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Novo cödiçode trânsito está
!. em vigor desde ontem no país

O' novo Código
Brasileiro de Trânsito
entrou em vigor on
tem em todo o país,
um dia antes do
anúncio do governo
federal. Apesar de
ter ainda muitos

pontos a serem re

gulamentados, a

nova legislação
promete punir com
rigor as infrações no
É com pesar que o

Jornal CORREIO DO POVO
noticia o falecimento de
João Caropreso, 83
anos, pai do vereador
Vicente Caropreso,
ocorrido na última

segunda-feira, em

I Balneário Camboriú, I

trânsito, A maioria
da população a pro
vo o novo código,
acreditando que vai

disciplinar o trânsito
e evitar muitos aci

dentes.
Em Jaraguá do

Sul, a Polícia Militar

promoveu cursos e

tretnorne ntos para
os policiais que

patrulharão as ruas.

o tenente Daniel

Fernandes, da 3°

Companhia, asse

gurou que a polícia
vai fiscalizar com ri

gor a implantação
da nova lei. Ele disse

que os policiais es

tão instruídos para
orientar a popu

lação durante todo

o processo.
Página 11

Rigor:polícia promete cumprir as determinações danova Lei de Trânsito

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Cidade vai investir
R$ 700 mil no lixão

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul vai investir cerca de RS 700
mil para recuperar o lixão da
cidade, O projeto de

recuperação ambiental foi
elaborado pela empresa
Qualys. de Joinville. que
deverá iniciar as obras em 90

dies.
No terreno de 90 mil metros

quadrados serão construídos
canais para drenagem da

água e dos gases. e serão

providenciados a cobertura

integral do lixo e a separação
dos resíduos, Página 7

Vicente Caropreso é convidado para
assumir a presidência estadual do
PSDB. Página 4'

Jaraguá do Sul promete regularizar os
loteamentos clandestinos. Página 10
.........................................................../

..

Prédio no centro da cidade é
interditado por falta de segurança.
Página 14

Listão dos aprovados no Vestibular da
Acafe. Encarte

A FERJ - Fundação Educacional
Reg-ional' Jaraguaense

parabeniza os aprovados no Vestibular
de Verão da Acafe
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Em nome do poder
A troca de acusações, com recursos na Justiça,

entre o vereador Carioni Pavanello e o presidente
da Câmara de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia, além
de uma excelente peça de campanha pessoal
para ornoos. confirma a disposição dos parlamen
tares em dlscutlr diferenças pessoais e lavar a

roupa suja diante da so

ciedade. As picuinhas
revelam o lado mesquinho
e denunciam a ânsia de

poder num show de hipo
crisia generalizado, que
poderio ser facilmente evi
tado.

O enfrentamento é fruto
de desentendimentos e lu
tas internas na Câmara de
Vereadores, e teve a van

tagem de expor a fragi
lidade e o déscornprorn!s
So dos parlamentares com

causas mais nobres e ur

gentes para o Município.
Todos os parlamentares,

sem exceção, são responsáveis pela atual situ-
ação, apesar de muitos preferirem o comporta-

No que se refere aos

provérbios populares, ummento de avestruz. Todos estão comprometidos e que se aplica muito bem em
se fingem de inocentes vestindo o figurino do joão- relação às doenças do

sem-braço, como se não fosse com eles. - coração é aquele que diz:

A ressurreição do fisiologismo se deu já no inícioda "Prevenir é melhor .que re-

mediar". De fato, não existe
.legislatura passada; quando a Câmara votou o proje- cura, mas somente trata-
to de reforma administrativa do governo. Daí em di- mento em relação ao

ante, Garcia conseguiu, com méritos, segurar as ataque cardíaco (cardiopa
rédeas e conduzir os trabalhos,mesmo enfrentando tia coronariana), pressão
oposição sistemática e dura. Na verdade, existe 01- alta (hipertensão àrterial) ou .

guém por trás monelende todo esse vorejo perlernen- coração fraco (insuficiência
cardíaca). A lição a ser

ter. Os interesses políticos dominaram a cena e os pe- aprendida, a partir desses
didos de explicações ao góverno foram encarados fatos, é a necessidade de

como revanchismos ou perseguições sem propósitos. prevenção - os culdodos a

serem tomados antes da insO pouco que se fez nem deveria ser divulgado, já que talação da doença em si _

não foi nada além da obrigação. como a principal estratégia
Ao tentar negar a realidade, os vereadores cor- no combate e controle da

rem o risco da omissão, já que a Câmara deVere- verdadeira epidemia dessas

adores não tem produzido o que pode. Por outro doenças em nossa popu-
lação.lado, o governo acaba contribuindo e dando es- Um grande avanço no

paço aos farisaísmos de ocasião, mantendo o sta-: estudo e compreensão des
tus Quo. Há 3D dias do final do recesso pariornen- sos enfermidades foi a iden

ter. a ebulição dos pares vislumbra um ano mais tificaçãodosfatoresderisco
difícil e menos produtivo. Está mais do que na hora que possibilitam a insta-

lação. Os principais, quedas lideranças se unirem em prol do Município, podem ser modificados
deixando -de lado as vaidades pessoais e procu- através de alterações nos

rondo a harmonia. Os trabalhos devem ser con- hábitos de vida ou com

centrado nos compromissos assumidos com a so- ouxillo médico são o taba-
. gismo, a pressão arterial alta,

.

cledode. na ajuda mútua para a boa adminis-
o nível elevado de coleste-

tração.
. , rol no sangue e a falta de

A comédia urbana promete novos rounds, po-
dendo comprometer a credibilidade das institu

ições e os respectivos ocupantes. É preciso o mí
nimo de bom senso para evitar os confrontos
desnecessários. O perigo rnolor reside na opor
tunidade dos festeiros de plantão. Muitos torcem
para que o picadeiro pegue fogo, mas temem que
esse atinja a arquibancada. É fundamental lem
brar ia função dos homens públicos, descrita nas

constituições. Referência obrigatória e muito posi
tiva no processo democrático.

Carta do Leitor

Evitando problemas
* Fábio Caminha Monte(ro

atividades físicas regular.
É preciso sempre ressal

tar os efeitos maléficos do
fumo. Além do câncer, es
pecialmente de pulmão,
agrava as doenças do

coração porque piora a

aterosclerose, "endurecen
do" as artérias e reduzindo
a quantidade de oxigênio
transportado pelo corpo.
Como resultado, o coração
é obrigado a despender
mais

I
esforço, sofrendo,

conseqüentemente, um

desgaste maior. Assim, os
fumantes têm mais que o

dobro de risco de sofrer um
ataque cardíaco que os

não-fumantes.
A pressão arterial igualou

acima de 14 por 9, aumen
ta o risco de um infarte ou

derrame, devendo ser con-

trolada por dieta e/ou me

dicação. Mas atenção: so
mente um médico pode fa
zer o diagnóstico de pressão
alta e tem condições e ex

periência para prescrever
tratamentos.

O colesterol é· uma subs
tönclo gordurosa que o nos

so corpo precisa para funcio
nar normalmente. Quando
temos colesterol em excesso,
acima de 200 mg/dl, pode

ocorrer depósitos nas artérias,
até que elas fiquem entupi
das e provoquem o infarto.O
colesterol que temos no

sangue provem da fabri
cação dessa substância pelo
próprio organismo, da quan
tidade

.

de gordura saturada
que existe em alimentos de
origem animal (carne, leite,
manteiga e queijo) ou de ori

gem vegetal (óleo de coco,

manteiga de cacau) e do
próprio colesterol que
comemos em alimentos de
origem animal (gema de ovo,
carnes e derivados do leite).
Como regra geral, uma

redução de 1 % no nível de
colesterol total causa uma

redução de 2% no risco de
um ataque cardíaco.

Finalmente, a doença
cardíaca tem o dobro de
possibilidades de ocorrer em

pessoas que não praticam
atividades físicas regular.
Porém, os exercícios devem
ser adaptados à condição
física de cada indivíduo.

Quando falamos no con

trole dos fatores de risco, isso
não equivale apenas a viver
rnols, mas ao tipo de quali
dade que se quer usufruir na
velhice.

• Medico cardiologista

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As
cartas devem conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas,
e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19- Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidadl!s exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião doiornaL !
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Wedekin meaça d��xar .

. o cargo secretano
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Projeto prevê aula de

educação de trânsito
Guaramlrlm - o vereador

Ivaldo Kuczkowski (PFL) prome
te apresentar ao plenário da
Câmara, já na primeira sema

na após o recesso parlamen
tot projeto de lei que obriga as

escolas da rede municipal a
ministrar, pelo menos uma hora

por semana, aula sobre edu

cação no trânsito. Kuczkowski
afirmou que o objetivo é
preparar a nova geração para
enfrentar o "trânsito caótico e

violento".
De acordo com ele, o novo

Código Brasileiro de Trânsito é
o resultado de anos de desin
formação, desrespeito às leis e
de um mínimo de educação.
"É comum vermos o desres
peito no trânsito. Isso não é pri
vilégio de Guaramirim, pois
está enraizado em todo o país.
A intenção é preparar os futu
ros motoristas e pedestres para
aprenderem a respeitar o pró
ximo", argumentou, fazendo
questão de afirmar que está fa
zendo a parte que cabe ao

vereador.
Kuczkowski disse que a ci

dade', apesar de pequena,
apresenta um número "assus
tador" em relação aos oc i-

Projeto: vereador quer educação de trânsito na escola

dentes de trânsito. Ele revelou
que vai se reunir com os demais
vereadores para apresentar o
projeto e pedir pela
aprovação. "Considero muito
importante a cidade se preo
cupar com o trãnsito. Por isso,
aposto na aprovação do pro
jeto", contou, acrescentando
que pretende ouvir educado
res para as orientações quan
to a forma de a plicação da

futura lei.
TÁXIS - Outro projeto que

deverá ser apresentado por
'Kuczkowskt é em relação a re

gulamentação do serviço de
táxi na Cidade. Ele disse que a

proposta é uma antiga reivin

dicação da categoria, que
quer a implantação do
taxímetro. "Hoje, a tarifa é co

brada de acordo com a cara

do freguês", concluiu.

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

Tratar com Celso pelo telefone
. (047) 371-0588

POSTOS RUDNICK
Unidade Guaramirlm

A força para quem viaja,
a confiança em quem trabalha

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

II
...
...
•••
RUDNICK

BRAGE CORRETORA DE SEGUROS
Rainer A. Wiele - Correlor

37 ANOS DE TRADIÇÃO
E EFICIÊNCIA

Florianópolis - O sec re- rante, em conversa telefôni
tório de Fazenda, Nelson ca com o governador em
Wedekin, ameaçou renun- exercício, José Hülse, solici
ciar ao cargo caso o gover-

.

tou o repasse das verbas às
no não resolva os problemas instituições estaduais. O go
financeiros do Estado. O verno admitiu que não tem

atraso nos repasses de ver- como arranjar os RS 69,7 mi

bas para as secretarias, ou-
.

Ihões para o pagan'i�hto do
tarquias, fundações e po- 13° do funcionários Que ga
deres estaduais têm con- nham acima de RS 500,00.
trlbuído para transformar a De acordo com um de
Secretaria de Fazenda numa putado, que preferiu não se

espécie de muro das lamen- identificar, a tendência da

tações. Do outro lado, estão situação financeira do Estado
os empresários reivindicando é se agravar. Segundo ele,

"anistia poro as, dívldos e somente com a venda das

isenções fiscais. Wedekin estatais, é possível conseguir
confessou que não suporta os recursos necessários para
mais a corrida dos cobra- o pagamento das dívidas. O
dores diariamente às portas valor do repasse poro os po
do gabinete. .

deres tem números diferentes.
Na última terça-feira (20), A Secretaria de Fazenda e o

o procurador de Justiça do Tribunal de Justiça utilizaram
Estado, Moacyr de Moraes métodos próprios para calcu
Lima Filho, esteve na secre- lar a dívida.O tribunal apon
taria com o secretário-adjun- tou RS 1 J milhões, mas a se

to, Renato Hinnig. No mesmo cretaria, que descontou o

dia, o presidente do Tribunal imposto de renda, afirma
de Justiça, desembargador que o valor é de RS 8 mi

Napoleão Xavier do Ama- Ihões.
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Caropreso poderá assumir a �@�ti\��@
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O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) se engajou de
vez na campanha do ex-presidente da Celesc,
Eduardo Pinho Moreira, ao governo do Estado.

.

Na manhã da última segunda-feira (19), em Blumenau,
Konell foi escolhido para integrar a equipe de

coordenadores da campanha pró-Pinho Moreira:
Segundo Konell, as chances de Pinho Moreira vencer a

convenção do partido são grandes, já que 80% dos

parlamentares peernedebístosopólorn a candidatura
do ex-presidente da Celesc.

- Os maiores expoentes do partido estão do lado dele.
Com destaque para o prefeito de Joinville, Luiz

Henrique da Silveira, o ex-prefeito de Blumenau, Renato
Vianna, e o atual vice-governador, José Augusto Hülse -

declarou Konell.

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

Vereador não descartou a pOSSibilidade em ocupar o cargo, mas afirmou
que decisão sairá da convenção da legenda

Jaraguá do Sul - O ve-·

reador Vicente Caropreso
(PSDB) poderá ocupar a

presidência estadual do

partido. A proposta surgiu
durante a reunião de lide

ranças regionais da legen
da, que aconteceu na

noite da última quarta-fei
ra (21), na Pizzaria Casarão.

Caropreso foi surpr.eendido
pelo convite. Ele disse que
o cargo deveria ser assu

mido pelo atual presidente
do Diretório Municipal de
Blumenau, Dario Beber, um
dos mensageiros do con

vite. A regional do partido
tem uma reunião nopróxl
ma semana, em Balneário'
Camboriú, para discutir o
assunto.

Num gesto de modéstia,
Caropreso afirmou que,
apesar do convite ser um

grande desafio na carreira

política, "ainda tenho
muito que aprender". Na
opinião dele, Beber seria o

candidato ideal para as

sumir o cargo. "Ele (Beber)
é um guerreiro e tem muito
contatos no Estado", justifi
cou. Não descartando a

possibilidade em ocupar o

cargo, o vereador disse
que vai estudar a proposta
junto com a direção muni

cipal e regional do PSDB.
. "Precisamos analisar o con
vite friamente. Este ano será
muito difícil por ser eleitoral.
E tem ainda o meu traba
lho na Câmara", ponderou.

Outro argumento usado

pelo vereador para justificar
a análise do convite é em

relação às viagens obriga
tórias do presidente estadu
al da legenda. "O cargo
exige muitas viagens, o que

Mais uma
Ainda não tem nada
confirmado, mas fontes
do PMDB garantem que
presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá
do Sul, Pedro Garcia

(PMDB), estuda a

possibilidade de entrar na

Justiça contra o vereador
Carioni Pavanello (sem

partido).
Garcia, no entanto, não
quis comentar o assunto,
mas também não negou

a possibilidade em

recorrer à Justiça,
preferindo desviar a

conversa.

O teor da ação não foi
revelado.

Novidade
Na tentativa em reduzir a
taxa de inadimplência no

pagamento do IPTU, que
no ano passado ficou em

torno de 20%, a Secretaria
de Administração e

Finanças de Jaraguá do .

Sul vai inovar na
distribuição dos carnês.
Neste ano, cerca de 80%
deles seröo entreçues nas

indústrias do Município
para serem repassados

aos contribuintes.
O secretário Sérgio

Kuchenbecker acredita
que a iniciativa contribua

para reduzir a

inadimplência a índices
mínimos.

,

!

Expectativa: Caropreso analisará a proposta com diretório
dificulta a conciliação com adiantou que o PSDB está em

a eorrelro médica e de vere- negociações com o PFL e PPB,
ador", explicou, acres- além de parte do �MDB, não
centando que espera descartando aliança com o

aprender muito este ano na PDT. "Só não tem acordo com

Câmara de Vereadores. o PT e PPS, pela posição assu

"Preciso aprender as malí- mida no plano nacional", re
cios da política. Mas uma velou, acrescentando que, em
coisa já aprendi: ou você relação ao PMDB, o PSDB
está com alguém ou não condiciona a coligação ao

está. É preciso assumir a
.

não apoio à candidatura do

posição", ensinou. governador Paulo Afonso.

COLIGAÇÕES - Sobre as - Vamos negociar alianças
possíveis coligações para dis- com os partidos identificados

putar as eleições deste ano, com a política do governo fe

Caropreso disse que o parti- deral e que apóiam a candi
do só vai definir opós a con- datura de Fernando Henrique
venção para a renovação Cardoso - afirmou, acres
da Executiva e do Diretório centando que a coligação no
Estadual, que acontece em Estado deve garantir apoio à
fevereiro. Ele, no entanto, campanha de FHC.

Rabo de foguete
O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus

(PFL), mostrou-se preocupado com a implantação da
nova Lei de Trânsito, que vai transferir para os municípios

a responsabilidade pela' fiscalização e pelo
cumprimento da lei. '

Ele disse que a Prefeitura não tem pessoal suficiente
para fazer a fiscalização, descartando a possibiJidade

de se criar a Guarda Municipal.
- Esse novo código politicamente é um grande abacaxi

- definiu.

Vidraça
O prefeito de Chapecó,

José Fritsch (PT), poderá ser

preso por irregularidades
na cobrança do IPTU,
incluindo estelionato.

Na última terça-feira (20),
várias entidades, entre elas
a OAB e a Câmara de

Vereadores entraram com

uma ação civil pública
contra o prefeito, o

secretário de Fazenda e o

diretor de Tributos.
É mais uma mancha na

imagem do partido.

SOS Banco de Sangue
O estoque de sangue no

Hemocentro de Jaraguá
do Sul está no limite. Caso

as doações não
aumentem em pelo

menos 50%, o Banco de

Sangue poderá entrar em

colapso.
A direção faz um apelo às

pessoas para que doem

sangue.
Não há nenhum perigo
em confrair doenças. Os
materiais são descartáveis.

Valle Informática Cflorículfurtl
Cflorisâ

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Informe
A diretoria colegiada do Centro dos Direitos

Humanos de Jaraguá do Sul informou que o diretor
de base da entidade, Dalmo Machado, não
responde mais pelo cargo, estando, inclusive,

afastado do movimento.

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

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

371-8146
vila Lalau - Jaraguá do Sul

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

Jaraguá do Sul - SC
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Secretaria de Fazenda estima
aumento de R$ 100 mi de ICMSPacote Fiscal

dominam, não poderíamos ter I
resultado diferente: ao f ----------------------
pretender alterar a Lei 8.397/92, I Está sendo implantado novo sistema de fiscalização
que institui a Medida Cautelar ! que vai interligar os computadores do Estado
Fiscal. tornaram o art. 1 ° da Lei, i _

totalmente conflitante. En- j
quanto o caput do art. 1°, com I Florianópolis - A Secreto
as alterações advindas do art. i ria Estadual de Fazenda está
65, da Lei 9.532/97, afirma que I implantando no Estado o
"o procedimento cautelar fiscal I programa Super Rede que
poderá ser instaurado após a i pretende monitorar a arre

cor;stitui?ãO do �rédito�, �eu I cadação dos impostos, prin
rece�-cnado pcróçrcfo uruco. I cipalmente de ICMS (Impos
auto�lza � requerimento da :1 t sobre Circulação de Mer-
medida Independente da! o. .

prévia constituição do crédito ! �adorlas e Serviços.). O pro
tributário. � [eto. que pretende Interligar

A nova redação do art. 2°, I cerca de 750 computadores
da Lei 8.397/92, já referida, * das delegacias do Estado,
também atenta contra o I possibilitará aumento de 5%
princípio constitucional da I na arrecadaçãó do ICMS,
ampla defesa, quando retira do I algo em torno de RS 100' rnl
texto original da Lei. a! Ihões.
necessidade de, o crédito I De acordo com a Asses
tributário ensejador da Medida � soria de Comunicação do
Cautelar, estar "regularmente i. o slsternotlt 'd

.

dl to l governo, o nov I
cons I UI o em proce irnen o ii 't·' f I'

-

dadministrativo". I: perrru Ira asco izoçoo os

O art. 66, mais uma vez ao li contribuintes responsáveis
nosso entender, concede! por 90% da arrecadação
irregularmente aos agentes da I no Estado. Na opinião do
Fazenda Pública, mais poderes I secretário adjunto de Fa
do que a Lei Maior permite, ao I zendc. Renato Hinnig, o Su
autorizá-los a intervir srn] per Rede vai prevenir as

negócios jurídicos que I possíveis sonegações e
dependam de prova de I: controlar o fluxo de entra-
inexistência de débito, I

No que concerne as I
alterações procedidas pelo ort. I
67, às disposições do Decreto n° !
70.235/72, a primeira visto nos I
parecem corretas, devendo tão ;
somente nos atentarmos para a I
estrita observação do ali
contido,

O art. 47, da Lei 9.430/96,
teve pelo art. 70, excluído o

benefício do pagamento do
tributo lançado, sem a multa,

"

até o vigésimo dia subseqüente 11
ao do recebimento do termo de
início da fiscalização, perma
necendo o benefício tão' j
somente aos tributos já I
declarados, i

Por certo, muitas dúvidas �
surgirão, na aplicação destas I
novas determinações, que nem 'i
sempre terão as mais corretas ª
interpretações, por parte dos .1
órgãos de fiscalização e i
arrecadação. No entanto, não :1
devemos nos deixar levar pelas I
pretensões arrecadatórias do !
fisco, Devemos sim, cumprir a Lei I
mas sem nos afastarmos dos !
princípios básicos que emanam I
da Constituição Federal. . !

I Previsão: Hinnig acredita em aumento da arrecadação

AMedida Provisória 1.602/97,
que trouxe uma série de

alterações na legislação
tributária federal. foi convertida
na Lei 9.532, de 10.12.97, com
algumas emendas introduzidas

pelo Congresso Nacional.
Asmudanças são mais sérias,

no que tange ao Imposto sobre
a Renda, tanto das Pessoas
Físicas, quanto das Jurídicas.

Nas Pessoas Jurídicas, houve
uma redução gradativa de
incentivos fiscais, destinados aos
desenvolvimento regional. até
sua extinção (Finor, Finam e

Funres); criou-se a obriga
toriedade de depósito, para
reinvestimento, sobre lucros da

exploração de empreendimen
tos industriais, agroindustriais,
inclusive de construção civil, nas
áreas da Sudam e da Sudene,
determinando ainda a

diminuição da redução de
imposto sobre os lucros, na
exploração de empreen
dimentos nestas áreas (Sudam
e Sudene). Houve também
redução gradativa de
benefícios concedidos
anteriormente a empreen
dimentos do Nordeste e

Amazônia, Norte e Centro
Oeste. Resumindo, os benefícios
fiscais, que não eram poucos,
diga-se de pcssagem, que
gozavam as regiões brasileiras,
tidas como menos privilegiadas,
estarão totalmente extintos a

partir de 1 de janeiro de 2014,
isto é, se até lá, outra Lei não os

restaurar.
Houve ainda redução de

outros incentivos e benefícios,
no que diz respeito aos

Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial ou

Agropecuário.
Foram também alcançados

por estes "cortes", o Programa de
Alimentação do Trabalhador e
as operações de Caráter
Cultural e Artístico (Lei Rouanet).

A partir de 1 de janeiro de
1998, fica extinta a dedução
do incentivo cb Vale
transporte, mantida, no

entanto, a permissão para
deduzir os gastos correspon
dentes como despesa
operacional, 1')0 caso de
pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real.

Foram impostas restrições à
distribuição de lucros, be
neficiados com redução ou

isensão do imposto, bem como

a limitação da dedução de
despesas com contribuições
para c previdência privada e

para o Fapi.
.

Apesar de toda a "gritariq",
foi eliminada a imunidade
tributária, das instituições de

educação ou de assistência
social.

Quanto às Pessoas Físicas, o
que se fez sentir, diretamente no

bolso popular, foi o aumento em
1 0%, na alíquota do Imposto de
Renda, para a faixa sujeita ao

imposto de 25%, que passa a ser

26,5% (rendimento mensal

superior a RS 1 .800,00 ou anual
acima de RS 21,600,00).

A soma das deduções, sem
limitação por espécie, ficam
limitadas a 6% do montante do

imposto devido.
Sofreu alteração também, o

Imposto de Renda incidente na

fonte, nas aplicações finan
ceiras, que dos antigos 15%,
passam para 20%. A mesma

alíquota será também aplicada,
às aplicações nos fundos de
investimento,

Ainda, outras alterações
houveram, no que tange ao IPI
e as importações e expor
tações. No entanto, a letra da
Lei tem clareza suficiente, para
se fazer entender. Poderão, no
entanto, ocorrer problemas na

cpllcoçöo da Lei. no momento
em que as autoridades
fazendárias entenderem por
bem, em interpretar a seu modo

peculiar, a nova legislação,
Diante de tais circunstãncias, se
poderá abordar, em caráter
particular, cada assunto.

A mesma Lei, a partir de
seu ort, 64, fez incursões por
áreas, as mais diversas
possíveis: concedeu, por
exemplo, ao fiscal da,
fazenda, competência para
arrolar bens e direitos do
contrlbulnte devedor, sempre
que o crédito for superior a
30% do seu patrimônio,
passando a partir desse
momento, a depender de

autorização para alienar,
onerar ou transferir qualquer
dos bens arrolados. Não resta
dúvida que é completamente
inconstitucional tal disposição.
Somente o Poder Judiciário
tem competência para
restringir o direito de
propriedade.

Andando os senhores con

gressistas, por àrea que não

da e saída de mercadorias.
"O sistema é um gerencia
mento de informações
fiscais com os órgãos
tributários federais de ou

tros estados", afirmou,
acrescentando que com o

programa, as empresas e

contadores terão mais faci
lidade ao prestarem infor

mações fiscais, inclusive
através do computador.

O secretário acredita

que o investimento na im

plantação do sistema, RS 5
milhões, será pago em pou
co tempo, já que haverá
aumento de arrecadação.
A implantação prevê que,
em 90 dies. estarão interli

gados a grande Florianó
polis e o Conselho Estadual
de Contribuintes; depois as

regiões de Blumenau, Join
ville e Itajaí; até o final de
setembro, o prédio da Se
cretaria de Fazenda e as

regiões Oeste e Sul.
Edson Junkes/CP

Cassuli Auditores e Consultores SIC Lida. - Fones (047) 371-4509 - 371-5611

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul- SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL
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Empresário de Guaramirim
busca tecnologia européia
---------------------------------

Aclino Feder quer conhecer os novos projefos para o setormobiliário e

poder compefir no mercado inferno

Guaramirim - O em

presário Aclino Feder,
proprietário da Cozinhas
Berlim, viajou sexta-feira
(16), para a Europa, onde
permanece até a próxi
ma semana. Feder vai
visitar feiras e indústrias,
em Birmingham, na Ingla
terra, e Colônia, na Ale
manha. O empresário
tem interesse nas novi
dades do design e dos

processos de produção.
Segundo ele, a globaliza
ção está impondo às in
dústrias a busca perma
nente de novas tecnolo-

gias.
Feder afirmou que o.

ramo mobiliário começa
a sentir a competição in
ternacional, com a che

gada, por exemplo, de
produtos vindos dos paí
ses asiáticos. "Mas a

gran-de competição
continua sendo no mer

cado interno, que está
cada vezmais exlqente".

.
declarou, acreditando
que as empresas que
souberem incorporar no
vas tecnologias, manten
do preços competitivos,
garantirão espaço no

mercado futuro.
O empresário não per

deu a oportunidade
para criticar a política de
juros altos implantada
pelo governo. Na opinião
dele, as taxas de juros di
ficultam as iniciativas das

empresas. "As empresas
precisam ter cautela nes

te momento, evitando
tomar decisões erradas",
recomendou, aconse
lhando os empresários a
usarem de criatividade.
"O caminho é oferecer
ao consumidor opções

. diferenciadas", afirmou.

Tecnologia:. linha de produção da indústria terá novas máquinas

----------------,-1
(J As vendas de final de ano, no comércio de Jaraguá do Sul, confirmaram as projeções
da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), mesmo índice do ano anterior.
De acordo com o presidente da entidade, Sérgio Nagel, as vendas à vista no setor de
eletrodoméstico registraram queda em relação a 1996, com ligeiro aumento nas vendas
a prazo.
Já as lojas de móveis tiveram acréscimo de 20% nas vendas de dezembro.

o vice-presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Paulo
Tatim, também presidente do Fórum Catarinense de Desenvolvimento, esteve visitando
Jaraguá do Sul na tarde de ontem.
totírn reuniu-se com lideranças políticas e empresariais da região para discutir novas
formas para a geração de oportunidades de trabalho, e oferecer as linhas de crédito
do banco.

A indústria têxtil brasileira demitiu 295.626 trobolhodores entre 1990 e 1997,53% da mão
de-obra empregada pelo setor no início da década.
Um dos principais motivos é a busca pela competitividadé e excelência nos processos
produtivos, que exigiram investimentos na modernização das empresas.
L �---------------_-�

ASSOCIAÇ/\O COlVlERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ENCONTRO DA MULHER (1)
Cerca de seiscentas mulheres são aguardadas para o 5°

Encontro Catarinense da Mulher Empresária, marcado para
os dias 24 e 25 de abril, em Jaraguá do Sul. O Núcleo da

Mulher Empresária, daAcijs, desde outubro vem promovendo
encontros preparatórios, para organizar o evento. A

coordenadora Karla Graciola informa que o acontecimento

deverá atrair representantes de togas as regiões do Estado,
'pela oportunidade que oferece para troca de idéias, de

experiências, voltadas ao crescimento profiss�onal e

desenvolvimento dos negócios. "Além disso, haverá

oportunidade para o congraçamento e novas amizades",
observa a presidente do Núcleo da Mulher Empresária.

ENCONTRO DA MULHER (2)
A abertura do encontro será no dia 24 de abril, às 19 horas,

seguida de palestra com Ômar Souki sobre "Inteligência
emocional na empresa"; no dia 25, as palestrantes serão Isabel
Figueiró, Ângela Heizen Amin (prefeita de Florianópolis) e·
José Alfredo Liévore. No final de fevereiro começam a ser

distribuídos os convites, junto com as fichas de inscrição para
o evento. A expectativa, segundo Karla Graciola, é reunir

mulheres empresárias de todas as regiões, para que o encontro

se consolide como o mais importante da região Sul, mostrando
a força empresarial feminina, cada dia mais presente nos

negócios.

ACIJS CONTRA ALÍQUOTA
A Fiese e a classe empresarial catarinense estão

protestando junto ao governador do Estado e ao secretário da

Fazenda, pela edição do Decreto 2.546/97, que majorou a

alíquota do ICMS incidente sobre diversos produtos da cesta
básica. Produtos como açúcar, café, leite, manteiga, óleo de

soja e de milho, margarina e creme vegetal, vinagre e sal,
antes taxados à alíquota de 7% subiram para 12%, onerando
o custo de vida das classes de renda mais baixa, além de

afrontar a atual política de estabilidade monetária do país.
Os empresários estão pedindo revisão do decreto

governamental. A Acijs referendou a posição da Fiese,

HABILITAÇÃO AO PRODEC

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Integração ao Mercosul está elaborando disquete com o

software contendo normas e explicações para habilitação ao

Prodec Industrial, Prodec Têxtil e Prodec Agroindustrial. Fica
disponibilizado em fevereiro, para os interessados. O interesse

ao Prodec pode ser manifestado à Rua Tenente Silveira 94 -

9° andar, CEP 88010-300/ Florianópolis. Outras informações'
junto a secretaria com Marcelo Rego (048) 216-8811 - Fax

(048) 223-1253, ou com Norton Boppré e Paulo Voltoline

(048) 216-8818.

MULTIFEIRA TERCEIRIZADA
-

A 3a Multifeira de Jaraguá do Sul, da Associação das

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (Apevi), vai acontecer
de três a 12 de julho. A Apevi adotou proposta diferente neste

ano: vai terceirizar a organização do evento. Para tanto, está

aceitando propostas de empresas interessadas na organização
e comercialização daMultifeira, que integra o Calendário

Brasileiro de Exposições e Feiras, do Ministério da Indústria,
dó Comércio e do Turismo / Secretaria. de Comércio e

Serviços. Informações: 371-1044, com Mara ou Moacir.
.

..
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informou.
De acordo com Schuster,

após esse tempo, será defini
da uma nova localidade para
o lixo doméstico. "A legislação
atual obriga as indústrias a dar
destinação final aos resíduos,
cabendo aos órgãos públicos
a responsabilidade apenas
pelo lixo doméstico", explicou,
informando que a Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) encomen
dou estudo à empresa Qualys,
de Joinville, financiado pela
Secretaria Estadual de Desen
volvimento Urbano e Meio Am
biente, para definir um local

para servir a microrregião ..
O secretário lembrou que a

forma irregular de depósito
não oferece nenhuma se

gurança. "Além do perigo de
explosões por causa do

o

acúmulo de gases decorrentes
da decomposição' dos resídu-

o os orgânicos, há o risco de

doenças", afirmou. Schuster in
formou ainda que os trabalhos
serão acompanhados pelos

o técnicos e obedecerão as re

comendações dos órgãos de
controle ambiental.

Onda de calor levo centenas de

pessoas às cachoeiras de Corupô

Corupá - A onda de calor
dos últimos dias tem levado
milhares de pessoas a se re- ,

fugiarem nos clubes, praias
e cachoeiras da região.
Com os termômetros beiran- ,

do os 400, a Rota das Ca
choeiras passou a ser ponto
obrigatório para quem quer
se refrescar e curtir as belas
cachoeiras do Parque
Ecológico Municipal Erníllo
Battistela. No último domin

go (18), cerca de 500 pes
soas aproveitaram Ç) sol e lo
taram as dependências do
parque e as 14 quedas
d'água, com piscinas
noturais de águas cristalinas.

Localizado no Bairro Rio
Novo Alto, a 14 quilômetros
do centro da cidade, o
parque é dotado de infra
estrutura para receber os

turistas e banhistas que
procuram o local nos finais
de semana e feriados. O
parque recebe gente de
toda a região, inclusive de
outros estados, como São
Paulo, Paraná e Rio de Ja
neiro. O técnico em pisci
cultura, Geraldo Stumm, de
Guarapuava, no Paraná, fi
cou encantado com a

preservação do parque e

com as belezas das quedas
d'água. Foi a primeira visi
ta dele ao local. "O ca

minho até as cachoeiras é
difícil, mas a beleza das

quedas d'água compensa
o sacrifício", declarou.

A mesma opinião tem o

agente financeiro João Flo
rêncio da Silva, de Ita
nhaém, São Paulo. "Co
nheci apenas três, mas

consegui ir até a principal.
É muito lindo lá", afirmou,
lembrando que a queda
d'água tem 125 metros de

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

Parque ecológico, com 74 quedas d'água, atrai turistas de toda a região
e de outros estados do país

".

r� ,,,,,! _�L.
.�

Refúgio: banhistas se refrescam do calor de quase 40graus

altura. Silva foi levado ao

parque por amigos de

Jaraguá do Sul que costu
mam freqüentar o local nos
finais de semana. Sentada
à sombra de uma árvore,
CecOia Hirtes, de Curitiba,
curtia a natureza do

parque na companhia da
irmã, de três filhos e um

neto. "É a segunda vez que
venho. É muito bonito isso
aqui", disse.

FATURANDO - Para Ade
jair Vilson Dias, funcionário
do Bar e Restaurante Ca
choeira, a cerca de 50
metros da primeira queda .

ÁREA COM 'I.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.

d'águq, a Cachoeira do

Suspiro, o sol e a beleza do
local têm sido os principais
componentes para atr.air
os turistas. Ele disse que no

domingo foram servidos
cerca de 120 almoços,.
além de algumas caixas de
cervejo: "O movimento

aqui é bom o ano todo. No
verão, no entanto, aumen
ta o número de turistas de
outros estados", contou, in
formando que durante o

período de aulas escolares,
o parque recebe excursões
das escolas da região.

Dias disse que nos finais
de semana o movimento

começa por volta das 8 ho
ras e só termina no final da
tarde, quando o sol está se

pondo. Ele aposta que,
neste ano, a procura pelas.
cachoeiras do parque
ecológico vai até' abril.
"Depois disso, o local fica
restrito às visitações e o

movimento cai um pouco",
justificou.

Projeto vai recuperar o
lixão de Jaraguó' do Sul
Jaraguá do Sul- A Prefeitu

ra deverá iniciar em 90 dias o

projeto de recuperação am

bientai na área do lixão, O ob

jetivo é a adequação opera
cional do sistema de dis

posição final dos resíduos sóli
dos num prazo limite de dois
anos. O secretário de Agricul
tura e Meio Ambiente,Werner
Schuster, disse que pretende
iniciar o projeto já no próximo
mês. O anúncio foi feito na

manhã da última terça-feira
(20).

De acordo com o

secretário, no terreno de 90 mil
metros quadrados, que re

cebe mais de 100 toneladas
de lixo por dia serão construí
dos canais para drenagem
para retirar a água, providen
ciando a cobertura integral
do lixo em patamar, queima
do gás metano e gás carbôni
co, além de separar adequa
damente os lixos quanto a pro
cedência, num investimento
de RS 712 mil. "Foram feitos
estudos no aterro, E se chegou
a conclusão que, em

condições ideais, o local tem
mais dois anos de sobrevida",
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Donato e Arlete Seidel, da sociedade

corupaense, em recente acontecimento
socialAniversaria domingo (25), a prestativa senhora

Brunhilde Mahnke Schmõckel, esposa de nosso

diretor. Cumprimentos do esposo,jilhos, genros, nora
e netos. Felicidades mil de toda a equipe do CORREIO
DOPOVO
OS MAIS AMADOS - a agência de publicidade StandartOgilvy
& Mather realizou pesquisa em sete capitais brasileiras, para
saber qual a personalidade mais admirada do pais. Foram
entrevistadas pessoas de 20 a 60 anos, de todas as classes sociais

.•

O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que morreu no ano

passado vítima da Aids, ficoú em primeiro, seguido do cantor

Roberto Carlos, apresentadora Xuxa, piloto Ayrton Senna e do

presidente Fernando Henrique Cardoso.

ANIVERSÁRIO - Aniversariou no último sábado (17) Irineu
Bockor, Foi cumprimentadíssimo pela esposa Rosélia, por seus
filhos, familiares e amigos. Parabéns.

-

FUSCÃO - o ex-presidente Itamar Franco não

conseguiu, mas os alemães provaram queépossível,
Eles acabamde ressuscitaromais populardos carros,
o Fuscão. O lançamento oficial aconteceu na Feira
Internacional de Detroit, nos EUA. O Fuscão está
mais espaçoso por dentro e menos barulhento, será
produzido noMéxico e custará em tomo deUS$ 15,2
rril

PREFEITURA - o prefeitoGeraldoWeminghaus
altera o horário para atendimento à imprensa
semanalmente. A partir da próxima terça-feira, a
coletiva concedida semanalmente pelo prefeito,
terá início às l4h30. Anteriormente era sempre
na parte da manhã.

Sempre bela, Karim Aline Terme

ENCONTRO .ESCOTEIRO - o 1° Jamboree

Nacional, de 25 a 31 deste mês, em Navegantes,
vai reunir 2.500 jovens e adultos de 18 estados
brasileiros e de outros países. Trezentos
voluntários formam a equipe de apoio. ·No local
do encontro haverá completa infra-estrutura,
inclusive hospital, cozinha, áreas de lazer,
lanchonetes e áreas de encontro. OJamboree está
sendo organizado pela direção estadual da União
dos Escoteiros do Brasil.

Trocaram alianças
às 19h30, na Ig
Adilson. Após a ce

recepcionados na

de Lourival e MI
Francisco e Etzin

1,1. (liek

Arlindo e Nega Mathias (Malhas Mathias)
veraneando na suntuosa residência, na Praia
das Palmeiras

SORlE - inúmeras empresas brasileiras e multinacionais
direcionaram todo o seu marketing diretamente à Copa da
França, com diversas promoções,Motorola, Coca-Cola, Fuji,
Tintas Coral, Brahma, Unibanco, Pão de Açúcar, American
Express, Sony e Siemens são algumas delas. A Motorola

�===================�_ __:'_---. levará cerca de 214 pessoas e a Brahma mais
duzentos sortudos. No total, mais de 20
empresas deverão levar brasileiros à França
através de programas de estímulo.

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari, 136 - Ilha da Figueira

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

'CRlI
Centro·de

Recupe�ação
Jaragua

Casal Charles e Silvia Weller, socialmente
�--------------------------------------�

BREITHAUPT - o Shopping
Posto Lcodato Ribeiro Center Breithaupt será edificado

dentro do mais avançado
conceito de modernidade e

proporcionará a Jaraguá do Sul
e região um centro comercial de

última geração. As obras serão

iniciadas no próximo mês. A

inauguração do hipermercado
será em outubro deste ano, e a

inauguração do Shopping
Center está marcada para
outubro de 1999. Além de

hipermercado, loja de

confecções, lojas diversas,
serviços, restaurante, praça de

alimentação, terá dois cinemas,
.em áreade aproximadamente 25
mil metros quadrados.

(Antigo Posto Simon)
Direção de Flávio Ribeiro

Abasteça acima de 20 litros de gasolina ou álcool e
ganhe uma lavação de aparência.

- Breve, novidades -

Rua Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

ATENDEMOS PELO:

União Saúde

Unimed

Issem

Saúde Bradesco

Saúde Bamerindus
Golden Sul

.

Cf)r. 9lc!Jr 9fideki (_Rodrigues da uilva
Ortopedia' e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) ;371-6511 - Jaraguá do Sul- SC
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Nova novela da "Rede Globo"
será gravada em Santa Catarina

A "Rede Globo de Televisão" esteve no início
do mês de janeiro nas cidades de Pomerode e

Massaranduba, colhendo imagens para a nova

novela das 18 horas.
Com equipamentos de última geração, a equipe

fe: diversas imagens aéreas das cidades, tanto dos
arrozais de Massaranduba, como também o

Morro Azul e os vales da região de Pomerode, e

imagens do centro da cidade, das bandas típicas,
das pessoas e dos pontos turísticos, como por

exemplo o Portal de Pomerode. Uma parte das

gravações será feita em cenário montado nas

oficinas da "Globo".
A novela leva o nome provisório de "Era uma

vez" e deverá iniciar as gravações com os atores

no final de janeiro, tendo a estréia marcada para
o dia 30 de março.
A novela é de Walter Negrão e deverá contar

com os atores Herson Capri, Andréa Beltrão e Drica Moraes,
que formarão um triângulo amoroso.

Mas a trama principal deveráficarpor conta da briga de dois
avós pela disputa da guarda de quatro netos. Elias Gleiser será

Pepe, o avô legal e bonachão, querido pela garotada. Já Xitus,
o avô rabugento, dono de uma fábrica de chocolates, ainda está
sem titular. Ary Fontoura foi convidado para interpretar o

personagem, mas não aceitou alegando que está cansado pelo
trabalho em "A Indomada".
a diretor de núcleo, Jorge Fernando, vai aproveitar vários

atores de "Zazá", que também esteve sob o seu comando. Na nova

produção: Jorge Dória, Antonio Calloni, Luciano Viana, Débora
Secco e Eduardo Caldas. Além deles também estarão em "Era

uma vez", Diogo Vilella, Nair Bello, Marcos Frota, Yoná

Magalhães, Myrian Rios, Cinira Camargo, Cláudio Heinrich,
Nívea Stealman, André Gonçalves, Emiliano Queiroz, Stela

Freitas, Tuca Andrada, Luís Carlos Barroso e Ana Aguiar. Entre
as crianças que formarão o núcleo infantil está Luã Ubaker, filho
do produtor executivo da novela, Sérgio Madureira .

•..........................•...........................�.
• ••

: VRespeitar as leis de trânsito :
• •
• •

: é respeitar a sua vida :
• •
• ••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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2 - CORREIO DO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Baràode ltapocu
Há 8 anos

- Em 1990, ainda repercutiam na sociedade jaraguàense as formaturas
da sr';l. Sonia Fontana Günther, esposa do engenheiro Osmar Günther,
pela Faculdade de Engenharia de Joinville, da Udesc, e Eliane Krueger,
filha de Hermes Krueger e esposa Ilse, que se formavam em farmácia

pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas continuava seus

estudos para concluir o curso de Bioquímica.
- O Grupo Weg, as Indústrias Reunidas (hoje Duas Rodas) e aMarisol
Indústria do Vestuário eram as empresas que se destacavam em termos

de exportação em 1989. Somadas a outras 50 empresas do Município,
conseguiam aumentar o volume das exportações em 13,2%, em
comparação com os 12 meses de 1988. A informação partia do
escritório da Carteira do Comércio Exterior, do Banco do Brasil, em
Jaraguá do Sul.

Há 6 anos
- Em 1992, a coluna "Confira a História", trazia as pesquisas dos anos

de 1942, 1952, 1962, 1972 e 1982. Há 50 anos, o CORREIO DO POVO
tinha como diretor-proprietário Honorato Tomelin, redator João
Baptista Crespo, com oficinas próprias e em prédio chamado de
CORREIO DO POVO, situado no atual' Calçadão, sob n" 392 (antiga
Gruta do Leão) ao lado do prédio de Ignácio Leutprecht. Eram
autoridades da época: Getúlio Vargas, presidente da República; Eurico
Gaspar Dutra, ministro da Guerra; Nereu Ramos, interventor federal
em SC; Leônidas C. Herbster, prefeito municipal; dr Thiago Ribeiro

Pontes, juiz de Direito da Comarca; Paulino Natal Bonin, delegado
de polícia de Jaraguá do Sul; Arthur Müller, oficial do Registro Civil;
Waldemar Grubba, presidente da Acijs; Mario Tavares, tabelião e dr.
Abelardo Montenegro, promotor público. O Grêmio das Rosas e S.C.
Brasil realizavam baile de ano novo. Mas esqueceram de mandar

<' '

convite à imprensa e, assim o ano começou "sem comentários".

Há 4 anos
- EmJ994, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul),
propunha nos próximos dias uma campanha para o funcionamento do
comércio local durante o horário do almoço, causando dificuldades
ao público consumidor, especialmente para pagamento de prestações.
- O jaraguaense Vicente Alves (55) era o único maratonista da Região
Norte catarinense a participar da corrida de São Silvestre, que
aconteceu em 31-12-1993. Para suportar os 15km., treinou muito e

pretendia ficar entre os 800 colocados. O mar não estava pra peixe,
mas assim mesmo chegou em 1.4850 lugar entre os 10.300

participantes, fazendo o percurso em 1h3min. e 20 segundos. No ano

corrente (1994) participaria de provas regionais, estaduais e novamente

a São Silvestre, quando pretendia ficar entre os 50 colocados na maior
corrida da América Latina.

Há 2 anos
- Em 1996, em dezembro, a veterana instituição cultural - Instituto
Histórico e Geográfico de Santa Catarina, realizava a última sessão

magna, oportunidade em que no Palácio Cruz e Sousa foram admitidos
como sócios eméritos, honorários, efetivos e correspondentes, do ano

de 1995. Entre os admitidos sobressaía-se a figura de Aléssio Berri,
radicado em Jaraguá do Sul, desde 1959 (natural de Rodeio), alto
funcionário do Banco do Brasil, desenvolvendo atualmente o ramo de
hotelaria (Nelo e Itajara). Dedica-se a pesquisas sobre a imigração
italiana no Médio Vale do Itajaí-Açú, com a intenção de resgatar a
sua história. Nesse sentido escreveu "Genealogia das famílias Berri e

Pisetta", "A Igreja na colonização italiana" e "Imigrantes italianos,
criadores de riquezas", editados em 1983, 1988 e 1993, obras de alto
valor histórico daquela rica região catarinense, servindo de consultas
aos acadêmicos que se preocupam com a história de Santa Catarina.

os homens tinham que ajudar a carroça nos

atoleiros, usando os braços para livrar as rodas
no lamaçal. Vezes sem conta o próprio
farmacêutico ajudava nessas emergências para
chegar à casa do doente, receitando e

administrando a medicação até alguma melhora
do paciente. E quase sempre o enfermo
melhorava do mal que lhe acometia.

Infelizmente, lamentava o 'Opa' Siewerdt, que
esses gestos de abnegação profissional que
arriscava a própria vida, tivessem algum dia sido
reconhecidos publicamente, lembrando com seu

nome uma das vias da urbe jaraguaense. Doenças
que importavam em inte-rvenção cirúrgica,
naturalmente não podia ajudar. Lembrava
Siewerdt uma prima que falecia em virtude de
uma inflamação de apendicite, aos 17 anos, por
falta de médicos na região. "Em tais casos,
mesmo com grande sofrimento de todos,
entregávamos o destino nas mãos de Deus e

Nosso Senhor, através de contritas orações.
Agora - conclui - meu netinho me puxa pela

mão e pergunta curioso quando se põe o sol:

"Quem sopra o Sol para se apagar e quem o

acende amanhã cedo, Opa?". Pois é, assim
caminha a humanidade ...

Em 12-5-1974, realizava-se. no salão da
Comunidade Rio Cerro II, uma solenidade
comemorativa ao Dia das Mães, para a qual
foram convidadas as senhoras da Ordem

Auxiliadora, e Emílio Siewerdt, que escrevia
a crônica, ficava admirado diante de tantas

realizações. Três longas mesas estavam

repletas de deliciosos doces e confeitos, a que
só se teve acesso depois de uma oração de

agradecimento. Concluído o gostoso café

vesperal, iniciava-se o programa sob a direção
da senhora do pastor Hans Spring, dirigente
da Ordem Auxiliadora de. Senhoras

Evangélicas, demorando-se numa conferência
sobre o Dia das Mães.
Frit von Jaraguâ - 1/98

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA.(96) - APONTAMENTOS
Emílio Siewerdt falava dos primeiros tempos

com o título "Ehre Dem, Dem Ehre Gebühret!"

(Honras a quem merece!) lembrando que em

1976 (era em 1973 que ele escrevia) se

completaria o centenário do pioneiro que
enfrentara todos os perigos - o engenheiro e

coronel Emílio Carlos Jourdan e sua expedição
ao então chamado Alto Itapocu, onde como juiz
comissário media terras de Suas Altezas

Imperiais o conde e condessa D'Eu, implantaria
um engenho de açúcar.e a Colônia Jaraguá.

Falava de doenças e de assistência médica e

hospitalar, perguntando-se, depois de se referir
ao já finado dr. Alexander Otsa e uma bem
sucedida intervenção em Hospital de Jaraguá:
"Como era isso nos primeiros tempos?

Ele mesmo respondia que, quando alguém
ficava doente, aplicavam-se todos os recursos

caseiros possíveis e quando estes falhavam, tinha
que se procurar o estabelecimento do
farmacêutico Horst. Eram então atrelados dois
cavalos a uma carroça, muitas vezes quatro e

tinha-se de atravessar grande parte de densa
selva por uma irreconhecível estrada lamacenta
emuitos pântanos. Pontes inexistiam. As pessoas
tinham que atravessar o Rio Cerro, o Rio da Luz,
porque a estrada terminava na propriedade de
Nazatti e o Rio Jaraguá. Na boléia sempre
viajavam dois cocheiros, munidos de lamparina
a óleo, alimentos para a viagem para todos os

casos.

Acontecia por vezes a ausência do
farmacêutico Georg, pai de Roberto Horst, que era
o único médico e farmacêutico desta vasta região.
Não raras vezes acontecia o farmacêutico voltar

perto dameia-noite. O quê fazia ele? Dispensando
o descanso subia na carroça para examinar o

doente, não respeitando o tempo que fizesse, numa
demonstração de amor ao próximo.

Os camponeses quando tinham muita Sorte

conseguiam fazer o retorno de Jaraguá ao Rio

Cerro, em cinco ou seis horas e quase sempre

A foto é de 1996 e mostra o local exato da Barra do Rio Cerro - onde o Rio Cerro
entra no Rio Iaraguâ e passa a ter grande volume de água. Corria o ano de 1973,
quando "Opa" Emilio Siewerdt escreveu esta crônica, lembrando o fundador de
Iaraguâ e o farmacêutico Georg Horst, com sua Pharrnacia Estrella, que era o

único farmacêutico e médico e, para chegar-se de Rio Cerro a Iaraguâ, levava-se
cinco a seis horas, em estradas lamacentas e inexistência de pontes, dois cocheiros
e lamparina de óleo, para viagem noturna, muitas vezes o farmacêutico ajudava a

livrar o carro do atoleiro

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

Fone: (047)372·1846

Duas Rodas
Industrial
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Revolução de 1930 propiciou também no

Brasil o surgimento do movimento

nacionalista, o qual se agregou sob o

Partido Integralista Brasileiro, liderado
por Plínio Salgado. Em Jaraguá do Sul, o

integralismo eramuito expressivo. E acredito que
Emil Siewerdt tenha razão quandofala doporquê
disto: "Depois da Revolução de 1930, surgiram
uma dezena de partidos políticos. Dentre estes o

Partido Integralista era o mais ativo em nosso

meio. Seu lema era 'Deus, Pátria e Família'. O

colono considerava isto muito. Por isso, em

pouco tempo, amaioria dos colonos se tornaram

seus adeptos". Havia núcleos fortes em

Itapocuzinho, Rio do Cerro.. Hansa (Corupá) e no centro da cidade. Getúlio Vargas, no
entanto, dissolveu os partidos políticos e o integralismo passou para a clandestinidade. Os

integralistas não se conformaram. Foram perseguidos, presos e, alguns, até mortos pelas
autoridades locais. Os outros

companheiros, para não ter sorte

igual, silenciaram, se esconderam!
Sua imagem foi denegrida. E até

hoje, em nosso meio, falar em

integralismo, é tabu. Mas sabemos
que vem um livro que fala sobre o

"

assunto, logo, logo. E de ficar de
olho. Talvez depois da edição
deste; muita coisa sobre o

integralismo em Jaraguá do Sul

seja conhecido e alguns mais

sejam encorajados a falar sobre
este capítulo da história.

Sexta-feira, 23 dejaneiro de 1998

por Egott Iagnow

•
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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4 - CORREIO DO POVO

A honra e a vida
Não obstante a sua dedicação ao esposo, dona AnaGabriela de

Campos Sales não suportava sem revolta as acusações feitas ao

marido pelos seus adversários. Campos Sales procurava tr-anqüilizá
la, acalmá-la, dizendo-lhe que política era isso mesmo, e que ela -

estava no dever de tudo sofrer pela República.
- Não: isso, não! - protestava a esposa.
E na sua indignação:
- A República tem direito à sua vida; mas à sua honra não!

Antônio Ribas - "Perfil de Campos Sales", página 21.

Memória Jaraauacnsc
. �

O que faltou para contar;.. (Ln)
Tio Eugênio

Gerhard Schäffer reside e está estabelecido há longos anos em Nereu
Ramos, quadro urbano isolado de Jaraguá do Sul, e pela sua perseverança,
acabou entrevistado para figurar como "Destaque da Semana n° 34", do
semanário jaraguaense "Jaraguá Bote", no ano de 1990.

Além da entrevista interessante, ele revela que a filha mais velha mora
em Florianópolis, a segunda, em Blumenau e o filho, em Nereu Ramos.
Conta a viagem que fez, em 1986, de três a 28-11,_quando foram para a

Alemanha, em visita a parentes dos Schäffer eWagner e aproveitaram para
conhecer a Holanda.

Visitavam o Muro de Berlim (que hoje não existe mais), percorrendo
Hamburgo, Bremen, Köln, Heidelberg, Neandertal, Darmstadt e outros

lugares.
•

.

O terreno em que moram e estão estabelecidos, em Nereu Ramos, foi
comprado dos herdeiros de Domingos Murara, que chegou a conhecer

apenas a esposa, de nomeRosa. Os filhos deles abandonaramNereu Ramos.
Com os parentes eles tinham seguidos contatos pelo telefone.
A tia Annie Seifert, de Bensheim, não muito longe de Frankfurt e a

prima Ricarda (que é parteira), os visitaram em Nereu Ramos e passaram
porFlorianópolis, Balneário Camboriú (onde Schaffer tem uma quitinete),
e com o irmão foram até o Amazonas e o Pará. Ela hoje (em 1990) tinha 86
anos, mas ainda muita disposição para trabalhar. Aluga pedaços de terra
dos vizinhos para plantar verduras e flores. Karl Schäffer, seu pai,
manifestava vontade para voltar ao Brasil, para quem sabe, juntar-se a

esposa, sepultada aqui. A morte o surpreendeu, contudo, antes, e ficou na

Europa, onde - no dizer de Gerhard Schäffer - "onde também flui o leite e

o mel, com que sonharam um dia, ao emigrar para o Brasil!" Bonito

pensamento esse! Até a próxima.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Asobras de Deus

r--------------------------�Rosinha agradece os patrocinadores do 40 Natal das
Icomunidades no dia 20 de dezembro de 1997 I

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Casa das Embalagens IPolícia Militar ;'Relojoaria Avenida
Celesc Farmácia do Bentica I

I
Mery Decorações I
Loja Da Hilária ISind. d.os Trabalhadores nas Inds, do Vestuário

I- Sr. GIldo
.

I
I
I
I
I
I
I
I

Sr. Valdir Bordin

Supermercado Olamar
Grife Aquarius
Despachante Lucio
Mundo dos Brinquedos
Rádio Jaraguá Banco Besc

Rádio Brasil Novo Loja Sabrina

Drogão Ávila Style Cosméticos
Salão de Festas de Ema eAdelino Bompani Supermercado Angeloni
Salão de BelezaRogério Ciluma Alímentos
Casa das Tintas Maba Madeireira Fl6rida

�������epres.Th�uat��I�������� �

Observando a nossa volta,
percebemos as maravilhas criadas por
Deus. Sentimos também, a grandeza do
amor d'�le, ao criar tudo o que existe e

mais a gente se sensibiliza, quando nos

damos de conta que tudo foi criado para
nós, os humanos, as obras-primas de
Sua criação. Há gente que diz não

acreditar em Deus!
Certo dia, quando fui olhar minha

pequena, à noite, em sua cama, em seu

travesseiro estava pousado um vaga
lume (pirilampo). Ao chegar perto, ele
logo saiu voando e pousou em outro

local do quarto. Estava tudo escuro e

pensei: este pequeno automóvel de

Deus, sabe por onde vai, não esbarra
em nada e pára onde quer, sem

importunar ninguém. Me lembrei
também das pessoas que muitas vezes

na irresponsabilidade, dirigem seus

carros nas estradas, como sendo até os

donos do mundo (assim pensam), fazem
manobras arriscadas, pondo em risco
não só a própria vida, como a demuitas

outras pessoas. Quando agente se deixa

guiarporDeus, também lá onde estamos
atrás de um volante, será muito difícil
ocorrer um acidente.

Voltando à criação de Deus, lembro
que no-livro de Gênesis, o primeiro da

Bíblia, está escrito que quando Deus
olhou para a Sua criação, viu que tudo
em muito bom. Nós ganhamos um lar

saudável, mas aos poucos este lar (terra)
está se acabando, não por obra de Deus,
mas por nossa culpa somente. Tudo que
Deus criou, foimuito bom, repito e creio
também que. hoje, ao olhar Deus para
cá, verá que está tudo muito ruim, mas
não devemos desanimar, e sim lutarmos

por estas coisas que estragam nossas

vidas, nosso ambiente. Tenho certeza

absoluta de que se cada um de nós,
fizesse a sua parte, as coisas mudariam
e muito. Vamos começar?

As obras de Deus, realmente são

maravilhosas e devemos usufruir disto,
porque �le as criou para nós todos.

.

Alba Piske

Funerária Hass

Decorlive Iluminação
Edelita Presentes

Supermercado Araucária
Agropecuária Real .

Disapel
Foto Loss
Cristal Turismo
Joalheria Seifert

Instaladora Elétrica Conti
. Instaladora Serrana
.

Sra. Ivone Fernandes

Açougue e Mini Mercado Silva
Sr. João Enrique Bactista
Bretzke Alimentos
Soldado da PM Gilmar Egídio Bussarello
Carrocerias Argi
Heimar Confecções
Sra. Adélia Witicoski
Sra. Ercilia Montibéler
Famt1ia Ókener
Center Som
Tiãozinho do Acordeão
Restaurante Mimi
Comércio de Carnes Vailatti
Calhas Jaraguá
Ponto de Táxi do Jaraguá Esquerdo
Patern6lli

.

Free Amàzon
Kcau Chocolates
Atelier Noivos e Noivas
Panificadora Delizia D'Pani
Panificadora Pereira

Arco íris Doces
Sra. Ivone Fernandes
Schincariol
Duas Rodas
Alimentícios Sasse

.07/02· Sorteio de dois'Corsa=;:
4 Fornos microondas Sharp -

LOJas e Supermercados BIREITHIIPT

AUMENTE
AGARAGEM. ........

_.__...
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.

-Llceu da Vida'1:s.· ..#1erapias alternativas
[yssEl, depreSSÖE!Sif9�iªs';"'9nsiedades, diversos....

distúrbiQs,emociOnais.
. .

"Urna abordagem diferencíacia,que utiliza avançadas técnicas
'"

de tratamento como a'hipnose, terapia devides passadas,
quiropatia e magnetoterapia, Reiki, Shiatsu com terapia de
cristais e óleos essenciais, massoterapia e cinesiologia.

, Ioga, cura com o perdão e Renascimento Pessoal; entre
outros que auxiliam e em certa medida, até aceleram o seu

desenvoívimentc interior.
TELEFONE DECONTATO: 372-114'1.',' -,:",

.:<�

----

Farmácia
Paraná

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

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

harmonização 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

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

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

372-1857
À vista 20% de desconto em

toda a linhade medicamentos

Av. Marechal Deodoro, 1179
Fone: (047) 372-1689
Jaraguá do Sul - SC
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CORREIO DO POVO· 6- Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1998

Durante as mereciâas férias, Ieda Vieira (esq.) e Ierusa Demarchiforam conferir as
belezas da Cidade Maravilhosa. Aqui, do Alto do Corcovado, a bela vista para a

Baía de Guanabara
.

BALl HAI

r:sr O point mais badalado

do litoral norte de Santa

Catarina, o Bali Hai Summer
Club, de Piçarras, abriga
nesta noite (23) ae Festa da

Transamérica. Na ocasião,
os comunicadores da famosa

rede de rádio FM estarão

sorteando vários brindes, in
clusive alguns ingressos para
os shows do U2, em São

Paulo. Com certeza, o som da

banda irlandesa, estará

presente no repertório musi
cal da Casa.

MARIA'S
r:sr E nesta segunda-feira
(26) acontece mais uma

Festa Rancho Maria's, em
Bal. Camboriú. Expectativa é
que se repita o sucesso das

edições . anteriores. A

badalação costuma atrair

centenas de mocinhos e

mocinhas de várias partes do ..

País. A Banda Flerte, de

Itajaí, já confmnou presença.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

A estrada que dá acesso ao

local da festa fica

praticamente ao lado da

Santur, na BR-I01. Para

quem ainda está de férias, é
uma boa pedida.

SÓPRA
CONTRARIAR

r:lF' O Só Pra Contrariar,
um dos grupos de pagode de
maior sucesso em todo o

Brasil no momento, coloca

todomundo pra dançar neste

domingo (25), a partir das 23
horas, no Porto das Àguas,

SHOW

r:sr Mais de 15 mil pessoas
foram prestigiar o arretado

show da Banda Eva, no

último sábado (17), no Auto
Cine New Star, em BaI.

Camboriú. A noite estava

quente e a galera estava

fervendo. Afinal, todos

sabiam que Ivete Sangalo &
Cia não deixariam a peteca
cair por um minuto sequer.
Não deu outra, o show

sacudiu a multidão por

aproximadamente duas

horas. O fato lamentável foi

localizado na entrada de a não apresentação da

Porto Belo. Os ingressos. Apollus Band, que, segundo
antecipados estão sendo

vendidos por apenas R$
10,00 e podem ser

adquiridos nas lojas
Colombo de BaI. Camboriú,

Brusque ou Blumenau ou na

agência do Besc de BaI.

Camboriú. No dia do show,

os organizadores, iria tocar
antes (a partir das 22 horas)
- o que não aconteceu - e

depois da banda baiana.

Resultado: quase três horas

de espera. Comunicadores

de uma rádio de BaI.

Camboriú tentaram acalmar

os ingressos estarão o público, sorteando alguns
custando R$ 15,00. brindes, mas só receberam

palavrões e gestos nada

amigáveis. Com isso, saíram

rapidamente de cena e

trataram de colocar rapidinho
a Banda Eva no palco. Justiça
seja feita: a Apollus Band

estava prontinha para se

apresentar. O problema todo

foi o atraso causado pela
própria Banda Eva que

chegou tarde para fazer a

afinação do som e não pôde
liberar o palco para a Apollus
Band. A vocalista Ivete

Sangalo reconheceu o erro e

educadamente
.

se desculpou
pelo transtorno causado. No

final, o ritmo baiano deixou

todos felizes.

U2

r:sr A primeira bateria do

poderoso som da tão esperada
turnê PopMart, do U2, será
detonada pela primeira vez no
Brasil nesta terça-feira (27), no
Autódromo Nelson Piquet, no
Rio de Janeiro. A princípio, a
pedido do próprio vocalista

Bono Vox, o show seria

realizado no Maracanã, mas
como é necessário a utilização

de enormes guindastes par
deslocamento das estruturas d

gigantesco palco, o local fOI
transferido para o tradiciona

autódromo, justamente po

apresentar um melhor acess

para todo o maquinário e

equipamento. PopMan
começou dia 25 de abril do
ano passado em Las Vegas &

correu os Estados Unidos e

Europa. A despeito de alguns
comentários maldosos, a

empreitada está sendo um

sucesso financeiro e já
rendeu mais de 70 milhões de

dólares.

MPB

r:sr Depois de se apresenta
para um grande e se lete

público na AldeiaUniversal, no
.

Shopping Mueller, em

Joinville, o cantor Edy Jamaica
segue com o seu violão pan
mais um show de música popu
lar brasileira, desta vez ru

praça de alimentação dc

recém-inaugurado Shopping
Atlântico, em BaI. Camboriü

Estará se apresentando de hoje
(23) até o dia 31 deste mês, das
19 às 23 horas.

Taisa Grechuski e Rogério VargaS, em papopra lá de animad«

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE

371-5309 Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do.CP37 19191 -
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 23 DE. JANEIRO DE 1998

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nSl 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

, CASAS

101 - Casa alv. na rua Alagoas, c/220m2 - A$55.000,OO.Negociável
102 - Sobrado comi. - c/228m> - Guaramirim - A$120.000,OO
103 - Casa de alv. com 3 dorm. - Guaramirim - troca por Ap. em Jaraguá
104 - Casa central, num terreno com 688m> - A$110.000,OO

�05 - Casa de alv., na rua Aicardo Hass - A$100.000,OO - Neg?ciável
106 - Sobrado de alv. pr6x. Hospital Jaraguá 6tima oportunidade
107 - Sobrado em construção, rua Max N.W. Schmidt, pr6x Albano Kanzler

108 - Sobrado c1270m2, 3 suítes, com piscina, centro Casaem alv., no

Centro

109 - Casa em alvenaria - centro - A$80.000,OO = ent. + prestações
110 - Casa em alvenaria terreno c/1 .800m> - Pomerode - Aceita troca

APARTAMENTOS

Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba-

201 - Sobrado Comi. em construção Vila Lalau - A$100.000,OO - Aceita troca

202 - Atpo. 'Aes. Talismã', centro Entr. A$22.000,OO + 29x de A$520,OO
203 - Apto. 'Imigrantes', pr6x. Ferj c/96m>, 2 qtos
204 -·Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc.
206 - �pto. Ed. Centenário c/suíte+2 qtos. - R$45.000,OO, centro.

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

208 - Apto. Eil. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. A$40.000,OO+saldo de R$

45.000,00 financiado.

209 - Apto. Perola Negra, Pr6x Beira Aio, Suite+1 dorm.

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

TERRENOS

301 - Terreno com 3O,70m2, Av. MI. Óeodoro da Fonseca

302 - Área em tomo de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina - A$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/1.500m2 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 - A$8.000,OO à parco

309 - Lotes no Lot. Campo Sapiero - A$12.odo,oo entr.. +20x de A$329,OO
310 - Terreno no centro da cidade - A$80.000 em 12x, c/748m2

311 - Lotes c/538m2, pr6x. Faculdade - A$8.S00,OO ou A$4.000,OO ent, +36x de

A$250,OO
312 - Lote no 'camposampeiro' C/373,66m2 A$6.500,OO + 49x A$300,OO
313 -Chácara em Massaranduba - A$35.000,OO
314 - Terreno no condomínio Azaléias c/ 721,57m2 , R$16.ÖOO,OO entro +

chumbo, com

Vende-se Kadet GS/90, fone372-1085c/Ricardo
cinza
rodas, som, alarme, à
àlcool impecável
R$9. 000, 00. Tratar pelo
fone 975-2887 com

Ademir.
Vende-se Brasília/79,

Vende-se Fusca 77_ Tratar

pelo fone 732-1085.

Vende-se Marajó/89
(parcelado), branca, 1.6, 5
marchas, bom estado -

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Foi extraviado Carteira de Identidade deMURILO
JUNG, N° 3925-688. Conforme Registro Policial •.

IMÓVEIS PARA ALUGAR·

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

316 - Lot. Aausisse, em Guaramirim, Lotes a partir de R$12.000,OO ou

parco

317 - Terreno na Aua Guilherme Hering c/ + du - 611 m>
.

318 - Fzenda no Aio Molha c/1.300.000m> - A$320.000,OO c/casa, lagoa,
gado, etc.

e-

319 - Lotes no Lot. Blumengarten, Vila Amizade - A$ 12.500,00
320 - Terreno, Nereu Aamos, pr6x Escola c/1.375m> - A$20.000,OO, próx.
Fleischmann
322 - Terreno na rua José Teodoro Aibeiro - c/51 Om> - A$25.000,OO
323 - Terreno cl767m>, na Francisco de Paulo, esq. c/Aicardo Grimm -

A$30.000,OO
324 - Terreno no Loteamento Versales - A$15.000,OO
325 - Terreno Aua Pedreira - Comercial ou Aesidencial - A$9.000,OO

ALUGA-SE

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAA E
ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI

401 - Sala comercial c/ tOOm> - em frente Escola Jaraguá - A$ 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., c/ 2 qtos, próximo Hospital Jaraguá - A$ 230,00
405 - Apto. c/ 2 qtos., Rua Joinville - R$ 300,00
407 - Apto., c/ 3, 2 e 1 qtos. e sala comerciais no calçadão
408 - Apto. c/2 qtos. Edil. Carvalho - A$ 560,00
409 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer próx, Comercial Rau
410 -Aptos. novos Edif. Imigrantes, pr6x. FEAJ - c/2 qtos, - R$ 300,00
411 - Casa em alvenaria com 2 dorm, rua Procóprio G. de Oliveira - Centro
412 - Sala comI. Edif. Ana Isabel, centro, c/ 45m2
413 - Sala comI. c/40m>, centro - A$ 200,00
414 - Sala cornl., rua JOinville, próx. ao Portal
415 - Apto. Edif. Izabela com suíte + 3 dorm. Rua Proc6prio G. de Oliveira
416 - Sala comI. atrás da Delegacia, centro - R$ 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, próx. Frigumz
420 - Sala com 100m> - Rua Gumercindo da Silva
421 - Sala com. - Aua Francisco de Paula
423 - Casa em alvenaria - Ana Paula A$ 280,00

COMPRA-VENDE-ALUGA
ADMINISTRA

.CASAS
Ref.1049 - Casa alv. c/123m2 próximo Urbano - Jaraguá Esquerdo
R$43.000,OO

.

Rel.1149 - Casa alv. 160m2 - 5 dorm. - Rio Molha - R$47.000,OO
Ref. 1202 - Casa alv. c/240m2 - 1 suíte, 2 dorm., garagem p/3 carros

churrsqueira, banheira hidro., pedra mineira - Centro R$55.000,00
ReI. 1246 - Casa alv. c/145m2 - 3 dorm. Vila Rau - R$70.000,00
ReI. 1253 - Sobrado c/219m2 - 1 suíte, 2 dorm. - R. João Planischeck
R$120.000,oo
ReI. 1268 - Casa alv. c/175m> - 1 suíte + 2 dorm. - Czemiewicz - R$ 85.000,
ReI. 1273 - Casa alv- c/73m2 - Lot. Juventus -.R$ 33.000,00
ReI. 1275 - Casa alv.'c/250m2 -1 suíte, 2 dorm. Piscina - R$150.000,00
ReI. 1277 - Casa alv, c/140ni2 - 3 dorm., 2 bwc - Ilha da Figueira
R$60.ooo,oo
ReI. 1278 - Casa alv. c/90m> - 3 dorm. -Ilha da Figueira - R$18.000,OO
Ref. 1279 - Casa alv. c178m> - L1o. Versales - R$30.000,00
ReI. 1282 - Casa alv. c/169m> - 1 suíte, 2 dorm. - Czemiewicz - R$85.oo0,0
Ref. 1283 - Casa alv. c/110m2 (em construção) - Vila Lenzi - R$28.000,OO
TERRENOS
Ref. 20n - Terreno c/560m2 (esquina) - L1o. Piermann 11- R$14.500,00
ReI. 2120 - Terreno c/486m2 - L10 Divinópolis - R$12.oo0,OO
ReI. 2132 - Terreno c/605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,0
(parcela)
ReI. 2135 - Terreno c/694m> - Loteamento das.Azaléias - R$25.000,0
(parcela)
ReI. 2.144 - Terreno c/1.992m2 - Rua Joinville - R$180.000,00
APARTAMENT05
ReI. 4076 - Apto. c/99m2 Ed. São Ralael - Apto. novo c/ 2 dormitórios
sacada c/ churrasqueira' Centro - R$ 46.000,00
Ref. 4078 - Apto, c/58m> - Ed. Maguilu - Centro - R$15,Ooo,00 + linac CE

PromGtäo - 1259 - Casa a1v, c/112m2• 3 dorm., 2 bwc - Prõx, Recretiva Mansol - R$35,OOO.OO

IIAlllI
REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

Rua Padre Pedro

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

branca, acento alto, toca
fitas, em bom estado,
Financio e/cheques. Tratar
pelo fone 372-1085 com

Ricardo

- APARTAMENTOS com 3 dormitórios, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem
e churrasqueira coletiva, na rua Fritz Hasse, 96,
próximo à verdureira da Raquel.
- APTO com 3 dorm, e dep., com garagem no 1°
andar, churrasqueira e salão de festas no terraço,
situado na Rua Procópio Gomes, 1149, defronte a

Verdureira da.Raquel.

�NFORMAÇÕES: pelo telefone 372-1190 ou

na rua Pres. Epitácio Pessoa, 704 (ao lado do

Jangada) em horário comercial, diretamente
com o PROPRIETÁRIO.

CONSULTE
NOS

SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES

:RE;'P. 1:(.-5.9

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se área de terra R$373,00 aceita-se

carro no valor.com 60 mil metros

quadrados, 1km após a

Malwee Malhas. Tratar
na Rua Bertha Weege,
1736, ou no fone 376-
1315.

2 - CLASSIFICADOS �anDJ1'la na, naXIa, JARAGUÁ DO SUL 23 DE JANEIRO DE 1998
............................................................�.�.�.'_1 :�.m._.]1_1.���"it1.;'····························································

LOCAÇÃO
cód. 602 - Casa alv. suíte, 2 quartos, garagem p/2 carros, piscina, alarme CENTRAL RS ,800,00
Cód. 634 - Apto. e/2 qtos. - Barra do R. Cerro - Lot. Papp - R$ 290,00
Cód. 642 é 646 - Apto. cf 3 qtos - R. Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 659 - Sala comI. 40m2 - Próx. Foto Loss - R$ 380,00
Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comI. 70m2 - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 669 - Sala comI. 48m2 em Sehroeder - De.fronte ao CoI. Miguel Couto - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala comI. 40m2 - Defronte Assoe. ComI. - R$ 350,00
Cód. 680 - Sala comI. cf 40m2 cf bwe + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA DE SAÚDE) - Centro Médico Odontológico -

R. Guilherme Weege - R$ 380,00
Cód. 683 - 2 salas eomls cl bwe (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 cf 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 Mayér n2 275 - Centenário - R$ 43.000,00 +

financiamento.
Cód. 151 - Casa alv. 91m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 157 - Casa alv. cf1í5,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos - Residencial Salier - Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cf 115,OOm2 • 3 quartos, demais dependências - Rua Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita
troca cf casa de maior valor.

'

Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Sehioehet - R$ 35.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. e/2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Térreno cl 300m2 - Barra - Próx. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge laeerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
Cód. 367 - Terreno cf 328,30m2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
Cód. 370 - Terreno cl 400m2 - lot. Pirmann � Vila lenzi - R$ 15.000,00
Cód. 371 - Terreno cf 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Teenosol - R$ 76.000,00

I

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI 00177D-J

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
* Apto. no Edifício Vila Nova, c/3 quartos, sala, cozo lavanderia, bwc, "garagem aberta, apto térreo -

R$15.000,OO + 10 anos de R$448,OO
.

* Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi, cl 3 quartos, 2 salas, sacada, bwc, lavabo.coz. lavanderia, garagem p/'2
carros - R$45.000,OO - negociado
* Apto. no Edif. defronte a Net Jaraguá, com 2 quartos, sala, cozo lavanderia, garagem, bwc - R$48.000,OO -

negociado
* Apto. no Edificio Flora - Piçarras, com 1 quarto, sala, cozo bwc, área de serviço, com todos os móveis -

R$20.000ROCASA�
* Casa demadeira no Lot. Ouro Verde, com 3 quartos, sala cozo bwc, l lavanderia, ter. c/325,00m2 - R$6.000,OO
+ finac. ter. R$170,00 mensais
* Casa de madeira no Lot. Ouro Verde, com 2 quartos, sala cozo bwc, R$6.000,00 + prest. de R$170,00 (45
parcelas)
* Casa de alvenaria, semi acabada na Tifa Schubert, com 3 quartos, safa, copa, coz., bwc, terreno com

450,OOm2 - R$13.000,OO - nego aceita carro de até R$6.000,OO
* Casa de alvenaria no Jaraguá Esquerdo, com 2 quartos, sala, coz., bwc, lavanderia, área ter c/504,OOm2-
R$15.000,00 - nego aceita troca

.

* Casa mista no Fco. de Paula, com3 quartos, 2 salas, copa, cozo bwc, lavanderia, dispensa, garagem, ter. cl
450,OOm2 - R$25.000,OO, nego aceita carro e casa de menor valor
* Casa de alvenaria no Czerniewicz, com 1 suíte; 2 quartos, sala, coz., lavanderia,bwc, área de serviço,
terreno c/392,50m2 - R$25.000,OO � nego
* Casa de alvenariana Rua Francisco Hruscka, com 1 suíte.Z quartos, 2 sala,scoz. lavandeiria, , bwc, área de
serviço, garagem, churrasqueira, toda murada menos na frente - Ter. 530,OOm2 R$45.000,OO nego
* Casa de alvenaria naVilaNova, com 1 suíte, 2 quartos, bwc, sala, cozo lavandeiria, varanda, ter. c/328,3Om2
- R$ 70.000,00 - nego
* Casa de alvenaria lot. Rozza na Barra de esquina, com 1 suíte c/hidro, 3 quartos, sala, sopa, coz.lavandeiria,
garagem, bwc aquecedor central, energia trifásica, churrasqueira c/laje, piscina. R$75.000,OO
* Casa de alvenaria na Rua do Supermercado Breithaupt na barra, com 3 quartos, sala com lavabo, copa,
COZ., bwc, dep. de empregada com bwc, 2lavandeirias, áreas de festa, churrasqueira, piscina, garagem para
2 carros - R$ 75.00Ó,OO -neg.

* 2 casas de alvenaria defronte a Weg II, com 3 quartos, sala, coz., bwc, lavanderia,
garagem -R$45.000,OO -neg. terrenno com 1.800m2

Estão abertas as vendas no Residencial Miranda com lotes à vista ou financiados, primeiro lot. com
tratamentos de esgoto, localizado próx. ao comércio do Sr.Wingando Meier - Rua BerthaWeege.

Alugo apartamento
térreo com 2 quartos e

demais dependências
Rua Ernesto Emílio

Horst,34. Próx. a

Dalmar. Tratar 372-
0187 ou 975-1187.

Vende-se crédito de

apartamento
Residencial Reinaldo
BarteI. Valor pago
R$5.540,89 por
R$4.000,00 e assumir

financiamento. Telefone
372-1834 na Cohavale
ou 372-3242 recados
com Raimundo.

Yende-se Tempra ouro/

92, completo Valor

12.000,00. Tratar 973-
8804 c/Luis

Vende-se Palio ED 98 -

gasolina, 4 portas,
vermelho córdoba,
limp./desemb. traseiro.
Entr. R$7.300,OO +34x

Precisa-se de vende
dores. Contato com

Tedi no 973-9278.

Precisa-se de
sacoleiras contato no

fone (047) 973-9278
com Tedi.

Precisa-se de re

presentantes com

experiência em vendas
no ramo de confecções
para região de São

Paulo, Rio Grande do
Sul e norte do Paraná.

Tratar na Rua

Joinville,2120_ a partir
de segunda feira ou

pelo 372-2885.

Vende-se . linha de

telefone da Construtel,
tel. na 371-6000 e 371-
5777. Tratar pelo fone
372-2636 com Josefa.

Troca-se ótima casa no

Jaraguá Esquerdo (Rua
Henrique Bortolini,
256) Por casa na área
central. Tratar pelo
fone 372-3332 com

Célia.

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!

OICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
I

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BARBADA!!!
VENDE-SE TELEFONE
CELULAR (linha com

aparelho)
VALOR: RS 480,00

TRATAR: 372-1725 OU 975-1 100

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

AUTOMÓVEIS
.

CARFiOS NOVOS E üSÄÖOS

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421

Fiesta 1.0 96/97 branco Monza SLE 1.8 88/89 verde

Fiesta 1.04 portas. 96/97laranja Apollo gis 90/90 vermelha
Versailles 2.0 gl, 94/95 cinza Palio EL 2 portas 96/96

completo
F1.000 S 94/95 branca

Escort hobby 1.6 93/93 azul

laranja·
Uno Mille EP 96/96 vermelho

Peugeot 405d 95/95 azul

Lançallll_anto
_1__�<�iifidencia1
Lor ,.ZO

CPRO.·
.

.... ... A
.

ClmlÇlO E PWlOAMEIT

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 ·Sala 102 - 1Q andar - Jaraguá do Sul - SC Fone!Fax
371-6310 - Jaraauá do Sul- SC - CR€A/SC 32.786-7

APARTAMENTOS CONFORTÁVEIS E PRÁTICOS,
LOCALIZADOS EM ÁREA CENTRAL, CONSTRUÍDOS EM

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA
-

.

,

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Angelo Schiochet

* 1 Suíte
* 2 Quarto
*BWC Social
* Sala estar / jantar
* Sacadadchurrasqueira

* Copa / Cozinha
* Lavanderia
� 1 Vaga de Garagem
�rea apto.Tipo 01·141,40m2
Area apto Tipo 02 .148,55m2

Agradeço a

Nossa Senhora
do Sagrado.

Coração pelas
graças

recebidas.
A.A.S.

* 7 Pavimentos
* 24 Apartamentos
*Apartamentos de 2
e 3 quartos
* Elevador
* Garagens
* Bicicletário
* Portão e Porteiro
Eletrônico
* Central de Gás
* Instalação de TV a

cabo/Antena
Parabólica
* Fio Terra para
computador

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814

VENDAS:
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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 8 apto. cl 75� demais dep. cl garagem
- R$ 21.000,00 + financiamento.
Edif. Resid. Amizade - 1º andar bloco 8 apto. c/3 qtos demais dep. cl
garagem - R$ 17.000,00 + financiamento.
Edifício Jaraguá - 13º andar - Apto. 135 - 2 quartos demais dep. cl
garagem. R$ 25.000,00 + financiamento.

CASAS
ILHA DA FIGUEIRA -Casa em alv. cl 140�emterrenoc/5.250�- R$
75.000,00.
VILA NOVA Excelente casa em alv. cl 227m2 em terreno cl 321m2, 3
qtos, sendo uma suíte. próx. ao Fórum. - R$ 150.000,00
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176� - 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. cl 103� emterreno c/286�, 3qtos,
demais dep. - R$ 53.000,00
SÃO LUIZ - Casa em alv. semi-acabada, cl 120� em terreno CI 364m2
- H$ 25.000,00
SÃO LUIZ - Casa em alv. cl 121� em terreno cl 420m2, 4 qtos, demais
dep. - R$ 40.000,00
SÃO LUIZ - Casa de esquina em alv. cl 160� em terreno cl 589�,
próximo ao Caic - R$ 34.000,00 e assumir financiamento (somente de 3
anos e 8 meses). Aceita-se carro.

ANA PAULA III-Casa em alv. cl aprox. 91� em terreno cl aprox. 322m2
- R$ 26.500,00
VILA RAU - Casa em alv. cl 130m2 em terreno cl 572�, 3 qtos., demais
dependências toda murada, garagem para 2 carros - R$ 37.100,00
AMIZADE - Casa em alv. cl 150� em terreno cl 470� - 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 420�, 4
quartos e demais dependências. R$ 40.000,00

Vende-se Gol CL 91, gasolina. Tratar: 372-
1085.

Vende-se Passat LS/82, gasolina, cinza
metálico R$ 2.500,00. Tratar: 371-8246.

Vende-se TV em cores 20" com controle remate

Philips, valor R$200,00. Tratar: 371 8246.

Vende-se casa mista no centro de

Massaranduba, com 90m2, terreno com 532m2.
Valor R$17 mil ou troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul. Tratar: 371-8246.

Vende-se Logus GL 94, com ar condicionado,
gasolina. Tratar pelo fone 372-1085.

Doa-se barro pra retirar no local, em

Guaramirim próximo ao boliche Tratar: 372-
3225 com Adão.

Informamos a quem de direito, que no

dia 20/11/97, foi protestado indevidamente
à duplicata n° 88847, no valor de

R$2.785,49 contra Elmo Comércio e

Transporte Ltda. a qual reiteramos nossas

desculpas.

Plasvale Ind. de Plásticos do Vale Ltda.

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 Epitáeio Pessoa. Terreno cl 1.548m2

edificado cl casa de material e outras benfeitorias.

JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno.e/

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

benfeitorias - R$ 15.000,00

JOÃO PESSOA - Terreno c/ aprox. 471 m2 sI

benfeitorias.R$7.700,00.
CENTRO - Rua Amazonas terreno c/ 388,50m2 sem

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

próx. Weg I - R$ 60.000,00

CENTRO-Terreno medindo 465m2 sI benfeitorias, próximo
a Prefeitura - R$ 26.000,00

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

Colégio São Luís - 3º andar - sala cl 53m2 - R$ 20.000,00

e sala c/88m2 - R$ 39.000,00

6· I 371-7931
Irasso Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA. VENDE· ADMINISTRA

r Imóvel Area m- Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. Preço R$ Informações Gerais '\

Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alven. 152 2 1 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven: 115 3 - I Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 98 3 - I Rau R. 363 - Próx. Renascença 30.000 Aceita casa em Joinville
Casa Alven. 170 3 - 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis
Casa Alven. 120 3 - I Rio Molha R. da Gruta (8' Capela) 40.000 Terreno 3.000m2 )negocia)

Apto. Pronto 273 4 2 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 130 3 1 1 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto. Pronto 80 2 - 1 Amizade Res. Amizade - I ° andar 11.000 + CEF (R$ 340,00 pl mês)
Apto. Pronto 90 2 - 1 Centro Ed. Iuliana - 2° andar 53.000 Quitado
Apto. Pronto 90 3 - I Amizade Res. Amizade - 1° andar 13.000 + CEF (R$ 415,00 pl mês)
Apto. Constr. 85 3 I I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 18.0 x 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 630 18.0 x 35.0 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II' 20.000 Parcelado
Lote 386 18.3 x 21.0 Versalhes Rua 679 - Versalhes I 13.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 425 17.0 x 25.0 Iuventos Rua Guilherme Hass (esq.) 11.500 Negociáveis I Parcelado
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova . Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x 250
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Frente para duas ruas
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 1300 43.3 x 30.0 Molha 800mts. após ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 - 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Lotes 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 150000 150 x 1000.0 Schroeder Estrada Estação Celesc 65.000 NascentelLagoa/Pasto/Casa

VOCÊ QUERcCONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ???

.'-
ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!

,,/
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LUIZ ARTHUR PERES/AUTO PRESS
A Honda preferiu não arriscar muito ao se instalar no Brasil como montadora de automóveis. Para inaugurar a nova fábrica de carros em Indaiatuba,

São Paulo, escolheu o Civic, o modelo mais vendido da marca em todo o mundo, inclusive por aqui. Mas como se não fosse suficiente, o modelo
também estréia em um segmento marcado pela defasagem.A única exceção no mercado nacional de médios-grandes é oVectra da General Motors,
que foi reestilizado no ano passado. Os outros modelos já começam a sentir o peso dos seus mais de cinco anos de estrada, como o atual Santana da
Volkswagen. Ou então, o Fiat Tempra, que deve ser substituído pelo Marea este ano.

A falta de renovação dos modelos que permeia o mercado de médios-grandes fabricados no Brasil pode até dor uma ajudinha à carreira do Civic
verde-amarelo. Foi o que aconteceu com o Vectra, que com a remodelação abocanhou a liderança do segmento. Porém o sedã da Honda nem

precisaria desta ajudinha. Mesmo em mercados mais competitivos que o brasileiro, ele se sai bem. É o que acontece no disputadíssimo mercado norte
americano, onde o Civic está entre os 10mais vendidos e desbanca pesos-pesados como Chevrolet Cavalier e Toyota COrola.

O modelo fabricado no Brasil desde outubro do ano passado apresenta as mesmas virtudes do modelo estrangeiro: motorização moderna, desenho
atual e requinte interno. Mas por aqui estas qualidades ganham destaque diante dos cjefasados médios-grandes brasileiros, o que leva a Honda a

almejar, já em 98, 5% do segmento.
O modelo traz motor com tecnologia apurada pela Honda na Fl, enquanto adversários como o Santana ainda exibem, por exemplo, jurássicOs

quebra-ventos. E nem por isso o preço do sedã da Honda é tão maior que dos concorrentes. Principalmente diante do Vectra, que por ser o mais
. .rnoderno. é o que possui melhores condições de brigar em pé de igualdade com o recém-chegado modelo.

.

Se forem levados em consideração todos os itens de requinte, o Civic é até um pouco mais barato, Ele custa a partir de RS 27.526, na versão LX B,
contra os RS 24,158 iniciais de umVectra GL, Só que o carro da Honda já vem de fábrica bem equipado, com itens como direção hidráulica, trio elétrico,
toca-fitas e airbag duplo, Ele fica devendo somente o ar condicionado, que é de série nas versões supertotes. O carro da GM traz como maiores
requintes a trava central e a direção hidróullco. Na mesma configuração do Civic, o Vectra não sai por menos de RS 28 mil.
O Civic mostra que se depender da motorização e do acabamento pode se dar trabalho aos concorrentes em 98. Mas ainda tem que ampliar o tímido
número de revendas da marca, Hoje são 23 em todo o Brasil, pouco diante das mais de 400 da General Motors, por exemplo, Por isso, a Honda tem a

otimista meta de ter, no final deste ano, 60 concessionárias, .

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

Regata Moto
$u.a� d!fJ/V2J1l

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

371·2111
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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Perigo iminente
POR ROGÉRIO LOURO AUTO PRESS
As ruas das cidades

brasileiras são uma espécie
de vitrine para automóveis
de váriasmarcas e modelos.
Há quem admire os so-nhos
de consumo à distância.
Mas há também, quem não
se contenta só em achatar
o nariz no vidro e tenta levar
o carro dos ou-tros para um

passeia muitas vezes sem

volta. A ação dos amantes
, do alheio cresceu cerca de

10% em 1997 nas cidades
grandes e afastam de seus

donos cerca de 1,8% dos
carros em circulação a

cada ano.

.
Se a média, levantada

por polícias de vários esta
dos, for aplicada sobre a fro
ta total do Brasil - cerca de
17 milhões de veículos -,

nada menos do que 300 mil
veículos foram furtados e

roubados no ano passado.
j O estado de São Paulo tem

quase metade da frota e

. também metade dos rou

bos: cerca de 160 mil au
tomóveis em 97. No Rio, ou
tros 40 mil. A rigor, ninguém
está livre de perder seu car
ro. Mas há motoristas que
correm mais riscos por ter um
veículo do time dos preferi
dos pelos gatunos.

Na seleção dos margi
najs tupiniquins, a preferên
cia disparada é para o Gol.
"Ele representa cerca de
15% de todos os veículos fur
tados e roubados", afirma
Rubens Recalcatti, de-lega
do da DP de Roubos e Fur
tos de Veículos de CurititSa.
Esta média praticamente se

repete em todo o país.
A atração fatal entre

ladrões e o Gol tem justifica
tivas. "Por ser o mais vendi
do, a procura pot'peças de
reposição no mercado
paralelo é maior", explica
Anderson Pires, delegado

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

Roubo de automóveis cresce e alguns modelos se destacam como

os preferidos dos ladrões

o

11
IJ

d

c::z:,J •.

dosdeleqoclo de roubos e é a Kombi. O velho .utilitário
furtos de Belo Horizonte. O é bem-cotado pela
Gol ainda serve como base mecânica fácil e pela ca

para modelos transforma- pacidade de doar peças
dos. como os bugies e até para transformações e de
ultraleves. Mas o carro tem virar buçle.o que acontece
outros atrativos. "Ele tem também com o Fusca.
venda mais fácil por causa A Volks também se

do preço baixo", comple-
.

destaca nos carros nacio
menta Hélio Novaes, vice- nais mais requintados. "En
presidente de produção da tre os modelos mais caros,
Sul América Seguros. o ,Santana é o mais rouba-

A filosofia larapiana, em do", afirma Rubens Recal
dar preferência à liquidez cottl. de Curitiba. Neste
do produto, dá ao Uno um caso, a fama da mecânica

lugar de destaque. É o seg- fácil da Volkswagen e o

undo modelo mais roubado mercado de reposição de
do país pelos registros do peças atraem os ladrões.
CNVR, Cadastro Nacional Já o Tempra é preferido
de Veículos Roubados. No pelos marginais que utilizam
ranking do CNVR o terceiro os carros para cometer rou
carro mais roubado do país bos e sequestres. por sua

velocidade e por não chamar

atenção da polícia. Mas a dis

crição nem sempre é o obje
tivo. Por isso, os proprietários
de importados não estão a

salvo da sanha dos ladrões.
A maior diferença é que,

enquanto os nacionais são fur
tados, osmodelos estrangeiros,
por terem sistemas de se

gurança mais eficientes, costu
mam ser roubados. Ou seja: o
dono é convencidoa entregar
o carro. O fato de os importa
dos serem caros é contornado
via Paraguai e Bolívia, onde .

costumam ser trocados por
drogas e armas. Só no Para

guai. quasemetade dos 400mil '

carros do país foram roubados
de outros países, principal
mente do Brasil. Mas o próprio

(p .... IJ.

mercado nacional começa
a absor-ver uma parte do rou

bo."O desmanche aumentou

por causa da falta de peça
de importados", enfatiza Lú
cio Marques, conselheiro da

Fenaseg - federação que.
reúne as seguradoras.

Os importados mais rouba
dos são utilitários. "O Jeep
Cherokee e oMifsubishiPaje
ro e L200 são os preferidos",
afirma Lúcio Marques, A

preferência é exatamente a

da Bolívia e do Paraguai.
onde as estradas desnivela
das podem sermelhor enfren
tadas com estes rnodelos.Jó
os Mercedes, além de serem
enviados para fora do país,
são apontados como os

preferidos pelos desmanches,

AGORA, PARA A SUA COMODIDADE, ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO.

rfl
TFXACOSYSTEM 3. A GIlANDF YENCEDOIlA NO TESTEDA /lmSTA QVAT/IO /IODAS - 1160STO/97. (047) 372.0105
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Uno ELX 96 preto
Tempra Bv 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 B9 azul
Escort XR3 B9 cinza met.

Gol B9 vermelho
Monza automatie BB bege met.

Selina BB verde met.

Del Rey B7 prata
Del Rey Guia B6 bordô
Chevette B6 bege met.

Chevette B6 branco

Voyage B6 vermelho
Escort B6 vermelho
Uno B5 branco
Selina B4 azul
Chevette B3 branco
Fiat 147 B3 branco
Fiat 147 B2 verde
Pick Up Willis 76 verde
Brasflia 74 bege
CSX750 90 cinza met.

XL250 B3 verde

R ....a J�inV'ilie n23573
F�ne(047)37�-ga22
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Estréia antecipada DMJlGAÇÃO

A Fiat antecipou a estréia brasileira do Marea. O modelo, que vem para substituir o
Tempra, chega ao mercado nacional até junho.A princípio, a previsão era do Marea ser

lançado só no final do ano. Algumas unidades do carro já foram, inclusive testadas em

estradas do Norte e Nordeste brasileiro e da Patagônia argentina. O início da produção
do Marea sedã esta previsto para março. A versão perua também será comercializada"
por aqui, mas será importada da Itália.

O Marea vendido no Brasil será equipado com propulsor 2.0 de cinco cilindros e 20
válvulas com 147 cv. Para a Argentina, a Fiat reserva versões de menor fôlego: um motor a
gasolina de 1.6litro 16 válvulas com 103 cv e outro turbodiesel de 1.9litro com 75 cvAfínol
de contas, do outro lado da fronteira, o diesel é liberado para carros de passeio e os
motoristas não têm tanta tara por velocidade como os brasileiros.

. Tecnologia magnética Novidade silericiosa
Depois dos trabalhosos toca-fitas de AHondaCBX200Strada98estáchegando

bandeja e das frentes destacáveis, o último às concessionárias com algumas novidades
nome em tecnologia anti-furto para som silenciosas. Para adequar-se à legislação

.

automotivo é a utilização do cartão vigente para veículos automotores, a

magnético codificado. No Brasil, a ressonãncia do motor da moto foi reduzida,
Blaupunkt promete ser a precursora desta tornando-a mais silenciosa. Com o mesmo

evolução com a linha Key Cord de toca- objetivo, o escapamento da motocicleta foi
fitas e CD players, que deve chegar às lojas redimensionado, com seu barulho igualmente
em junho. reduzido.

Além de impedir o funcionamento do A moto, porém, não sofreu alterações em
som, quando não está inserido na seu design. As mudanças visuais na CBX 200
aparelhagem, o cartão magnético traz um Strada resumiram-se a novas cores - verde,
microchip que pode armazenar uma série vermelha e roxa, todas metálicas.Ela continua
de informações. Ele grava memórias de vindo equipada com o motor quatro tempos
rádio AM e FM, sequência de músicas do de 196,5 cilindradas que rende 18,1 cv de
CD e a cor do display, que possui 16 potência a 8.500 rpm. O preço público
tonalidades do-verde ao vermelho. sugerido do modelo é de RS 4.470,59.

Latoaria, Pintura e Mecânica
. TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO .

.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU tJSADO.

AUTO NOVO
VEíCULOS

R. JOINVILLE, 2050

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

"PNEUMANIA "

'A
. PROMOçAo QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS D� CIDADE

PNEUS, AMORTECEDORES, MOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL
.,.

, .'c' ''1 \�.f&"i4�'"'''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''1la''''''1l.'''''
:.',·.c.;;··.·.> ..7:fh'1f'Jl'iflil':II'.II'..,..........,...,....."JI•

.
,.' ;«c;S;i('("J::flfiWN _._�•••.,.••_

F=» .-. e ._. !i:EEi '. ",."';"'*;f>'1h:a'i"��\\',..,.,." ..,,.,........�_1L....,,..1IL.

AV. GETÚLIO VARGAS, 712· FONE-31Z-1199 311-01.1 - S08 NOVA DIREÇAO
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Civic EX. Durante a avaliação
por trechos urbanos e ro

doviários, o modelo obteve a

boa média de 9,2 krn/l,
O segredo do bom
desempe-nho do motorzinho
do Civic EX chama-se Vtec.
Trata-se do comando de vál
vulas variável desenvolvido
pela Honda nas pistas de
Fórmula 1, e acabou che

gando aos carros de série.
Este sistema permite a vari

ação do tempo de abertura
e fechamento das válvulas

Prova de comportamento
------------------'---------------

Honda Civic brasileiro esbanja tecnologia de ponta e contrasta
com concorrentes defasados

JORGE ROORIGUES JORGE/CARTA Z NOTIcIAS

Quando a Honda anun

ciou o lançamento do Civic
brasileiro no fim do ano pas
sado, a dúvida que pairou no

ar foi se o carro seria igual ao
modelo estrangeiro. Afinal de
contas, os carros fabricados
no Brasil nunca tiveram uma

imagem muito moderna e já
foram inclusive classificados
como carroças por um presi
dente da República. O Civic
ainda deve conviver com
esta indagação por algum
ternpo. até conquistar ou não
a confiança dos consumi
dores. Porém, se depender do
comportamento dinâmico do
modelo EX, ele não fica de
vendo nada ao Civic impor
tado: continua cheio de

fôlego, estável e macio.
Quem assume os co

mandos do carro não conse

gue distinguir se está em um

veículo nacional ou importa
do. Ao virar a chave, o motor

gira sereno e siiencioso e a

boa impressão continua. A

posição de dirigir é relaxada
e deixa o motorista à vonta
de poro aproveitar o bom
desempenho do carro, que já
surge Jogo que se -orroncc

com o carro. Apesar das 16
válvulas, o desempenho do
sedã na cidade é ágil. já que
os giros sobem rápido. Logo,
o ponteiro do tacômetro está

nos 2.500 rpm, que é quando
o Civlc passa a exibir um

torque mais voraz.
A agilidade do mode

lo se repete na hora de esta

clonet, graças ao bom curso

da direção. Só não é perfeito
por que a visibilidade traseira
nas manobras é muito redu
zida, o que pode ocasionar
arranhôes nada bem-vindos
no pára-choques traseiro. A
costumeira lerdeza dos mo

tores multiválvulas em baixos

giros só se faz presente nas re

tomadas de velocidade, que
nãp raramente acontecem

justamente abaixo das 2.500

rotoções. Aí não tem jeito:
para quem não tem muita

paciência ou está com pres
sa, o negócio é reduzir a mar

cha. Não chega a ser uma

tarefa árdua,já que o conjun
to embreagem/câmbio é
macio e permite engates fá-
ceis.

O que não tem muito
remédio durante as ultrapas
sagens é o ruído excessivo do
motor, que invade o habi
táculo em doses maiores que
o desejado, mesmo com as

janelas fechadas. É o preço
que se paga para chegar
mais rápido c velocidades
mais altas. O modelo alcan

ça os 150 km/h sem proble
mas. Para a máxima de 190

km/h, é preciso um pouco
mais de insistência, mas não
é nenhum sacrifício.

O barulho do motor
contrasta com o comporta
mento macio do carro quan
do em contato com a bura

queira generalizada das ruas

tupiniquins. Na medida do

possível. o que nem sempre é
fácil. o Civic absorve bem as

irregularidades do piso. E o

melhor é que essa mesma sus

pensão que transmite confor
to também garante a se

gurança nos traçados sinuo
sos. Nas curvas, a carroceria
se mantém neutra e inclina

quase nada. O modelo até
parece que vai sair de trasei
ra com facilidade. Mas tudo
não passa de uma falsa im

pressão, que desaparece an

tes do meio da curva. E nem

chega a transmitir inse

gurança.
Os freios também dão

sua contribuição para a se

gurança e não deixam as ro

das travarem .. Pena que, du
rante a frenagem, o sistema
ABS deixe chegar ao pedal de
freio um pouco de vibração,
comum nos primeiros sistemas
anti-bloqueio, que pode as

sustar os mais desavisados. Por
outro lado, mesmo os mais

desligados não vão se assus

tar na hora de reabastecer o

de acordo com o regime de
rotaçôes do motor, o que/

,

garante o melhor enchimen-
to dos cilindros.

O resultado é uma potên
cia .específica - quantidade
de potência que cada litro de
um motor - de até 100 cv/lltro,
como acontece no Civic VTI
1 .6, que tem 160 cv. No EX, o
Vtec atua somente nas válvu
las de admissão. Mesmo as

sim, ele só perde para o Vec
tra 2.0 16V de 141 cv e para o

Tempra 2.0 turbo com 165 cv.

Proteção de Fibra interna, lona marítima e

capota de lona para todos os modelos de

Píck-Up. Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e FIOOO

CIVEL - ... O ANOS
Rua Joinville, 2757

.

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

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor 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 Reinoldo 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 PastorAlbertaSchneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados 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
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

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

--- .,
-
-
-
-
-
-

_ �n�
_TERRENOS

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

_30x· total R$ 10.000;00
· Terreno no Residenciallmperador, Rua João J. Ayroso· R$ 8.000,00

_entrada + 30 x de R$ 233,33· Total R$ 15.000,00 _• Terreno no Reseidencial Miranda, Rua Bertha Weege,' a partir de

_ R$ 5.500,00 à vista

_• Terreno cl 3.632,00m2, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado

_Breithaupt
da Barra- R$ 120.000,00

_• Terreno cl 160.000,00m2, Tifa da Alma, Rio Cerro II . R$ 70.000,00

PARA ALCANÇAR UMA

GRAÇA
Num lugarmais alto que a sua cabeça
acender três velas brancas numprato
com água e açúcar, para os três anjos
protetores (Rafael, Miguel e Gabriel)
e fazer pedido. Em 3 dias você

alcançará a graça. Mande publicar
no 3° dia e observe o que acontece

no 4° dia.

Agradece A.R. T.

RiJa Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246

Fones/Fax:
372-0363 - 371-0091

Plantão 24 horas
Cei 973-3999

Jaraguá do Sul - SC

r--
CRECI Nº 1589 J

-
-
-
-
-
- FONE: (047) 372-2734

_ SiTIOS , _• Sítio cl 55.000,00m', edificado cl uma casa em alvenaria. de 150m2,

_localizado
no Rio da Luz II, próximo a Sociedade Aurora, •

R$_30.00q,00

_ CASAS
'

_· Casa de alvenaria ell54m2• 4 quartos, garagem. Rua Francisco

I Hruschka, início do asfalto- R$35.000,00 _• Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem, terreno c/l.000,00m2, Rio
Cerro II, defronte para o astalte- R$40.000,00

I . Casa de alvenar.ia c/66,00m2 e terreno c/2.500,00m2, distante 1.800 _
metros da Malwee· R$27.000,00 •

I . Casa de alvenaria cl 170,00m2, 3 quartos, 1 surte, piscina, garagem, _Rua Feliciano Bortolini, atrás do Supermercado Breithaupt • R$

le�� _
LOCAÇÃO
I . Sala comercial c/20,43m2, Rua Angelo Rubini, 1197 • R$ 170,00 _

• Sala comercial c/40,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197 • R$ 350,00

_• Sala comercial cl 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972 • R$ 270,00 _• Saía comercial cl 30,00m2, Rua Angelo Rubini, 309· R$ 1,50,00

_
. Sala comercial cl 33,48m2, Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da

_
.

Barra- R$ 280�00
• Sala comercial cl 50,OOm2, Rua Pastor Albert Schneider, na Barra

I (Perto do Bom Preço) • R$ 220,00 _• Sala comercial cl aproximadamente 15,00m2• R. Angelo Rubini, 518

I
. R$ 100,00 _• Galpão em alvenaria cl 110,00m2, Loteamento Ouro Verde > R$
300,00

I . Apartamento cl 2 quartos, lavanderia, garagem, Lot. Papp, na Barra I
· R$ 290,00

I . Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua João J. Ayroso, 2412 . R$_350,00

I
. Apartamento c/3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider, _1187· R$ 270,00

I
. Casa de madeira cl 3 quartos, garagem· R. Afonso Hanemann, na

_Barra- R$ 225,00
• Casa de alvenaria cl 2 quartos, Ribeirão Grande da Luz, 1523,

I próximo a Csval- R$ 150,00 . I• Casa de madeira cl 4 quartos, BWC, Rio Cerlo II • R$ 200,00

I
. Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, RuaWolfgang Weege, Iperto da Malwee • R$ 200,00
C di' cl 3 rt L t R á B R$ 300 00.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
ReC. 001· Lote n° 046· Lot. Luis Manfrini . Jaraguá Esquerdo-

R$I8.500,00
ReC. 002· Lote n° 047· Lot. Luis Manfrini . Jaraguá Esquerdo·
R$ 8.000�00
ReC. 003 • Terreno cl 1.540m' • Próx. Sear • Centro .

R$ 100.000,00 '

ReC. 004 • Terreno cl 5.184m' • Rua 199 (Vila Nova) •

I
�!r.':7����eno cl ss.ooo.ooor . Rio Molha (ao lado da Gruta)· IR$ 60.000,00
ReC. 008 • Terreno cl 537,00m' Loteamento Versalles (lote n° 053) •

R$ 15.000,00
ReC. 010 . Lote n° 002 Lot. Ana Paula II • Rua 209 cl asfalto·
R$ 15.000,00

I
��rr���,�x25,50 Rua Antonio Ziemann (Guaramirim) •

ICASAS
ReC. 013 • casa madeira cl 48,oom' Ana Paula III • R$ 15.000,00
ReC. 014· Casa em Alvenaria cl 280,oom' próx, Condomínio Azaléias
• R$ 80.000,00
ReC. 017 • Casa mista cl 100m'· Rua 209 • Francisco Hruschka • R$
21.000,00

I :=:.}::�1�:s::: ::::a'I:u•a::::2o���e:::.: ;�:::::: I• R$ 15.000,00
Ref. 021· Casa alvenariacl75m'· Ouro Verde (nova) cl financiamento
• R$ 32.000,00
ReC. 024 • Sobrado com área de 388m' • Na Rua João Stein
ReC. 025 -Casa de 60m'Iote nO 180 Ana Paula IV • R$ 14.000,00

OFERTA

I
Rer. 022· Terreno com 730,00m' (Plano) Ana Paula IV·

I
R$ 10.000,00
ReC. 030· Terreno com 5.850,00m2 em Garibaldi c/2 casas de alven.
uma cl 100m' outra cl 170. Aceita-se imóvel de menor valor· R$
65.000,00

COBERTURA
ReC. 023 • Edifício Argus com 250,oom'· R$ 180.000,00

.

LOTES FINANCIA:DOS

I
Loteamento Cirilo Zangheline

Loteamento Ouro Verde ILoteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cristovão II
Residencial Framboyant
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

VENDE:
APTO.: Edifício Maguilu, com 2 quartos, sla, cozinha, área de serviço e

garagem.

APTO: Edifício Virgínia com 2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, área
de serviço e garagem.

CASA ALV.: c(3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço e

garagem, Rua José Picolli

CASA ALV.: cll suíte, com hidromassagem, 2 quartos, 1 banheiro, sala,

copa, cozinha, área de serviço, churrasqueira, dep. de empregada e 2

garagens. São Luis.

CASA ALV.: com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, área de

serviço e garagem. Jaraguá Esquerdo.
CASA ALV. com 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, área
de serviço, dispensa, churrasqueira e garagem para 3 carros. Vila Lalau.

CASA DE ALV.com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, área de serviço
e garagem. Toda murada Vila Rau.

CASA ALV. com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço,
dep. empregada, churrasqueira e garagem. Centro

TERRENO: cl 346,50m2 Bairro Amizade

TERRENO: cl 3l9,OOm2 Residencial Miranda

TERRENO: cl 450,OOm2 Bairro Amizade

TERRENO: cl 450,OOm211ha da Figueira

OFERTA
2 computadores Monydata 386 - R$500,00
(cada)
2 Leitor ótico Spectra Physics VS1.200 - R$

750,00 (cada)
1 Leitor ótico Spectra Physics SP 400 - R$

400,00 (cada)
2 Imprecheq s/teclado - R$ 390,00 (cada)
2 Monitor c/ teclado R$ 25{J,00 (cada)
1 aparelho Fax Panasonie R$ 300,00
1 Estabilizador BK Trusting 3,5 kva (preço a

combinar)
1 cofre Metablas 1.40x50 - R$490,00

Contato pelo fone: 372-3647

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

372-3090

NSEN

CREC11873.J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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

Entrada de R$ 33.319,00 eprestações de condomínio construção de 2,23
Cub's (R$ 953,68) - previsão de entrega de chaves 03/99

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif_ Dianthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,BOm2, c/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira 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 B01 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de

festas, piscina - Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edifício Amarillis • Rua Ângelo TorineIli • Vila Nova

Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada clchurrasqueira - Entrada de R$33.319,00 + assumir prestações de
ondomínio de 2,23 Cub's (R$954,46) - término previsto para 03/99
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari • lat da Rua Amazonas (SCAR)
: Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.562,23)/mês.
Residencial Tutips » R. Angelo Schiochet
- Apto 601 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entrada R$ 23.500,00 + assumir parcelas de 2,04 Cub's (B73, 14) - término

previsto abril/2000
- Apto. cl sóíte + 1 quarto e demais dep. Entrada R$ 1B.653,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,650 Cub's

(706,21) - término previsto para abril/2000
CASAS

- Casa alv. c/3 quartos, c/1BO,00m2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau:
- Casa alv. cl 156,00m2 + 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, c/11 0,00m2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa -

R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa alv. cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.

TERRENOS
- Terreno cl 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 pçr casa ou apto.
- Terreno c/7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 3B.000,00
- Terreno cl B6.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - R$
BOO.OOO,OO
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - VilaHau - R$15.000,00
- Terreno de esquina cl B99,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 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, 1Bm2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.00.0,00
- Lote cl 6B7,00m2 - R. Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- Lote cl 560,,00m2 - Lot. Campo Sampieiro - Jaraguá Esquerdo - R$20.000,00 - Parcela-se

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

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) •

- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 2BO 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. terreo com 2 quartos e demais dep. Rua Antonio Carlos Ferreira, 950
- Apto com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício Isabela
- Casa com 3 quartos e demais dependências - Rua Adolfo Tribes.
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MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
CREC/1667-J

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

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

R$ 30.000,00 - Aceita apartamento.
EOITDRA

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

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

I

Editora CP Ltda.
Casa de alvenaria cl 252m2 :- Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da

Figueira - R$ 60.000,00 - Aceita carro.

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

praia, no Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 Composição a laser
Fotolito

Impressão em off-set
VENHA NOS FAZER UMA VISITA

- aceita carro.

Terrenos:
Terreno cl 365m�, 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
ASaEaSORIA EIl RH

TECELÃO

ZELADORA

DIAGRAMADOR

VENDEDOR DE
CONSÓRCIOSELETRICISTA

MECÂNICO MONTADOR

TÉCNICO ELETROTÉCNICO

SERRALHEIRO

TÉCNICO DE
LABORATÓRIO PLENO

(ELABORAÇÃO DE BEBIDAS)

REVISORA

TÉCNICO DE SEGURANÇA

MONTADOR DE MÓVEIS

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 eiaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevençóo
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

Controle Médico da Scúde 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
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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" 21.488 de 14-01-1998 -

VALMIR KLABUNDE E ROSELAINE VOLKMANN -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, nascido em Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz I, nesta
cidade, filho de Otavio Klabunde e Regina Klabunde.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de vendas, nascida em Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Marcos
Valdir Girolla, 132, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Adelino Volkmann e Dirce Georg Volkmann.

EDITAL N° 21.491 de 16-01-1998
VALDECIR DEMARCm E CINARA KÖHLER -

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em JGS lO, Vila Chartes,
nesta cidade, filho de Francisco Demarchi e Terezinha Demarchi-
Ela brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em JGS lO, Vila Chartes, nesta
cidade, filha de Antonio Köhler e Leonita Fodi Borchardt -

'

EDITAL N° 21.492 de 16-01-1998 -

REGINALDO APARECIDO ARRUDA E ANA LIA ZIEHLSDORFF -

Ele, brasileiro, solteiro, encartador, natural de Cambé, Paraná, domiciliado e residente na Rua Rio Grande do
Norte, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Antonio Carlos Arruda e Amélia de Fátima Arruda.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de classe, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Rio Grande
do Norte, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Augusto Ziehlsdorff e Rowena Ziehlsdorff.

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 CUNHAGOMES Tabeliã eOficial 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:

Aliment. Chiodini Ltda., R. Ana Zacko, 100 - Nesta;
Ataliba Cozinha Indl. LT. Arweg, R. Joinville, 2633 - Nesta;
Antonio Valtoir da Silva, R. Jacob Gesser, sln, frente n° 271, Cond. Champagnat - Nesta;
Aldo Jurgensen - Nesta;
Antonio Nascimento F. Fiação ME, Rodovia SC, Km 06 - Nesta;
Bertoldo Hinsching, R. Ano Bom - Corupá;
Bertoldo Hinsching Tr. Rod. Cargas, Estrada Ano Bom, sln - Corupá;
Bar do Gaúcho Ltda., R. 651, n" 96 - Nesta;
Berrenildo Antonio Berthi, R. Leopoldo A. Gerent, 225 - Nesta;

-

Calce & Leve Calçados Ltda., R. Marechal Deodoro da Fonseca, 600 - Nesta;
Centro Educacional Sigma, R. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
Comércio de Tintas MC Ltda., R. Procópio Gomes de Oliveira, 1550, s. 12 - Nesta;
Confecções H. Marq. Ltda., R. Guilherme Weege, 22 - Nesta;
Construaço Ind. e Com. Ltda., R. Antonio Gesser, 74 - Nesta;
Cecilia Scheuer Campregher, R. João Januário A)lfoso, 553 - Nesta;
Churrasqueiras Langer Ltda. ME, R. 591 - Nesta;
Claus Julio Ehlert, R. Acre, 253, Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Cleni A. lanuki Mariano ME., R. Antonio J. Macedo, lote 59 - Nesta;
Comercial Lange LIda. ME, R. Mal. Castelo Branco - Schroeder;
Comércio de Gen. Alimentícios Nelza LT., R. Acre, 133 - Nesta;
Com. de Mal. Construção May Di Ltda., R. Carlos Frederico Ranthum - Nesta;
Comércio de Sucatas Saguaru Ltda., R. Bernardo Dornbusch, 1020 - Nesta;
Comércio de Sucatas Saguaru Ltda., R. Bernardo Dornbusch, 1020 - Nesta;
Condutron Ind. Eletromecânica Ltda., R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta;
Carlos Alberto Roweder, R. João Januário Ayroso, 1005 - Nesta;
Celio Cristóvão, R. Barão do Rio Branco, 760, Ed. Schiochet, Al301 - Nesta;
Dalto Heller, R. Francisco Neves, sln - Corupá;
Dilmar Paholski, Estrada Izabel Alto, sln - Corupá;
Diva Antunes - Nesta;
Eletro Produtos Wersta Ltda., R. Exp. Gumercindo da Silva, 452 - Nesta;
Eletro Produtos Wersta Ltda., R. Exp. Gumercindo da Silva, 452 - Nesta;
Elizabet Hannemann Ltda., R. Jorge Lacerda, 41 - Corupá;
Escalametro Edwi Ltda., R. Pref. José Bauer, 134 - Nesta;

timo dolo �special, merece algo muito especial
VeNna cONnecer. ..

.e:1.

,

Importados']
Presentespara todas as datas

Elevadores Jaraguá Ltda., R. Roberto Ziemann, 2201 - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda., CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 1493 - Nesta;

, Evaniar Produtos Têxteis LIda. ME, Rod. BR-280, Km 75 - Nesta;
Euripedes M. Arruda, R. 774, n° 66 - Nesta;
Euzebio Prestini, R. Vergilio Moretti, 105 - Nesta;
Fundição Vitória Ltda., R. Major Julio Ferreira, 319 - Nesta;
Fabiana Pacheco, R. Angelo Rubini, 2384, Cx. P. 317 - Nesta;
Guaramirim Acab. Têxteis Ltda., R. Jorge Czerniewicz, 590, - Nesta;
Genesis Com. e Rep. Ltda., R. Barão do Rio Branco, 278 - Nesta;
Guachitos Com. Distr. Prod. Alim. Ltda., R. Alagoas, 80 fundos - Nesta;
Gilmar de Souza, R. 907, s/n, Barra do Rio Cerro - Nesta;
Horácio José Pauli, Rod. BR-280, Km 71, CX. P. 229 - Nesta;
Ind. Com. Ewald Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484 - Nesta;
Indústria e Comércio Ewald Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484 - Nesta;
Ind. Com. Ewald Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484 - Nesta;

.'

Indústria de Máquinas KP Ltda., BR-280, Pref. Engelbert Oeschbert, 2225 - Nesta;
liga Brandt ME, BR-280, Waldemar Grubba, 5249 - Nesta;
Ind. Com. de Móveis Dom Maria Ltda., Estr. Duas Mamas, s/n - Schroeder;..
IIson Glei Carvalho, R. dos Imigrantes, sln - Nesta;
J.T. Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601 - Nesta;
J.T. Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601 - Nesta;
J.T. Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601 - Nesta;
Jaraguá Fabril SIA, R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Joakes Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Joakes Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Joakes Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Jocar Auto Peças Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1589 - Nesta;
Jocar Auto Peças Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1589 - Nesta;
Julicel Ótica Ltda., R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 2, sala I - Nesta;
Juvenal Pahoiski, R. 226, lOS, Água Verde - Nesta;
João Putka, R. 4265, sln, Ilha da Figueira -Nesta;
José Borges, Estrada Poço Dantas, sln - Nesta;
José de Oliveira, R. Rudolfo Tepesse, sln - Guararnirim;
Kafam-Tex Têxtil Ltda. ME, Estrada Silvado, sln - Schroeder;
Keretch Ulbrich Ltda. ME, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067, sala 3 - Nesta;
Katam-Tex Têxtil Ltda., Estrada Silvado Duas Mamas, sln - Nesta;
Kafam-Tex Têxtil Ltda., Estrada Silvado Duas Mamas, sln - Nesta;
Liga Ind. Serigráfica Ltda., R. Joinville, 1317 - Nesta;
Lucrecio Renato Borges de Lima, R. Frederico Curt A. Vasel, 145 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda., Av. Marechal Deodoro, sln - Nesta;
Ludial Móveis Ltda., Av. Marechal Deodoro, 429 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda., Av. Marechal Deodoro, 429 - Nesta;
Liamar Com. Mal. de Constr. Ltda., R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Malhas Ocianico Ltda., BR-280, Km 56 - Nesta;
Mel. Leitzke Ltda., R. Joinville, 2287 - Nesta;
Marcos Eber Piotto, R. Venâncio da Silva, 241 - Nesta;
Masemaky Industrial Ltda., R. Estrada Geral Santo Antonio, sln - Corupá;
Mauri Oneides Rech, Av. Mal. Branco, 762 - Schroeder;
Menegoni Veículos S/A. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - Nesta;
Mercado de Calçados Catarinense Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 345 - Nesta;
Mafalda.Sanson Muller, R. José Brunner, 25, apto. 103 - Nesta;
Mara Rübia Umlauf, R. Pres. Epitácio Pessoa, 111, apto. 23 - Nesta;
Marcelo Dorival Fodi, R. Manoel Fco. da Costa, 1856 - Nesta;
Mareio Cezar Pereira Alves, R. Ernesto Lesmann, 520 - Nesta;
Marcio Antonio Batista, R. Fritz BarteI, 400, sala 2 - Nesta;
Marise Wascher, R. Otto Hillbrecht, 152 - Corupá;
Malhas Adagha Ltda., R. Augusto G.J. Hanemann, s/n - Nesta;
Mercado Beloni Ltda. ME, R. Santa Monica, 719 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda., R. Joinville, 2287 - Nesta;
Marco Aurélio F. dos Santos, R. 972, 05 - Nesta;
Margarida Pollauf, R. Felipe Frenzel, 53 sala OI - Nesta;
Mauricio Prawucki, BR-280, s/n - Guaramirim;
Mercado Haiduk Ltda., R. José Vicenzi, 878 - Nesta;
Omar Flavio Lenzi, R. Barão do Rio Branco, 997 - Nesta;
Papelaria Cultural Ltda., R. Marechal Deodoro da Fonseca, 860 - Nesta;
Preniold Agha Ltda., R. 907 - Nesta;
Protetores Jaraguá Ind. e Com. Ltda., R. João Wiest Jr., sln, galp. 02, Cx. P. �18 - Nesta;
Priston Com. Representações Ltda., R. Feliciano Bortolini, 55, Cx. P. 531 - Nesta;
Queiros Mal. Constr. LIda. ME - Nesta;
Ruth Borgmann Interiores Ltda., R. Florianöpolis, 153 - Nesta;
Ruth Borgmann Interiores Ltda., R. Florianõpolis, 153 - Nesta;
Rápido Rondônia Ltda., R. Joaquim F. de Paula, 360 fundos - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda., R. Leodato Ribeiro, 81, Nesta
Renova Ind. de Bebidas Ltda., R. Leodato Ribeiro, 81, Nesta
Rosalina Piske Sasse, R. Três Rios do Norte, sln - Cx. Postal 282, Nesta;
Rose Mary Rosado, R. José Picolli, Nesta;
Senior Ind. Eletro Mecânica Ltda., R. João Tosini, 97, Corupá - SC;
S R Zonta & Cia. Ltda., R. João Planinscheck, 205, Nesta;
Soares Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, sI. 2/3, Nesta;
Supermercado Kentag Ltda., R. Manoel F. da Costa, 488, Nesta;
Sergio Pereira Lima, R. Primavera, 92, Nesta;
Serraria e Beneficiamento de Madeiras Aliar Ltda., R. João Januário Ayroso, 700, Nesta;
Sup. Nardelli Ltda., R. Oscar Barcelos, 250, Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Ltda., R. Fritz BarteI, 727, Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas, R: Fritz Bartei, 727, Nesta;
Triese Confecções Ltda., R. Benjamin Constant, Cx. P 29, Massaranduba - SC
Valete Malhas Ind. Com. Repres. Ltda., Rod. BR-280, Km 62, nr. 5250, Nesta;
VG Madeiras Ltda., ME, Estrada Itapocu, Km 07, Corupá - SC
Verdureira Ana Paula Ltda., R. José Nasloch, Nesta;
Wilson WeIter, R. Santinha Pires Rengel, 90, Nesta;
Winer Rieso e Cia. Ltda., Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 40, Nesta;
Weiner Reesse & Cia. Ltda., R. Marechal Deodoro da Fonseca, 40, Nesta;
Waldir Krugerl Maria Helena Kruger, R. Ernesto Fritz Sohn, 136, Nesta;

, Wladimir Serpa de Albuquerque, R. Florianöpolis, 49, Nesta;
E, como os ditos deverdores não foram encontrados ou se recusam a aceitar a devida intimação.ifaz
por intermédio do presente Edítal, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Artbur
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, 21 de janeiro de 1998.
Ilton Hoffmann

Tabelião Sustituto ...
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MUITA
PROPAGANDA
Uma certa revista de

irculação nacional,
nhecida por bajular a alta

brasileira,

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1997 - CORREIO DO POVO - 7

circulou em dezembro com
um total de 118 páginas
inteiras de propaganda.
Mesmo considerando as

fotos que ocupam todos os

espaços de página, foram

apenas 116 com algum
"conteúdo". Até o

consumidor mais desatento

percebeu a mancada. Ficou
de caras, ou melhor, de

cara.

E,., �'N'f"N'4
r::Jr Empresário da noite Cézar Silva informa que a Boate Notre Dame estará
reabrindo suas portas no dia 6 de fevereiro. Mas dá uma "colher de chá" para á

coluna e já anuncia, também para o próximo mês, dia 13, o show de Cbarlie Brown
Jr., autor de "Tudo que ela gosta de escutá", música mais executada do CD

Transpiração Contínua Prolongada. Quer mais!? Provavelmente teremos, em março,
a visita do Grupo O Rappa. Como se pode ver, 98 começa com tudo!

N I V E R
Danilo Dias Paiva (24/1), Cristiane Klemann (24/1), Valmir
Garcia - "Rato" (25/1), Eloísa Peters (25/1), Débora Schmitt
(26/1), Edna M. Gunther (27/1) e Gislaine Mohr (28/1).

" Onde basta uma palavra, que não sejam ditas duas. Onde basta um gesto, não
há porque usar palavras" (Aldazabal)

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

Pearl Jam - Pirateado na Internet
A gravadora Epic, subsidiária da Sony Music, e a

indústria fonográfica americana estão tentando
combater a pirataria via Internet. É que Yield, novo
disco do grupo Pearl Jam, está totalmente disponível
em sites da banda. O disco acabou "vazando" em

um programa de rádio de Nova York e vários fãs
fizeram cópias de boa qualidade que acabaram sendo

espalhadas pela rede mundial de computadores.
Hilary Rosen, executiva da indústria fonográfica
americana declarou que música inédita na Internet
"viola a moral e abala a situação financeira dos
artistas e das gravadoras". Yield deve sair
oficialmente no começo de fevereiro. (Shopping Mu-

I

sic)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Banda Eva (Ao Vivo),
Gabriel o Pensador (Quebra-Cabeça), Só Pra
Contrariar e Axé Bahia 98. Principal
lançamento: Chumbawamba (Tubthumper),

TITANIC

- - - - - - - - - - - C ) �I .E ·i�l\ J..\ - - - - - - - - - - - -
- Direção: James Gameron
- Elenco: KateWinsler, Leonardo DiGaprio, Gloria Stuart, Bill Paxton, ...

- Duração: 3h12.

JOINVILLE
G.N.C. Cine Mueller 1: Titanic.

Horários: 14h, 17h45, 21h30 (sexta a domingo). 13h30, 19h15,
21h (segunda à quinta).
G./'iI.c. Cine Mueller 2: 007 - O Amanhã Nunca Morre.

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
-

G.N.C. Cine Mue/ler 3: Será que Ele é ?
.

Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

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 Gameron
sublinha aql,li seu lado de roteirista, com um script
enxuto porém impactante, carregado de emoção.
Imerso no romance fictício e proibido de dois
passageiros do navio - amenina rica Rose DeWitt
Bukater .(Kate Winsler) e o artista plástico
pobretão Jack Dawson (Leonardo DiGaprio) -, 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 St. John's, na
Groenlândia, e a 800 de Nova York, 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 abrilde 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 Lovett (Bill
Paxton) desce até os escombros do navio, que

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 quàl uma jovem nua

ostenta um fabuloso colar adomado com o tal
diamante. A descoberta chama a atenção de Rose,
que garante serela a jovem do desenho - e é levada
até o barco de Lovett para ajudá-io 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
â.ngulos, 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 Hose- uma trama
de amor à moda antiga - que cativa a platéia e,
por fim, coroaTitanic.

BLUMENAU
G.N.C. Cine Neumarkt 1: Titanic.

Horários: 14h, 17h45,21h30.
G.N.C. Cine Neumarkt 2: Será que Ele é?

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
G.N.C. Cine Neumarkt 3: Titanic.

Horários: 13h30, 17h, 20h30.
G.N.C. Cine Neumarkt 4: A Pequena Sereia.

Horários: 14h30, 16h30.
O Advogado do Diabo.
Horários: 18h30, 21h15.

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

G.N.C. Cine Neumarkt 6: 007 - O Amanhã Nunca Morre.
Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.

- Programação válida para o período de 23 a 2911.
- -----------------------------

......

B
..-

Rua Marina !§
Frutuoso, 180 V

Folie/Fax: 372·3306 g: •
Jaraguá do Sul· SC �CADi Procópio Gomes, 481

I

I
I

I
I
I

I

I

I
I
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lefiliJmI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633 - CONG�LADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 553
TEL.: (047) 372-2912

JARAGUÁ DO SUL • sc

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

Especialista em

dentística
restauradora

V-AR I G
�:�> "l-;:�.j--i-cZ_\

CARGASEPASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

Consultório
Av. Mal. Deodoro, 333
Fone: (047)371-0846

.

Jaraguá do Sul - SC
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EDUCADOR MARISTA

Seja Bern-vindo !
A foto que ilustra esta nota é

de 8 de setembro de 1997, tirada
no gabinete do diretor do Colégio
São Francisco, da cidade de

Chapecó, irmão Alcídio Schmidt.
Ela serve para noticiarmos uma

alvissareira e boa nova comuni

cação ao povo de Jaraguá do Sul
e região: o retorno do querido
irmão Alcídio Schmidt à direção
do importante estabelecimento de
ensino - Colégio Marista São
Luís.

É a quinta vez que vem prestar

serviços à ca�saMarista nesta cidade,
para grande alegria de seus amigos e

admiradores que se contam em

grande número.
Na segunda-feira de manhã,

encontramo-lo no Calçadão da

Marechal, quando soubemos do seu'
retomo, e já está trabalhando "amil",
enquanto não reiniciam as aulas.

Falar do irmão Alcídio Schmidt
é chover no molhado. Aqui esteve
em 1966, depois de 1967 a 1970,
pela terceira vez no período de
1972 a 1975 e finalmente de 1987

a 1989. A Congregação Marista
necessitou a sua capacidade
administrativa em outros colégios.
E, agora, está novamente entre nós.

Quem sabe durante .a sua nova

gestão à frente do Colégio São

Luís, se ainda não o foi, conferir
lhe a cidadania honorária, para
reconhecer méritos, em uma das
datas comemorativas do estabele
cimento educacional.

'

Aqui estamos para aplaudir o
seu. retorno, irmão Alcídio
Schmidt. Seja bem-vindo!

FALECIMENTO

Anita Reinke
A sociedade guaramirense

.

cobriu-se de luto com o

falecimento da distinta sra. Anita

Reinke, ocorrido às 22h35, de 16
do corrente, em sua residência.
Filha de EmI1io (Frida Hardt)
Manke, nasceu em 20-9-1924,
casou-se com VictorReinke, em

,

20-9-1947, de quem era viúva
com o seu passamento em 19-5-
1975.

Em vida foi pessoa sempre
muito prestativa, dedicando-se
donaAnitamuito àComunidade

Evangélica Luterana de

Guaramirim, à Oase (Ordem
Auxiliadora de Senhoras

Evangélicas), à Casa da

Amizade, e outras entidades.

PROCESSO DINÄMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

.

Deixa a filha Lindalva, dois
irmãos, dois cunhados, três irmãs,
dois cunhados, sobrinhos e demais
parentes das .famílias Manke e

Reinke.
O sepultamento deu-se para o

Gráfica e Editora CP Ltda.

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

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC

Cemitério Municipal de

Guaramirim, às 17 horas, de ,17-
1-1988, com grande acoml?a
nhamento. OCORREIO00POVO
manifesta seus pesares aos

enlutados.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

{[entro oe {[ultura

J\kmã
oe JjaraBuá 00�ul

Boletim Informativo

Como já foi noticiado na semana passada, o

centrojá tem sua sede à Rua Cel. Procópio Gomes
de Oliveira, 638. Já estão sendo instalados alguns
móveis que, gentilmente, nos foram cedidos.

Esperamos que, em breve, o centro já esteja
funcionando ali. Contudo, ainda faltam alguns
móveis e equipamentos. Continua, portanto, o

pedido de que se alguém dispor de algum, é bem
aceito.

o horário de funcionamento da secretaria do

centro ainda não está definido. Tão logo se concluir
a instalação do centro, divulgaremos o horário de

funcidnamento.

Uma outra boa notícia: já está definido que se

ministrarão aulas de alemão no centro. Em breve

também divulgaremos maiores informações a

cerca dos níveis em que estas aulas serão

ministradas e em que horários. Aguardem,
portanto, novas informaç_ões.

Um recado importante aos associados: em

março teremos a assembléia geral onde será eleita
a nova diretoria. Pedimos aos associados' para
organizarem as chapas de candidatos. A próxima
reunião da diretoria será no dia nove de fevereiro.
Gostaríamos que as chapas fossem apresentadas
até esta data.

, Maiores informações e esclarecimentos com Bethe

(Fone 372-9035) ou com Egon (Fone: 372-1300).

��- --- -� .. �- -_.�---------
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Marcon· Piquete Estampa de Taura

Doce Mate flillargo
o barulhlnho quieto da água

despejada com jeito na cuia. O vapor
silencioso e envolvente que traz consigo
o perfume da erva, cheiro de folhas

preparadas com ciência. As mãos se

aconchegam em torno da cuia que vai

se aquecendo aos poucos. O toque
exato da. bomba nos lábios e,

finalmente, o sabor. Ah, o sabor amargo
do chimarão calienfe, no ponto exato

para aquecer o coração da gente.
O ritual nos remete a outros

ternpos. Há quase 500 anos de

encontros e desencontros com

conquistadores europeus. E, muito antes

disso, aos nossos íntimos desconhecidos
índios çuorcnts. 'pots da bebida sagrada.
Cevar o mate, pois, é cevar a história.
Sorver o chimarrão é sorver a vida.

.

Origem Guarani: corria o ano de 1554

quando o generalirala, um conquistador
espanhol, chegou à região de Guairá, no
Oeste' do atual território paranaense, e

encontrou guaranis amistosos e

hospitaleiros. Aqueles índios eram

diferentes dos demais, não somente por
sua docilidade e alegria, mas pelo porte
altivo e forte e, ainda, pelo costume de
beber urno constância, num pequeno

,

Para as pessoas que
estão nos balneários, com
coração doente de tanta
saudade do campo, o

remédio é conhecer e passar
o dia no Hotel Fazenda
''Morro Grande". Lá seus

olhos, pulmões.e estômago
irão acalmar seu coração. O
hotel recém-inaugurado, fica
a nove quilômetros de Barra

Velha e a 1500 metros da
BR-101, no Município de

Araquari. Ao lado vista

parcial do tapete verde.

Telefone para contato:

047-984-0461

porongo, um líquido preparado com

folhas picadas. Para impedir que os

pedacinhos de folhas fossem sorvidos

junto com a bebida, os índios usavam

um canudo feito de taquara com uma

. base de fibras trançadas que funcionava
como um filtro. Foi assim que o homem

branco conheceu a coa-I, cujo
significado é "água de erva soborosa II

•

O nome chimarrão só surgiu bem

mais tarde, e remete à expressão
espanhola c/marrón, usada para
identificar plantas rústicas, escravos

fugitivos, animais selvagens ou sabor

amargo. Antes da coo-i ser batizada
de chimarrão passaram-se muitos anos
e incontáveis conflitos. A bebido que

impressionou os espanhóis, por suas

propriedades revigorantes e curativas,
foi logo condenada pela Igreja
Cotólíco. em plena Inquisição, porque
os índios lhe atribuíam. poderes
mágicos e apontavam .suo origem
junto aos deuses pagãos. Mas a

proibição, acompanhada de multas,

prisão e da queima da erva em praça
pública, não impediu que o gosto pela
bebida se disseminasse. (Texto: Maria

Celeste Corrêa)

Música
!! GRUPO BA'LA'" A SiM .. ;,

�
-

,"flG�upo,
Bailanta,

BAILE XUCRQ

Cada vez mais o Paraná vemmostrando o quanto admira
e está integrado ao cenário musical regional. Grupos de

fandango vêm aparecendo e outros vão se consolidando .:
O Grupo Bailanta, radicado em Maringá-PR, é um dos

legítimos representantes da cultura musical gaúcha,
principalmente pelo fato da cidade ser um berço de colonização
gaúcha dentro do Paraná.

EsteCD doGrupo Bailanta apresenta doze faixas e destaca
"Sentimento de peão", "Lida de campeiro", "Outras

fronteiras", entre outras.

I----�-----------I

FELIZ 1998 .

o CTG Laço Jaraguaense, através de seu

patrão Giovane Demarchi, deseja a todos que
o ano de 1998 seja de boas realizações, e

estamos torcendo para que cada um encontre

os meios necessários para concretizar seu

sonho. Agradecemos as pessoas que de alguma
maneira e/ou a seu jeito, colaboraram para
manter viva a tradição gaúcha durante o ano que
passou. Pedimos desculpas se em algum
evento, brincadeira, baile ou no dia a dia, você
não recebeu a atenção que merecia.
L �

-

a 11_ 1-1;-:-&

Esquadrias d.AlumínioBENTO Ltda.

Especializllda em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependl

Fone/FiJx: (047) 372-0728

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas

FONE: (047) 372-0672 e (047) 9�-201 O
Rua Rio de Janeiro, 79 • Jaraguá do Sul- SC

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524-371-4547 -371-5275

JARAGUÁ DÓ SUL - SC
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UM CACHO DE BONS MOTIVOS PARA
.

�
.

,
.

IR ·A SERRA GAUCHA
Caxias do Sul, no Rio

Grande do Sul, com 400 mil

habitantes, segundo pólo
metal-mecânico do país,
parque industrial que abriga
15 mil estabelecimentos e

.

comércio diversificado com

os mais variados produtos
(vinhos, artigos de couro,

artesanato, móveis, malhas
etc.), se transforma durante
os 17 dias de celebrações e

homenagens aomaior evento

folclórico do Sul do país.
A 22a Festa Nacional da

Uva, de 27 de fevereiro a 15
de março de 1998, tem como

tema escolhido a 'Festa das

Festas', que revisita os 67
anos de existência da Festa da
Uva. Em uma grande
remontagem da história serão
lembrados os principais
momentos e episódios do
evento que revelou ao país o
trabalho e o valor dos colonos

imigrantes.
A festa' acontece no

Parque Centenário, que conta
com uma área de 400 mil
metros quadrados, sendo um
dos maiores da América
Latina.
A programação artística e

cultural reúne milhares de

artistas, na última edição
foram 8.964. A Festa da Uva
é considerada omaior evento
turístico do gênero no Brasil.

PROGRAMAÇÃO ENVOLVE COMUNIDADE
A Festa da Uva de 1998

reedita uma série de
iniciativas que deram certo

nos últimos anos, e que
aumenta o envolvimento
emocional dos caxienses com
a festa. No interior, nos

bairros e também no centro de

Caxias do Sul voltarão à
cena as engraçadas
Olimpíadas Coloniais, com

provas de resistência

(amassamento de uva,

arremesso de queijos,
concurso de serrar lenha),
provas de velocidade

(corrida de trator, carrinhos
de mão e lomba) e os jogos
de Bodega (jogo de mora e

ca rte ad os - q ua tri lho,
bríscola, escova e trissete).
Depois das eliminatórias, os
"atletas" disputam as finais
durante a Festa da Uva.

CAXIAS DO SUL VOLTA AO ANO DE 1885
Caxias do Sul voltará

ao século passado durante
a Festa das Festas, estará
montado no Parque de

Exposições a réplica de
Caxias do Sul de 1885,
diversas comunidades do
interior do Município
levarão seus costumes e

sabe res ao cenário da
Caxias do Sul colonial.

O cenário éformado por
17 casas, coreto, igreja, mata
e o campanário ao longo da
rua principal" próximo a

Praça Dante Alighieri, que'
foi inspirado em' uma

fotografia trle 1883.

A arquitetura colonial da
réplica também é cenário

para o espetáculo de Som e

Luz, que será apresentado
diariamente durante a

Festa da Uva. Ao anoitecer,
300 canhões de luz, de 1000

_ watts, e uma série' de outros
efeitos criam um clima de

"emoção e suspense,

enquanto é narrada a saga
da imigração. O espetáculo
dura 45 minutos e foi
escrito por José Clemente

Pozenato, autor do livro "0
Quatrilho ".

N . , N �

_ DEGUSTAÇAO DE UVAS E ATRAÇAO A PARTE
Parreirais cobrem as colinas de verde e espalham um aroma especial pela região da Uva

e,do Vinho. Serão 250 mil quilos de uvas distribuídos gratuitamente aos visitantes.
A Festa da Uva 98 apresenta

novidade na estrutura dospavilhões do
Parque Centenário. Junto ao Palácio
das Uvas, área destinada à degustação
de uvas, está sendo construído um

mirante de 800 metros quadrados, de
onde se tem uma das melhores' vistas
da cidade de Caxias do Sul. O local
também irá receber 36 conjuntos de
mesas e cadeiras, instalados à sombra
de uma alameda de palmeiras
imperiais.

Vistaparcial do Parque de Exposições e estacionamento

XVI FEIRAAGROINDUSTRIAL
Para a festa de 1998 estão confirmados mais de 200

expositores na XVI Feira Agroindustrial, com o que há de
melhor na produção agrícola e industrial da região.
Afeira tem caráter institucional, de divulgação de marcas,

em espaço de 27milmetros quadrados de área coberta para
as exposições.

DESFILE DE CARROS
, .

ALEGORICOS
Os desfiles contarão a história da imigração e daprópria

Festa da Uva; mostrará os primórdios da imigração e da

própria colonização, protagonizada por cerca de 80 mil
colonos italianos.

Em outra parte do desfile, 22 alegorias com riqueza de
detalhes contam a trajetória da Festa da Uva.

.

Um cenário formado por grandes carros decorados e

estilizados, centenas de figurantes, grupos de teatro e um

pergaminho gigante, feito de uvas, para ser degustado cacho
a cacho no final de cada desfile. Inesquecível.

XXII Festa Nacional da Uva e XVI Feira Agroindustrial
que acontecerá de 27 de fevereiro a 15 de março de 1998.
Caxias do Sul - RS, localizada na Região Nordeste do RS,
distante 120 km de Porto Alegre, acesso pela BR-116.

'.
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BetoCarreroWorld inaugura
Castelo dasNações

o maior centro de lazer
da América Latina, e o

quinto do mundo, o

porque temático Beto
Carrero World completou
seis anos no dia 28 de
dezembro, inaugurando
a nova entrada principal:
o Castelo das Noções. A
fachada é réplica de
uma construção medie

val, com fosso e torres,
onde uma delas é um

elevador de 35 metros de
altura que oferece visão

panorâmica do litoral
catarinense. Umà atra-

.

çöo de monorail, espécie
de trem que corre em

trilhos suspensos, ligará o

castelo aos dois hotéis
temáticos que seröo
construídos numa área
em frente ao parque. A

previsão é de que sejam
inaugurados em janeiro
do ano 2.000.
Ocupando uma área

de 10 mil metros

quadrados, o Castelo das
Naçôes custou R$ 8,5
milhôes. Nesta primeira
etapa, o local abriga
bilheterias, catracas,
agência bancária, loja
Fuji e a loja da grife Beto
Carrero. Até março de
1998 serão instalados
restaurante vip,
administração geral,
agência de turismo,
operadora, correios,
farmácià e uma sala para
eventos com capaci
dade para 100 pessoas.

Somente em 1997, mais
de 1 ,9 milhão de pessoas
visitaram o Beto Correro
World e foram investidos
R$ 27 milhôes na infra
estrutura. Parte deste
dinheiro (R$18,5 milhôes)
foi destinada à

implantação de quatro
brinquedos da linha
Radical Rides. As

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Beto Carrero World acaba de receber os mais
exóticos hóspedes no zoológico do parque: 34 cobras
de 15 espécies.

Os animais, tão interessantes quanto
assustadores. estão no Serpentário. que será

inaugurado esta semana sob a supervisão do
Instituto Butantã. de São Paulo.
O Serpentário terá instalações especiais.

climatização ambiente similar à origem de cada
animal e muita segurança.
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919372-3363

V+RIG/-/� h �-)� i/;�
,//
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CARGAS E PASSAGENS
�ua CeI. ·Procópio Gomes de Oliveira, 246

Fone/Fax: (Ó47) 372-0363 - 371-0091 - 973-3999

novidades - Free Fall, Big
Jump, Tapete Voador e
Barco Pirata com Looping
- são equipamentos de
última geração, impor
tados da Alemanha,
Estados unldos e Suíça,
que vão reforçar as mais
de 50 atraçôes atuais do
parque, atraindo mais

público. "Nossa previsão é
receber nesta tem

porada 97/98, 500 mil
visitantes", explica o

diretor de marketing,
Aristides Niehues.

Desde 1991, quando
inaugurou o parque na

praia de Armação, em
Penha, a 110 quilômetros
de Hortorrópotts. o

empresário Joâo Batista

Sérgio Murad, o Beto

Carrero,já investiu R$152
milhôes. Neste período, o
Beto Carrero World foi
visitado por mais de 7A
milhôes de pessoas e

revolucionou a eco

nomia do Município,
gerando mais de mil

empregos diretos e

viabilizando o surgi
mento de centenas de
microempresas.
Atualmente, o parque

utiliza 1,5 milhão de
metros quadrados da
óreo total de 14 rnühöes.
A previsão é chegar a ,

Fernando Simões

Nova entrada do parque reúne atrações e serviços

quase dois milhôes de
metros quadrados urba

nizados, mas, pelo
menos cinco milhôes de
metros quadrados fi

carão reservados para

conservação da ve-'

getação nativa e relevo
natural. O acesso

principal é pela BR-1 01,
que atravessa Santa
Catarina de Norte a Sul.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prostituíção infantil
A prostituição infantil

em Jaraguá do Sul ainda é
um mal controlável, pois'
os números de menores

adolescentes que se

prostituem é pequeno.
Geralmente são

'-'

programas combinados
anteriormente e asmenores

sempre vão em duas, para
"garantir" a própria segu
rança.

O sexo é visto por estas
meninas como uma forma
de ganhar dinheiro fácil,
sem prever muito as

conseqüências que isto

pode acarretar.

São vários os fatores

que levam menores, a se

prostituírem:

- desestrutura familiar,
- fuga da maternidade

precoce;
- uma simples aventura;
- abuso sexual.
Sabemos que hoje são

poucos os casos, mas com

certeza é um número em

ascensão, pois àmedida que
a cidade cresce, crescem

também os problemas
SOCIaIS.

A única' maneira de
acabar com estes problemas
é a mobilização da

sociedade, e sabemos que
se depender de ioda a

sociedade isto nunca vai

acontecer, pois, a cada' dia
existem pessoas mais

inconseqüentes, que se

preocupam apenas com o

momento e não com o que
isto pode acarrentar.

A sociedade está doente,
e não são apenas os órgãos
públicos que poderão sanar
estas doenças, mais sim o

conjunto. Enquanto isto não
acontecer, com certeza

teremos cada vez mais

crianças e adolescentes
sofrendo violências, e todos
os tipos e males irrepa
ráveis.

Coordenação:
Professora Cláudia

Regina Altoff
Elaborado por:

Sandra Janete Diel da

Silva, aluna da 10a fase de

Administração.

r--�-------�------------------�-�
I A Ferj comunica quefoi ap�ovado no Conselho Estadual de Educação o Curso Superior I
I de Tecnologia em Mecânica - Modalidade Processos Industriais - 40 vagas - noturno I
I Inscriçõespara o Vestibular Especial
: Inscrições: 9 a 19 de fevereiro de 1998.

I Taxa: R$ 70,00 (setenta reais), efetuada na Tesouraria da Ferj, sita a Rua dos

I Imigrantes, 500, no horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 21:00.

I As provas serão aplicadas conforme calendário abaixo:
I
I
I
I
I
I
I
I

, : Informações pelo telefone (047) 371-0983 ou na Ferj -

I Rua dos Imigrantes, 500 Jaraguá do Sul/SC.
'

,

L � ��

Data Prova Disciplina . Início Duração
28/2 I Língua Portuguesa e Literatura 8 horas 3 horas

- Redação e Língua Estrangeira
28/2 II Física, Matemática e História 15 horas 3 horas
1/3 III Biologia, Química e Geografia 8 horas 3 horas

\)'f. VoeIp...#�
o
�
AQUI TEM!�

Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Garnes

(Aluguelou
Sala Vip)

Anuncie nos

Classificados do

CORREIODO
POVO

371�1919

�-----------�--------�
I
I
I

STIDORESDA
DMJNISTRAÇAO

,.

A infância perdida (encontrá-Ia
mais tarde ou nuncamais)

, I

E lamentável o que vem acontecendo entre
os brasileiros por culpa do Brasil imoral, não
levando 'nossas crianças para a escola, uma

porque pode estar longe e o material didático
muito caro ou o transporte difícil ou em muitos
casos porque esses brasileirinhos inocentes são

baratos e, necessário na lavoura, garantindo
assim o sustento da família que, analfabeta, e

passando por dificuldades, obriga-os a

trabalhar com três anos de idade. Que grande
responsabilidade eles têm em suas mãos

calejadas pelo trabalho forçado.
Senhores, ate quando ouviremos a tudo

isto passivo como se nada estivesse

acontecendo? Somos também' responsáveis por
esta calamidade brasileira. Quando falamos ou
aconselhamos as nossas crianças, damos

exemplos bons ou simplesmente necessários ao I
nosso interesse. Isso é capitalismo, política ou :
uma forma de governo criada para favorecer
ricos e desprestigiar os que nada têm. O que vale
mais, uma criança desnutrida e analfabeta ou

uma freqüentando as melhores escolas e bem
alimentada?

Nossa sociedade deve conhecer fatos
idênticos em nossa 'pérola da vale' onde a vida
de muitaspessoas bem ao nosso lado pode estar
parecido com este drama nacional, onde

podemos dizer que não é o mal do século .mas a

própria constituição.
Eu sei e vocês também. Somos como

aqueles judeus que batiam -no peito e

. exclamavam que de fato aquele homem era o

filho de Deus, mas somente após terem-no

matado.
Vou dizer de quem é a culpa. É de todo :

aquele que tem poder de decisão, para num I
comando de responsabilidade colocar sua I
estrutura ao bem da comunidade. :

Pense nisso você e façamos nós algo de I
bom para nossas crianças. ,

I

Coordenação: Professora Cláudia Regina 1
J Althoff ,I
I Elaborado por: Paulo S. Sbardelati, Luismar I
I Floriani, Tadeu Tufte Mahfud e Josiele Karina I

ILMurara, alunos da 1o:fase de Administração: '_jl- - - _.- - - - - - - - - - - - - - --
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S
. II Luciano Pavarotti e Plácido Domingo voltarão Joinville, em frente a Churrascaria Pavanello. O novo nome

a se apresentar no show três tenores durante a Copa é Posto Leodato Ribeiro, mesmo nome do CTG,
homenagem a seu genitor. Sucesso.da França para urna platéia de novemil pagantes, que ouvirá

o concerto aos pés da Torre Eiffel. Os três têm o mesmo palpite • No próximo dia três de fevereiro as 32 unidades escolares
sobre a seleção que ganhará a copa em 1998, o Brasil, é claro. da rede municipal iniciam o período letivo de 1998. Isaura

Maria da LuzSilveira, secretária de Educação, informou que
este ano as matrículas tiveram um aumento de três por
cento em relação ao ano anterior.

• Sociedade Esportiva e Recreativa Ano Bom, de Corupá,
promove domingo (25) Assembléia Geral. que deverá
contar com dois terços dos sócios quites com a tesouraria,
Começa às 15 horas, em primeira convocação.

• Escolinha de Futebol "O Pequeno e a Bola' promove
domingo domingo (25), tarde esportiva no Estádio do Ciube
Atlético Baependi, contra a equipe da São Cariense (SP),
nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. As partidas
terão início às 13 horas, com entrada franca.

-

�o esquerda, no último dia 17,
ão Luiz Gonzaga, Sandra e

ia religiosa os convidados foram
dade Amizade. Sandra é filha

e Adilson é filho de

QUE MALWEE -aMalwee lançou
uperfolder rico em detalhes sobre

rque Malwee, enfocando todos os

ctos, toda a infra-estrutura que o

ue oferece aos visitantes. Além

detalhes do parque, o folder
senta um mapa turístico de Santa

rina, destacando que o Estado é a

do abraço e garante que a Malwee

uz em harmonia c-om o meio

iente. Este trabalho está sendo

ibuído por todo o Brasil. Quem sabe

Bruna, Bruno e Bianca. As gêmeas festejam domingo (25),
aniversário na Sociedade Acaraí, com familiares e amigos

MULTA PRA CACHORRO -cachorro não pode latirnas ruas deNova Iorque.
Ao menor uivo, o proprietário do animal corre o risco de levar umamulta de

US$ 525. Estima-se que existam hoje cerca de 370 raças diferentes na cidade.
Em Nova Iorque é assim: gostar de cachorro tudo bem, gostar de cachorro
latindo nem pensar.

MA NACIONAL -estudantes da
ersidade Fluminense, do Rio de

ro, lançaram na Internet o site Cinemabrazil, o

ei ro guia de filmes e vídeos produzidos para a

et. O site tem mais de 500 títulos catalogados, com
o do enredo e nome dos principais ator.es e

ores. Também relaciona filmes em fase de produção,
de entrevistas com profissionais do ramo. O

eço: http://w�w.ibase.org.br/-cinemabrazil

• Clube Atlético Baependi prepara a grande 'Noite do Azul
e Branco' para o dia 20 de fevereiro próximo. O Carnaval
será animado pela Banda Sawajus e terá sessão matinée
na terça de Carnaval. dia 24, a partir das três da tarde.

.

• O Besc, agência centro, gerenciada pelo competente
Ademir de Moraes, contemplou, em sorteio pela Loteria
Federal. Claudimir Nilvo Lindner e Nelda Lindner na
Poupança Premiada Besc, com um televisor e um
videocassete.

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

• Paróquia São Sebastião promove amanhã (24), a Festa do
Padroeiro. A-partir das 11 h30 churroscooo. às 19 horas
celebração de sento Missa e após festejos populares com
serviço de bar e cozinha, strudel e churrasco.

• Padre Claudionor Schmitt, pároco da Poróqulo São
Sebastião, deixará Jaraguá do Sui na próxima semana e
rumará para Corupó. onde exercerá importante cargo no
Seminário S.C.J .. Em seu lugar assumirá o até então reitor
do Seminário de Corupá, padre João Boing, parapsicólogo,
sobrinho do padre Aloisio Bolnç. de Nereu Ramos.

• A Escola de Inglês Wisdom está completando o primeiro
aniversário em nossa cidade, Paro comemorar a data,
oferece à equipe de professores, alunos e convidados
especiais, coquetel comemorativo. Mercipelo convite.

• Recreativa da Marisol servindo diariamente almoço por
quilo e cedendo espaço para festas, banquetes e

casamentos. E tudo com pratos deliciosos preparados pelo
ecônomo Artnur e equipe de profissionais. Para reservas é
só ligar 372-2800.

• A HObby Vídeo Locadora inaugurou nova filiai no.Rua João
Januário Ayroso, entrada para o Estádio João Marcatto
(Juventus). Para locação basta levar documentos e abrir
ficha. O maior número de títulos, além de todos os

lançamentos à sua disposição.

• Srnurt's Lanches do amigo Hélio Zonta, agora com o selo
Classe'A'; com entrega a domicílio de terças a domingos.
Pra encomendar lanches, plzzos. petiscos e churrasco é só
ligar 371-2447. Rapidamente a encomenda chega emsua
residência.

......

.

.

·

.

·

·

.

.

.

.

·

.

MÓVEIS PRADI LTDA .

MÓVEIS SOB MEDIDA·
E A PRONTA ENTREGA

Rua: João Januário Ayroso, 2286
FonelFax 3710104

e Edelir Müller (Lojão da Marecbal/Casa
dando o ano novo

Sandy Lenzi preparando-se para disputar
simultaneamente os campeonatos Brasileiro e

Americano de Jet Sky

'8,':881.
Clf ica

Diagnóstico . Tratamento

Prevenção em Cardiologia

Novo endereço
Rua João Picolli, 94 - Ao lado daMajoca Uniformes

Fone - 3720814
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Prefeitura quer regularizar
os loteamentos clandestinos
-------�-�-----------------------

Governo negocia recursos com a CEF e vai propor parcerias aos
proprietárias dos cerca de 730 terrenos

Jaraguá do Sul - Com o

objetivo de regularizar os
cerca de 130 loteamentos
irregulares na cidade, a
Prefeitura está buscando
junto à CEF (Caixa
Econômica Federal) uma
linha de crédito específi
ca. O pedido foi enca
minhado em outubro do
ano passado e aguarda a
liberação. Segundo o

secretário de Desenvolvi
mento Econômico, Solon
Schrauth, a intenção é
fazer parcerias com os

proprietários dos terrenos
clandestinos e tentar do
tar os locais com infra-es
trutura.

Pela proposta, a Prefei
tura deverá repassar re
cursos até o limite aproxi
mado de RS 1,5 mil por
imó-vel, para cobrir os cus
tos de regularização dos

terrenos e despesas com a

ins-talação de esgotos,
água e energia elétrica. Os
valores serão depois ressar

cidos pelos proprietários aos
co-fres público, através de

pagamentos que poderão
ser parcelados. "É uma

tarefa difícil, mas que pre
cisa ser feita o quanto an

tes, declarou Schrauth. Na
opinião do secretário, esta
poderá ser a solução poro
a questão dos loteamentos
irregulares na cidade.
Segundo Schrauth, os

apelos feitos pela Prefeitura
para a regularização de i
móveis deram pouco re

sultado. Ele assegurou que,
durante a atual adminis

tração, não surgiu nenhum
outro loteamento clandes
tino na cidade. O secretário
prometeu que 0- execução
da proposta será acompa-

nhada de intensa fiscaliza
ção, "poro impedir o sur

gimento de outros imóveis
clandestinos" . A Prefeitura
só deverá autorizar a ur

banização de áreas que
atendam as exigências
legais, como o desmem
bramento, abertura de
ruas, instalação de água,
energia elétrica e sistemas
de esgotos e definição de
áreas verdes.

Schrauth trabalha com

a expectativa de regu
lamentar pelo menos 80
terrenos através do pro
grama. "É vontade da ad
ministração municipal
conseguir a regularização
de todas estas áreas até o
final do governo", anunci
ou, informando que o pro
grama de urbanização
deverá ser iniciado logo
após o Carnaval.

Edson Junkes/CP

Risco: áreas clandestinas têm edificações em locais perigosos

DIS K
INFORMAÇÕES

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 personalizado 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
·5.100.000 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.

Muita gente acredita que as pessoas criativas são
assim porque nasceram assim. Que a criatividade é um

dom, uma dádiva divina, uma herança genética.
Mas não é verdade.
Como também não é verdade que as pessoas

criativas são assim porque receberam treinamento
e.special ou foram aperfeiçoadas por adição de técnicas
ou conhecimentos.

Uma pessoa criativa não é alguém a quem foi
acrescentado alguma coisa. Ao contrário: uma pessoa
criativa é alguém de quem a criatividade original não
foi retirada, eliminada.

O potencial criativo de uma pessoa, quando ela
nasce, é igual ao de todo mundo. Nem mais nem menos.

Existe uma parte do corpo humano que é responsável
pelas manifestações de criatividade do indivíduo: é o

hemisfério direito do cérebro. Se esse hemisfério não for
impedido de funcionar, a pessoa desenvolverá
habilidades criativas da mesma forma como desenvolve
raciocínios lógico e abstrato.

Toda criança é assim. Surpreendentemente criativa.
Elas possuem a simplicidade dç percepção,q lógica das

soluções inesperadas, as explicações mais fantásticas
para tudo o que as cerca.

E ninguém vê problema nenhum. Por algum tempo.
Depois de uma certa idade (que varia de famnia para
famnia, de região poro região, enfim, varia conforme os

valores da SOCiedade) a criança começa a ser

"educada" para viver em sociedade. Começa a

receber noçôes de certo e errado, de pode ou não

pode, de aprovado ou reprovadO.
Então, ela aprende que não se deve alterar o estado

natural das coisas. Que não se deve querer mudar o
mundo. Que certas palavras ou atitudes podem
incomodar "A", "B" ou "C". Aprende, enfim, que
manifestações de criatividade podem atrapalhar a vida.

A criança passa a ser elogiada a recompensada por
suas ações racionais (esperadas). Da mesma forma,
passa a ser recriminada e punida por ações ou

interpretações não convencionais.
A conseqüência, natural é que essa pessoa vai, aos

poucos, embotando as reações criativas. Vai
minimizando todo o lado "diferente" de ser no mundo. E
será, aos 20,25 anos, uma pessoa "normal": totalmente
desprovida da menor capacidade de imaginar, de
sonhar, de inventar... de criar, enfim. ,

Não ser criativo, não inventar nada, não fazer uma
leitura diferente do mundo que nos rodeia. Esse é o preço
que se paga para não incomodar ninguém. É o preço
que se paga para escapar da reprovação das pessoas,
das represálias.

Ser criativo não é apenas inventar coisas. Ser criativo
é ver as coisas de uma forma diferente. É enxergar aquilo
que as outras não estão enxergando. É perceber a
existência de caminhos alternativos.

A criatividade é uma ccpocldode que pode ser

readquirida com treinamento, com exercícios. A
criatfvidade não é uma manifestação irracional. Não há
nada de errado em ser criativo. Toda pessoa precisa
procurar dentro de si a porção artista. O lado criança.

Para ajudar na busca, procure por correntes, cordas,
grades, cercas, carimbos de "é proibido" ou "não pode"
ou ainda de "fulano nãoVai gostar". E lá, junto a esses

instrumentos de repressão que você vai encontrar a
pessoa criativa que existe dentro de você.Agora relaxe,
acalme-se. Não liberte o prisioneiro de tudo, de uma só
vez. Vá soltando aos poucos, desamarrando um pouco
a cada dia. Destravando alguma grade de tempos em
tempos.

A sua vida vai ser muito diferente. Você vai viver
melhor. Você vai gostar muito mais da sua vida. Ser feliz

- talvez seja, simplesmente, gostar da vida.

Caixa posta/191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br
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obrigatoriamente com

os faróis acesos. A utiliza

ção do cinto de se

gurança passará a ser

exi-gido com maior rigor
dos motoristas. As cri

anças só 'poderão trafe

gar nos bancos traseiros
dos veículos. Outro aler
ta feito por Fernandes, é
em relação aos novos
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Polícia promete agir com rigor
no cumprimento da nova lei

Jaraguá do Sul - A Polí
cia. Militar utilizará o rigor
necessário na fiscalização
do Código Brasileiro de
Trânsito, em vigor desde
ontem em todo o país,
mesmo com a população
ainda precisando se

adaptar à nova legis
lação. A advertência foi
feita pelo tenente Daniel
Fernandes, da 3° Com

panhia de Polícia Militar.
Havendo necessidade as

.autuações serão feitas,
afirmou o tenente, ressal
vando que os policiais
também foram prepara
dos para orientar a popu
lação. Não está previsto
aumento no número de
homens para o policia
mento de trânsito.

O tenente Fernandes
alertou para algumas situ
ações que poderão origi
nar multas elevadas e

punições para os infrato
res. Não prestar socorro à

. vítimas por exemplo,
poderá dar de seis meses
a um ano de detenção e

multa de RS 865,00. Dirigir

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

Contingente recebeu treinamento para aplicar as novas determinações
do código de trânsito

embriagado, colocando
a vida de outra pessoa
em risco, resultará em

multa de igual valor, e de
seis meses a três anos de

prisão.
- Ao passar por um

ciclista, o motorista de
verá observar a margem
de segurança de 1,5
metro - informou o te
nente, lembrando que os

próprios ciclistas não
poderão cometer "abu
sos", como transitar sobre
os passeios públicos. De
acordo com o novo có
digo, as bicicletas de
verão estar equipadas
com campainhas, sinali
zadores noturnos e espe
lho retrovisor nó lado es

querdo. Os pedestres de
verão utilizar obrigatoria
mente as faixas e estarão

sujeitos a multas se trans

gredirem a legislação.
Neste aspecto, disse o

oficial, existe a particula
ridade de que o Municí
pio deverá definir como
será feita a cobrança
das multas aos pedes-

Preparação: pouctai« militares recebem instruções

tres. As punições aos

ciclistas consistirão na

remoção da bicicleta,
mediante fornecimento
de recibo, até que o pro
prietário efetue o reco

lhimento da respectiva
multa.

Os condutores de mo

tocicletas deverão usar

capacetes e transitar

Carteiras de motoristas são
expedidas pelo sistema antigo
Jaraguá do Sul - Até o

final de abril a 15° Cire
tran (Circunscrição Re
gional de Trânsito) con
tinuará expedindo as

carteiras de motoristas
pelo sistema antigo. O
Detran (Departamento
de Trânsito) de Santa
Catarina preciso de pra
zo para providenciar a
estrutura de atendimen
to das novas determi
nações do Código
Brasileiro de Trânsito, já
em vigor, quanto ao

fornecimento das cartei
ras. O requerente não
podere cometer
qualquer falta grave no

trânsito no primeiro ano

da autorização, sob

pena de não ter o docu
menta liberado. O De
tran pretende fazer o

acompanhamento disso
através de uma centtel
de informática.
A expedição de

carteiras está suspensa
desde o dia 15 de ja
neiro, devendo ser reto
mada no próximo dia
dois de fevereiro. O
chefe do Setor de Habi

litações da Ciretran,
Maurício Francisco, disse
que o· intervalo

..
foi

necessário para que pos
sam ser concluídas as

novas habilitações re

queridas no final do ano

passado.
- Houve muita procu-

ra no período gerando
acúmulo de trabalho -,

disse Francisco, estiman
do que o movimento
cresceu 80% nos meses

de novembro e dezem
bro, pelo fato de que
muitas pessoas quiseram
se antecipar à nova lei.
Francisco informou

que os exames para as

renovações do docu
menta continuam sendo
feitos normalmente. Ele
acredita que nos meses

de fevereiro, março e

abril, o movimento na

. repartição não será tão
intenso como no finál do
ano passado, em função
do grande volume de

habilitações fornecidas.

limites de velocidade -

110 quilômetros para os

veículos pequenos, 90

para os caminhões e 80

para as motocicletas.
"Essas velocidades, no

entanto, só serão permiti
das nos locais onde não
existam outra indi

cação", completou
Fernandes.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371.-1788
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Associação promete apurar
denúncias contra médicos

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

Amaro Ximenes afirmou que, se denúncias não forem comprovadas, a
entidade vai recorrer à Justiça

Jaraguá do Sul - O pre
sidente da Associação
Médica, Amaro Ximenes,
informou que a entidade
vai apurar as denúncias
contra médicos do Hospital
São José, feitas por ex-fun
cionárias na semana passa
da. O assunto foi discutido
na reunião dos médicos, na
quarta-feira (21), atenden
do pedido do Departa
mento de Ginecologia do

Hospital São José. As ex

funclonórlos. que não qui
seram se identificar, denun
ciaram o mau atendimen
to prestado aos pacientes
do SUS (Sistema Único de

Saúde) e acusaram tam
bém a direção do estabe
lecimento de cobrar taxas

irregulares sobre o forneci
mento de medicação.
Ximenes afirmou que

goi, mas também está
solidária com a situação fi
nanceira dos hospitais, que

.

recebem pouco pelos
serviços prestados ao SUS.
"Quem está financiando a

saúde pública hoje são os

hospitais, e os médicos es

tão praticando preços
abaixo da tabela", assegu
rou.

Na opinião dele, a baixa

remuneração do SUS acaba

gerando distorções como a

cobrança de taxas irregu
lares. O presidente informou

que a associação vai tratar
do caso diretamente com a

classe médica, à qual re
presenta. "Em relação às
denúncias de cobranças ile
gais no hospltol. os respon
sáveis pelos atendimentos é
quem deve se manifestar",
sugeriu. Providência: Ximenes garante que vai apurar as denúncias

estão sendo reunidas as fi
chas dos atendimentos

prestados para averi

guação. Ele disse ainda

que a entidade poderá
até consultar a Asso

ciação Catarinense de
Medicina e o Conselho

Regional de Medicina

para um eventual enca
minhamento jurídico da

questão. "Vamos buscar o
esclarecimento dos fatos",
prometeu, acrescentando
que, se as denúncias não
ficarem cornprovodos. a
Associação Médica exi

girá explicações dos res

ponsáveis pelo material

publicado. "Se preciso, va
mos recorrer à Justiça", re
forçou.

De acordo com Xime
nes, a associação é con

tra qualquer cobrança ile-

Prefeitura de Guaramirim recusa proposta
para municipalizar o ensino do Estado

.'

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB) não assinou o con

vênio de municipalização
do ensino, que transfere
para a Prefeitura a respon
sabilidade de manutenção
e conservação das escolas,
além dos gastos com pes
sool. de 17 escolas isoladas
do Município. Assim, du
rante o novo ano letivo, elas
continuarão sendo adminis
tradas pela Secretaria Es
tadual de Educação. Zim
mermann disse que a ad
ministração não tem
condições financeiras de
continuar aceitando trans
ferências de encargos.

Segundo cálculos, a

pois não existem recursos

para fazermos as obras pre
vistas", justificou.

O prefeito, no entanto,
lembrou que no mandato
anterior, ele foi o primeiro
prefeito catarinense em ade
rir às municipalizações, quan
do o então governadorViison
Kleinübing (PFL) fez a propos
ta aos municípios. "Mas, des
de aquela época, nunca
houve uma contrapartida de
recursos", assegurou, acres
centando que, a Prefeitura
continua assumindo diversas

atribuições, fornecendo com
bustível e prestando outros
ouxâlos poro a Polícia Militar e
cedendo funcionários à Polí
ciaCivil.

Prefeitura deverá econo

mizar cerca de RS 14 mil
mensais com a recusa do
convênio. Zimmermann,
que também preside a

Arnvoll (Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu), foi o único entre
os prefeitos da microrregião
a não aderir ao convênio.

Ele tem aconselhado a

bertamente os colegas para
que não recebam novas

transferências de encargos
dos governos estadual e
federal, argumentando que
isso acabará"decretando a
folênclo das prefeituras".
"Corremos o risco de termi
narmos os mandatos em

baixo de ovos e de pedras,Descrente: Zimmermann não acredita namunicipalização

.".

28. 1 .98 RODIZIO· DE PIZZAS
PIZZAS· LANCHES· CARNES,; MASSAS

Disk Pizza - Na compra de uma pizza grande você ganha um cupom.
Junte 10 cupons e tr.oque por uma pizza de qualquer sabor.

Promoção válida somente para o Disk Pizza.

Rua Barão do Rio Branco, 58 (Antigo Bodega)
( Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Governo promete duplicar a
Rua Joinville ainda este ano

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

Prefeito se reuniu com representantes do DNER e do DER, na quarta
feira, em Florianópolis, cata discutir a execução da obra

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A
Prefeitura vai executar
durante este ono a dupli
cação da Rua Joinville
(BR-280). Na quarta-feira
(21), o prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL) e o

secretário de Planeja
mento, Irineu Pasold, es

tiveram em Florianópolis
para tratar do assunto
com representantes do
DNER (Departamento Na
cional de Estradas de
Rodagem) e do DER (De
partamento de Estradas
de Rodagem). O Municí
pio quer a autorização
dos órgãos para o início
das obras e pretende
contrair empréstimo no

BNDES (Banco Nacional
do Desenvolvimento
Econômico e Social) para
conseguir os recursos

necessários.
Na primeira etapa

/ierá feita a duplicação
do trecho compreendi
do entre a ponte, na di-

visa com Guaramirim,
até o trevo da Weg, Na
etapa seguinte a obra
deverá continuar a partir
do trevo, até a Ponte
Abdon Baptista, no Cen
tro. "Estas obras deverão
melhorar as condições
do tráfego na Rua Join
ville, que hoje está lento
e freqüentemente con

gestionado", acredita
Pasold.

Estão previstas também
a construção de duas pas
sarelas para pedestres, um
na altura da indústriaWeg
e o outro perto do trevo de
ocesso ao Município de
Schroeder. As construções
de duas vias paralelas à BR-
280 nas proximidades da
Ferj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense)
e de um trevo no acesso

para a localidade de
Nereu Ramos, comple
tarão asmelhorias previstas
para a rodovia.

- As obras iniciarão ime-

Necessidade: duplicção da Rua Joinville atenuará os contantes congestionamentos

diatamente, tão logo te- PRIVATIZAÇÃO - Técni- pública será realizada às
nhamos a autorização do cos do DER estarão se- 18 horas, na sede do Sindi
DNER prometeu o gunda-feira em Jaraguá cato dos Vestuários,
prefeitoGeraldoWerning- do Sul, com o objetivo de quando serão fornecidas
haus. Segundo ele, só o discutir a privatização de informações às empresas
primeiro trecho, terá cus- 363 quilômetros de ro- interessadas em partici
to aproximado de RS 1,5 dovias na Região Norte par da exploração da
milhão. do Estado, A audiência malha viária.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA CíVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTERDIÇÃO
DOUTORA HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE JARAGuÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, 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. O Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, através do
Promotor de Justiça firmatärio, 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 1.177,
itens I e II, do Código de ProcessoCivil e
tendo em vista os fatos adiante'
explicitados, REQUERER a presente
ação de CURATELA DE INTERDITO,
em favor de ADEMIR VÖLZ, brasileiro,
solteiro, maior, com 21 anos de idade,
filho de Alfredo Völz.e de Paula Völz,
ambos falecidos, residente nesta cidade.
ADEMIR VÓLZ sofre dedoença mental,
não tendo condições de reger sua pessoa.'
Não possui bens imóveis, tendo apenas
pequeno depósito em conta poupança.
Ademir Völz não tem quaisquer
condições laborativas. Necessita de
constante ajuda e 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 colocado sob
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 TOD<;> O EXPOSTO,
requer, se digne Vossa Excelência,
cumpridos os trâmites processuais
previstos, decretar a Interdição de
ADEMIR VÖLZ, 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 requer ordene
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 interrogatório do interditando,
bem como, a nomeação de peritomédico
para proceder ao necessário exame de
sanidade mental no interditando, com
oportuna intimação de defensor que lhe

for nomeado (art. 449, do C.C.), 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. Dä
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. 2° 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 VÖLZ, devidamente

qualificada nos autos, alegando os fatos
narrados às fls. 02/03 que, por brevidade,
ficam fazendo. parte integrante desta.
Com a inicial juntou os documentos de
fls. 04/12.. Na data designada foi

interrogado o interditando (fls. 18) e

nornegndo-lhe curadora especial.
Determinada a realização de perícia (fls.
19v), o Representante do Ministério
Público e a Curadora Especial
apresentaram quesitos (fls. 21/22), os

quais foram apresentados pelo Perito às
fls. 26; manifestando-se as partes às fls.
27/28 pela procedência do pedido. É o

breve relatório. DECIDO: Trata-se de

Ação de Interdição, requerida pelo
Ministério Público do Estado de Santa

Catarina, através do Promotor de Justiça,
em favor de ADEMIR VÖLZ, 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 VÖLZ, 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

CódigoCivil c/c o art. 1.178 e seguintes
do Código de Processo Civil,
DECLARANDO-O ABSOLUTA
MENTE INCAPAZ DE EXERCER OS

ATOS DA VIDA CIVIL. Nomeio
CURADORA a Sra. RAULITA MUNDT,
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 a Curadora de promover a

especialização da hipoteca legal, face ao
caráter eminentemente social da presente
medida. Expeça-semandado ao Cartório
de Registro Civil, para registro desta

sentença, que deverá, 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 curadora
em 7,5 URHs. Sem custas, face a

assistência judiciária gratuita. P.R.I.
Jaraguádo 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 deJaraguä do Sul,
aos dezoito dias do mês de dezembro do
ano de mil nóvecentos e noventa e sete.

Eu, (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã
Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzíde
Carvalho

Juíza de Direito

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Navegantes
O Grupo de Escoteiros
Jacoritaba, de Jaraguá
do Sul, participará a

partir de amanhã, até o

dia 31 de janeiro, do 10
Encontro Nacional de
Escoteiros do Brasil, O
evento será promovido

no Município de
Navegantes e deverá
atrair cerca de três mil

praticantes do
escotismo,

Empreiteira é denunciada
por não garantir segurança

.! rrCp · ·.·.·.· ..
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. Jaraguá do Sul I
O secretário de Agricultura do Estado, Geison

Sorgatto, esteve no início dá semana na cidade,
. quando fez a entrega de um trator agrícola.para a

EdsonJunkes/CP l- Prefeitura, A máquina custou RS 25 mil e foi adquirida
I pela Prefeitura através do Fundo de Desenvolvimento
I Rural de Santa Catarina,A Secretaria Municipal de
I Agricultura e Meio Ambiente vai utilizá-Ia na Patrulha
!

A
-

I'I gncoa,
l
r.

I Jaraguá do Sul II

I As escolas municipais
! estarão iniciando as

I aulas no dia três de
,

I fevereiro, segundo
I informou a Secretaria de

M I Educação, Já as escolas

I da rede estadual de

I ensino
i programaram para o dia

I dois de fevereiro o

I regresso dos professores
I e para o dia nove, o
! início das aulas,

Trabalhadores foram flagrados pintando prédio na Rua Reinaldo Rau sem
utilizar Os equipamentos recomendados

Jaraguá do Sul - A Em
preiteira de Mão-de-Obra
Solo foi denunciada on

tem pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Cons

trução Civil e do Mobi
liário, por não utilizar equi
pamentos de segurança,
Dois trabalhadores da
empreiteira faziam a pin
tura da obra do Edifício
Market Player, no Rua Rei
naldo Rau, a 12 metros de
altura, sem o uso de EPI

(Equipamento de Pro
teção Individual), segun
do é exigido pelas normas
da construção civil. O

presjdente Ingo Kaiser, da
sindicato, disse que a

denúncia foi recebldo
através de telefonema
anônimo,

O projeto e execução
da obra, que terá três
andares de salas comer
ciais, são de responsa bi
lidade da SPL Arquitetu
ra, Kaiser disse que che

gou a ser ironizado por
um dos trabalhadores,
quando chegou ao lo
caI. "O responsável pela
obra sou eu mesmo,

porque sou maior de
idade, Nunca usei cinto
e jamais me acidentei",
teria dito o operária, Kai
ser disse que os fiscais do
Ministério do Trabalho
prometeram averiguar o
fato imediatamente, O
dirigente do sindicato
afirmou que "os trabá
Ihadores não usavam

capacetes, nem cinto
de segurança, e que es

tavam sobre um an

daime improvisado",
O arquiteto Otaviano

Pamplona, diretor da SPL

;::

I

7nt;;;pretôçào: sindicato acredita que operario con« risco !'
�

Arquitetura, disse que fi- válida, mas disse que i
.cou surpreso com a não era preciso tanto I
denúncia e que exigiu alarde, "Bastàva ligar
providências imediatas para a empresa e nos

.

da empreiteira, Pamplo- .
comunicar o fato", co- I

na afirmou que durante montou. Segundo Porn- I
os quatro anos de exe- plana, a empreiteira Solo I
cução da obra, nunca já teria tomado todas as

'

ocorreu um acidente no provldênclcs e os

local. Ele considerou a serviços estão pros
atitude do denunciante seguindo normalmente,

Jaraguá do Sul III
A Delegacia Regional de Polícia comunica os

proprietários de bares, lanchonetes, armazéns,
hotéis, pensões, restaurantes, postos de venda de
combustíveis e de gás de cozinha e depósitos de
combustíveis e inflamáveis, que o prazo para a

renovação do Alvará Policial, para 1998, terminará
no dia 28 de fevereiro.

Corupá I
A Prefeitura aguarda para
as próximas semanas a
liberação de verba do
Ministério da Saúde,

através do Reforsus, no
valor de RS 57 mil. Os

recursos serão utilizados na

execução da reforma e

ampliação da Unidade
Sanitária, no Centro.

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 28/02/9811

São Francisco do Sul
i Está prevista para o próximo dia cinco de

r----:--:----:------�----_=__, � fevereiro a instalação da Mesa de Integração,
I AMetolúrqlco Erwlno Menegottl, de Jaragua I;' A finalidade do novo serviço será tornar rncls
I do Sul, realizou de 14 a 16 de janeiro, em São I I ágil a busca de soluções para os problemas de
I Bento do Sul, a 22° Convenção Menegotti de I I funcionamento do perto loccl, Unidades
I Vendas, Participaram do evento cerca de 60 I i semelhantes serão instaladas em outras
I pessoas dos departamentos de vendas da I I cldcdes portuárias, inclusive na Argentina e no

I empresa, I I Uruguai, visando o incremento de negócios do
L _j I Mercosul.

, ill .

Corupá II
O Município deverá
firmar convênio no

,

valor de RS 25 mil com
a Secretária de Estado'
de Educação, para a

compra de veículo

que será destinado ao

trenseorte de
escolares.

SUPERMERCADOS

�,.,..� t»-. • d.úwtIe Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul - SC
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Incêndios destroem duas
casas em Jaraguá do Sul

JARAGuA DO SUL 23 DE JANEIRO DE 1998 '.1�."... ;9......,.,.' ""I'Q."" ...�.",.Q"�«i..Q�'."... ,,'Q""
.
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Polícia desvenda o assalto
ao BB da Barra do Rio Cerro
-----�------------�--------------

Funcionários e clientes do banco reconheceram, através de
fotografias, três dos quatro assaltantes

Jaraguá do Sul - A

polícia pode estar des
vendando o assalto à
agência do Banco do
Brasil, da Barra do Rio
Cerro, ocorrido na

quarta-feira da sema

na passada, quando
foram levados RS 16
mil. Funcionários e cli
entes do banco fize
ram o reconhecimen
to fotográfico de pelo
menos três envolvidos
no assalto, Trata-se dos

.. quadrilheiros Adilson
Fogaça, o Paulistinha,
27 anos, e de João Elpí
dio de Lima, o João
Cabelo, 37, respon
sáveis por vários assal
tos a bancos e estabe
lecimentos comerciais
no Estado, A polícia

suspeita também de
um morador da Estra
da Nova, em Jaraguá
do Sul, de 20 anos, cuja
prisão preventiva está
sendo requerida,
A delegada Jurema

Wulf acredita que este
terceiro envolvido te
nha sido recrutado pe
los companheiros pelo.
fato de conhecer a ci
dade, Ele foi preso na

madrugada da última
sexta-feira, quando es

tava no Schopping
Clube, Segundo a de
legada, os outros inte

grantes do bandO são
de alta periculosidade,
O Paulistinha foi preso
no início desta semana
em Balneário Cambo
riú, após intenso

tiroteio com a polícia,
juntamente com Arlin
co Tavares da Silva, o
"Dino", 47 anos,

A delegada Jurema
está investigando a

possível participação
de Paulistinha no assal
to ao Posto Guara
mirim, na BR-280, Con
tinuam foragidos, o

João Cabelo e Carlos
Alberto da Silva, o

"Beto", que segundo a
polícia, pode ter sido o
homem que deu
cobertura ao grupo
durante o assalto ao

Banco do Brasil. Os
bandidos trocaram de
veículo na ocasião,
abandonando o San
tana placas AGK-9'154,
de Curitiba, Paraná.

I--�- ---------------,

A colisão entre o automÓvel Santana, placas LXL-3124, de Joinville, e a :
motocicleta Yamaha, placa ICY-4954, de Pelotas (RS), ocorrida quarta- I
feira, às 22h30, na Rodovia BR-280, em Guaramirim, provocou duas mortes.
O condutor da motocicleta, Alaor Pereira Braga, 37 anos, e a caroneira
Luzinete Cavalcanti Valente, 57, morreram no local.

O motorista do automóvel, Altamir Nunes, 25 onos. não sofreu qualquer
ferimento. A colisão aconteceu nas proximidades do Posto da Polícia
Rodoviária Federal.

A polícia de Concórdia (SC) está realizando investigações na tentativa
de identificar a quadrilha que assaltou um ônibus de turismo na BR-153, no
trecho entre Concórdia e Irani. O assalto foi praticado quarta-feira (21),
por três homens armados, contra o ônibus da Zonta Transportes Coletivos
e Turismo. Os assaltantes levaram aproximadamente RS 15 mil, além de
diversos objetos pessoais dos passageiros. O destino do veículo era o

Paraguai, onde eles fariam compras.' .

L -------------�---------�
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Jataguá doSul- Duas chegaram na residên

residências foram des- cio de Deonira, devido
truídas por incêndios du- a distância. Os prejuízos
rante esta semana no da moradora também

Município, Segundo o foram totais. Nas duas

Corpo de Bombeiros, a ocorrências, conforme

primeira ocorrência foi os bombeiros, as causas

registrada na segunda- prováveis foram proble
feira (19), às 13h30, na ,mas nas instalações
residência de Jair elétricas.

Kurten, no Bairro Santa

Luzia. As perdas torem
totais. Outro incêndio

.

foi registrado na quarta
feira, porvolta de 15 ho

ras, na localidade de

São Pedro, a 35

quilômetros da cidade,
onde o fogo destruiu a

casa de Deonira Peixer,
de 45anos.

Segundo os bom

beiros, eles pouco pu
deram fazer quando

Ainda na quarta-fei
ra, os bombeiros se

deslocaram até a Rua

Florianópolis, no centro

da cidade, para com

bater um princípio de

incêndio na resldêncíc
de Valdir Ruchel. As

chamas iniciaram com

o vazamento de um

botijão de gás de cozi

nha. A própria família

conseguiu dominar a

situação.

Sua melhor opção
em transporte

aéreo para o Brasil
e o mundo

JARAGUÁ DO SUL
FONE/FAX: (047) 371-0091
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Cemin vai participar do
Sul-americano de Ciclismo
---------------------,-------------

Atleta jaraguaense foi convocado para defender a Seleção Brasileira
. .

de Juniores em Santiago do Chile

Jaraguá do Sul - O ciclis
ta jaraguaense Aldo Ce
min Junior deverá integrar a
Seleção Catarinense de
Ciclismo, na categoria dos

juniores, que participará do

Campeonato Sul-ameri
cano da modalidade, em
Santiago do Chile, neste fi
nal de semana. Aldo parti
cipará das provas Contra

Relógio Individual, com per
curso de 20 quilômetros, e
de Estrada, com trecho de
120 quilômetros.

Esta é a segunda vez que
o atleta jaraguaense é con
vocado poro participar da
seleção brasileira, No àno
passado, ele foi convoca
do, .juntamente com Dou
glas Müller e Murilo Fischer,
para ir ao Campeonato
Panamericano. Aldo disse
esperar não ter dificuldades
para atender ao chamado
da seleção, embora esteja
voltando de férias.

O ciclismo de Jorcquó do
Sul voltou às atividades, no
início desta semana, quan

d,p,Q lécnico�ll9gério Müller

Edson JunkeslCP

Lembrado: atleta é convocado pela segunda vez

fez a apresentação dos re

forços deste ano. A princi
pal novidade é a con

trctocöo.de Renato Rohsler,
atleta paranaense, que 'foi

destaque no ciclismo no ano

passado. Ele vai substituir a
Juliano Vendrami, que dei
xará a equipe. Os outros re

forços serão Jean Fábio Fi
nardi, de Pio do Sul, e Edson
James Peicher, de Indaial.
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Equipe de basquetebol
jogará nos Estados Unidos

Jaraguá do Sul - A

equipe infantil de

basquetebol do Colé

gio São Luís viajou on

tem para os Estados
Unidos, onde per
manecerá até o dia
cinco de fevereiro. Os

\ atletas jaraguaenses
enfrentarão equipes
americanas, da mesma
categoria,em Chicago
e Orlando, e assistirão a
jogos de times adultos

profissionais. Eles tam
bém receberão orien

tação técnica.
- Será uma viagem

em busca de conheci-

mentos =, informou o

professor Airton Luiz
Schiochet. lto. que .es

tará acompanhando o

grupo, acrescentando

que o objetivo é con

seguir o máximo de

aproveitamento.
A equipe é cornpos

ta de clunos com idade
entre 14 e 16 onos. que
participam da escoli
nha do colégio. O gru
po conta com atletas

experimentadas. Alguns
já conseguiram títulos
em competições no Es
tado e no pois. dentro
da categoria infantil.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS KRAUSE LTOA.
A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá doSul 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.
Estofados Krause deseja a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

11� lUJ4,���! TELEVENDAS: 371-2812
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




