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PPB da cidade e�_@elia rise e
150 novas filiações
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Reunião: PPB de JS reúne mais de 100 filiados

Ö presidente da Comis
são Provisória do PPB de

Jaraguá do Sul, deputado
estadual Udo Wagner, infor
mou que a legenda regis
trou rnols 150 novas fili-

�Funçjição
UVITORIA

ações. Destas, muitos são
ex-pepebistas que se

desligaçam do partido
durante a crise interna no

ano passado. .

O anúncio foi feito du-

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

rdnte a reuruoo de lide

ranças da região com fi
liados é simpatizantes do
partido, que aconteceu
na noite da últlrno quar
ta-feira (4), no sede do

Jeep Club.
Wagner, que admite

ser candidato a re

eleição, afirmou que o

partido deverá intensifi
car as reuniões com o ob
jetivo é:le traçar as metas
da campanha eleitmal
deste ano.

Para a Câmara Fe
deral, o PPB discute os

nomes do atual chefe
de Gabinete do pre
feito Geraldo Werning
haus (PFL), José Alberto
Klitzke, e do ex-verea

dor José Carlos Neves.
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Hospital Jaraguá
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lnício: Igreja NoSsaSenhora doRosário, em Nereu Ramos.

Página 13

o�ursinho e o .Colégio Evangélico Jaraguá
mostram os seus�provados no último Vestibular 98

21. Jean Cario Krutzsch Ciências-Contábeis FURB
22. Jean Cario Lenzi Psicologia FURB
23. Juciane Aparecida Vicznevski Psicologia ACE

L Adriana Ferreira Barbosa Administração FERl 24. Karina Gomes Psicologia FURB

2. Adriana Steilein Fonoaudiologia PUc/PR 25. Luciana Sirlene da Silva EngenhariaCivil FURB

3. Aline Fonseca Cerutti Comunicação Social UNIVILLE 26. Manuela Barreto Nees Ciências Biológicas UNIVILLE

4. Ana Laura Cyriaco Lagedo Farmácia lndustrial UNIVILLE 27. Mareio da SilvaWestphal Ciências Contábeis FERl
Ciências Biológicas , FURB 28. Marcos Leon Bianchi Direito UFSC

S. Andreas Schubert Comunicação Social rELUSC 29. Marcos Roberto Ronchi Ciências Econômicas . FURB
6. Andreia Frölich

.

Psicologia I FURB 30. Maria Cecília deM. BaisaneIli Ciências Contábeis FERl
7. Angela Cristina Priebe Ciências Contábeis FERl Ciências Econômicas FURB
8. Anne Caroline Richter Fonoaudiologia PUC/PR e UNIVALI 31. Marian Elisa Hoffmann Engenharia Civil UFSC
9. Daniela Faraco Modesto Terapia Ocupacional TUIUTIICuritiba 32. Melissa Giselly Buchmann Ciências Biológicas FURB
io. Elisabeth Elibio Bretzke Fisioterapia ACE 33. Rosiane Hruschka Farmácia Industrial UNIVILLE
II. Fernando Pamplona Ciências Contábeis FERJ 34. Schirlei Cristiane Pasold Enfermagem IELUSCeUNIVALI
12. Flavia J. Arnold Arquiteturae Urbanismo SUPRA 35. Tatiane Morgana Picinini Administração 'FERl
13. Flavia Maria Lescowicz Terapia Ocupacional ACE 36. Willian Ramos Engenharia Civil FURB
14. Gerson da Costa Ciências da Computação FURB
IS. Giane Carla Jacornini Arquitetura e Urbanismo FERl Se o seu nome não aparece aqui, apareça no16. Giornara Patricia Kazmierski Terapia Ocupacional ACE
17. Greici Keli Lombardi Direito FURB Colégio Evangélico Jaraguá.18. Gustavo Jark Ciências da Computação FURB
19. Humberto Lehmann Direito UNJMARfSP

.

O Colégio e o Cursinho estão dispostos a lhe ajudar!20. lrineu Pasold Junior Farmácia PUC/PR e UNIVALI

.iiNt4U7-
AL/MENTOS
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Salário mínimo, mínimo
A proposta, ainda sem definição, em reajustar o valor

do salário mínimo em míseros 6,6%, passando dos atuais RS
120,00 para RS 128,00, confirma a disposição do governo
em promover e manter as desigualdades sociais, que o

projeto neoliberal vem impondo ao país sob a égide dos
dominantes com a tutela do EMI. Para o porta-voz da

Presldênclo. Sérgio Amaral, o
novo valor cumpre a promessa
de campanha do presidente
Fernando Henrique Cardoso de
dobrar o salário mínimo. Na
época, fixado em RS 64,79.

Visto através deste prisma,
realmente o governo conseguiu
dobrar o salário mínimo no país
em quatro anos. Entretanto, os
cálculos precisam ser refeitos,
acrescentando alguns com

ponentes para que possamos
entender a "engenharia" ado
tada pela equipe econômica
do governo. Dobrar o salário
mínimo não significa apenas
dobrar o valor. Dobrar o salário
é garantir o poder de compra
em dobro dos assalariados. Mas,
no final das contas, o governo

acaba colhendo os louros da medida, como se fosse um

avanço.
Pesquisas do Dieese e o IBGE apontam que a inflação

acumulada durante o Plano Real é de 106;39 e 66,39%
respectivamente,. A partir desses índices, e com um pouco
de bom senso e paciência, poderemos chegar aos
seguintes valores do salário mínimo: RS 215,60 pelos cálculos
do IBGE e RS 267,44 conforme o Dieese. Basta aplicar os
índices sobre o salário mínimo de julho de 1994. É verdade,
no entanto, que o déficit público inviabiliza um reajuste
digno do salário mínimo, que segundo o inciso IV do artigo
7° da Constituição Federal, deve atender as necessidades
vitais básicas do trabalhador, como moradia, saúde,
alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte
e Previdência Social.

.

Ninguém em sã consciência é copoz de afirmar que o
salário mínimo vigente e 6 próximo, mesmo com o possível
reajuste, possa cumprir o dispositivo constitucional. Pelos
cálculos do Dieese, o valor ideal do salário mínimo, para
que pudesse atender as "necessidades básicas" deveria
ser de RS 837,16. Algo decididamente improvável. O
argumento das centrais sindicais, quando defendem um

piso supertot está ancorado no reaquecimento do mercado
lnterno e, conseqüentemente, no aumento da produção.

E inegável que o nosso salário mínimo é muito baixo e
tem comprometido o projeto de reajuste social. A
desigualdade social nos países emergentes tem sido tema
constante nas COnversas do Fórum Econômico
Internacional, que está sendo realizado na Suíça. Fernando
Henrique tem martelado muito sobre isso, inclusive,
afirmando que o país está em condições diferente dos
demais. Discursos à parte, o sociólogo Fernando Henrique
precisa aceitar a idéia de que para o Brasil ingressar no rol
dos países do primeiro mundo, tem de ter salários
compatíveis. Primeiro passo para enfrentar a promíscua
desigualdade social.

\fi
.

.

éfhel T. B. Taborda Ribas

Psicóloga
CRP 12/00938

Crianças e Adolescentes
Psicoterapia e Problemas de Aprendizagem

NOVOENDEREÇO
Rua Guilherme Weege, 50 70 andar Sala 704

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 975-1014
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o legado perdido

É notícia recente de que
o senador John Glenn Jr., 76
anos, o primeiro americano
a orbitar a Terra, vai voltar ao
espaço a convite da Nasa.
Essa notícia só poderia ter
vindo dos Estados Unidos,
onde ele, entre quatro mi
lhões de cidadãos acima de
70 anos, estão em pleno e

xercício das atividades profis
sionais, ainda sendo úteis à
sociedade norte-americana.
Graças ao respeito e através
de uma sabedoria com

parada a milenar oriental,
essa sociedade madura, re
conhece a importância de
mantê-los ativos, contratan
do-os como consultores, as
sessores, conselheiros, profes
sores e até como astronau
tas. O saber, a experiência
de vida, adquiridos através
dos anos, é tomado como

exemplo, como modelo,
onde todo esse legado é
transferido para os mais jo-
vens.

.

Já no Brasil a situação é to-
. talmente adversa. Pessoas
aposentadas, muitas vezes

por força das reformas anun
ciadas pelo governo, na faixa
de 50/60 anos, não têm mais
vez em nosso mercado de

* Rolf Eugenio Fischer

trabalho. É um desperdício e

um empobrecimento da so

ciedade brasileira, deixá-los à

margem do sistema produti
vo. E nesta faixa etária que se

atinge o potencial máximo
do conhecimento técnico e

do amadurecimento das
relações humanas, mas a

nossa imaturd sociedade os

condena e os despeja nos

porões da ociosidade, rotu
lando-os como "velhos ultra
passados". No mercado de
trabalho brasileiro eles não
têm mais espaço e não é raro
ouvir a frase: "Velho tem de
ficar em casa cuidando dos
netos e hortaliças". Esta frase
foi colocada em dezembro

passado por um entrevistador
PhD da Universidade Federal
de Santa Catarina, que foi a
Curitiba selecionar candida
tos ao curso de pós-gradu
ação em Adrnlnlstroçöo de

Empresas, ern convênio com

uma instituição de ensino par
ticular do Paraná.

Esse entrevistador, com sua

arrogância ímpar, usou cla
ramente suas tendências pre
conceltuosos e discrimi
natórias, primeiro em relação
à idade dos candidatos e

depois em relação aos cursos

de graduação apresentados
fora da área de adminis

tração. Pergunta-se: por que
pessoas com mais de 50 anos,
muitas com estabilidade fi
nanceira, tempo disponível e
vontade própria, são desclas
sificadas na seleção para
cursar pós-graduação? Este
foi o critério utilizado por um
"Doutor em Filosofia" de uma

universidade brasileira. Será
que os candidatos não têm
livre arbítrio para mudar de
área e ainda poderem ser

úteis ao sistema? Mesmo que
o curso de-dois anos fosse gra
tuito, que não é o caso, não
seria esta a justificativa para
rejeitar um candidato mais
idoso em detrimento de ou

tros mais jovens. Isso mesmo,
essa foi mais uma das aca

dêmicas colocações afirma
tivas do entrevistador PhD.
Será que o Magnífico Reitor
da Universidade Federal de
Santa Catarina está a par do
que alguns de seus profes
sores andam fazendo por
esse Brasil a fora, denegrindo
a imagem da universidade
que tem sido tão elogiada?

CORREIO DO POVO

* Engenheiro químico, pro
fessor e consultor

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As

cartas devem conter no máximo 30 linhas .äe 70 taques, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
e gramaticais necessárias.

Gráfica e Editorá 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 responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal:'
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Hertel confirma o interesse I cP··············· .. ····················�··············· � .

em ser candidato a deputado 1��[ptÂ\�@ (9)@ [L��iJ@�
-

r.······················Arquivo/CP, '

*
�Schroeder - o secretário

de Indústria e Comércio, Hil
mar Hertel, ex-prefeito do

Município, confirmou que
pretende'disputar a indi

cação para ser o candida
to a 'deputado estadual pelo
PFL na região. O interesse de
Hertel vem desde o início do
ano passado, logo depois
de deixar a cdrnlnlstrcçöo
municipal.
Atualmente, o PFL da

região daAmvali (Associação
dos Municípios do Vale do

; Itapocu) tem oito pré-candi
datos a deputado estadual,
entre eles, os secretários da melhor forma em apontar o
Prefeitura de Jaraguá do Sul candidato da legenda é rea
Werner Schuster (Meio Ambi- lizando uma pesquisa na

ente) e Valdir Bordin (Desen- região."Esse critério, inclusive,
-

volvimento Urbano), além do poderá nos apontar um ou

ex-presidente da Câmara de tro nome.A pesquisa dá uma

Vereadores de Guaramirim, idéio real da preferência do
Ivaldo Kuczkowski. eleitorado", trlsou. acres-

De acordo com Hertel, o centando que outra forma é
partido deverá se reunir ain-

-

a prévia entre os filiados.
da este mês para definir os Hertel acredita que o can
critérios de escolha do can- didato que for escolhido de
didato. Na opinião dele, a verá ser tratado como o can-

Otimismo: Hertel acredita na vitória

didato da Amvali. "Ape-sar de
Jaraguá do Sul ser o pólo, as
demais cidades também têm

reivindicações", apontou. Ele
disse que o grande desafio é
ser escolhido. candidato, já
que aposta na vitória nas ur

nas. "Pelos trabalhos desen
volvidos no Município e pelos
meus conhecimentos na

região, acredito que con

seguirei os 25 mil votos
necessários", declarou.

A partir desta semana, esta

coluna será destinada aos

leitores do
Jornal CORREIO DO POVO.

Nela, você leitor, poderá
expressar a opinião

livremente, com críticas e

sugestões, além de

reivindicações.
,

, -

E um espaço democraticó,
com o objetivo de

proporcionar aos leitores a
-oportunidade de colaborar

com o jornal.

Participe.

Os textos para a coluna

"Espaço do Leitor" devem ter
no máximo 10 (dez) linhas de

I 70 (setenta) toques.
I Os textos devem ser enviados

para o Jornal CORREIO DO POVO.

Rua Walter Marquardt, 1. 180,
Barra do Rio Molha.

89.259-700 -

Jaraguá do Sul - SC.
Caixa Postal 19

'ou pelo fax (047) 371-1919

Rainer A. Wiele - Corretor

37 ANOS DE TRADiÇÃO
E EfiCIÊNCIA
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PPB faz reuniões para discutir as
metas de campanha com filiados
- - - -- - -- - - -.- - - - - ---------�-------

Direção diz que o objetivo é aproximar o partido das bases e ouvir as

reivindicações das comunidades

Jaraguá do Sul - O PPB
realizou, na noite da última
quarta-feira (4), na sede do
Jeep Club, a quarta re

união setorial do partido,
que teve como objetivo dis
cutir com os filiado's e sim

patizantes as estratégias de
campanha. O encontro re

uniu .lideranças locais e re

gionais e divulgou o nome

dos novos filiados, além de

apresentar os integrantes
da Comissão Provisória que
está coordenando a legen
da. O coordenador regio
nal do PPB, Luiz Antõnio
Grubba, afirmou que a in

tenção é "aproximar o

partido das bases e ouvir as

reivindicações" .

Sobre as metas de cam

panha, Grubba informou
que. após as reuniões seto
riais, - anteriormente, o

partido realizou encontros
nos bairros da Barra do Rio
Cerro, Nova Brasília e em

Nereu Ramos - a Comissão
Provisória deverá se reunir
para avaliar as propostas e
definir a estratégia de cam
panha, "Esses eventos vão
culminar no grande encon
tro que o partido fará no
dia sete de março, no

Parque Malwee. onde es

tarão presentes lideranças
estaduais", informou, acres
centando que as novas fi

liações serão abonadas

pelo senador Esperidião
Amin, presidente nacional
do partido,

De acordo com Grubba,
estão sendo aguardadas as

presenças do senador Espe
ridião Amin, virtual candida
to ao governo do Estado, da
prefeita de Florianópolis,
Ângela Amin, do presidente

Va II e Informática

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

Jaraguá do Sul - SC

____ o -=__=- �___==_ � � �__------�..

Projeto: lideranças do PPB discutem com filiados

estadual da Legenda, Leo

degar Ilscoskí. e dos depu
tados estaduais UdoWagner
e Eni Voltolini. Na opinião do
vereador Moacir BertoldL o

encontro será a opor
tunidade para que os filia
dos e simpatizantes possam
discutir diretamente os pro
jetos de campanha com as

llderonços. "O PPB está to
'mando a iniciativa em ouvir
as reivindicações das
bases", declarou.

Durante o encontro, o

presidente da Comissão Pro

visória, deputado Udo Wag
ner, apresentou os demais
membros da comissão e as

novas filiações, Wagner afir
mou que, após a crise inter
na que acabou em desfilia

ção de rnols de 100 inte

grantes, o partido recebeu
150 novas filiações, algumas
de pessoas que retornaram
à legenda.

CANDIDATURAS - De
pois de vários meses

negando que poderia

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

concorrer à reeleição, o
deputado Udo Wagner
admitiu que será candida
to. Ele, no entanto, condi
cionou a candidatura à

reivindicações que fará
ao senador Amin, a quem
já reconhece como futuro

governador do Estado.
- Antes de aceitar o de

safio quero ter uma conver

sa com o senador Esperi
dião Amin e discutir as reivin

dicações da região. Preten
do firmar um compromisso
de obras e garantir as rea

lizações - revelou, acres
centando que, caso não

seja possível, irá apoiar as
candidaturas do deputado
Eni Voltolini e do vice-presi
dente estadual da legenda,
Luiz Gomes,

Para a Câmara Federal, o

partido discute os nomes do
atual chefe de Gabinete do

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL), José Alberto Klitz

ke. e do ex-vereador José
Carlos Neves.

Cflorícullura
Cflorísa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

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

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

t

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

o deputado estadual Ivo Konel! (PMDB) teve o nome

lançado para integrar a chapa encabeçada pelo ex

presidente da Celesc, Eduardo Pinho Moreira, poro concorrer
ao governo do Estado:

Com a saída de cena do governador Paulo Afonso Vieira. o
. partido evitou o conflito interno e abriu o caminho para

buscar aliança.
O escândalo dos precatórios desgastou a imagem do partido

e contribuiu para que parlamentares e lideranças se

posicionassem contra a reeleição de Paulo Afonso.
Konel! disse que ficou honrado com a lembrança, mas

politicamente preferiu aguardar o desenrolar dos
acontecimentos,

- Se o convite for oficializado. vou estudá-lo - despistou

Constatação
O deputado estadual Carlito Merss (PT) disse que a saúde
financeira do Estado está comprometida porque o governo

"caiu na loucura dos juros dos empréstimos".
Ele argumentou que os constantes pedidos de antecipações
da receita orçamentária conseguiu inviabilizar e desestruturar

o sistema financeiro.
- A média mensal de arrecadação está em torno de RS 150
milhões. Nunca se arrecadou tanto. Mesmo assim, o Estado
está quebrado. O que prova que houve, na melhor das

hipóteses. mau uso do dinheiro - declarou,

Ah!? Há estabilidade
Os usuários do transporte
coletivo de Jaraguá do Sul
iniciaram o mês de fevereiro

pagando 15% a rnols, a
passagem passou de RS 0.65

para RS 0,75,
O reajuste é quase três vezes
maior que a inflação dos
últimos 12 meses, que o

governo gaba-se em

divulgar e que os

empresários resistem em

repassar aos trabalhadores.
Tudo em nome da

estabilidade da moeda ..

Sonho meu

Apenas 7% das crianças
com idade entre sete e 14
anos estão fora da escola
em Santa Catarina. O

índice é 2% menor que a

média nacional.
De acordo com a

Secretaria de Educação.
são cerca de 57 mU

crianças.
O governo federal tem
como meta chegar ao
final do ano com 95% de

crianças nas escolas do

país.
A porcentagem pode ser

animadora, mas o número
de crianças em idade

escolar que não

freqüentam as aulas é
muito preocupante.

�
?

a

AGÊNCIA PORTAL
Rua Joinvílle, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do

Sul

Fone: 372-3100

Sujlsmundo
Na semana passada, um

vereador de Jaraguá do Sul. no
maior naturalidade, saiu de uma

farmácia, amassou as notas e

alguns papéis e os atirou na rua.
como se lá fosse um cesto de

lixo.
O fato chamou a atenção
porque foi feito por quem
deveria dar exemplo.

O que prova que ainda estamos
muito longe em atingir a

consciência ecológica e de nos

atentarmos para a necessidade
da educação ambiental.

Gastança
O ministro do

Plonejornento, Antônio
Kandir, recebeu
relatório sobre os

gastos do governo
com a reforma.
De acordo com o

documento, a cada
dia útil de atraso na

aprovação do projeto,
o Tesouro deixa de
economizar RS 15,7

milhões, RS 316 milhões

por mês e RS 3,8
bilhões por ano,

O valor corresponde
a uma Vale do Rio
Doce por ano ou

mais da metade da
receita anual da

CPMF.

'Y!!-
de Análises Clínicas

Dr. Mario de Sousa
Dr. Mario de Sousa Ir;

FonenFax:371-0882
Rua: Dr.WaldemiroMazureehen- 67

Jaraguá do Sul - SC
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Mais dúvidas:
sobre 'as TOAs

É do conhecimento geral que os Iltulos da
Dívida Agrária, instituídos pela Lei 4,504/64,
regulamentada pelo Decreto 95,714/88,
conforme ort. 13, foram papéis válidos poro
servir de garantia nas cobranças levadas a

efeito pela Fazenda Pública:

III - prestação de fianças;
IV - depósito para assegurar a execuçöo em

ações judiciais ou administrativas;"
Sabe-se também, que. emboto estes títulos

possuam um valor de tece. jamais são recebidos
por ele, serido o deságio uma praxe normal em
sua circulação, É inclusive, o teor do parágrafo
único, do mesmo ort. 13, que prevê a aceitação
do título, por seu valor nominal reajustado),

No entanto, se já não bastassem as barreiras

que impõe a própria Fazenda para receber seus

próprios títulos, o Superior Tribunal de Justiça,
numa autêntica cortesia com chcpéu alheio,

pela sua 10 Turma, decidiu recentemente que
os dltos TOAs, não se prestam para garantir
cobranças da Fazenda Pública, Disse em sua
ementa o STJ:

"Em face do sistema jurídico processual
vigente, a execução é feita no interesse do

exeqüente, não se admitindo a nomeação Ô

penhora de títulos sern cotação na Bolsa de.

Valores, sem quantificar-lhes o valor (total) e com
omissão quanto ao vencimento de cada um,

Títulos de Dívida Agrária (TDAs) de valoração
duvidosa desservem para a garantia do Juízo,
em execução, porquanto a incerteza no dizente
à respectiva quantificação em dinheiro (valor
real) impede o exeqüente de conhecer,
antecipadamente, se bastam ou não para cobrir
o quantun äeoeatut." (Grifamos)
Já não era outro, o pensamento do nosso

Tribunal Regional (40 Região), vez que este

também vinha decidindo de forma semelhante,
como por exemplo, no Ag, lnstr, n° 97,04,37749-
5/RS, onde não foram aceitos ditos TOAs,
n_omeados à penhora pelo contribuinte

executado.

Aceborn. assim, os TOAs, de perder mais uma

.

de suas poucas utilidades, qual seja, a de

garantir dívidas para com o Erário Público.

Cassuli Auditores e Consultores S/C Lfda. - Fones

(047) 371-4509 - 371-5611

CASSULI
AUDITORES

.

Justiça do Trabalho transfere
bens de empresa a funcionários
----------------�-----�----------

Empresário nego acusações e afirmou que está sendo perseguido pela
direção do sindicato

Schroeder - O juiz do Tra- empresa. Eles decidiram
bolho, André Zemczak, ex- vender o imóvel e ratear o

pediu carta de adjudicação valor.

para comprovar a ne- - Cada um receberá pro
cessidade em transferir os porctonolrnente. de -acordo
bens da Indústria e Comér- com o que fizer lus- explicou
cio de Madeiras Schroeder

.

o advogado dos traba
aos 34 ex-funcionários. A Ihadores, Paulo Sérgio Arra
medida faz parte das dfvidas baça.
da empresa para com os Arrabaça informou que,
trabalhadores, que recor- na época, o empresário
reram à Justiça em 1988. Na Eustáquio Garcia Rosa po
ação, os ex-empregados gou apenas dez dos 26,05%
reivindicam pagamento das de reajustes que os funci

diferenças salariais, decor- onários tinham direito. "Eles
rentes do Plano Bresser, que, (os trabalhadores) também
segundo eles, não foram reivindicam o pagamento
pagas. do FGTS (Fundo de Garan-

Pela carta de odludl- tia por Tempo de Serviço)",
cação, os trabalhadores lembrou, assegurando que
herdaram um terreno de 15 o valor correspondente ao

mil metros quadrados, onde INSS (Instituto Nacional do
funcionava a serraria. Além Seguro Soçial) não era re

do imóvel, o juiz transferiu passado à Previdência.
aos ex-funcionários O empresário se defen
máquinas e um trator. Na deu das acusações atribuin
terça-feira (3), es traba- do o fato a perseguição do
Ihadores estiveram reunidos sindicato. "Com exceção
na sede do Sindicato da da cobrança do resíduo re

Construção Civil e do Mobi- ferente ao Plano Bresser, não
liórlo. em Jaraguá do Sul. . devo nada aos trobc
para se habilitarem a rece- Ihadores. Não tinha a ne

ber parte do patrimônio da cessidade de horas extras na

produção, estava, inclusive,
reduzindo o trabalho", de
clarou, informando que o

livro de registro dos empre
gados foi desviado do es

critório do contador. Rosa
afirmou que não pôde fa
zer a defesa técnica das

ações porque não tinha
como comprovar que esta
va agindo dentro da lei.

De acordo com Rosa, o
contador .Adernor Fischer
lhe garantiu que não pre
cisava pagar insalubridade.

"Depois a Constituição mu

dou isso, mas a reivindi

cação era anterior", expli
cou, lembrando que muitos
ex-funcion6rios não foram
notificados pela justiça so

bre as ações. "São ações
fantasmas", classificou. Ele
não concorda com a co- .

brança feita pelo sindicato
sobre as horas extras. "Os

cartões-ponto estão comi

go, como podem afirmar tal
coisa", reclamou.

Rosa disse que está
aguardando ser notificado
da decisão judicial para tra
tar do caso.

Edson Junkes/CP

Lamento: empresárto, na antiga serraria, diz estar sendo perseguido

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax:. (047)

371-4509
371-5611

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL ,E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESA,RIAL

TREINAMENTO DE PESSOAL

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSOCIAÇAO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Empresas devedoras da Previdência
terão incentivos fiscais do' Prodec

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

Bancada do PT na Àssembléia Legislativa deve entrar com ação junto ao
Ministério Público para impedir o incentivo fiscal

Florianópolis - As empre
sas Perdigão, Sadia, Co
soperativa Central Oeste
Catarinense, De Lucca
Revestimento Cerâmico e

Cooperativa Regional Au
riverde, cinco das 100
maiores devedoras da Pre
vidência Social no país,
serão beneficiadas pelo
projeto de incentivo fiscal
do governo de Santa
Catarina através do Pro
dec (Programa de Desen
volvimento da Empresa
Catarinense). O benefício
fere o artigo 195 da Consti-

. tuição Federal, que proíbe
as empresas em débito
com a Previdência Social a
usufruirem de qualquer tipo
de incentivo do Poder
Público, como crédito ou

incentivo fiscal.
A denúncia foi feita pela

deputada estadualldeli Sal
vatti (PD, que afirmou que o

artigo constitucional vem
sendo desrespeitado desde
o governo Vilson Kleinübing
(PFL).As empresas negam as

dívidas para com a Pre
vidência e garantem que
têm certidões negativas de
débito. Ideli, no entanto, in
formou que o deputado
federol Arlindo Chinaglia
(PT/SP) solicitou ao Ministério
da Previdência a relação
dos 100 maiores devedores
do órgão, e nela aparecem
as empresas catarinenses.
"O documento é assinado
pelo ministro e relaciona as

empresas. Todas inscritas na
dívida ativa e, portanto,

\
Paulo Afonso assina a implantação do ProdEJe

com processos administrati
vos encerrados", confirmou.

A deputada tntormou
ainda que a bancada do

partido na Assembléia Le
gislativa está agilizando
uma representação junto,
ao Ministério Público com o

'

objetivo de "fazer cumprir
a Constituição Federal". "É
bom lembrar que a Encol,
que faliu e levou milhares
de famnias ao desespero,
por anos foi beneficiada
por empréstimos da Caixa
Econômica Federal e do
Banco do Brasil. A ernpre
so era sabidamente deve
dora da Previdência, ape
sar de possuir certidão ne

gativa de débito", argu
mentou Ideli.

ASSINATURA - O Prodec
Industrial foi assinado pelo
governador Paulo Afonso
Vieira (PMDB) na noite de
dez de dezembro, no Clube
Atlético Baependi, em Jara

guá do Sul. Na opor-

tunidade o governador fir
mou protocolode intenções
com aWeg, primeira empre
sa a participardo programa.
Segundo o secretário de De
senvolvimento Econômico,
Henrique Weber, o progra
ma permite que as empre
sas retenham até 75% do
ICMS (Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias e

Servlços) gerado por elas.
- As empresas terão cin

co anos de carência para
o pagamento do emprés

. timo, com juros de até 12%
- informou Weber.

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 372-3100

-------------------1

o O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), autorizou o reajuste de
5,5% da UPM (Unidade Padrão do Município).
A partir de janeiro, a UPM passou de RS 45,54 para RS 48,05.

O O presidente do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), Júlio Pungan, divulgou
durante a semana o balanço de 1997.
De acordo com ele, no ano passado, o banco registrou lucro da ordem de RS 26
milhões, RS 9 milhões abaixo da projeção feita pela diretoria.
Pungan informou que está em tramitação no Banco Central a proposta de atrair RS
100 milhões e que pretende capitalizar mais RS 100 milhões com a emissão de
debêntures.

.

O objetivo é ampliar os empréstimos de médio prazo às microempresas.

o A balança comercial brasileira registrou déficitde USS 717 milhões no mês passado.
O país importou USS 4,631 bilhões e exportou USS 3,914 bilhões.

Lcom 21 dias úteis, a média diária de importações em janeiro atingiu USS 220,5 milhões.
-------------------------------�

EMPRESÁRIOS VISITAM PM
A convite do comando da 3°Companhia de Polícia Militar,
a Acijs realizou a sua reunião de diretoria no quartel. O
capitão Rogério Luiz Kumlehn, que está se transferindo para
Florianópolis, afirmou que era uma forma de agradecer o
apoio da entidade empresarial àquela unidade militar.
Kumlehn passará o comando, no dia 19 de fevereiro, às 17
horas, para o capitão Amarildo de Assis Alves. No mesmo

ato acontecerá a formatura de 22_ soldados PMs, que
ficarão lotados em Jaraguá do Sul. Há uma solicitação ao
comando-geral para que novo concurso seja aberto, para
preenchimento de 30 vagas, destinadas a suprir as

necessidades de policiais militares em Guoramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.

SENAC/SENAI: NOVOS CURSOS
A Agência do Senac de Jaraguá do Sul vai oferecer o
curso Técnico de Enfermagem, em nível de 2° grau,
resultado de convênio com a Secretaria de Estado da

Educação. Serão 25 vagas com 1.700 horas, sem custos

para os participantes. Outro curso técnico do Senac será
na área de Vendas e Representação Comercial, ambos
necessitando ainda de aprovação do Conselho Estadual
de Educação.lgualmente, o Senai vai oferecer no segundo
semestre novos cursos técnicos, de Vestuário e Estilismo,
Eletromecânica e Eletrônica. Ambos serão modularizados
e as inscrições abertas em junho/98.

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL
A Fampesc,Ministério doTrabalho, FAT,Sine/SC, Escola

de Novos Empreendedores/UFSC e Secretaria de
Desenvolvimento Social e da Fornâlo. com apoio da Apevi
e da Acijs, irão realizar em Jaraguá do Sul, o Programa de

Capacitação Empresarial para Micro e Pequenas Empresas
(Procem). Serão desenvolvidos seis cursos nas áreas de

Marketing, Relações Humanas, Associativismo, Uso de

Tecnologia de Informação na Gestão Empresarial,
Administração Financeira de Custos e Aspectos Tributários
e Trabalhistas. Os instrutores já receberam treinamento.
Todos os cursos serão gratuitos e o calendário será

divulgado dentro de algumas semanas.

RESíDUOS INDUSTRIAIS
A Acijs, por solicitação da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, convida os responsáveis pela área de
resíduos industriais ou representante das empresas
interessadas, para a exposição técnica sobre a operação
do aterro industrial na Vila Itoupava, com o engenbeiro
Álvaro Gugelmim Jorge e diretores da Momento

Engenharia, de Blumenau. Na ocasião, também o

secretário Werner Schuster falará sobre o projeto de

recuperação ambiental do atual lixão e suas implicações
em relação ao lixo industrial. Será dia 9 de fevereiro, às 17
horas, no auditório do Cejas.

TECNOLOGIA EM MECÂNICA
O Conselho Estadual de Educação aprovou o curso

Superior de Tecnologia em Mecânica - Modalidade
Processos Industriais, com 40 vagas, noturno, para a Ferj.
Trata-se de uma conquista importante, na qual a Acijs tem
também participação, quando da consulta formulada
pela Ferj.As inscrições para o processo seletivo (vestibular),
será de 9 a 19 de fevereirQ e as provas estão marcadas

para 28 de fevereiro e 1 de março, na instituição.lnício das

aulas em 16 de março.

PREFEITO NA ACIJS
O prefeito Geraldo Werninghaus participa no

segunda-feira, dia 9, da reunião da diretoria da Acijs.
Acompanhado da secretária de Educação, Isaura da Luz

Silveira, tratará sobre os convênios com as empresas para
amanutenção dosCentros de Educação Infantil (creches),
em Jaraguá do Sul.lnformará sobre números da realidade
do setor.
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Sinte critica grade curricular e

prevê desemprego para ACT's
I

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

Entidade afirma que alterações trarão prejuízos à categoria, além de
aumentar a carga horária dos professores

Florianópolis - O Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
em EduCação) distribuiu bo
letim criticando duramente as

alterações na grade curricu
lar, promovidas pela Secreta
ria Estadual de Educação. De
acordo com a entidade, as

.

mudanças na hora/aula voí,
acarretar um acréscimo de
10 horas semanais para os

protessores. pelo mesmo

salário, e fechamento de va

gas para os ACrs (Admitidos
em Caráter Temporário). A
presidente .do sindicato, Ana
Maria Aquini, classificou a me
dida de "rnols um golpe con
tra o magistério".
Segundo ela, as novas

mudanças trazidas pela
grade impõêm-se mais que a
carga cheia poro todos.
"Hoje, o professor de carga
de 40 horas trabalha 32 aulas
de 45 minutos, com oito ho
ras/aula. Com a mudança, o
mesmo professor passa a tra
balhar 32 aulas de 60 minu-

tos, um acréscimo de dez
horas semanais", explicou,
acrescentando que, cruol
mente, o professor que traba
lha além das 32 aulas recebe
acréscimo salarial de acordo
com a carga cheia, o que
pode chegar a. até 400...6.

Ana Maria vai mais além.
Ela afirmou que os professores
que não conseguirem com

pletar a carga horária na u

nidade escolar, estão sendo
obrigados a assinar docu
mento "aceitando" a com

plementação em outra u

nidade. Ela informou que há
ainda a possibilidade de ex

tinguir a Educação Religiosa
e Física em alguns períodos
do ensino fundamental e
médio. "A opçöo de se ofe
recer as disciplinas está condi
cionada à existência de pro
fessores efetivos, já que não
serão abertas vagas para
ACrs", declarou.

O boletim critica também as

propostas do governo do Esta-

do para a educação, afirman
do que, para omagistério, 1W7
"foi cheio de armadilhas e tra

paças". "A tendência é pio
rar este ano", prevê a presi
dente, conclamando a ca

tegoria para a mobilização,
cobrando do governo rea

juste salarial, fim do atraso no

pagamento, gestão demo
crática nas escolas, com
eleição para diretores e Con
selho Escolar, entre outras. "Só
uma grande mobilização
poderá reverter essa situação
de miséria, que os governos
estadual e federal estão im- (

pondo aos servidores públi- como professores da rede es

cos". completou. tadualde ensino. "Há vagas
O presidente do Sindicato nasescolas.Precisamosdemais

dosServidores Públicos de Jara- professores.O que precisa é re

guá do Sul e região, Luiz Cesar alizar concursos pará a efeti
Schörner, afirmou que a en- voçöo". explicou Schörner.
tidade é a favor da redução MUNICIPALIZAÇÃO - O
do número de ACrs. desde . sindicato afirma que a muni
que o governo estadual pro- cipaUzação do ensino, com- .

mova concursos públiCOS para binado com a nucleação,
que eles tenham a opor- acarretou em demissões de
tunidade de serem efetivados ACT's e a remoção com-

pulsórío dos professores efeti
vos. "Eles estão sendo man

dados para escolas mais dis
tantes, às quols. normal
mente, não possuem vagas",
lembrou Ana Maria, acres
centando que os professores
correm o risco de perderem
a regência de classe e sofre
rem pressão para assumirem

disciplinas para as quais não
estão habilitados.

vestibular·1
/ espe�la .

Tecn.l,s\a em

eC.anlca�

Docunaenta,ão:
- Fotocópia da Carteira de Identidade;
- Duas fotos 5x7

Inscrisões
Períoelo:
09 a 1 9 de fevereiro de 1 998

Horário:
9h às 11 h e das 14h às 21 h

\ Taxa:
RS 70,00 (setenta reais)

·Local:
Tesouraria da FERJ

(Rua dos-Imigrantes, 500)

Vagas:
40 (quarenta) vagas - Noturno

Início elas Aulas:
16/03/98

Dura,ão cio Curso:
06 (seis) semestres - 03 (três) anos

Pelo telefone '

(047) 371 -0983
ou na FERJ-
R. dos Imigran-

-

. tes, 500.
Jaraguá do Sul
Santa Catarina
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Sergio e Regina Nicoluzzi Kuchenbecker
comemoraram Bodas de Prata no último dia 31 de

janeiro, com celebração na Igreja São Luiz Gonzaga.
Após a cerimônia religiosa, recepcionaram
convidados no aristocrático Baependi

NIVER - comemora idade nova hoje (6), o companheiro,
gerente financeiro aqui doCP, Sidnei Garcia. Parabéns de
todos os seus familiares e amigos.

(

Macol
L TUDQ-PARA' CONS77lflÇÃO

Máquínaspara empacotamento
RuaAraquari, 136 - Ilha da Figueira

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

CRJ

�h:o/: .<�/.1 1..................
Sérgio e Regina N. Kuchenbecker com os filhos Gisele,
Sérgio Junior e Vanessa

Alexandre e Simone Rubini, no aristocrático

Baependi

Centro de

Recuperação
Jaraguá

ATENDEMOS PELO:

União Saúde
Unimed
Issem'

Saúde 8,adesco
Saúde 8ame,indus
Golden Sul

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 888
,

,

JARAGUA DO SUL - SC
FONE: (047) 372-1804

Expedicionário Jorge Ersching com a esposa
"

Ela foi alvo de muitos cumprimentos na últi

quarta-feira (4), pela idade nova

BIMBO DO CLINTON - esse é o termo, segundo os jornais
Nova Iorque. Pode ser, na nossa linguagem tupiniquim, pi
manjuba, piu-piu, cacete ... Há duas semanas, só se falava na Co

na Indonésia, em Hong Kong e agora tá todo mundo vidrado

partes pudendas do presidente americano e tentando imaginar co
seria a cena entre ele a chave de cadeiaMônicaLewinsky. É triste

jocoso falar do voraz habitante de uma braguilha gringa?

CDr. 9lc!Jr 91ideki CJlodrigues' da oi/va

HOMEM BÁSICO - diz o lugar comum na hora certa. Tem apere
mão forte, é amigo dos amigos, não manda flores, não con

Londres, não faz serenata, é roinântico e sorri. O homem básico

gosta de sapato social, tem alma de cavalheiro medieval, não
beleza suave nem selvagem. O homem básico é gostoso, usa Ie

branco, vai à praia, faz cafuné, não usa brinco. Não liga para EI

Presley e .tarnpouco tem paciência para Woody Allen. O homem básic

cheiroso, dirige carro, moto e caminhão, se for preciso. Ele é carnívoro ...

BEETLE - Paul McCartney, Ringo Star e George Harrison estão na mira

departamento deMarketing da Volkswagen alemã. A fábrica negocia c

os remanescentes dos Beatles para tê-los como garotos-propaganda
nova versão do Beetle (no Brasil, o popular Fusca)' - o carro mais vend

no mundo. Tem a ver com o nome da banda (um.jogo de palavras c

beetie, besouro em inglês). Mas tem também com a popularidade do conju
ainda tão grande quanto a

carro, segundo um diretor
Volks.

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul - SC

I

BeatrizEIiJmeHorst,fomlllllllll do curso
de Engenluuin Civil; pela Universidade

Regional de Blumenau. A colação de

grau será amanhã (7), na Sociedade

Dramático Musical Carlos Gomes. Ela

éfiJJw de Haroldo e Cecilia RistowHorst
I

Bruna Jimenez Garcia J

hoje (6). Amanhã (7) ela te

numa superfesta; na cho
Ela é filha de Adriano e

Assistência:

Som - Image
Telefonia

Gabriela Nagel Gliths aniversaria
amanhã (7). Parabéns dospais Gilberto
e Célia, e do irmão Ricardo

r-------------------------------------------
EMGUARAMIRIM -oRotary
Club do vizinho Município irá
conferir o título de "Compa
nheiro Paul Harris" ao empre
sário jaraguaense Wander

Weege. É mérito pelo grande
espírito rotário e por toda a

participação comunitária,
através de apoio financeiro a

diversas entidades. A co-menda
será entregue, provavel-mente,
no próximo mês de maio, em
reunião festiva daquele clube de
serviço.
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Centro Cultural de Jaraguá do Sul
As obras do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul prosseguem, bem

como as contribuições para o

desenvolvimento do projeto. A
exemplo do que ocorreu no ano de

1996, a Urbano Agroindustrial
assinou o Livro Ouro do centro,
reafirmando seu engajamento na

construção do Marco de Uma

Geração.
O presidente do Conselho de

Administração' e o diretor
comercial da Urbano

Agroindustrial, senhores Urbano
Franzner e Jaime Franzner,
respectivamente, aproveitaram a

ocasião para visitar as obras, agora
em ritmo adiantado, tendo o

primeiro piso concretado.
O empreendedor que fez da

Malwee Malhas, detentora de

grandes prêmios na área de

Ecologia, no ano de 1997, está
também entre os grandes
colaboradores na construção.
Preocupado com a utilização
racional, total e dentro das
técnicas contemporâneas,
traduzidas em qualidade, para o

conjunto arquitetônico, o

empresário Wander Weege
convidou, com a aprovação da

Da esquerda para a direita os arquitetos Valéria, Ana Wolf,
Antônio Cláudio, Ruth Borgmann, Simone Mattedi e Reinhart
Mathias Conrads

COMEMORAÇÃO CENTENÁRIA

Bertolt Brecht
No próximo dia 10 de

fevereiro de 1998 transcorre o

primeiro centenário de
nascimento de Bertolt Brecht. Na
verdade chamava-se Eugen
Berthold Friedrich Brecht, um

homem de seu tempo. Percorreu
todos os caminhos da grande
escala de homens inteligentes,
como que a procurar um caminho,
para notabilizar-se perante os seus

conterrâneos.
Escolheu ele mesmo a sigla

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
,JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

B.B., morando com os pais num

compartimento do sótão da casa,

na cidade de nascimento,
Augsburg.

. Excêntrico, como todo bem- ,

dotado, pôde dar-se ao luxo de se

constituir em líder de um grupo.
Aos 23 anos ele manda tirar a

máscara mortuária, que pendura
na parede para sua apreciação e

anota, como todo jovem
inteligente, para a posteridade, o
que depois veio confirmar-se, pois

comissão ,Pró-Construção, o

arquiteto carioca Antônio
Cláudio de Souza Leite para
prestar assessoria à mesma.

Antônio Cláudio, que
participou recentemente de curso
realizado sobre Planejamento de
Teatro no British Concil London,
Inglaterra, reuniu-se dia 12 de
dezembro com os engenheiros
Márcio Marcatto (coordenador
da comissão), Mikio Homma e a

arquiteta Ruth Borgmann. entre
outros, para explanar suas

observações sobre o projeto
jaraguaense, de autoria de Lídia
Bastos, que contá também com a

intervenção de Ruth Borgmann.
Aproveitando sua estada na

cidade, Antônio Cláudio
confraternizou com os colegas
jaraguaenses comparecendo ao

jantar dançante' realizado do

Grehdal, em comemoração ao

Dia do Engenheiro e do

Arquiteto, quando tomou posse a

nova diretoria da AEAJS.
O organograma de construção

confirma a promessa da

inauguração para dezembro de
,

1999, o que entusiasma a todos,
doadores e membros da,
Comissão Pró-Construção do
Centro Cultural de Jaraguá ao
SuL

sua obra apenas tomou-se famosa
15 anos após a morte, que
ocorreu aos 58 anos, em Berlim,
no dia 14-8-1956.

Alguém procurou percorrer a
sua carreira que foi muito

variada, iniciando-se como líder
de uma gangue dos depravados,
transforma-se em escritor e

didata, e de anarquista a poeta
clássico.

As suas obras mexem com o

movimento nazista, e o autor

A EDUCAÇÃO COMPLETA

O diretor-comercial da Urbano Agroindustrial, Jaime Franzner;
assiste a assinatura do presidente do Conselho de Administração,
Urbano Franzner; no Livro de Ouro Pró-Construção do Centro
Cultural de Iaraguâ do Sul

desconhecido preferiu o abrigo na

Dinamarca, na Suécia, Finlândia,
Rússia e finalmente para os

Estados Unidos da América, com
o fim da guerra retornou à
Alemanha - a Berlim Oriental.

As obras: "Tambores na

noite", obra expressionista
anarquista, depois o drama

"Baal". Em co-autoria com o

compositor Kurt Weill, ele
desmascarou a ordem burguesa na
"A ópera dos três vinténs". Depois

a ópera de Brecht/Weill
"Grandeza e decadência da
Cidade de Mahagonny". Muitas
poesias e dramas e a peça "Mãe

coragem e seus filhos", "Senhor
Pontila e seu criado Matti", A
resistível ascensão de Arturo Ui"
e "Círculo de Giz Caucasiano".

Tomou-se o maior poeta do
amor do século e formou um

triângulo estelar do firmamento
literário alemão: Mann, Kafka e

Brecht.

Do maternal ao Terceirão,
educação com

responsabilidade.

O
Instituto Educacional

I

Epitácio PesstJa, 676 - Fone371-0202
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Há 6 anos
- Em 1992, ocorria no apagar do ano 91 (28-12) o falecimento de Edgar
Barg, no Hospital São José, de Jaraguá do Sul, filho de Friedrich Barg e

Amanda Duwe Barg, nascido em 4-10-1916. Era casado com Edith
Bloedom. Ern vida exercera a profissão de barbeiro com o irmão Alex,
tinha loja de calçados, era um dos sócios da Transportadora Andorinha,
deMaiochi, Barg & Cia. Ltda., junto com Ziehlsdorff, Artur Guenther e
E.V. Schmöckel, e foi concessionário durante muitos anos do Bar e
Restaurante Ferroviário, da estação de Jaraguá do Sul.
- O governador Vilson Kleinübing visitava com o presidente daPetrobras
aPlataforma 16, a 25 km. ao Sul do Campo deCoral, na costa catarinense,
cujos royalties eram reclamados por Santa Catarina e pelo Paraná.

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..

Blrão de llapocu
Há 8 anos

- Em 1990, a colônia de descendência alemã tomava conhecimento pela
imprensa alemã, sobre o fato político mais importante naEuropa: a queda
do muro de Berlim. Durante decênios, muitos achavam, tanto no Oeste
corno no Leste, que eramelhor existirem dois estados alemães. Ninguém
acreditava seriamente na unificação dos dois estados. Todas as profissões
de fé pela unidade da nação não passavam de patetismo, oco muitas
vezes. Mas, então começava urna convicção diferente. O presidente da

França, François Mitterrand, declarava recentemente em Bonn esperar
que a "Questão Alemã" passe a ser o terna dominante do firn deste século.
E, realmente, prosperou urna mudança radical da filosofia e o muro caiu

fragorosamente, desaparecendo as siglas RFA e RDA. A brasileira Diane
Gruetzmacher, de Rio Cerro, que foi estudar alemão no Goethe Institut,
quando regressou do curso, trouxe para o diretor do CORREIO DO POVO,
um pedaço do muro de Berlim, de agradecimento pelo que feito por ela.

Há 4 anos
- Em 1994, visitava Jaraguá do Sul, o Coro Polifônico Evangélico de

Concepción - Chile, grupo formado em 1948, que se apresentava no

culto de 23 de janeiro, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana -

Centro.
- CIrculava o gibi "Patota do Jaiminho", primeiro gibi de Santa Catarina
e o próprio criador, Darion Decleverson Anacleto comentava a segunda
edição. Darlon sempre foi amante das histórias em quadrinho. Aos 15
anos criou sua própria revista, inventando personagens de sua imaginação.
Agora (então) aos 18 anos, mostrava seu trabalho para mais de 40

municípios de Santa Catarina. De acordo comDarion, a Patota do Jaiminho
é uma revista divertida e informativa, além de passatempo para fazer a

criança pensar. Na 2a edição, a história se baseia no Morro da Antena,
.

aqui mesmo de Jaraguá do Sul, onde o Jaiminho, personagem principal,
leva a turma para uma noite de aventuras no morro.

Há 2 anos
_. Em 1996-, o prefeito Durval Vasel e o coordenador Alfredo Guenther,
assinavam nota de agradecimento, em norne do Comdec - Comissão

Municipal de DefesaCivil doMunicípio de Jaraguä do Sul-, em conjunto
com o CBV - Corpo de Bombeiros Voluntários e a 3a Companhia do 8°
Batalhão da PM (SC), vinha a público para agradecer a colaboração e

destacar o elevado espírito de solidariedade manifestado pela comunidade
jaraguaense por ocasião das enchentes ocorridas em nosso Estado entre
o Natal e Ano Novo, assolando principalmente a Grande Florianópolis e
a região Sul de SC. Jaraguá do Sul arrecadou 6,5 toneladas de donativos
que foram enviados em dois caminhões (em 30-12-95 e 2-1-96) ao

Terminal RitaMaria, em Florianópolis, e a Araranguá, no Sul do Estado.
Realçava o engajamento de todos, em especial às Rádios Jaraguá, Brasil
Novo e Studio FM e principalmente à empresaRodotigre, que transportou
gratuitamente as cargas de donativos. Ficava, assim, amenizado o

sofrimento de seus irmãos catarinenses atingidos.

evereiro de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (9') - APONTAMENTOS
auch denken /Alle sagten: dass ist ein patenter
Mann / Den holen wir uns bald wieder rann. / Er
wohnt wohl ab ein ganzes Stueck / Aber durch ihn
bekommt die Feier Schick / In diesem Sinn einen
Gruss aus Jaraguá, / An den ganzen Mann in

Corupá. /Und damit, Freund, genug fuer heut /Dein
Besuch hat uns alle sehr-gefreut".

Mas não terminava aí... Hellmuth, no mês
de julho/74 respondia: ABER EMSI - "Gesessen
hat er zwar der eine Hieb / Den ich Dir in der

Zeitung schrieb / Doch weil Du Fuerder Dich an

mir reibst / Und weiterhin so Sachen von mir
schreibst / So kommt der patente, aufrechte Mann
/Mit neuen Knittelversen an.

Ich möchte mich mal selber gerne sehen /
Wenn ich vorWut nicht kann mehr grade Stehen
/ Nee, EMSI, so etwas mach ich nicht / Da wird
man hässlich nur im Angesicht / Lass Deine

Angste ganz und gar beiseite / Verlebe. Deine

Tage mit recht Viel Freude / Schmiede Deine
Reims Nuverdrossen / Wie voll Genuss hab ich
sie genossen / Dass sie auch unsern Eugen sehr

ergoetzen / Erkennst Du, dass er sie in sein Blatt
lässt setzen.

Von wegen Loch und ausgelaufen / Dass ich
nicht hätte Alles Können saufen? /Wenn ich das
Glassmit Wein führte an den Mund / So rutschte

Alles, Alles mir durch den Schlund / Wer mag
der Schelm gewesen sein / Der nach mir trank
den Rest von Wein?

Muss das jetzt auch noch sein / Dass Du Dich
Machst so Klein? / Wozu hast Du denn Deinen
Mund? Ihm zu gebrauchen zu jeder Stund! / Dass
es mir kann so wohl gefallen / Und auch den

vielen Andern Allen / Von wegen ich ein
Journalist? / Der ich verzapft nur grossen Mist?
/ Wie können Locken wohl zu Berge stehn /

Zumal sie garnicht mehr zu sehen?

Fritz von Jaraguâ • 2/98.

Esta foto é de 8-2-96 e mostra a empresa Nanete, no Rio Cerro I, à margem.da Rodovia
Wolfgang Weege, em Iaraguâ do Sul. O presente capítulo estampa os versos alemães

feitospordois colonos, o "EMS/" (EmilSiewerdt), deRio Cerro e o "CLARO VALENTE"
(Hellmuth Raeder), de Corupá, ambos comparecendo com versos chistosos, muito ao

gosto dos teuto-brasileiros

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

Fone: (047)372·1846

Duas Rodas
Industrial

Continuação ...
"Doch gegen seine Inteligens komm ich nicht

an / Dagegen bin ich nur ein halberMann /Meine
Frau sagt so ist's dich gut / Warum bringet ihn erst
so in die Wut / Kleinlaut zerknerscht und voller

Bangen / Erkenne ich das mir da ist was schief

gegangen / Und ich muss mit Wilhelm Busch

sagen: / Mensch wie Kannst du was wagen? / Es
ist durchaus wohl kein Verbrechen /DenMund zu

oeffnen um zu sprechen / Vermeide nur

Gemuetserregung / Sprich lieber sanft, mit
Ueberlegung /Wiemancher hat sich schon beklagt
/ Ach, hät'ich dass doch nicht gesagt / So geht's
mir jetzt der dumm nur ist / Und gib sich ab mit
einen Journalist / Und noch dazumit dieser Sache

.

/ Freund Schmöckel so viele Arbeit mache / Und

jetzt an den Kern der Sache rann / Der Corupã
Mann ist doch ein aufrechter Mann / Das er, wer

hätte das wohl gedacht? / In die Weinsache hat

Klatheit gebracht / Denn wie der CORREIO DO
POVO mir flatterte ins Haus / Da wusste ich im
Momment nicht ein und aus / Ich sagte dann gleich
zu alI meinen Lieben: / Jetzt weiss ich auchwo der
Wein geblieben / Ich war aufnMomment verdutzt
/ Den er hat doch wohl nicht alle der Corupá
Mann verputzt / Gewundert haben sich

natuerlich die Fremden und Verwandten / Das
ihm die Haare so sehr zu Bergestanden / Aber
nein, wir wollen ihm nicht Unrecht tun / Also
Freunde alle so hoert nun: / Wir untersuchen den
Garrafão jetzt ganz genau / Und dabei fand denn

.

meine Frau / Und sagte gleich ich dacht's mir
doch / Der Garrafão hat doch ein Loch / Da

konnte einer nicht viel Saufen / Der meiste ist
so ausgelaufen / Fuer das bischen wenn's ihm
nur hätt geschmeckt / Wird unser Schaden auch

wieder gedeckt / Denn wenn naeher uns mal die

Rechnung praesentiert, / Was wohl in naeher

Zukunft passiert / Dann werden wir an den Wein
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Sexta-feira, 6 de fevereiro de 1998
. I

ais importante que
guardarfotos antigas, de
aspectos da cidade no

.

passado, é preservar
. part� da própria paisagem deste

passado. Há ruas e prédios que
são importantes na história da '

cidade e seu desenvolvimento.
São como alicerces sobre os

quais o 'prédio do
desenvolvimen to"foi edificado e,

portanto, necessâriospara se

compreender este
desenvolvimento.
As pessoas, por si só, deveriam

preocupar-se em preservar estes .�

monumentos históricos'. Mas,
como estamos vivendo numa

'.

sociedade de cultura consumista
ao extremo, onde o ter é mais

importante queo ser, esta

preservação, dificilmente,
acontece de forma espontânea.
Por isso, é dever do Poder-

.

Público, defendendo os interesses
da comunidade, determinar; via
legal, a preservação deste legado
cultural.

� ,

E o que está acontecendo em

. Jaraguá do Sul. Sabendo que
estas edificações são um

testemunho do labor de nossos

antepassados para as gerações
futuras, o Poder Público

.

municipal está tombando os

principais prédios públicos e

comunitários de nossa cidade.
Dentre estes, os das fotos.

CORREIO DO POVO - 3

por Egon Iagnow

p CO:inhas
lIerhm
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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Daniel R. Fagundes, e seu violão. Uma dupla inseparável!

REABERTURA
DA NOTRE
DAME

r:iF' Para alegria da

juventude da região, a Boate
Notre Dame realiza, nesta
sexta-feira (6), a sua

primeira promoção de 98. E
olha que tem boas

novidades pintando por aí.

Está com nova iluminação
, (computadorizada) e

decoração. Além de dar as

boas vindas pra galera, a

boate estará apresentando o
Notre Dólar, que será a

CENTERRSOM

CD's - DJSCOS - FITAS

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

moeda oficial da casa a partir
deste final de semana. E

conforme já anunciamos
('

neste espaço, no próximo dia
13 tem show com a Banda

Charlie Brown Jr.

CHEIRO DE
AMOR

r:T" Vai sacudir, vai abalar!
O eletrizante ritmo baiano

pede passagem e invade

Balneário Camboriú neste

sábado (7). Desta vez, o Auto
Cine New Star estará

recebendo a Banda Cheiro

deAmor paramais um show

QUICK
DOG

de tirar o fôlego dos ,Internauta. Vários

catarinenses. O computadores serão

início da agitação instalados na Praça de

está marcado para
às 21 horas

(esperamos que

respeitem o

horário). Os

ingressos podem
ser adquiridos nas

lojas Desfile

Calçados e Morena

Rosa, em Balneário

Camboriú, e na

Brunetti Discos do

Shopping
Neumarkt e Rua

XV de Novembro,
em Blumenau.

ITAPEMA
r:iF' Omunicípio de
Itapema também

vem trazendo

excelentes atrações
para os seus

veranistas. Nesta

sexta-feira (6), os

Titãs estarão

aparecendo por lá para

apresentação do seu

consagrado show, Acústico.
Já no sábado (7), a agitação

\ fica por conta da rainha do

rock, Rita Lee. Os shows

serão realizados num palco
especial, chamado Estação
Alegria, em Meia Praia. Os

ingressos antecipados estão

sendo vendidos no

Supermercado Itageli.

RIVAGE
r:iF' Acontece hoje (6), na
Rivage Danceteria, em

Blumenau, a Noite do
I

Eventos para que os

freqüentadores da noite

possarn navegar pela
Internet. A home page da

R I vag e

(www.rivage.com.br)
,

deverá, mais uma vez, atrair
a atenção dos navegadores.
São 11 páginas, onde o

internauta escolhe suas

músicas e clipes preferidos.
Durante a visita, a pessoa
conhece todos os ambientes

e a infra-estrutura da casa -

considerada pela imprensa
especializada a maior e mais

segura casa noturna do Sul

do Brasil.

TITANIC
r:iF' Um total de 21.069

pessoas foram assitir ao filme

Titanic, de James Cameron,
na sala 1, do G.N.C. Cine

Mueller, em Joinville, no

período de 16 de janeiro a

três de fevereiro. Um

verdadeiro fenômeno de

bilheteria. Não é raro
\

encontrar pessoas que
assistiram Titani,c por duas

.

ou até três vezes. Com tanto

sucesso, o filme deve ficar

em cartaz até :o mês de

março.

DINAMISMO
r:iF' A atual diretoria do

Clube Atlético Baependi
vem recebendo vários

elogios dos associados pelo
o que vem realizando até

DISQUE·LANCHE
371-5309

aqui. Depois de dar

novo visual às duas sau

e introduzir uma acade

de 'musculação n

dependências da anti
secretaria e um tobogã
piscina, a dinâmica equi
pretende construir ma

uma quadra de tênis e u

ginásio de esportes. A

poucos, o cl ube v

ganhando vida-nova.

©
O pai do Juquinha diz p
ele muito sério:

-:- Sua tia teve um bebê, m
o menino nasceu sem

orelhas. Vamos fazer u

visita de cortesia à famf

mas você está proibido
falar da orelha do garoi
Entendeu?
- Entendi sim, pai. Po

deixar...

Chegando lá na casa da ti

o Juquinha vai lo

dizendo:
- Ih, pai, olha só q
mãozinhas mais bonitinh

que ele tem ...

O pai já ficou suando fri

e o Juquinha continuou:
- Olha só os pezinhos, q

gracinhas ...
- O pai deu um beliscão

Juquinha, que continuou:
- E os olhinhos então, r

grandes, tão azuis ...

E completou:
- Mas se um dia ele tiver q
usar óculos, pobre coitad

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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A única porta que faltava é
a da sua garagem

o Gol surgiu com a missão de dar continuidade à hegemonia daquele que até então era o maior sucesso de vendas de todos os tempos na indústria automobilística brasileira:
oFusca.

Rapidamente caiu no gosto popular e, em 1986, já era o carro mais vendido do país, título esse que ostenta'até hoje. Em 1994, passou por uma completa reformulação, tanto
em termos de design como em tecnologia, tomando-se um carro jovem emoderno. O sucesso do novo Gol foi tanto que, dois anos mais tarde, chegou ao décimo ano consecutivo
como o carro mais vendido do país, ultrapassando amarca de dois milhões de unidades produzidas e vendidas, o que só veio confirmar o que todos jásabiam: o Gol é o carro mais
querido do país.

.

Em continuidade ao processo de atualização da oferta do Gol, lançamos agora o Gol4 portas, um modelo que vem ao encontro de urna forte expectativa dos consumidores
brasileiros.

A chegada do Gol 4 portas tem um significado estratégico muito especial: atender à crescente preferência dos compradores de carros de passeio de pequeno e médio portes
pelas versões 4 portas. Esse lançamento permitirá urna ofertamais vantajosa da linhaGol em relação aos concorrentes Ford Fiesta, Fiat Palio e GM Corsa, além da consolidação
da liderança do Gol no mercado brasileiro.

Otimizamos os atributos de estilo, beleza e conforto, que marcaram a já consagrada versão do Gol 2 portas. Teremos amaior gama de opções do mercado, de forma a cobrir
todos os espaços no segmento de carros pequenos.

C-100 CG Titan
Regata Moto

$ua�d1(j!VM
* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

371·2111

R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-125
R$ 113,50 R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MI:SES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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De conceito a realidade,

Requinte venda
DIVULGAcJ.o/CARTA Z NOTk;I�

Primeiro, os ingleses tiveram que engolir a seco a venda da Land Rover, amais tradicional
montadora de veículos off-road do mundo, para os alemães da BMW. Agora os britânicos
correm o risco de perder o maior símbolo de requinte da i�dústria automobilística mundial.
É que a legendária Rolls Royce está à venda e dificilmente ficaräem mãos britânicas.

O grupo Vickers, que controla a fábrica dos automóveis de maior status no mundo, já
anunciou que não dispõe dos US$ 500 milhões necessários para renovar a linhaRolls Royce.
Assim como aconteceu com a Land Rover, a RoiIs Royce deve ficar sob o domínio alemão.
Isso por que, no páreo para a compra da montadora, estão pesos-pesados da indústria
germânica, como a própria BMW e a Daimler-Benz, controladora da Mercedes.

,

Aposta no jipão
A alemã Mercedes-Benz anda sem sorte com os pequenos Classe A e Swatch. Mas,

em compensação, no segmento de sport utilities a montadora está acelerando firme, O
Classe M, lançado em 1997 e que chega ao Brasil este ano, vende tudo que é fabricado.
Por isso, a empresa vai investir US$ 40 milhões na ampliação da capacidade de produção
da fábrica de Tuscaloosa, nos Estados mlidos, onde o off road é produzido.

Com a injeção de dinheiro, a Mercedes pretende que saiam das linhas de montagem,

da unidade americana 80 mil Classe M a partir de 1999. Este número representa um

aumento de 23% na capacidade da fábrica em relação às 65 mil unidades previstas para
1998,'

União de gigantes
As duas maiores montadoras do mundo, as americanas General Motors e Ford, vão

se unir de olho na produção de veículos com baixo nível de emissões. As duas empresas
assinaram um acordo de troca de tecnologia na fabricação de carros menos poluentes
que os atuais e podem até fabricar modelos em conjunto.

Mais que uma ação a favor da natureza, as gigantes do setor automobilístico mundial
estão se preparando .para seguir novas leis americanas. O governo americano prepara
um programa que exige que os automóveis nos próximos anos emitam menos 70%
gases poluentes que atualmente.

Derrota admitida
O governo federal deu a largada no Programa Nacional de Desestatização dos 14,6

mil quilômetros de rodovias federais com a publicação, no Diário Oficial.ido decreto
presidencial relacionando os trechos que serão privatizados. Embora não vá implicar

.�
� --� _.,<- ���y�.$'

��--
yy y ,

em arrecadação de fundos adicionais para o Tesouro Nacional, a medida vai reduzir os
gastos com a manutenção das rodovias, que atualmente chegam a R$ 390 mil anuais

por quilômetro - serviço que o governo nunca conseguiu realizar satisfatoriamente.
Os editais de concessão ainda estão sendo elaborados. As primeiras estradas a serem

licitadas deverão ser a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, dois trechos da
BR-I01, entre Curitiba e Florianópolis e entre Florianópolis e Osório, rto Rio Grande
do Sul, a BR-116, entre São Paulo e Curitiba, a BR-324, que líga Salvador a Feira de
Santana, na Bahia; e a BR-050, que liga Goiânia a Anápolis, em Goiás.

De acordo com oministério dos Transportes, outros 7,5 mil quilômetros de estradas
federais serão estadualizadas e depois privatizadas. O governo já concedeu à iniciativa

privada a administração de 847 quilômetros de rodovias federais, entre elas a ponte
Rio-Niterói, a Via Dutra e os trechos Rio-Juiz de Fora e Rio-Teresópolis. Com as no

vas privatizações, 35,5 mil quilômetros ficarão sob a administração do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, DNER.

A Mercury, uma das divisões americanas da Ford, anunciou que vai produzir em
série um novo modelo esportivo. Trata-se do Mercury Cougar, apresentado pela primeira
vez em setembro no ano passado no Salão de Frankfurt como carro-conceito denominado
MC2.

"

Projetado por engenheiros e estilistas do Centro de Veículos Pequenos e Médios da
Ford Europa, o novo automóvel é baseado na mecânica do sedã Mondeo e possui uma
carroceria fora dos padrões atuais, com um desenho chamado New Edge - marcado por

superfícies lisas com linhas arredondadas e saliências fortes. Além disso, outros detalhes
conferemuma identidade marcante ao modelo, como o teto, formado por cinco painéis
de vidro em forma de persiana.

Já a parte mecânica no Mercury Cougar - embora ainda não tenha sido definido
oficialmente - não deverá trazer novidades revolucionárias, mas também não fará feio.

Ao que tudo indica, o modelo será equipado com um motor Zetec com 2.0 litros de

capacidade volumétrica ou um Duratee V6 com 2.5 litros - os mesmos que equipam o

Mondeo europeu.

Mudança de hábito
A NGK do Brasil, tradicional fabricante de velas e cabos de ignição, resolveu apostar

na distribuição de uma nova linhade óleos lubrificantes e graxa de múltiplas aplicações.
Todos os produtos que compõem a nova linha NGK de óleos e graxa são resultantes de
um contrato da empresa com a Texaco do Brasil, líder do mercado nacional de óleos

lubrificantes automotivos.

Inicialmente, serão comercializados óleos para motores a gasolina e álcool, caixas
de câmbio manuais e automáticas, caixas de direção, assistidas ou não, e diferenciais.
Com os novos produtos, a marca concorre no seleto segmento dos lubrificantes com

classificação APl SJ, a mais severa para motores a álcool e gasolina. O NGK Multi
Plus vai concorrer com lubrificantes de última geração, como o Magnatec, da Castrol,
e o Elite, da Repsol.

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421
AUTOMÓVEIS

CARROS NOVOS E USADOS

Fiesta 1.096/97 branco

Fiesta 1.0 4 portas. 96/97 laranja
Versailles 2.0 gl. 94/95 cinza

completo
F1.000 S 94/95 branca

Escort hobby 1.6 93/93 azul

Monza SLE 1.8 88/89 verde

Apollo gis 90/90 vermelha
Palio EL 2 portas 96/96

laranja
UnoMille EP 96/96 vermelho

Peugeot 405d 95/95 azul

TruCOSYSTEM3. A GIlANDE YENCEDOIlA NO TESTEDA ImSTA QUATIO IODAS·AGOSTO/97. (047) 372.0705
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n2 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

CASAS
101 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suítes + 3 banheiros +

Churrasqueira c/lavabo, ótima localização 'localização, especial pl clínica
102 - Casa de alvenaria na Ilha da Figueira, c/220m2 - 1 suite + 2 dorm.

103 - Sobrado comercial com 288m2 - Guaramirim - �R-280.
104 - Casa de alv. com 3 dorm. - Guaramirim - troca por Ap. em Jaraguá
105 - Casa central, num terreno com 688m2- R$110.000,OO
106 - Casa alvenaria na Rua Ricardo Hass - R$100.000,OO - negociável
108 - Sobrado c/270m2, 3 suítes, com piscina, centro
109 - Casa em alvenaria - centro - R$80.000,OO = ent, + prestações
110 - Casa em alvenaria terreno c/1.800m2 - Pomerode - Ace�a troca

111 - Casa em alvenaria c/270m2 - R$ 90.000,00

APARTAMENTOS
Estudan!881 Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

,

O SONHO DA CASA PROPRIA
PARA 49 FAMÍLIAS ESTÁ PRESTES A SE

REALIZAR, SEJA UMA DELAS

Apartamentos com 2 quartos cl 96m2, 1 garagem coberta
Próx. a Ferj no "CONJUNTO RESIDENCIAL

IMIGRANTES"

CONJUNTO

RES.IDENCIAL

IMIGRANTES

Entrega:24 meses

Finaciamento:
Pela CEF cl recursos
do FGTS cl juros de
3,0% a 7,0% o ano,

o mais barato do
SFH

USE SEU FGTS NESTA AQUISIÇÃO
•

(J
Vendas:

�'IHABITAr
COMPRA - VENDE - ALUGA -.ADMINISTRA

Constr�çãol
IncorporaçãoIMOBILlARI-0-

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

Fone: 371-8009
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-0014
Rua: Cel. Bernardo

Grubba, 246
Iaraguâ do Sul - SC

325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.000,OO
326 - Lote pronto pl construir, na Ilha da Figueira - R$ 6.000,00

SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 1998

ITAIV..
REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

ALUGA-SE

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 - Casa para ponto comercial - próximo a Wizard

402 - Casa para ponto comercial próx. Studio FM - Rua Domingos da Nova

403 - Casa em alvenaria - Ana Paula - R$ 280,00
404 - Atpo. com suíte, 2 dorm. Rua Ed. Carvalho R$ 560,00
405 - Casa de alvenaria nova, c/ 3 dorm. Estrada Nova R$ 280,00
406 - Casa de alvenaria para ponto comercial Rua Epitácio Pessoa - Centro.

407 - Apto com 2 dorm. Rua Joinville - Próx. Portal R$ 280,00
408 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm.

409 - Ouitínetes, rua Pref. José Bauer próx. Comercial Rau
410 -Aptos. novos Edif. Imigrantes, próx. FERJ - c/ 2 qtos, - R$ 300,00
411 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Procóprio G. de Oliveira - Centro

412 - Sala comi. E;dif. Ana Isabel, centro, c/ 45m2
413 - Sala comi. c/ 100m2, pr6x. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
414 - Apto. com 3, 2 e 1 dorm. e salas comerciais no calçadão
415 - Apto. Edif. Izabela com suíte + 2 dorm. Rua Proc6prio G. de Oliveira

416 - Sala corni. com 100m2 - Rua Gumercindo da Silva

417 - Sala Comercial - Rua Francisco de Paula

418 - Sala para ponto Comercial - com 100m2 - Centro

419 - Casa em Alvenaria - com 3 dorm. - Rua Felipe Schmidt - Centro

420 - Casa de Madeira com 2 dorm. na frente Arroz Urbano - Jaraguá
Esquerdo.
421 - Apartamento com 2 dorm.4Rua Venâncio da Silva Porto - Próx. WEG I

R$ 300,00.
O sonho da casa própria para 49 lamßias esté prest88 a se realizar, seja

uma delasl

Apartamentos de 2 quartos, com 96111' mas proximidades d Ferj, no

"Conjunto Residenciallmigrantes".
En!rega em 2 anos

Finaciamento pala CEF com recursos do FGTS, juros de 3 a 7% ao ano,

resultado em prestações de até R$ 350,OQfmês.
Use o seu FGTS nesta a uisi O.

COMPRA-VENDE-ALUGA
ADMINISTRA

CASAS
Ref.1049 - Casa alv. c/123m2 próximo Urbano - Jaraguá Esquerdo
R$43.000,OO
Ref.1149 - Casa alv. 160m2 - 5 darm. - Rio Molha - R$47.000,00
Ret. 1202 - Casa alv. c/240m2 - 1 suíte, 2 dorm., garagem p/3 carros

churrsqueira, banheira hidra., pedra mineira - Centro R$55.000,00
Ref. 1246 - Casa alv. c/145m2 - 3 dorm. Vila Rau - R$70.000,OO
Ret. 1253 - Sobrado c/219m2 - 1 suíte, 2 dorm. - R. João Planischeck
R$120.000,OO
Ref. 1268 - Casa alv. c/ 175m2 - 1 suíte + 2 dorm. - Czemiewicz - R$ 85.000,
Ref. 1273 - Casa alv- c/73m2 - LaI. Juventus -.R$ 33.000,00
Ref. 1275 - Casa alv:c/250m2 -1 suíte, 2 dorm. Piscina - R$150.000,OO
Ref. 1277 - Casa alv. cl 140m2 - 3 darm., 2 bwc - Ilha da Figueira
R$60.000,OO
Ref. ,.278 - Casa alv. c/ 90m" - 3 dorm. - Ilha da Figueira - R$18.000,OO
Ref. 1279 - Casa alv. c/78m2 - t.to. Versales - R$30.000,OO
Ref. 1282 - Casa alv. c/169m" - 1 suíte, 2 darm. - Czemiewicz - R$85.000,O
Ret. 1283 -Casa alv. c/110m2 (em construção) - Vila Lenzi - R$28.000,OO
TERRENOS
Ref. 2077 - Terreno c/560m2 (esquina) - LIa. Piermann II - R$14.500,OO
Ref. 2120 -Terreno c/486m2 - LIa Divinópolis - R$12.000,OO
Ret. 2132 - Terreno c/605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,O
(parcela)
Ref. 2135 - Terreno c/ 694m2 - Loteamento das Azaléias - R$25.000,O
(parcela)
Ref. 2.144 - Terreno c/ 1.992m2 - Rua Joinville - R$180.000,OO
APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Apto. c/99m2 Ed. São Rafael - Apto. novo c/ 2 dormitórios
sacada c/ churrasqueira - Centro - R$ 46.000,00
Ref. 4078 - Apto. c/ 58m2 - Ed. Maguilu - Centro - R$15.000,OO + finac CE

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

Rua Padre Pedro
Francken, 65 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

201 - Sobrado comI. em' construção Vila Lalau - R$1 00.000,00 � Aceita troca

202 - Atpo. ·Res. Talismã', centro Entr. R$22.000,OO + 29x de R$520,OO
203 - Apto. 'Imigrantes', próx. Ferj c/ 96m2, 2 qtos
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 45.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomlniop Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207 - Apto. Cond. Amizade 3 dorm. Entrada R$13.000,OO + financiamento

208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,OO+saldo de R$ 45.000,00
financiado.

209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Su�e+ 1 dorm. R$14.200,OO+36xR$565,OO
210 - Apto. Ágata Próx. Scar suíte + 2 dorm. 60 parcelas de R$ 1.583,33 si entrada

TERREMOS
301 - Terreno com 3O,70m2, de frente para a Av. Mal. Deodoro da Fonseca

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

.

304 - Terreno c/ 688,97m2, centro - na rua Frederico Bartel

305 - Terreno em Guaramirim - c/1.500m2 no aho, c/ vista plcidade
306 - Lotes próx. comercial Rau c/ 400m2
307 - Lotes no Lot, Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,OO
308 - Lotes pr6x. Malwee - R$8.000,OO à parco
309 - Lotes no tot. Campo Sapiero - R$12.000,OO entr.. +20x de R$329,OO
310 - Terreno no centro da cidade - R$80.ooo em 12x, c/ 748m2
311 - Lotes c/538m2, pr6x. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.000,OO ent. +36x de

R$250,OO
312 - Lote no 'camposampeiro' c/ 373,66m2 R$6.500,OO + 49x R$300,OO
313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,OO
314 - Terreno no condomínio Azaléias c/ 721,57m2 - R$16.000,00 entro + 11 xR$454,OO
315 - Terreno c/ 688m2• BR-280 - na frenie das Malhas Fruet - Guaramirim

316 - Lot. Rausisse, em Guaramirim, Lotes a partir de R$12.000,OO ou parco
317 - Terreno na Rua Guilherme Hering c/ + ou - 611m2

318 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.000m2 - R$320.000,OO c/casa,lagoa, gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Blumengarten, Vila Amizade - R$ 12.500,00
320 - Terreno, Nereu Ramos, pr6x Escola c/ 1.375m2 - R$20.000,OO, pr6x. Fleischmann
321- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.

Fleischann

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,OO
323 - Terreno cl767m2, na Francisco de Paulo, eSQ. c/Ricardo Grimm - R$30.000,OO
324 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,00m2

CONSULTE
NOS

SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES
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Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE ÁO FÓRUM
CRECI 00177o-J

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

TERRENOS
* Terreno lateral Rua Antonio B. Schmidt, com 430,OOm2, com fundamento pronto - R$ 8.000,00 - nego
* Terreno na Rua Walter Marquardt, com 304,51m2 - R$ 28.000,00 - nego
* Terreno lateral José Theodoro Ribeiro Próx. Müller transportes Rua Adolfo Kochella com 1.120m2 - nego
* Terreno no Lot. Champagnat, com 378,00m2 - R$ 30.000,00 - nego

CASAS
* Casa alven. no Fco. de Paula ao lado da Recreativa Kolhback com 1 suíte, 2 quartos, sala de visitas, copa,
coz., lavaderia, bwc, garagem, terreno com 4.800m2 - R$ 70.000,60 - negociado
* Casa de alvenaria, Rua Sergipe - Ilha da Figueira, com I quarto, bwc, 'sala de estar, cozinha, área de

serviço, terreno com 1.81l,70m2 � R$ 36.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rua Luiz Manfrini - São Luis, com 1 suíte, quarto, sala, bwc lavanderia, garagem,
toda de piso, falta terminar - R$ 22.000,00 -neg.

.

* Casa de alven. na Rua Richard Pieske, Czerniewicz, com 1 suíte, 2 quartos, sala, coz., lavanderia, bwc,
terreno com 392,50m� - R$ 25.000,00
* Casa de 2 pisos com suítes, 1 quarto, 2 salas, copa, cozo bwc.,lavanderia, garagem + 1 casa de madeira
R$ 50.000,00 - nego
* Casa de Alven. na Rua João Krause, com 1 suíte, 2 quartos, sala, coz., terreno com 328,30m2 - R$
70.000,00

APARTAMENTOS
* Apto. na Rua Tolentino dos Santos, próx. Prefeitura antiga, com 1 quarto, sala, coz., bwc, área de

serviço, no terceiro andar em Piçarras, à 200mts. da praia - R$ 20.000,00 - nego
* Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi, com 3 quartos, salas, sacada, bwc, lavabo, cozo lavanderia, garagem,
para 2 carros - R$ 45.000,00
* Apto. no Centro com 2 quartos, sala cozo lavanderia, garagem, bwc no 1° andar e 2° andar - R$ 48.000,00
- nego
* Apto. na Rua Procópio Gomes de Oliveira, edif. Ana Paula com suíte, 2 quartos, sala, copa, cozo lavanderia
+ despendências, garagem pl 2 carros. R$ 65.000,00 - nego Troca por casa de maior valor.
Venha conhecer as casas do residencial Miranda, casas mistas com 2 ou 3 quartos,

prazo de entrega em 3 meses - forma de pagamento entrada + parcelas ou se

preferir pelo financiamento daCEF, localizado na Rua BerthaWeege, próximo ao

comércio do sr. Wigando Meier.

IMÓVEIS LTDA.
C�ECI 001367 - J

Cód. 609 - Casa de madeira com 30 m2 Rua Marian Frutuoso.
Cód. 610 - Casa de alvenaria com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 330,00
Cód. 630 - Apto. central com 2 quartos garagem Rua Reinoldo Rau - R$ 280,.00
Cód. 634 - Apto. c/2 qtos. - Barra do R. Cerro - Lot. Papp - R$ 290,00
Cód. 641 - Apto com 3 quartos Rua João Marcatto Centro
Cód. 659 - Sala cornI. 40m2 - Próx. Foto Loss - R$ 380,00
Cód. 660 - Sala cornI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2 - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 674 - Sala cornI. 40m2 - Defronte Assoe. CornI. - R$ 350,00
Cód. 680 - Sala cornI. cl 40m2 cl bwc + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA DE SAÚDE) - Centro Médico Odontológico -

R. Guilherme Weege - R$ 380,00
Cód. 683 - 2 salas comls cl bwc (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou denlário - Ed. Miner - Em frente antiga

. Prefeitura - R$ 400,00
Cód. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee cl 350m2 - R$ 800,00

VENDA
cód. 122 - Prédio residencial medindo 336,OOm2, 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. 150 - Casa alv. cl 140,OOm2, sendo 3 quartos. Rua Alfredo Carlos Mayer nO 275 - Centenário - R$ 43.000,00 +

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

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos São Bernardo
Piso de madeira, laminados e MACIÇO

Temos o melhorpreço e a melhor qualidade
* Higienico, anti-alérgico e anti-tóxico

* Não empena, não abre frestas
* Já vem envernizado, pronto para colocar

* Instalação simples, rápida e limpa
* Limpeza com pano úmido

5 anos de garantia
F & F Representante para região

Rua: Pres. Epitácio Pessoa, 555 .

Anexo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362

Edital de Convocação da
Assembléia Geral Ordinária

Na forma da letra "a", do Art. 17° do Estatuto Social, convocamos
os sócios do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul,
para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de
fevereiro de 1998, com início às 19h30, em primeira convocação e

às 20 horas em segunda e última convocação (Parágrafo Único do

Art. 16° do Estatuto Social), na sede social da Corporação, situada
na Rua Presidente Epitácio Pessoa, n° 90, nesta cidade de Jaraguá do
Sul, com a seguinte Ordem do Dia:

1 - Análise e aprovação, ou não, das contas da gestão Fev/97 a

Fev/98, bem como o Balanço encerrado em 31-12-97, conforme letra
"g" II do Art. 17° do Estatuto Social;

2 - Eleição dos membros da DIRETORIA para a gestão Fevl

1998 a FevI2000, conforme Art. 19° do Estatuto Social;
3 - Eleição dos membros doCONSELHO FISCAL, para a gestão

Fev/1998 a Fev/2000;
,

4 - Outros assuntos de interesse da Corporação.
Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de �998.

Adolar Jark Irineu Junkes
Presidente 2° Secretário

MÓVEIS SOB MEDIDA

Na Dicc's Móveis você
cornpratodos-os produtos,
inclusive móveis sob medida

. a preços a praz(�s imperdíveis

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

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
ir (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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ATENÇÃO EMPRESÁRIOS
EMPRESASEM

DIFICULDDES
- Assessoria financeira;
- Comercial;
- Contábil;
- Jurídica e recuperaçã

e Impostos
Sigilo Absoluto

Fone: (047) 973�2407.

..�.fU!M4
�

��.
.?��
��!

CLASSIFICADOS
DO

CORREIO
DOPOVO
FONEIFAX:
371-1919

GATINHOS
ÓRFÃOS

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Doa-se gatinhos, pêlo
curto, branco com

bolinhas pretas.
Tratar com Paulo,
fone: 372-3636

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

.

* Terreno com 430m2•
Rua Adolpho A. A. Ziemnn

(Próx, Colégio Alberto Bauer)
Preço: R$ 23.000,00
(Super Negociável)

Lançalloento
I 17.).��cial

..........,_...·Lor
.

O

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

* Terreno com 368m2•
Loteamento Milbratz

(Próx. Malwee)
. Pronto para construir, com água, luz e esgoto.
Preço: entrada + financiamento

APARTAMENTOS CONFORTÁVEIS E PRÁTICOS,
LOCALIZADOS EM ÁREA CENTRAL, CONSTRUÍDOS EM
SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA
-

@ -

� IRua Leopoldo Malheiro J �
�

l Rua Angelo Schiochet IRR···.��
.....

·Idemo o

Rau

* 1 Suíte
* 2 Quarto
*BWCSocial
* Sala estar / jantar
* Sacadaclchurrasqueira

VENDAS:

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

* 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

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

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

Fone: 371-8814
.-.-----_----_._

.. _ •..._-------_._-
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MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO I"PARCELAConsórcio

� B.reitkopf
Fiesta 1.0 4P

Código (F002) R$12,869,OO R$252,33 R$64,OO R$188,33
Pick-up Courier

............ , ..

Código (F003) R$13,992,OO R$274,35 R$70,OO R$204,35

e
. Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085 I::iscort LH iev 3P

Sala 2 - Jara-wá do Sul- SC I Código (F004) R$19,863,OO R$389,47 R$99,OO R$290,47Fone: (04 - 372-2527
http://www.breikopf,com.br Escort SW 1.8 16V

Código (F005) R$21.891,OO R$429,24 R$I09,OO R$320,24
VOLKSWAGEN 60 MESES

I

CHEVROLET 60 MESES
MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO I'PARCELA Corsa Wind 1.0
GOL lOOOMI

-
Cödizo IGMOn R$12.34300 R$24202 R$5800 R$18402

Código(MI) R$13.450,OO R$263,73 R$67,OO R$196,73 Pick-up Corsa 1.6
GOLCLMI Código (GM02) - R$14.44I,OO R$283,16 �$72,OO R$21l,16
Código(CM) R$18.145,OO R$355,78 R$90,00

. R$265,78 Corsa GL 1.6
POLO CLASSIC 1.8 Código (GM03) R$16.498,00 R$323,49 R$79,OO R$244,49
Código (P9) R$22.120,00 R$433,73 R$1I0,OO R$323,73 Corsa Sedan GL
SAVEIRO 1.6MI Código (GM04) R$'18.027,00 R$353,47 R$86,00 R$267,47
Códizo ISVMI) R$14.892,OO R$292,00 R$74,00 R$218,00 Corsa Wagon 1.6
PARATIGLI.8MI4P Códizo IGM05l R$18.92200 R$37102 R$9100 R$28002
Código (P4MI) R$23.250,00 R$455,88 R$116,00 R$339,88 IT" ...no," t>O MF."F."

MODELOSl6VALVULAS nuoov I JH711IY�(l(l R'I;L'i710 R'l:111 (l(l lHllQ lO

GOLMIl6V BUGGY2 R$8.92500 R$179,69 R$44 00 R$135,69
Código IG16Vl R$14.297.00 R$280 33 R$71,00 R$209 33

. MOTOS SO MESES
GOLMIPLUS 16V C-lOODREAM
Código (MPI6) R$16.400,00 R$321,57 R$82,OO R$239,57 Código (MI) R$2.690,00 R$64,47R $13,00 R$51,47
PARATI 1.0 16V CG 125TITAN
Código (PI6Vl R$17.17600 R$33678 R$8600 R$250 78 Código (M2) R$3.160,00 R$75,67 R$15,00R $60,67
FIAT 60 MESES XLR 125
Uno Mille SX 2P Código (MO) R$3.940,00 R$94,35 R$18,00 R$76,35
Código(FU) R$II.116,00 R$217,96 R$55,00 R$162,96 CBX 200 -

Palio 1.0 ED 3P Códizo (M6) R$4.69000 R$11231 - R$2000 R$92 31
Código (FP) R$12.954,00 R$254,00 R$64,OO R$190,OO NX200
Palio 1.0 EDX 5P ;

Códi!!oIM7) R$5.59000 R$13397 R$2800 R$10580

Código(FL) R$14.875,00 R$291,67 R$74,00 R$217,67 XR 200R
/

Palio Weekend 4P Código (M8) R$5.990,00 R$143,44 R$30,00 R$ll3,44
Código(FW)

\
R$19.137,00 R$375,24 R$95,00 R$280,24 NX 350 SAHARA

Siena HLI.6 16V Código (M9) R$9.960,00 R$166,80 R$35,00 R$131,80
Código lF006) R$21.100,00 R$413,73 R$105,00 R$308,73 GRUPO ESPECIAL MOTOS HONDA 50 MESES
FORD 60 MESES l\;{(lnli" 0"

,

UIi'N'I:" I .TnA nli'• _� I •• I
-

KA 1.0 CB 500 R$8.500,00 R$200,17
Códi!!o (FOO!) R$11.892,00 R$233,18 R$59,00 R$174,18 VT600C R$10.960,OO R$258,57

CBR600 R$15.980,OO R$376,32

Vende-se telefone celular
transferívellinha n°973-
3344, aparelho CP-90,
Gradiente. Valor: R$
490,00 à vista. Tratar
973-3777.

Vende-se terreno com

430m2 no Loteamento

Camposampieiro. Valor:
R$ 6.600,00 entrada +

38x deR$ 330,00. Tratar
com Júnior, fone 975-
1469.

Vende-se Kadett GS ano

90, álcool, cinza

chumbo, com trio .

elétrico, rodas, som

alarme, seguro total,
Tratar com Ademir 975-
2887.

Vende-se GoI CL, 5

marchas, ano 87, porR$
5.500,00. Tratar 371-
3255.

Vende-se Peugeot XN
106/95, 4 portas,
gasolina, prata. Valor:
R$ 3.000,00 de entrada

+ 14x R$ 400,00.
Tratar pelo telefone
973-9278.

Vende-se Passat LS
<'

ano 82, gasolina, cinza
metálico, com som e

alarme. Valor: R$
2.600,00. Tratar: 371-
8246.

Alugo apartamento
térreo com 2 quartos e

. demais dependências
naRua Ernesto Emílio

Horst, 34, próximo
Dalmar. Tratar 372-
0187 ou 975-1187.

Compro carro

financiado novo ou

semi-novo 96/97,
preferência com 4

portas. Tratar com

José Narcizo no 372-
4000 ramal 4330.

Procura-se uma

garagem pra alugar,
próximo ao Angeloni:
Informações no 372-
3289 com Tulio.

371-7931Girassol
,IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA • VENDE· ADMINISTRA

'/ Imóvel Area m- Qtos Sui Gar Bairro EndereçolPonto ReC. I PreçoR$ Informações Gerais '\

Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.;i62m' - negocia
Casa Alven. 152 2 1 I 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.(i)00 Em construção I Negociáveis
Casa Alven. 120 3 - I Rio Molha R. da Gruta (8' Capela) 35.000 ParcelaiAceita carro

�

Casa Alven. 60 3 - I Schroeder Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 4 2 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobilia�o
Apto. Pronto 130 3 I I Centro Ed. Isabela - 3� andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto. Pronto 80 2 - I Amizade Res. Amizade - I ° andar 30.000 + CEF (30 parcelas)
Apto. Prónto 90 2 - I Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 .Quítado
Apto. Pronto 90 3 - I Amizade Res. Amizade - 1° andar 15.000 + CEF (R$ 323,00 pl mês)
Apto. Pronto 150 3 I 1 Centro Ed. Ana Paola 65.000 Quitado
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 I 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 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 11.500 Negociáveis I Parcelado
Lote 828 30.0 x 28.0· VilaNova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Sclíroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entradade R$ 2.500,00+ 36 x R$250,OC
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado

I Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 3..5.000 Próx. Malhas Elian
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 13LO Nereu Pröx. Arroz Z'anghelini 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 1,2 x
Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 sem entrada - R$ 220,00 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 NascentelLagoalPasto/Casa

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

x,
ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!

._.I,
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Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 'l

- Casa de alvenaria cl235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de mimar valor
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenei e Gadotti

.

- Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria cilOOm2 - 3 quartos + dependênciàs em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira cl540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira cl397m2
- Terreno cl420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c13080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 margas cl casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte cl23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo cl8 margas, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Precisa-se de sacoleiras.
Contato 973-9278 com Tedi.

Troca-se casa no Bairro Jaraguá
Esquerdo, Rua Henrique Bortoline,
256, por casa na área central. Fone:

372-3332

Alugo apartamento para carnaval em
Balneário Camboriú. Fone: 367-1500

ou 36706930.

Vende-se apto em Piçarras, Edifício
Dona Maria, com 50m2, mobiliado,

com 2 quartos e demais dependências,
na área central, próximo ao Banco

.

Bamerindus. Negocia-se com imóvel
em Jaraguá do Sul. Telefone:372-0479

em horário comercial com João

Batista.

Precisa-se de vededores. Contato:
973-9278 com Tedi.

Vende-se casa mista no centro de

Massa-randuba com 90m2 terreno com

532m2. Valor: R$ 17 mil ou troca-se

por imóvel em Jaraguá do Sul. Tratar:
371-8246.

Precisa-se vender Gol 1000/92,
modelo 93.

Tratar pelo fone: 371-7324 com

Lawin

Compra-se Fusca em perfeito estado,
paga-se à vista. Contato com Marlene

ou [vete. Fone: 372-0337

r---
CRECI Nº 1589 J
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I Vende ITERRENOS

1-
Terreno cl 1,830,00M', Rua: Vergílio Rubini, na Barra -

R$I45.000,00
- Terreno Lot Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo

I em 30x - Total - 10.000,00 I- Terreno no Residencial Imperador, Rua João J. Ayroso - R$

18.000,00 entrada + 30 x de R$ 233,33 - Total R$ 15.000,00 I- Terreno no Reseideneial Miranda, Rua Bertha Weege, - a partir de

I R$ 6.000,00 à vistà

I- Terreno e/3.632,00m�, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado
Breithaupt da Barra - R$ 120.000,00

1- Terreno cl 160.000,00m', Tifa da Alma, Rio c�rro 11- R$ 70.000,00 I
I�� I- Sítio cl 55.000,00m', edificado cl uma casa em .alvenaria. de

I
150m', localizado no Rio da Luz II, próximo a Sociedade Aurora,

-IR$ 30.000,00

FONE: (047) 372-2734

I CASAS I- Casa de alvenaria e/154m'. 4 quartos, garagem. Rua Francisco

I Hrusehka, início do asfalto - R$35.000,00 • I- Casa de alvenaria e/4 quartos, garagem, terreno eil ,000,00m',

I
Rio Cerro II, defronte para o asfalto - R$40.000,00 I- Casa de alvenaria cl 170,00m', 3 quartos, 1 suíte, piscina,

I
garagem, Rua Feliciano Bortolini, atrás do Supermercado Breithaupt

I- !'I$ 65.000,00 ,

- Apartamento cll0l ,00m', garagem p/2 carros, Rua João Picolli,

1165 - R$ 40.000,00 (aceita-se carro no vlor de R$10.000,00 a R$I15,000,00

I LOCAÇÃO I
- Sala comercial e/40,00m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 350,00

1- Sala comercial cl 50,00m', Rua Pastor Alberto Schneider, na IBarra (Perto Bom Preço) - R$ 220,00 '

1- Sala comercial cl 30,00m', Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00 I- Sala comercial cl 36,00m', Rua Angelo Rubini, 972.- R$ 270,00

1- Sala comercial c/50,00m', Rua Pastor Albert Schneider, na Barra I(Perto do Bom Preço) - R$ 220,00

I·
- Sala comercial

e,l aproximadamente 15,00m' - R. Angelo Rubini,

I518 - R$ 100,00
- Galpão em alvenaria cl 110,00m', Loteamento Ouro Verde - R$

1300,00 I.: - Apartamento cl 2 quartos, lavanderia, garagem, Lot Papp, na

I Barra - R$ 290,00 I- Apartamento e/3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider,
1187 - R$ 270,00

.

• - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto I
Schneider, s/n' -R$220,00

1- Casa de madeira e/4 quartos, BWC, Iilio Cerro II - R$·200,00 I- Casa de alvenaria e/2 quartos, garagem, RuaWolfgang Weege,

I perto da Malwee - R$ 200,00
I

I- Casa de alvenaria cl 3 quartos, Lot Rosá, na Barra - R$ 300,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

1
Rer. 003 - Terreno cl 1.540m' - Próx, Scar - Centro - R$ 100.000,00

1Ref. 004 - Terreno c/5.184m' - Rua 199 (Vila Nova) - R$ 100.000,00
Ref, 007 - Terreno cl 85.ooo,oom' - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$

60,000,00
Ref, 008 - Terreno cl 537,oom' Loteamento VersalIes (lote n° 053) - R$
15,000,00

1
�:.�� Terreno c1l2x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirim)

R$IRef, 038 - Terreno c/651 ,50m' Lote 91 Ana Paula R$12.ooo,00
Ref, 041 - Terreno c/5.380,48 cl frente p/BR280e Rua dos Imigrantes'
R$ 60,000,00
Ref, 010 - Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto Rua
326 José Narloch R$ 15,.000,00
Ref. 037 - Lote n" 086 Loteamento Ana Paula 1lI cl casa mista de 70m'

1
R$ 16.000,00

1
Ref, 031 - Lote n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia

Água R$ 5.600,00 +38x R$160,00
, ReC. 034· Lote n° 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x

R$180,OO,
ReC. 035 - Lote n° 176 Loteamento Ouro Verde cl casa de madeira 99m'

R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00
Ref, 036 Lote nO 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00

1
::::;aO::�'��t�;���Loteamento Constntino Pradi cl 466m' clcasa

1CASAS
ReC. 017 - Casa mista cl 100m' - Rua 209 - Francisco Hruschka - R$
21.000,00 .

Ref, 021 - Casa alvenaria c175m' - Ouro Verde (nova) cl financiamento
R$ 32.000,00
Ref, 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00
Ref, 040 - Casa alvenria 70m' Rua Luis Bortolini - Jaraguá Esquerdo R$

125,000,00 1
ReC. 042 - Casa madeira cl 88m' e uma de alvenaria de 98m' Rua Goiás
Vila Lenzi R$ 70.000,00
ReC. 032 - Casa alvenaria com 95m' - terreno c/645,OOm' Loteamento
Fredolino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155.00 .

ReC. 033 - Casa de Alvenaria 180m' Ricardo Mass n° 106 Nova Brasília
R$ 80.000,00

COBERTURA

1
Rer. 023 - Edifício Argus com 250.00m' - R$ 180.000,00

L��a:��t:��I��!�;��ne
. LO�:::u;:��u;�s�::i:ro

Loteamento São Cristovão II I
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594
Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372�0153 - 371-6475

CRECI1762·J

VENDE:
APARTAMENTO: com 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem. BARRA VELHA DE FRENTE PARA O
MAR.

APARTAMENTO: com 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e
garagem. EDIFICIO MAGUILU.

APARTAMENTO: com 3 quartoSt sala, cozinha, copa, área de
serviço, banheiro e sacada. EDIFI 10 V LA NOVA.

APARTAMENTO: c/3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros
área de serviço, garagem e 3 sacadas. EPIFICIO IVANA.

r

CASA PE ALVENARIA: com 3 quartos, 2 banheiros sala, copa
cozinha, área de serviço, 2 garagens e dispensa. CZÉRNIEWICi
CASA DE ALVENARIA: com 1 suít� 2 quartos, sala copa cozinha
área de serviço e garagem. JARA\.:!UA ESQUERDO.'

,

,
,

CASA DE ALVENARIA: com 1 suíte com hidromassagem 2
quartos, 1. banheiro, sala, copa, cozinha, área de serviço,
churrasqueira, dep. empregada e·2 garagens. SAO LUIS ..

I

TERRENO: cl 1 O.256,OOm2 - VILA BAEPENDI

TERRENO: cl 480,OOm2 LOTEAMENTO BERNARD

TERRENO: cl 440,OOm2 VILA NOVA

TERRENO: 500,OOm2 RESIDENCIAL MIRANDA (BARRA)

TERRENO: 455,OOm2 LOTEAMENTO PAPP (BARRA)

TERRENO: 363,63m2 BARRA DO RIO CERRO

TERRENO: 85.000,OOm2 RUA JOINVILLE

OFERTA
2 computadores Monydata 386 - R$500,00
(cada)
2 Leitor ótico Spectra Physics VSl.200 - R$
750,00 (cada)
1 Leitor ótico Spectra Physics SP 400 - R$
400,00 (cada)
2 Imprecheq s/teclado - R$ 390,00 (cada)

,

2 Monitor cl teclado R$ 250,00 (cada)
1 aparel�o 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
I I

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

372-3090

NSEN

CRECI1873·J
EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁR.IOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMmNISTRA

, '

Residencial Tulipa - R. Ângelo Schiochet
- Apto 404 clsuíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$22. 100,00 03/99 +

assumirparcelas de condomínio de 2, 11 Cub's (R$903, 10) - términopara abri//
2000.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dienthus » Rua Marina Frutuoso
- Càbertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, 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 801 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 Ãngelo TorineIli • Vila Nova

Apto c/sulta + 2 quartos e demais dep., sacada clchurrasqueira - Entrada. de R$33.319,00 + assumir prestações de
ondomínio de 2,23 Cub's (R$954,46) - término previsto para 03/99
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacar; • lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65'Cubs (R$
1.562,23)/mês.

CASAS
- Casa alv. c/3 quartos, cl 180,00m2 - 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. neva, bem construída, cl 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$.37.1 00,00
- Terreno ci 350,00m2 - R. Lat. - R: Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00
+ 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00

.

- Terreno cl 86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha- 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,OOm2 + 3.300,00m2 área construída, imÓvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - R$
800.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Terreno de esquina cl 899,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 25.000,00
- Lotes em tJbatuba 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 Hau « R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

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

•

- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 Ed. Érica
- Apto, amplo cl 03 quartos e demais dep. - R, Bernardo Dornbusch, 590
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício Isabela
- Casa com 3 quartos e demais dependências - Rua Adolfo Tribes.
- Casa cf 240,00m2 4 quartos e demais dep. cl piscina R: Antonio Ayroso - Nova Brasília.
- Apto com 3 quartos e demais depenc;lências - Condomínio Amizade

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
•

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/-1667-J

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

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2
carros, churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de ,

esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 -

Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 664, Bairro João Pessoa
R$ 30.000,00 - Aceita apartamento.

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

Woguel, 1138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da Figueira - R$
60.000,00 - Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terrenos:
Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

.

,

EDITORA
Gráfica e Editora CP Ltda.

Integrando a
Amvalihá
78anos

Rua WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919/372-3363

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

------------------------------------------_ ...�._'---------

- REPRESENTANTE COMERCIAL

.

- TÉCNICO DE LABORATÓRIO PLENO

- VENDEDOR DE CONSÓRCIOS

, DIAGRAMADOR

" FUNILEIRO

- COSTUREIRA

- MODELISTA INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

- TÉCNICO DE VENDAS - CALDEIRISTA

- TORNEIRO MECÂNICO- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (pilnd. Moveleira
em Guaramirim)

- PROFESSOR DE ESPANHOL
- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
- ESTILISTA

A HUMANA estó cadastrando. Não hó nenhum
custo no cadastramento para emprego.

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

Associação Comercial de sua cidade,

�
HUMANA \

USE_ORlA EM IIH

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite
de 1 7/l 1 , em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programá de

Controle Médico da Saúde Ocupacional, às empresas
associadas desta Entidade.

Para atender de forma global e concatenada a nossos
clientes, integraram-se os esforços técnicos da

FAUSEL & ASSOCIADOS LTOA. e
HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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Elizeu Trindade Vaz, R. José Narloch, 1.995, nesta
Elizeu Trindade Vaz, R. José Narloch, s/nr., Ana Paula I, nesta
Emerson Amorim Kolscheski, R Marina Frutuoso, 20, nesta
Empreiteira Kajuck, R. 717, nesta
Francisco Wille Junior, R. Angelo Rubini, ao lado 160, nesta
Geliert & Costa Ltda., R. Cabo Harry Hadlich, 150, nesta
Gragessul Ind. Com. Marm. Ltda., R Joinville, 510, nesta
Handiness Malhas Ltda., R Emilio Behling, 100, nesta
Hector Osvaldo Cruz, R. Reinoldo Rau, 696, nesta
Heiz Weiss Alim. Beb. Istaimara Ltda., R.Mal. Castelo Branco, 6.342, Schroeder - SC
HSK Engenharia einst. Elét., R Walter Marquardt, 744, nesta
Igreja Universal Apóstolo do Senhor, R. CeI. Procópio Gomes, 1.626, nesta
Ildelor Maisen, R. Claudio Tomazelli, 58, Guaramirim - SC

Ivaldo Sacht Junior/Iara Karin Sacht Goulart, R. Manoel Francisco da Costa, 4.281,
nesta

Ivan dos Santos, Rod. BR-280, Km 84, Corupá - SC
Ivo Schereiber, R Procópio Gomes de Oliveira, 1.473, nesta
Joakes Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, sl 02/03, nesta
João Marques Correa/Maria do N. de S. Bastos Cor, R. Domingos Rosa, nesta
José Adriano, R. Erwino Menegotti, 1.160, nesta
José Carlos Vicente, R. 535, nr. 53, nesta
Josiane Raquel Mathias, R. Antonio Mandel Corre, nesta
Jovilde Albuquerque/Clarice Albuque, R Frederico c.A. Vasel, 100, nesta
JP Com. de Artigos Têxteis Ltda., R Barão do Rio Branco, 20, sala 02, nesta
June Luiz Perito, R. Angelo Schiochet, 52, apto. 303, nesta
Jussara Ap. de Dodoi ME, Av. Marechal Deodoro, 74, nesta
Kenia Mafra Pinto, R. Ricardo Hass, 166, nesta
KM do Brasil Automação Industrial Ltda., Rod. BR�280, nr. 2.000, nesta
KM do Brasil Automoção Industrial, Rod .. BR-280, nr. 2.000, nesta
Laura da Silva Zeferino, Rua Friedrich W. Sonnenhol, nesta
Lojão da Praça Dutralar Com. Mov. Ele., Rua Pedro Ferreira, 140, nesta
Lourdes Tridapalli ME, R José Narloch, 201, nesta
Marchitex Malharia e Confecção Ltda. R Jorge Czerniewicz, 397, nesta
Mareio Marcelo Marcarini, R. Maria Ubelina da Silva, 700, nesta
Maria Lucia Tavares, R. Henrique Piazera, 137, sl. 01, nesta
Marmilena Refeições Ltda., R. Bernardo Dornbusch, nesta

E D I T A L Mercado Para Sempre Ltda, R. Manoel Francisco da Costa, 899, nesta
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da Mercado Para Sempre Ltda, R Manoel Francisco da Costa, 899, nesta
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

_ Meyer Transportes Ltda. R. Bertha Weege, 3.514, nesta
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto Oldir Santo Digsasz, R Marcelino Barbi, 416, nesta
os Títulos contra: Organizações João Pessoa Com. E., R Manoel Francisco da Costa, 4.281, nesta
Adolar Dalmann, R. Jorge Czerniewicz, s/nr., nesta . Papelart Papelaria Ltda. R. Reinoldo Rau, 696, nesta
Adolar Dalmann, R. Jorge Czerniewicz, s/nr., nesta Piso Lajo Mal. Constr. Ltda., R João Ayroso, 136, nesta
Aldo Lessmann, R. Marcelo Barbi, 320, nesta Posto de Lavação Marechal de Marle, R Marechal Castelo Branco, s/n° Schroeder·
Almiro Gramm, Poço D'Anta, Corupá - SC SC
Ana Maria J. Correa - FI, R Otto Hilbrecht, 160, Corupá - SC Pratabella Com. e Repres. de Jóias Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632, nesta
Anderson Clei Vargas, R. Albrech Oeschler, 4.264, nesta Ramon Alberto Gonzalez Guggiari, R Elpidio Martins, 41, nesta
Argileu Junior Oliveira Silva, R. Ferdinando Kruger, s/nr., nesta Randri Transp, e Com. Repres. Ltda., R. Alphonso Maria Schmalz, 36, Schroeder - SC
Ariel Almir Alberti, R. Barão do Rio Branco, 278, si 02, nesta Raulino Vasel, R Itoupava Açu, 72, nesta

'

Arte Lage Jaraguá Ltda., R. Professor Antonio E. Ayroso, 695, nesta Regis Com. de Brinquedos Ltda., R. dos Escoteiros, 30, nesta
Athamasio Pinheiro Neto, R. Francisco de Paula, 360, nesta Renova Com. de Alimentos Ltda., R. Leodato Ribeiro, 81, nesta
Bertoldo Hinsching, R. Ano Bom, Corupá - SC Renova Ind. e Com. de Alimentos Ltda. R Leodato Ribeiro, 81, Schroeder - SC
Celia Maria Pinheiro Lemos ME, R. Conselheiro Dantas, 368, nesta Reyntex Comercial Ltda., R Reinoldo Rau, nesta
Comércio e Instaladora Elétrica Ruda Ltda., R. Victor Rosemberg, 436, Vila Lenzi, Rodyffer Alimentos Ltda, R Walter Marquardt, 2.222, nesta
nesta Ronaldo Porfirio da Silva, R. Clara Hermann, 848, Corupá - SC
Comércio e Lanchonete Vivian Cris Ltda., R. Marechal Castelo Branco, 7.955, S & S Computer Rep. Sistemas, R. João Marcatto, 40, si 5, 6 e 7, nestax
Schroeder � SC Santa Marta Constr. e Incorp. Ltda., R. Walter Janssen, 82, nesta

ConfecçõesJaval Ltda., Estrada Bracinho, Schroeder - SC Scimidt Produtos Alimentares L, R. Fis. Verdi Francisco Lenzi, nesta
Curt. Arnold SchmidtLtda., RWalter Marquardt, 15.848, nesta Som Car Eletrônica Ltda., R. Pastor Ferdinando Schluzen, 62, nesta
Dorsan Ind.'Com. do Vestuário Ltda., R João Butschardt, 855, Guaramirim - SC Tingicolor Resinas Sintet. do Sul Ltda., R. Fritz Bartei, 727, nesta
Edson João Vieira, R. Bernardo Dornbusch Vivecar, nesta Tingicolor Resinas Sintet. do Sul Ltda., R Fritz Bartei, 727, nesta
Elizete Marioto Silva ME, R. Guilherme Wackerhagen, 527, nesta Valdeir Lopes, R Lot. Ouro Verde, lote 177, s/n°., nesta

Vilmar Luchtemberg, R Manoel F. da Costa, 50, nesta
Vilton José Lancanova e ou Margui Rosmeri Rodrigues, R. Guilherme Koeller, 186, B.
João Pessoa, nesta
Waldima Transp. Ltda. R Blumenau, 227, Schroeder - SC
Wilian Ovandi Martins, R. 693, lote 59, s/n°, Estrada Nova, nesta
Jader Luis Santos, R. Francisco Hruschka, Lot. 52 post. 78, nesta
Luiz Coelho, R. BR-280, Km 60, Vieiras, nesta
Marone Pradella, nesta
Posto de Medicamentos Rio da Luz I, Ribeirão Grande da Luz s/no, nesta
E, como os ditos deverdores não foram encontrados ou se recusam a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müllerm n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o
seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONlq CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 21.507 de 28-01-1998

AFONSO JUAREZ VIEIRA E LURDES DE SOUZA

Cópia recebida do cartório de Petrolândia, neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Petrolândia, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Luiz Gonzaga Ayroso, 201, Jaraguã Esquerdo, nesta cidade, filho de
João Vieira e Maria Julia Farias Vieira -

Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Petrolândia, neste Estado, domiciliada e

residente em Barra Nova, Petrolândia, neste Estado, filha de João Bento de Souza e

Angelina Avelino de Souza -

EDITAL N° 21.510 de 02-02-1998

Cópia recebida do Cartório de Schroeder, neste Estado -

JOSE MARCOS BELTRÃO DE TOLEDO E SHIRLEY MENDONÇA
Ele, brasileiro, solteiro, garçom, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Marechal Castelo Branco, 2.128, em Schroeder, neste Estado, filho de Acir da
Aparecida Beltrão de Toledo e Luci Maria de Toledo -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e

residente na Rua Victor Vitkoski, 336 - Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Nilson
da Silva Mendonça e Maria Aparecida Mendonça -

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.

Umll data especial, merece algo milito especial
Venna connecer. ..

C·IN��i�nQi�· &. l�portQd�S'J
Presentespara todas as datas JD/Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 1998.

IIton Hoffmann
Tabelião Sustituto
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Contran permite uso

de rodas esportivas
Fonte: Gazeta do Povo

Contran permite uso de

"rodas esportivas
Motoristas, empresas que

trabalham com acessórios

para automóveis, diante da

rígida fiscalização do

BPTRan têm indagado
sobre o direito de uso de

rodas esportivas nos

automóveis. Para responder
a esta questão, procuramos
o advogado Marcelo José

Araújo, especialista em

trânsito pela PVC-PR,

.

assessor jurídico do Cetran

PR. Eis, objetivamente, os
esclarecimentos:

D&D - É proibida a

substituição das rodas

originais dos veículos por
rodas esportivas ou

diferentes das originais?
Marcelo: Não! Não é

proibido substituir as rodas

originais dos veículos,-
o

desde que sejam obedecidas
as regras da Resolução 533/
78 do Conselho Nacional de
Trânsito.
D&D - Quais são essas

regras?

Marcelo: As seguintes:
a) As rodas não podem.
ultrapassar, os limites
externos dos pára-lamas,
sendo que os pára-lamas não
podem ser ampliados; b) O
diâmetro externo do

Sistema de Rodagem
(conjunto pneu e roda) não
pode ser alterado; c) A
suspensão não pode ser

alterada.

D&D - O que significa
manter o diâmetro externo

do Sistema de Rodagem?
Exemplo.
Marcelo: Significa

poder alterar o diâmetro da

roda desde que o perfil
(altura) do pneu sofra

proporcional alteração.
Assim, se houve aumento
no diâmetro da roda deverá

haver diminuição no perfil
do pneu (perfil baixo), e

vice-versa, mantendo-se o

diâmetro externo. Exemplo,
um Gol com roda aro 13

deve ter pneu perfil 70; se a
roda for aro 14, o pneu deve
ter perfil 60; roda aro 15 -

pneu perfil 50 e para roda

aro 16 - pneu perfil40.
D&D - E quanto à

largura da roda (tara)?
Marcelo: A legislação é

o

omissa. Desde que não se

exceda a largura dos pára
lamas não há infração.
D&D - Trocar as rodas é

alteração de características?

Marcelo: Alterar

características é proibido,
mas a partir do momento

que há uma regra para essa

alteração e ela é obedecida

não há infração, pois não é

possível punir-se com uma

regra genérica quando há

uma infração específica, e a
específica não for

infringida.
D&D - E o novo Código

de Trânsito, que entrou em

vigor emjaneiro/98?
Marcelo: O artigo 314,

parágrafo único do novo

código diz que as resoluções
que não conflitem com ele

continuam em vigor. Até
que a outra regra for editada

não há alterações. o

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

R. &@[fd[bY'@
Uno ELX 96 preto
Tempra 8v completo 95 preto
Gol1000 94 branco

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco
Santana Quantum 93 azul

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

voyage 91 prata
Monza 90 azul met

Voyage 90 verde
Kadett SLE 89 azul
EscortXR3 89 cinza met.

Gol 89 vermelho
Monza automatie 88 bege met.

Belina 88 verde met.

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

Chevette 86 branco

Voyage 86 vermelho
Escort 86 vermelho
Uno 85 branco'
Belina 84 azul
Chevette 83 branco
Fiat 147 83 branco
Fiat 147 82 verde
Pick Up Willis 76 verde
Brasília 74 bege
CBX 750 90 cinza met.

XL250 83 verde

RlUa JC>i ...."ill� ....g 3573
FC> ....� (047') 37"-9822

J.AR.AGUA DO SUL - SC:

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

AUTO NOVO
,

VEICULOS

R. JOINVILLE, 2050.

FONE/FAX (047)
371-1574 / 97.3·�9753

;' , -

"PNEUMANIA "

A PROMOÇÃO-QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS DA CIDADE
PNEUS, AMORTECEDORESrMOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL

w .,."

.'i·,·····+.WH�'>'1/M."S..,.. _ ..,..n..� �
.)' .,(i ..�';l;}ßf"ft,f'JlII'I.I:II':II'.,..,....., ,:II."..

• i .�·;;,<·}f6L($J1(l(/f ._•••.-r ._",

F==» ,., Ei: L.J � -.
" i-':,,'j, 'V<Í"1f,j'*\'1li�<lft;'l.{.""'''''''''''''A''_''''''''''_ ..

AV. GETÚLIO VAltMt 712 - FONE-372-1799 371-07.7 - S08 NOVA DIREÇAO
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Segurança
Tudo no Gol foi pensado
para a segurança dos

Principais pontos de destaque
do·novo GoI4 portas

. Estilo sempre atual
Aparência limpa e

agradável, com umaforte
imagem de robustez. A
frente em cunha, com

grades efaróis integrados
à carroceria e pára
choque envolvente

formam um conjunto ao

mesmo tempo harmonioso
e agressivo. A lateral

apresenta linhas arre

dondadas, compondo
uma superfície estetica
mente perfeita, nas quais
as 4 portas se integram
semprejuízopara o estilo

arrojado do carro..

Interior confortável e
funcional

O interior do Gol 4

portas oferece muito mais

espaço para motoristas e
.

passageiros, com bancos
modulares de formato
anatômico. Painel com

quadro de instrumentos de

fácil visualização e

informações inteligentes e

precisas formam um

conjunto harmonioso e

funcional.

Acesso mais fácil ao

compartimento
traseiro

Uma das mais

importantes vantagens do
Gol 4 portas sobre os

concorrentes está nomaior

ângulo de abertura das

portas traseiras, facili
tando a entrada e saída de

passageiros e permitindo
que os vidros traseiros

possam ser abaixados

integralmente.

A melhor motorização
, da categoria

Com motores de injeção
eletrônica de multiponto, o
Gol4portas atende a todas
as classes, desde os

"populares" com a

inovadora versão 1.0Hitork

l6v, até a esportiva e

superluxuosa versão GLS
2.0.

A mais completa gama
de ofertas

Com maior número de
versões e uma diversificada
disponibilidade em termos

SILENCAR
�=.

AMORTECEDORES

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52
Jaraguâ do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

CASA DO AUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguá do Sul- SC
Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

de motorização, acaba
mentos. e pacotes de

opcionais, o Gol 4 portas
atenderá a todas as

exigências e
. expectativas

. dos consumidores.

ocupantes, desde o

cintos de segurança d
três pontos, as zonas d

deformação da carro i

oceria, até a opção de

freios ABS. Inúmeros
crash-tests foram rea

lizados destacando o

aspecto seguro do novo

Gol 4 portas.

Proteção de Fibra interna, lonamarítima e

capota de lona para todos os modelos de

Píck-Up. Fiai, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e FlOOO

/
.... ... - -- - _._-...... __ - _ _,.._-

CIVEL - ... O ANOS
Rua Joinville, 2757

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

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
\JIAÇÀO
C"A'NAR'iRi+õ,
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em ao estilo "unidos a festa fica'melhor": Elaine Fauro, Gisseie Ferreira, An
rea Sjzmanski, Vani Coutinho e Richard Mahnke

E� �'NT"N'�
r::lr A etapa regional- Jaraguá do Sul, Corupá e Massaranduba - do

Garota Verão 98, um dos maiores concursos de beleza do Brasil,

promovido pela RBS TV, será realizado na Boate Marrakech, no

próximo dia 13. Programe-se e não perca!

N I V E R
Schirley Emmendoerfer (7/2), Catiucha Coelho (7/2),
Alexandre Trapp (8/2), Juliana Gonçalves Emmendörfer (9/
2) e Cássio E. Trapp (1012).

"Antes de partires em busca dos teus direitos, deves examinar

até onde cumpriste os teus deveres" (Andreotti)

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

I-r: IIilTI1
CORRETORA DE SEGUROS:

......

s
�

Rua Marina E
.

�
Frutuoso, 180 V

Fone/Fax: 372.3306 .� •Jaraguá do su- se � (ADi

371-3633
Procópio Gomes, 481

BOlAtiqlAe
Leila DêV\ise,

* Trajes Sociais e Sport
* Modinha

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

Jaraguá do Sul, 6 de fevereiro de 1998 - CORREIO DO POVO - :

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Banda Eva (Ao Vivo), Por Amor
(Nacional), Titanic e Netinho (Me Leva). Principal
lançamento: Por Amor (Internacional).

BLITZ
O novo CD da Blitz se chama Línguas! e está saindo pela

Henrimar Music, selo independente que tem distribuição da
Eldorado. Todos os rapazes da formação clássica continuam na

banda. A maior novidade é que agora o grupo tem três garotas ao

invés de duas. Saíram Marcia Bulcão e Hannah Lima (que
substituira Fernanda Abreu) e entraram as cantoras-dançarinas.
Germana, Eliana e Eva. Quem espera uma mudança radical da
Blitz pode perder as esperanças.

O grupo continua tão carnavalesco comei antes. Evandro
Mesquita comenta: "O Caetano Veloso disse uma vez que nós
éramos a banda mais tropicalista do país. Por nossa causa o rock
foi se abrasileirando. O disco é uma continuidade desse trabalho,
com todo humor e irreverência que a galera espera e gosta".

Quase 15 anos depois do estouro de hits c0l1,10 \(ocê Não Soube
Me Amar, Weekend, Egotrip e A Dois Passas- do Paraíso, a Blitz
acha que ainda tem muito a dizer para a molecada: "Percebemos

que o pessoal de 13 anos cantava nossas músicas e se identificava
com a gente. As letras sãoobjetivas e falam de tudo que rola por
aí. É a linguagem da década de 70, que continua tão anárquica
como antes. Por isso, as pessoas gostam", conclui Ricardo Barreto,
guitarrista da banda.

- - - C ) 1'1
I JOINVILLE

G.Ne. eine Mueller l : Titanic.
HoráÍios: 14h, 17h45, 2lh30(sexta adomingo).

�

I 13h30, IThI5,2Ih.·
IG.Ne. eine Mueller 2: Será que Ele é ?

Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
121h30. IG.Ne. eine Mueller 3: -Esqueceram de Mim 3.

I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h ..
BLUMENAU I

E 1"1\ 1-\- -
I

I
G.N.e. eine Neumarkt t.

G.Ne. Cine Neumarkt 2:

I .

'

G.N.e. Cine Neumarkt 3:

I
I

I

Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21h30.
Spiee Girls
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Titanic.
Horários: 13h30, 17h, 20h30.

I G.N.e. eine Neumarkt 4: Esqueceram de Mim 3.
Horários: 13h30, 15h30, 17h30.
O Advogado do Diabo
20:00

.

G.N.e. Cine Neumarkt 5: Será que Ele é?

I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 21h15h.1G.Ne. eine Neumarkt 6: George - O Rei da Floresta.

I Horários: 15h, 17h, 19h, 21h. I- Programação válida para o período de 6/2 a 12/2
- ------------

I

I I

Zlra. ��

��
��

�" eíl!?()/se 454()
(
� CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

Fone: 371-8024
Av. Getúlio Vargas, 99
Centro - Jaraguá do Sul
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Código Brasileiro de Trânsito
Caminhão

Boiadeiro: conforme
orientação que rece

bemos da Polícia
Rodoviária Federal, é

proibido transportar
pessoas no compar
timento de carga. O caso

especifico dos tradicio
nalistas gaúchos é a

boiadeira. A infração é
considerada
GRAVÍSSIMA com

multa e apreensão do
veículo. Na cabine do

viajar a quantidade de

pessoas que estiver

especificada no docu
mento do veículo, que
normalmente é de três

pessoas. Para cada

pessoa deverá existir um
cinto .de segurança.
Portanto, duas pessoas
não podem viajarpresas
no mesmo cinto. A

categoria da CNH

(Carteira Nacional de

Habilitação) deverá ser

Reboques: neste caso

houve uma alteração
significativa no novo

código de trânsito

referente a CNH. A lei diz
o seguinte: "Para a

direção de veículos arti-

'culados, como trailer,
reboque e semi-reboque,
ou veículos com unidade
de tração e de carga
separada, a categoria
da CNN é a "E". O uso

da corrente de

orientações para que

possamos viajar com

maior segurança com

nossos [amiliares e

animais. <Se alguém
souber- de algo a mais

para ajudar, por favor
entre em contato

conosco. Entendemos

que estas exigências da
lei são necessárias para
nossa segurança, então

não esperem o acidente
acontecer e se ar

repender pela falta de

providências.

tório, assim como a

sinalização de pisca,
freio e estaciona

mento. Todo reboque
deverá estar devida
mente documentado.
Além das exigências
acima, recomenda-se
o uso na traseira do

reboque da faixa
amarela e preta e a

inscrição "carga viva".

Portanto, amigos
tradicionalistas

gaúchos, estou pu
blicando aqui algumascaminhão poderão

a "C" ou maior. segu!ança no ca-

C a r r e tin h a / beçalho é obriga-

Relerrlbrando
Meu Deus que saudade. O verão ainda está pela metade,

mas o coração acelera e os pêlos ,arrepiam quando
encontramos fotos e/ou fatos que lembram os momentos

de nossas andanças.
Nesta foto mostramos uma vista da Fazenda São João,

na Guamiranga, de propriedade de um grande
tradicionalista gaúcho o sr. Hélio Emmendorfer. Foram nos

dias 17 e 18 de agosto de 1996, que aconteceu a primeira
cavalgada do Piquete Estampa d; Taura-CTG Laço
Jaraguaense. A cavalgada saiu da Vila Rau às 9 horas de

sábado, com parada na Pousada dos Cavalos (Ilha da

Figueira) para almoço. Chegamos na Fazenda São João
às 17 horas, onde passamos a noite e o domingo. O fato
curioso desta cavalgadafoi que o cavalo conduzido pelo
amigo Jalmey Garcia morreu durante a cavalga. Mas logo
estaremos de volta, pois além da saudade o Piquete
Estampa de Taura já está com uma surpresa na manga.
Aguardem...

Esquadrias de AlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependi

- Fone/Fax: (047) 372-0728

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 8

harmonização com plantas e flores.
'" 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 Quinlino Bocaiúva, 42 • Centro
Jaraguá do Sul· SC

Fones: (047) 372·0972·372·0137

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Volta- às aulas
A cidade está mais cheia de

vida. São as crianças, os jovens
que com as suas mochilas
coloridas vão para a escola. O

tempo de estudante é realmente
um tempo muito bonito. Tempo
de construção de amizades.

Tempo de aprendizagem. Tempo
de desenvolvimento do corpo e

da mente. Tempo de troca de
saberes entre professores e

alunos. Tempo que marca a vida

para todo o sempre.
Quem não se lembra do

primeiro dia de aula? Foi aquele
medo ...aquela timidez, que em

poucas horas se desfez ... Quem
não se lembra da primeira
professora ou do primeiro profes
sor? Ah ...eles estão bem

guardados no coração. Foram eles
com seu jeitinho carinhoso que
ajudaram a vencer aquelesmedos
dos primeiros dias de aula. Eu

guardo com muito carinho na

memória estas lembranças.
Hoje,

-

como mãe de três

crianças, tenho aprendido a ver

nas professoras parceiras na vida

FORMATURA

e educação de minha filha e

meus dois filhos. Isto significa
dedicar tempo para o

acompanhamento estudantil às
crianças em casa. É necessário

compartilhar os deveres, as

tarefas da escola.
-

Também -

significa reservar tempo para o
diálogo com as crianças bem
como com a professora. Não dá
para esquecer as reuniões da
escola. Tenho descoberto que
é muito gostoso sentar no

tapete, ler uma gostosa
história... Acompanhar as

crianças até a cama quando vão
dormir, fazer uma oração ...e
então o sono vem as crianças
dormem tranqüilas .

Andar no ritmo das

crianças e dos adolescentes é
um aprendizado para nós pais ...
Descobrir que eles são seres

completos com necessidades

física, mental, espiritual,
emocional... Que nada há neste
mundo que possa substituir o
amor do pai e damãe. Portanto,
a escola não substitui a casa, o

lar. A escola, na verdade, se

coloca ao lado da educação fa
miliar na busca da formação in
tegral do ser humano.

Este início de ano letivo
é novamente uma oportunidade
que Deus nos dá para acompa
nharmos o desenvolvimento in

tegral dos nossos filhos e filhas.

Você, prezado pai, prezada mãe,
está convidado a ser um amigo,
uma amiga sincera e aberta para
o seu filho e sua filha. A escola

espera de você esta parceria na

educação.
Termino, deixando um

pensamento de Martin Lutero.
Ele que queria uma escola
onde as crianças gostassem de

ir, onde pudessem aprender
brincando. Assim Lutero se

expressa: "Verdadeiramente,
nós não podemos poupar em

dedicação, em trabalho ou em

sustento, para ensinar e educar
as crianças, para que elas

possam servir a Deus e às

pessoas".
Pa. Claudete Beise Ulrich

KarlaI1 Rau
Os formandos de 1997, agora já formados, do Curso dé Ciências Biológicas

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCIPR, cumpriram um

programa comemorativo, que constou de Culto Ecumênico, dia 3-2-98, às 20

horas, na Igreja Santo Agostinho, na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento,
1035, colação de grau, no dia 5-2-98, às 201180 no Teatro Ópera de Arame, na
Rua João Gava - Pilarzinho, e baile no Clube 3 Marias.

.Entre os formandos está o acadêmico Karlan Rau, filho de Waldemar
Maximiliano Rau e Magda da Silva Rau.

Como esta caminhada da vida está vencida, mesmo com algumas dificuldades
ele representa o coroamento de uma

etapa a partir do Divina Providência,
Escola Jaraguá, o 2° Grau noColégio
"São Luís" e 2° e 3° no Colégio
Barddal, de Curitiba.

Karlan Rau quer mais: dentro dos

planos e do idealismo profissional
estão o mestrado na Federal e a

Licenciatura, na PUCIPR.
Vão daí os cumprimentos ao

Karlan, pela sua formatura, e aos

felizes e orgulhosos pais os votos de
novas vitórias, que serão

empreendidas neste ano de 1998,
para galgar patamares do
conhecimento humano.

Sexta-feira, 6 de fevereiro de 1998

Erich Höft conseguiu construir a sua casa de madeira, com os

carpinteiros August Henning, Wilhem Schünke e o pedreiro Emil
Klitzke que fez o fundamento.

Segundo a sua opinião, Reinoldo Rau era um grande comerciante,
que fazia rumo com suas terras, nas ruas Presidente Epitácio Pessoa,
a atual Padre Pedro Francken, que então se chamava de D. Pedro Il
(Benjamin) Beppi Stulzer, pai de frei Aurelio Stulzer [autor do
Primeiro Livro do (Estabelecimento) Jaraguá], venceu o

estabelecimento de comércio, açougue e fazendas para Reinoldo Rau,
onde está hoje a casa da viúva do dr. AlexanderOtsa.Defronte, também
na esquina, onde morava Fritzi Vogel Fiedler, em propriedade
anteriormente pertencente a Venâncio da Silva Porto, Germano Ehmke,
montava negócio e açougue e, de frente para os dois, numa verdadeira
triangulação, a casa de comércio de Antonio Tobias, pai de Jallile, que
negociava com fazendas e armarinhos.

Dizia Höft, que só depois veio o Breithaupt e o Grubba. Cremos
que, com relação à fanu1ia Grubba (Bernardo), Erich devia ter laborado
em engano, pois Emílio da Silva, em seu II Livro de Jaraguá, que
contou com a colaboração de outros, consigna na página 247, que o

coronel Bernardo Grubba estabeleceu-se em 1901, em casa constituída
de palmitos rachados, coberta com esteiras de palha guaricana, muito
comum na época. O pai de Artur e Walter Breithaupt, Achiles, tinha
uma fábrica de charutos e era despachante na antiga estação férrea.
Mais tarde o cargo de despachante era passado para Walter Janssen e

este se aposentou pela estrada de ferro, como seu funcionário. Por
falar em Janssen, Alfredo, o funileiro, que faleceu na Mal. Deodoro, I

era sobrinho de Leopoldo Janssen, e um outro Alfredo Janssen era

filho de criação de Leopoldo e era viajante, Höft, conhecia os dois.
Até a próxima.

A estrada
Certo engenheiro, amigo de Deodoro, era candidato à

construção de uma estrada de ferro, e dia sim; dia não,

aparecia em palácio para falar na sua pretensão. Uma tarde,
achava-se o marechalíssimo nos jardins do Itamarati,
quando um oficial que o acompanhava lhe indicou o

engenheiro.
Este aproximou-se, Deodoro recebeu-o amavelmente,

mas, virando-se para o oficial, adiantou, como quem reata

uma conversa:

- Pois, é isso: agora estou resolvido a não conceder mais

honras de coronel do Exército a ninguém; e quanto a

estradas de ferro ...
E simulando indignação:
- Só darei uma única concessão: e será a que partir do

Inferno e vá terminar na casa de quem me pedir!
É desnecessário dizer que o engenheiro nunca mais

tocou no assunto.

Ernesto Sena -

" Deodoro", página 148

07/02· Sorteio de dois'CQ,sa::�
4 Fornos microondas Sltarp -

LoJas e Supermercados -BIREITHIUPI

AUMENTE
A GARAGEM.

A CAOA R$1CI,0fIEIl� GRAns UIf CUI'OIf
I -
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L.tnI'l'Dl<'DAME -�Jmlaten1JOOlda
,hoje (6), logomaisapanirdas23 horas,
om muitas novidades. Som e luzes

pedais e a nova moeda interna, o
''Notredolar''. Yàleconferir. Paraodia 13,

, rnan:;ajooprimeiroshow doanocom

bandaCbarlieBrownJunior.

a� f
'tlnderlei Gonçalves, Charles Bretzke e Geraldo Franz,
iretores da Data Control Lnformâtica, de Jaraguá do

ui

ITORAL - o governo do Paraná contratou uma draga
ustraliana para realizar aterros hidráulicos, tecnologia
mbientalmente correta, para recompor as faixas de areia no

itoral. Veranistas que possuem casas e apartamentos em

içarras, esperam que a Prefeitura do balneário tenha o bom
enso em seguir o exemplo paranaense, aproveitando a

resença do navio em nosso litoral para recuperar aquela
raia, seriamente prejudicada.

AINHA DOS BAIXINHOS - XuxaMeneghel vai cair na folia.
exemplo do ano passado, ela animará dois bailes infantis de
arnaval no Metropolitan. Ela foi liberada pelo médico e

proveitou a temporada de compras em Nova Iorque para
scolher os modelos que usará nos bailes.

ASOLDLAB - foi inaugurado na noite de quarta-feira (4),
mais moderno laboratório de análises clínicas de Jaraguá
o Sul, o PasoldLab, na Bernardo Dornbusch, 30.0.. Presentes
o coquetel de inauguração, grande número de convidados

amigos do dr. Irineu Pasold, proprietário do laboratório.

Marcos dos Santos e Luciane Valle.
Ela é formanda do curso de

Fisioterapia. A colação di! grau
acontece hoje (6), em Joinville

Jaraguá do Sul, 6 de fevereiro de 1998 CORREIO DO POVO - 9

e-mail clnagel@netuno.com.br

Deisy Ellen Schwanz (ex-aluna do

Colégio Evangélico) obteve as

primeiras colocações no vestibular

para Direito, na Federal do Paraná e

do Rio Grande do Sul. Ela optou por
Curitiba. Felizes estão ospaisEdelberto
e Irmhild Schwanz

CALOUROS - Rodrigo Demarchi e Fabiola
Satler foram aprovados no vestibular para
Medicina. Os dois são ex-alunos doColégio
Evangélico Jaraguá. Parabéns.

BAEPENDI - tem programado para os dias
20e 24 oCamaval98. Dia 20. (sexta-feira) a
tradicional "Noite do Azul e Branco" com

animação da Banda Zavajus, de "Floripa".
Ingressos para sócios a R$ 8,0.0. e não
sóciosR$ 15,00. Dia 24, tarde infantil, apartir
das 15 horas, com ingresso livre.
ANIVERSÁRIOS - noúltimo diaprimeiro de
fevereiro, comemorou idade nova a senhora
Alice Rocha. No dia três, Julio e Adelina
Hientz completaram 53 anos de vivência

conjugai. Parabéns.

Aniversaria hoje (6) Lucimar Maria Rita.

Parabéns de seus amigos do STJdo Vestuário
de Jaraguá do Sul

(
.

Posto Leodato
Ribeiro

A

(Antigo Posto Simon)
Direção de FlávioRibeiro

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

- Breve, novidades - Rua Joinvilie - 1281 - Fone: 372-0359

Fone: 372: 2128
Rua: João Marcatto, 179

Jaraguá do Sul - SC

• Hoje (6). na lanchonete da piscina do Clube Atlético Baependl.
a pprtlr das 20 horas. será servido o tradicional 'arroz carreteiro'.
com música ao vivo.' I

•Quando da entrada em vigor do novo código Ide trãnslto multc;>s
ficaram alvoroçados, como se tivessem que cumprir um bê-a
bá do outro mundo. Passadas duas semanas. o que se vê na

prática; motoristas que não respeltàm nem a si próprios.
motoqueiros malucos. ciclistas nas calçadas e pedestres
pulando amarelinha nas ruas da cidade. E o policiamento. tão
propalado. se resume em mela dúzia de gatos pingados. Pode?

• Prefeito Celso Pltta. de São Paulo. na ãnsla de economizar nas
pequenas coisas. limitou a metragem do papel higiênico que
cada funcionário da Prefeitura pode utilizar por dia. Apenas 88
centímetros por pessoa e nada mals. Já tem gente apostando
na volta do 'sobuqo", Se a moda pega ...

• Sociedade Amizade. a. sociedade oos grandes balles. promove
amanhã (7) mals um Balle de ReI. A tarde haverá busca do rei
Dleter Grützmacher e à noite o balle com animação da Banda
do Caneco.

• Sociedade Cultura Artística - Sear - está com matrículas abertas
para os cursos de Música e Teatro. Inscrições e Informações na
secretaria da entidade. na Rua Amazonas. 213 ou detalhes
pelo fone: 372-2477. �

• Escola de Futebol Meninos de Ouro, dirigida pelo competente
professor Carlos Alberto. está com Inscrições abertas para alunos
atletas. para o ano de 1998. Matrículas. no Estádio do Botafogo.
segundas. quartas e sextas-feiras. pela manhã. a partir das 8
horas e à tarde. a partir das 13h30. A Escola de Futebol Meninos
de Ouro foi apontada por dois anos consecutivos. como a
melhor da cidade e região.

• O Burg Garten é a melhor opção da cidade. Pratos deliciosos e
o chope sempre estupidamente gelado. além do atendimento
de primeira.

• Sociedade Recreatlvq Rio da luz. Salö&Barg. promove amanhã
(7) Balle de Rainha. As 14 horas busca da roíoho Marlza Mass
Laube. e à noite o grande balle com animação do Musical
Adler's Band. Entrada e cerveja a RSl.OO.

• Vereadora Nlura Demarchl dos Santos (Pt.). apresentando
Imprensa seus principais trabalhos do ano de 1997. Um dosslê
com todos os projetos e Indicações da vereadora. mostrando
sua competência no legislativo jaraguaense. Gostei.

• Rotary Club de Guaramlrlm Implantará junto à comunidade
guaramlrense trabalho de formação de paramédicos para
atender a primeiros socorros. A coordenação será dos médicos
rotarianos Paulo Veloso. Amauri Medeiros e Simone Veloso. com
a colaboração de grupo de voluntários.

• O capitão Rogério Luiz Kumlehn. que estó se transferindo para
Florianópolis. passará o comando. dia 19 deste mês. ös 17 horas.
para o capitão Amarlido Assis Alves. Na ocasião acontecerá a
formatura de 22 soldados PMs que ficarão lotados! em nossa
cidade.

• Dois quiosques do Parque Malwee foram destruídos por IncêndiOs
criminosos nos últimos quatro meses. Não é admissível que Isso
ainda esteja acontecendo nos nossos dias. O Parque Malwee.
que tem um custo altíssimo de manutenção. fica diariamente à
disposição da comunidade e visitantes. sem qualquer
cobrança. e ainda assim existem aqueles que se prestam a
esse tipo de barbárie. Vamos todos fiscalizar e, principalmente
denunciar. antes que seja tarde demais.

• Spézla e Cio. ltda. completou no último dia 24 de janeiro o 25º
aniversário. Nosso abraço aos Irmãos Dorval e Agulnaldo Spézla
e a todos os colaboradores pela data festiva.

• Demarchl Carnes prepara uma grande festa para comemorar'
os 10 anos de atividades. Vários sorteios entre os clientes. além
de descontos especiais durante todo o ano. estão sendo
preparados pelos Irmãos Ninho e Vane Demarchl.

".

MOVEIS PRADI LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA
E A PRONTA ENTREGA

Rua: João Januário Ayroso, 2286
FonelFax 3710104

Novo endereço
Rua João Picolli, 94 - Ao lado daMajoca Uniformes

Fone - 3720814

Diagnóstico -' Tratamento

Prevenção em Cardiologia
•

.lco
: ...

- °'0 ••••••••

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ferj lança novo curso

de' Pós-Graduação
A Ferj, em convento

com o Centro Federal de

Educação Tecnológica
do Paraná-Cefet-PR,
oferecerá o curso de

ESPECIALIZAÇÃO EM
TECNOLOGIA MECÂNICA
COM ÊNFASE EM
PROCESSOS INDUSTRIAIS.

O curso tem início

previsto para o dia 6/3/98
e terá a duração de 480
horas-aula, com término

previsto para o dia4/9/99.
As aulas serão

ministradas às sextas

feiras, das 78h30 às 22h30
e aos sábados, das 8 às
74 horas e das 73h30 às
7 7h30 em intervalos de 75
dias (dois finais de
semana por mês).

As inscrições poderão
ser feitas na Ferj, no setor
de Pós-Graduação, no

período de 5/2/98 a 13/
2/98 no horário das 14 às

20horas.
REQUISITOS PARA

INSCRIÇÃO:
· Graduação em curso -

superiorde engenharia e/
ou tecnologia em

mecânica.
· Apresentar fotocópia

e original do diploma,
histórico escolar e

identidàde.
· Entregar curriculum

vitae resumido..
O curso tem por

objetivo propiciar con
dições de desenvol
vimento 'aos profissionais
que atuam na área
metal-mecânica,
capacitando-os para

. responder aos crescentes
desafios da internacio

nalização da economia.
A grade curricular do

curso é composta por 72

disciplinas: estrutura e

propriedades de ligas

metálicas, seleção e

especificação de
materiais, processos e

planejamento da usi

nagem, manufatura
auxiliada por compu
tador, processos de

fabricação mecânica,
confiabilidade

metrológica e do

produto, automação de

processos industriais,
ergonomia e segurança
do trabalho, sistemas de
qestôo; administração
estratégica da produ
ção, metodologia do
ensino superior e

metodologia da pes
quisa científica.

Maiores informações
poderão ser obtidas na

Ferj pelo telefone (047)
371 0983 com o setor de

Pós-Graduação a partir
do dia 5/2/98.

Cursos de Educação
Permanente-

I

Informamos que encontrem-se abertas as matrículas, para os cursos de
Educação Permanente, no período de 3 de fevereiro até\20 de fevereiro,
visando atender as pessoas que tenham vontade de aumentar seus
conhecimentos.

Para pcrtlclpor dos cursos, não há necessidade de escolaridade ou idade.
Os cursos do primeiro semestre de 1998 serão realizados na Ferj no período
matutino e vespertino, de 23 de fevereiro até 10 de julho.

Os cursos são os seguintes:

Segundas-feiras:
· Artes Cênicas - Conhecimento Pessoal

_

. Oficina de Criatividade '

Terças-feiras
· Conquistas do Século XX - Artes
· Relações Humanas

Quartas-feiras
· Noções Básicas de Espanhol (2 turmas)

_

. Informática - Internet
· Dança de Salão (Adultos)

Quintas-feiras
· Etiqueta /Cerimonial
· Noções Básicas de Espanhol

Sextas-feiras
· Noções Básicas de Inglês

Informações adicionais na coordenação de Pesquisa e Extensão pelo telefone
371 0983 - ramal 49.

_

r.--------------------�

_: NOS B STIDORES DA I

: DMINISTRA�O
1 .

: FINAL DE SÉCULO
I O mundo parece viver a síndrome do tim do século.
I Na arte, na cultura, na literatura, nos fenômenos políticos
e sociais, paira um clima de final de milênio. Quando a

questão é o fim de uma era, todos os momentos

conseqüentes da ação humana buscam explicar a

expectativa latente em cada fato, sobretudo aquele
capaz de vislumbrar a próxima etapa da vida na terra.

Neste final de século, algumas importantes tarefas
realizadas pelo homem começam a ser transferidas para
o século seguinte, até como promessa de solução para
muitos problemas enfrentados pela humanidade. É a

seqüência cronológica, o ciclo da vida, que não pára, a
não ser por um desígnio divino.

I Nos derradeiros anos deste século, algo de muito

I misterioso começa a inquietar.
I Tal fenômeno está presente naquilo que produzimos e

I manifestamos, marcados que somos pela ação e pelo
I pensamento.

.

I Final de século ... e não é o fim!
I A humanidade deverá conhecer um tempo de I

: transformação e bonança. Passada a "noite da_terra",:
I
brilhará o s_Ol da luz e da gr�ça. O homem será, novo, I

I porque
tera um novo coraçao. I

I A vida renov<;Jda trará nova paisagem, purificada e I
Ilimpa, Um novo Eden - obro do Criador, I
I Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff. I
I Elaborado por: Thaís Ariane Schmitt Níveo Engelmamm I
I e Mariane Marquardt alunas da 100 fase de I
I Administração. I
I I
I SOLlDAO I
I O homem se julga um ser sociável, mas todas as suas I
I buscas para se associar a outras pessoas, seja por I
I negócios, casamento, amizades ou apenas um SimPles:: bate-papo, é, na maioria das vezes, puro egoísmo.Vemos
apenas nossas necessidades de não nos sentirmos só,
bem como de desabafarmos nossos problemas.

São raras às vezes que procuramos alguém porque
soubemos que este estava precisando de um ombro

amigo, de palavras confortantes e de alento ou para
conversar, pois, está só. Apenas nós e nosso umbigo é o

que importa. Que mesquinhês!
POucas vezes pensamos no assunto, pois estamos tão

ocupados com nossos problemas, planos para o futuro

ou com nosso divertimento que não temos tempo para
bobagens.

Se quisermos que o mundo e as pessoas vivam em
-

perfeita harmonia devemos esquecer o nosso ego e

partirmos ao encontro do outro que muitas vezes não

ten; onde se apoiar. Podemos olhar para o lado e nos

questionarmos: será que meu amigo precisa de meu

auxOio? Como posso ajudá-lo?
Há dois mil anos, um grande sábio nos disse que

"quando ajudares um irmão, é a mim que �starás

oludondo". Cristo soube realmente como propagar a

paz. Claro que sabemos onde e quem ajudar, então,
mãos à obra.

Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff.

Elaborado por: Sidnei Zapella, Miriam Spengler, José
Pereira dos Santos e Sandra Diel. alunos da 100 fase de

L!'dministração. j
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Qual é a função do marketing em uma organização?
Resposta: mantê-Ia viva. O marketing é tão importante

para uma empresa quanto o oxigênio para o ser humano.
NãQ existe praticamente nenhuma atividade comercial que
dispense qualquer atividade de marketing.

Durqnte muito tempo o marketing foi visto como uma

coisa menor. Como um recurso utilizado por quem tinha
um produto sem qualidade. Criou-se até uma expressão.
de caráter pejorativo. que sintetizava esse pensamento.
Dizia-se: "É puro marketing!". Pronto. Já estava feito o

julgamento. Se era "puro marketing" era porque tinha
qualidade zero.

Algumas empresas relutavam em adotar estratégias e

práticas de marketing que fossem além das tradicionais
propagémdas. Isso poderia "manchar" a reputação da
firma.

Havia um conceito dominante: "quem produz com

eficiência e qualidade não precisa de rnorketlnq". O
markefing. nessa linha de raciocínio. servia para "dourar
pílulas". Servia para esconder defeitos intrínsecos do
produto. Servia. em última análise. para enganar o cliente.

O Marketing. na verdade. é uma ciência muito nova.

Tem menos de 50 anos. o que é praticamente nada na

história econõmica da humanidade.
Até meados do século XVIII. antes da revolução industrial.

praticamente não existia consumo de massa. As relações
de compra e "venda eram restritas a pessoas que se

relacionavam diretamente. Praticamente toda venda era

venda direta.
A partir da Revolução Industrial omercado passou a viver

uma nova realidade: produzir em grande quantidade para
atender uma demanda cada vez maior. listava criado o

consumo de massa. Vivia-se a era da produção.
No início do século XX a ótica havia sido desviada. As

empresas voltavam suas atenções para seus produtos. Era
preciso melhorá-los. para conquistar o mercado:
estabelecera-se a era do produto.

A partir da segunda metade da década de 1920. inicia
se no mercado um movimento que pode ser tratddo como
precursor do marketing: o desenvolvimento das técnicas
de venda. As mil e uma maneiras de empurrar o produto
para o mercado.

Isto era necessário porque. apesar de haver bastante
compradores em potenciais. havia também um número
muito grande de fabricantes para um mesmo produto (Em
1927. para se ter uma idéia. havia. nos E. U.A.� 25 fabricantes
de aspiradores de pó).

Era o tempo em que uma dona de casa abria a porta e

entrava um vendedor com seu produto. fazendo uma

demonstração. descrevendo as características. desfiando
um rosário de vantagens. benefícios ...

E funcionava! Vendia-se. e muito! Vivia-se a era dc
venda.

Somente no início da década de 50. é que o método
da "Empurrologia" começou a apresentar algum declínio.
Algumas empresas começaram a pensar se era mesmo

assim que as coisas tinham de ser. Se era certo a indústria
decidir o que seria fabricado. como seria fabricado. de que
tamanho. de que cor... Não seria o caso de saber. antes.
a opinião dos potenciais compradores?

Nascia o marketing. E. com ele. um conceito que
permanece até hoje: a empresa precisa conhecer o
mercado para poder atendê-lo melhor e. com isso.
conquistá-lo.

Hoje. muitas coisas que se vêem sobre marketing
parecem óbvias. mas houve um tempo em que conceitos
básicos como "respeito aos clientes" erorn considerados
"pura bobagem".
Ainda hoje alguns empresários relutam em cdotor

práticas e técnicas básicas de marketing. Alguns por
desconhecer totalmente a sua eficácia e utilidade e outros
por acharem que conhecem até demais. A verdade é
que. quase cinqüenta anos depois dos .primeiros passos. o

marketing. seus conceitos fundamentais. suas técnicas e

seus objetivos continua. para muita gente. um ilustre'

Caixa posta/19-1- Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

Servidores municipais terão
salários reajustados e·m 1 0%
---------------------------------

índice foi divulgado pelo prefeito Geraldo Werninghaus na tarde de terça-feira
e será retroativo a primeiro de fevereiro

Jaraguá do Sul - Os
salários dos servidores mu

nicipais serão reajustados
em 10% em fevereiro. O
índice foi divulgado na tar
de da última terça-feira (3),
pelo prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL). que in
formou que a metade do
percentual, 5%; refere-se à
reposição de perdas da in

flação do período janeiro
a dezembro de 1997 e a

outra parte "é aumento
real". Com o reajuste. o
comprometimento da re

ceita municipal com a fo
lha de pagamento será de
56%. A Secretaria de Ad
ministração e Finanças in
formou que a arre

cadação de janeiro foi de
RS 3,6 milhões.

Werninghaus disse que o

reajuste é uma forma de re

compensar os funcionários
pelos bons serviços prestados
à comunidade. "É 6 nosso re

conhecimento aos que es

tão ombro a ombro, traba
lhando conosco". discursou
Werninghaus. informando
que a administração vem re

cebendo manifestações fa
voráveis ao atendimento
prestado ao público. "A
maioria diz que melhorou",
garantiu.

JARAGUÁ DO SUL
FONE/FAX: (047)

371-0091

Real: prefeito anuncia reajuste para os servidores

Oaumento concedido ele
vará o piso salarial da cate
goria para RS 307.70. A
Prefeitura tem hoje cerca de
1.9 mil servidores. incluindo
professores com contratos
temporários. Cerca de 140
professores e serventes foram
contratados nesta condição
para atenderem as escolas
no início das aulas. "Mas, ou
tros vinte ainda serão
necessários", afirmou a

secretária de Educação.
Isaura Silveira.

Werninghaus disse ainda

que a melhoria na remune

ração. também tem a fina
lidade de estancar a perda
de funcionários qualificados
para o setor privado. Em di
versas áreas - saúde. edu
cação. planejamento e ou

tras -. houve perda de servi
dores. que preferiram buscar
outras oportunidades.

Gráfica e Editora
CP Ltda.

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

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo da Silve, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371-1788
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ROTARY CLUB
,

DE GUARA:M:IRIlVI·Eleições serão com
urnas eletrônicas Rotary x paramédicos

Rotary Club de Guaramirirn iniciará na comunidade de
Guaramirim, um trabalho de formação de paramédicos poro
atender a primeiros socorros. Este trabalho coordenado pelo
Rotary e apresentado pelos companheiros também médicos,
drs. Paulo Sérgio Veloso, Amauri Medeiros e Simone Veloso com
a colaboração de outros companheiros voluntários, irão
ini.cialmente dar curso aos companheiros e seus familiores. Ato
contínuo, darão nos bairros e entidades organizadas que tenham
interesse.
Acreditamos ser um trabalho pioneiro em nossa comunidade,
mas de muita importância, visto que irá pr..eparar pessoas para
os primeiros socorros e inclusive salvar vidas. Queremos ressaltar
que este curso será ministrado gratuitamente, sem nenhum
custo, pois trata-se de um trabalho voluntário que os

companheiros estão dispostos a realizar, será em horário noturno
nas localidades e entidades que desejarem.

Rotary x hospital
Atendendo ao convite dos companheiros médicos dr. José
Constônclo de Albuquerque, Paulo Sérgio Veloso, Amauri
Medeiros e Simone Veloso, os companheiros dó Rotary estiveram
no hospital para verificar a situação do mesmo. O estado físico
do hospital é precário, salvo dois quartos que foram reformados
pelos médicos. Existe a parte do berçário que está em reformas
para adaptação-da UTI. Verificou-se in 10(5;0 que é necessário e

urç;lente uma reforma no hospital. Conclui-se que com o estado
fíSICO nestas condições, com certeza a financeira deve estar
pior. Lamenta-se que apesar de toda esta situação o mesmo
ainda se encontra em funcionamento com administração
irregular. Exisfem empresários com vontade de auxiliar, no
entanto, exigem que o mesmo seja administrado de
conformidade com a lei. Exigem transparência e participação
através de Conselho Deliberativo.

Rotary x Paul Harrls
Dia 27 de janeiro de 1947 falecia Paul Harris, fundador do Rotary
Internacional. Rotary de Guaramirim lembrou a data por ocasião
da reunião de quinta-feira, quando o companheiro Paulo Sérgio
leu mensagem do presidente do Rotary Internacional em que o

mesmo .ofírrno "quanto mais o rotariana souber a respeito de
Rotary - sua história, atividades atuais e metas futuras, mais ele
estará inspirado para enfrentar os desafios da pobreza, fome,
analfabetismo e oufras necessidades humanitárias".

----------------�--------�-------
Novo sistema dará maior confiabilidade ao processo eleitoral e reduzirá

pela tnetoae o número de seções

Edson JunkeslCP.
ZtsQCdW"%6,,F d'�Jaraguá do Sul - Os

cartórios eleitorais da Co
marca iniciarão, na próxi
ma semana, as providên
cias para a realização da
primeira votação eletrôni
ca na Comarca, por
ocasião do pleito eleitoral
do próximo dia quatro de
outubro. O Município está
enquadrado entre os que
possuem mais de 52 mil ele
itores, e, portanto, deverá
adotar o sistema eletrôni
co, de acordo com deter
minação do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).

O novo sistema é isento
à fraudes e dará agilidade
e confiabilidade ao pro
cesso, disse o juiz Márcio
Renê Rocha, da 870 Zona
Eleitoral. O número de
seçôes eleitorais ficará
reduzido pela metade.

Durante a semana, 'uma

urno eletrônica esteve em

funcionamento nos cartóri
os da 870 e 170 zonas ele
itorais, poro que os eleitores
pudessem conhecer o fun
cionamento. A intenção
dos responsáveis pelos

Avanço: as futuras eleições serão ágeis e isentas à fraudes
cartórios é instalar o equi
pamento, para demons

traçôes, também em su

permercados e empresas
locais.

_

O movimento de pes
soas cresceu nas últimas se
manas. Cerca de 800 pes
soas compareceram nos

dois cartórios, desde o iní
cio do ano, fazendo ins
criçôes para receberem os

títulos eleitorais, tratar de
transferências e de alte
rações nos documentos.

<'

Pelo menos a metade
desse movimento foi de jo
vens que estão requeren
do os títulos.

Para fazer a inscrição
novo. deverão ser apresen
tadas a carteira de iden
tidade e uma xerox da,
mesma. Para transferên
cias, é necessário apresen
tar o título, o comprovante
de votação nas últimas
eleições, carteira de iden
tidade e uma xerox deste
último documento.

Rotary x quantos somos
Nomundo osrotarianossomam: 1.213.748; RotaryClubs: 28.736.
Distritos: 521. países: 157, Rotaract Clubs: 6.064, rotaractianos:
139.472, países: 130; Interact Clubs: 5.471. interactionos: 125.833;
países: 93. No Brasil: 56.471 rotarianos; ,Rotary Clubs: 2.103,
Rotaract Clubs: 529; Interact Clubs: 201.

Rotary x trânsito
Com a nova Legislação de Trânsito, o Rotary pretende trazer

alguém poro um esclarecimento às autoridades locais e

comunidade, principalmente motoristas. Salientamos que é
necessário que não somente o motorista cumpra o Código de
Trânsito, mas também o Poder Público. como é o caso das
lombadas que é ultrapassado pela nova legislação e também
uma faixa para pedestres que em Guaramirim, SC, não
enquadrou-se no novo código. Aliás, pela nova legislação a

responsabilidade da aplicação do novo código, bem como a

fiscalização é atribuição exclusiva do Poder Público Municipal.
Face a nova conjuntura e nova legislação, a criação de um

Conselho Municipal de Trânsito torna-se necessária para que
efetivamente Guaramirim possa finalmente dar exemplo de
cidadania e boa conduta de trânsito.

Rotary Club de Jaraguá do Sul
A reunião do Rotary Club de

Jaragu6 do Sul. de 27 de janeirO
de 1998, presidida pelo
rotariano Luiz José Nicolodelli
esteve bastante concorrtdo.
tratando-se de temas que
interessam à coletividade que
servem.

A reunião contou com a

visita do diretor do Colégio São
Luís, irmão Alddio Schmidf. que
vinha desempenhando idêntico
cargo no Colégio Marista

\

"São
Francisco", de Chapecó - SC.

-

Na ocasião teve oportu
nidade de abraçar vários
rotarianos do clube, que foram
seus olunos nos vários períodos
de sua atuação, pois, o irmão

-

Rotary x adota
Rotary Club deverá ir qo encontro de entidades e famOlos que
pretendam adotar alas do hospital para reforma. Isto se faz
necessário visto o estado lamentável em que se encontram os

cômodos, pediatria e Pronto-Socorro. Esperamos que a

comunidade se conscientize para que possamos, no ano 2.000,
termos um hospital totalmente reformado. A receptividade pelo
Poder Público desta adoção foi positiva e entendemos que nada
mais justo reconstruir o que os nossos antepassados construíram
com grande sacrifício: existem fornllíos que já se prontificaram
em investir a exemplo do que aconteceu em hospitais de
Jaraguá do Sul. Sc.

r:..",�
que ocupa o cargo no Colégio
Marista "São Luís".

Alddio Schmidt é a quinta vez

em sua carreira de educador

PIZZAS - LANCH'ES - CARNES - MASSAS

Disk Pizza - Na compra de uma pizza grande você ganha um cupom.
Junte 10 cupons e troque 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 
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1
A Ujam (União Jaraguaense das Associações de I

Moradores), criada em abril de 1997, se coloca à 1
disposição de todas as associações para assessoria, tais i
como: �
Criação de ossoclcçöo. registro, atas e aspectos I

legais. , �
Órgãos públicos a serem procurados para resolver I

os problemas nos bairros e a forma de buscar as I
soluções. I
Troca de informações entre diretores das I

�
r
t
ti

g
�

A Associação de Moradores da Vila Lenzi, sob a I
presidência de Waltraut Nunes, realizou, no último final I
de semana, reunião de planejamento, definindo as �
principais metas para os meses de março e abril; data I
que encerra o mandato da atual diretoria. I

Está programado para a próxima terça-feira (10), a �
campanha de desratização nos bairrosVila Lenzi e Nova I
BrasOia. I
Maiores informações com as diretorias das I

associações. f
f
f

associações.
Cursos de aperfeiçoamento de dirigentes.

A Associação de Moradores dos bairros Céntenário I
e Vieiras encaminhou à Prefeitura as principais I
reivindicações das comunidades. Éntre elas está a I

, urgência em efetivarmedidas pata conter as constantes 'I
enchentes. &

A Associação de Moradores do Rio Molha, sob a I
presidência de Valdir dos Santos, reiniciou os trabalhos I
na última quarta-feira (4), com uma reunião de �

I planejamento das atividades deste ano. I
A meta principal é o asfalto, antiga reivindicação I

dos moradores do bairro mais antigo de Jaraguá do Sul. I
j
�1

A Associação de _Moradores da Vila Lalau vai I
promover no dia oito de março, a partir das 8 horas, I
torneio de futebol suíço, no campo da associação. "

As inscrições já estão obertos. Poderão se inscrever I
times formados por moradores do bairro. t
Maiores informações, com o diretor de Esportes, I

,

Rogério. �
.

I
Moradores do Loteamento Bortolotti, no Rio Molha, I

i continuam sem água do Samoe. O vice-prefeito, Irineu I
I Pasold, também secretário de Planejamento, I
comprometeu-se publicamente em atender a I
reivindicação dos moradores, assim que fosse colocado 'It,a tubulação no bairro. O serviço já foi realizado, mas o ;
loteamento ainda está sem água porque o diretor do 1
Samoe, Nelson Klitzke, disse que o loteamento é �
clandestino. I

Vale a pergunta: qual a diferença da necessidade I
de água tratada e saúde entre um morador de I
loteamento regular e outro do clandestino? I

1
A Ulorn convoca os diretores, presidentes das i

associações de bairros e moradores para participarem I
da primeira reunião ordinária do ano, marcada para a I
próxima quinta-feira (12), a partir das 19 horas, nc sede I
do Sindicato do Mobiliário. .

' I
As reuniões da Ujam acontecem sempre às quintas- !

feiras de cada mês, e está aberta a todos. I
Esta coluna tem como objetivo divulgar os trabalhos, I

reivindicações e reclamações das associações de Imoradores, bem como as críticas e agradecimêntos aos t
órgãos públicos nos três níveis e apresentar sugestões, I
sob a responsabilidade da Ujam I

�

'Roteiro convida para
o turismo rurol em JS
---------------------------------

Construções antigas, alimentos caseiros e uma natureza exuberante,

podem ser encontrados na Estrada Ribeirão Grande

Influência: edificação feita por imigrantes italianos

Jaraguá do Sul - A Es
trada Ribeirão Grande,
entre Nereu Ramos e San
ta Luzia, no interior do

Município, está pontilha
da de atrativos turísticos

promissores. São cons

truções antigas, que des

pertam curiosidade, e

propriedades rurais convi

dativas, que podem ofe
recer condições bastante
satisfatórias para o lazer.
Trata-se de um dos vários
roteiros turísticos que a

Diretoria Municipal de Tu
rismo identificou no interi
or do Município, e pre
tende fortalecer.

O visitante faz a primei
ra parada em Nereu Ra

mos, para conhecer a Igre
ja Nossa Senhora do
Rosário, de construção
majestosa e bem conserva

da. Em seguida, a cerca

de 14 quilõmetros de Jara

guá do Sul, poderá co

nhecer a casa de Vittorio
Schioket, construída em

estilo italiano, em 1922. A

tornülqpenso em instalar
futuramente um restau
rante típico italiano no lo
caI.
,

A casa de Eurides Silvei
ra, a quatro quilômetros de
Nereu ,Ramos, é outra edi-

ficação que desperta inte- '

resse. Construída em arcos,

em 1917, perrnonece
como símbolo de uma

época. "São edificações
que carregam toda a

história da colonização na

região, valores que devem
ser resgatados e preserva
dos", ensina Loreno Hage
dorn, diretor municipal de
Turismo.

Na propriedade ,de Sér

gio Lázzaris, no mesmo per
curso, o visitante encontrará
diversos produtos alimentí
cios caseiros: lingüiça defu
mada, salame italiano e

presuntos feitos artesanal
mente. Lázzaris fez cursos

em empresas especializa-

das na produção de frios e
'

embutidos. Sérgio contou

que após ,trabalhar quase
20 anos como funcionário
de empresas, optou pela
nova atividade. Nas últimas
serncnos. ele produziu
aproximadamente 500 qui
los de ctlrnentos.

O Pesque-Pague, da
Chácara Ribeirão Grande,
completa o roteiro. São di
versos lagos contendo car

pas de várias espécies.
bagres africanos, tam

baquis e outras espécies. O
visitante paga RS 2,50 o qui
lo, do que conseguir pescar.
Além de usufruir do descan
so e do lazer que a ati
vidade propicia.

-

Legado: casa construída em arcos, em 1917

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Capitão Amarildo vai assumir
o comando da Polícia Militar
---------------------------------

Troca de comando acontece ro próximo dia 79, e deverá contar com a

presença do comandante-geral da PM no Estado

Jaraguá do Sul - o capitão
Amarildo de Assis Alves assu

mirá o comando da 3° Com
panhia de Polícia Militar. no pró
ximo dia 19, em substituição ao
também capitão Rogério Luiz
Kumlehn. A troca de comando
está prevista para às 17 horas,

, no quartel da corporação. O
comandante-geral da Polícia
Militar no Estado, Valmir Lemos,
está sendo aguardado para a

cerimõnia. Na oportunidade,
acontece também a formatu
ra de 22 novos policiais militares.

O capitão Alves respondeu \

pelo comendo da 3° Compa
nhia, do 3° Batalhão de Polícia
Militar, em Mafra, de 1994 a

1996. No ano passado, freqüen
tou o curso de Aperfeiçoamen
to de Oficiais, na Academia de
Polícia Militar. em Florianópolis.
"Estou vindo para Jaraguá do
Sul com uma expectativa de
realizar um bom trabalho. Te
nho informações de que é uma

I comunidade ordeira", elogiou o
capitão, que é natural de
Canoinhas e tem 33 anos.

ArquivolEdson JunkeslCP

Saindo: Kum/ehn deixa o comando e vai para Florianópolis
De acordo com Alves, uma

das primeiras reivindicações
será aumentar o contingente de
policiais militares na cidade.
"Além dos 22 soldados que es-

tão concluindo o curso, serão
necessários pelo menosmais 30",
afirmou, lembrando que, se a

reivindicação for aceita, o con

tingente terá 208 homens.

Crimes e contravenções
crurne rrtcrrn rio Município

Jaraguá do Sul - Os
crimes e contravenções au
mentaram na cidade no
ano passado. A cons

tatação é do capitão
Rogér.io Luiz Kumlehn,
baseado em dados estatís
ticos da 3° Companhia de
Polícia Militar. Os casos mais
freqüentes são pertur
bações do sossego público,
embriaguez, ameaças,. bri
gas e lesões corporais. Cer
ca de 2.100 ocorrências
desse tipo foram atendidas
em 1997, contra 1.380 no

ano anterior.
,

- Não foi um ano feliz
para a atividade policial =,

afirmou o capitão. Ele atri
buiu o fato aos problemas
sociais decorrentes do

SUPERMERCADOS

desemprego na micror

região.
Kumlehn também lamen

tou o aumento dos assaltos
a bancos, apesar do traba
lho de policiamento ostensi
vo feito estrategicamente
pela Polícia Militar. A solução
nesse caso, segundo a opi
nião de Kumlehn, é os ban
cos melhorarem as

condições de segurança das
agências bancárias, colo
cando dispositivos que difi
cultem a ação dos bandidos.

- O trânsito apresentou
melhorias, com a vigência do
Código Nacional de Trânsito,
mas de um modo geral ain
da preocupa =, destacou o

oflckil, Segundo ele, o uso do
cinto de segurança ournen-

tou de 40% para 9QO;{" mas, em
contrapartida, outras irregu
laridades são freqüentes. Só
no último final de semana fo-

o

rom apreendidas 16 carteiras
de habilitação, a maioria de

motoqueiros que transitavam
sem o uso dos capacetes.

No ano passado até di
minuíram os casos de mortes
no trânsito, "mas isso não
quer dizer que a situação
tenha melhorado", obser
vou, destacando que cerca

de 32% da atividade da Polí
cia Militar, hoje, está voltada
ao atendimento de aciden
tes no trânsito. Este envolvi
mento com os assuntos de
trânsito, dificulta o atendi
mento a outras áreas, lem
brou Kumlehn.

rrcP :
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Guaramirim
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale

Itapocu) tem prevista para o dia 20 de fevereiro,
a eleição da nova diretoria. O prefeito Antonio

Carlos Zimmermann, atual presidente da
entidade, disse que o processo de escolha dos

novos dirigentes, normalmente é feito por
consenso.

.

Jaraguá do Sul II

Está confirmada a criação de um Centro

Politécnico em Jaraguá do Sul. Segundo
informação procedente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), o

centro será destinado à formação de profissionais
de nível médio. Já existe uma proposta de

estatuto para a nova entidade.

.

Corupá
A Sociedade Esportiva e

Recreativa Hansa
Humboldt vai executar
obras de ampliação da
sede, oferecendo novas

opções aos associados.
Serão instaladas
piscinas, adulto e

infantil, sauna a vapor,
playground, e outras
melhorias. Os títulos de
sócio patrimonial e de

patrimonial contribuinte
já estöo sendo

vendidos.

Jaraguá do Sul III
A Secretaria de

Educação está
desenvolvendo um

projeto piloto,
buscando o apoio de

empresas poro olgumas
iniciativas. No ano

passado, a empresa
Malwee Malhas

patrocinou o "Jornal do
Estudante", que foi

distribuído entre alunos
de 1 ° a 5° séries da rede

municipal de ensino.
Este ano, a empresa de

gêneros alimentícios
Arco-íris, doou RS

600,00, para subsidiar a

compra de camisetas
do uniforme escolar da
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Cristina Marcatto.

Ci

Jaraguá do Sul I
A Cosmos Turismo
está oferecendo
pacote especial
para o Congresso

Rotário, iniciativa do

Rotary Club, que
será realizado de 18
a 22 de março, no
Rio de Janeiro, por

RS 438,00. Os
interessados
deverão fazer
contato com

Suzana, através do
telefone 371-0520.

Jaraguá do Sul IV

A Secretaria de

Educação está

repassando para 39

Assocloçöes de Pais

e Professores a

segunda parcela dos

recursos provenientes
da autonomia de

gestão financeira,
totalizando RS

35.196,51. A primeira
parcela já havia sido

entregue no dia
cinco de janeiro. No
total serão liberadas

oito parcelas,
durante o ano. Os
recursos serão

destinados para a

manutenção das

unidades escolares.
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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

Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul - SC
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Colisão de Passat contra poste
resulta em duas mortes e dois feridos

Jaraguó do Sul - A colisão

do Passat, placas LYA-1585,
de Jaraguá do Sul. dirigido
por Carlos Alberto de Lima,
25 anos, contra um poste,
no Rua Walter (Marquardt,
próximo ao Centro, na tar

de do último sábado (31),
resultou na morte de Marce
lo Campos de Souza, 24
anos, e do filho dele, Gabri
el da Silva, 3. Outras duas

pessoas que estavam no

veículo, Natália Regina da
Silva, de 20 anos, e Daiane
Podilha, 15, permanecem
internadas no Hospital São
José, em Jaraguá do Sul,
com ferimentos graves.

Souza, que é motorista de
profissão e estava residindo
há um ano na Vila Lenzi, so-

.

freu traumatismo no crânio e
morreu no mesmo die. por
'volto de 22 horas, no Hospi
tal São José, em Jaraguá do
Sul. O filho de Marcelo, tam-

----------------------�----------

Motorista ooderà ter prisão preventiva decretado. Acidente é considerado

infração grave pelo novo código de trônsito

bém ferido na cabeça, foi
levado ao Hospital São José,
de Joinville, e morreu na se

gunda-feira, às 14h15m. Os
corpos do pai e do filho fo
ram transladados para Presi
dente Prudente (SP), de onde
a famma procedia.

A sobrevivente Natália,
foi submetida domingo, a
uma cirurgia no fígado e

continua em estado grave.
A outra passageira, Daiane,
teve fratura na coluna e

poderá ficar paralítica. O ,

.

delegado IIson José da Silva,
está requerendo a prisão
preventiva do motorista, o
única que escapou ileso, e
deverá ouvir testemunhas

para esclarecer as circuns
tâncias do acidente.

A Polícia Militar apreen
deu a carteira de habilitação
e o carro de Carlos Alberto
de Lima. Ele terá que pagar
multa equivalente a "in-

Fotos: Edson Junkes/CP

fração gravíssima", de acor

do com o Código Nacional
de Trânsito. Ainda segundo a

Polícia Militar, Lima não foi en-

contrado no local do aci
dente e só teria procurado
o policiamento, mais tarde,
quando já era noite.,Sub-

metido ao teste do
bafômetro, ficou constatado
que ele havia ingerido bebi
da alcoólica, informou a PM.

Pedreiro acusado de estupro é preso em flagrante em JS
Corupó - o pedreiro Val

.derncr da Silva, 25 anos,

está sendo acusado de ter

estuprado a adolescente
S.C., 14 anos. O crime ocor
reu segunda-feira (2), na
Prainha da Oma, no Bairro
Pedra de Amolar. Depois
de violentar a jovem, Silva
a conduziu até a casa de
parentes, fugindo em,
seguida. O exame médico
confirmou que houve estu
pro. A polícia fez buscas e

prendeu O' estuprador,
terça-feira, em Jaraguá do
Sul.

O comissário vondertel
Zocatelli, responsável
pela Delegacia de Polícia
de Corupá, acredita que
o pedreiro já alimentava

"seQ,undas intenções"
com a Iovern. "Ele fez
amizade com a família
dela, dizendo chamar-se
"Márcio", contou o poli
clot. Segundo Zocatelli, foi
apurado também que o

pedreiro mora em Corupá
e tem dois filhos.
Na segunda-feira (2),

ele ofereceu carona na

motocicleta para a jovem

que queria ir ao Centro

pagar contas. Mas, Silvo
tomou outra direção,
seguindo para a Prainha.

Segundo a polícia, para
seduzir a vítima, Silva usou

de artimanha. Ele teria

"escorregado e caído na

água arrastando a jovem
consigo". Silva ainda con-

seguiu convencer S.C., de

que deveriam deixar as

roupas secarem. Foi quan
do ele ter:ia consumado o

ato, em cima de uma pe
dra, contou o comissário.

A jovem sangrava
quando foi deixada na

casa de parentes. A médi
ca Silvia Lennert constatou

que houve a conjunção
carnal. S.C. precisou de
sedativo e ficou interna
da no Hospital São Fran
cisco. O Conselho Tutelar
de Corupá está acom

panhando o caso.

As buscas ao pedreiro
foram iniciadas no mes

mo dia. Silva não foien
controdo em casa, e a

amásia contou que ele
havia falado em fugir
paro o Paraná. Silva foi

preso na manhã do dia
'

seguinte, na Rua Carlos
Blanck, em Jaraguá do

Sul, nas proximidades do

TerminaL Rodoviário. Ele
confessou o ato, mas ten
tou [ustltlcor afirmando
que a jovem havia con

sentido.
O delegado Ilson José

da Silva, que fez o auto
de prisão em flagrante
por estupro, disse que o

. pedreiro foi enquadrado
no Artigo 213 do Código
Penal. e poderá ser con

denado de quatro a 12
anos de reclusão. Silva
está recolhido ao Presídio

Regional.

ESCOLAS SID ADMITE
PROFESSORA PARA O CURSO DE
SECRETÁRIA INFORMATIZADA

REQUISITOS:
- Curso superior ou estar cursando Letras ou

Secretariado
- Experiência profissional (como Secretária)
- Idade mínima de 23 anos

- Boa 'comunicação
As interessadas deverão comparecer à Escola Sid, na Rua Adélia

Fischer, n° 12, munidas de Curriculum Vitae. Falar com Sr. Pedrottí.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



------�--

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

]�.-.�?���.��� ······;€ORREIODO PON,Oa �.���C?��.�.?.���:.�.�.�.��!���'.�S?P�.�?�

Sacht estréia em março na

equipe do Napolitano Team
---------------------------------

Este será o segundo ano de participação do piloto na Fórmula Fiat; as
cotas de patrocínio estão sendo fechadas

Jaraguá do Sul - o pilo
to Ivan Sacht, 24 anos, está
fazendo preparativos para
participar da Fórmula Fiat,
temporada 98, que inicia
em março, no Autódromo
de Tarumã, na região da
Grande Porto Alegre. Esta
será a segunda partici
pação do piloto na com

petição, considerada a

mais importante do auto
mobilismo nacional. A
novidade deste ano, será
a presença de Sacht na
equipe do Napolitano
Team, categoria Palio,
atuando ao lado de Chico
Serra e Otávio Mesquita.
Paro chegar a este objeti
vo, o piloto precisa acertar
as cotas aindà restantes de
patrocínio.

A oportunidade surgiu
através de convite do em

presário Beto Napolitano,
proprietário da equipe Na
politano Team, considera
da "grupo de ponta" do
automobilismo. A boa per
formance de Sacht na Fór-
mula Fiat. no ano passado, Chance: boa performance de Sacht possibilitou patrocínio

mereceu elogios e o con
vi te de Napolitano. Paro
Sacht, a troca da catego
ria Uno para a Palio, "é
uma oportunidade paro
mostrar eficiência e garan
tir espaço no grupo de elite
do automobilismo brasileiro".

Sacht ingressou no auto
mobilismo em 1996, quan
do conquistou o primeiro
título, sagrando-se cam

peão catarinense de Turis-

mo Marcas. No ano passa
do, abriu caminho na Fór-

.

mula Fiat, conseguiu cinco
pódios, equivalentes a dois
2°5 lugares, dois 3°5, e um

5° lugar. Sacht disse estar
satisfeito com o rendimen
to conseguido e inicio uma

fase de experlênclo e ma

turidade.,"Acredito que a

minha performance vai
melhorar o coda prove".
disse.

Arquivo/CP

('ESTOFADOS KRAUSE LTOA.
A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul acaba de inaugurar seu novo show-room na

Rua Rodolfo Hufenussler, 104. Um show-room moderno e dinâmico que dispõe de atendimento

personalizado onde você encontra a mais variada linha de estofados da região.
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A Secretaria de Esportes
de Guaramirim está

i recebendo inscrições para
! o 1 ° Ccrnpeonoto- de
, Futebol deAreia.As equipes
: interessadas deverão se

J rncnlfesror até o dia 12 de
! fevereiro, na secretaria ou

I diretamente no Ginásio de
i Esportes Rodolfo John.
� ,

MarcosAlbino, de Rio
Sul, é o mais recenl
reforço acertado pel
Fundação de Esporte
para o Tênis de Mesa. EI
deverá realizar um trabalh
de base com a mo
dalidade e tambá
orientar a equipe e

competições.

I

,

I
�

I Jeep Club de Jaragua do Sul-
; Realizou-se no terça-feiro belo jantar aos jipeiros, n
,

(3) o primeiro reunião do
. oportunidade,aproveitou pai

I Club. A nova diretoria anunciarsua saída de Jarag
i apresentouocalendáriodas .xío Sul e apresentou se

! otlvldcdes de 1998, inclusive substituto o capitão Amaril
! o Jeep Raid das Mães, onde de Assis Alves, aproveitam
I as esposos serão pilotos e os aqui poro desejar sucesso a

I maridos navegadores. dois em suas novos atividad€i
j Fomos, neste dlo. Trocou de idade no dia�
I recepcionados pelo ceie 2/98 O surfista do Club,
! mandante do Polícia Militar o companheiro Fóblo do Silvo
I c.apitão Rogério Luiz um grande abraço e mui!
f Kumlehn, que ofereceu um felicidades dos seus amigos,

ESTOFADOS MANNES
Marines Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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