto, revelou que pre
tende manter o controle,
admitindo vender no má
ximo 50% das ações.

Tanto Macedo quanto
Bueno não informaram o

valor da vendo. Macedo
afirmou que não existem
planos para fechamento
de unidades ou demis
sões. "O objetivo é unir
para desenvolver", resu
miu, acrescentando que o

interesse em captar um

sócio é a única forma de
garantir a sobrevivência
da -empresa. Segundo ele,
era necessário um sócio com
capital para acabar com a

despesa financeira de RS 20
milhões, por cota de dívidas.
O ex-superintendente prevê
que a empresa fechará os

resultados de 1997 com RS,

110 milhões de faturamento
bruto, sendo RS 5 milhões de .

exportações.
O Grupo Miridil atua no se

tor financeiro, concentrando
a atuação no segmento de
fundos.

,----- ------,
I Q A Secretaria de Administração e Finanças de Jaraguá do Sul anunciou aumento no retorno do I
IICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). I
I No ano passado a taxa de retorno representava 4,30346% do total da receita do Estado, pôssando I
para 4,41594% este ano.

I Em 1997, o Município arrecadou cerca de RS 21,5 milhões. Para este ono.o secretaria trabalha com I
I a perspectiva de arrecadar RS 550 mil a mais. I
I O Sindicato dos Trabalhadores da Telesc (Telecomunicações de Santa Catarina) ameaça recorrer I
I à Justiça para impedir a privatização da concessionária.. ' I
I A entidade alega que o processo de privatização no país está sendo feito através de medidas I
I provisórias, enquanto que a Constituição exige prévia autorização do Congresso Nacional. I
I A CMC - Central de Marketing e Comunicação - de Jaraguá do Sul venceu a concorrência para I
I administrar a publicidade do Município de Balneário Camboriú. _jL...:. _

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguä do Sul - SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA-DE GESTAO EMPRESARIAL

PROCLAMASDECASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial de RegistroCivil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.481 de 07-01-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
ROBERTOLUÍS LAZZAROTTI ESIRLENEMARIA FERNANDES

Ele, brasileiro, divorciado, bancário, natural de LinhaSantaCatarina - Concórdia, neste Estado, domiciliado em BR-280, Km 60, Guaramirim,
neste Estado, filho de Alberto Lazzarotti e Lurdes Peruzzo Lazzarotti.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de publicidade, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRuaCarlos Schulz, 138, nesta cidade,
filha de Osmar José Fernandes eMaria Baader Fernandes.

,EDITAL N" 21.483 de 09-01-1998
LAURI HEITORWOLFFENBUTTEL E EVA JANETE JUNGLESHABI

Ele, brasileirÓ, solteiro, torneiro mecânico, nascido em Três deMaio, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em Tifa Tailak, Três Rios
do Norte, nesta cidade, filho de Benno OsearWolffe'nbüttel e Irene Kriese Wolffenbüttel.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Palmas, Paranä.domicilíada e residente em Tifa Tailak, Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de
João Maria de Oliveira Habi e Irene Jungies Habi.

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

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL
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CRU
Centro de

Recupe�ação
Jaragua

An. CIIc:k

�,. ",".

Casal Deocar e Dogmar Z/mermann, em jantar
festivo

MELHOR E PIOR - levantamento realizado em nível
nacional constatou que os policiais são os menos

estimados pela população, com 5,5 de média. Os
bombeiros são a categoria profissional pela qual
os brasileiros nutrem a maior simpatia. Eles
receberam nota 8.7 da população.

CJJr. 9lc!Jr 91ideki 9iodrigues da uilva
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Ma/coI
TUDO PARA CONSTRUÇAO

m·t(Ujt.,;,
Máquina<i para empacotamento

Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira
FONE: (047)372-0540 -FAX: (047)372-3203

Jaraguá doSul- SC

ATENDEMOS PELO:

União Saúde

.Unimed
Issem

.Saúde Bradesco
Saúde Bamerindus
Golden Sul

Em conversadenegócios, opresidentedaAc/js, RobeI1o
Breithaupt e o deputado estadual Udo Wagner

TATUAGENS - segundo os infec

tologistas, tatuagens e aplicação
de piercing podem transmitir todo
tipo de doença contagiosa,
inclusive a Aids. E aconselham: se
não for possível resistir aos apelos
da moda, verifique com atenção a

higiene do local. a esterilização do
material utilizado, se são usadas

agulhas descartáveis e só coloque
no corpo jóias de material

, inoxidável para evitar a ferrugem.

,. ·"vß

O casamento de Fabiano e Kelly Elisa foi
marcante na agenda branca de 1997. Eles
subiram ao altar da Igreja Evangélica
Centro, às 20hJO, no dia cinco de dezembro
úNimo. Fabiano é filho de IsnardMoreno e
Dogmarde OliveiraGoulart, KellyElisa é filha
de Agenor (in memoriam) e Maria Irene
GerentPoflo

MORDOMIA - todos os anos, o Brasil gasta
cerca de 600 milhões de reais só com o

pagamento de pensão a 53.373 filhas de
militares. Se as "meninas" ficarem solteiras
ou não se casarem no civil, terão direito
vltoliclo ao auxílio ..

E...,cIrio da Foto

Romano Orlandi (diretor Javel) com o amigo
Wallace, sobrinho Leandro, esposa Tereza e o
filhoMarcos

DROGAS - o 4º levantamento sobre uso de

drogas entre estudantes de 1º e 2º graus, em
dez capitais brasileiras, indicou aumento de
68,9"k no consumo de maconha e 66.7% no de
cocaína, em relação a última pesquisa feita em
1993.

MAGlEV - este é o nome de um novo meio de

transporte que vem sendo testadocom sucesso

no Japão, e que alcança a incrível velocidade
de 500 quilómetros por hora. O Maglev
(Magnetic Levitation) é semelhante a um trem

que corre dentro de uma canaleta, acionado
por forças magnéticas que, transformadas em
energia elétricc:i, são responsáveis pela
levitação, direção e propulsão do veículo. A

grande vantagem, alémda velocidade, é não
.

emitir gases poluentes, sendo
também bastante seguro, pois corre
numa via própria e de mão única.

Vermelha, não é herói. nem vítima.
Ele matou quatro pessoas, praticou
77 assaltos, estupros, atentou contra
a vida de sete pessoas, tudo nos anos

60. Chegou a ganhar um certo
charme devido a crónica policial da
época, que era mais romãntica do

que informativa. Mas, como a vida
ao vivo é muito mais simples e crua

do que a fantasia, a sociedade
matou e enterrou seu erro, pouco
importandO quem puxou o gatilho.EM CUBA - o-solo de imprensa da

Santa Sé informa que mais de dois
mil jornalistas, técnicos de rádio e

televisão irão dar cobertura à visita'
do popo João Paulo II a Cuba,
entre os dias 21 e 25 deste mês.

Acompanharão o santo podre. no
avião papal, 70 jornalistas e

fotógrafos.

lUZ VERMELHA - João Acácio
Pereira da Costa, o Bandido da Luz

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 888
JARAGUÁ DO SUL - SC
FONE: (047) 372-1804

PESQUISA - o Ibope ouviu três mil

pessoas em todo o Brasil no mês de

dezembro sobre a expectativa para
1998. Dos entrevistados, 3% acham

que será pior que 1997, 14% dizem

que será igual, 50% um pouco melhor
e 14% revelaram que será bem
melhor. Como se vê, a esperança
ainda é a última que morre.
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RESGATANDO TRADiÇÕES
"

XV Festa Pomerana
Na foto 2, mostramos a abertura

do desfile da XV Festa Pomerana,
rigorosamente no horário, com

trajes muito caprichados, cultuando
as tradições com sentimento de

brasilidade, em marcha muito bem

disposta pelos seus integrantes.
a Na foto 3, a objetiva flagrou o

nosso diretor em companhia do

consultor Cultural Udo Rarnlow e

o professor A1írio Dahlke, diretor
da Escola Municipal "Almirante
Barroso" e coordenador da Banda

Musical do estabelecimento, na

hora de matar a sede, depois do,

puxado desfile e antes do almoço.
Na ocasião conhecemos um

jovem músico, professor Élio Rauh, maestro da Banda Musical "Almirante

Barroso", que foi muito cumprimentado.
Para os que ainda não estiveram em Pomerode devem aproveitar o próximo

domingo, dia 18, quando ocorrerá novo desfile de outros grupos, almoço no

Pavilhão de Festas e encerramento da Festa Pomerana de 1998, que estámuito
bem organizada.

o vizinho Município de

Pornerode, conhecido como a

cidade mais alemã do Brasil, está
em plena comemoração da XV
Festa Pomerana, que se realiza

neste janeiro de 1998, entre os dias
nove a 18, trazendo grande número
de turistas que anualmente

acompanham a festa em si, e a

exposição que mostra a pujança do
empresariado pomerodense, em
meio a muita música, danças,
cantorias, aparecendo no meio
deles os poetas que cantam em

verso e prosa a terra conquistada
"pelos seus antepassados, tudo
acompanhado pelo prefeito"
Henrique Drews Filho, que se mistura entre o povo de sua terra e os muitos

visitantes, cumprimentando-os, o que é aplaudido simpaticamente.
Na seqüência de fotos (1) mostra empresários e autoridades se misturando

com os assistentes do desfile das Tradições, da "E" o conselheiro Udo Ramlow,
o empresário da Volkmann e seu irmão e o sr. Eugênio Zimmer, professor, ex-
prefeito e do Departamento de Apoio Cultural de Pomerode.

"

o NASCIMENTO DE CRISTO

.0 "Lar das Flores" e o presépio
A entidade mantenedora do

"Lar das Flores", de Jaraguá do
Sul, no Natal que passou,
preparou para seus residentes
idosos uma forma diferente de
vivenciar o acontecimento

quase bimilenar do nascimento
de Jesus Cristo.
A direção, composta de

Hermes Krüger e Maria (Lia)
Menel Scussiatto, arregaçou
a� mangas e preparou, com o

material que lhes foi
gentilmente fornecido por
empresários e pessoas físicas

da nossa cidade, uma

comemoração do nascimento do
Salvador da humanidade a altura"
das tradições locais. A foto que
enfeita a nota, mostra apenas uma

parte de um conjunto
representativo do presépio, por
onde se pode ver o capricho e o

carinho dos que conduzem o

estabelecimento, para o

cumprimento de suas

finalidades.
Por uma questão de

reconhecimento de mérito, não

podemos deixar de mencionar a

"autora da montagem do presépio
- Odila (Kiri ) Menel que,
juntando todo o material
recebido, conseguiu transformar
cascas de árvores, pedras, plantas
silvestres e imagens, numa

verdadeira obra de arte, a isso

juntando uma quantidade de

"papai s-noé is", de todos os

tamanhos e gostos, satisfazendo
a gregos e troianos na história
cristã jaraguaense.
Cumprimentos à direção do "Lar

das Flores" e à dona Kiri pelo seu

toque artístico.
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Há 2 anos
- Em 1996, tomava-se conhecimento de um movimento tendente a

homenagear um jaraguaense de Poço d'Anta. Frei Aurélio Stulzer
recentemente falecera em Vila Velha, no Estado do Espírito Santo,
onde exercia o sacerdócio. A comunidade vila-velhense dava o

exemplo de participação e denominava de "Lar frei Aurélio Stulzer" a
uma instituição daquela cidade, pela caridade, dedicação e amor que
foi frei Aurélio para o Município capixaba. Frei Aurélio (seu nome

civil eraAlvim), nasceu em 29-7-1908, na divisa com Hansa Humboldt,
atual Corupá e faleceu em 13-9-1994, em Vila Velha-ES, após uma

vida inteira dedicada ao apostolado. Foi autor do livro "O primeiro
livro de Jaraguä", referindo-se ao estabelecimento de Emílio Carlos
Jourdan, metade daquela edição foi adquirida pela Prefeitura, na
administração Mayer-Schmöckel. Pouco se fez pelo resgate de sua

memória, e uma segunda edição do livro não saiu da composição. Até
parece que santo de casa não faz milagre!

Confira aHistória

"A História de no�sa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há 8 anos
'- Em 1990, o Irmão Luís, diretor da Escola Técnica de Comércio "São
Luís", comunicava pela imprensa, que continuava no presente ano

letivo, admitindo alunos de ambos os sexos e que as matrículas seriam
feitas no mês de janeiro, das 15 às 17hs., na Reitoria do Ginásio São
Luís. Concluía a nota: "Esperamos que todos compreendam o alcance
da Escola Técnica de Comércio 'São Luís', não tem outro objetivo
senão assegurar o futuro das novas gerações, através do ensino eficiente
administrado por mestres idealistas e abnegados".
- Como se sabe, o Brasil por diversas vezes ocupou posição de

intermediação entre países em conflito. No Egito foi assim, na América
Central e, agora, em Angola, na África, como instrumento de paz que
se opera sob a autoridade do secretário de Segurança da ONU.

Há 6 anos
- Em 1992, as margens de' rios recebiam aterros e construções
irregulares, especialmente os principais - o Itapocu e Jaraguá - na

área de Jaraguá do Sul. Proprietários de terrenos não respeitavam a

margem mínima de 30 metros não edificante, conforme legislação
federal. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura dizia que era muito
difícil impedir tais atos, em virtude do 'crescimento da cidade. "Em

alguns casos temos que adaptar a lei à realidade, ou caso contrário o

Município não se expande", admitia o secretário Osmar Guenther,
acrescentando, entretanto, que a secretaria estava atenta. Feita a

denúncia, a imprensa constatou que um proprietário avançou sobre o

Rio Jaraguá, despejando barro e galhos em seu leito. Na Rua Walter

Marquardt, em terrenos rochosos, onde não havia perigo-da terra ceder
foi licenciada uma construção.

Há 4 anos
- Em 1994, era fundada em Jaraguã'do Sul a Liga Folclórica do Vale
do Itapocu, que reunia 14 grupos das cidades de Schroeder, Corupá,
Guaramirim e Jaraguá do Sul, com a finalidade de incentivar, difundir,
promover e resgatar a cultura alemã em meio de outras, promover
oficinas de danças, trajes, receber e conceder bolsas de estudo, tudo
coordenado por Carlos Cézar Hoffmann. A liga já promovia de 15 a

17 de fevereiro o IV Acampamento Folclórico, no Parque Malwee,
com a presença de grupos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e três da Alemanha. O grupo jaraguaense Sünnros

Volkstanzgruppe integrava a referida entidade.
', Fritz von Jaraguá redigia a coluna "Esquinas famosas" já na 218

edição, contando parte da vida atuante de Reinoldo Rau e sua

contribuição para o desenvolvimento desta terra, ilustrado com .uma

foto que nos enviou a filha Ilca Rau De Mio.

Corupá, deixe extravasar a sua veia poética
para homenagear o companheiro Emílio
Siewerdt nos 70 anos de vida". O hoje
também falecido Hellmuth Raeder, o 'Claro
Valente', tradução de hellmuth, de Corupá
(antiga Hansa Humboldt), colaborador do
jornal jaraguaense, entendeu a indireta,
linhas acima, comparecia com a poesia que
aparece em seguida, em alemão, no original,
lembrando o EMSI (EM de Emílio e SI de

Siewerdt): '

"Ein Geburtstag im Javali
Als im Javali der ganzeWald noch stand

/ Es keineWege gab, nur erst Pikaden / Der
Storch zu Siewerdts doch hinfand / Um ein
Sohn, den Emil, dort abzuladen.

Dies geschah im Jahre 1902 / Ganz ohne

Arzt,.Hebamme oder Tanten / Es kamen

neugierig nur die Tiere herbei / Affen, Pacas,
Wildschwein und auch Anten.

Kaum konnte Emil stehn und laufen /

Ging er den Eltern helfend schon zur Hand I.
Fürs Vieh gabs junges Futter zu raufen /Wie
man es am Wege oder Pflanzung fand.

Als gross er wurde mit den Jahren /

Gelang ihm, ach, so manches Bubenstück /
Wenn saftig einige auch davon waren / So
denkt gern an sie zurück.

Sind Kinder, Freunde, Nachbarn um ihn
vereint / Aus dem Getächtnis / holt er dann
hervor / Was Menschen fast unmöglich
scheint / Doch sind sie Alle dann ganz Ohr.

Sein Leben ist in kurzen Zügen / Weil er
so sehr erlebensreich / In diese Verse

gamicht rein zu kriegen / Das Ende kommt
darum auch gleich.

Noch oft sollst Du den Tag geniessen /
Der Dich.erinnert mit vielen, vielen Grüssen
/ Das, was hoffentlich Dir auch gefällt".

.

Fritz von Jaraguá -1/98.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (95) - APONTAMENTOS

Cl

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
------

Fone: (047)372-1846
�DuasROdas
'\!!fIJ Industrial

Afoto mostra a residência de Constantino Rocco Rubini. Mas o texto lembra "Opa"
Siewerdt e sua vida de músico, com bailes e casamentos, suas composições e a

fundação da "Banda Lyra da Aurora" que ficou famosa no antigo Estado da

Guanabara, onde eram havidos como "tiroleses". Em 1958, seu amigo Hellmuth

Raeder, de Corupá, publicava em versos a vida de seu companheiro em língua alemã

"Muito trabalhou o 'Opa' Siewerdt para
chegar aos dias de hoje. Aos 16 anos já se

dedicava à música, bailes e casamentos

eram por ele animados. Os casamentos, pelo
menos naquela época eram absorventes.

Começavam com o "Polterabend"

(quebra caco), na sexta-feira e quantas vezes
a festa terminava ao meio-dia de domingo,
comandado pelo seu bandônion. Rio Cerro,
aqui em Jaraguá do Sul, em Pomerode e em

Blumenau, só para citar os locais mais

próximos, ouviram os seus acordes que
provocaram muita animação.

Além de escrever e de compor, trazendo

para o papel acontecimentos pitorescos,
para se manter adestrado no uso da pena e

cultivar o seu espírito, ainda dedicava-se a

outros misteres. Em 1958, fundou-se a

famosa Banda Lyra da Aurora, o orgulho
'da gente jaraguaense, pois, no Festival da

. Cerveja no Rio de Janeiro, ela era uma das
tradicionais contratadas. Emílio Siewerdt
nela participou com todo interesse e hoje
ainda é o presidente. Seus filhos e muitos
outros amantes da música continuam a obra
de divulgação. Ainda deverá ser escrita a

verdadeira história da BANDA LYRA DA
AURORA que é o orgulho de nosso

Município como meio de divulgação de
nossas coisas, além fronteiras. Grande parte
dessa divulgação deve-se a Erm1io Siewerdt
que gostava muito de sua terra que se chama •

Rio Cerro, O dr. Luiz de Souza, no Rio de

Janeiro, saberá dizer o que representavam
os bravos "colonos" de nossa terra. Com
muita alegria recebem o carinhoso
tratamento de "tiroleses" lá na Guanabara.
Na verdade são de Rio Cerro, um recanto

bonito de nosso Município. Talvez o nosso

comum amigo, Hellmuth Raeder, de
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e, em algumas situações,
..

'rios caudalosos favoreciam
o acesso às novas colônias,

via fluvial, por outro, sua
transposição constituía-se em

enorme desafio, dificultando a

locomoção terrestre. Em Jaraguá,
o Rio Itapocu era o maior desafio.
Primeiramente, a travessia era

feita com canoa e balsa. A balsa,

porém, era pequena e comportava
apenas veículos (carroças),

.

tracionados por dois animais. Por

isso, em 1909, foi construída a .

primeira ponte sobre o mesmo.

Era de madeira e foi construída
por Henrique Marquardt, quando'
Victor Rosenberg era intendente

distrital. Infelizmente, durou
pouco. Em 1911, numà grande
enchente, não resistiu as águas e

foi embora.
Apesar da qualidade das fotos que

-

hoje trazemos não ser melhor,
são flagrantes únicos que

registram estes dois fatos.

por Egon Tagnow

•
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim - SC
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Longe das praias, Jean Dias, "Jaco Sarnapim",. Fernando
"Cromado" e William Wurz aproveitam os dias quentes do
verão para realização de um rafting, pelas águas do Rio
Humbolt (São Bento do Sul - Corupé}, nas imediações das
terras do tio Luli. Um verdadeiro banho de emoção!

LARGADA
r::Jf"" Estamos iniciando a

primeira coluna do ano. As

energias estão renovadas

para mais um ano de

trabalho. Durante o período
de férias, não deixaram de
acontecer aqueles
tradicionais bate-papos de
barzinhos de praia com

muitos amigos leitores deste
espaço. Barra Velha,
Piçarras, Enseada, BaI.

Camboriú, Itapema, não

importava o local, lá estava

a juventude jaraguaense,
sempre marcando presença
nos principais points do belo
litoral catarinense. O
descanso se faz necessário,
sem dúvida, mas a saudade
do nosso chão, da nossa

gente, é um sentimento

inevitável. Introdução feita,
todos a

.

postos, então

coloque o cinto que foi dada
a largada para 1998!

eD's - DlSCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

AS MÚSICAS DO
VERÃO

r:sr Ralando o Tchan (A
Dança do Ventre) e Bambolê,
do É o Tchan, VemMeu Amor,
da Banda Eva e Mineirinho, do '

Só Pra Contrariar são,
disparadas, as músicas mais

executadas desta temporada
de verão. Argentinos que
estão veraneando em Santa
Catarina se renderam por

completo à ginga brasileira.

Para não ficarem de fora da

agitação, muitos deles foram

rapidinhos para as lojas em

busca dos CDs das referidas
bandas. Adquiriram as

"bolachas digitais" apenas
para ouvir e tentar cantar nem

que sejam apenas os refrões.

Na hora da coreografia, a

coisa fica meio

desengonçada. Mas o que
vale é a festa, a alegria e a

confraternização entre os

povos.

SUPRA
r:sr Pelo que se ouve por aí,
o Supra, Sistema
Universitário de Prova por
Área, teve excelente

aceitação entre os

vestibulandos. Creditam o

sucesso do novo sistema à

objetividade das provas,
totalmente direcionadas ao

campo de atuação preten
dido. pelos estudantes.

Alguns chegam a classificar
como "desumano" o

tradicional vestibular, com,
seus vários dias de provas
e matérias desnecessárias

para uma eficaz avaliação
dos candidatos.

GUGA
r:sr O tenista catarinense
Gustavo Kuerten, o popular
Guga, não tomou

conhecimento de quem
estava do outro lado da

quadra e mandou ver,
metendo 2x1 no número tdo

munda, o australiano Pete

Sampras. O expressivo
resultado foi alcançado na

últimà terça-feira (13), na

cidade de Melbourne,
Austrália, e teve grande
repercussão mundial. A

vitória teve um gostinho
todo especial por ter sido na

casa do adversário. O bom
é que o seu talento caminha
lado a lado com a

humildade e o alto astral,
duas das principais
características do nosso

Guga.

BANDA EVA
r:sr A Banda Eva invade
Balneário Camboriú neste

sábado (17) para realização
de umgrande show no Auto

Cine New Star. O

espetáculo.
movimentando

está
Santa

Catarina, principalmente os

turistas que estão
veraneando no litoral

catarinense. Com várias
músicas nos primeiros
lugares das paradas de

sucesso, a banda sensação
do verão, liderada pela
belíssima vocalista Ivete

Sangala, já vendeu mais de
um milhão de cópias de seu

.

último trabalho, gravado ao

vivo em Salvador. Antes e

depois do show, das 22 a 1 h

e das 2h30 às 5h a animação
. será da excelente Apollus
Band. Trata-se de um "bônus

musical" damelhor qualidade,
tudo para que a festa seja
completa. Locais para compra
de ingressos antecipa-dos (R$
15,00): Desfile Calçados,
Marcelo Sports, Auto Cine
New Star, República da Moda,
em BaI. Camboriú, e nas lojas
da Brunetti Discos, em

Blumenau. A realização tem a

assinatura da equipe da Beta

Produções Artísticas.

Imperdível!

EDY JAMAICA
r:ir O. carismático
talentoso músico Edy Ja
maica solta a voz nest
sexta-feira (16), a partir da
21 horas, na Pizzaria

Choperia Brega & Chique
localizada no final da Ru
Barão do Rio Branco, n

Centro da cidade. Para que
curte o melhor da nossg
música popular brasileira,
o programa ideal para est
início de final de semana.

CAMPEONATO DE
SOM

r:sr Pessoal amigo da Sani

Mendonça realiza nest

domingo (18), a partir das �

horas, no Agropecuário; mas
um campeonato de son

automotiva, intitulado como �

6 º Ob Orag Racing (SPL
Nível de PressãoSonora), fi
nal catarinense. Um bani

programa para os amante!

das últimas novidades en

instalações e equipamentos
de som.

Músico Edy Jamaica se apresenta hoje (16) na Pizzaria e

Choperia Brega & Chique.

e

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE

371-5309 Filmagens & Fotoqrofios

Fone: 372-3831
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Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n9 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

CASAS

101 - Casa alv. na rua Alagoas, c/220m2 - R$55.000,OONegociável
102 - Sobrado comI. - c/228m2 - Guaramirim - R$120.000,OO
103 - Casa de alv. com 3 dorm. - Guaramirim - troca por Ap. em Jaraguá
104 - Casa central, num terreno com 688m2 - R$110.000,OO
105 - Casa de alv., na rua Ricardo Hass - R$100.oo0,OO - N�gociável
106 - Sobrado de alv. pr6x. Hospital Jaraguá 6tima oportunidade
107 - Sobrado em construção, rua Max N.W. Schmidt, pr6x Albano Kanzler

108 - Sobrado c/270m2, 3 suítes, com piscina, centro Casa em alv., no .

Centro

109 - Casa em alvenaria - centro - R$80.000,OO = ent. + prestações
110 - Casa em alvenaria terreno c/I .800m> - Pomerode - Aceita troca

317 - Terreno na Rua Guilherme,Hering c/ + ou - 611m>

318 - Fzenda no Rio Molha c/l.300.000m> - A$320.000,OO c/casa, lagoa,
gado, etC. /
319 - Lotes no Lot. BlumenIlarten, Vila Amizade - R$12.500,OO

.

320 - Terreno, Nereu Ramos, pr6x Escola c/l.375m> - �$20.000,OO, pr6x.
Fleischmann
322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - A$25.000,00
323 - Terreno cl767m>, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm -

R$30.000,OO
·324 - Terreno no Loteamento Versales - R$15.000,OO
325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - A$9.000,00

11 xR$454,OO
315 - Terreno c/688m2• BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim

316' Lot. Rausisse, em Guaramirim, Lotes a partir de A$12.000,OO ou

201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - A$100.oo0,OO - Aceita troca parco

APARTAMENTOS

Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

202 - Atpo. 'Res. Talismã', centro Entr. R$22.000,OO + 29x de A$520,OO

203 - Apto. 'Imigrantes', pr6x. Ferj c/96m2, 2 qtos
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc.
206 - Apto. Ed. Centenário c/suíte+2 qtos, - R$45.000,oo, centro.

207 - Apto. Cond. Azaléias c/3 qtos. Entrada+financiamento

208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobitlado., Entr. R$40.000,OO+saldo de R$

45.000,00 financiado.

209 - Apto. Perola Negra, Pr6x Beira Aio, Suite-s t dorm.

R$14.200,00+36xR$565,00
210 - Apto. Ágata Pr6x. Scar suíte + 2 dorm. R$85.000,OO em cinco anos

TERRENOS

301 - Terreno com 30,70m2, Av. MI. Deodoro da Fonseca

302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina - R$150.000,OO
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.500m2

304 - Terreno c/688,97m>, centro - na rua Frederico Bartel

305 - Terreno em Guaramirim - c/l.500m2 no alto, c/ vista p/cidade
306 - Lotes pr6x. comercial Aau c/ 400m2

307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - A$5.000,OO
308 - Lotes pr6x. Malwee - R$8.000,OO à parco

309 - Lotes no Lot. CampoSapiero - A$12.oo0,OO entr.. +20x de R$329,OO
310 - Terreno no centro da cidade - R$80.ÓOO em 12x, c/ 748m2

311 - Lotes c/538m2, pr6x. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.oo0,00 ent. +36x de

R$250,OO

312 - Lote no 'camposampeiro' c/ 373,66m2 A$6.500,00 + 49x A$300,00
313 -Ohácara em Massaranduba - R$35.000,OO
314 - Terreno no condomínio Azaléias c/ 721,57m2 - R$16.000,OO entro +

IMÓVEIS PARA ALUGAR
- APARTAMENTOS com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem e churrasqueira coletiva,
na rua Fritz Hasse, 96, próximo à verdureira da Raquel.
- CASA DE ALVENARIA, com 4 dormitórios, 2

banheiros, garagem e demais dependências, n� rua Fritz

Hasse, 54 - centro.

- CASA DEALVENARIA, com 3 dormitórios, 1 banheiro,
garagem e demais dependências, na rua Fritz Hasse, 44 -

centro.

INFORMAÇÕES: pelo telefone 372-1190 ou na rua Preso

Epitácio Pessoa, 704 (ao lado do Jangada) em horário
comercial, diretamente com o P_ROPRIETÁRIO.

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o Art. 482 da

Letra I da CLT, comunicamos o

senhor Paulo José do Amaral,
portador da Carteira Profissional n°

020.57 série 009/SC, a comparecer no

prazo de 24h na empresa

Pavimentação da Terra Ltda.
O não comparecimento caracterizará

Q abandono de emprego,

COMPRA-VENDE-ALUGA
ADMINISTRA

CASAS
Ret.1049 - Casa alv. c/123m2 3 dorm. - Jaraguá Esquerdo - A$43.000,OO
Ret.1149 - Casa alv. 160m2- 5 dorm. - Rio Molha - R$47.000,00
Ret. 1158 - Casa alv. c/140m2 - 3 dorm., 2 bwe - Amizade - R$64.000,OO
Ret. 1202 - Casa alv. c/240m2 - 1 suíte, 2 dorm., garagem p/3 carros- Centro
R$55.ODO,OO
Ret. 1242 - Sobrado c/ 246m2 - 2 suítes, 2 dorm. - Champagnat - R$
145.000,00
Ret. 1246 - Casa alv. c/145m2 - 3 dorm. Vila Rau - R$70.000,00
Ret. 1253 - Sobrado c/219m2 - 1 suíte, 2 dorm. - R. João Planischeck -

R$120.000,OO
Ret. 1268 - Casa alv. c/ 175m> - 1 suíte+ 2 dorm. - Czemiewicz - R$ 85.000,OD
Ret. 1273 - Casa alv- c/ 73m2 - Lot. Juventus - R$ 33.000,00
Ret. 1275 - Casa alv. c/250m2 - 1 suíte, 2 dorm. Piscina - R$150.000,OO
Ret. 1277 - Casa alv. c/140m2 - 3 dorm., 2 bwc - Ilha da Figueira -

R$60.ODO,OO
Ret. 1278 - Casa alv. c/ 90m2 - 3 dorm. - Ilha da Figueira - R$18.000,00
Ret. 1282 - Casa alv. c/169m2 - 1 suíte, 2 dorm. - Czemiewicz - R$85.ODO,OO
TERRENOS
Ret. 2077 - Terreno c/560m2 (esquina) - uo, Piermann I - R$14.500,00
Ret. 2120 - Terreno c/486m2 - tto Divinópolis - R$12.000,OO
Ret. 2132 - Terreno c/605,00m> - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,OO
(parcela) .

Ret. 2135 - Terreno c/ 694m2 - Loteamento das Azaléias - R$25.000,00
(parcela)
Ret. 2.144 - Terreno c/ 1.992m2 - Rua Joinville - R$180.000,OO
APARTAMENTOS
Ret. 4076 - Apto. c/99m2 Ed. São Rafael - Apto. novo cl 2 dormitórios' -

sacada c/ churrasqueira - R$ 46.000,00
Ret. 4078 - Apto. c/ 58m2 - Ed. Maguilu - Céntro - R$15.000,OO + linac CEF.

Promoção - 1259 - Casa alv, c/112m2 - 3 dorm., 2 bwc - Prõx, Recretiva Marisol - R$35.000,00

ItIllAl

ALUGA-SE

A IMOBILlÁRtA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E
ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

.

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI

401' - Sala comercial c/ 100m> - em Irente Escola Jaraguá - R$ 550,00
402 - Casa de alv., para ponto comercial rua Epitácio Pessoa - Centro'
403 - Casa em alv., c/ 3 qtos., Estrada Nova - A$ 330,00
404 - Casa em alv., cl 2 qtos, pr6ximo Hospital Jaraguá - R$ 230,00
405 - Apto. cl 2 qtos., Rua Joinville - R$ 300,00
407 - Apto., cl 3, 2 e 1 qtos. e sala comerciais no calçadão
408 - Apto. cl 2 qtos. Ed�. Carvalho - R$ 560,00
409 - Ouitinetes, rua Prel. José Bauer pr6x. ComercilOl Aau
410 -Aptos, novos Edif. Imigrantes, pr6x. FEAJ - c/ 2 qtos, --R$ 300,00
411 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Proc6prio G. de Oliveira - Centro
412 - Sala comI. Edif. Ana Isabel, centro, cl 45m>
413 - Sala comI. cl 40m>, centro - R$ 200,00
414 - Sala comI., rua Joinville, pr6x. ao Portal
415 - Apto. Edil. Izabela com suíte + 3 dorrn. Rua Proc6prio G. de Oliveira
416 - Sala comI. atrás da Delegacia, centro - A$ 200,00
417 - Galpão comercial rua Felipe Schmidt - centro
418 - Apartamentos e salas comerciais - Santa Luzia pr6x. Frigumz
419 - APto. e salas comls., Santa Luzia, pr6x. Frigumz
420 - Sala com 100m2 - Rua Gumercindo da Silva
421 - Sala com. - Aua Francisco de Paula
423 - Casa em alvenaria - Ana Paula A$ 280,00

Rua Padre Pedro

Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

�;TE-
SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES
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PODER JUDICIÁRIO

.rolla
IMÓVEIS LTDA,

CRECI 001367 • J

LOCAÇÃO
Coo. 602 • Casa alv. suíte, 2 quartos, garagem p/2 carros, piscina, alarme CENTRAL RS 800,00
Cód. 634 • Apto. c/2 qtos. - Barra do R. Cerro - Lot. Papp - R$ 290,00
Cód. 642 e 646 - Apto. cl 3 qtos - R. Reinoldo Rau - R$ 400,00

.

Cód. 659 - Sala cornI. 40m2 - Próx. Foto Loss - R$ 380,00
Cód. 660 - Sala cornI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661. - Sala cornI. 70m2 - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 669 - Sala cornI. 48m2 em Schroeder.- Defronte ao CoI. Miguel Couto - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornI. 40m2 - Defronte Assoc. CornI. - R$ 350,00
Cód. 680 - Sala cornI. cl 40m2 cl bwc + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA DE SAÚDE) - Centro Médico Odontológico -

R. Guilherme Weege - R$ 380,00
Cód. 683 - 2 salas comls cl bwc (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 400,00
Cód. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee CI 350m2 - R$ 800,00

VENDA
cód. 122 - Prédio residencial medindo 336,00m2, sendo 3 apartamentos e 1 sala comercial na Vila Lenzi - R$ 65.000,00
Cód. 137 - Csa alv. 200m2, 3 qtos, piscina, próx. Weg II - R$ 75.000,00 - Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 139 - Csa alv. 90m2 suíte + 1 qtos a 4.500m da Malwee - R$ 16.000,00
Cód. 150 - Casa alv. 'cl 140,OOm2, sendo '3 quartos. Rua Alfredo Carlos Mayer nQ 275 - Centenárío - R$ 43.000,00 +

financiamento.
Cód. 151 - Casa alv. 91m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 157 - Casa alv. cl 115,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos - Residencial Satler - Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cl 115,OOm2 - 3 quartos, demais dependências - Rua Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita
troca cl casa de maior valor.
Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet - R$ 35.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. c/2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Terreno cl 300m2 - Barra - Próx. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
Cód. 367 - Terreno cl 328,30m2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
Cód. 370 - Terreno cl 400m2 - Lot. Pirmann - Vila Lenzi - R$ 15.000,00
Cód. 371 - Terreno cl 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol - R$ 76.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI00177O-J

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
<'

APARTAMENTOS
* Apto. no Condomínio Amizade com 2 qtos., sala, coz., bwc, lavanderia, garagem e churrasqueira
coletiva - R$18.oo0,00 + 100 parcelas de R$ 345,00 reajustável anualmente - Rua ArthurGuenther.
* Apto. naRuaProcóprio G. de Oliveira com 1 suíte, 2 qtos., sala, copa, coz., lavanderia, dependência
de empregada, 2 garagens - R$ 65.000,00 - nego aceita casa de maior valor.
* Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi, com 3 qtos., 2 salas, sacada, bwc, lavado, coz., lavanderia,
garagem para 2 carros - R$ 45.000,00
CASAS
* Casa de alvenaria com 250,00m2 Bairro Água Verde - Blumenau, próximo ao salão Água Verde,
terreno com 300m2
* Casa mista na Rua Francisco de Paula, com 3 qtos, 2 salas, copa, coz, bwc, lavanderia, garagem,
dispensa, terreno com15/30 - 450m2 - R$ 25.000,00 - nego aceita carro de menor valor.
* Casa de alvo Rua Richardt Piscke - Czerniewicz, com 1 suíte, 4 quartos, sala, coz, lavanderia,
bwc, terreno com 13/33,50 - 392,50m2 - R$ 25.000,00 - nego
* Vende-se 2 casas de alv. corri 3 quartos + dependências defronte aWeg IT, terreno com 1.800,OOm2
� R$ 45.000,00 - nego

"

*

Casa,�Bairro Ilha da Figueira - Próx. Sup. Dalpiaz cl 2 quartos + dependências R$ 25.000,00
1 entrada *. financiamento

-

TERRENOS
* Terreno defronte a igreja São Judas com 498,75m2 - R$ 15.000,00
* Terreno próximo Colégio Giardini Lenzi com fundamento para casa de 2 pisos, com planta
aprovada na,PMJS, 4.000 tijolos de 6 furos, 100m2 de lage piso, 80 sacos de cal, 100 barras de
ferro sendo que 40% 4,2, água e luz instalada, terreno com 468,oom2 - R$ 15.000,00 - nego
* Terreno naRuaMaxWilhelm, com aproximadamente 5 .OOO,00rn2 com 26 OOmts de frente fundos
Dalmar - R$ 250.000,00 - nego

'
,

,

* Vende-se lotes com casa à construir - financiadas - no Residencial Miranda próx. ao Comércio
da Sr. Wigando Meier.

PRECISAMOS DE IMÓVEIS PARA LOCAÇAO

JUÍzo DE DIREITO DA 2' VARA CíVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTERDIÇÃO
ADOUTORAHILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO, JUÍZA DE DIREITODA 2' VARA DA COMARCA

DEJARAGUÁDOSUL,ESTADODESANTACATARJNA,NAFORMADALEI,ETC.. �

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de interdição virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
com prazo de 15 (quinze) dias, que por parte da Requerente RAULITAMUNDT, através do Promotor de Justiça, Dr.
Aristeu Xenofontes Lenzi,lhe foi dirigida a petição do seguinte teor: - "Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito
da Vara da Comarca de Jaraguá do Sul- SC. OMinistério Público do Estado de SantaCatarina, através do Promotor.
de Justiça firmatãrio, vem, perante elevada consideração de Vossa Excelência, legitimado pela Lei Orgânica Estadual
do Ministério Público (artigos 32, item IX,letra "d", n" 2, e artigo 53, XIII) fundamentado pelos artigos 448, item 2

do Código Civil e artigo Ll77, itens I e II, doC6digo de ProcessoCivil e tendoem vista os fatos adiante explicitados,
REQUERER a presente ação de CURATELA DE INTERDITO, em favor de ADEMIR VOLZ, brasileiro, solteiro,
maior, com 21 anos de idade, filho de Alfredo Völz e de Paula Völz, ambos falecidos, residente nesta cidade. ADEMIR
VOLZ sofre de doença mental, não tendo condições de reger sua pessoa. Não possui bens imóveis, tendo apenas

pequeno dep6sito emconta poupança. Ademir Völz não tem quaisquer condições laborativas. Necessita de constante
ajudae vigilância, sendo auxiliado por sua irmã, a senhora Raulita Mundt, O incluso atestado médico firmado pelo Dr.
Cássio Fontow comprova ser Ademir Völz portador de anomalia cognitiva, que o torna incapaz para o trabalho.

Diante do exposto, necessita Ademir ser colocadosob CURATELA. Os pais de Ademir, antes já nominados, são

falecidos, conforme certidões de óbito anexas. Sua irmã; Raulita Mundt aceita o encargo de curadora. POR TODO O

EXPOSTO, requer, se digne Vossa Excelência, cumpridos os trâmites processuais previstos, decretar a Interdição de
ADEMIR VOLZ,já qualificado anteriormente, nomeando sua curadora, sua irmã, RaulitaMundt, Face a pobreza do
Curador e ao caráter eminentemente social da presente medida, se requer seja a curadora nomeada dispensada da

especialização da hipoteca legal. Deferida a medida, se requerordene Vossa Excelência que se promova a inscrição da
sentença no registro civil competente, bem como, se promova a sua regular publicação. Se requer a citação do

requerido, com a adoção das cautelas legais, após a marcação da data e hora para o interrogatörio do interditando,
bem como, a nomeação de perito médico para proceder ao necessário exame de sanidade mental no interditando, com
oportuna intimação de defensor que lhe for nomeado (art. 449, doCC), caso o interditando não contrate profissional
habilitado para efetuar sua .defesa, para acompanhamento de todos os termos do processo. Comprovar-se-á o alegado,
caso necessário, por todos os meios de prova em direito permitidas, às quais serão oportunamente apresentadas. Dá
se à causa, para fins fiscais, o valor de quinhentos reais, deixando-se de recolher a GRJ face isenção legal (ação
ajuizada peloMinistério Público). P.D. Jaraguá do Sul, 26 de dezembro de 1996. Aristeu Xenofontes Lenzi. 'l' Promotor

de Justiça."SENTENÇA: "Vistos, etc ... O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, através do Promotor de

Justiça, requer a presente AÇÃO DE CURATELA DE INTERDITO, em favor de ADEMIR VOLZ, devidamente
qualificada nos autos, alegando os fatos narrados às fls. 02/03 que, por brevidade, ficam fazendo parte integrante

,

desta. Com a inicialjuntou os documentos de fls. 04112. Na data designada foi interrogado o interditando (fls. 18) e
nomeando-lhe curadoraespecial. Determinada a realização de perícia (fls. 19v), o Representante doMinistério Público
e a Curadora Especial apresentaram quesitos (fls. 21122), os quais foram apresentados pelo Perito às fls. 26;
manifestando-se as partes às fls. 27/28 pela procedência do pedido. '" o breve relatório. DECIDO: Trata-se de Ação
de Interdição, requerida pelo Ministério Público do Estado de SantaCatarina, através do Promotor de Justiça, em
favor de ADEMIR VOLZ, com amparo na legislação em vigor. Da prova coletada nos autos, como também do laudo

pericial apresentado às fls. 26, constata-se que o interditando sofre de deficiência mental, ou seja, "síndrome de

down", incapacitando-o, desta maneira, de exercer atos da vida civil, bem como de administrar seus bens, não havendo .,

qualquer possibilidade de cura, necessitando, assim, de curatela definitiva. Por outro lado, o interditando foi ouvido
em Juízo, onde verificou-se pessoalmente que o mesmo não tem capacidade para gerir a sua pessoa e administrar os

seus bens. Procede, sem dúvida, o pedido. Considerando, ainda, o parecer favorável da curadora nomeada e do

representante do Ministério Público, DECRETO a INTERDIÇÃO DE ADEMIR VOLZ, filho de Alfredo Völz e de

Paula Völz, ambos falecidos, residente nesta cidade, sem condições de exercer qualquer ato da vida civil e de

administração de seus bens, o que faço com fulcro no art, 446 e incisos do Código Civil clc o art. 1.178 e seguintes do
Código de Processo Civil, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER OS ATOS DA VIDA

CIVIL. Nomeio CURADORA a Sra. RAULITAMUNDT, que, intimada; prestará o compromisso legal, sem que haja
imposição nos limites da curatela, uma vez que trata-se de moléstia permanente e incurável. Dispenso aCuradora de

promover a especialização da hipoteca legal, face ao caráter eminentemente social da presente medida. Expeça-se
mandado ao Cartório de Registro Civil, para registro desta sentença, quedeverä, ainda, ser publicada pela imprensa
local e pelo Diário da Justiça, observando-se os requisitos legais constantes do art. 1.184, do CPC. Fixo os honorários
da curadoraem 7,5 URHs. Sem custas, face a assistênciajudiciária gratuita. P.R.I. Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de

1997. Ass. HildemarMeneguzzi de Carvalho - Juíza de Direito. ENCERRAMENTO'
E, para que chegue ao conhecimento de todos interessados incertos e não sabidos, foi passado o presente edital, que
será publicado na forma da lei e afixado às portas do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos
dezoito dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e sete. Eu, (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã
Judicial, o subscrevi.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

Na Dicc's Móveis você
compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida
a preços a prazos imperdíveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas de jantar; Estantes
e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

DICC'S lnd, e Cóm. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
• (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC

I.
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CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO
J4�

_1_._::>giii'iclencial
1orenzo

�

APARTAMENTOS CONFORTA VEIS E
� .

.

PRATICOS, LOCALIZADOS EM
� �

AREA CENTRAL, CONSTRUIDOS EM

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO
DE CUSTO, COM SEGURANÇA E

CONFIAB/LIDADE:
'

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

PROMa
COITRUçlo EPlANUIMENT

VENDAS:

I" . .

Rua Presidenté "Epitácio Pessoa,'421 Sala 102 - 1 g andar - Jaraguá do Sul - SC Fone/Fax
371-6310 - Jaraguá do Sul - SC - CRtA/SC 32.786-7

i
IRua Leo�oldo Malheiro ] �
___-.i1iI,g

: I�
I r..

l�

!
Rua Angelo Schiochet

. rRula Reinoldo
Rau

* 7 Pavimentos
.

* 24 Apartamentos
* Elevador
* Garagens '

* Bicicletário
* Portão e Porteiro Eletrônico
* Central de Gás
* Instalação de TV a cabolAntena

. Parabólica
* Fio Terra para computador

* 1 Suíte
* 1 Quarto .

* BWCSocial
* Sala estar I jantar
* Copa I Cozinha
* Lavanderia

* 1 Vaga de

Garagem
/

.

Area apto. Tipo 3 -.

118,51m2
/

Area apto. Tipo 4 -

122,17m2

* 1 Suíte
* 2 Quarto
*BWC Social

, * Sala estar I jantar
* Sacada cl

churrasqueira
* Copa I Cozinha

* Lavanderia
* 1 VagadeGaragem
/

Area apto.Tipo 01 -

141,40m2
/

Area apto Tipo 02 -

148,55m2

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 1 li andar - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF. RES.DUNKERPRÓXlMOAPRAÇAÂNGELOPIAZERA
2 E 3 QUARTOS. SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR

Apto c/2 quartos - 150m2 - R$ 64.000,00
cl entrada e saldo em 24 meses.

Apto. c/3 quartos - 200m2 - R$ 90.000,00 à vista.

Edif. Maguilú· Térreo bloco B apto. c/75m2 demais dep. c/ garagem
- R$·21.000,00 + financiamento.
Edif. Resid. Amizade· 12 andar bloco 8 apto. cl 3 qtos demais dep. cl
garagem - R$ 17.000,00 + financiamento.

.

Edifício Jaraguá - 13º andar - Apto. 135 - 2 quartos demais dep, c/
garagem. R$ 25.000,00 + financiamento.

CASAS
ILHA DA FIGUEIRA -Casa em alv. c/140m2 em terreno c/5.250m2 - R$
75.000,00.
VILA NOVA Excelente casa em alv. c/227m2 em terreno c/321m2, 3
qtos, sendo uma suíte. próx. ao Fórum. - R$ 150.000,00
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria c/176m2 - 4 qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre - Lot. City Figueiras - R$ 40.000,00 de entrada e

assumir 24 parcelas de R$ 1.000,00.
VILA BAEPENDI·Casa em alv. c/103m2 em terreno c/286m2, 3 qtos,
demais dep. - R$ 53.000,00
SÃO LUIZ - Casa em alv. semi-acabada, c/120m2 em terreno c/364m2
- R$ 25.000,00
SÄO LUIZ - Casa em alv. c/121 m2 em terreno c/420m2, 4 qtos, demais
dep. - R$ 40.000,00
SÃO LUIZ· Casa de esquina em alv. c/160m2 em terreno c/589m2,
próximo ao Caie - R$ 34.000,00 e assumir financiamento (somente de 3
anos e 8 meses). Aceita-se carro.

VILA LENZI - Casa em alv. semi-acabada medindo 95m2 em terreno c/
645m2 - R$ 25.000,00 + financiamento.
ANA PAULA III·Casa em alv. c/ aprox. 91 m2 em terreno c/aprox. 322m2
- R$ 26.500,00 .

VILA RAU· Casa em alv. c/130m2 em terreno c/572m2, 3 qtos., demais
dependências toda murada, garagem para 2 carros -R$ 37.100,00
AMIZADE - Casa em alv. c/150m2 em terreno c/470m2 - 3qtos, sendo
1 suíte, demais dep. churrasqueira e garagem p/3 carros - R$ 40.000,00
+ financiamento.
Amizade - Casa em alvenaria com 170m2 em terreno com 420m2, 4
quartos e demais dependências. R$ 40.000,00

Precisa-se de sacoleiras.
Contato pelo (047) 973-
9278 com Tedi.

Paraná. Tratar Rua

Joinville, 2120 apartir de
segunda-feira ou pelo.
372-2885.

Precisa-se de ven

dedores, contatos 973-
9278 com Tedi.

Yende-se ou troca-se
<'

por carro terreno de

480m2, plano, pronto
para construir, fo

calizado no Lot.
Bernardes em João
Pessoa ( 1 km antes Soco
João Pessoa). Valor R$
7.700,00 ou a

combinar. Aceito carro

novo ou semi-novo.
Tratar 372-4000 ramal
4330 com JoséNarcizo.

Vende-se Telefone celular
(linha com-aparelho) por
apenasR$480,00. Tratar
372-1725 ou 975-1100.

Alugo apartamento
térreo com 2 quartos e

demais dependências,
Rua Ernesto Emílio

Horst, 34, próx. fábrica
da Dalmar. Tratar 372-
0187 ou 975-1187. Vende-se Acordeão 120

baixos, Todeschini, super
8. Tratar 975-0285.Troca-se ótima casa no

Jaraguá Esquerdo (Rua
Henrique Bortoline,
256), por casa na área
central. Tratar pelo 372-
3332 com Célia.

Vende-se linhas tele

fônicas da Construtel n°
371-6000 e 371 �5777.
Tratar 372-263(j com
Josefa.

Precisa-se de re-

presentantes com

experiência em vendas no
ramo de confecção para
região de São Paulo,Rio
Grande do Sul, e norte do

Vende-se terreno de
450m2 em Schroeder.
Aceita-se carro ou troca

sepor �1'1U!- em Jaraguá do
Sul. Tratar 372-2900.

TERRENOS
VILA NOVA - Esquina C/550m2 (15m x 36,7m) frente

para Rua Olivio Domingos Brugnago a 100 metros da

Rádio Brasil Novo - Preço: em condições.

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses

- Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2

edificado cl casa de material e outras benfeitorias ..

JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

721,57m2
JOÃO PESSOA - Terreno medindo 606m2 sI

benfeitorias - R$ 19.000,00
JOÃO PESSOA - Terreno cl aprox. 400m2 sI benfeitorias.

CENTRO - Rua Amazonas terreno cl 388,50m2 sem

benfeitorias - R$ 25.000,00
CENTRO - Terreno medindo 1521,50m2 sI benfeitorias

próx. Weg I - R$ 60.000,00
CENTRO-Terrenomedindo 465m2s/benfeitorias, próximo
a Prefeitura - R$ 26.000,00

SALAS COMERCIAIS
CENTRO -Edif. Chiodini - Av. Marechal Deodoro, frente ao

Colégio São Luís - 32 andar - sala cl 53m2 - R$ 20.000,00

e sala cl 88m2 - R$ 39.000,00

6
·

I 371-7931
Irasso Rua Antonio C. Ferreira 197

,. CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA. VENDE. ADMINISTRA

rea m2 Qtos Sui Gar Endereço/Ponto Ref. Preço R$ Informações Gerais

Casa Alven.
Casa Alven.
Casa Mista
Casa Alven.
Casa Alven.
Casa Alven.
Casa Alven.
Casa Alven.

3
2
3
3
3
3
3
3

190
152
120
98
115
98
170
120

Apto. Pronto
Apto. Pronto
Apto. Pronto
Apto. Pronto
Apto. Pronto
Apto. Constr.

273
130
112
80
90
85

4
3
2
2
3
3

2 2
1 1

I
1
1
I

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Lotes
Loteamento
Loteamento
Loteamento
Loteamento
Loteamento

601
630
480
420
371
603
368
702
425
828
720
867
3700
1300
10500
8000
465
385
483
442
Vários
Vários

18.0 x 33.5
18.0 x 35.0
15.0 x 32.0
15.0 x 28.0
14.5 x 25.8
15.0 x 40.2
18.3 x 21,0
18,0 x 39.0
17.0 x 25.0
30.0 x 28.0
15.0 x 48.0
17.0 x 51.0
43.3 x 30.0
43.3 x 30.0
50.0 x 210.0
61.0 x 131.0
15.0 x 31.0
14.0 x 27.5
14.0 x 34.5
13.0 x 34.0
Vários tamanhos
Vários tamanhos

Bairro

1
1
1
1
1
1
2
1

Schroeder
Rau
Rau
Ana Paula

Champaghat
Rau
Chico Paula
Rio Molha

R. Princesa Isabel, 547
R. 467 - Lot. Albino Lemke
R. Luis Picolli, 140
R. 770 - Ana Paula 4 - 6
R. Irmão Magno. sin°
R. 363 - Próx. Renascença
R. Francisco de Paula
R. da Gruta (8' Capela)

70.000 terreno 6.562m' - Parcela
30.000 Aceita casa de menor valor
28.000 Aceita carro até R$ 8.000
23.000 Semi-acabada - Aceita lote
70.000 Aceita apartamento e carro

30.000 Aceita casa em Joinville
10.000 Em construção I Negociáveis
40:000 Terreno 3.0oom' )negocia)

Centro
Centro
Centro
Amizade
Amizade
Centro

Ed. Athenas - 4° andar
Ed. Isabela - 3° andar
Ed. Petúnia - 3° andar
Res. Amizade - 1° andar
Res. Amizade - 1 ° andar
Ed. Mathedi - Construção

270.000 Quitado - Todo mobiliado
35.000 + CEF -Troca por casa
50.000 Quitado
n.ooo + CEF (R$ 340.00 pi mês)
13.000 + CEF (R$ 415,00 pl mês)
38.000 Financiado em 48 parcelas

Azaléias
Azaléias
Barra
Rau

Água Verde
Versalhes
Versalhes
Versalhes
Juventos
Vila Nova
Schroeder
Nereu Ramos
Centro
Molha
Nereu
Nereu

Figueira
Amizade
Sta Luzia
Vila Lenzi
Vila Rau
Barra

Condomínio Azaléias
Condomínio Azaléias
Rua Luiz Satler
Rua Ana E6ke I P. Faculdade
Rua Paulo Kraemer
Rua 679 - Versalhes II
Rua 679 - Versalhes I
Rua Roberto Ziemann (esq.)
Rua Guilherme Hass (esq.)
Rua do Breithaupt (Fórum)
Rua Valentin Zoz
Rua André Voltolini
Morro dos Irmãos Maristas
8oomts. após pon te
Após Nereu - BR 280
Pröx. Arroz Zanghelini
Residencial Piazera I
Residencial Behling
Residencial Geranium
Residencial Pierrnann I
Residencial Renascença
Residencial Satler

30.000
32.000
16.000
15.000
10.000
20.000
13.000
35.000
11.500
85.006
8.000
u.ooo
180.000
15.000
8.500

35.000
7.600
10.000
7.000

Diversos
Diversos
Diversos

Negociáveis I Parcelado
Negociáveis I Parcelado
Negociáveis I Parcelado
Incluído asfaltamento
Negociáveis I Parcelado
Parcelado
Negociáveis
Negociáveis
Negociáveis I Parcelado
Negociáveis I Parcelado..
Entrada de R$ 2.500.00 + 36 x 250
Negociáveis I Parcelado
Com casa mista I Negocia
Negociáveis I Parcelado
Negociáveis
Aceita parcelar
Ent. 2.000 + 48 x 240
50% entrada - saldo 12 x

ENTRADA 220 é 220 pl mês
30% entrada - Saldo 24 x

30% entrada - Saldo 24 x

20% entrada - Saldo 36 x

Chácara
Chácara

65.000 Nascente!LagoalPasto/Casa
40.000 Pasto formado/Nascente

150000 150 x 1000,0 Schroeder
155000 210 x 740.0 Jacu-Açú

Estrada Estação Celesc
Km 18 - 3km do asfalto

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ???

ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO r!!
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CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

RegataMoto
gua�dI()/1;'JJIJ

* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 16 de janeiro de 1998

No meio da trilha ROOF.Jrrn TRINDADE/C."RTA Z NOTiclAs-

POR LUIZ ARTHUR PERES
AUTO PRESS

O Vitara V6 passeia entre o requinte e a valentia, Hoje em dio. o mercado de utilitários equipados com tração 4X4 é dominado basicamente por dois

segmentos: o dos luxuosos sport ufilities, como o Jeep Grand Cherokee e Mitsubishi Pajero, e o dos audazes jipes, como o JPX e Toyota Bandeirante, Porém,
existem carros que trafegam em uma via intermediária e misturam características destes dois nichos, É o caso do Vitara V6,

A ambivalência do modelo da Suzuki já pode ser notada pelo desenho da carroceria e pelo porte do modelo, As cinco portas e o razoável porta
malas de 257 litros aproximam o carro de um sport utility, A Suzuki ainda reforça este lado com pára-lamas e pára-choques em bege, no melhor estilo
adotado por utilitários requintados como o Mitsubishi Pojero e o Ssahgyong Musso,

As dimensões, porém, o deixam mais próximo de um ágil veículo trllhelro.Apesar de ser 9 cm mais comprido e 6 cm mais largo que oVitara 5 portas - até
96 conhecido como Sidekick -, o V6 tem 4,12 m de comprimento e 1,69 m de largura, Um sport utilify, geralmente, não mede menos de 4,50 m, Tamanho
pode não ser documento, mas lrnpresslono. É o que acontece com o motor do Vitara, um singular V6 com apenas 2,0 litros,

A princípio, a presença dos seis cilindros em V lembra carros grandes e pesados, A impressão é desfeita pela pequena capacidade volumétrica,
Mesmo assim, este propulsor, que tem 4 válvulas por cilindro, gera bons 136 cv a 6,500'rpm e torque de 17,5 kgf,m a 4 mil giros, O desempenho não
decepciona: segundo a Suzukl. o modelo automático chega a 150km/h e acelera de zero a 100 km/h em 14 segundos, Mas o Vitara automático de
quatro marchas avaliado parecia desconhecer as especificações da Suzuki e atingiu os 170 km/h, levando apenas 13,5 segundos para arrancar de zero

a 100 km/h,
Se câmbio automático e o desempenho aproximam o V6 dos confortáveis sport utilifies, o carro volta a flertar com o fora-de-estrada rnols pesado na

curva de torque. A apenas 2 mil giros, o Suzuki tem cerca de 90% do torque máximo, Essa característica é fundamental para se dar bem nas trilhas,
Representa mais agilidade em trechos off road, onde o que importa é força em baixas rotações - para subir ladeiras íngremes ou se desvencilhar de um

lamaçal, por exemplo,
Além do bom torque a qualquer giro, para tentar se sair bem nas trilhas, o Vitara V6 dispõe da tração nas quatro rodas que pode ser acionada com o

veículo em movimento, Ele também possui tração 4X4 com reduzida, para as situações extremas como pisos escorregadios e travessia de rios,

C-100 CG Titan
R$ 65,03 R$ 74,89

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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Linha dura nas ruas
--------------------------------�

Novo Código Nacional de Trânsito prevê até cadeia para
motoristas flagrados na bandalha

a segurança, O engenheiro
aponta a violência como o

problema rnolor do trânsito
brasileiro, principalmente
devido a motoristas malfor
mados. Para Scaringella, o
novo Código tenta resolver

pelo menos parte do

problema. "Ele forma melhor
o motorista, controla mais a

habilitação e traz leis mais

rigorosas", descreve.
O inspetor da Polícia

RodQviária Federal de Brosíllo.
Walter Cloccí, também elogia
o novo Código. "Tecnica
mente ele está muito bom".
Mas ele crê que uma nova

realidade no trânsito ainda
vai demorar, pelo menos, um

ano.A expectativa deve-se à
necessidade de regula
mentaçâo pelo Conselho
Nacional de Trânsito de 106
dos 324 artigos do novo

Código. Até que a

regulamentaçâo aconteça,
Ciocci nâo acredita em

mudanças, "O motorista não
mudará apostura imprudente
no trânsito", afirma.

Nâo só quem dirige deve

vontade política,
tecnologia e

administração para que
não fique só no papet",
alerta.

Na parte que cabe ao

,
Estado, a fiscalização, há a
necessidade de se

modernizar o sistema.
McDowell defende novas

mudanças na legislação
como fundamentais
porque, segundo. ele, .

existem empresas e órgãos
mais aptos a fazer a

fiscalização atualmente
que o governo. Caso das
concessionáriaS de ro

dovias, que possuem
equipamentosmodernes e
funcionais: mas que
servem a penas para
verificação. "Hoje, quem
tem condições .äe
fiscalizar, não pode e quem
pode, não tem

condições", argumenta,
Já Roberto Scaringella

elogia o teor no novo

Código, em que vê uma

grande evolução.Para ele,
a maior virtude é priorizar

mudar. A questão da

impunidade tem dois lados
bem- distintos. As ações de
motoristas irresponsáveis
costumam encontrar

respaldo, via cervejinha, em
policiais malpagos e venais.
Uma das saídas seria investir
no material humano

disponível,"Quando o sujeito
que fiscaliza ganha um

salário digno e é bem

preparado, sente-se
motivado", diz McDowell

Outra opção é sim
plesmente reduzir a chance
de corruptores e corruptos
fazerem negócio. Ou seja:
investir na modernização
dos sistemas de fiscalização
que prescindem de
guardas. "Com um bom
sistema informatizado,
com. multas eletrônicas,
por exemplo, você
identifica o infrator sem a

presença humana", diz
Scaringella, Esta solução
já é parcialmente
adotada em estados
como Paraná, Rio, São
Paulo e Minas,

POR ROBERTO DUTRA
AUTO PRESS

Leis mais duras, multas
bem mais altas e sanções
mais pesadas. O novo

Código Nacional deTrânsito
pretende botar ordem na

bagunça que se tornou o

trãnsito brasileiro, Carac
terizado pela conduta
irresponsável, vias rnolcon
servadas e muitos veículos
imprestáveis, o trânsito das
ruas e estradas nacionais
mata cerca de 27 mil

pessoas por ano, '

A mudança mais

significativa ocorreu na

parte das infrações. Elas
passam a ser divididas em

quatro categorias e valem
pontos negativos no

prontuário do motorista:
leves, que valem três pontos,
médias, com quatro pontos,
graves, com cinco, e

gravíssimas, sete pontos. O
motorista que somar 20
pontos em um ano tem a

licença de motorista
cassada, de um mês a um

ano, e ainda tem de fazer

um curso de reciclagem. As
novas multas começam em

RS 46, para as infrações
leves.Mas podem ficar entre
RS 164 e até RS 820, para as

infrações gravíssimas ou

crimes. Tudo para civilizar o
motorista brasileiro.

Para o engenheiro de

tráfego e subsecretário de
infra-estrutura do Estado do
Rio de Janeiro, Fernando
McDowelL as melhorias
acontecerão, mas não a

curto prazo." Todos terão de
se adaptar à sua

severidade, com uma nova

postura no trânsito. Isso leva
tempo", prevê.

O tempo que a

implantação prática do
novo Código vai exigir
também preocupa o

engenheiro civil especia
lizado em tráfego e diretor
do Instituto Nacional de
Segurança no Trânsito,
Roberto Scaringella. Para
'ele, o novo Código é só o

início de um longo processo.
"Serão necessários recursos
financeiros e humanos,

.

Crime e castigo \

A classificação das infrações e o sistema de pontos marcam a diferença do
novo Código Nacional de Trânsito. A partir do próximo 23 de [onelro. serão
consideradas faltas gravíssimas como dirigir embriagado, com a carteira vencida
há mais de 30 dias, sobre calçadas e canteiros, na contramão, em vetocídode
acima da permitida e levar crianças menores de 10 anos no banco da frente,
entre outras.Algumas infrações passarão a ser consideradas, além de gravíssimas,
crimes pelo novo Código. É o caso dos acidentes causados por embriaguez,
principalmente com vítimas, e a participàção em rachas. As penas para esses

crimes vão de seis meses a quatro anos.
.

Abaixo das gravíssimas, vêm as faltas consideradas graves, que incluem
estacionar um veículo em fila duplo. fazer uma ultrapassagem pelo acostamento
ou ainda fazer conversões em locais proibidos.

Serão consideradas infrações médias dirigir com fones de ouvido e atirar objetos
ou lixo pela janela do veículo, entre outras. Conduzir um veículo sem os

documentos de porte obrigatórios .,: certificado de propriedade e carteira de
habilitação serão infrações consideradas leves, assim como o simples fato de se

usar luz alta em vias públicas urbanas.

AGORA, PARA A SUA COMODIDADE, ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO.
�mEDICARO
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Uno ELX 96 preto
Tempra 8v completo 95 preto
Gol1000 94 branco

Peugeot 306 2.0 XSi 94
-

branco
Santana Quantum 93 azul

Pampa 92 preta
Gol 92 branco
MonzaSLE 91 azul
Verona LX 91 prata
Pampa 91 vermelha

voyage 91 prata
Monza 90 azul met

Voyage 90 verde
KadettSLE 89 azul
EscortXR3 89 cinza met.

Gol 89 vermelho
Monza automatie 88 bege met.

Belina 88 verde met.

DelRey 87 prata
Del ReyGuia 86 bordô
Chevette 86 bege met.

Chevette 86 branco

Voyage 86 vermelho
Escort 86 vermelho
Uno 85 branco
Belina 84 azul
Chevette 83 ' branco
Fiat 147 83 branco
Fiat 147 82 verde

,
Pick Up Willis 76 verde I'

Brasília 74 bege
CBX750 90 cinza met.

XL250 83 verde

RlUa Je>i.-."ille .-.23573

Fe>.-.e(047)37�-9822
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_----�arketing de papel DMJlGAÇÃo

Depois da onda de informações sobre os produtos pela Internet surge uma nova ferramenta para
atrair a atenção do consumidor: um serviço de fax 24 horas. A idéia é da Audi, que quer melhorar a
divulgação. dos seus modelos junto àquelös pessoas pouco chegadas às, novidades informáticas, A
Senna Import representante oficial da marca alemã no país, foi buscar inspiração nos serviço de
transmissão de extratos de conta corrente odotcdo pelos bancos para criar o Audi-Fax.

O sistema da Audi funciona automaticamente por meio de mensagens eletrônicas que orientam
o envio do tox. Ele informo dados técnicos, pertorrnonce. pacote de equipamentos e fotos de todos
o modelos comercializados pelaAudi no Brasil. Para acessar o serviço é necessário ligarde um aparelho
de fax para o telefone (O 11) 3068-8521. O número é de São Paulo e a ligação é paga pelo abastado
consumidor Audi.

Buzina animal
A marca chinesa SPL está lançando no

mercado brasileiro um novo tipo de buzina
chamado de Rainbow Horn. Essa buzina
tem 35 sons diferentes: nove de animais -

galo, vaca, cavalo, ovelha, grilo, sapo,
cachorro, pato e gatQ =, 16 de músicas
contínuas - entre elas Pour Elise, de
Beethoven - e 10de imitações de sons de
sirene. Além disso, ela tem um microfone
que permite que o motorista fale com

quem está fora do carro, mixando ou não
, 'sua voz com um dos sons da buzina.

O bizarro sistema é gerenciado por uma
central com três seletores que 'pode ser
instalado no painel do carro, da mesma
forma que um rádio normal. Segundo o

fabricante, a Rolnbow Horn consome
menos energia do que um par de faróis de
milha. Por enquanto, o brinquedinho está
sendo comercializado somente através do
telefone (011) 6914-9696 e custa RS 98.

Recorde sobre, rodas
Depois de bater o recorde brasileiro de

velocidade ao atingir 303 km/h com um

protótipo de competição em 1991, o piloto
de stock cars Fábio Sotto Mqyor tentará
superar sua própria marca na segunda
quinzena de janeiro. O piloto vai usar um
novo protótipo, construído a partir de uma

pick-up Chevrolet SlO. O veículo, porém,
traz diversas modificações em relação ao
modelo de série.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

'AUTO NOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE

CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILLE, 2050

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

_ �'PNEUMANIA "

A PROMo.çAo QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS.DA CIDADE
PNEUS, AMORTECEDQRES, MOLAS E SU"ENtAO EM GERAL
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contrastam com o design
quadradão do lado de fora .

Junto ao espelho interno,
chamam atenção duas luzes
de leitura providenciais. Elas
evitam o ofuscamento do
motorista, tanto no trãnsito
rodoviário como nas trilhas
noturnas, quando se necessita
de iluminação para ler um

mapa ou uma planilha.
O 'grande toque de

4 - VEíCULOS _QRMIQ I)Q 'ß�'�"Q'
. JARAGUÁ DO SUL 16 DE JANEIRO DE 1998
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Qualidade compacta
Como um autêntico sport

utillty, o Vitara V6 vem com um

. interior recheado de equi
pamentos de comodidade. O
modelo da Suzukl, porém, fica
devendo no espaço interno.

Graças à pouca largura do
modelo, o habitáculo é um

tanto restrito em relação aos

utilitários de luxo. E a

distribuição do espaço é
democrática: tanto na frente
como atrás, o espaço é
comedido. Quem senta no

banco traseiro não tem

preocupações com a altura do
teto, mas sofre com ajoelho no

encosto da dianteira. Isso
porque,' os ocupantes da
frente, para terem um pouco
mais de conforto para as

pernas, têm de chegar 0-
banco todo para trás. Sobra um
vão muito pequeno na traseira.

Apesar do V6 vir com cinto
abdominal no meio do banco
de trás, um terceiro passageiro
ali não é bem-vindo pelos
outros ocupantes. 'Sua
presença espreme os outros
dois. O próprio quinto elemento
se sente mal, já que além de
ficar imprensado, tem de
conviver com o grande túnel

-------------------------------�-

Suzuki Vitara V6 mistura pitadas de luxo com'
momentos de agilidade no off road

da transmissão sob os pés. E
sequer tem direito ao encosto
de cabeça, que é privativo de
quem senta nas laterais. Melhor
seria a Suzuki repetir o que faz
noVitara curto, onde o assento
traseiro é dividido em dois, só
traz dois cintos de três pontos e
deixa cloros as limitações de

espaço.
O porta-malas, com

capacidade de 275litros,deixa
a maioria dos jipes com inveja.
Mas não chega a ser suficiente
para igualar o Vitara aos sport
utilities. Além disso, falta uma

tampa que cubra o

compartimento e proteja a

bagagem dos olhares

cobiçosos dos gatunos.
Apesar do espaço restrito,

o habitáculo tem suas

virtudes. Principalmente se o

modelo for encarado como

um jipe. O acabamento
interno é bom.Não há sinal de
lataria aparente. O único lugar
que deixa tronsporecer a cor

da carroceria é a portá traseira,
que dá acesso ao porta-malas.
O painel é moderno, com
linhas arredondadas que

Folia na lama
A suspensão traseira também

depõe a favor da vertente jipe
do Suzuki. Ela é tem eixo rígido,
um conjunto que se sai melhor
que as suspensões indepen
dentes nas trilhos. Ela permite
que as rodas se amoldemmelhor
às irregularidades do solo para
não perder contato com o piso.
Funciona como uma gangorra.
Quando uma roda está em cima
de uma pedra, por exemplo, ela
estará pres.sionando a outra em
direção ao solo, o que aumenta
o contato com o piso. Nas
suspensões independentes, uma
roda funciona separada da
outra. Nesta situação, a roda
que não está apoiada na pedra
provavelmente estorío suspensa
e sem tração.

A suspensão não encontra
respaldo nos pneus. Os originais'
oro 16, mais voltados para a

cidade, têm perfil baixo para as

trilhas. O ideal· para os

aventureiros de fim de semana

émantero aro 16 e optar por um
pneu de uso misto com perfil
maior.

De qualquer maneira, os
pneus originais transmitem mais
conforto em pisos asfaltados. Os
itens de comodidade, aliás, são

os que mais aproximam o Vitara
dos sport ufflities. O V6 já traz de
série requintes como er direção
hidráulica, trio elétrico e airbag
duplo. Mas também não custa

pouco: .US$ 39.990. Ele pode
ganhar ainda CD player. alarme
por controle remoto e câmbio
automático. Completo, sai a US$
42.930.

requinte do interior, porém,
fica por conta do sistema de
trava das portas ligado à
ignição. Sempre que se dá a

partido no carro, as portas se

travam automaticamente.
Da mesma maneira, e+os
destravam quando se

desliga o motor. Tipo de
equipamento difícil de
encontrar até em sport utitl
fies mais requintados.

Proteção de Fibra interna, lona marítima e

. capota de lona para todos os modelos de

Pick-Up, Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e FlOOO

/
- -� -- _-_-_._----

CIVEL - ... O ANOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975-1999

\JIAÇ.40
ê"ANA[IN'ifO

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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VENDAS

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1,

- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa demenor valor
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
,- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno

- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos c/ casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte c/23 morgos, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo c/8 morgos, água e luz

OFERTA! Vende-se' 02

microcomputadores
Monydata 386 por R$
650,00 cada; 01

impressora Epson FX
1170 por R$ 250,00; 02
leitor ótico Spectra
Physics VS 1.200porR$
750,00 cada; 01 leitor
Spectra Physics SP 400

por R$ 400,00; 02

imprecheq sem teclado
por R$ 390,00 cada; 02
terminais (vídeo com

teclado) por R$ 300,00
cada; 01 aparelho defax
Panasonie por R$
300,00. Todos em ótimo
estado. Tratar 372-3647.

Vende-se área com

4.200m2 (centro) práxi-

mo ao Bradesco,
,excelente vista pano
rãmica do Rio Itapocu.
Próprio para hotel,
condomínio ou cons

trução de residência de
alto padrão. Aceito
imóvel de menor valor
em Jaraguá ou Ioinville.
Contatos 433-8858 com

sr. Ivandro.

Troca-se filmadora
Panasonie compacta,
semi-nova, por aparelho
de ar condicionado.
Tratar 372-0383.

Compra-se linha conven
cional prefixo 371, pago
a vista. Tratar com

. Moacirpelo 975-4646.

EOITOAA
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Classificados do

CORREIO DO POVO
371-1919
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CRECI Nº 1589 J
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TERRENOS
Ref. 001, Lote n"

04,
6, Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

R$I8,500,00
Ref. 002 - Lote n° 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

R$ 8.000,00
Ref. 003 - Terreno cl 1.540m' - Próx. Scar - Centro -

'

R$ 100.000,00 • .

Ref. 004 - Terreno cl 5.184m' - Rua 199 (Vila Nova) -

R$ 100.000,00

1Ref. 007 - Terreno cl 85.000,OOm' - Rio Molha (ao lado da Gruta) -

R$ 60.000,00
'

Ref. 008 - Terreno cl 537,OOm' Loteamento VersalIes (lote n° 053) -

R$ 15.000,00
.

Ref. 010 - Lote n° 002 Lot. Ana Paula II - Rua 209 cl asfalto -

R$ 15.000,00

FONE: (047) 372-2734
Vende

Terreno cl 12x25,50 Rua Antonio Ziemann (Guaramirim) -

I' ::f.I:��':a madeira cl 4�,�!�!na Paula III - R$ 15.000,00 I.

Ref. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,OOm' próx. Condomínio Azaléias
- R$ 80.000,00
Ref. 017 - Casa mista cl 100m' - Rua 209 - Francisco Hruschka - R$
21.000,00

1
�:$������mista com 90m' - Rua Campo Alegre n° 504 - Figueira

1'

Ref. 019 -\i, Água no Ana Paula IV - Rua 326 - José narloch (Xavier)
- R$ 15.000,00
Ref. 021- Casa alvenariacl 75m7 - Ouro Verde (nova) cl financiamento
- R$ 32.000,00
Ref. 024 - Sobrado com área de 388m' - Na Rua João Stein
Ref. 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV ,R$ 14.000,00

OFERTA

1
Ref. 022, Terreno com 730,OOm' (Plano) Ana Paula IV -

1
R$ 10.000,00
Ref. 030 - Terreno com 5.850,OOm' em.

Garibaldi cl 2 casas de alven.
uma cl 100m' outra cl 170. Aceita-se imóvel de menor valar - R$
65.000,00

, COBERTURA
Ref.023 - Edifício Argus com 250,oom'.- R$ 180.000,00

1
LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cristovão II
Residencial Framboyant 1

I TERRENOS

I- Terrenos Lot. Ouro Verde, após aMalwee' 20%entrada, salde em 30x

1-
total R$ 10.000,00

I'- Terreno no Residenciallmperador, Rua João J. Ayr.oso - R$ 8.000,00
entrada + 30 x de R$ 233,33' Total R$ 15.000,00

1- Terreno no Reseidencial Miranda, Rua BerthaWeege, - a partir deR$I5.500,00 à vista

1-
Terreno cl 3.632,00m', Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado

IBreithaupt da Barra - R$ 120.000,00
,

1-
Terreno cl 160.000,OOm', Tifa da Alma, Rio Cerro 11- R$ 70.000,00

I
SITIOS

I'
- Sítio cl 59.225,OOm2, edificado cl duas casas residenciais de madeira Ilocalizado na Barra, próximo ao campo do Botafogo, aceita casa na Ilha

I'
da Figu�ira, como parte do pagamento, 50% entrada e saldo a combinar

I- R$ 35.000,00

ICASAS . ." I- Casa mista cl 3 quartos, toda murada, garagem, na Barra - R$

IV�� I- Casa de alvenaria cl 170,OOm', 3 quartos, 1 suíte, piscina, garagem,

I
Hua Feli�anoBortolini, atrásdoSupermercado Breithaupt 'R$ 65.000,00 I
LOCAÇAO •

1- Sala comercial cl 3e,OOm', Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00 I- Sala comercial cl 20,43m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 170,00

1-
Sala comercial cl 30,OOm2, Rua Angelo Rubini, 309 ' R$ 150,00 I- Sala comercial cl 40,OOm2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 360,00

1-
Sala comercial cl 33,48m', Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da

IBarra ' R$ 280,00
- Sala comercial cl 108,OOm', 2 banheiros, Rua João Januário Ayroso -

I R$ 350,00
.

I- Sala comercial cl aproximadamente 15,OOm' - R. Angelo Rubini, 518
- R$ 120,00

'

I, Galpão em alvenaria cl 11 O,OOm', Loteamento Ouro Verde - R$300,OO I
- Apartamento cl 2 quartos, lavanderia, garagem, Lot. Papp, na Barra-

I R$290,OO I, Apartamento cl 3 quartos, garagem. Rua João J. Ayroso, 2412 - R$
.

1350,00 I- Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider,
1187 - R$ 270,00

I, Casa cl 1 quarto, churrasqueira, lavanderia, toda murada, Rua Júlio IPadri, sln· - R$ 300,00

1- Casa madeira cl 2 quartos, Rua Abramo Pradi, 330 - na Barra - R$I225,00

I' Casa de madeira cl 3 quartos, garagem - R. Afonso Hanemann, na I'
Barra - R$ 225,00

I'
Casa de alvenaria cl 2 quartos, RibeirãoGrande da Luz, 1523, próximo

Ia Ceval- R$ 150,00
- Casa de madeira cl 3 quartos: BWC, lavanderia, RuaWilly Günther, si

In.-R$150.00
.

I- Casa de alvenaria cl3 quartos, garagem, Rua PastorAlbertSchneider,

I sln· - R$ 220,00 I- Casa de alvenria cl 2 quartos, Ilha da Figueira - R$ 245,00

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09
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Rua.Marechal Deodoro da Fonseca, nll 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CREGI1762-J

VENDE:
APTO.: c/3 quartos + dep.Ed. Ivana R$ 43.000,00
APTO: c/2 quartos + dep.Rua Antonio Carlos Ferreira - R$ 50;000,00
APTO.: clo4 quartos + dep. Condomínio Amizade - R$ 21 .. 000,00 +

finac.

APTO.: c/3 quartos + dep. Condomínio Amizade - R$19.400,OO + financ.

APTO.: c/2 quartos + dep. Condominio Amizade R$ 18.000,00 + financ.
APTO.: c/2 quartos + dep. Condominio Vila Nova R$ 16.000,00 + finac,
APTO.: c/3 quartos + dep. Condom inio Vila Nova R$ 22.000,00 + finac.

APTO.: c/3 quartos + dep. Condominio Vila Nova R$28.000,OO+ finac.

APTO.: c/3 quartos + dep. Condominio Vila Nova R$23.000:00 + financ.

Casa alv.: c/2 quartos + dep. Loteamento Rozzá R$21.500,OO
Casa alv.: eIl suíte, 2 quartos + dependencias Jaraguá Esquerdo
R$65.000,OO
Casa alv.: c/2 quartos + dep. São Luís R$ 18.000,00
Casa alv.: eil suite, 2 quartos + dep. São Luis R$ 92.000,00

TERRENO: cl 429,OOm2 Rua José Emmendoerfer - R$ 27.000,00
TERRENO: cl 334,OOm2 Loteamento Marquardt - R$ 11.000,00
TERRENO: c/750,OOm2 Rua Frederico Curt Vasel - R$ 35.000,00

TERRENO:. cl 392,OOm2 Hua Arduíno Pradi - R$ 32.000,00

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

372-3090

'NSEN

TECNO CALHAS LTOA. - ME

J9J\.

�

- Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrial

- Aquecedor solar
Exaustores eólicos
maxiar equipamentos
para retirada do calor,

.

umidade e poeira.

___ .

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

CREC11873.J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Residencial Amaryllis - R. Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto de 147m2clsuíte + 2 quartos e demais dep. Sacada com churrasqueira -

Entrada de R$ 33_319,00 e prestações de condomínio construção de 2,23
Cub's (R$ 953,68) - previsão de entrega de chaves 03199

APTOS EM CONSTRUÇÃO

- Casa alv. e/3 quartos, cl 180,OOm2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
-

- Casa alv. cl 156,OOm2 + sobrado cl 300,00m2 , Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto:
.

- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, e/11 0,00m2, e/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa -

R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negóciq. .

- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Agua Verde - R$ 63.000,00
- Casa alv. cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Pieolli - Vila Rau - R$ 45.000.,00 - Vende-se ou troca-se.

,

TERRENOS
- Terreno el.450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 13.900,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00
+ 5 parcelas de R$ 1.500,00

.

- Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx, Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno e/7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
- Terreno cl 86.000,00m2 (20.000,00) - Barrado Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno e/6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanek - R$
800.000,00

.

- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Terreno de esquina cl 899,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 25.000,00
- Lotes em Ubatuba rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00
+ parcelas de R$ 200,00 corrigidos pelo salário mínimo.
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Pref. José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lote cl 687,00m2 - R. Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- Lote cl 560,,00m2 - Lot. Campo Sampieiro - Jaraguá Esquerdo - R$20.000,OO - Parcela-se

.

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00rn2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00rn2 - Vila Lalau - R$ 800.boo,00

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto e/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - Em 280 Guaramirim
- Apto'. cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 Ed. Érica
- Apto. amplo cl 03 quartos e demais dep. -, R. Bernardo Dornbusch, 590
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais

.

- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerfer - Ed. Petúnia
- Apto. e/01 quartos e demals dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Preso Epitáeio Pessoa
- Apto. e/1 quarto e demais dep. - R. Preso Epitáeio Pessoa'
- A to cl 2 uartos e demais dep. - R. Eleonara S. Pradi

•

Edif. Dianthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, e/3 suítes e demais dependências, lareira, ohurrasqueita na sacada, 2
vagas garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de
festas, plscína - Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edifício Amarillis • Rua Ãngelo TorineIli � Vila Nova

Apto elsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada elehurrasqueira - Entrada de R$33.319,00 + assumir prestações de
ondomínio de 2,23 Cub's (R$953,68) - término previsto para 03/99 .

Edit. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301,302,501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.560,96)/mês.
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiochet
- Apto 601 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entrada R$ 23.500,00 + assumir parcelas de 2,04 Cub's (872,43) - término
previsto abril/2000
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep. Entrada R$ 18.653,00 + assumir parcelas de condomínio. de 1,650 Cub's

(705,63) - término previsto para abril/2000
CASAS
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MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello. 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul- SC

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 664, Bairro João Pessoa

R$ 30.000,00 - Aceita apartamento.

EDITORA
Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua

Carlos FritzWoguel, 1138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da

Figueira - R$.60.000,00 - Aceita carro .

Gráfica e

Editora CP Ltda.
. Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da

praia, no Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00
- aceita carro.

Composição a laser
Fotolito

Impressão em off-set
VENHA NOS FAZER UMA VISITATerrenos:

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau

(REGIÃO NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.
Rua Walter Marquardt, 1180

Fone/Fax: 371-1919 372-3363

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

.

�.
HUMANA
ASRUDilIAm litt

TECELÃO

ZELADORA

ELETRICISTA

MECÂNICO MONTADOR

TÉCNICO ELETROTÉCNICO

SERRALHEIRO

TÉCNICO DE
LABORATÓRIO PLENO

(ELABORAÇÃO DE BEBIDAS)

REVISORA

TÉCNICO DE �EGURANÇA
MONTADOR DE MÓVEIS

DIAGRAMADOR

. VENDEDOR DE
CONSÓRCIOS

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite

de 1 7/11, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,
.executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de
Controle Médico da Saúde Ocupacional, às empresas

associadas desta. Entidade.

COSTUREIRA

MARCENEIRO

/

FUNILEIRO

A HUMANA está cadastrando. Não há nenhum
custo no cadastramento para emprego.

Recrutamento para empresas também. Aproveite!
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371 -4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, Integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e
HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°
Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 21.471 de 29-12-1997

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado

JOÃO RICARDO MARESANA EKELE KAZMIRSKI

Ele, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, natural de Luís Alves,
neste Estado, filho de Valdemar Angelo Maresana e Claudia Volpi
Maresana, o contraente domiciliado e residente em Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente em Guarani-mirim, emMassaranduba, neste Estado,
filha de Leonardo Kazrnirski e Maria Lubawski Kazmirski.

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

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

Tabelionato para Protesto os Títulos contra:

Aneli Plebani elou - Nesta;
Antonio Joaquim dos Reis - Nesta;
Asta Siwert - Nesta;
Ariel Almir Alberti, R. Barão do Rio Branco, 278, sala 02 - Nesta;
Antonio Duanir Gomes, R. Max Quentin, sln - Corupá;
Antonio C. Ferreira de Souza, R. Erich Alben, 353 - Nesta;
Adriani Finta, Estrada Garibaldi, 51 B Jaraguá 99 -. Nesta;
Assevam Asses. Empresarial Ltda., R. Walter Breithaupt, sln - Nesta;
Artelaje Jaraguá Ltda., R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 850 - Nesta;
Adriano Bettoni, R. Henrique Krause, sln -, Nesta;
Adriano Bettoni, R. Henrique Krause, sln - Nesta;
Antonio Sergio G. Nunes, R. Pe. Alberto Jacobs, 656 - Nesta;
Agroface Com. Repres. Prod. Agric., R. Joinville, 4518 .: Nesta;
Benildes Aparecida Deretti-ME, R. Carlos Eggert - Nesta;
Bier e Santos Ltda., R. Eusébio Depauy, 169 - Nesta;

,

Borrachas Jaraguá Ltda., R. Augusto Demarchi, 765 - Nesta;
Borrachas Jaraguá Ltda., R. Augusto Demarchi, 765 - Nesta;
Beltee Dec. e Com. de Acabamentos Ltda., R. Joinville, 1958 - Nesta;
By House Ind. Com. Artef. Madeira, R. Adolfo Puttjer, 435 -' Nesta;
Claudio Guimarães - Nesta;
Confecções Tonyers Ltda., R. David Tomas Pereira, 395 - Nesta;
Claudia Rousani Borges, R. Preso Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;
Center Lavacar Ltda., R. Barão do Rio Branco, 163 - Nesta;
Contratempo Ind. Com. Conf. Ltda., R. Joinville, 5249, ala 1, loja 55 - Nesta;
Coreauto Com. e Repres, de Peças Ltda., R. Domingos da Nova, 98 - Nesta;
Cesar Murara, R. Luiz Sarti, 577 - Nesta;
Darme Com. Repres. Calçados Ltda., R. 809, 36 - Nesta;
DesoilMãquinas Ltda., BR-280, 2051, Estrada Nova - Nesta;
Dematej Com. de Parafusos Ltda., R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 9 - Nesta;
Destil Máquinas Ltda., R. Joinville, 2051 - Nesta;
Divisória Lamblitex Com. Repres. Ltda., R. Waldemar Rau, 630 - Nesta;

INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

Danilo Simon, R. Tercilio de Marchi - Nesta;
Dionei Bauer, R. Araquari, 181 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda., Rod. BR-280, km 74 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda., Rod. BR-280, km 74 - Nesta;
Elisete Marioto Silva ME, R. Guilherme Wacherhagen, 527 - Nesta;
Elysette Marietto da'Silva ME, R. Guilherme Wacherhagen, 527 - Nesta;
Escalametros Edwi Ltda., R. Prefeito José Bauer, 134 - Nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda., Rod. BR-280, km 74 ' Nesta;
Evivald Maier, R. Oscar Schneider, fundos 946 - Nesta;
Fernando Francisco Grim - Nesta;'
For Ind. e Com. de Perfumo e Cosm., R. Domingos da, Nova, 109 - Nesta;
For Ind. e Com. Perfumo Cosmo Ltda., R. Domingos da Nova, 109 - Nesta;
For Ind. e Cosmo de Perf. e Cosrnet., R. Domingos da Nova, 109 - Nesta;
Forrnabor Ind. e Com. de Art. de Bor. Ltda., R. Leopoldo Janssen, 120 - Nesta;
Formabor Ind. Com. Art. de Bor. Ltda., R. Leopoldo Janssen, 120 - Nesta;
Francisco Wille Junior, R. Angelo Rubini, ao lado 160 - Nesta;
Flavio Janio Mohr, R. Paulo Kraemer, 375 - Nesta;
Geovana Zimmermann, R Ema Schmidt, 163 - Corupá;
Germano Luza - Nesta;
Genesis Com. e Repres. Ltda., R. João Planinscheck, 1587, Nova Brasília -

Nesta;
Gercasso Ind. Com. do Vest, Ltda., Rod. BR-280 - Nesta;
Gumz Distribuição & Repres. AL, R. Gustavo Gumz, 568 - Nesta;,
Gerson Strelow, Rod. SC-416, 4041 - Nesta;
Gielead Siewerdt, Estrada Rio da Luz, sln - Nesta;
Hilário Wurges - Nesta;
HS Ind. e Com. Produtos Alimentícios, Estrada Braço do Sul, km 25 -.

Schroeder;
Herbert Kreis, R. Francisco Hruscka, 60 ' Nesta;
Irio João Joner - Nesta;
Iria Bianchini Millnitz, R. da Saudade, sln - Corupá;
Ivo Schreiber, R. Thomas Francisco de Goes, 422 ' Nesta;
Jean Ricardo Demathe - Nesta;
João Manuel Fraga - Nesta;
Johnatas Gerent - Nesta;
José Flor, R. Roberta Zanella, sln - Schroeder;
Joma Confecções e Comércio Ltda., R. Padre Alberto R. Jacobs, 38 - Nesta;
Julicel Ótica Ltda., R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 22 - Nesta;
José Ricardo de Lima Souza, R. Manoel Francisco da Costa, 4596, João Pessoa
- Nesta;
José Simoni de Almeida Borges, R. José Emmendoerfer, 183 - Nesta;
Josefina da Silva Garghetti, Estrada Itapocu, sln, Três Rios do Norte - Nesta;
KM do Brasil Automação Indl., Rod. BR-28Q, P. Engelbert Oechsler, 2000 -

Nesta;
Kafamiex Têxtil Ltda., Estrada Silvado Duas Mamas, sln - Nesta;
Kleber Stein, Rua Dona Antonia, 400 - Nesta;
Lidia Knis Schmitz - Nesta;
Lauro Araújo Re - Nesta;
Luiz Antonio de Miranda - Nesta;
Laser informática Cursos e Sist. Ltda. ou, R. Jacobs Buch, 71 - Nesta;
Liamar Com. de Materiais de Construção, R. Roberto Ziemann, sln, sala 3608
- Nesta;
Lizrnay Conf. e Acabamento Têxteis Ltda., R. Willy Guinter, sln, Rio Cedro
I - Nesta;
Lourdes Tridapa11i ME, R. José Narloch, 201 - Nesta;
Lizmay Conf. e Acabamento Têxteis Ltda., R. Wi11y Guinther, sln, Rio Cedro
I - Nesta;
Marcenaria Oliveira Ltda., R. Arnoldo Schmidt, 69 - Nesta;
Marcos Antonio de Faria - Nesta;
Marcos Roberto Batista, R. Saibreira, 64 - Schroeder;

Maria Joana Oliveira Kanzler - Nesta;
Maria Marinete Duarte- Trindade - Nesta;
Maria Odete Leite - Nesta;
'Maria Romilde da Silva Monteiro - Nesta;
Marize Virginia Montagna - Nesta;
Miguel Afonso Pivotto - Nesta;
Moacir Branger - Nesta;
Mercado Para Sempre Ltda., R. Marec. Francisco da Costa - Nesta;
Maria Chica Modas Ltda., R. Barão do Rio Branco, 170, apto 103 - Nesta;
Marmilena Refeições Ltda., R. Bernardo Dornbusch, 1637 - Nesta;
Mercado Para Sempre Ltda., R. Manoel Francisco da Costa, 899 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda., R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metal. Leitzke Ltda., R. Joinville, 2287 - Nesta;
Mini Mercado Marisa Ltda., R. Horácio Pradi, 171 - Nesta;
Marli Hostin, R. Antonio Machado, 187 - Nesta;
Moacir Gonçalves, R. João Doubrawa, 113 - Nesta;
Mercado Trapis Ltda. ME, Rod. BR-280, Estrada de Ner - Nesta;
Masemak Industrial Ltda., R. Estrada Santo Antonio, 360 - Corupá;
Nilson Mattos do Nascimento - Nesta;
Orlando Stizz - Nesta;
Osmar Jung - Nesta;
Patricia Raquel Simas - Rua Barão do Rio Branco, 214 - Nesta;
Paulo Roberto Time - Nesta;
Papelart Papelaria Ltda., R. Rweinoldo Rau, 696 - Nesta;
Piero Materiais de Construção Ltda., Rodovia BR-280, sln - Nesta;
Protetores Jaraguá Ind. Com. Ltda., R. João Wiest Jr., sln, Galpão 2 - Nesta;
Piero Mat. de Const, Ltda., Rod. BR-280, km 69, Água Verdi - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda., ME, R. CeI. Procópio G. Oliveira, 616 - Nesta;
Persianas Perflex lnd. e Com. Ltda., R. Joinville, 1839 - Nesta;
Persianas Perflex Ltda., R. Joinville - Nesta;
Pani. e Conf. Violeta Ltda., R. Barão do Rio Branco, 296 - Nesta;
Rubens A. de Lima Souza - Nesta;
Ruth dos Santos Reimer - Nesta;
Rosinei Bruch, R. Emilio Behling, sln - Nesta;
Renova Ind. Bebidas Ltda., R. Leodato Ribeiro,8l - Nesta;
Rozaura Mazzini Oleiro, R. Guilherme Weege, 22 - Nesta;
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egert, 285, sala 01 - Nesta;
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egert, 285, sala OI - Nesta;
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egert, 285, sala 01 - Nesta;
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egert, 285, sala 01 - Nesta;
Renovar Decorações Ltda., R. Carlos Egert, 285, sala OI - Nesta;
Rayo Sport Ltda., R. Reinoldo Rau, 470, sala 5 - Nesta;
Supermercado Garcia Ltda., R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
Sidney Gonçalves Santana ME, R. Adélia Fischer, 12 - Nesta;
So110 Serviços de Estamparia, Estrada Lado Pequeno - Nesta;
Sidnei Sabei, R. Venancio da Silva Porto, 207 - Nesta;
Sudebras Ind. Com. Prod. Quim. Ltda., Rod. SC-413, km 13 - Massaranduba;
Supermercado Garcia Ltda., R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
Supermercado Joteanki, R.Roberto Seidel, 1217 - Corupã;
Tadeu Arbigaus - Nesta;
Tingicolor Res. Sinto Sul. Ltda., R. Fritz Bartei, 727 - Nesta;
Tingicolor Res. Sint. Sul. Ltda., R. Fritz Bartei, 727 - Nesta;
Tingicolor Res. Sint. Sul. Ltda., R. Fritz Bartei, 727 - Nesta;
Transportes Lupe Ltda., R. 322, sln, Ilha da Figueira c Nesta;
User Informática Ltda., R. Walter Marquardt - Nesta;
User Informática Ltda., R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
User Informática Ltda., R. Walter Marquardt - Nesta;
User Informática Ltda., R. Walter Marquardt, 1060, sala 2 - Nesta;
Vilmar Luchtemberg, R. Manoel F. da Costa, 50 - Nesta;
Valete Malhas Ind. Com. e Repres. Ltda., Rod. BR-280, km 62, 5250 - Nesta;
Valco Wenz Sistema Mint. Ltda., R. Preso Epitácio Pessoa, 490 - Nesta;
Wanderlei Luiz Alves - Nesta.

E, corno os ditos deverdores não foram encontrados ou se recusam

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur
Müllerm n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.
JD/Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1998.

Ilton Hoffmann
Tabelião Sustituto

* Terreno com 560m2,
todo murado, ótimo para
comércio, com 1 pequena
casa de Madeira.
Rua: João Franzner
(Próx. Arroz Urbano)
Preço:
R$ 30.000,00
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MARIA'S
r:1F' Muita gente bonita de várias partes do País

marcou presença na última edição da Festa
Rancho Maria's, realizada na última segunda
feira (12), em BaI. Camboriú. Agitação das boas
que contou com a presença da Banda Flerte,
de Itajaí. Apesar do sucesso, houve um certo

exagero na divulgação do total do público _

presente - oito mil pessoas. A metade disso

estaria mais próximo da realidade. Os

rganizadores já confirmaram a data para
realização da próxima festa: 26 de janeiro.

APROVADA
r:sr A bela e simpática amiga Juliana

Gonçalves não se arrepende de ter se

dedicado com tanto afinco aos estudos.

Também pudera, ela acaba de ser uma

das aprovadas do vestibular da

Universidade Federal de Santa Catarina

para o sempre concorrido curso de

Medicina. Tem mais é que comemorar

mesmo. Parabéns pelo resultado

alcançado.

Er.J �'N'fON'4
r:ir Anote aí: no próximo dia 25, a partir das 23 horas, tem shaw com a Banda Só Pra Contrariar,
no Porto das Águas, emPorto Belo. Ingressos antecipados, a R$ 10,00, podem ser adquiridos nas
Lojas Colombo, em Blumenau, e nas agências do Besc de Balneário Camboriú e ItajaL

N I V E R
Maico Coelho (20/1), Silvia Schöps (20/1), Luciane Schwalbe
(21/1), Thiago Furtado Nicolodelti (21/1) e Fabiana Fausel Koch
(22/1).

HO ser humano podecalar sua consciência, pode deformá-Ia, porém,
não pode livrar-se dela" (J. H. Newman)

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João PicaI/i, 246, Jaraguá do Sul (SC),
Cep: 89251-590. Se preferir, para os iex: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Jon Bon Jovi (Destination Any
where), Banda Eva (Ao Vivo), É o Tchan (do Brasil) e Só
Pra Contrariar. Principal lançamento: Axé Bahia 98.

SOM
David Lee Roth tenta voltar ao mundo pop lançando um

disco com seus maiores sucessos e uma autobiografia
chamada "Crazy fram the Heart". O ex-band teeder do Van
Haien revela "curiosidades" que devem causar bocejos até
nos fãs da banda. Entre os destaques estão as seguintes
passagens: aos seis anos ele foi mandado para o psiquiatra
por ser superativo, teve sexo oral aos 15 em frente à TV e

aos 13 leu "Como Influenciar Pessoas". __

Tem mais besteira ainda. No livro, Roth conta que seu recorde
_ sexual é transar com cinco garotas ao mesmo ternpo. E que _

sempre reserva as primeiras filas de seus shows para sua

avó e, tradicionalmente, na véspera da primeira noite de todas
as turnês, ele lava o palco com suas próprias mãos. É claro

que não faltam críticas a seus ex-parceiros de-banda, Eddie
e Alex Van Halen., com que ele tentou, sem sucesso, se

reconciliar em 1996. Corra e encomende a obra-prima na

sua importadora preferida para presentear algum inimigo.
Para isso, o livro é uma excelente pedida. (Revista
Transamérica)

TITANIC

- - - - - - - - • - - C I 1'1 E 1'/\ 1-\ • - - - - - - - - - - -
- Direção: James Cameron
- Elenco: KateWinsler, Leonardo DiCaprio, Gloria Stuart, Bill Paxton, ...
- Duração: 3h12.
Titanic é um épico em termos visuais e

dramáticos. Enxerga-se na tela cada centavo do
orçamento do filme, e pode-se perceber o quanto
o dinheiro foi bem empregado. James Cameron
sublinha aqui seu lado de roteirista, com um script
enxuto porém impactante, carregado de emoção.
Imerso no romance fictício e proibido de dois
passageiros do navio - a menina rica Rose DeWitt
Bukater (Kate Winsler) e o artista plástico
pobretão Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) -, o
público não sente o tempo passar, e segue o

casal desde seu primeiro encontro até o trágico
desfecho de seu convívio, nas águas escuras

do Atlântico, a 400 milhas de SI. John's, na

Groenlândia, e a 800 de NovaYork, seu destino
final.
O cineasta utilizou um recurso inteligente para
aproximar a platéia de hoje do naufrágio doTitanic,
ocorrido 86 anos atrás, em 14 de abril <Je 1912. A
história é narrada pela sobrevivente Rose

(interpretada pela atriz Gloria Stuart, de 87 anos,
uma beldade das primeiras décadas do cinema)
que, apesar de seus 102 anos, mostra-se em plena
posse de sua memória. Tudo começa quando o

explorador - e oportunista - Brock t.ovett (Bill
Paxton) desce até os escombros do navio, que

JOINVlllE
G.N.G. Gine Mueller 1: Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21h30 (sexta a domingo). 13h30, 19h15, 21h (segunda à quinta).
G.N.G. eine Mueller 2. O Noviço Rebelde.

Horários: 13h30, 15h30, 17h15_
Advogado do Diabo.
Horários: 19h, 21 h45.

G.N.G. Gine Mueller 3: 007 - O Amanhã Nunca Morre.
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

jazem quatro quilômetros abaixo da superfície do
oceano, para encontrar um diamante valiosíssimo
que ele acredita estar perdido no Titanic. Mas, em
vez da pedra, o explorador traz à tona um desenho
datado da noite da tragédia, no qual uma jovem nua

ostenta um fabuloso colar adomado com o tal
diamante. A descoberta chama a atenção de Rose,
que garante ser ela a jovem do desenho' - e é levada
até o barcode Lovett para ajudá-lo a desvendar o
paradeiro da valiosa pedra.
Assim, a sobrevivente do naufrágio narra sua

jornada - desde o embarque ao lado da mãe
(Frances FiSher) e do noivo esnobe (Billy Zane)
até a noite da tragédia -, transportando o público
para um universo tão fantástico quanto real. As
cenas da multidão embarcando no transatlântico
são impressionantes, a ponto de não se saber
mais o que é de verdade e o que não é. As
câmeras do cineasta percorrem o navio por vários
ângulos, numa demonstração de técnica nunca

menos que extraordinária. Mas, apesar de essas
fabulosas cenas representarem um marco na

história do cinema, ainda é o envolvimento
emocional com a narrativa de Rose - uma trama

,

de amor à moda antiga - que cativa a platéia e,
por fim, coroaTitanic.

BlUMENAU
G.N.G. Gine Neumarkt 1: Titanic.

Horários: 14h, 17h45, 21h30.
G.N.G. Gine Neumarkt 2: 007 - O Amanhã Nunca Morre.

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
G.N.G. Gine Neumarkt 3: Titanic.

.

Horários: 13h30, 17h, 20h30. Sexta e sábado também às 24h.
G.N.G. Gine Neumarkt 4: O Advogado do DiabO.

Horários: 13h30, 16h15, 19h.
O Chacal.
Horário: 21h45.

G.N.G. Gine Neumarkt 5: George - O Rei da Floresta.
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
O Noviço Rebelde (somente sexta e sábado).
Horário: 24h.

G.N.G. Gine Neumarkt 6: O Noviço Rebelde.
.

Horários: 15h, 17h, 19h.
Cop land. Horário: 21 h.

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

í••Ê§p2:c
DIREÇÃO

. Rua Marina � II'..!:I
Frutuoso, 180 V L::::iIFone/Fax: 372-3306 �

(ADiiJaraguá do Sul - sc ::c
, 'CI

I�Iiif'ITI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 553

TEl.: (047) 372-2912
JARAGuA DO SUL - sc

I

I

I

I
I
I

I

I

I
I

Fernando T. O. Guenther
Cirurgião-Dentista
CRO-SC 3452

Especialista em

dentística
restauradora

CARGAS E PASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

Consultório
Av. Mal. Deodoro, 333
Fone: (047) 371-0846
Jaraguá do Sul- SC
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SOCIAIS

Bodas, de Ouro.de Vera e Bertoldo
Para nós do CORREIO DO pelos ternos

POVO é sumamente agradável que confec
noticiar os 50 anos de feliz c i o n a va,

.consárcio do distinto casal Vera enquanto a

Zipperer e Bertoldo Klitzke. e s pos a

A boda acontece em data de completava o

amanhã, dia 17 de janeiro de vestuário,
1998. costurando

Vera nasceu em Rio Negrinho, caprichadas
filha de José Zipperer e Cristina c a m i s a s

Zipperer, da cidade serrana, e comuns e

Bertoldo é jaraguaense, filho de sociais.
Alberto e de Bertha Grützmacher Um dia o casal resolveu descer
Klitzke. a serra, passando Bertoldo a

Por esses caprichos de Cupido, gerenciar o primeiro super-
ele concorreu para os dois se mercado em Jaraguá do Sul, o

conhecerem e, por via de estabelecimento Miner, que' se
conseqüência, acabaram de casar- situou na Rua Marechal Deodoro,
.se no dia 17 de janeiro de 1948. esquina da Expedicionário

Vera ,é originária de Antonio Carlos Ferreira, defronte
tradicional família de Rio à Praça Ângelo Piazera.
Negrinho, descendente de O espaço é pouco para
imigrantes, que ali se descrever a vida deste casal que
estabeleceram para formar hoje ora -se cobre pelo manto da Boda
uma desenvolvida unidade de Ouro; entretanto, não

municipal de Santa Catarina. podíamos esquecer o interesse do
Por sua vez Bertoldo é de casal pela atividade social-

família tradicional jara-guaense, esportiva jaraguaense,
muito conhecidos e benquistos, '

_ participando ativamente da vida

que um dia procurou novos do Clube Atlético Baependi,
horizontes, tornando-se conhecido ocupando os principais postos do

maior clube social de Jaraguá do
Sul, conterrâneos que foram do
saudoso Haroldo Ristow, um dos

grandes benfeitores da vida
clubistica catarinense.

Do casamento, o casal teve três

filhos - José Alberto, casado com

Darlene, e netos Roberto e

Fernanda; Gerson, casado com

Rose Miriam, e os netos Marcelo,
Eduardo e Alexandra, e Eunice,
casada com Mário Prüsse, que
lhes deram os netos Martin e

Frederic.

Cumprimentos deste jornal ao
distinto casal de amigos, com os

votos de longos anos de vida

conjugal.

entro ÕC OIultura J\lcmã
ÕC JJaraBuii õn�ul

Boletim Informativo
Uma excelente notícia! Nas próximas semanas o Centro de

Cultura Alemã passará a ter sua.sede. Ela ficará na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, 638.Ali.pretende-se atender os
associados e o público em geral que tem interesse nos assuntos
culturais alemães. A diretoria considera isto um passo
importantíssimo na consolidação do centro como entidade que
veio para preservar a herança cultural alemã que nos foi legada.

E o que vai estar disponível na sede do centro? Esta é uma
pergunta ainda não respondida inteiramente. Além dos
serviços de secretaria, a diretoria está pensando em alguns
cursos, como música e língua alemã, possam ser oferecidos.
Pretende-se também montar uma biblioteca, videoteca e

promover outras atividades culturais e de entretenimento.
Aliás, todas as sugestões sobre o que fazer são bem-vindas.

Igualmente, móveis e equipamentos usados que alguém queira
doar para mobiliar e equipar o centro são bem recebidos. Os
contatos podem ser feitos através dos telefones abaixo.

Contatos e informações com Bethe (fone 372-9035)
ou Egon (fone 372-1300).

Gráfica e Editora CP Ltda.

Fone/Fax (047) 372-3363
Fax (047) 371-1919

Rua Walter MÇirquardt, 1180
Jaraguá do SUl - SC

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA! A EDUCAÇÃO COMPLETA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 16 de janeiro de 1998 CORREIO DO POVO - 7

ndoue

Terapias Naturais
Reflexologia
Shiatsu
Do-In

Dietoterapia
Yvette M. Fagundes
Rua José Emmendoerfer, 1674

Fone/Fax: (047) 372-1909
e-mail: ithenba@netuno.com.br

eideqerr. diferenciada qUf! utilize avançadas técnicas
'trqtâr:nento como a ntpnose; terapia de vidas passadas,

,qyiropatia e magnetoterapia, Reiki, Shiatsu com terapia de

'. crist?-is e óleos essenciais,.massoterapia e cinesiologia.
'1oga,"Cura com o perdão e Renascimento Pessoal; entre
outro que auxiliam e em. ceft{iI.medida, até aceleram o seu

desenvolvimento interior.
TELEFONE DE CONTATO: 372-1141.

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro
Jaraguá do Sul - SC

Fones: (047) 372-0972 - 372-0137,

Farmácia
Paraná

Av. Marechal Deodoro, 1179
Fone: (047) 372-1689
Jaraguá do Sul - SC

Rua Reinoldo Rau, 806
Jaraguá do Sul

I

Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) sediada em Curitiba na

Avenida 7 de Setembro, 1924 - conj. 7
Telefone: (041) 362-1648

• Limpeza energética de empresas
e lares, complementando a

harmonlzação com plantas e nores.
• Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura) .• Auxílio à

cura de depressões. estresse. fobias. pesadelos.
sistema nervoso. dores musculares. etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

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

372-1857
À vista 20% de desconto em

toda a linha de medicamentos

íncerisos" Anjos' Velas' Anel Atlante'
Pedras dos Signos' Duendes' Fitas'
Livros' Essências' Sinos' Runas •

Pirâmides' Numerologia • Mapa
AstraL.
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BODAS DE OURO

Zenaide Marques e Clécio Motta Espetim
É, foi bem assim! A foto desta nota foi

tirada no dia 19/1/95, noRestauranteLindacap,
do jaraguaense Alindo Bortolotti, que hoje
passou o estabelecimento para os filhos.

Mas naquela noite quis o destino que
encontrasse dona Zenaide e oClécio.jantando
tranqüilamente naquele restaurante

florianopolitano, que por cinco lustros é omeu
favorito e a eles me juntei. Acabei sabendo
que os distintos amigos, muito na surdina,
estavam completando o 47° ano de casamento.
É claro que o tempo foi passando, com a

evocação de lembranças daqueles tempos,
pois, em julho de 1948 acabei fixando
residência naPérola do Vale do Itapocu.Muito
tempo depois, acabamos nos encontrando na

Rua da Praia, em Porto Alegre, onde mais
firmou a nossa amizade. Mais recentemente

as reuniões do Rotary Club Florianópolis
Estreito, de que Clécio era membro,
cimentaram definitivamente a benquerença ...

.
Eis que, agora, dona Zenaide e o Clécio,

neste mês de janeiro eles alcançam a graça de
poder comemorar os50 anos de consórcio, ao
qual eu e a,Brunhilde não pudemos comparecer,
por compromissos já assumidos nesta cidade,
mas haveremos de estar acompanhando a

cerimônia religiosa que deverá ocorrer no

Hotel Castelmar, quase ao lado da Lindacap,
reunião íntima que contará com a bênção do
padre e o ofício tão significativo para o distinto
casal e a família que criaram, todos bem
encaminhados na vida, graças a Deus!

Dizer o que este casal é, é o mesmo que

chover nomolhado; entretanto, cabem algumas
palavras, lembrando amarcante personalidade
de dona ZenaideMarques Espezim, educadora
como poucas, diretora do atual Colégio
Estadual "Abdon Batista", personalidade que
me inspirou a escrever o opúsculo "Um baiano
na história de JARAGUÁ", lembrando o

médico e político, além de empresário e

jornalista, a sair no corrente ano, e Zenaide

que pelos seus médtos incontestes foi a
secretária de Educação no período
administrativo do prefeito Hans Gerhard
Mayer, de saudosamemória, e do viceEugênio
Victor Schmöckel, no período 1970-1973.

Quanto ao Clécio, o bancário da escol do
Banco Nacional do Comércio, atual
Meridional, e desportista nato, integrante da
equipe azurra do Clube Atlético Baependi, o
maior clube social-esportivo de Jaraguá do Sul,
que ele ajudou a elevar no pedestal em que

.

está.Méritos,mil méritos ao casal que de forma
tão distinta conseguiu elevar Jaraguá do Sul

que hoje é aprimeira cidade de Santa Catarina
em qualidade de vida, detalhes na página seis
desta edição. Gente assim a gente não pode
esquecer!

Quatro filhos ornam o casal de ouro:

Alcivandro (Maria Salete Kuster) Espezirn,
três filhas, um genro e um neto; Paulo Sérgio
(EluizaVilela) Espezim, um casal, um genro e
uma neta; Clécio Antônio (Jealuzy Cunha)
Espezim, duas filhas; Tânia Ester Espezim,
casada com Luiz Alberto Barbosa, duas filhas
gêmeas. (EVS)

Alvan Karsten também comparecia em "Destaque da Semana n° 32", no Jornal "Jaraguá
Bote". Além dos dados da entrevista, altamente interessantes e elucidativos do seu tempo,
ela fala de um tempo em que era aprendiz de tipógrafo, na gráfica em que era composto e

impresso o Jornal CORREIO DO POVO. Na volta para casa de seus pais - hoje a Rua 7

(WalterMarquardt),Bairro da Barra do RioMolha - ele levava jornais que eram entregues
a uma série de assinantes, que recebiam a edição já na tarde de sábado, pois o jornal só

.
circulava aos domingos. Também fala de seu trabalho na gráfica, onde não tinha horário

para fechar no almoço, ele e o Tuca, filho de Arthur Müller, ficavam na 'loja, vendendo
como balconista, atéa volta do sr. Leopoldo Reiner. Também revela onde comprou as

ferramentas (no Stein, de Joinville), para iniciar a sua oficina de consertos de bicicletàs.
Tinha habilidades para amecânica. Um dia a chave de luz estragou e o seu pai queria que
procurasse uma pessoa que entendia do assunto. Ele com jeito e observação anterior,
procedeu o conserto, para satisfação de seu pai.

.

Volta a lembrar os seus 14 anos, como aprendiz de tipógrafo, onde era editado o

CORREIODO POVO. Tinha como patrões ArthurMüller e Leopoldo Reiner e lá trabalhavam
o Venâncio Nicoluzzi, Honorato Tomelin, Martinho Soares, João Janning e Pedro Klein.
"O que eu ganhava por mês pagava de pensão na casa de Leopoldo Janssen", diziaAlvan,
No retorno à casa dos pais, aos sábados, como já referido, entregava jornais: o primeiro
era o Emmerich Ruysam (tinha bar onde hoje está a Sirama) dele ganhava um bolso cheio
de balas, depois o Oscar Schneider, Franz Fischer (hoje Colégio Divina Providência),
Carlos Hass, Huesch, Trots (esquina do Vailatti), Isidoro Pedri e um pro pai. "Depois fui
pro Batalhão". Até a próxima.

,

As revoluções de Martim Francisco

Nas vésperas da sua morte, em abril de 1927, já no leito, dizia
Martim Francisco Ribeiro de Andrada a José Mariano Filho, que,
como médico, lhe assistia a marcha da moléstia:
- Teu pai, quando se metia numa revolução, punha o meu nome na

lista dos revoltosos sem me consultar.
- E o senhor nunca protestou contra esse abuso? - indagou José

Mariano.

E ele:
- Não. Sempre estive de acordo com ele em matéria de revolução.
Até por sinal que na última que organizamos, nós dois fomos os

únicos revoltosos ...

José Mariano Filho - "0 Jornal", de 24 de abril de 1927.
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e-mail clnagel@netuno.com.br

VereadorePecJialraMoacirBertoldi, todasàssextas
feiras, no programa Clube do Ouvinte, da Rádio
Jaraguá, responde questõesligadas a pediatria

ROTARY - foi indicado na reunião do Rotary Club
de Guaramirim, na quinta-feira (8), o nome de
Alcibaldo Pereira Germann para assumir a

presidência do Clube Diana de Guaramirim.

�

.. j���
o primeiro aninho

, 7) Juliana Gneipel.
papais corujas Jonnie

ipel

Comemorou idade novano
último dia cinco, Melissa
RaquelRichter. Ela é filha de
Egon e llse Richter

BAEPENDI - a piscina do
Clube Atlético Baependi
nunca recebeu tão grande
freqüência como agora.

Danovageração,JosianeKasteiler Motivo: o tobogã que foi
instalado no final do ano passado. A garotada faz fila pra uma

descida rápida e emocionante pelo tobogã instalado na piscina
olímpica. Outro destoque doclube. nesta temporada, tem sido a
academia de ginástica, comandada pelo professor Jorge, com
freqüência acima do esperado. Como se vê, o presidente Elemar
Dierschnabel (Capa)deu nova dinãmica ao azurra.

TRÂNSITO - o novo código, que vai vigorar a partir de 23 deste
mês, vem para substituir uma legislação gasta, ruminada desde

luá, em recente
1966. E que em muitos aspectos estava ultrapassada, deixando

to social
de ser uma resposta eficaz para a complexidade do trãnsito
moderno. Os motoristas habituados a se comportarem mal ao

volante serão surpreendidos por uma legislação
duro. que prevê até prisão para alguns tipos de
delito. E também multas mais salgadas, que podem
chegar a RS 820. O códíço atual vai possibilitar a
contenção da violência. E o que se espera.

'DOAÇÃO DE ÓRGÃOS - a doação de órgãos, rim,
coração, pulmão ou fígado só pode ser feita
quando há comprovação de morte cerebral. Eles
só têm serventia enquanto o coração bombeia

sangue para seu funcionamento. Aí reside o maior
temor do leigo: o de voltar à vida sern os órgãos.
Porém, para que isso não aconteça, o possível
doador passará por diversos exames específicos. É
sempre bom lembrar que coma não é morte
cerebral.

RodrigoFachini (Joinville) cOl'Qemora
idade nova na terça-feira (20) com
familiares e amigos

Edson .kri<.

• A Cardloclínlca do doutor Cássio Fontoura está em novo

endereço. Rua João PlcollL 94. ao lado da Majoca
Uniformes. Espaço amplo. confortável e supermodemo.

• A SoCiedade GuaranI. de Rio da Luz II. promove amanhO
(17). o primeiro Baile de Rei deste ano. Às 13 horas.
concentração dos sócios e saída da caravana para busca
do rei Zenlldo Vlebrantz. Às 22h30. balle com o conjunto 1.2
de Molo Music.

• CellnaCabeleireirosministrará.no próximo dia 21. cursobásico
completo por competência. químicas. permanentes. tintura.
reflexo. luzes. escova. penteado e cortes Instrumentais.
Informaçöes e Inscriçöes pelo telefone 371-9014.

• ASociedade Cultura Artística - Sear - abrirá matrículas para
os cursos de música e teatro. a partir do próximo dia dois
de fevereiro. Mals detalhes na secretaria da entidade. Rua
Amazonas. 213. ou pelo telefone 372-2477.·

• Paróquia do Divino Espírito Santo. em Barra Velha.
promoverá. no dia oito de fevereiro. na Prolo Central.

'Ev(Jngellzação na prolo'. com celebração Os 20 horas.

• A Schlncarlol. que no ano passado esteve sozinha na

Schützenfest. abrirá em breve revenda dos produtos em
Jaraguádo Sul. Segundo Informaçöes, virá poro arrebatar
grande fatia do mercado. tanto com chope e cerveja.
quanto com refrigerantes.

• lrrnöo Alcídlo Schmldt está retornando (novamente) à
dlreçOo do Colégio São Luís (Marista). Segundo olharesmais
atentos. para pör a casa em ordem. Seja bem-vindo ao

nosso convívio.

• Quando completar 50 anos. no início de setembro. a Rádio
Jaraguá AM estará aumentahdo a potência para dez mil
quilowatts. São 50 anos de atividades Ininterruptas da 'voz

amiga do seu lar'. como era designada a ZYP 9 nos

primórdios de suas Irradiaçöes.

• A agência local do Unlbanco passou por diversas
modlficaçöes visandomelhor atender os clientes. O bonco.
que incorporou o Nacional recentemente.lançou agora o
serviço Uni Class. beneficiando uma gama seleta de
clientes. que terão atendimento prlvê. com espaço
especial próprio e gerentes especlals ...Parabéns ao

Aguinaldo. Ane. Melim. Selmar. Paullnho.lngrld. José e toda
a equipe da agência Jaraguá do Sul. pela Inovação.

• Lojas e Supermercados Breithaupt sorteoröo para seus

milhares de clientes. no próximo dia sete de fevereiro. mals
dois Corsa e quatro microondas. na promoção 'Casa. carro
e alegria' . que se estende até abril.

• Danceteria Paládio. de Guaramirlm. promove. amanhã 17.
mals uma noite do cuba. AnimaçOo na pista 1. Musical Vida

. Nova. e na pista 2. Agito Dancing. E domingo o embalo é
na Danceteria Furianl. com Ingressos a RS 1.00.

• O popularmente conhecido doutor Fritz. que realiza cirurgias
espirituais. atenderá na segunda-feira (19). na Sociedade
SOo Bento. em Serra Alta. Município de São Bento do Sul.
Informaçöes e mscrtçöes pelos telefones: 986-6688,986-
6735 e 985-3566.

,

MOVEIS PRADI LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA
E A PRONTA ENTREGA

Rua: João Januário Ayroso, 2286
FonelFax 3710104

Diagnóstico - Tratamento

Prevenção em Cardiologia

Rua João Picolli, 94 .. Ao lado daMajocaUniformes
Fone - 3720814
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emergência, sala de raios to do novo local.
X e outras dependências. O crescimento da po-
Segundo o diretor, o pulação aumentou a de

novo local tem a vanta- manda de serviços no Hos

gem de proporcionar pital São José nos últimos
um acesso mais fácil anos, ressaltou Gonçalves.
para o público. Gonçal- , O Pronto-Socorro presta a
ves antecipou que de- tualmente cerca de qua
verá solicitar o ouxillo da tro mil atendimentos por
Prefeitura na realização mês. O hospital também
das obras de implan- faz 700 internações men

tação da área de esta- sais e atende aproximada
cionamento. Não existe mente 80 pacientes na UTI
data prevista para a en- (Unidade de Tratamento
trada em funcionamen- Intensivo).
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Hospital São José conclui
obras do Pronto-Socorro

Jaraguá do Sul - O Hos
pital São José está conclu
indo as novas instalações
do Pronto-Socorro. Com
550 metros quadrados de
área construída, o novo

Pronto-Socorro possibili
tará que seja dado melhor
atendimento à popu
lação, segundo o diretor
financeiro,Aristides Mano
el Gonçalves. O Hospital
São José investiu RS 250 mil
na execução das obras.
Faltam instalar os equipa-

---------------------------------

Novas insta/ações têm 550 metros quadrados e possibilitarão melhor
atendimento ao público

mentos e construir o esta- que o novo Pronto-Socor
cionamento. ro tenha toda a funciona-

- O local oferecerá me- lidade que a atividade de
Ihor distribuição do es- emergência exige.
paço físico, devendo con- O novo Pronto-Socorro
tor com todas as de- foi construído junto à Ala

pendências necessárias Santo Antônio (parte infe

para prestar um atendi- rior), onde é feito o aten
mento eficiente -, disse dimento através do SUS

Gonçalves. Segundo ele, (Sistema Único de Saúde).
a execução das obras Deverá contar com três

seguiu estudo detalhado, consultórios médicos, sala
levando em conta, inclu- de esperei banheiros,
sive, as sugestões dos central de atendimento
médicos do hospital, para informatizada, sala de

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Família em área de risco

pede terreno à Prefeitura
------------------------------

Moradora idosa só aceita deixar a casa, ameaçada de
\ desabamento, se for para local definitivo "

Jaraguá do Sul - A mora
dora Maria Amélia de Assis,
65 anos, que divide com o

marido José Gonçalves de
Assis, . de 75, uma casa de
madeira de pouco mais de
20 metros quadrados, numa
encosta íngreme no Lotea
mento Von Vossen, na Estra
da Nova, negou-se a deixar
a residência, apesar do risco
iminente de desabamento
no local. Ela já rejeitou ape
los feitos pela Prefeitura para
se rronsterlr para a escola da
Vila Lenzi, alegando que o

marido está doente, com
atrofia cerebral, e que pre
cisa de atendimento que
não pode ser dado em um lo
cai improvisado.

O acesso até a residência
do casal é feito com dificul
dade, através de uma esca

daria natural encravada no
encosta. O imóvel é precário,
sem praticamente nenhuma
infra-estrutura e está localiza
do em um loteamento clan
destino.Durante a recente en
xurrada a casa esteve seria
mente ameaçada de desa
bamento, o quemotivou a ida
de funcionários da Prefeitura
ao local.

Maria Amélia adquiriu o ter-

,,,

{'_"", ��. '. ,

Pet#go: COlO c;orre o risco de cIettaI:Ja., conIIncJaem as chcNaI

reno deOrlvcldoTibes de Sou- rêncla de emergência poro'
za, hácincodnos. Elatemcon- a escola. Segundo ela, se

trato de compro. mas ainda não for assim, a cada enxur-
"

não conseguiu a escritura do roda o problema irá se repe
imóvel. O proprie-tário anteri- tir, tornando a situação muito
or adquiriu a 'área da famflla penosa,
Von Vossen, que também não Jacira Trindade de Souza,
regularizou a situação do mulher de Orivaldo, que ven
loteamento. Maria Amélia deu o imóvel para a torníllo
disse que o casal só vai deixar Assis, defende-se dizendo
o local se a Prefeitura provi- que o marido já procurou a

denciar uma outra área. famOia Von Vosse'n e a Prefei-
- Aceitamos até permutar tura várias vezes, no tentati-

o nosso terreno por algum vo de regularizar o loteamen
ou-tro que seja oferecido to, mas não teve êxito. Joeiro
pela Prefeitura,mas só vamos também criticou a famOia As
sair daqui se for para resolver sis por ter construído a casa

o problema -, afirmou Maria sem fazer uma terrapleria
Amélia, recusando a transfe- gem adequada no local.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

,: Prefeitura vai acionar :
: os vendedores do Imóvel :
II o secretário de Desen- Segundo Schrauth, no ano esse loteamento", garantiu.:
I
volvimento Econômico, So- passado, a Prefeitura teria cha- Schrauth considerou que
Ion Schrauth, responsável modo os antigos proprietários Orivaldo foi negligente com I
I pela área de Habitação, Valdemar Von Vossen e Orival- a compradora tv,1aria Amélia.
I disse que a Prefeitura deverá do Tibes de Souza, para tratar de Assis, porque sabia que o.
I responsabilizar judicialmente do assunto, mas sem resultado. negócio não poderia ser.

f ß' Vi Vi Tb "Eles ficaram se acusando mu- feito: "Ele sabia que era uma.I as orru las on ossen e I es
tuamente, empurrando o pro- área de risco", destacou.

•I
de Souza, pela venda de ter-
renos no loteamento clan- blema de um para o outro", Schrauth descartou a

I destlno."A responsabilidade disse Schrouth. possibilidade de ser conce-.
I é deles e serão chamados a O secretário explicou que dido um outro imóvel para a.

. I tomar providências", afirmou eles não poderlorn ter comer- família Assis, dizendo que.
I Schrouth. acrescentando cializado os terrenos, por se tra- seria �m processo m�ito I

que existem outras famílias tar = área �Iandestina e d�s- co�pIIC�dO e que precls_a-.I
com problemas semelhantes provl�a de _Infra-�strutura. A rio In�luslve da aprovaçao.I no local. Prefeitura nao tena aprovado da Camara de Vereadores.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

569 EMPRESAS CONSTITUíDAS EM JARAGUÁ DO SUL
Quinhentas e sessenta e nove empresas foram

constituídas ern Jaraguá do Sul, no ano de 97, relatam as

estatísticas do Posto da Junta Comercial do Estado.A média
mensal ficou em 47. Foram criados 311 estabelecimentos
comerciais, 227 de serviços e 31 tndustrlols. Houve uma

elevação significativa na área de serviços em relação aos

anos anteriores. Na área industrial, a diversificação é grande:
esquadrias de olurnÍnlo. artigos do vestuário, máquinas,
esquadrias de metal e madeira, artefatos de cimento,
artefatos de papel, indústria têxtil, de produtos de perfumaria
e cosméticos, de equipamentos elétricos, de bebidas, vela
e empacotamento, de produtos alimentícios, de botões, de

esquadrias de ferro e calçados e, ainda, indústrias de
artefatos de borracha, de serigrafia, de luminosos, de
sorvetes, de embalagens plásticas, de matrizes serigráficas
e de beneficiamento de fibras têxteis naturais.

.

POLICIAIS GANHARAM CESTAS DE NATAL
Pelo segundo áno consecutivo, o Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul (Cejas), condomínio formado pela
. Associação Comercial e Industrial, Cãmara de qirigentes
Lojistas e Sindicatos Patronais, ofereceu cestas de natal para
os 'policiais civis e militares de Jaraguá do Sul, como uma

forma de agradecimento pelo bom trabalho comunitário
realizado durante o ano.A entrega foi feita antes do Natal e

para Roberto. Breithaupt, presidente da Aclls. o gesto das
entidades empresariais deve ser entendido como uma

maneira de integração com as polícias, oferecendo às
.

famnias dos 150 policiais civis e militares lotados no cidade,
momentos de fraternidade e congraçamento,

ACIJS E APEVI VÄO ELEGER DIRETORIAS
A Acijs/Apevi já retornaram o atendimento aos

associados, desde o dia 12. A Acijs realiza sua primeira
reunião do ano no dia 26 de janeiro e a Apevi no dia três de
fevereiro, nos horários habituais. Fevereiro será o mês das
assembléias gerais à renovação dos quadros diretivos. A

eleição da Apevi está marcada para o dia 16 e da Aclis. no
dia 23. As chapas estão sendoorticuladas. Como é de praxe,
chapas de consenso deverão ser formadas, à renovação
das diretorias.

CAMPANHA PARA TRANSFERÊNCIA DE ELEITORES
A Acijs, como ocorreu também em outras eleições, vai

incentivar campanha para a transferência de títulos eleitorais
para Jaraguá do Sul, de pessoas de outras regiões, que
trabalham e residem na cidade. A entidade está
contactando a Justiça Eleitoral, colocando o seu propósito
de parceria, através de um movimento junto as empresas
associadas.A inscrição de jovens entre 16 e 18 anos também
insere-se na proposta da campanha; para que estes também
exerçam sua cidadania através da escolha dos seus

representantes pelo voto. O objetivo é manter a

representatividade política da região, com eleição dos
candidatos locais.

CERTIFICADOS DE ORIGEM: CREDENCIAMENTO
A ACI de Jaraguá do Sul encaminhou à Fiesc,

documentação para o credenciamento de mais um

profissional para emissão dos Certificados de Origem. "Uma
reivindicação antiga das empresas exportadoras, conquanto
existe somente uma pessoa credenciada, na Acijs, o que
torna dificultosa a obtenção do documento em caso de
ausência da mesma, obrigando nas situações de urgência
ao deslocamento a OUTras cidades

HIGIENE, QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO
� marca registrada do BREGA E CHIQUE

PIZZA� -lANCHE� - CARNE� - MAS�A�
�' 10 jA"61�"/A Disk Pizza· Na compra de uma'pizza grande você ganha um cupom.a. �.��_ �

Junte 10 cupons e troque por uma pizza de qualquer sabor.
� em·� Promoção válida somente para o Disk Pizza.

Rua Barão do Rio Branco, 58 (Antigo Bodega)
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Maioria da população é contra
à nova lei de doação de órgãos
Jaraguá do Sul - Cresceu

o movimento de público
junto ao Se.tor de Identifi

cação da Delegacia Re

gional de Polícia, para a

confecção de carteiras de
identidade, desde que
começou a vigorar a lei que
trata da doação de órgãos
humanos. Aproximada
mente 40 pessoas por dia

procuram a repartição para
requerer o documento. Se
gundo o escrevente policial
Jonas Bonifácio de Souza, a
maioria dos requerentes,
cerca de 70%, tem sido con
tra a doação presumida.

Souza disse que em perío
dos normais o movimento
diário na repartição oscila
entre 15 a 20 pessoas. Mas,
nos últimos meses, afirmou,
em função da nova lei. a
procura pelos serviços de
identificação aumentou se

manalmente. A lei 9.434, de
fevereiro de 1997, estabelece
que são doadores todos os

brasileiros, maiores de 21
anos, que não tiverem na

carteira de identidade ou na
de motorista, a inscrição:
"não sou doador de órgãos".

- A maioria dos que com

pareceram nas últimas se

manas foi para fazer constar
no documento que não
aceitam a doação presu-

Fotos: Edson Junkes/CP

Sufoco: público loto o Setor de Identificação
mida. Não tenho dúvida dis
so =, afirmou Souza, acres
centando ter constatado

que a maioria das pessoas
não acredita que essa ati
vidade ficará imune à Cor

rupção. "Existe receio em

relação ao comércio de

ór�ãos humanos", verificou.

..... Adernar Leifzke
Bairro Ilha da Figueira

Contra
"Vamos ver como
ficarão as avaliações de
mortes cerebrais!"

A Delegacia Regional de
Polícia, reforçou, inclusive, a
equipe de servidores que
atende no Setor de Identifi

cação. O atendimento que
normalmente era feito por
dois funcionários, passou a

contar com o ouxílio de ou

tros seis servidores bolsistas.

Vanderlino DaI/abrida
.

�
Bairro Jaraguá Esquerdo

Contra
"Vai virar comércio"

EMPRESÁRIO! VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK INFORMAÇÕES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar

mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessita de seus

produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de retomo garantido. A publicidade recomendada
para os tempos de hoje.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
*

Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.

200 3000
* Atendimento personàlizado e ao vivo.

.

•
.

'

* Atendimento diário das 7:30 às 22:00 horas inclusive aos sábados, domingos e feriados.
* As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.

* 30.000 ligações mensais.
* Contratos com preços fixos.
* Opção de relatório quadrimestral.
* Público atingível no Estado de Santa Catarina
* 5.1 00.000 pessoas

IMPORTANTE
Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasia, endereço, número de telefones
comerciais e todos os Seus produtos e serviços.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO FONE 974-7676 OU NO 200-3000.

Â

EniO PadllhaPilho
Comércio não é serviço

Parece uma coisa óbvia, mas tem muita gente que, por
não ter claro os conceitos básicos sobre marketing e sobre

serviços, acaba misturando as coisas e tentando "forçar a
barra", jogando para a conta de serviços, empresas ou

organizações que são, essencialmente, comerciais ou

lndustrlols.
Uma loja de eletrodomésticos, por exemplo. Não se

pode tentar convencer alguém de que se trata de uma

organização de serviços (mas tem_gente que tenta), O
mesmo se pode dizer de uma loja de roupas, uma papelaria
ou uma loja de eletrônicos.

Mas se vocé ainda não consegue separar com facilidade
uma coisa da outra, temos um caminho que pode simplificar
a análise,

Primeiro precisamos entender porque todo mundo quer
empurrar tudo para a área de serviços. Simples: é que
SERViÇOS é a palavra da hora. É a moda, É o assunto do
momento.

Prestar serviços ao cliente. Agregar serviços ao produto.
Acrescentar alguma coisa (mais serviços) ao atendimento
tradicional virou palavra de ordem geral. Pequenos e

grandes empresários estão se acordando para isso e

buscando, até com certo desespero, informações a respeito.
Mais desesperados ainda estão os consultores, autores e

editores de livros, palestrantes e conferencistas, É que, de

repente, muita gente ficou falando com as paredes. O
assunto agora é serviço.

Um livro, um artigo, um curso ou uma palestra onde esta

palavra não esteja incluída não tem valor comercial. Então

aquele consultor, autor de livro ou conferencista que se

dedicava, por exemplo, ao marketing de varejo (lojas,
supermercados ... ) vai fazer o quê? Vai tentar,
evidentemente, descobrir o que existe e o que pode. existir
de serviço nessa história, E vai puxar isso lá no fundo da caixa
e colocar mais em cima. Os serviços têm de aparecer.

Alguns até, por excesso de entusiasmo, ignorância ou má
fé, chegam a "chutar o pau da barraca": comércio não
existe mais. Vender é prestar serviço!

Daqui a pouco, seguindo esse raciocínio, vai se concluir

que as indústrias também são empresas prestadoras de

serviço, Afincl. não é um serviço selecionar a matéria-prima,
processar, dar ocobornento. embalar e distribuir poro os

pontos de venda?
Pois é. Mas, botando os pés no chão, tomando um copo

de água e voltando ao normal, vamos ver que as coisas
não mudaram muito. Continua tudo do jeito que sempre
esteve. Apenas a sociedade brasileira se acordou para a

importância desse segmento na economia. E os serviços se

juntaram ao comércio, à indústria e a agricultura como

elemento forte, destacado e muito importante,
Para saber se umo atividade é, essencialmente,

prestação de serviços, basta passar pela peneira das quatro
grandes características: Intangibilidade, Inseparabilidade,
Variabilidade e Perecibilidade.

Tome-se, por exemplo, uma loja de roupas. Os produtos
estão ali, podem ser vistos, tocados, cheirados pelos clientes?
O cliente preocupa-se em saber onde, como e por que tipo
de pessoas aquelas roupas foram fabricadas? A roupa
encontrada na loja "A" não é igual à mesma roupa (do
mesmo fabricante) encontrada na loja "B"? O lojista tem,
ou poderia ter, um estoque de mercadorias? Se não for
vendido no prazo ideal, pode fazer uma liquidação, para
recuperar o investimento.

.

Então tá visto. Indústria é indústria, comércio é comércio,
serviço é serviço. E não se fala mais nisso.

Caixa posta/191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS MANNES
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Ladrões levam R$ 16 mil do
BB da Barra do Rio Cerro

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

Bandidos trocaram de veículo e abandonaram o Santana usado no

assalto na Rua João Januário Ayroso

Jaraguá do Sul - Qua
tro homens armados
com pistolas automáti
cas assaltaram na quar
ta-feira (14), por volta
de 12h30, a agência do
Banco do Brasil, na Bar
ra do Rio Cerro. Eles ren
deram os funcionários e
levaram aproximada
mente RS 16 mil, que
estavam nos caixas e

no cofre. O gerente
Antônio Carlos Soares
foi dominado pelos
bandidos e forçado a

abrir o cofre. Havia pou
co movimento na

agência no momento.
O funcionário Juarez

Konig, enviado pela su

perintendência do ban
co para fazer o levan
tamento dos prejuízos,
informou que os bandi
dos agiram ropldo
mente, mas não feriram
ninguém. O assalto não
durou mais do que dois
minutos, segundo
Konig. Este foi o primeiro
assalto cometido con

tra a agência do BB da
Barra do Rio Cerro. Já o

Posto do Besc, no mes

mo bairro, teve mais
problemas: foi assalta
do duas vezes.

Os bandidos usaram,
para praticar o assalto,

o Santana de placas
AGK-9154, que havia
sido roubado em Itaju
ba, no Município de
Barra Velha. Segundo
informações da polí
cia, depois do assalto,
o veículo foi aban
donado na Rua João
Januário Ayroso, nas �,

proximidades do indús
tria Malwee Malhas.

Segundo informações
de moradores, um

Tempra branco foi vis- Ação dos assaltantes durou menos ae dois minutos

t
.

I d I eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.ee.e
O C I rc u a n o pe o •

e Comércio e Representação Marialdo Ltda, vem agradecer a e

bairro, de maneira sus- , e Associação de Moradores do Bairro Rio Molha pela intermediação e

peita, e pode ter dado : junto à Ce lese no restabelecimento da energia elétrica no dia 31 :
cobertura aos assal- e de dezembro passado. e

t te Quer também elogiar a presteza e a atenção dispensadas pelos e

an es. e diretores da associação quando da nossa solicitação. e

: A Associação de Moradores do Bairro Rio Molha conseguiu agilizar:
e protamente a religação da energia depois de interrompida por e

e quase 24 horas. e

: Comércio e Representação Marialdo Ltda. :
e Rua Rio Molha, 3.115 - Bairro Rio Molha (Próximo à Gruta) e

e CGC 85.246.148/0001-63 Insc. estadual 252407938 e

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAIS

. -

. .

Estratégia: veículo usado no assalto havia sido roubado em Ifajuba

----------------------1
I O O metalúrgico Antônio Cesar dos Santos, de Jaraguá, do Sul, teve I
I furtado no 'domingo (11), às 23 horas, o Monza SLE de placas AAN-1228. I
I Ele contou na Delegacia que estava fezende a troca de um pneu, na I

,

I Rua Adélia Fischer, quando foi abordado por homens que estavam numa I

: Quantum. Segundo Antônio, ele ficou retido por algum ternpo no carro I

Ldos ladrões e liberado depois no Morro da Boa Vista. ' _jl-------------------------------

Rua Exp. Gumercindo da Si/va, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371-1788

liA cada R$ 20,00 em compras, dará
direito a um cupom pra concorrer a
uma linda moto Super CAB 50, que
será sorteada no dia 28/02/98"

COMPRAS A PARTIR DE

R$ 60,00 CHEQUE PARA

9/3/98 SEM JUROS
ENTREGA GRATUITA

SUPERMERCADOS
�,."...(I•• � ..� Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372 ..2936 - Jaraguá do Sul - SC
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Lenzi inicia preparativos para o

Campeonato Brasileiro de Jet Ski
-�-------------------------------

Atleta jaraguaense conquistou o título mundial na categoria Freestyle,
no ano passado, nos Estados Unidos

Jaraguó'do Sul - O pi
loto de Jet Ski Alessan
der Lenzi iniciou prepa
rativos para participar do
Campeonato Brasileiro,
na categoria Freestyle,
previsto para acontecer
no dia 31 de janeiro, em
São Paulo. A c orn

petição deverá abrir o

período de atividades
.de Lenzi neste ano, No
ano passado, ele con

seguiu duas conquistas
importantes: foi cam

peão mundial da cate

goria Freestyle, nos Esta
dos Unidos, e no final do
ano, chegou ao título de
campeão paulista.

Nas últimas semanas,
Lenzi empenhou-se no
buscà de patrocina
dores, realizando conta
tos com empresas no

Brasil e nos Estados Uni
dos, Pelo menos um pa
trocínio, que ele consi
derou 'importante, já

I está acertado, A empre-

Meta: Lenzipretende competirnovamente nos Estados Unidos
so Greater Yamaha, de des. tratando dos
West Paim Beach, Miami, primeiros detalhes da
confirmou o fornecimen- participação,
to dosjets e demais equi- O piloto informou
pornentos. que pretende reverter

Um dos objetivos do parte da renda obtida
atleta neste ano é por- em apresentações
ticipar novamente da para a aquisição de

competição internacio- cadeiras de rodas que
riol de Lake Havazu serão doadas aos defi
City, no Arizona, onde cientes físicos, "Este
no ano pqssodo con- ano, vou imprimir um

quistou o título mundial, cunho beneficente, ao
Lenzi esteve recente- trabalhó que realizo no

mente nos Estados' Uni- Jet Ski", declarou.

Guga vence o número

um do tênis mundial
Melbourne, Aus- q entrar forte", afirmou,

trália - O tenista cata- lembrando as cons

rinense Gustavo tantes descidas até a

Kuerten, Guga, derro- rede para volear e pres
tou o americano Pete sionar Sampros.
Sampros, primeiro no Guga ficou eufórico
ranking nos últimos após a partida. Ele ti
cinco cnos. com por- nho muitos motivo
ciais de 3/6,6/3 e 6/4. para comemorar:Além
O jogo de estréia foi de marcar passagem
realizado' em Mel- definitivamente pelo
bourne e contou pon- tênis internacional,
tos para o torneio exi- conseguiu derrotar

bição Kooyong Colo- Sampros numa quadra
nial Classic. Cerca de sintética, que sabida

quatro mil pessoas as- mente não é a preferi
sistiram a partida. da dele. A vibração

Foi um bom co- pela vitória atingiu
meço de temporada também o trelncdoj
para Guga, que de- Larri passos, que grita
pois de vencer o Tor- va ao lado do tenista,
neio de Roland Gar- numa espécie de de
ras, na França, no ano' sabafo. Guga jogou
passado, passa a ser novamente pelo Kooy
o único brasileiro a ong Colonial Classic
vencer o primeiro do ' ontem, enfrentando o

mundo. "Comecei a australiano Mark Philip
ganhar o jogo no se-' poussls. dono de um

gundo set. quando dos m.elhores saques:
meu saque começou do tênis mundial,

ESTOFADOS KRAUSE' LTOA.
A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul acaba de inaugurar seu novo show-room na

Rua Rodolfo Hufenussler, 104. Um show-room moderno e dinâmico que dispõe de atendimento

personalizado onde você encontra a mais variada linha de estofados da região.
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