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Pedro Garcia admite renunciar a

p'residência da Câmara Municipal
o presidente da Câma

ra de Vereadores de Joro

guá do Sul, Pedro Garcia

(PMOB), informou que

poderá renunciar ao car

go nos I?róximos dlos. A

decisão, segundo ele,
está condicionada ao

diálogo e ao consenso

dos vereadores, Ele des-
, cortou a possibilidade em
renunciar "sob pressão",
numa clara alusão às

declarações do prefeito
Gerd:::b Werninghaus
(PFL),
A renúncia de Garcia

ocupou boa parte das dis
cussões da Câmara no

r

oro posscdo.Alquns vere
adores afirmaram que, no
início da legislatl.:Jra, eles se
reuniram para escolher os

componentes da Mesa
Diretora, onde ficou
acordado que os mem

bros renunciariam ao final
do ano, dando opor
tunidade para outros, i

Garcia sempre negou o
acordo, o que colaborou

para gerar uma crise inter
na com a lnterrerênclodo
Executivo, '

O novo líder do gov'er
, no na Câmara é o verea

dor Alcides Pavanello

(PFL), Página 4

Richard Hermann é eleito
presidente da p:-pevi. Página 6

Deputado Paulo Bauer quer
ser candidato a Qovernador,
Página 7 '

�Funçjiçôo
l.iVITORIA

Bananicultores buscam alter
nativas para crise" na comer

cialização, Página 11

!

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

CENTRO

,DEIMAGEM'
Hospital Jaraguá '

AlferaçÓo: nova Mesa Dir�f�ra, suspflifa �e renúncia do "":"?" " äa.vlee

or
I ,

Capitão Kumlehn passa o tomando da 30 Companhia de Polícia Militar de Jaraguá do Sul
ao também capitão Amarildo de Assis Alves.

.

Passagem de comando aconteceu n� tarde de ontem no quartel da PM, e contou com a

presença do comandante-geral da PM de Santa Catarina, coronel Valmir Lemos.

Alunos Aprovados no Vestibular 1998

I

A Família Divina Providência está feliz pois, você,
orrtern nosso afurro, hoje já é universitário .. Pur-abéris!

Juliana Simon - Letras (Acafe)
Patricia Rosa - Engenharia Química (Acafe)

- Educação Artística (Supra)
Eliane Müller - Ciências Biológicas (Acafe)
Aldo Cemin Jr. - Administração (Acafe)
Allan B. Aldrovandi - Teologia (São Leopoldo - RS)
Giovanni Junkes - Administração (Acafe)
Graciele Paoletto - Psicologia (ACE)
Daniel R. Corrêa - Administração (Acafe)
Schirley Midori Kiyama - Arquitetura (Ferj)

Libio Kaspack - EngenhariaQuímica (Acafe)
Rosane Rosa - História (Acafe)
MariaAlireSavi - Administração eComércioExterior(Supra)
Luzia Gomes - Pedagogia (Univille)
Rosilene da Silva Souza - Administração (Ferj)
FemandaRaulino - Ciências Biológicas (Acafe)
Professores
Cristiana S. Hentz - Educação Física (Supra)
RogérioA. Araújo - Geografia (Acafe)
Leila da Silva - Geografia (Acafe)

Adriana Picoli - Pedagogia (Acafe)
- Serviço Social (Furb)

Anderson Titz - Direito (Acafe)
- Direito (Supra)

Daniel A. P. Maffezzolli - Turismo e Hotelaria (Acafe)
FláviaWitkowsky - Letras Secretária Exec. (Acafe)

- Matemática (Supra)
FemandaMateus - Administração (Acafe)

Jaslyn M. Demarchi - Fisioterapia (ACE)
Johelmyr Kuczkowski - Ciências Contábeis (2°Lugar - Acafe)

- Direito (Supra)
Josiane Schwalbe - Educação Artística (Acafe)
MarleneWille - Medicina (Fuvesp)
Micheie Zapellini - Ciências Biológicas (Acafe)
Susan Behling - Sociologia (UFSC)'

-Turismo e Lazer (Supra)
Elaine C. Rodrigues - Letras (Acafe)
Aline Fogaça -Turismo e Lazer (Supra)
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Inda que tarde o despertar
Apesar das inúmeras conquistas nas últimas décadas, o

papel da mulher na sociedade ainda está relegado a se

gundo plano. Às vésperas do terceiro milênio, uma cons

tatação desta deveria abalar os alicerces sociais, mas se

quer é discutida. Para exemplificar a afirmação acima
basta lembrar o número de mulheres candidatas. No

região, somente o PFL tem oito
pré-candidatos a deputada es

tadual, nenhuma mulher. Nos
demais partidos, as indicações
já foram feitas e todos são ho
mens.

Não se trata de um discurso
teórico, abstrato sobre a nature
za das relações societárias, mas
é a ponta de um' iceberg que
precisa ser discutida. A partir do
momento em que a população
não sente a enorme diferença
e até'mesmo os preconceitos
exstentes na sociedade, os dis

cursos desenvolvimentistas
caem por terra. Não podemos
conviver com uma discrimi

noçõo arcaica, fruto de uma

sociedade patriarcal do século
passado. Não é o caso de com

paração, mas de constatação. A própria mulher não vota
em mulher e não se assume como capaz. Pior: não luta
contra a discriminação.

Num País onde a maioria do eleitorado é mulher, a im

posiçöo, por tei. para garantir a presença 'de pelo menos

20% delas nas eleições é um contrasenso. tnfellzmente. a
mulher ainda não assumiu posição de cestoove na so

ciedade brasileira, embora, nas oportunidade! -''11 que
teve, mostrou-se muito mais competente e roclors Ja que

J .jf' r-

as homens. A raiz do problema reside na cultura e no que
representá enquanto formação econõmica,-social ou con
figuraç60 histórica-cultural. A mulher ainda ganha, em
média, 30% menos que o homem para exercer a mesma

função.
'

O povo reage; diante de slfuoçöes 'concretas. Enquan
to o Brasil não investir seriamente em educação, seremos
obrigados a conviver com essd política elitista e injusta de
um Pois capenga nd relação homem/mulher. \Nao pode
mos nos 'ater única e exclusivamente na estabilidade ida
rnoedc. É preciso murta'mols do que isso. É precise escotos '.

com qualidade e professores motivados. De outra maPlei- .

ro. não seremos capazes de romper o véu da ignorância.
Precisamos de pessoas capazes de enxergar mais além.

Até porque, a ciência que orienta o olho perscrutador
o faz ver coisas e aspectos que não veria sem uma for

mação adequada. O remédio está, então, na educação
de qualidade, onde as escolas, além de formar profissio
nais, promovam a justiça social e incentive a consciência
crítica. Um quinto da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul é formado por mulheres. Um número considerado
bom se comparado com as demais câmaras. Qual o po
pel da nova mulher no cenário nacional do orlo 2.000?
Ainda não temos condições de responder a esta pergun
ta, mesmo porque, a própria mulher, salvo raríssimas e hon
rosas exceções, não se deu conta de sua importância na

formação e construção da socledode.

Infelizmente, a
mulher clndc;
não assumiu

posição de

destaque
dentro da
sociedade
brasileira,
embora, nas
oportunidades
em que teve,
mostrou-se
muito mais

competente e

.
racional do que
os homens

\II
éfhel r. B

.. �abo",da
Ps,colo9C\
eR? 12/00938

Ribas

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Problemas de Aprendizagem

NOVO ENDEREÇO
Rua Guilherme Weege, 50 7° andar Sala 704

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 975-1014

,AH ...au Q.:eRIA A CD�\SSÃO
t::€ CONS'T \Tu'00

Carta do Leitor

Qual reforma da Previ,dência?
I

o ministro da Previdência,
Reinhold Stephanes, declarou
recentemente que "quem vai a
Brosílio protestar contra a refor
ma da Previdência são exata
mente os mesmos privüeqiodos
que, há décadas, se beneficiam
das distorções do sistema". Se
fosse assim, pensamos que o

ministro deveria ser convidado

poro a próxima manifestaçõo
contra a reforma. Ele se aposen- ,

tou aos 42 anos, com benefícios
de RS 3 mil. Acompanhando o

ministro, poderiam estar Cf pró
prio presidente da República,
aposentado aos 37 anos, reCe
bendo da Previdência RS 5,9 mil,
'e o deputado federal Luiz Edu
ardo' Magalhães, que se

oposentou aos 31 anos com,
proventos de RS 2 mil.

ÉJnegável que o atual siste
ma apresenta problemas estru
turais e exige ajustes. Contudo,
a principal modificação apre
sentada pelo governo, a

aposentadoria por idade (60
anos para os homens e 55 poro
as mulheres), combinada com

o tempo de contribuição (35 e

,30 anos respectivamente), nos
parece um equívoco, cujo
õnus será mais uma vez dos tra
balhadores, além de não re

solver, a longo prazo, os pro
blemas do sistema previden
ciário. Vejamos porquê.

Apesar do crescimento da
expectativa de vida dos

* Valdeci·José da Silva

brasileiros, hoje estimada em

67,9 anos, a idade mínima pro
posta pelo governo é desuma
na. Assim também considerava
o senador Fernando Henrique
Cardoso, ao discordar da pro
posta do então ministro Jarbas
Passarinho em estabelecer
como limites para a aposenta
doria a idade de 55 anos para
os homens e 52 para as mu

lheres.
O governo afirma que o es

tabelecimento desses limites
mínimos de idade (60 e 55
anos) é necessário em virtude
da tendência de crescimento
do número de aposentados e

de decréscimo do número de
contribuintes, o que ampliaria
o déficit da Previdência. No en
tanto, os próprios números do
ministério desmentem a afir

mação.
Nos anos de 1994 e 95, por

exemplo, o sistema previden
ciário apresentou superávit de
RS 1,9 e RS 1,7 bilhão, respec
tivamente. Em 1997, segundo o
Boletim Estatístico da Previdên
cia Social, sobraram RS 2,6 bi
lhões, sendo que o conjunto
das políticas de segurtdade so

cial (saúde, previdência e as

sistência social) apresentou sal
do de RS 6,49 bilhões. Ou seja,
recursos pára investimentos na

área social não faltam. Por isso,
ao invés de aumentar a idade
mínimo de oposentodorto. a

CUT apresenta propostas para
uma previd,ência pública.
Destacamos quatro medidas:

Primeira, a cobrança dos
grandes devedores. O total da
dívida das empresas com a Pre
vidência é de aproximada
mente RS 27 bilhões. Apenas os

cinco maiores devedores acu

mulam dívida de RS 1 bllhóo.
Entre eles, encontrem-se empre
sas públicas como a ÚFSC e a

Telesc.
Em segundo lugar, uma cam

panha de combate à sone

gação (trabalho sem carteira ou

com salário de registro menor

que o valor real) aumentaria a

arrecadação em .oproxírrodo
mente 20%, conforme dados do
INSS.

Em terceiro lugar, como a

,maior fonte de errecodcçöo da
Previdência são os assalariados,
o aumento do.solórlo mínimo é
urgente, uma vez que 81,32%
dos contribuintes recebem áté

, dois salários.
Por último, a CUT propõe a

g.estão quadripartite do siste
ma previdenciário, composto
por empresários, _

traba
lhadores, governo e aposenta
dos. Só assim teremos
condições de desenvolver um
controle público e uma gestão
transparente e democrática
da Previdência.

• Presidente da CUT/SC

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

'

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornaL
'"

CORREIO DO POVO
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Cotadores de lixo 'deverão ser

cprovettodos no coleta seletiva
.� ,

.

'oe

Cliente Amigo que é apreciador de frutos do mar,'
BURG GARTEN terá todas às quintas-feiras, do mês de

,

'

,

iarço, um belíssimo bufê de frutos do mar, para atender seu,
bom gosto, preparado com todo o ,

� .

carinho pela equipe do BURG. I
/ Venha conferir efaça sua reserva antecipada pelotelefone:

"

'

371 ;..0757'. 'I
",

i
j

Este bufê de frutos do mar é imperdível. i

Jaraguá do Sul - Os co

tadores de uxo poder.ão
.

ser utilizados pela Prefei-
.

tura �ara fazerem a

seleção final dosmateriais.
A informação é do .

. secretárlodeAgrieultura e
Meio Ambiente. Werner
Schuster, que se reuniu
com cerca de 50 traba
lhadores na semana pos
sodo ..O secretário classifi
cou o encontro como

muito produtivo..

- O objetivo jol discutir
as'conseqüências da ins
tcoçöo do aterro sanitário
na microrregião e a recu
peração ambiental da
área onde atualmente
está situado o lixão - infor
mou Schuster.

Segun'do' ele, o encon- -

tro resultou em algumas
ações práticas, como o

ordenamento do materidl
coletado e· a criação de
uma cornlssôo-que irá.
definir as relvlndlcoçöes e

.

sugestões Cl serem apre
sentadas numa próxima
reunião..

,
\

I
�
1
I
i
I

PlO(nessa:Schuster tem planos para aprovBltar oi7:atadoTes de lixo I
t

Schuster garantiu que, que sobrevivem da retira- I
fà medida em que for ex- .do de materiais do lixo j)

pandida a coleta seletiva
-

para sobrevivência será (I
no Município, a rnöo-de- empregada na seleção fi-

.,

obra ,dos trabalhadores nal dos resíduos.

.

. (

, '

.

.

Ulna'questão .de bom gosta:
Telefone: 371-0757 I

I . CP········.·······'.. ········:· ·· · · .. · ..

I ",
.

! a acessível e garantida até aos motores
1 níveis de pós-graduação, além de
I aprimorar o que já é feito no primeiro grau.
I 'Creio que não é apenas o trabalho que
I dignifica o homem, mas a capocidade de
! 6ada Cidadão em compreender a sua
t.

I . própria situaçã.o.
'j Ä procuro pela valor.ização,cQletiva é que'
f nos faz superior.

.

.'

I Passamos a vida pagando impostos sem

! que tenhamos sequer o retorno devido,i

-I porque os recursos arrecadados sôo mal,
I empregados.
I
1

! soôo Lacerda, Ja'ràguá do Sul
� �

!--�--------�--------------�----
�

Esta coluna é destinada a você, leitor do

Jornal CORREIO DO POVO.

Nela, você poderá.expressar a opinião
livremente, com críticas e sugestões, além

de reivindicações.
É um espaço democrático, com-'o objetivo
deproporcionar aos leitores a oportunidade

I
! de colaborar com o jornal.I
I ••

PARTICIPE ..

Os textos para a coluna "ESPAÇO DO

LEITOR" devem ter no máximo 10 (dez)
linhas de 70'(setenta) toques.

. .

Devem ser enviados para o

" Jornal CORREIO DO POVO.

Rua <Walter Marquardt, 1.180,.
Barra do Rio Molha.

")
. Cep: 89.259-700
Jaraguá do Sul - SC
Caixa Postal19

,

ou pelo fax 371-1919.

.-

37 ANOS DE TRADIÇAO
.E .EFICIÊNCIA
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Cômcrro Municipal 'reinicia' os
trabalhos prometendo empenho ! [M]@����@

1···----------- ._- ·
I o vereador de Jaraguá do Sul, Gildo Alve$ (PMDB),
li 08UpOU a tribuna da Câmara. na noite de ontem poro
reclamar de uma rádio local que tem yisitado os bairros

\ perguntando o que o vereador tem feito.

I
De acordo com Alves, o repórter deveria perguntar o

I que o prefeito fez pelo bairro.
'

" ,

I - Primeiro o t�pór.ter t,em de sa?er dis�ngu�r a funç�o dos

I poderes. Legislativ<? e para I,eglslar, crlÇlr leís e fiscalizar os
; atos do prefeito. A responsabilidade pelas 'execuções de

, I, obras é do Executivo - discursou, lemórando as várias
I indcações apresentadas sem providências da
,

Prefeitura.,

j Enérgico, Alves afirmou que as vilas Lalau e Baependi
, j' foram abandonadas pela administração municipal

. /

--------------------------�---�--

Presidente Pedro Garcia não descarta a póssibilidade ein renunciar ao

carg�, mas condicionou a decisão o não imposição

Jaraguá do Sul - 'Os 'lW'vereadores retornaram do
recesso porlornentor no
noite da última segunda-

, feira (1'6) com a agenda
cheia e prometendo um

ano produtivo.Com a pre-
,

sença de todos os 15 vere�
adores, a primeira sessão
do ano se deu em clima
,de horrnonlo e de muitos

.eloqlos. A novidade, ficou
por conta da nova for

mação da Mesa Diretora,
corri o vereodcr Gilmar
Menel (sem partido) se

cretorlondoos trabalhos e
a ex-secretária, Niura dos impede que haja renúncia, gislação, Justiça e Re-
Santos (PL), no vice- para dar oportunidade a dação Final da Côrnoro ,I Tiroteio'
presidência. ' outros partidos.Mas quem de Vereadores. "Tenho I Do deputado estaduallvo Konell (PMDB) sobre a '

O . prefeito 'Geraldo, manda no Legislati.vo são mais afinidade com o ! autorização para que o Laboratório Jaraguaense de

Werninghaus (PFL) enviou os vereadores", frisou, tema", justificou. ," AnéÍlises Clínicas explore e gerencie o Banco de
ofício comunicando que numa clara olusöo a inter- I Sangue do Município.

'

'o líder do governo passa ferência do Executivo nas CRíTICA - O vereador ' � Onde está a concorrência pública que definiu a
,

a ser o vereador Alcides questõesda Cõrnoro. em Vicente Caropreso ocu- e gerência do Banco de Sangue? - indagou, afirmando
Pavanello (PFL), substltuín- 'especial, ao eventual pou a tribuna da Câmara' I' que o Banco de Sangue foi feito durante o governo

do Vfcente Coropreso ocordoentre os verea- poro crltlcor a decisão do ., dele,'1989/92, é que os equipamentos forem doados

(PSDB). "O líder do gover- dores poro que a Mesa
.

Tribunal de Justiça do Es-,
,

l'
" por empresas da cidade.

no é o representante do 'Diretora renunciasse ao 11- todo em' classificar a cl- 1 Aliás Compadres
Executivo na Câmara. É o nal do primeiro ano de dade como entrância in- I ',O vereador Moacir A primeira audiência do

.

elo entre os dois poderes. rnondeto. "Por. enquanto, termediária, ne@ando a I Bertoldi (PPB) também atual presidente da
Nossa função é, acima de sou 6 presidente e vou' instalaçöo da 4° Entrância I não poupou críticas ó Assembléia Legislativa,
tudo, representar o povo, cumprir os dois anos que Final do Estado. "Joroquó atual administração. deputado Neodi Saretta

.
. Segundo ele, a . (PT), foi com o presidente

e encaminhar as suas a lei determino". reforçou. do Sul está 'poro Santa
implantação do pronto- nacional da legenda, José

reivindicaçõe�", declarou A vice-presidente, Nlu- .Cotomoosslrrr córno Son-
socorro infantil municipal Dirceu.

Pavanello, eloçlonco o ro dos Santos, afirmou que ta Cotorino está poro o oíncó não foi feita por O encontro aconteceu no
trabalho desenvolvido por' pretende renunciar ao Brasil. Nós trabalhamos e "picuinhas e falta de escritório do deputada
Coropresodurcnte o ano cargo por não concordar produzimos, enquanto. ' vontade política da federal Milton Mendes,

.

passado ..A vereadora Elisa- com a formo como foi fei- que alguém se dlverre". administração candidato do partido ao

beth Mattedi foi escolhida ta a etelçôo. "Pessool- reclamou, cobrando dos .; municipal". governo do Estado.

poro liderar a bancada do mente gostaria de renun- deputados estaduais mais I - A Ulllnfontll, além de Pelo visto o PT tem muita

PFL no Câmara. clor, mos o partido tem empenho junto oo gover- .! ser umo das bandeiras coisa para fazer. Tanto

O presidente da Casa, outro posicionamento", no do Estado. e ,de minha campanha assim que Jose Dirceu saiu
. ! desde 1992, constava do de SãoPaulosomente

Pedro Garcia (PMDB);não. revelou, qcrescentando Caropreso voltou a de- ".
.

,1 programa de gov.erno do . poro ser o primeiro a
'descartou apossibilidade que o PL deverá se reun ir fender a 'idéia de estar' .

I . prefeito Geraldo ' conversar com o
em renunciar ao cargo: 'na noite de hoje poro dis- com alguém politica- I Werninghaus - cobrou. presidente petista.

'

Ele, entretanto, condi-· cutir o assunto. "A decisão mente. "Apr�ndi que, em j

cionou â possível decisão' será do partido", comple- política, ou se estó' com I" .' Perguntinha' '. '

. I Qual a lei que definiu que a coleta de lixo no centro da
, a não imposição dos od- tau. Niura justificou' a' alguém ou se está contr.a .. !. cidade, no sábado, tem de ser feita apenas no final da
versários. "Se houver um posição afirmando que .Ajudei a eleger esse go- . ! .'

noite?
bom diálogo e se eheocr-

.

tem interesse· em porttel- vemo, e estarei com ele I, Durante todo o dlo a cidade é um caos. As tojos
mos a um consenso, nada par da Comissão .de te� até o fim", discursou. I fecham e o lixo fica nas calçadas.

Valle Informática

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

Jaraguá do Sul· SC

') ,

Edson Junkes/CP

.

� Erramos, e feio ,.

i Na edição passada, na
I coluno reservada para as

I cartas dos leitores, à
,I página 3, grafamos a

i poícvro expressar com
,p� �� "5".
I. !

Início: primeira sessão foimarcadaporclima de cõrdialidade' . !
Um erro imperdoável
para um órgão de

imprensa.

Cfloriculfurtl
Cf70ristl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e. plantas ornamentais

'�j,
�
�

AGÊNCIA PO�TAL
Rua Joinville, 26�5 - Vila Lalau

(ac, lado da Arweg) Jaraguá do
Sul

Fone: 372-3100

BORDADOS JARAGUÁ
.

Artes novas a cada coleção'
Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua WolfgangWeege, 748

Barra do Rio Cerro'

R�a,Bernardo'Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695
\ 371-8146
Vila LalaU, - Jaraguá do Sul

Demagogia
O vereador de Jaraguá do

Sul, Gilmar.Menel (sern
partido), disse que nöo
pretende se filiar a um

outro partido.
- Meu partido é o povo..
Sem partido posso estar
com todos e do lado do

povo - discursou,
,

/\ . -

..�!!_,,_
(je Análises Clínicas

Dr. Mario·Sousa
Dr. Mario Sousá Ir.

FoneIFax: 371-0882
Rua: Dr.Waldemiro Mazureehen, 67

Jaraguá doSul - SC
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Porto Alegre - A partir de
abril, a Varig (Viação Aérea
Rio-grandense) vol implantar
a bordo das aeronaves a

mais moderna aparelha
gem poro tratamento de

ernerqênclo cordlólóqlco. A
I companhia será a primeira.

empresa, "" ! da América Latina a adotar
j procedimentos rnéclcosExemplo comum, é empresadedicada ao ramo j' para reve'rter situações críti-

têxtil, que em razoo de construções de benfeitorias, I cas motivadas por orrürnlos
entende por contratar 'enqenhelro civil, para ;, associaddsàenfartesrepen

, tinos, O projeto, em pores-
coordena'r as obras, Tem sido prática do Crea, I ria c.om o Unibanco Seguros,
entender que esta'ernpresc deve estor inscrita no I deverá investir em torno de

. I. US'$ 1 milhão, .,(
b

' <Z\ ... �conselho, em ora a àtividade fim não sele a;' De acordo com o presi- � .,. .....;/"'�
" �

construção civil: As exigênciàs beiram ao absurdo, denre do Varig, Fernando S
'

'd (J·b., d
.' -

·t
I

d�
. Pinto. os equipamentos, de-' egurança,: es 1 "a ot recom�oeO" mo cai'< lOCO

, chegando a ser pretendido o registro de clubes que nominados desfibriladores rno de otendlrnento às porte.
possuem piscina, em razão de s�r utilizado produto I externos automáticos emergências ccrdiolóqlcos Levantamento realizado

i (Lifepack500), têm a função acontecerá simultariea- pela lata (InternaTional Air
químico' para seu trotamento, j de recompor o ritmo de ba- mente ao XII,I Congresso .. ,Transport Association) mos-

.No entanto,. o abuso está serido aprisionado. Os
" timento normal do coração, Mundlotde Cardiqlogia, no trou -que cerca de mil pes
através de choque elétrico,

.
Rio de Janeiro, o primeiro a soas morrem anualmente a

Tr,ipunais vêm decidindo, relterodornente. s?bre a "Os comissários de bordo ser realizado no Brasil. "A bordo de- aviões,' uma

desnecessldode desses, registros. Somente as estão sendo submetidos a Varig passará a integrar o relação de 2,2 óbitos para
.: treinamentos para o seleto grupo de apenas 6,6 bilhões de passageiroslempresas cuja atividade fim estejo sob o controle rnenuselo C!a opcrelhoçern cinco, companhias aéreas quilômetros transportados.O

e vigilöncia dos conselhos, têm a obrigatoriedade em cooperação com os equipadas com instrumen- estudo. indica ainda que,

de man, ter registro no entidade, 1,'.
rnédlcos". garantiu o .presi- tos de uso médicO pqra situ- por acidente aéreo, ocorre

.J<.A ; dente, lembrando que o ações de emergência du- uma morte em cada 7,7 bl-

Recentemente, o TRF da 1 a Região,: em:! decisão da empresa atende rante os vôos", informou lhöes de passqgeiros/
,

j as recomendações da Fernando Pinto, o cres- quiiômetros tronsportooos.OApelação Cível n° 95.01.32185-'/MG, julgou pela I American Heart Association centando que, Inlclol- número de óbitos por
inexigibilidade de registro nos seçuíntes termos: I... e do Europeon Council of mente, os equipamentos doenços a bordo de aviões.

.

, Ressuscitation. serão cdotodos somente .é superforco provocado por"Ademais, o �egistro obrigatório no Creo (ort. 5° I A implantação do siste- nos ovíões de grande acidentes aéreos.
da Lei n° 5.194/66) dá-se "somente quando a I . .

'\.
ernprescse organiza para executarobras e serviços I Bretzke lenço novo linha de produtos e alimentos
relocjonodos com' a proflssôo de engenheiro, i JaraguódoSul-Aempre- Bretzkeapresentadosnacon- Atualmente, conta com 65

arquiteto ou ógrônomo. Não está obrigada a se ( SIa alimdentíciat, BrecjZke venção - Horta & sabor e' produtos e 360 itens, É espe-
- 1 onçou. uron e a on- Faça a festa - são do linha de cializada em condimentos,

, registrar n� Crea a empresa pecuórlo." �. venção deVendas, ocorrida' . temperos prontos, confeitos e confeitos, especlorios. sobre-
Assim, em havendo exigências do estilo, devem I no mês passado, ,em Curiti- rrísfuros pcrc bolos.Nöopor- mesas, matinaise farinhas in-

sobe . h
' .

d
. ! bo. as novas linhas de tunidade, foram apresenta- fantis. Os produtos da em-

a er os sen ore� ernpresonos. e que! produtos e embalagens. O das', támbém as novas presa são exportados pára
absol�tamente não existe tal obrigatoriedade, I encontro reuniu represen- ve'rsões do complemento países do Leste europeu, Ar

sendo-lhes recomendável a interposição de.1 tantes 'e distri?uidores �a alimentar à bage de proteí- gentina, Uruguai. Japão,
,

"

" '

i Bretzke no Brosll, Poroçuole na isolada de solo. o Boom Austrália, Estados Unidos ,e
medida judicial, capaz de afostar a cobrança de i Uruguai/além dos setores de 100% natural e o Boom ligth, Paraguai. De acordo com a

anualidades que são pretendidas pelos conselhos I Marketing e Conselho de além da nova embalagem
'

Assessoria de Imprensa da

. . ., _ .; Administração da empresa, do Kuki, terceira marca no Bretzke, a meta para este.de closse. pois que IlegaiS .tols exaçoes. l e teve como objetivo avaliar Pc:iís no ramo de ochocolo- ano é duplicar a expor-a

_� -'--� -'-- ----{; os trabalhos de 1997 e troçar todos, ' .tcçöo. que otuolrnente re- .

. Cassuli Auditores e Consultores S/C Lfda. - Fones
.

as diretrizes para este ano.' Há 34 anos; a Bretzke presenta 5% do faturamen-

(047) 371-4509 - 371-5611 Os novos produtos da atua no setor de alimentos. ,to'anual da empresa,

t.
j
j
§

!
�

CONSELHOS 'DE CLASSE I. '

',' . I
Tem sido comum. os Conselhos de Classe, tais I

,

.

. i
como' o Crea, exigirem o registro de empresas que, I

.

!

empregam em sua atividade meio, profissionais i
ligados a área de engenharia (civil, química, I
mecânfca, etc.). Partem do' princípio, que' em I
havendo na empresa, a utilização de qualquer I

. �
atividade. que exija a contratação de profisslonal !

f:
j

REGISTRO NOS

habilitado, necessórlo tornbérn o f�gistro da própria

Varig terá equipamentos a bordo

pom emergênçias 'card,iolõg,icas •

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

Levantamento realizado pela Associação Internacional de Transportes
Aéreos aponta cerca çJe milmortes ánuais em aviões

AUD.ITORIAA C10NTÁBIL, F1SCAL' E TRAB�LHISTA
'''''a o R'1ZAÊ)"

..

">W"""
f

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

CASSULI
AUDITORES·

'.

.

TREINAMENTO DE PESSOAL
,

'

......

r'

Jaraguá do Sul- SC
.

,FonelFax: (047)
371-4509

371-5611
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Herrnorm assume em março
•

'\ I

a presidência doApevl,

,

, ,

---------------�---�-�-�-------�-,

Eleição pará a escoltia da novo diretoria aconteceu na noite da última
; segunda-feira (76), no Cejas

Jaraguá do Sul - A

partir do inicio de
março, a Apevi (Asso
ciação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu) será presidi'-
, da pelo empresário Ri- ,

·

chard Peter Herrnonn,
que substitui Laercio
luls Coelho, que ficará
na vice-presfdênda
da entldode. Her-'
mann foi escolhido
para .presldlr a Apevi
em eleição realizada
na noite da última se

gun'da-feira (16), no
. prédio do Cejas (Cen-

,

tro Empresarial de
Jaraguá do Sul).

Por aclamação, os
membros. dos conse

-lhos Hscol e Deliberati
·vo da entidade pro-

'

clamaram a única
chapa concorrente
como eleita. "o. rnon
dato é de urn.cno. mas nor

malmente a diretoria per
manece mais um", informou

'. Hermann, que resporidlo
pela secretaria da entidade.

" De acordo comele. a futura
"

diretoria deverá dar con
tinuidade às atividades de-

!=dson Junkes/CP

ro. cujo o lançamen-
· to oficial acontece na

.

, próxima quinta-feira
(26), na AABB (Asso-

. ciação Atlética Bonco
do Brasil) .. "Preten
demos iriiciar, ainda
este

:

ano, a cons

trução' do Con
domínio lndustrlol. que
irá abrigar es peque
nas empresas da

reçlöo". revelou, lem
brando que a Prefei
tura já fez a doação
verbal do terreno, que
está sendo escolhido.

Sobre. o plano àd
ministralivo da ApevL
Herrnenn íntorrnou

·

que, à medida que
forem apresentados

· novas propostas, irão
sendo incorporadas.�.

)
.

"Estamos discutindo

PresenÇi:1: Hermann assinaa atada eleição projetos. Acredito.que .

. ,.

.

.' durante o ano, com a

senvolVidas e promover po- necessidade, as propostas
lestras, cursose seminários de

.

irão âparecendo", afirmou,
aperfeiçoamento gerenCiQI. Herrnenn informou que a

Hermann definiu algu- entidade deverá aumentar
mas metas a serem alcan- a oferta de servtços cos
çadas pela Apevi durante mais de 600 associados, tais
o rnondoto. dentre elas, a como convênios de saúde
organização da 11'1 Multifei- e juríqico.

.'

Jaraguá do Sul vai sediar curso de Marketing
.

Jaraguá do Sul-A Acijs (As- ting como ciência tem o.rigem
soctoçöo ComerCiai e hhdus- na observação e análise dos

·

trial dê Jaroguá do Sul) vai "tenörnenos noturcis. que·
promover de 9 a 12 de março, ocorrem no ambiente das.
no auditório da entidade, das relações humcnos". explicou,
19 às 22h30, o curso de Mar- lembrando a necessloede do

.

keting para prestadores de marketing no desenvolvimen- .

serviço. o. curso é destinado to de projetos e programas
aproprietários,gerentesetun-.. administrativos. "o. homem é
cionários de consultórios roédi- um ser competitivo por na
cos, odontolóçlcoa escritórios tureza e lJSÖ a força e. in
de arquitetura e engenharia, teligência poro vencer.O. que

.

salões de beleza, agências de omarketing faz é mostrar os
recursos humanos, oficlnos atalhos e os técnicas para a

mecânicas entre outros, vitória", .entotízou,
De acordo com o instrutor . O corso será dividido em )

do curso: enQenheiro Ênio duas turmas: A. nos .dias 9·e
•Radilha Filho, o principal ob- 11; e S, nos dies 10 e 12. As

leflvo do marketing é produzir inscrições poderöo ser feitas'
clientes satisfeitos, "o. Marke- , até o dia 3 de março na ACijs

ou pelo telefone 311-1044,.ao
custo de RS 30,00 para asso

ciados e RS 40;00 para nöo
associados; ou até o dia 3 de
abril com RS 5,00 de acrésci
mo. O número de vagas é li
mitado.

..

,,'7
AGÊNCIA CENTRO'
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul
, Fone: 372-3100'

- - ....- - - - - - ....,. �
-- - +»: - - -

-:--1
· I .'

O O diretor-superintendente da �etalúrgic9 Menegotti. Eduardo Ferreira Horn, foi indicado I
I.para presidir a Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul). II'I A eleição seré na próxima seçunco-reírc (23); Apenas uma Chapa concorreró.,

\

'I A posse da novo diretoria está prevista para o início de março: I
IDA taxa média de.ocupoçöo dos balneários catarinenses ernjaneiro foi de 55;,35%. I
I G�ropaba registrou a média mais baixa dos últimos dez anos, apenas 35%. I
I As maiores taxas de ocupação foram rE?�istradas em Balneário Camboriú, com 69,62%, e Piçarras, I
����-----------�----�--------�-��

ASSOCIAÇi\O COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

.::JAPEVI CONFIRMA RICHARD NÁ' PRES'ID,ÊNCiA
O. 'empresário Richard Peter Herrnenn. da

Carroçarias Arg!, foi eleito presidente doAssocloçöo '

das Pequenas Empresas do Vale do ltopocu (Apevi)
,

e vai tomar posse durante solenidade conjunta com
a Acijs. A assembléiq da Apevi aprovou o relatório
das atividades e as. contas do exercício. Com
Richard, formam O diretoria, como vice-presidente
Laercio LUis Coelho. tesoureirO João Henrique
Renner, secretária O.denite Cardeal- de Magal�ães,
dtretor-cornerctol Eugênio Moretti Garcia, diretor
industrial Everaldo Batista Oliveira e diretor de
serviços, Arno Olovo Duarte. o. presidente eleito da
Apevi quer uma maior participação do segmento e

revelou algumas metas do mcndoto de um ano,
dentre elas, aumento da oferto de 'serviços para as

ossoctcdos. estímulo à freqüência nas reuniões e

eventos da entidade, urnc' maior. integração do
. segmento' feminino, o início de construção do
berçário lndustrlol e a realização da III Multifeira, em
julho próximo.

.

I .:

ASSEMBLÉIA ELEG� DIA 23 DIRETORIA DA ACIJS
o. Conselho Deliberativo da Associação

Cornerclcl e tndustrícl de Jaraguá do Sul reúne-se
no ségunda-feira, 23 de fevereiro, às 19 horos. para
a eleição da novo dlretorto 1998/99. o. quadro
diretivo' qtual, que tem Roberto Breithaupt na

presidência, será mudado, porque' cumpre o

segundo mandato e os estatutos permitem apenas
uma reeletçöo. Assim,.o Conselho Dellbérotlvo vai

eleger o sucessor de Breithaupt. A posse deve]
c contecer entre os dlos 9 e 12 de morço.i
deperidendo da agenda do gov.ernador Paulo
Afonso Vieira, que será o convidado especial à.
solenidade. Ainda no dia 23, às 18 horas, os

ossoctcdos são convocados'à Qssembléia para
apreciaro relatório da diretoria administrativa e para
leitura, discussão e. votcçöo do balanç.o geral de
1997.

. .

MULTIFEIRA VAI SER LANÇADA QUINTA-fEIRA
A ApeVi e Rosani Promoções e Eventos, com apoio
da Acíls. lançam na quinta-feira, 26 de fevereiro, a
III .Multifeira de Joroçuó do Sul, marcada para o

período de '3 a 12 de julho, no Parque Municipal de
Eventos. Começa às 19 horas, na AABB. Além do

lançamento, seröo homenageadas personal.idades
·

que contribuíram para o crescimento da Apevi e
·

para o êxito daMultifeira do ano passado. No local.
e.starão disponíveis' as plantas poro visualização a

'aquisição dos estandes à III Multifeira, que é a

reunião da Feira lndustrlol da Pequena Empresa,
Feira de Pronta Entr.ega e Leilão de Máquinas e

. Equipamentos Usados. A Multtteiro está consolldodo
como o grande pcontecimento anual de promoção
e v.enda des setores secundório e terciário, da

Região Norte co Estado.

NÚCLEO DE FOTOGRAFIA REVELA VENCE,DOR DA
LOGOMARCA

.

o. Núcleo de Fotoçrcflo Proftsslonol da Aclls
apresentou à diretoria ooAssocícçöo. no dia 16, o
resultado do concurso do srrnboro-touornorco.

·

realizado entre 1 de dezembro e 30 de joneiro. Os
trabalhos opresentodos foram ju.lgados' por critérios
técnlcos. através de proflsslonols: sendo vencedor

I RaJael de Mello Lunardon, da CMC Mar�eting e
·

Comunicação, que receberá como prêmio uma

máqui'na fotográfico profissional. 'certificado e

estadia de um final de semana,' no mês de rnorco.
no Castelmar Hotel, em Florianópolis. A logomarca
sérá CI identificadora do Núcleo de Fotoçrofío. em

todös os documentos e eventos que participar.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Paulo ..Bauer ins,isfe na
. ", . '.

candidatura. ao gove.rno.
, .

", \

-�---�------�-----�-----�--------
PFL vai consultar as bases pata definir os nomes dos p9ssíveis caraiaatos.

bem como as futuras coligações
.

em torno das elelçöes - argumentou, reafirmando
deste. ano. o portído não o interesse em disputar o
descarta a possibilidade governo.. "Enquanto o

em disputar as eleições .
partido desejar ter condí-:

com chapa pura.
.

dato próprio, postularei a
- A opçôovol ao sncon- ccoeço-de-chopc". com

tro dos anseios da base. pletou. acrescentando
Sempre quis ver isso no '.

que, ó partir da próxima
partido, as decisões serem qüarta-feira (25), estará vi
fomadas de baixo para sltcndo os municípios da .

cima e não ao contrário, Amvali (Associação dos
. com imposições de nomes'. Municípios do Vale do

ltopocu).
Bauer, que já visitou to-

.

dos os rnunlclplos catari
nenses numa pré-campa
nha, negou que �steja in-

.

teressodo em se oandida-
tar a senador. Ele deixou
claro que se não for o es-

. colhido. do PFL poro dis- \.: putar o governo, vai ten-
tar se reeleger pcro.c Câ- ,\
.rnoro Fed,erol. O deputa- Candidato: B�uer quer concotrer ao governo do Estado
do sugeriu à direção do-

partido que serealize uma gações, Bauer descarta '0
.

apresentou à Çâmara
noya consulta para .ovo- possibilidade do PFL vir c Federal projeto de lei
liar a opinião das bases fazer aliança com partidos que prevê a ísençöo to
quanto ös possíveis coli- considerados de esquerda tal, do IPI (Imposto sobre

gações."Essa é a compro- � com oPMDB. "Os proble- ' Produtos Industrializa

vação de que realmente mas da atual admin-is- dos) para municípios, '

as coisas estão mudan- tração estoduoí inviabili- . estados e entldodesbe-
do", declorou. zam o união", previu, neficentes na compra,

Sobre as futuràs cóll- PROJETO - O deputado de ambulâncias.'

Jaraguá do Sul - O d�
putadö federal Paulo Bau
er (PFL) reforçou a dis

posição em disputar a lndl

ooçöo do partido poro
concorrer ao governo do

'Estado nas eleições 'de ou- .

tubro. A insistência de Bou-.
er tem um motivo: o Con
selho Político do partido
decidiu consultar as bases
antes de qualquer ação

ESTADO DE SANTA CATARINA .

PODER JUDICIÁRIO
.

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZODE DIREITO DA 2� VARA CÍVEL

EDirAL DE CITAÇÃO .

A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO,
JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CíVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA

F01RMA DA LEI, ETC. ..
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, principalmente AIRTON KLOSOWISKI, atualmente em

.lugar incerto e não sabido, que por parte do BANCO NACIONAL
S/A, foi requerida a AÇÃO QRDINÁRIA DE COBRANÇA n°

36.94000509.9, na qual visa-a cobrança de R$ 2,760,77, acrescida
desde 31:10,94 de juros de mora vencidos e vincendos à razão de
1% a.m. correção monetária, decorrente de adiantamento feitos
pelo Banco ao correntista depositarite para processamento das
sucessivas operações de crédito e de débito realizadas, 'requerendo
a citação do requerido por edital para querendo, no prazo de 15

. (quinze) dias, contestar a presente ação, sob pena de serem tidos
.- , . .()

como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. E, pará que
chegue ao conhecimento de todos" principalmente de AIRTON

KLOSOWISKI, e para que ninguém, possa alegar ignorância, foi'
expedido o presente edital, que será afixado ·em lugar de costume
e publicado na forma da- Lei. Eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã
Judicial, o subscrevi,

'

Hildemar Meneguzzi de Carvalho .

Juíza de Direito

Congresso voi debater neo-socidlismo
r.. .

Florianóp'olis • O I Con- Texlet do gl:latemalteco
gresso .Internacional de� <?arçia Ruiz � do italiano
Neo-socialismo, que seró Giuseppe Yacca.'
realizado entre os dlos 26 r O encontro, promovido
e 29,de março, no 'Castel- pelo Instituto de Direito AI
mar Hotel, vai reunir a

.
ternativo e pelo Centro de

deputada petista Maria Pós-graduação em Drreito
da Conceição Tavares" da UFSC (Unlversldode
os palestrantes Octávio Federal de Santa Cotorl-
.lonnl. Leandro Konder, no), pretende discutir te
além do francês Jacques mas Como: neo-socialismo

, x neoliberalismo; espaQos
públicos estatais e não
estatais; lutas populares e
heranças marxistas; go�
vernabilidade: a expenên
elo das esquerdas, entre
outros ..

As inscrições já estõo
obertos e custam RS
150,00 para profissionais e
RS 70,00 para estudantes.

Sindicato dos Servld.ores Públicos Municipais, Autarquias, Fundações e Empresas de
Eco,!omla Mista de Jaraguó do Sul, Guaramlrlm, schroedercorupé e Massaranduba

, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORO'INÁRIA
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Servidores Públicos Munlclpcls de Jaraguá do Sul ·e Região, Sinsep/JS,

convoca todos os seus ossoclodos poro Assembléia Extraordinária que realizar-se-á no dia 28
de fevereiro de 1998.,às 9 horas. em primeira convocação. ou às 10 horas. em segunda
convocoçöo. em sua sede social. à Rua Epitácio Pessoa. 345. em Jaragyá do Sul. para discutir
e deliberar sobre a seguinte ordem dó diâ:
l) Eleições Complementares da Dlretorto. através de eleição secreta, para 12 componentes

de conformidade com o artigo 12. parágrafo 8° de seus estatutos sociais.
'

Jaraguó do Sul, 17 de fevereiro de 1998
Luiz Cezar Schörner

Presidente

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Foto NUlo

�..·�1�
MédicO

AtUe. P.?�
Psicóloga

N0:v.0 endereço - Ruà João Picolli, 94
.

- Ao lado da Majoca Uniformes -

Fone - 3720814

. Díagnóstíco -

Tratamento
, Prevenção em

Cardiologia

(

M. Oft,'
.

. aco'····
TUD�PARA' CtJNSfflfICÃO·

MáquinaS para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (4)47) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jataguá do Sul _. SC

,Posto Leodato I
Ribeiro I
(Aßtigo Posto Simon)
Direção de Flávio Ribeiro

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

lavação de aparência.
• Breve, novldades- Rua Joinville - .1281 • Fone: 372-0359

ELETRÔNICA MEN.DONÇA
Assistência:

- Som - Imagem'
Telefonia

Fone: 372: 2128
Rua: João Marcatto, 179

Iaraguâ do Sul • SC

CJJ,. 9lC!J' 91idekt 9todrígues da,Oi/va
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTECOM HORA MARCADA

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

Fone:.(047} 3n-6511 - Jaraguá do Sul- SC

.Pizzaria Caneri
.

Picanha na Bra_
File Mignon. Parmegiana
Massas em Geral

Aos Sábados e Domingos no Almoço temos

Peixe Grelhado e Marreco Recheado
Rua CeI'. Procópio Gomes de OliveiFa,'616

-Jar á do Sul - SC Fone: 371-3809

f tI-3

,l.
'\

t

tI ,t -e
..�,

• ':w",'"
",,�� >,;'+", .

Shara Iéssica Rosa aniversaria no p!'!)ximo dia
(quarta-feira). Os 10 anos serão comemorados c

ospais Gelâsio elracema Rosa, e com os amiguin
BANCOS - Os bancos vão fechar hoje (20) depois
expediente normal, e só voltarão a atender o público a p
da quarta-feira de cinzas. Nesse dia, o expediente bane'

. também será extraordinário,Resolução doConselhoMon
Nacional estabeleceuque as instituições vão funcionaren
meio-dia e 18 horas, mas vão dedicar apenas três horas n

expediente para atender 'ao público,
NOTRE DAME - promove amanhã (21) superfesta

.

Carnaval, com muitasatrações. A promoçãoconjuntadaf
Darne e StudioFM promete agradar os foliõesmais exiges
rriesmo porque, é a primeira vezque a boate realizaCama
A galera está convidada a marcar presença. Ingres
antecipados e inclusive gratuitos poderão ser descolades
a turma da Studio FM e com o promoter.César Silva

"
,

Liberato e Mariâ de Lourdes Russi
(Verdureira Liva) comemoraram 25
anos de feliz vivência conjugal. A
celebração e a festa da Bodas .de
Prata aconteceu na última terça-feira
(17), com familiares e amigos

-,

Rosane Winter, depois de um ano

superprodutivo em São Paulo, com
desfiles?e apresentações. teatrais,
curteférias em Iaraguâ do Suljunto
de seus [amiliares
BAEPENDI - a "Noite Azul e Branco"

acontece hoje, a partir das 23 horas, com
a Banda Zavajus,: de Florianópolis. O
Carnaval este ano no Clube Atlético

Baependi resume-se a noitada de hoje e a

festa de Carnaval para a garotada na

terça-feira à tarde, com som mecânico e

entrada livre. Vale conferir.

Turma de Ciê,n�ÚIS. Contábeis do Centro de Ensino Supe
rior da Ferj, que. colou grau na sexta-feira (13).:O baile de

formatura, superanimado, foi no Baependi, sábado (14), ao
som da Banda Pop Band

.

fanessa Bortolini, filM.
Irio eMaria Irma Bortot
formanda do" cursa
Farmácia (PUC/PR�.
colação de grau f�' n

último dia 12 deste mes.
Teatro Guaira, em Cu

.'
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Sai prorrogação para o

Centro Cultural
A Sociedade CulturaArtística recebeu aCartá

Circular n° 11/97, de 23/1/1998, informando que
"0 prazo para captação de recursos em favor de
seu projeto cultural (implantação do Centro.'
Cultural Jaraguá do Sul) foi prorrogado",
conforme consta da Portaria n° 5, de.27 de

janeiro de 1998, estendendo-se agora de 2 de

. janeiro a 31 de dezembro de 1998 .

. Àspessoasfísicàs e jurídicaspodem continuar
auxiliando na construção deste patrimônio
-comunitário formado pelo Centro Cultural

Jaraguá do Sul, mediante doaçõesou patrocínios,
beneficiando-se dos incenti�os fiscais previstos

no artigo 19, daLei 8.313, de 23 de dezembro Ópera, com palco tipo italiano, que poderá
de 1991 (Lei Rouanet ou Lei do Mecenato), abrigargrandes apresentações, de nível nacional
alteradapelaMPn° 1.611-4, de 13 dejaneirode e' internacional" eventos

, comunitários,
1998. . convenções de empresas, congressos, formaturas,

.'

A pessoa ou entidade interessada deve etc., 'auxiliando na infra-estrutura da cidade e

procurar o escritório de contabilidade de sua região. .

confiança, que dará as informações necessárias No último piso ficará o restauranie com

'e esclarecerá as dúvidas. visão panorâmica da cidade, que se tornará .

O Centro Cultural Jaraguá do Sul encontra- ponto de encontro obrigatório após os

se em processo adiantado de construção, com espetáculos.
.
sua primeira laje concretada e; junto com/ela, o Informe-se sobre como contribuir com o

auditório nopiso térreo; sendo que na seqüência Centro Cultural Jaraguá do Sul.
será executado o espaço do chamado Teatro de Deixe sua marca no Marco de uma Geração.

A C;ADA R$ 10,QO EM COMPRAS, GMTIS UM CUPOM
.

Certo AutorizaçãolMJ n001/05/0130/97 �
LU

S·
LU01/03 · SOIfe;o de2 corsa ::li! .

.

4 fornos·microondas Shatp CASA'
CARRO'

BII\EITHAUPT .

l \
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Confira' aHistória

"A História de nossa gente não pode.ficarsô na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo.foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há 8 anos
- Em 1990, praticamente todo o Vale do Itapocu estava enfrentando
sérias dificuldades devido às chuvas. Em Corupá, o prefeito em exercício,'
José Norberto Müller, calculava que levaria dois meses para reparar os
danos. Em �araguá do Sul, o prefeito Ivo KOßeIl se vi� às voltas com um

problema quase insolúvel. É que rompera a velha ponte pênsil com 204 .

metros de extensão, no Bairro da Ilha da Figueira e que leva às

proximidades do parque fabril II da Weg, que foi construída na
. administração Mayer x Schmöckel, no período '1970-1973, para evitar
que trabalhadores do outro lado do Itapocu tivessem que fazer um trajeto
de cinco quilômetros para alcançar seus locais de trabalho. A ponte pênsil
da Ilha da Figueira, ii ma� extensa, era uma das 11 pontes pênseis de

que se serviam os moradôres do Município para se locomover com
facilidade. Começava a construção de urnaponte nos bai�os Vila Nova
- Jaraguá Esquerdo, dando outra opção para o contorno para a BR-280.

Há 6 anos
- Em 1992, o hoje finado Francisco E Fischer cedia uma foto histórica

'

que servia para ,motivo de muitos comentários. Mostrava ,o Hotel

Wensersky, construído em 1912, por Carlos Wensersky, naturpl da
Pomerânia (1-4-1879) e veio a ter em Joinville e trabalhouna construção
da estrada de ferro, em 1907, quando veio a Jaragúá. Em 1999, esteve a

.seu cargo a construção da ponte baixa (no local da atual ponte Abdon

Baptista), contratada por Heinrich Marquardt, na época do intendente
de Jaraguá - Victor Rosenberg. Esta foi levada pela enchente de 1911.
No veículo, um Ford "T", em frente ao hotel mostrava Enu1io Piazera;
que vem a ser o avô do dr. Sávio Murillo .Piazera de Azevedo: Uma
curiosidade: Emílio era 03° assentamento de nascimento no Livro n° 1,
(22�1-1896), do escrivão Joaquim Athanasio da Costa; testemunhado
porVictor Rosenberg.'

,

<'
-:

Há,4 anos

_

- Em 1994, chegava-se à conclusão de que os municípios da Amvali
estavam crescendo rápido. Depois de um campo de pouso em Jaraguá
do SuJ, destinado à aterrissagem e decolagem de pequenos aviões que .

desenvolvem atividades agrícolas, especialmente na pulverizaçãode
.

lavouras, a pista, podia ser,utilizada' também para qualquer avião de

'pequeno. porte, de treinamento lau de lazer, inclusive para uso dos
modernos e tão badalados ultra-leves, no antigoZ" distrito de Jaraguádo

/

Sul, em Corupá, estava-se construindo uma pequena pista de pouso no
vizinho Município, já liberada pelas autoridades da aeronáutica e dó

governo federal Q terreno, bem plano e muito bem situado, ficava.na
Vila Rutzen, foi cedido/por um agricultor.

Há 2 anos
.

-\ Em 199�, a farru1ia Gumz, de Rio Cerro II, vendia a fábrica Gumz
Alimentícios S.A., de Jaràguá do Sul, fabricante do tradicional Chocoleite,
para a Fleischmann Royal, do Rio de Janeiro. O processo de aquisição foi
tratado pelo advogado,Max Bomholdt que'eonfirmou o encerramento das

negociações. Os valores não foram divulgados. Nestlé, Parmalat e aprópria
,

Fleischmann Royal contribuíram para o'consenso familiar de se desfazer
do empreendimento. A nova diretoria, sob a gerência deWilson Pereira do'
Carmo, então gerente da Leite Glória, assumiu como prioridade, expandir
os negócios para as outras regiões' doPais. Boje, os produtos,da Gumz são

.

exportados para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro. "Além disso, vamos ampliar a linha do produto, mas manter as
marcas 'Choco Leite' e"FazendaSantana"', afirmavaOdorico Beltrame Dal
Molin, vice-presidente da Leite Glória. Os novos acionistas da Gumz
Alimentos deviam investir R$ 6 milhões, ficando com o parque industrial
,em Jaraguá do Sul e as estações de resfriamento de leite localizados em oito

municípios de Santa Catarina e Paraná.

Sexta-feira, 20 defevereiro de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (100) -,APONTAMENTOS
Em 1975, o "Caxias", de Rio Cerro, ainda

_ comemorava a conquista do título do certame
dá Segundona da Liga Jaraguaense de Desportos,
dernonstrande ii sua tradição desportiva, pois, o
"Botafogo" também destacava-se sobremaneira
no decorrer de 1974.

. Em 18-1-75, aos 77 anos, falecia Ricardo
_ Maas, em Rio CeJTo II, sendo dado à sepultura

..

com palavras consoladoras do reverendo pastor
Hans Spring, enquanto que componentes da

, Banda Lyra da Aurora executava peçasmusicais
para o momento. '

Embora o Emílio Siewerdt, o Hellmuth

Raeder, a Muthernsia, de São Paulo, um tal de
Guilherme e �m leitor .que não queria se

identificar, se apupavam em verso e prosa pelei
semanário ÇORREIO DO POVO, para deleite dos
leitores' que entendiam alíngua alemã, acontecia '

em 31-1-1975, as Bodas de Ouro do querido
casal Emilio e Selma, moradores do Javali II,

, em Rio Cerro II. Com os pés fortemente presos
por um profundo amor à terra, eles compareciam
-ao altar da Igreja "Bom Pastor", para render

, graças pelos seus 50 anos de vida ef!l comum e

renovar suas promessas de eterno amor.

Emilio, que também se -chamavä Carlos
Guilherme Siewerdt, nasceu em 21�5-1902, em
Rio Cerro, ao tempo em que Jaraguá do Sul

pertencia a Joinville, filho de Hermann Soederdt
eWilhemine Rahn, Selma nascia em Blumenau,

·

aus 12-7-1907, filha única de Richard Mantim e_

Martha Pachelkopf. Um dia, o pai de Selma
resolveu transferir-se de Itoupava-Regapara as

. ainda hoje férteis terrás do novo Eldorado
chamado Rio Serro e aqui brotou, desde logo,
um ardente amorque os levou ao altar, então

·

abençoados pelo pastor Lange, que pertencia à
· paróquia de Pomerode,

Como Selma era filha única', os pais
entenderammorar com eles, o que foi feito. Anos
depois, já' contando com algumas economias,

comprou a propriedade em que' hoje mora o seu

filho, na Estrada Ribeirão Javali II, entrando pela
Estradado Ribeirão Aurora.

'

O casamento lhes trouxe os filhos Werner,
casado com Irene Fischer,Wigando, casado com

Helga Fischer e Irene, casada com Rudi Giese,
Enquanto a "Mutter" t!atava de criar os filhos,

o "Vater" Emílio, dedicava-se à lavoura e à
criação, sem se esqüecer de um alambique e a

fabricação de açúcar que sempre faziam bem à
economia doméstica,

. ,

Fôra presidente da Comunidade Evangélica
.

Luterana de Rio Cerro II'e,por 12 anos, participou
-da Banda Lyra da Aurora, como músico, ajudando
a elevar a cultura musical do Município: Por
algumas vezes, entre as muitas, participou dos
famosos festivais da Cerveja da Guanabara, onde
os cariocas, menos ó "Dokta" Luís (de Souza),
'confundiam os loiros descendentes de alemães com

os autênticos tiroleses, pela sua vestimenta
,

característica e que, quando respondiam em'bom
português que eram "caboclos" do Rio Cerro, de
Santa Catarina, os olhos arregalados só faltavam
cair de suas órbitas,

'

Como bom desportista alcançou o posto de "rei,
do tiro" do Sehnetzenverein "Gemuetlichkeit",
segundo se lê na medalha deouro do ano de 1926,
Ainüa era sócio da -Sociedade Recreativa e

Esportiva "Aliança" (Buendnis) que ficavadefrone
da casa Comercial Roeder, a primitiva filiar de
WilhelmWeege, commatriz riaBarra do Rio Serro,

Este festejo deu margem a inserminäveis
versos e prosas na imprensa local, comentando
as bodas do simpático casal, a que comparecia,
também, um outro amigo e poeta, o sr. Rudolf
Hirschfeld, da capital de-São Paulo, que dedicava
versos de homenagem: ao Emilio e Selma, como
o fizera pouco tempo antes a traduçãoda letra do

. Hino a Jaraguá, de modo a que o hino poderia ser

cantado em-duas línguas.
'

.

Fritz von Iaraguâ • 2/98.

Esta foto é uma lembrança para a posteridade da familia Siewerdt, pois, registra as bodas dos

pais de Emil Siewerdt; reunindo [amüias. Neste capítulo que abrange o ano de 1975, loram
abordados temas c�mo o futebol do Caxias, ofalecimelito de Ricardo Maas, tis Bodas de Ouro de
Emile Selma'e suas datas de nascimento 1902-1907, a Banda "Lyra da Aurora".o poetaRudol/
Hirschfeld, que verteu para o alemão a letra portuguesa do Hino a Iaraguâ do Sul

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

Fone: (047)372·1846

Delas RodaS '

Indastrial.

-:

___________"c� _
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. .

enSSanaln
\

corpore sano"
(Uma mente sã

em um corpo são), já
.
diziam os antigos
latinos. Desde cedo os

· imigrantes e seus
· descendentes, que'
· vieram a esta região,
principalmente os
.alemães, 'se ..

I

.' preocuparam com a

'culturafisica. Uma das
.. -

prtmeiras, senao a

primeira entidade que se '

'

. dedicou 'a isto foi a
'

.

Sociedade Germânia. ".
Confundido, inclusive,
como sendo um ideal .

'nazista, no tempoda
Segunda Guerra
Mundial, foram
perseguidos e proibidos
depraticarem a'cultura

física, principalmente a
ginástica. Outras

'

alternativas, porém,
, -'

surgiram. Dentre estas o

futebol, o bolão e o tifo!

CORREIO DOPOVO - 3

por Egon Jagnow

v

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua'Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-026.7
. Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297

- \
,

Guaramirim - SC
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VIDA ROTÁRIA

1.ntercambistas do .·Rotary
N a reunião do Rorary

Club Jaraguá do Sul, de 10
de fevereiro, foram apresen
tados os

..
novos intercambis

tas de clubes emparceirados.
Na foto, na mesa

principal, aparece ajovem
Tia Jefferson, de Visconsin-I'

� I

.

USA, que tem como pais do
.intercambi sta. Leandro
Krutzsch, de um lado do

presidente Luiz Jose

NicolodellÍ, erío outro, o

jovem Jackson Rogers, da

Austrália, que tem como pais
.

brasileiros, nó período, o' .dr..

José Benedito de Campos e

esposa Nídia, cuja filha,
Marisa, está hospedada na

casa dos pais de Jackson.
O intercâmbio de jovens é

uin importante serviço do
.

Rotary International no çarnpo
da compreensão mundial.

}
r

o lençol do patriarca
Achava-se José Bonifácio enfermo em Niterói, quando um amigo-que o vira no fastígio
político, o foi visitar ali, velho, esquecido, abandonado. Ao penetrar no aposento, notou

.

logo a modéstia do ambiente, e, sobretudo, os remendos do lençolquecobria o leito de

pobre. <'

- Não repare - desculpou-se o patriarca.
E passando a mão pelo lençol:
:. O que afeia estes bordados é apenas a irregularidade do desenho ...

'I
I

I.

_I

Màrei�a dé Azevedo - "Mosaico-Brasileiro", página 112

I.

I

Fone: (047) 371-0091

Fone/Fax: (047) 371-0363
- PLANTÃO 24'HORAS -

913-3999

.

PROCESSO DINÂMléo
E PERMANeNTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

..

_ Sexta-feira,20 de fevereiro de 1998

Junto com a entrevista, �andido Zan'ghelini
informava' que Albino, o .pai, possuía o primeiro
caminhão, da marca GMC/51, de cinco toneladas, em

�
. -,

.

Retorcida; e lá Schäffer tinha um Ford, que muito
. ajudou na 'construção da Igreja Nossa Senhora do

Rosário. Recorda-se que Faustino Zanghe lini e

.Francisco Fernando Fischer, em 1937, eram os únicos

contado;,es' na pràça. Um tal de António Mathádo
possuía uma serraria, depois adquirida por João José

Bertoli, e ficava situado defronte da atual empresa
Cerealista Zanghelini Ltda .. À casa velha de enxaimel, .

depois emendada, fôra utilizada antigamente como

.escola, de ,que falava Gerha�d Schäffer, defronte da .

estaçãoda estrada de ferro. Quanto ao que respeita à

vinda dos avós de Candido, comenta-se 'que o navio

perdeu a rota e acabou num grande trecho no Rio

Amazonas e, descobrindo o comandante o engano,
.

retornou e acabou tocando os pertos de Recife, Rio
de Ianeiro e, finalmente, Itajaí, levando, por isso, 180
dias de viagem, desde o porto de Marselha, na França.

Os avós vieram .. com poucos recursos, agravado
com o problema de água e alimentos que começaram'
a faltar.

Candido informa ainda que Artur, Karsten era

contador da firrna Breithaupt. com quem aprendeu
noções de �ontabilidade:
'. '.

O entrevistado finaliza, parafraseando o título JN
LA MERICA ABIAMÓTROVATO EL BRASILE (Na
América encontramos o Brasjl). Consultei o escritor
.' \

conterrâneo Aléssio Berri 'a respeito das frases e,

falando sobre o problema' da c o lon iz.aç ão , ele.

concorda com a minha tese de que nesse transporte
de passageiros havia muito interessê em jogo: o

Império brasileiro pagava 150 mil réis ao agente que
convencesse o europeu emigrar para o Brasil, onde
todos lucravam,menos o embarcado. Voltaremos. Até
a próxima.

Do maternal ao Terceirão,
.

educação com .�

resp01lSahmodad�..... ..'

Epit4cio Pessoa. 676 - Fone37U)ZOZ
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CO:JREIO DO POVO· 5

J

Parapsicóloga (dese�volve' trabalho com

mantroterapia) sediada ein Curitiba nã
, Avenida? de Setembro, 1924. - �onj. 7'

Telefone: (041) 362-1648
• Limpeza energétíça de empresas

e lares, complémentando a

harmOnização com plantas e nores�
• Objetivo: reorgänízação do sistema' de energia
hllmana (limpeza dos chakras e aura).• AuxOío à
Cura'de depressões. estresse. robi';'. pesadelos.

sisiema nervoso; dores musculares.etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Ate'nde em Jaraguá.do Sul

. mensalmente no Céntro
INTI-biceu da Vida� - Tel.: 372-1141

GRAF/PEL
LIVRARIA E PÀPELARIA

()�.�
�I

Rua Quintino Bocaíúva; 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972 - 372-0t37
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Foto oficial da galera local que foi conferir o show do U2, em São Paulo
I • .

AZUL E
BRANCO

r:ir Dezenas . de : foliões

jaraguaenses realizam ó tradicional

esquenta em vários pontos da

cídade, paraentrarem com tudo na
NoiteAzul eBranco, que acontece.
nesta sexta-feira (20),.no Clube
'Atlético Baependi. Para animar a
folia, os organizadores chamaram
a Banda Zavaju's, de
Florianópolis. Os ingressos estão

sendo vendidos na secretaria do
clube a R$ ,�,OO (sócios) e R$
}5,OO (não sócios). Já o Carnaval

.

Infantil. ·será realizado na terça
feira (24), a partir das....l5 horas,

, com entrada franca. '

NOTRE DAME
r::ir A equipe daStudio-Flvl
entra em sintonia com a alegria
e promove, no sábado (21), a

partir das 23 horas, na Boate

�otre Dame, o Carnaval 98 da
99. Os comunicadores prometem
fazer a festa. Os ingressos
antecipados podem ser

adquiridos na Visual :Video
Locadora, Choperia da Praça e

na própria Studio FM.'

CJJ's - DISCOS - FITAS
"

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

"

-,..

CARNAVAL NA

PRA.Ç·A
r:::Jr A SecretariaMunicipal de
Cultura, Esporte e Lazer escolheu
a Praça Ângelo Piazera para
abrigar toda a agitação do
Camaval 98. A festa começa no

sábado (21), apartir das 2(}horas,
com a apresentação da Banda In
Naturaem conjunto com omúsico
baiano Edy Jamaica. Logo após,
a partir das' 21 horas, as atenções..

estarão voltadas para os desfiles
dos blocosEmCima daHora,Só
Para Agradar e do grupo

folclóri�o Bumba-Meu-Boi, Em
seguida, os músicos retomam ao

palco da praça para comandar a

'alegria Já no domingo (22), a partir
.

das 16 horas, haverá Carnaval pára
a criançada, com direitoasorteio de
uma bicicleta, distribuição de balas,
sorvetes e diyersosbrindes.Por volta .

das 19 horas, a renomada Banda
Studium 7; d� Criciúma, colocará
todo mundo para pular. 'Na terça
feira (24), última noite de

Carnaval, a festa: terá início às 20

horas, com a Banda In Natura e

Edy Jamaica. Programe-se e caia
na folia pra valer, corri alto astral
e a cabeça no lugar!

'QUICK
DOG

BALl HAI
r::ir o Bali Hai Summer Club,
de Piçarras, considerado o prin
cipal point do litoral norte

catarinense, não fica de fora 'e

entra no ritmo da maior festa

populardo-Brasil, promovendo,
neste sábado ,(21), a partir" das
23 horas, o Carnaval da

Espuma, Uma noitada pra lá·de
animada que deverá contar com
a presença demuita gente bonita.

,

BATURITE
� Já o Baturité, de Balneário

Carnboriú, que de segunda à

Segunda vem atraindo jovens de

todas as partes do Brasil e' dos
demais países pertencentes ao

Mercosu] , sacode a moçada
durante as cinco noites de

Carnaval, com a sua promoção
1001 Noites em Bagdá.
Odaliscas e sultões estarão

invadindo a Barra Sul.

0900
r::ir Além das chances super
reduzidas de s e ganhar
aLguma coisa: os. já
cansativos sorteios .v i a

.Iigação 0900, que diariamente
invadem as cada vez m ai s

,

pobres program ações da,

nossa televisão brasileira,

.apresentam uma' o u tr a

. peculiaridade, A mensagem
. colocada na parte inferior do

vídeo, informando dó custo
/"

daligação, deve estar sendo

di r e c i on ad.a, apenas, às

pessoas com v is ão u_ltra
avançada.· A informação se

resume a um amontoado de

caracteres' de tamanho

microscópico. Uma forma

sutil "d e enganar o

telespectador.

,(9

1
Fãs jaràgila�nses do .D2 a caminho do grande show

FROM CANAD
'r:ir Equem estácirculandoaq
pela terrinha esta semana é
canadenseErinKueneman, q
nos anos de 92 e 93 residiu e

Jaraguá do Sul, através

intercâmbio cult�Jfal. Veio p
rever os amigos e para conferir

.

alegria éontagiante do Carm,
.brasiteiro. Antes de partir; v

curtir a Noité'Azul e Branco,h
(20), no Baependi.

O sujeito dá entrada no proo
socorro todo machucado. Qu
o médico lhe pergunta o-que I
acontecera. Ele diz:
� Bom, eu estava' dançai

, lambada com uma amiga mio

quando o avô dela entrou nas

Quando ele nos viu, partíup
.cirna de mim com a bengalae
encheu de pancada.
- Caramba! Esse avô dela é 10001',
: Não ... É surdo!!

Sheila Carvalho, a esculm
.

morena do É o' Tchan, na

Playboy deste mês: se a

revista chegar até às mãos

Clinton, com certeza

presenciaremos mais um

escândalo presidencial. Só

que desta, vez, todos o
.

,

perdoariam. A mineirinha

está irresistível!

.

Filmagens & Fotografias

Fone: '372-3831

DISQUE-LANCHE
.,\

371:�5.309
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R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-125
"

R$ 113,50
. R$ 95,,49-

Regata Moto·
I
- $ua�dI(JJ1I2J4

* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* AcessÓrios '

* Consórcio de motos e automóveis
o. .'

.

*' Financiamentos
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"Carro'do Ano'"

o Ford KA conquistou o título de "Carro doAno 1998", em eleição realizada esta semana pela revista "Autoesporte",�oncorrendo com o Pálio, Polo Classic, Escort e Peugeot,
Os cinco veículos finalistas forarn'pré-classificados por trinta e seis jornalistas especialisados em automóveis. Em relação ao seu principal concorrente, o Fiat Páli�, o KA venceu 6

des 10 itens, somando 1.484 pontos contra 1.419 do concorrente,
'

'
-

.

O "Carro do Ano" é o título mais cobiçado pela indústria automobilíst'ica', . .

A promoção, realizada há 31 anos, elegeu este ano um \(eí�ulo Ford, A marca havia conquistado o título, pela última vez, em 84, com o Escort. A partir de 93, .a General Motors

venceu todos os anos, respectivamente com os veículos Omega, Vectra, Corsa (95 e 96) e Vectra, .

-
"

Trinta e cinco jornalistas brasileiros, representando 13 Estados, e um jornalista argentino, de Buenos Aires, foram 0S eleitores do "Carro do Ano", Eles analisaram 10 quisitos por

carro: motor/transmissão, consumo, desempenho, comportamento dinâmico, inovação tecnológica, segurança, estilo, conforto e conveniência, adequação ao mercado e custo/
.

benefício,
"

,

Dos veículos relacionados pela revista 'iAutoesport�" que atendiam ao regulamento do concurso, foram pré-selecionados cinco modelos, �a última terça-feira, em São Paulo, os

Jornalistas votaram atribuindo pontos para cada veículo, individualmente, saindo vencedor o Ford KA (IA84)"seguidö do Fiat Pálio (1.419), Ford Escort (1.300), Polo Classic

(L 107) e Peugeot 306 (767)'.
.

,

,

.

'.

.

.

A maior soma de pontos do KA foi no tem estilo, com 173 pontos, seguido do item consumo, com 162 pontos. O Pálio bateu o KA nos itens relacionados a motor/transmissão e

desempenho.
.

<,

�371'·2999 -

C-100 CG Titan'

PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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Vende-se CB-450 DX
,

. ,

ano 88 por R$ Zmil +

26x R$ 76,66. Tratar
371-0499 com

Reginaldo. .

Vende-se Passat ano

81 modelo 83, cor

preta, motor 1.8 por'
R$ 2:500,00. Tratar

371.-0499 com

Edilson.

•

Troca-se Escort ano·

89 L, modelo 90 a

álcool, impecável de
lata e de motor;

· nunca foi' batido,

troco porYoyage,
Prêmio e Fiat Uno' ou

de menor valor.
Tratar 375.,1407 das

13.�00hs às 19:00hs,
com Joceli.

'Vende-se Escort ano

94 Hobby, com'
.

30.000 Km, branco..
'

Tratar 372-8841.
.

"

I

Vende-se Verona ano 92
LX, a gasolina, motor
1.8, com direção e ar

por R$ 6.800,00+ (5
prest. Tratar 372-3384

ou 975-1763.

SILE·NCAR
.._ ESCAPAMENTOS
'----..c..
,

AMORTECEDORES

, ,

"

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

, Vende-se Omega
Suprema ano 94 GLS,
motor 2.2, completo
porR$ 19 mil.

Tratar 975-1351
, .

'apásLõ.Oôhs ou na
-

Rua Roberto

,Ziemann, 1349,
.

com

Edemilson.

(

Vende-se Fusca ano

78, em ótimo estado,
com som e alarme,

pne,Us e rodas novos.

Tratar 975-2919 com

Sandro.

Vende-se lona

Vinilona 7x4, com
arco em ferro,

, praticamente nova,

70% dopreço deuma

'\ nova, para

F.;_4000 e 608.

Tratar' 973-5247. "

c

R [Po@[fdP 1?@, OCJl!J·
Tempra

.

Stile' azul 96
, Tipo 4p completo ,

Cinza 95

Tempra cinza- 95

Tempra preto 93
. Logus GLS completo

.

94
, MonzaSLE azul 90
MonzaSLE azul 91
Monza Classic Completo " cinza 93
Escort GL 1.8 azul 93

Escort L . azul - 88

-Escort XR3 vermelho 86
FiatUno Mille preto 96 "

Fiat. Uno Mille branco 94
Fiat Uno CS bege met, 90
Fiat Uno Mille '

I

branco 91

',Voyàge vermelho 86'
Del Rey Guia bordo ·86
Belinà Del Rey verde met. 88

Santana Quantum 2.000' , 90
,

.

Santana Quantum 92

Pampa 1.8 vermelha 91

Pampa I preta 92
Saveiro' 1.8 prata. met. 93' ,.

,

Palio EDX 4p. preto ,f. 96
Goll.000 branco 96 :

Goi CL branco 92
.

Santana '" '
cinza 85

Escort G�X bordô 95
CorsaWind grafite ' 94

Voyage CInza 93
Vectra GL completo vermelho Okm

Tempra preto 92
Vectra GLS -

verde 98

CB 450Ti azul 87

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

-

.

• "I
Consórcio

. MODELOS, CRÉDITO PARCELA DESCONTO I"PARCELA

� ª(f!!ltlsºpf
Fiesta 1.0 4P :

Código (FDOO)
, ,

R$[2,869,OO R$252,33 ' R$64,OO R$[88;33
Pick-up Coutier

,

. Código (FD03) R$[3,992,OO R$274,35 R$70,OO R$204,35

e
Rua-Mal, Deodoro da Fonseca,·1.085 t,

Sala 2 - Jararrá do Sul - SC
Escort \.8 I(lV 3P

, -Fone: (04 � 372-2527 Código (FD04) R$ [9,863,00 R$389,47 R$99,OO R$290,47

http://www.breikopf,com.br
Escort SW 1.8 [6V

Código (FD05) R$21.891,00 [{$429;24 R$[09,OO \
' R$320,24

VOLKSWAGEN 60 MESES CHEVROLET 60 MESES

MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO I'PARCELA Corsa Wind [.0

GOL [OOOMI Códizo IOMOI' R$12.34300 R$24202 R$58oo R$18402

Código (MI) R$13.450,OO R$263,73 R$67,oo R$196,73 Pick-up Corsa 1.6
,

.

GOLCLMI Cödizo (OM02) , . R$[4.44[,oo· , R$283,[6 R$72,OO R$211,[6

Código (CM) R$18.145,OO R$355,78 R$90,OO R$265,78 Corsa OL 1.6 : ..

POLO CLASSIC 1.8 Código (OM03) R$[6.498,OO R$323,49 R$79;00 R$244,49 .

Código (P9) R$22. [20,00, ' R$433,73 . R$1I0,OO R$323,73 Corsa Sedan OL

SAVEIRO 1.6MI Cödizo (OM04) R$[8.027,00 R$353,4g R$86,OO R$�67,47 .:

Cödizo (SVMI) R$14.892,00 R$292,00, R$74,oo R$2[8,00 Corsa Wagon [.6
�

PARAT!OLl.8MI4P Códizo IOM05\ R$18.922oo R$37102 R$9[ 00 R$28002

Códizo (P4MI) . R$23.250,00 R$455,88 R$[16,00 R$339,88 I"" • nA" fiOMli''''''''

MODELOS 16 VALVULAS. RITnnVI R$7 �mM -r l1'1:I'i7-1O I1ct'l� (l(l 11ct;IIQ 10

OOLMI16V , .
BUOOY2 R$8.925oo R$17969 R$44.00 R$13569

Códi!!o-iO[6V) R$[4.297.00 R$28033 R$71oo R$209 33 MOTOSSO�ES
•

OOL MI PLUS 16V , , .
C-[ooDREAM

Cõdizo (MP[6) R$ [6.400,00 : R$321,57 R$82,00 R$239,57 Código (M: I) R$2.690,OO ' R$64,47R $13,00 R$51,47
PARATI 1.0 16V <, CO 125TITAI'(
Código (P16V) R$[7.[7600 . R$33678 R$86 00, R$250 78 Código (M2) R$3.l60,00 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,OO R$76,J5

Código (FU) " R$11.1I6,OO R$217,96 R$55,00 R$[62,96 CBX.2oo -

Palio LO ED 3P , Cödiao IM6\ R$4.69000 R$112_3[ R$2000 R$9231

Códizo (FP) R$[2.954,00 R$254,OO R$Q4,(X) R$[90,00 NX2ÓO .
•

Palio 1.0 EDX 5P Cõdizo IM7\ R$5.590oo R$I3J97 R$2R 00 R$I0580
, Código (FL) ,

R$[4.875,oo R$291,67 R$74,oo R$217,67 XR 200R !
�

Palio Weekend 4P Códiao (M8) R$5.990,oo
-

R$143,114 R$30,00 R$ll3,44-

Código(FW) R$19.B7,oo R$375,24 .R$95,oo R$280,24 NX 350 SAHARA

SienaHLI.616V ii Código (M9) R$9.960,00 R$I66,80 R$35,00 R$13[,80
, Código (FD06) R$2L1oo,OO R$413,73 R$105,OO, R$308,73 . '-;RUPO .ESPECIAL MOTOS HONDA 50 MESES

FORD 60 MESES
" ...n.n...TA" ".n;o"'''AJ """'fi'". ·w .. : ••• ·1

KA 1.0
... CB 500 R$8,5oo,00 R$2oo,17

Cödizo (FDOI) R$Il.8n,OO R$233,18 R$59,00 R$174,lS" VT600C R$10.960,00 'R$�58,57 !

\ CBR 600 R$15.980,00
"
R$376,32

\

,
. fi

•
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E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 20 DE·FEVEREIRO DE 1998

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

I .

Fone: 371-8009
eHE'«:.· 15.83-J

APARTAMENTOS
Estudlintesl Temos apartamentos para venda e locaçAo em Curitiba

201 - SObrado comi. em conslrução Vila Lalau - R$95.000,00 ' Aceita troca.

202 - Atpo. "Res. Talismã', 1 suíte + 1 quarto e 1 surte + 2 quartos
203 - Apto. 'Residencia IClarice Koch', 1 suite, 1 quarto,= 66x R$ 589,9B
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, Salão de lestas, d'e ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila Nov� - Próx. Fórum R$ 45.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomíniop Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207 - Apto. C_on<j. Amizade 3 dorm. Entrada R$13.000,00 + financiamento

20B - Apto. Ed. Schióchet, semi-mobãado.; Entr. R$40.000,OO+saldo de RS 45.000.00
linanciado.
209 - Apto. Perola Negra; Próx Beira Rio, Suite+l·dorm. R$�4.200,OO+36xR$565,00

,

210 - Apto. Ágata Próx. Scar suite + 2 dorm. 60 parcelas de R$ 1.583,,33 si entrada
TERRENOS

301 - Terreno com 1930,lBm2, de Irente para a Av. Mal. Deodo�ßa Fonseca
, 302 - Área em torno, de 1.000m2, Av. Geiúlio Vargas.de esquina ,- R$150.000,00
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.500m2

304 - Terreno C/6BS,97m2, centro - na rua 'Frederico Bartel

305 - Terreno em Guaramlrjm - c/l.500m2 no a�o;c/ vista p/cidade
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 morços - R$ 70.000,00
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, 'Piçarras - R$5.000,00
30B - 'Lotes próx. Malwee - R$ B.OOO,OO à vista ou parcelado
309 - Lotes no Lot, 'Camposapiero' - R$12.000,00 entr.. +20x de,R$329,00
310 - Térr�no no centro da cidad� - R$ BO.OOO em 12x, c/74Bm2
311 - Lotes c/538m2, pröx, Faculdade - R$B.500,00..9u R$4.000,00 ent. +36x de

R$250,00·
312 - Lote no 'camposarÍlpeiro' C/'373,66m2 R$6.500,00. + 49x R$30P,00
313 -Chácara em. MasSaranduba - R$35,000,00"

'

314 - Terreno no condomínio Azaléias c/721 ;57m2 - R$16.000,00 entr:+ 11 xR$4.54,OO
315 ', Terreno c/68Bm2. BF!-2BO - na Irentedas Malhas Fruet - Guaramirim

316 -Lot, Rausisse, em Guaramirim, Lotés a partir de R$12.000,00 ou parco
. 317 - Terreno na Rua Guilherine Hering c/ + ou - 611 m2

31a - F�enda no Rio Molha c/l.300.000m2 - R$320.000,00 c/casa, lagoa, gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Blumengarten, Vila Amizade. - R$ 12.500,00
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/l.375m2 - R$20,000,00
321- Terreno com 10.000m2 na RuaWollgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.

'Fleischann

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribe.iro, - cl 510m2 - A$25.000,00

CASAS

1 Gl - Casa em alvenaria - 2 .�avimentos c/368912 - 3 suítes :t 3 banheiros
+

.

Churrasqueira cllavabo, ótima localizàção localização, especial p/ clínica
102 - Casa di1 alvenaria na Rua Alagoas esq: Campo Alegre na Ilha da

Figueira·, c/220m2 - 1 suíte + 2 ·dorm.
.

103 - Casa c/ ponto comercial em Corupá - R$ 90.000,00'
104 - Casa de alv. semi acabada - RS 2B.000,OÓ

'

105 - Casa na Rua Felipe Schmidt - R$ 110.000,0.0
106- Casa de alvenaria - 4 quartos + 2 bwc - R$ 50.000,Op
1oi - Casa de alv; c/100m2 com 3 dorm. +,2 ,bwc R$ 5.5.000,OÓ
lOB - Sobrado com piscína, Próximo ao Á:geloni.
1 Q9 - Casa alvenaria na Rua Ricardo Hass - R$80.QOO,00 eot. + prestações.
110 - Casa-em alvenaria terreno c/l.aGOm2 - Pomerode - Aceita troca

111 - Casa E\rn alvenaria c/270m2 - R$ 90.000,00

.

. ,

O SONHO DA 'CASA PROPRIA
PARA 49 FAMÍLIAS ESTÁPRESTES A SE

REALIZAR, SEJA UMA DELAS'

Apartamentos com 2 quártos CI 96m2, 1 garagem coberta
.

Próx. aFerj no "CONJUNTO R�SIDENCIAL
IMIGRANTES"

CONJUNTO

RESIDENCIAL

IMIGRANTES

Entrega:24 meses'

Finaciamento:
Pela CEF cl rec�rsos
do FGTS cl juros de

. 3,'0% a 7,0% o ano,
,

o mais barato do
SFH

USE SEU FGTS NESTA AQUISIÇÃO
.'

.Vendas:
...• III. Construtora!

�!!.�����T (.. Incorporadora
Rua F�lipe Schmidt

hio lado da Milium). nll 151
Fone: 371-8009

Jaraguá do Sul- SC

I Fone: 372�0014
Rua:,Cei, Bernardo

! Grubba, 246
Jaraguá do Sul - SC

-----._�--,---_. -

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
"

Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Crec,i 1749-J

Promoção: ref, '4048 - Apto. d 3 dorm., sala.copa, cozinha d móveis
Berlim - sobmedida, piso. térmico.ímp.• caxilhos em mogno, gesso,
ínterfone, garagem, portão eletrônico, churrasqueira coletiva, play

groud. Apenas R$15.000,00 + finac. R$ 386,00 p/mês,
CASAS
Rel.1149 - Casa alv. 160m2 - õdorrn, - Rio,Molha, R$47.000,00
ReI. 119T- Sobrado alven. c/314.56m2 - Rua Egrdio Busarelo - Lto, Papp - Barra c/I
suíte + 3 quartos, saia jardim, pisclna, salão dia festas -Permuta c/ casa menor - R$
145.000.00.

.
. ..

.

____Il·.·· ReI. 1202 - Oasa alv. cl240m2 - 1· suíte, 2 dorm., garagem pl3 carros- churrsqueira,
banheira hidro., pedra mineira - 'Centio R$5S.000,OO

,

.

ReI. 1268 - Casa alv. e! 17Sm2 - 1 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz'- R$ 85.000.00
i Ref. 1217. Casa alv. c/140m2-'c/3dorm" 2 bwc, terrenoe! 1.190m2 +2 apto nosruncos

- Ilha da Figuéira - R$60.000.00 '

. Rei. 1278 - Casa alv. e! 9Orri2 - 3 dorm. e! laje - Lote 4S0m� -Ilha da Figueira - R$18.000,OO
Ref. 1281,- Casa de alvenaria - Vila Nova - 01,suíte +2 dorm. R$ 27.oo0.00+1ianc. 144
pl mês - '(saldo devedor R$ i 0.S60,OO)
Ref. 12B2 - Casa alv, c/169m2 - 1 suíte, 2 dorm. - Czerniewicz - R$8S.000,00
Rei. 1283·- Casa.alv. e!110m� (inacabada) 3 dorm.- Vila Lenzi - R$28.000.00
ReI. 1287 - Casa mista e! 114,OOm2 - 3 dorm. - Ruà ElWino Menegotti - R$ 36,000,00
Rei. 1302 - Casa de alvenaria. c/190m2 - Bairro Amizade - 01 suíte + dorm. R$ 27.000;00
+ financiamento.
TERRENOS
ReI. 2077 - Terreno c/560m2 (esquina) - tro, Plarmartn II - R$14.S00,OO
Ref. 2'120 - Terreno c/4S6m2 - uto Divinápolís --R$12.000.00
Ref. 2131 - Terreno ,,18m2- LId. Oampoeamctelrç- Jaragué Esquerdo- R$16.S00.00
ReI. 2132 - Terreno c/60S.00m2 - Lot. Versalhes - Amízade - R$19.ÓOO.00 (parcela)
Rei. 2135 - Terreno c/694m2 - Loteamento das Azaléias Cond. fechado. local nobre·
- R$ 2S.000.00 (parcela) .

"PARlAMENTOS
.

, •

Ref. 4078 - APto. e! 58m2 - Ed. Maguilu "Centro - R$I'S.OOO,OO + finac CEF:
ReI. 4081.,'Ed. Vila Nova. apto c/90m2 -:3 dorm. R. Guilhàrme Wackerhagen. 641
·R$· 17.000,00 + finaciamento.

.

R!!f� 4082 - Ed;Neneza e!,14Sm2 - 1 suíte + 2 dorrn .• sala copa. cozinha ci armários'
novos. garagem, íntertones. R$�46.000,OQ (c/ escrítura quitada) ,

Ref. 4079 - Ed. Itália c/240.00m2 - cobertura, 1 suíte +' 2 dorm .. móveis imbutidos,
dep. smpreqada, �acada ampla, hidro" piso Portinari, acabamento padrão classe A -

centro - R$ ·145.00Q,00 (60% entrada e,sldo parcelado).
.

323 - ·Terreno c/767m2, na Fian�isco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm '

R$30.000,00
324 - Terreno nos lundos· do Brades.co com -' 4.260;OOm2
·325 - Terreno Rua Pedreira - CemerCiai ou Reside(lcial- R$9.000,00

ALUGA-SE
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR

E ZELAR SEllIMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTÓALlDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
4Ól - Casa para ponto comercial - próximo a Wizard
402 - Casa de alvenaria nova, c/ 3 dorm. Estrada Nova R$ 2BO,OO
403 - Casa de alvenaria para pORtO comercial Rua Epitácio Pessoa -

,
Centro.
404 - Apto com 2/dorm. Rua Joinville - Próx. Portal R$ 2BO,00
405 - APt�. Edil. Vila Nova com 3 derm, Préx, Fórun
406 - Çluitinetes, rua Prel. JoséBauer prõx.Comerclal Rau Á$ 135,OG
407 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Procóprio G. de Oliveira - Centro.

.

40B - Sala comI. Edil. Ana Isabel, centro, c/45m2 .•
409 - Sala comI. c/100m2, pr6x. Hospital Jaraguá na RuaJorge Czemiewicz
410 - Apto. com 3, 2 e-1 dorm. e salas comerciais no calçadão
411 - Sala Comercial - Rua FrarTcisco de Paul.à
412 - Sala para ponto 'Comercial - com 1 GOm2 - Centro'

.

413 - Apartamento com z.dorm. Rua Joinville - Próx. Portal R$ 2BO,00
414- Casa de Madeir.a com 2 dorrn, na Irente Arroz Urbano - Jaraguá
Esquerdo.
415 - 'Apartamento com 2 dorm. ·Rua Venãncio da Silva Porto - Próx.
WEG I R$ 300,00:
41 B "Apartamentos ê salas comercials - santa Luzia -. Próx Frigumz
417 - Galpão Industrial - Rua Leopoldo Jansen - R$ 350,00
418 - Apartamento com 2 dorm. , Entrada Hospital São José - R$ 360:00

'

O sonho da casa própria par. 49 I,ä'mllIas está prestes a se

REPRESENTACÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

/

realizar, seja uma delasl

Apartamentos de 2 quartos, .eem 96m2 m-as proxlmldádes d .Ferj,

.no ·Conj�nto R,esldílnclal Imigrantes".
'

, Entrega em 2 anos .

Flnaclamento pela CEF com recursos do F.GTS, juros de 3 a 7%' ao '

ano, resull..llo em prestaçO"s ·(te até RS,3S0,OO/mês.
Use o seu F.GTS nesta aquisição..

CONSULTE
NOS

SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES'

-,-..__ ._._._-----.----� ......... - ---- -----"--_.__ .-
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Vende-se um telefone Vendé-se celular Vende-se titulo do

residencial instalado, Son» novo, completo Clube Baependí por
prefixo 372, valor a por R$ 420.,00. R$ 3,50.,00.. Tratar

'372-0284..combinar. Tratar com Tratar 975.,.3456,

facilito.Carlos 372-3497

após ts.ooi«
I

Precisa-se de casa

para alugar; por até
R$ 180., ao, Ägua
Verde, Rau e Vila

Lenzi. Tratar Rua dos

Escoteiros.Lläfrente
ao posto Marcolla

Com ·Adriana.

, ·Vende-.se celulares -

Vende-se borracharia aparelhos- por R$ .

na BR-280 �m 70.; 150.,0.0. em 3x. Tratar

com estoque e 975-3456.

ferramentas anexo,

com rampa de . Aluga-se apto no

,avaç�o por R$ Residencial Amizade,

6.50.0.,0.0., aceito com 2 quartos, f/'
'

carro na troca..

Tratar 973-510.4 ou

no endereço.
(

.•

mobiliado, telefone,
'. II"

Aluga-se apto térreo,
.

com 2 quartos e

demais dependências,
.

pode ser usado para

depósito ou

confecção, ao l�do
da fábrica da

Dalmar: Tratar 372- .

0.187 ou 975-1187.

garagem: Tratar 372-

3154.

.� \

Vende-se FAX,

Panasonie com

Aluga-se meia água, Rua
em frente ao Curtume

Schmidt, aluguel de R$
'130.,00;· água elia: Tratar

372-3152.

,
•

,
.

•

t

secretaria.novo por

R$ 40.0., oo. Tratar

975-3456.

. ." . LOCAÇAO .'

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 - Rua Reinoldo Rau - R$ 280,.00

.

Cód.634 - Apto. cl suíte 2 quartos - Ed. Isabella - Centro - R$ 450,00
. cód. 638 - Apto er sutte + 2 quartos - 'Ed. Barão - Centro - R$ 400,00
Coo. 642 -.Apto. cl � quartos, 2 bwe's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 cl luz e água ineluldos
Cód. 644 - Aptp. cl 3 quartos - Ed. Aster - Centro - R$ 350,00 '

�

Cód; 648 - Apto. cl 2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00 / :»
,

Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau \ Center Foca
- COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00

Cód; 661 - Sala e011)1. 70m2, fundqs - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - pröx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 674 • Sala comI. 40m2 - Defronte Assoe..Coml. - R$ 350,00 '.

,

· Cód. 680 - Salá coml, cl 40m2 cl bwe + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA OE SAÚDE) - Centro Médico Odóntológieo
- R. Guilherme Weege - R$ 370,00 - '.
Cód. 683 - 2 salas cornls cl bwe (3 ambientes), sala própria pl consultório médiep QU dentário - Ed: Miner,- Em frente

antiga Prefeitura - R$ 400,00 .

.

Cód. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee 'cl 350m2 - R$ 800;00
Cód. 695 "Galpão e/lOOOm2 e/2 pisos - R.·Henrique Geffert:R$ 2.200,00
Cód. 696 - Galpão -cl 500m2 na Vila Lenzi. R$ 650,00 (negociável).

VENDA.
Cód ..122· Prédio residj3neial medíndo 336,OCim2, sendo 3 apartamentos � 1 sala comercial na Viia Lenzi - Ã$ 65.000,00
Cód. 137 - Csa alv. 200m2, 3 qtos, piscina, próx. Weg II - R$ 75.000,00 - Aceita-terreno, aptor carro..

Cöd; 150 - Casa alv, el}40,OOm2• sendo 3 quartos.Rua Alfredo Carlos Mayer n2 275 - Centenário - R$ 43.000,00 +

financiamento. ./., .
"

'

Cód. 151 - Casa alv. 910m2 - 3 qtos., JguáEsquerdo - R$ 50.000,00
.

Cód. 157 - Casa alv. cl 115;OOm2 - 1 suíte, 2 quartos. Residencial Satler- Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cói::l. 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. Sehiochet - R$ 35.000,00 + financiamento ,

Cód. 270 -Apto, e/2 quártos, demais dep. Centrl:!1 - R$. 47.000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Terreno c/300m2 - Barra - Próx. Breithatlpt - R$ 11.500,00
Cod .. 356 - Terrenó cl 495m2 - R. Jorg� Lacerda: Centro - R$ saooâoo .

· Cód. 366 - Terreno cj 320m2.- Res ..Miranda;a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis'
Cód. 367 - Terreno ét 328;30rn2 - Vila Nova -R$ 20.000,00

.

cód. 370 -.Terreno cl 400m2 -1.:01. Plrmann- Vila Lenzi c R$ 15.000.00 .

CóO" 371 - Terreno cl 4809m" - R. Erwino Menegotti.- Fundos Tecnosol - R$ 76;000,00

.,

'\

Para anunciar nos
.

.

classificados do

CO,RREIO DO POVO

Ligue: 371�1919

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos São Bernardo'
r.

Piso de madeira, laminados e MACIÇO
Temos o melhorpreço e a'melhor qualidade

.

ii< 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 '& R.Representante para região

Rua: Pres. Epitácitl Pessoa, 555
Anexo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362

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

. Móveis sob medida; Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas d� jantar; Estantes
e peças avulsas em geral - Yisiie-nas e confira!

,
.

'

DICC'S Ind. e Com. de Móveis ltda.

BÀ-280 - Km 58 ao lado viaduto
fi (047)'373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC

,
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Leilão de Imóveis Bameríndus '(sob intervenção)
Prédios Coml. em Corupá e Pomerode/SC '

, ,

Locados ao HSBC
25% de sinal, restante em até 24 meses aceítamos lances via fax: (041) 329-5363

CO�UPÁ - Prédio Comercial na Rua Doutor Nereu Ramos, 128 - Centro, cl 205,OOm2 A. Constr, e 448,OOm2 A.
Terreno Matr. 3.594 CRI Jaraguá doSul.'

.

OBS: Valor de Locação R$ 600,ob.
POMERODE - Prédio Cornecial, na Rua Xv de Novembro, 560, cl 339,50m2 A. Constr, e 500,oom2 A. Terr. Mate: 991
CRI Pomerode. Obs.: Valor de Locação R$ LOOO,oo. Mais 47 prédios e lojas de agências 'com contrato de locação
vigente nos estados do Paraná;Rio Grande do Sul e Santa Catarina, I

Serã ovendidosurn a um em Leilão Público em CuritibalPR dia 04f.março/98 às 14 horas, na Avenida Sete de Setembro
(Vict6ria Vila Hotel). Veja edital completo dia 22 de fevereiro (domingo) no jornal "O Estado dé São Paulo", no Caderno
'deOportunidades, Informações: (041) 329-5353 •

. \

INfEiuMÓVEIS.
CRECI 0914-J

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

�.' ...../C··: PRO••
'

.

;

'.

0II1II01.EPUlEllMEIT

Rua Presidente Epitácio Pessoa. 42'1 -Sala 102 - 1 g andar - Jarag'uá do Sul - SOtFone!Fax
,

371-6310" Jaraqué do Sul- SC - CREAlSC; 32,786-7

* Casa nova emalvenaria (pré
moldada), com 54 m2 (2 quartos,

. '

sala, cozinha', banheiro, lavanderia
, ,

e garagem), terre�'o com 315m2 (15
. x 21). Loteamento Primavera

j .

(Estrada Nova) Preço: R$

,

20.000,00 (Negociável)

APARTAMENTOS CONFORTÁVEISB PRÁTICOS,
LOCALIZADOSEMÁREA CENTRÀ�, CONSTRUÍDOS EM

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA B CONFIABILIDADE:PROMA
,

.

- -

l Rua Angelo Schiochet

>I< 1 Suíte
* 2 Quarto
*BWCSocial
* Sala estar / jantar
* Sacadac/churrasqueira

,*,Copa / Cozinha
* Lavanderia

.� 1 Vaga de Garagem
�rea apto.TipoOl-141,40m2
Area apto Tipo 02 .148,5�m2

VENDAS:
S.ÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS � CRECI 1873-J

* 7 Pavimentos
* 24 Apartamentos
*Apartamentosde Z
e 3 quartos
* Elevador

.

* Garagens
* Bicícletário
* Portão e Porteiro

,

'Eletrônico
* Centralde Gás
* Instalação de TV a

. c a b o I A-o t e n a

Parabölíca
* Fio Terra para
computador

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

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

Vende-se. casa de.
alvenaria.tcom 112m2,
na Vila Lenzi, com
terreno de 350m2,
próximo ao colégio
GiardineLenzi casa
53por R$ 35 mil, a,'

. 'negociar. Tratar 973�
3795. '

R$ 5 mil, ou aceito
carro. Tratar 326-0711

com Célia.

Vende-se Celular
.

,

Motorola com
. carregador, por R$ .

500,00. Tratar 371-
9818.

Yende-se Celular'
completo por R$400;00.'

Tratar 372-3849 .

compro' apto com 2

quartos, e garagem, até
terceiroandar. Tratar Rua
do Escoteiro, 114, perto

• do posto Marcolla com
.

Beta.

, ..

Vende-se celular
Gradiente CP 75, com

linha porR$
400,00. Tratar 371-1155,
rama1215 com Aubrey.

\_
Aluga-se telefone

convencional prefixo
'. 372. Tratar 973�8009. . .

Vende-se casa na Vila
� Nova em fase de
'acabamento, com

200m2, sala, cozinha, 2
quartos', 1 suíte, 2�

banheiros, 2 garagens,
churrasqueira, aceito

.carro no negócio, Tratar
372-0612 c/Alido.

.

Vende-se terreno 25x12
em Barra Velha, porR$
4.500,00. Tratar 979-

0081.
I

.' Vende-se casa de
alvenaria de 180 m2, com
suite, 2 quartos, sala,

.

copa, cozinha, area de
serviço, churrasqueira,
. interfone com portão'
eletrônicoporRê 50 mil,

, .

aceito carro outerreno e'

Vende-se terreno na

Rua Arduino Prádi,
Jardim do Sol,

Jaraguá Esquerdo por
R$ 15 mil. Tratar '376-

5621.

Vende-se casa de
madeira 6x8, com 8

terreno 720m2, próximo
a Cohab da Weg preço
de ocasião, por R$

.

.. 5.500,00. Tratar 973-
5104 aceito troca.

Vende-se terreno com'

750m2, plaino, em
.

Schroeder a 6QOmts do
asfalto,

.

em frente à
, padaria Pomerene por

Vende-se casa de
madeira para tirar do
local, completa. Tratar

,

372-2984."

Vende-se casa de
esquina em

.

Guaramirim,
com dois pisos com

. 200m2, .

por R$ 47 mil..
Tratar379-1490.

Vende-se terreno no Rau
de 430m2, por R$

,

8.500,00, troco por
carro. Tratar 371-9147.

,---
•. CREGI Nº 1589 J'
•
•
.'
'.
•
í
I
I TERRENOS

I-Terreno cl 1.830,00M2, Rua: Vergílio Rubini, na Barra - R$ 45.000,00
- TerrenoLol. Ouro Verde, após a Malwee -20%oe entrada e salde em
30x - TÓtâI - 10.000,00

.

"

• - Terreno no Resideneiallmperador, Rua João J. Ayroso - R$ 8.000,00
entrada + 30 x de R$ 233,,33 - Total R$ 15.000,00

• - Terreno no Reseideneial Miranda, Rua BerthaWeege, - a<partirde R$
6.000,00 à vista

•
- Terreno eI3.632,00m2, Rua Felieiano·Bortolini, atrás do mercado
Breiihaupt da Barra - R$ 120.000,00

.

- Terreno cl 160.000,00m2; Tifa di! AI�a, Rio Cerro II - R$ 70.000:00
• srnos

•
I
••
•

------ ..
.

�I,'
.,
•
•
•
I
•
f
I'
••
I
•
•
•
•

CASAS
- Casa de alvenaria e/15�m2.· 4 quartos, garag�in. Rua FranciscO •Hruschka, início do asfalto -H$35.000,00 ' .

- Casa de alvenaria e/4 quartos, garagem, terreno e/1.000,00m2, l'Iio •Cerro 1'1, defronte para o asfalto - R$40.000,00

I-Casa de alvenariael 170,00m2, 3 quartos, 1 suíte, plsclna, garagem" IRua Feliciano, Bortolini, atras do Supermercado Breithaupt - 'R$
65.000,00

•.•. -Apartamento cl 101 ,00m2, garagem p/2earros, RuaJoão Pieolli, 165
, - R$ 40.000,00 (aceita-se carro no vlor de R$1 0.000,00 aH$ 15.000,00

• LOCAÇÃO '" I
- Sala comercial cl 40,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 350,00

',1. - Sala comercial cl 50,00m2, Rua Pastor Alberto Schneider, na Barra I
(Perto Bom Preço) - R$ 220,00

• - Sala comercial ci ,30;00m2, Rua Angelo Rubini, 309 - f'\$ 1SÖ,00 '.
- Sala comercial cl 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

•
. Sala comercial cl 50,00m2, Rua Pastor Albert Schneider, na Barra •.

'

(Perto do Bom Preço) -'R$ 220,00
.

•
- Sala comercial cl apro.ximadamente 15,OQm2- R, Angelo Áubini, 518 .•- R$ 100,00

'.

- Galpão em alvenaria cl 11'0,00m2, Loteamento Ouro Verde - R$

• 300,00 •
,

- Apartamento cl 2 quartos, lavanderia, garagem, Lot.Papp, naBarra

.. 1.
- R$ 290,00 ' .•- Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua Pastor Alberto Schneider,
1187-H$<270,00 , •• - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem; Rua Pastor Alberto •

Schneider, SInO -R$220,00 ..

I-Casa de madaira e/4 quartos, BWC,Rio C,erro 11'- R$ 200,00 •
- Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, RuaWolfgang Weege,

.1 perto da Malwee - R$200,00' •.- Casa de alvenaria e/3 quartos, Lot, Hosä, na Barra - R$ 300,Oe

..

Barra',Sul
Imóveis

,

FONE: (047) 372-2734

Vende

- Sítio cl 55.000;00m2, edítlcado cl uma casa em alvenaria. de 150m2,
localizado no Rio da Luz II, próximo a Sociedade Aurora, . R$
30,000,00

.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

,

�
I

Vende-se
Terreno CI 1.I30m2, casa de alvenaria de 250m2 em

Nereu Ramos, Rua Luiz Sarti, n0935
Tratar: 372.,;0691 .

.

Yende-se casa de madeira
·77m2, terreno com 460 m2

por R$ 15 mil, aceito carro
em' troca. Tratar 371-2754-

com sr' Otavio.

Vende-se terreno na Barra de
420 ln2, asfaltado

'

,por R$ 12 mil.
Tratar 371-0854.

6.
·

I' 371-7931
Irasso" Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA. VENDE'. ADMINISTRA

tos· Sui Gar Bairro Endere olPonto ReC.
,

Casa Alven. 190 3 I. Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terrenc 6.S62m2 - negocia
'Casa Alven. 152 2 - I Rau R. 467 - Lot Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 I Champaghat R. Irmão Magno, sIn° 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 98 3 I Rau R. 363.- Pró". Renascença 30.000 Aceita casa em Joinville
.Casa Alven, 170 3 2 Chico Paula < R. Francisco,de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis
Casa Alven.. 120 3 I Rio Molha R. da Gruta (8' Capela) 35.000 Parcela!Aceitacarro
Casa Alven, 60 3 I Schroeder Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 2 I Jguá Esquerdo Rua OlívÍa Pradi, 88 i 1.000 Assumir CEF (4�0,00 pl mês)
" '

Centro Ed. Athenas - 4° andar '270,000 Quitado - Todo mobiliadoApto. Pronto 273 4 2 2

Apto. Pronto 110 3 1 I Centro Ed, Jsabela - 3° andar 35.DOO + CEF - Troca por casa,
Apto. Pronto 90 2 I Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado
rApto. Pronto 92 3 Amizade Res, Amizade - 1° andar 30.000 +'CEF (30 parcelas)
Apto. Pronto 150 3 .. Centro Ed. Ana Paola 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85. 3 Centro Ed. Mathedi � Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 18,0 x 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 630 18,0 x 35.0 Azaléias Condomínio Azaléias . 32.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 480 , 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler ·16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 14,5 x 25.8 Água Verde

.

Rua Paulo Kraemer
. ío.ooo 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 RuaRoberto Zierriann (esq.) 35 . .000 Negociáveis
Lote 828 30:0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85:000 Negociáveis I Parcelado.
Lo� 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entradade R$ 2.500;00T36 x R$250,
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 960 '30,0 x 33.0 Vieiras

. Rua da Malhas Elian
.

35.000 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. apósponte 15.000 Negociáveis t. Parcelado
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - .BR 280 8.50'0 Negociáveis

.

Terreno 8000 61.'0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Lotes 465 15.0 . x 31.0 Figueira , Residencial Piazera 1 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240

,

. Loteamento . 385 . 14.0 .x 27.5 Amizade . Residencial Behling , 10.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 sem entrada - R$· 2:20,00 pl mês
Loteamento' 442 13.0 x 34.0 vilaLenzí." 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 Várias tamanhos 'Barra. Residencial Satler Diversos 20% entrada .. Saldo 36 x

Chácara 150000 '150 'x 1000.0 Schroeder Estrada Estação Celesc 65.000, Na�cente/Lagoa!Pasto/Casa

VOCÊ QUER CONSTRUIRE NÃO TEM TEMPO
- ,

..

PARA ADMINISTRAR A QBRA ???
ENTÃOPROCURE-NOS HOJE MESMO l!!
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Lar Imovels
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

, ' -.Ç;asa de alvenaria c/235m2 noLoteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor
- Casa de alvenaria a/ 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/ 146ri1? na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria.c/ 100m2 �·3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau;- Centro, aceita-secasa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2

.

- Terreno n.a Rua Francisco de Paula c/650m2
.

_ Terreno 'lO Lot. Divinópolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c!/3080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
'- Chácaraem NereuRamos 88 morgos c/casa de madeira, água e luz ,..

- Chácara em Três Rios do Norte c/23 margas, 2 casas, água e luz
-. Chácara emRibeirão Cavalo c/8 margas, água e luz
1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro 'no negócio.
Terreno no Condomino Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

..

ASSINE . Assinatura
semestral: R$.

30,00
Assinatura anual:

,R$ 50,00

'Jornal
I

CORREIO.DO
POVO

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI 00l77O-J

FONE/FAX (OA7) 372-2990
C�LULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - sc

Parecer Comercial

IncorporaçãQ.
Vende - Adn1ini�ra

.

Compra - Aluga
TERRENOS

* Terreno'defront� a Igreja Sãp Judas Tadeu com 498,75�2, - R$ 15.000,00
* Terreno no Lot Chanpagnat, com 378,00m2 - R$ 30.000,00 - negociado
* Terreno de esquina.na Rua José Theodoro Ribeiro, com 870m2 na Ilha da Figueira R$ 80.000,00 - neg
* Terreno Rua Eugênio Nicolini esquina com Rua Uniguai com 1.400m1 R$ l20.ÖOO,00' - nego ,o
�Terreno na RUa Max'Wilhern, Próx. a Rádio Jaraguá com aproximadamente 5.000,00m2 - R$ 250.000,00 - nego

o

, I \.
'".. "._

CASAS.
* Casa de alvenaria, Rua Sergipe - Ilha da Figueira, com 2 suítes, I quarto, bwc, saláde jantar, sala de TV, lavabo, biblioteca, sala
de estar, cozinha, área"de serviço, dispensa, churrasqueira, dep. completa de empregada.varanda ampla, garagem p/ 3 carros, canil.
- R$ 150.000,00 - neg.' ,', ,

"

'

"

'

* Casade Alven'. no Lot. LuizManfrini, com I suíte, I quarto, sala, bwc, lavanderia, coz., falta terminar, toda de piso com garagem,
- R$ R$ 22.000,00 negociado

'

, .

* Casa de alvenaria, próx. SupermereadoClernar, com 2,quartos, sala, coz.ilavanderia, bwc, varanda, semi acabada, bwc, dispensa,
garagem, churrasqueira - R$ 30.000,00 - nego

'

* Casa mista na Rua Joinville.de IV., com 3 quartos, sala, copa, eóz., lavanderia garagem - R$ 40.000,00 - nego (São 2 casas)
* Casa defronte-a Rua J�ão Carlos Stein, com suíte, 2 quartos, sala, copa, cozo lavanderia, dispensa, garagem, • R$ 35.000,00-
nego
* Casa na Vila Nova, com I suíte, 2 quartos, bwc, sala, coz., lavanderia, varanda, R$ 70.000,00 - nego

'

. ,

." . ,CHÁCARA
* Vende�se uma chácara com 900m2 na estrada Garibaldi, cóin I casa de al�enari.a"co� 3 quartos, 2 salas, coz., lavanderia, copa,
bwc, garagem � R$ 18.000,00 - nego

•

" APARTAMENTOS I

* Apto. no Cond. Amizade, Rua Arthur Gumz, com 2 quartos, sala, coz., bwc, lavanderia, garagem, churrasqueira coletiva - R$
18.000,00 de entrada + parcelas de R$ 34,5,00 reajustävel anualmente "

'

'

* 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 Centtal com 2 quartos, sala coz. lavanderia, garagem, bwc cR$ 48.000,00 - ótima localização.
* Apto. no Edif" Athenas, com uma .ärea de 270m2, I suíte, 3 quartos, bwc social, 2 sacadas, .salão de festas, sauna, sala de

ginástica, área de serviço,'dep. empregada, coz., biblioteca, sala, copa, piscina, garagem, FI/20arros - R$270.000,bo - neg.
o ''''_ 'ii' '"

Venha lotes no residencial Miranda, 1° loteamento c,om tratamento de esgoto, localizado à Rua
Ruà BerthaWeege, próximo ao éomérciodo sr. WigandoMeier - Lotes à vista ou flnancíados,

. '.

Construímos e Financiamos.'
'

.
'

TERRENOS ,

I
RH. 003 - Terreno e/l.540m2 : Próx,. Scar - Centro - R$ 100,000,00

IReC. 004 - Terreno cl 5. I 84m2 - Rua 199 (Vila Nova) . R$ 100,000,00
ReC. 007 - Terren� cl 85.ooo,ÖOm2 - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$ ,

60.0()0,00'
'

.

,

ReC. 008 - Terreno ci537,oom2 Loteamento VersalIes (lote nO, 053) - R$
15.000,00 ,. <

I
�:.�� 1:erren,o e/12x25,5Ó Rua Anto�iO Zielmann (G�aramirim)

R$IR'eC: 038 - Terreno cl 65 I ,50m2 Lote 91 Ana Paula R$12.000,oo
ReC. 041-

Terren,
o

e/5.38,O,48 e,1
frente p/BR280,e Rua dos

lmig.rantesR$ 60.000,00 ,

ReC. 010· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 709 cl Asfalto Rua

32(i José Narloeh R$ 15,000,00
.'

:�C;60�,�te n° 086 Loteamento Ana Paula III cl casa mista de 70m2

II',.
ReC. 031' Lote n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia;
'Água R$ 5.600,00 + 38x R$160,OO ,',

'

'

Rei. 034:· Lote n° 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x

R$180,OO, • •

.

/;,
"

ReC. 035, Lote n° 176 Loteamento Oure Verde çl casa de madeira99m2
R$ 7,500,00 + 40" R$ 170,00
ReC. 036 Lote bO 025 - Loteamento Piazera R$ 8,000,00
ReC.039 - Lote nO'059 Loteamento Constntino Pradi cl 466in2 eleasa

'I',
mista 66m2 R$ 15000,00

I
'

'

tASAS
,

'

Ref. 017 - Casa.mista cl 100m2 - Rua 209 - Francisco Hrusehka - R$
21:000.00 ""

Ref. 021 - Casa alvenaria cl 75m.2 - Ouro Verde (nova) cl financiarnento-.
R$ 32.000,00 •

'

ReC. 025 -Casa de 60m2 lote n° 180 Ana Paula IV - R$ l4,O(/O,oo

�;��casa alvenria 70m2 Rua

LU:S
Bortolini - Jaraguá Esquerdo

R$�I'ReC. 042

-,casa màdeira cl ,88m2
e uma de

al,vena,
ria de

98m2,
Rua

GOiáS,Vila Lenzi R$ 70,000,00 '

.

ReC. 03� -. 'Casa alvenaria com 95m2 - terreno e/645,OOm2 Loteamento

FredolinoMartins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00 "

"

ReC. 033· Casade Alv,tn�ria 180m2 Ricardo Mass n° 106 Nova Brasília
R$ 80,000,00

'1
1

COBERTURA·

I
Ref. 023 - Edifício Argus com:250,oom�- R$ 180,OQO,oo

LOTES FINANCIADOS
'

Loteamento Cirilo Zangheline,

LOteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nV 1594

. Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475

./

'VENDE:
CASA ALVENARIA: c/l ..suíte, 2 quartos + dep. SÃO LUÍS R$
25.000,00 + financiamento
CASAALVENARIA: cl 1 suíte, 3 quartos + dep. JGuÁ ESQUERDO.
CASA ALVENARIA: cl 4 quartos -+- dep. JGuÁ ESQUERDO R$ ..

100.000,00 ".
.

CASA�VENARIA: cl 1 suíte cl hidr. + dep. JGúÁ ESQUERDO
CASA ALVENARIA: cl 1 suíte, 2 quartos + dep. R$ 165.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos +dep. JARAGUÁ ESQUERDO
R$ 43.000,00 .

. (
CASA ALVENARIA: c/3 quartos, 2 bwc + dep. CZERNIEWICZ
CA'SA ALVENARIA: cl 3 quartos, 1 bwc '+ dep. WALTER

MARQUARDT R$ 43.000,00
.

CASAMADEIRA: c/2 quartos, l banheiro, sala, cozinha, e garagem
.

RIO MOLHA R$
.

12.000,00
CASA MADEIRA: cl 2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem
RIO MOLHA R$ 15.000,00
TERRENO: cl 1.500,00' m2 RUA WALTER MARQUARDT R$ .

58.000,00
TERRENO: cl 500,00 m2 RESIDENCIALMIRANDA R$ 7.000,00
a vista ou financiado.
TERRENO: cl 463,32 m2 VILA NOVA
TERRENO: cl 406,00 m2 VILA NOVA
TERRENO: cl 750,00 m2 VILA NOVA R$ 35.000,00
TERRENO: cl 480,00 m2 JOÃO PESSOA R$ 7.700,00

OFERTA

I

2 �omputadores 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 aparelho Fax Panasonie R$ 300,00
1 Estabilizador.BK Trusting 3,5 kva (preço a

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

.

Contato pelo fone: 372-3647.

Valorize Seu Imóvel
.

\
-

.

Instale:
'S'istema
de Alarme
Portão
Eletrônico '

vídeo Fone
Interfone

372-3090
NSEN

. "

Residencial'Tulipa .. R. Ângelo Schiochet
.

- Apto 404 clsuíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$22. 100,00 03/99 + assumir'
parcelas de condomínio de 2,04 Cub's (R$B76,56) - términopara abril/2000..

- Apto 301 clsuíte + 2 quertos e demais dependências - Entrada de R$ 24.000,00 +
assumirpa,rcelas de candomínio de 2,040 Oub'e (R$ 8,76,56) - Término previstopara

-:

abril/2000.
.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 c/ 397,8Qm2, 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 saído a combinar.
.

,

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

.

Apto c/suíte +2 quartos e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada de R$34.500,OO + assumir prestações de ondomínio
de 2,23 Cub's' (R$95S,2Q) - término previsto para 03/99

.

.

.

Apto c/suíte + 2 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada, de R$ 2S:112,OO + assumir prestações de
condomínio de 2,23 Cub's (R$ 810,40 - término previsto para 03/99.

.

,

Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari,-Iat dá Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/.300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 50,1. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.56S,37)/niês.

.
-

CASAS
- Casa alv. c/ 3 quartos, c/ 180,00m2 - Lot. Flamboyant � Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau,
- Casa alv. cl 156,00m2 + sobrado c/ 300,00m2 - Guarainirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.'
- Casamista cl 91,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 5'0.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 110,0011)2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann- João Pessoa - R$
22.000,00 -. aceita-se carro no negócio.

.

.
- Casa alv. de 165,77i112C/ suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílío Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00'
- Casa CI 150,OOm2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa cl 120,00m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dep. R. Adão Noroschny, esquina c/OttoMayer, Vila Lenzt - R$ 55.000,00
-Oasa cl 320,00m2, 4 suítes e demais dependências - Rua Lourival Zocatelli, 136 - Vila Lenzi - R$ 177.000,00

TERRENOS
- Terreno c/ 396,22m2 - Rua Éleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00 .

- Terreno cl 350,00m2 - fi. Lat. - R Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + li
parcelas de R$ 1.500,00 .

. .

.

- Terreno c/ 616,00m2 - R. Bemardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00,
- Terreno c/420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo TurismO - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/ 7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 3S.000,OO
- Terreno cl 86.000,00rJ12 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - fI$AO.OOO,OO
- Terreno c/ 6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlqs Blanck - R$
SOO.OOO,OO

.

- Terreno CI 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatubarua paralela a.Rua Felipe Mussi (Rua daPetrobrás): a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00 corrigidos pelo salário mínimo.
.

.

- Lote de esquina c/ 51 O,OOm2 - Letearnento Renascençá - R. Pref. José Bauer - Vila Bau - R$ 17.000,00
.

- Lote c/ 362,1Sm2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
.

,

.

GALPÃO INDUST81AL I COMERCIAL.
- Prédio industrial cl 3.300,00r'n2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,Obm2 - Vila Lalau - R$ SOO.OOO,OO·

. LOCAÇÃO/APTO�CASAS/SALAS
- Apto c/ 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) .

. .

- Apto'. cl O� quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Apto. amplo c/ 03 quartos e demais dep. - R. Bemardo Dombusch, 590
- Sala cl mesahíno - Av. Marecha:! 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.
- Apto com 3 quartos Ei demais dependências - Condomínio AmiZade
- Apto c/ 1 quarto e demais 'dependências s/garagem - R. Epitácio Pessoa, 421.

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

Empre�ndimentos Imobiliários Ltda. "-'
CRECI,1667-J

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266
.

' Rua Júlio Tavares de Cunha Mello. 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE E TROCA
Casas:,

"
\ '

Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS); ótimo padrão, e/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 c/90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

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

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 3Omts::da praia, no
,Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE). - R$ 50.000,00 - aceita carro. '

.

Terrenos: • ""
Terreno cl 3-.240m2, na Rua Ricardo Hass � Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

.

'De Jaraguá do 'Sul

, para
,todo o Brasil

.

- 24,h.oras -

Coleta e entregaa
,

-

.

domicílio
-

I ,

. '

j, J
�

Rua Coronel Procópio GOlf1es de
,

Oliveira, 246,
Jaraguá do Sul - sc "

Fones/Fáx: 372-0363 - 371-0091
* Ago�a com estacionamento

, privativo

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

'

- REPRESENTANTE COMERCIAL

-TÉCNICO DE LABORATÓRIO'PLENO

- DIAGRAMADOR

- FUNILEIRO
\
- VENDEDOR DE CONSÓRCIOS - COSTUREIRA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

- CALDEIRISlTA

- TORNEIRO MECÂNICO /

-,

- MODELISTA

,

� TÉCNICO DE VENDAS
,

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (pilnd. Moveleira
em Guaramirim)

- PROFESSOR DE ESPANHOL
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A HUMANA está cooosfronco. Não há nenhum
custo no cadastramento para emprego.

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

,

Associação Comercial de sua cidade.

\ '

�
HUMANA
A....DllIA EIl litt

J' ,

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

. de 1 7-11,1 , em sua sede, �m convênio com a
-

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VAlE DO ITA�OcD7 no sentido de elaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programq de

Controle M_édlqo da Soúde Ocupacional, às empresas
ossocíodos desta Entidade.

Para àtender. de forma global e concatenada a nossos

clientes, Integraram-se' os esforços técnicos da
PAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e
, HUMANA'ASSESSORIA ElVI,RH

M
,HUMANA
ASSESSORlA EM RH

_),

'.
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'Faz saber a todos quanto este edital virem Cjue se acham neste Tabelionato
para Protesto os Títulos centra:
.Adriano Murara, R Bernardo Dornbusch, 10'13, nesta
AgenorLemke, R. Rio daLuz II, s/nr., nesta

'

,

,

Alimentos Piazera Ind. Com. Rep., R Joaquim Francisco de Paula, 10'58, nesta
'Bernadete,Muchalk, Av. Mal. Castelo Branco, 230'0', Sehroeder - SC ,

Cargo Ad. de Transportes Ltda.-ME, R Joinville, 5126, nesta
Celito Borges Amaral, R Geral Itapocuzinho, s/nr., nesta' -

Claudio Horacio Chammas, R 70'3 - Camilo Andreatta, nesta
EDITAL N° 21.519 de 13-02�1998- Com. Purif. ÁguaForte Segura Ltda., R. ca. Procópio Go�es de Oliveira, 1307,

ADILSON JOSÉ PINTER E JUCELEISESTREN -

'

'nesta

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e' Corfran Com. Emp. Ltda., R. 40'2, nesta
residente na RuaB. 664,100, João Pessoa.nesta cidade, filho de Luiz Carlos Pinter eWanda D'una Repres. eCom, de Acab. Ltda., R 25 de Julho, 170', sala: 0'1, nesta
Pintei. Dorival Ortiz de Souza, R 60'3, s/nr., nesta
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na Engenharte Pinturas Ltda. R Max Wilhelm, 49, nesta
Rua B.664, 96, João Pessoa, nesta cidade, filha de José Eduardo Sestren e Carmen Lucia, Frigori Frigorífico Rio Cem> Ltda., Rod. SC-416, Km 0'5, nr .

Fernandes Sestren. 900, nesta
Funilaria Bili Júnior Ltda-Mß, 'Estrada SchroederI, s/nr., Schroeder -SC
Genesis Com. Representação Ltda., R Barão Rio Branco, 278, nesta '

Hilton Rogério Dabo, Est. Rioda Luz, s/nr., nesta,
HS Ind, e Com. Produtos Alimentícios, Estrada Braço do Sul, Km 25, Schroeder-
'�

"

Pelo presente EDITAL DÊ INTIMAÇÃO DE 'FALÊNCIA, faço saber ao

/ �ALUGUEL
, "

DETRAJES
,

\

'",

J
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

\ ,EDITAL",
, PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de
Títulos daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma
da Lei - etc.

'\

Indústria Com. Ewald Ltda., Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1484,nesta
Ines Moellmann, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 345, nesta
JT Calçados Ltda., Av. Mal, Deodoro da Fonseca, 60'1, nesta
J.T. Silva Facilitar -ME, R. A, 75., Lot. Souza, nesta
,)acira Keller,R. Antonio Bernardo Schmidt, 393, Figueira, nesta

, Joakes Calçados Ltda., R. Mal. Deodoro daFonsecà, 429, nesta
, Joares Calçados Ltda., R Mal Deodoro daFonseca, 429, s/2/3; nesta
Jocar Auto Peças Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca" 1589; nesta'
Luiza Bazar e Presentes Ltda., R. 664, nr. 76, nesta

, .Mafalda Sánson Müller, ,R. José Brunner, 25, apto.103, nesta
MareioAntonio Batista, R Fritz Bartêl, 400, sala '2, nesta
Mercadão Móveis Jundir Daufemback, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 10'67,'
nesta

,

" ,

" , ' ,
r

.
Mercado de Calço Catarinense Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 345, nesta,
Mercado de Calç. Catarinense Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 345, nesta
Olga Breithaupt Geffert, R. Preso Epit, Pessoa, 111, apto. 21; nesta

'

Papelaria Cultural Ltda., R Marechal Deodoro da Fonseca. 860', nesta'
Papelaria Cultural Ltda., R Mal.Deodoro da Fonseca, 860', nesta

,

, Posto de 'Medicamentos Rio da Luz I, Estr, Ribeirão Grande da Luz, s/nr., nesta
Regicelis Com. de Confec. Ltda., Av: Mal. Deodoro da Fonseca, 889, nesta
Renovar Decorações Ltda., R.. C.R, nre

,285, nesta
Rildo Kreis, R. Rio Molha, 04, nesta

'

RobertoWalter Gieseler, R José Emmendoerfer, 111, nesta,
'

Rodyfer Alimentos Ltda., R: Walter Marquardt, 2222, nesta
Ronise de Paula, RDomingos Rosa: s/nr., nesta
Roque Volmir Pinto, R José Marlock, 1846, nesta
Soares Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, s12/3, nesta

,

Sossego Facções Ltda., R Joinville, 2176, nesta
TingicolorResinas Sint. do Sul Ltda., R Fritz Bartei, 727, nesta
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Ltda., R Fritz Bàrtel, 727" nesta ,

'

Tissi Com. e Inst. de Mats. Eletr. Ltda., R Paulo Voltolini, s/nr., nesta
Tissi Com. e Inst. de Mats. Eletricos Ltda., R Paulo'Voltolini, S/DF., nesta

,

Toniel Machado Vieira, R Domingos Rosa, s/nr., nesta
Transp, e Rep. Transfrios Ltda., R Florianópolis, 75, nesta
Weimer Reese Cia. Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 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 0S

,
,

'

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
quenão o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

responsável pelos Títul�s abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

ofício de Protestos para serem PR_üTESTADOS no prazo da Lei se não forem

pagos.

,

Ao intimado é facultado, pagar, ou postular judicialmente a sustação de
,

protesto ao apresentar declaração deresp�sta por-escrito .. '

-,

('

Este 'EDITAL é expedido em virtude de não ter sido possível encon,r,ar o
'responsável no endereço fornecido, ,

ESP. DP. 095444 - VENCIMENTO O'5/O'8/97� VALOR: R$ 517,59,
ESP. DP. 0'93260' - VENC1MENTO 24/0'7/97 - VALOR: R$ 788,40'
ESP. DP. 104932 - VENCIMENTO 0'8/0'9/97 - VALOR: R$ 15,0'0

• ESP. DP. 10'530'0' - VENCIMENTO 0'9/0'9/97 - VALOR: R$ 10,60' '

.,'
"

'

ESP. DP. 1O'9710\. VENCIMENTO 23/0'9/97 - VALOR: R$ 18,55
" '

r .',.

ESP. DP. 10'9433.; VENCIMENTO'O'7/1O'/97 - VALOR: R$ 234,12
ESP. DP. 10'7518 - VENCIMENTO 15/0'9/97 - VALOR: R$ 15,90'
ESP.·DP. 114783 - VENCIMENTO 14/10'/97- VALOR: R$ 15,90'
ESp:· DP. 112514 - VENCiMENTO 0'6/10/97 - VALOR: R$15,9O'
ESP.,DP. 110'952 - VENCIMENTÖ 3O'/Ó9/97 - VALOR: R$23,85
DEVEDOR: MINIMERCADO DOIS AMIGOS LTDA.

DOCTÖ: CGC/ME 80'.739.543/0'0'0'2-45 '

CREDOR: PROD. ALIM:FtEISCHMANN & ROYAL LTDA.,

Na forma do Art. 883 'do Código de Processo Civil' e Decreto, Leinr. 7.6611
,

45 - Art. 10', e Provimento 16/93 da CGJSC.
1 Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 199,8.

Ilton Hoffmann

PROCLAMAS DE CASAMENTO'
. \

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial doRegistro Civil do 1 ° Distrito da Comarca
de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que comparecêram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar ós seguintes:

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.

EDITALESPECIAL DE FALÊNCIA

Tabelião Substituto

'Umd data eipecial, 'merece aipo m!,ito especial,·'
Venna connecer. ..

Lei, etc.
'

JD/Jaraguá do SOI,_ 18 de fevereiro de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Sustítute '

c.,
,

,
-

• "
· ..... "

:',

'JNacionais & lmoortodos-.

. ..

, .

Presentespara todas as datas

--'---�__::.,....- ----�

J
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Ven'de-se Gol ano 91

CL, a gasolina por
R$ 7.500,00, e vendo
Chevette ano' 86 por
R$ 3.500,00. Tratar'

973-5163:

com 4' pneus.novos.
Tratar 975-3075.

Vende-se Fusca ano

80, cor prata com .

bra1}co original da
série, a gasolina por
R$ 2.900,00. Tratar

372.,6181.

gasolina por R$
8.5QO,00, aceito

carro de menor valor.
. Tratar 371-4042 com

Sandra.
,

Vende-se Fusca ano

79, por R$ 2.700,00.
Tratar 372-2929..

Vende-se Uno CS ano

·93, com ar, completo
por R$ 8.500,00.
Tratar 973-8901.

Vende-se Chevette

ano 86� por R$
4.800,00.

Tratar 372-0563,
apôs 12:30hs com sr.

. Anselmo.

Vende-se Gol ano 95

CL!, motor 1.8, com
19.000' Km, com
alarme por R$

10.800,00. Tratar
.' 392:3076.

. Vende-se Uno ano 94

Ep, com 4 portas,
preto. Tratar:
9750852. R$
8.500,00

Vende-se Santana ano

86, 4 por.tas,
.

impecável. Tratar
371-7253 ..

Vende-se Verona ano

91, motor 1.6, a
gasolina, em bom
estado por R$ 3 mil
+ 10x R$ 408,00
fixas. Tratar 371-
0465, aceito troca.

Vende ...se Fusca ano
..

.

83, a gasolina, em
.

.

bom estado por R$ 3
mil. Tratar 376-5621
com sr. Anselmo.

Vende-se Chevette

ano 89, a gasolina
por R$ 5.200,00,
aceito troca. Tratar

372-01Í9 até 12h$.

Vende-se Verona ano

·95 GLX, motor2.0,
completo e com ar,

• l

aceito carro

menor valor

(verona ou apolo) e

vendo

Palio ano .�96 f;DX, 4
portas .

Tratar 372-1702.

Vende-se Apolo ano

90. GL, motor 1.8, a

gasolina,
cor bege por R$ 7mil.
Tratar 975-3185.

Vende-se Fusca ano

85 por R$ 3 mil.
Tratar 975-2647.'

Vende-se moto Scuter
Palio Sundow, ano 97

por R$. 1.500,00.
Tratar 372-2993 com

Patricia.

Vende-se Gol ano 87, .

Smarchas por R$ 5
.

mil. Tratar 371-3255.
Vende-se Santana ano

8'6 CD, completo e

em ótimo estado.
Tratar 371-7253.

Vende-se Pick-up
.

Willis ano 74, tração
. nas 4 rodas pc/r �$
3.500,00. Tratar 973-

3647.

Vende-se 'Ford Ka

ano 98, em 'ótimo
. estado + .

financiamento. Tratar
372-0389 com

Adriane.

Vende-se Voyage ano

S8, por R$ 5:500,00.
Tratar 373-002'1. ,.

AUTOMÓVEIS'
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo
.

Ano Cor Combo 'Opcionais
Fiesta CLX 1.3 96/96 cinza gasolina des. e limpo tras -.

Escort GLX 1.81 95/95
.

azul gasolina des. e limpo tras.

F 1000 S 94/95 branca diesel dir. h. e ar quente
Royale GL 2.0 94/94 cinza gasolina completa
Corsa Wind 1.0 . 94/95 vermelha gasolina des. ar q., limpo tras.

Caravan Comodoro SUE 88/89 marron álcool completa - ar
.

Kombi
.
93/94 branca gasolina' ,standart passeio

Fusca 1300
.

81/81 branca gasolina sedã
. Uno ELX . . 94/94 verde

.

gasolina Trio, ar q., des.

Promoção de Carnaval de 14/()2/98 a 07/03/98

Rua Reino/do Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421
Vende-se Corcel ano

76 porR$ 1 mil.

Tratar 392-3055.
Vende-se consôrcio
de Titan, com 4

parcelas pagas, não
contemplada por R$
500,00. Tratar 392-
4401, ramal39. :

Vende-se Gol ano 93

por R$ .7.500,00.
Tratar na Estrada

Nova no bar do Enio.

Vende-se Palio ano 97,
motor 1.5, cor vermelha,
com som porR$ 10mil .

"-r, 26x R$ 500,00, aceito
proposta.

Tratar 371-8010.•
Vende-sê Fusca ano

77, todo reformado e

Vende-se Saveiro ano
II

94: motor 1.8, a

Na compra do seu veículo você ganha o tanque cheio,
documentação toda em seu nome ela parcela do seu

. financiamento só para dia 09/04/98 •

.
'

.

�--------�---�-��----,
I CASA DO AUTOMOVEL

.

I
I 1
I .. AUTOPEÇAS I

I '

I I
I .. CORREIAS I

.

•. : ... ROLAMENTOS
. :

I Rua: Barão do Rio' Branco, 72
.

Jaraguä do Sul- SC' I
·1 '. Forte: 372-3675 Fax: 371-7157 I

. Latoaria, Pintura e Mecânica,

TRABALHAMOS 'COM 'SEGURADORAS
RlUa J<>i ..."ille ...º 3573
F<> ...e(047)37�-9S22

JA.RA.GU.Á. 1;»0 SUL - SC:

"PNEUMANIA "

A PROMOÇÃO QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS DA CIDADE

'NEUS, AMORTECEDORES, MOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL
....... ",.··.·,··.t,.\'i.Wútt,'u..,..,_,..,.,.,.,.,.'1nl , _
.: ,<I}jh'fe·Mf"iUI'''''''�''''''''''''''''''',JI."il'Jij

..

',;_,';·".·�,1:l�t:�'W:'�%� ,

;:;;;�-., .. .. ;>XI!i;-;;:,\�tfr,�:!W•••." .-r _

F=» .r-l E. L.J 5:»,_ ".:'.\'\1,)}i)h,�ri&})à1t�'%�." ,. ,",..._�M1IL..'Il" ..1L.

AV. GETÚLIO VARGAJ; 712 - FONE-372-1799 371-0.7.7 - �08 NOVA DIREÇÃO
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Proteção de Fibra interna, lonamarítima e.
capota de lona para todos os modelos de

• J

Píck-Up, Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro" D20 e FlOOO

.

4 - VEíCULOS. ." .'
•

G'9R'U',.Q O·Q HQtij'� . JARAGUÁ :DO SUL 20 DE FEVEREIRODE 1998
••• - ••••••••••••••••••••••••• � '

••
'

••• � .�:, ;g:if. 1:1' . .f#. -.".
'> r4 '_i HF Pk + , S! .f@ :,54 :% %� ill. W� ;i•••••••

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_ •••••

•
•

•
. �:: -':,:', """i .',

_

-

.'-,-; .. ,,...
_:<_-, -.<Wo, o', _,,;

�.:- ,;_,,',-. 'W"-' -.-,' ,!il:,,� «', )".. " .

.Moretti Automóveis dá

,Mondeo 98 de prêrnio
• I

,

AMoretti Automó- durante c onfr a tern i- felicidade
z aç

ã

o rea l iz ad a na contemplado
Sociedade Aliança, que primeiro prêmio.

I

contou corri as presenças A cada doação
da família do ganhador,' recebida na campanha, a
diretores da Moretri Moretti ·Automóv�is
Automóvei s e co nvi- acrescentou igual
dados. O 'ganhador fez a

'.

quantia. Cerca de "400
entrega de dois 'quilos de . quilos de alimentos fo

alimentos, na aquisição ram arrecadad o s e

de· um ve íc.u l o na enviados à Secretaria
\ .

·

morador da localidade Morett i Automóveis, Municipal da Farnflia,
de Rio Cerro· II. O' recebendo a cautela ein que fará a distribuição
'automóvel foi entregue . troca. S trelow teve a para famílias carentes.

veis entregou na última
sexta-feira (11). um
automóvel Mondeo

CLX 98, zero qu iIô-
· metro, ao .ganhador da

campanha de arreca

dação de alimentos
realizada recentemente

pela Ford. o prêmio.
coube a Adolar Strelow,

de ser

pelo

Divulgação.

Pilha ..ova
A americana Ford, a alemã Mercedes e a canadense :Ballard Power Systems - especialista em baterias

- 'se uniram para desenvolver um novo sistemá para gerar eletricidade como combustível.'A pilha de

·
combustível, como, as empresas chamam o dispositive, gera eletricidade através de uma reação entre

hidrogênio e oxigênio. Esta nova bateria para veículos elétricos, segundo as empresas envolvidas no

projeto, será muito superior às atuais de níquel-cádmio adotados atualmente.
As vantagens €la pilha de combustível em relaçãoàs baterias comuns é que ela' não ocupa tanto

espaço e mantém o desempenho e velocidade original dos veículos. Outra vantagem do novo sistema

apontada pelos fabricantes é que seu custo será menor que o das baterias utilizadas atualmente

pelos carros elétricos. Já a poluição também é zero. A pilha de combustível só emite vapor d' água
na atmosfera, Pelos planos das três empresas envolvidas no projeto, a pilha de combustível-começa
a ser comercializada em 2.0.04.:

.

•

(
..

, /
"_ '-..."_� _-1. .-. _

CIVEL "lO ANOS
Rua Jóinville, 2757

Fo�e: (O�7) 372�3300 ou 975-1999

CO·M,PROMlssa COM O

BOM 'TRANSPORTE.
\J '.A c .A· O
CANARINlfo
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Cesar Silva, da Boate Notre Dame, em. clima de paz e amor com a

rapaziada do Charlie Brown Ir.

. E'*J . �'N'fDN'4
'"

r:ir. A princípio, Riode Janeiro, São Paulo, Belo' Horizonte, Porto �legre e

Salvador, são as cidades que provavelmente receberão os Rolling Stones�
em abril. pela segunda vez rio País e com fãs de todas as idades, Mick Jagger
& Cia. vêm para detonar o mais puro rock 'and roll.

NI V E R
José E. Zapata Montano Jr: (21/2), Roseli Oechsler (21/2),
Ale'ssandra Vie,ira (22/2), Fernanda AJquini (23/2), Claudete

.

Ribeiro (23/2) e Rosângela Barbetta - "Dandy" (25/2).

"Procura,conviverentre pessoas que te ensinem a ca"_linhar entre as

estrelas; porém, quando encontrares a luz, não a negues aos q.ue ficaram
nas trevas" (W A. Peterson) ,

.

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

.

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

'Fone: 371-8331 .

BOlAt qlAe
Leila DeV\ise
* Trajes Sociais e Sport
* Modinha

I�Idm
CORRETORA DE SEGUROS'

371-363,3•
Rua Marina �aFrutuoso, 180 0 .

.

,

Fone/Fáx: 3n3306 q::

Jaraguá do Sul· se .g(ADi Procópio Gomes, 481

Jar�guá do Sul, 20 de fevereiro de 1998· CORREIO DÓ.POVO - 7

INFORMATIVO.CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Celine Dion (Let's Talk About Love),
Banda Eva (Ao Vivo), Netinho (Me Leva) e Top ]8. Principal
lançamento: Ozzy Osbourne (The Ozzman Cometh),

No próximo mês de abril, a cidade de São Pauló vai sediar"ur[l
evento qúe tem tudo para se transformar num dos mais importantes
do mercado fonográfico nacional: a laCDMarketShow. Idealizada

pelo produtor Jodele Larcher e por Paulo Macedo, da Innova .

Produções, e co-promovida com a Alcântara Machado Feiras de

'Negócios, a CD Marker Show vai ser realizada entre 22 e 26 de
abril no Pavilhão da Bienal, rio Parque do Ibirapuera (zona sul de

São Paulo). Larcher, um dos responsáveis pelo sucesso 'da I" CD

Expo, em 96, afirma que a capital paulista precisava de um evento

desse porte. "São Paulo é o maior mercado consumidor do País.

Estava na hora da indústria fonográfica prestar mais atenção a

iSS9". A feira terá os três primeiros dias destinados a negócios,
ficando dois abertos ao público. De acordo com Seus organizadores,
a idéia é aproveitar os três andares do Pavilhão da -Bienal para
segmentar a feira. Um dos pavimentos será pata lojas e gravadoras,
outro para a mídia especializada e um para tecnologia e produções'
alternativas. O local tem ainda um mezanino, onde será instalado
um cyber café com terminais ligados à Internet. Os investimentos
.na CD Market Show girarão em torno de ÚS$ I milhão e a

expectativa de volume de negócios é da ordem de ÚS$ 15 milhões.
(Shopping Music}

•

-JO:'LL: C I 1'1 e. i'l\ J..\_. --
•' G.Ne. eine Mueller I: Titanic." / •

• 'Horários: 14h. J7h45. 21h30 (sexta a domingo). 13h30.
17h 15. 21 h (segunda à quintá).

•
G.N e. eine Mueller 2: SpieeWurld. ,

.

Horário': 14h.
Será qUt; Ele é?, �

Horários: 16h. 18h. 20h. 22h.

• G.Ne. eine Mueller 3: Spawrr- Soldado do Inferno. ,.

. Horários: 13h30. 15h30. 17h30. 19h:lO, 21 h I�.

•

•

I ßLUMEN�U .

.

G.Ne. eine Nrumarkt l : Titanic.

•"
. Horários: 14h. ,17h45. 21h30.

G,Ne. eine Neumarkt 2: Titanic.
.

' .

Horários': 13h30, 17h. 20h30 .

•
-G.N.C: eine Neumarkt 3: Ami�tad. -.

Horanos: 15h. 18h. 21 h.
G.Ne. eine Neumarkt e: George· O Rei da Ftoresta,

Horários: 14h30, 161130.
Será que Ele é?
Horários: IR1Í30. 20h30.

. G.N.e. Gine Neumarkt 5: Spawn - Soldado do Inferno. '

• ' Horários: 13h:lO: I5h30, 17h30.'.19h30.
" Advogado do DIabo.

Horário: 21 h 15 ..

.• G.N,e. Cine Neumarkt ô: Los ,A,ngele.s. Cidade Prúi�ida.Horanos: 14h. 16h30. 19h. L I h30,
·

O que é isso Companheiro?
, Horário: 21 h.

•
'.
•

•

•

•

•

•

• ', Programação válida para o período de 20 a 26/2.
. - . - - - - - - - - '- - -

CWIZARD
®

'II

'CONVER�AÇÃO IMEDIATA

Rua Âr:'9e1o Schiochet, 144
,(Próximo ao Beira Rio)
Fone: (047) 371-3153

[IDIOMAS

Fone: 371-8024
Av.. Getúlio Vargas, 99 II

Centro - Jaraguâ do Sul , II

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

A criança e a oração
i;

i
Estamos numa época.em que

muitos gostam de chamar de
"Nova Era". Porém, a cada ano
que passa, é espantoso, senão
assustador, o número de

,

de cristãos somos nós?Como é
nossa fé? É um "costu�e" como
muitos dizem ou é algo sincero,
um encontro do crente batizado
com .seu Senhor e Salvador?

criançase adolescentes que não Contudo, muitos luteranos
,-

sabem orar e, pasmem, não protestantes (aliás, protestam
sabem sequer o nome de sua contra o quê?) para mostràrem
igreja! Talvez, - você leitor, preocupação; dizem que oram

,

- espante-se ao saber que nossa em silêncio; e que assim

igreja 'chama-se Igreja aprenderam e não conseguem
Evangélica de Confissão orar em voz alta. Paulo diz algo
Luterana no Brasil. Se isto não parecido em 1 Co. 14.16: "E, se
é novidade para você, não, se tu bendizeres apenas, em

aborreça, pois hámuitos irmãos'
'

espírito, como dirá o indouto o

na fé que não ° sabem'. Talvez I amém depois de tua ação de
, ,você queira averiguar por conta graças? Visto que não entende

própria. Não tem problema: o que dizes"; Ora, Paulo já
pergunte às pessoas que fazem conhecia este problema e nos dä

parte de nossa igreja qual é o a solução: vamos orar em voz

nome dela, e você ficará alta também, para que o
,

boquiaberto com a ignorância. próximo Ouça aquilo que
E o mais assustador é o fato de estamos conversando com

crianças do culto infantil e do Deus. Sim, cara leitora: orar é
Ensino Confirmatório que não importante para-a vida de fé. A
sabem orar! Ora, a oração é o nossa igreja ganharia muito se

alimento da alma, é a conversa' seus .membros praticassem a

com Deus. Durante o dia, há oração' com mais naturalidade
,

diversas oportunidades de � assiduidade. Não precisamos
oração: ao levantar de manhã ter medo de orar; mas sim

Qô horãrio das refeições, ao devemos cultivar este hábito
dei'tar à noite, em qualquer salutar, incentivando também

,

outromomento.Mas os cristãos nos�as crianças e adolescentes
luteranos não são muito', a fazerem coro conosco, para
chegados a uma oração. Então. que não precisemos reclamar

'podemo� perguntar: que espécie .fanto desta'juventudé que "não

LIVROS NA PRAÇA - Veja se o seu nome está nesta listagem
'.

. ,

Pouso d.os

imigrantes
,

'

Com o título acima comparecemos
na edição n" 4.132, de 13-2�98, na
-página 8, do Caderno 2, para .

,

\'

divulgar nomes que aparecem no

livro do escritor'Toni Vidal
'Jocheln, cuja capa aparece ao lado,

-

,

,que so chegou depois de fechada a
'

edição em'apreço. O livro custa R$
20,00 (sem postagem), pelo Fone
Fax (048) 24,5-1252 ou pela caixá

, "

postal l.ä, Cep 88.150-000 - Aguas
Mornas-SC.

quer nada com a religião". Na,
verdade, estareação é uma

conseqüência da vivência de fé
de nossos membros, 'a qual nós
mesmos dissemos "ora, o

alemão é frio". Pois tratemos de
nos esquentar com o fogo do'

,

Espírito Santo que Deu� nos dá

gratuitamente 'em nosso

batismo. Desta maneira

perceberemos que nessa
comunidade também será
beneficiada através de nossa fé
e que nós descobriremos dons
que estavam adormecidos em

nosso espírito. Deus quer se

revelar ao,mundo hoje, é Ele

.quer contar conosco, com nosso

testemunho. NãQ ter vergonha
de nossa fé e também procurar
testemunhá-la aos outros, '

acabando com nossa "frieza" já ,

é um bom começo,' pois cada •

, um faz parte da comunidade e

é responsável,diante de Deus

pelo bom uso de seus dons.

Assim, perceberemos que o

Espírito Santo age em' nosso

meio e, é capaz de transformar
nossa vida em algo,
verdadeiramente novo e alegre.
Que este Espírito nos

impulsione e dirija' nesta
direção.

'

'

•
MartaMoura Streppel e

pastorCarlos Roberto Streppel

evereiro de 1998

ar�ntro n� arultura, J\l�mã
n� JJaraguii nO�ul

Boletim Informativo

,

.

Wuni �initl Wll.c4�m

A partir do dia 2-de março estarão sendo oferecidas
aulas de alemão no Centro de Cultura Alemã, à Rua

,Proéópiö Gomes de Oliveira; 638. Os interessados

poderão procurar o centro, a partir desta data, das 13
horas às 22 horas e aos sábados das 8 horas ao meio

dia, falar com o sr. ,Germario Korndörfer ou pelo
telefone 372-3992.

,

Lembramos mais uma vez aos associados que, de
acordo com o edital publicado, no próximo día 26 de

fevereiro, às 18 horas, em primeira convocação, e meia
hora após, ein caso de falta de quórum na primeira
convocação, acontecerá a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA do centro, na Recreativa Duas Rodas.

, ,

Compareçam.

O Centro de CulturaAlemã também está organizando
mãis um excelente evento que, como os demais já
realizados, certamente agradará ao público. Estamos

'

falando de uni animado BAILE DO CHOPE. Aguardem
data e local.

Outras,informações podem ser obtidas com Bethe

(fone 372-9035) ou Egon (fone 372-1300).

ASSINE

,Jornal

CO'RREIO
DOPOVO
Assinatura Semestral

- R$ 30,00
Assinatura Anual

- R$ 50,00

Rua WalterMarquardt, 1i180
Fone/Fax: (047) 371-1919/

371-19441372-3363

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marco� • Piquete Estampa de Taura

Gmpo de Danças GGTerra·e Pampa"
• I

No ültimodia 14 foi realizada uma festa

gaúcha na chácara dó S.J;'. Lúcio de'Aquino
Machado, na localidade de Rio da Luz .

.

Durante a festa ocorreu a primeira
apresentação pública' do grupo de 'danças
gaúchas "Terra e Pampa", de Jaraguá do Sul.
A coordenação é do tradicionalista
Robinson Marcolla. O objetivo do grupo é

difundir a tradição gaúcha" através de

cursos de danças de salão e apresentação
de invernada artística. O grupo agradece a

presença dos senhores: Cilo Junckes,
presidente do Clube dos Cavaleiros,
Marcon, colunista deste jornal e,

principalmente, ao Lúcio, que gentilmente ,

cedeu as belas e bem cuidadasinstalações
de sua chácara para a realização deste -

evento.
. ..

VIII Rodeio Crioulo
, de 'Vaca Parada,

no CTG Laço Jaraguaense.
O Piquete Lembrança do Velho Pai, do patrão .Onézio Garcia, * Dia 7 de março, baile com Grupo

promove nos dias 7 e 8 de março, o VIII Rodeio Crioulo de Vaca Parada ... Rodeio na Sociedade Amizade. Ingresso
-, .,

'eProvasFuncionais.OlocaldasprovasénoBracinho,emSchroeder, antecipado R$ 7,00 no dia-R'S 10,00.
. .

com baile no local. Durante os dois dias, completo serviço de bar e Informações 372.-3175, com Rudolfo.
cozinha. Informações pelo teléfone: 047-'372-0019 .. Nota: os três'

.

* Grupo de .Dunç a Terra e Pampa
primeiros acampamentos receberão como prêmio 15, 10 e 5 kg de costela, promove, no período de 28 de fevereiró a

respectivamente. 21 de março, curso de dança de salão

gauchesca, com os professores Robinson e

Lucimara. O horário do curso será das

.

17h}0 às 20h30h. A formatura será no dia

21 de março com o Grupo "Os Garotos -de

Ouro", O local do curso e da formatura

,AGENDA

* Dia 4.de abril, baile com Fogo de Chão

.
,

será na Sociedade Vieirense. Informações

teZ.efon� 372-2290, com Robinson ..

. ..
. .-.

anos com 'vo-ce

1988 - 1998·

Demarchi Comércio de Carnes e FrfosLtda.

10

CaJ-r1es
.

'

". I
.

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

JARAGUÁ OO·SUL - SC
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Mícrocosmos
'fantástica aventura da

, natureza.
) Filme de Claude Nuridsany eMarie

Perennou

Um prado ao amanhecer em algum lugar
na Terra. Escondido sobre este prado está um
imenso mundo tão grande qpanto 11m planeta..
As ervas tornam-se florestas impenetráveis ...
As pedras tornam-se montanhas ... e até
mesmo a menor poça d'água é como um

oceano: O tempo passa diferente. Uma hora é
como um dia, um dia como uma'estação, uma

,

estação como uma v�da' toda.,Mas, para
aproximar-se ,deste nlUnd�;, tem-se que
aprender a silenciar e escutar seusmurmúrios.

Ganhador do Prêmio Cesar 1997, melhor
,

som, melhor fotografia, melhor trilha
" sonora, melhor montagem, e melhor

documentário.
Censura livre. 'Duração: 75 minutos.

Car:1l.a"V'a.l
. Introduzido pelos. colonizadores portugueses rLO século XVII,. com O

nome de "entrudo"; o Carnaval tinha características violentas, as
,

• I·
" "

pessoas, no início da festa, jogavam água entre si e arremessavam

limões de cera, cal e tudo o qu-e tivessem nas mãos.'
Combatido pela violência, o Carnàval �dquiriu métodos menos

agressivos, entravam em cena confetes e serpentinas que não machucam.
Com o passar dos anos, surgiram as sociedades e blocos que, ao som

.

_) ,

de tambores.. evoluiu para o que hoje vemos nas ruas e nos desfiles'{ ,

Car�aval� .. ,.., $
na Praça 98: )Seu esquenta começa aqui!

$Local: Praça Ângelo Piazera

Sábado 21/2 .. ·�.: 20 horas _ Show com a Banda In Natura

21 horas _ Desfile de Blocos
.

,

, ,

Continuação do show com a Banda Ln. Natura
?

'Domingo 2iI2.: 16 horas _ Carnaval Infantil j

com sorteio de uma bicicleta. Haverá disrribúiçâo
.

.,' .

de balas e diversos brindes..
)

, 19 horas _ Show com a Banda, Studium 7·

Terça 24/2 ....... :.20 heras '_ Show com a Banda In Natura

,.

"Italiano
de Jaraguä do Sul

,
.

SEI>E SOCIAL
ECULTURAL

, , ,

,Desde· a fundação, que almejamos ter uma

sede que possibilite 'desenvolver nossas muita!
atividades: Ensaios da Dança e Coral, Biblioteca,

I

Museu, Restaurante e ensino da Língua Italiana
'de, forma mai s efi c iente e com meno!.

,
.

dificuldadês: Em 1992, conseguimos a doação de
um terreno de 1.288 metros. quadrados, na Rua
José Marangoni, VilaNova. Em 1995, conchtírnrs
'o projeto da construção da sede com uma área de

, 662 metros quadrados. Já no início, de 1996,
iniciamos 'as obras que compreenderam a

conclusão da fundação e a colocação da primeira
laje. Em 1997, concluímos o segundo 'piso e a

cobertura.
- Para I 998, nosso propósito é de concluir o

· acabamento da parte interna para permitir o seu

, . uso em 1999, sendo que a conclusão está prevista
para o ano 2.000.

'

,

"Baco" - Deus, do vinho

Oração' aBaco
Baco nosso que estás na Adega
Lembrado seja o. teu nome

Venha a nós 0,. teu vinho,
· Mas que sejagenufno. '

Seja feita a tua vontade,
·

Na decisão.da q�antidade. ,

,

Dai-nos hoje nossá dose quotidiana.
,

Enche nossos copos, como nós
<

"
.' ".

enchemos os de outros apreciadores.
Não nos induza ao Trabalho,
Mas livrai-nos da água.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÔNICA

A morte do comendador
Certa vez, coube-me a

incumb.ência de noticiar o que
ocorria no dia 23 de novembro.

Era o ano de 1980, quando
HEINZ RODOLPHO

. KOHL.ßACH completava seu

60° ano' de existência.

Companheiros, admiradores
e amigos me alfinetavam para
fazer uma' saudação' a um ser

humano que há tantos imos vivia

entre nós.

Realizei um verdadeiro brain

storming - uma tempestade
cerebral - uni remelexo nos

I

miolos, para falar desse

personagem com quem vivíamos
semanalmente.

Sabia que era alemão. De

Berlim, do ano 1920. Sabia-o
naturalizado brasileiro, Quem sabe
até com dupla nacionalidade.

, Sabia-o casado com IlseGoetzke, .'

os filhosMilton (Neco) e oWilson

(Bibi), este que sempre me

"provocava" pela alcunha de

teatcher; para lembrar os anos da
'

Escola Técnica ."São Luís", já
casados.

. ,

Kohlbach fez-se homem em

meio a dificuldades e cOlihec�u
de perto os tempos bicudos, com

. as tropelias nas noites
curitibanas, a perseguição aos

alemães e teuto-brasileiros, a

falta de ocupação e as revoluções
periódicas, o quebra-quebra e os

saques às lojas.
Encontrou ocupação na Casa

Suissa (assim se escrevia), de
Alberto Bolliger. Os suíços
estavam excluídos da black list.

'

Mas o destino mudou a sua
'

vida.
,Um dia saltava do .trern da

Rede de Viação Paraná-Santa
Catarina, na estação de Jaraguá
do Sul, pronto para começar mais
uma etapa.'

.

Montou sua banca de rádio- '

técnico, na esquina da Bonifácio
com Preso Epitácio Pessoa.
Acertava no ramo que lhe rendeu

generosos retornos e foi até o fim
da vida o passatempo para reparar
aparelhos que estavam em estado

deplorável. Não chegou a

consertar todos. Dizia sua grande

trouxe o finado Zépi Panstein ao

meu escritório, para fazer um

contrato' bem amarrado de uma
construção.

'

'Lá diversificou, fazendo

Sabia receber como poucos. No
meio do .grande número de

admiradores, tive oportunidade,
de constatar o quanto era
conhecido e estimado.

clientela que 'só o Kohlbach era o

"doutor" para reparar o "rabo

quente", referindo-se ao rádio sem

antena.

O negócio' prosperou.
Possuindo um terreno, no hoje
Calçadão da Marechal, um dia

dínamos e motores no seu Estavam no seu velório, entre
sobrado. muitos outros, mais próximo do

O negócio cresceu de tal 'comendador, o, ainda
, forma que começou a 'construir representante de São Paulo, 'sr,
na -colina dos dias 'de hoje, Paulo Simões, o ex-representante
.sernpre produzindo motores, .em Curitiba-PR., sr. Ilton Rabi,
geradores e bombas para água.' o sr. Marcos Friedrnan, de

Em 1980, �cebia pela sua
-.

Curitiba,e o sr, Bertoldo Roesler, .'
dedicação uma distinção por de São Bento do Su), e esposas.
fabricar o melhor moror que trabalharam com o.falecido
brasileiro. Punha no bolso os

'

Kohlbach, na Casa Suissa, em
Curitiba, os dois últimos tiveram
também oportunidade de
trabalhar com o já finado Ewaldo
Bernardo Schmöckel, meu'

saudoso irmão, que deixou este

mundo e que resultou num livro,
"Lembras-te, mano?", pois, meu
irmão só conheceu um patrão - o

sr, Alberto Bol li ger
'

e seu

sucessor "Bubi".

Todos compareceram ao seu

sepultamento, não respeitando
distâncias, para prestar a última

homenagem a um amigo do
batente.

Tenho certeza que lá onde
está o "nosso" comendador, deve
ter ficado comovido. Kohlbach
foi um gênio do seu tempo.

Em nome do Clube Atlético

Baependi, do Rotary Club local,
do HÁS de Ouro" e do seu largo
círculo, de amizades,
apresentamos condolências à

família, na certeza de que ele

acompanhará, na "Vida da vida

que a gente leva", o hino - "Wir

singen' dem Kohlbach ein Lied,
ein wunderschoenes" Lied",
Adeus, companheiro!

GutHoli, Kohlbach ! E todos
os nove! (EVS).

melhores estrangeiros.
Tempos depois tomou o

controle' da Companhia
Máquinas Famac.

Hoje, ,é uma das grandes
fortunas do,Município. '

A sociedade o reconheceu.
Distribuiu convenientemente dos

lucros. gerados das empresas"
aproveitando os incentivos para
entidades de ensino e cultura e

, "

,foi agraciado pela Ordem do

'Albatroz, no grau de
Comendador.

Em Jaraguá do Sul, pertenceu
ao Rotary Club de Jaraguá do Sul,
do qual era sócio veterano. Do

Clube Atlético Baependi (antiga
Sociedade A-tiradores "Jaraguä")
ao longo de quase 50 anos.

Era sócio do' "Ás de Ouro"
Boliche Clube, filiado ao C.A.B.,
que este ano completa .o .seu
cinqüentenário. Tinha seu

círculo de amizade bem
cimentado. Homem simples no

trato diário, sabia cultivar
amizades duradouras.

Sónão escreveu um livro, que
me prometeu, Não faz mal.

Chegar até onde chegou, poucos
têm o privilégio dessa 'regalia.

A família em luto do amado Comendador

HEINZ R. KOHLBACH
agradece, sensibilizada, aos parentes e amigos, Relas inúmeras
manifestações de apreço e consolo recebidas das mais diversas
formas: com palavras escritas, fanadas, irradiadas, como também
enviando coroas de flores. E agradece, especialmente, aos que nos

honraram com sua presença no velório e aos que, conosco,"
acompanharam o féretro à sua derradeira morada.

Agradece também, de forma deveras especial, ao DO. Pároco
da Comunidade São Sebastião, Padre João Boeng, que,

com suas palavras, soube enaltecer os atos terrenos do falecido
e espiritualmente confortar e aconselhar toda a

,

família e a todos os presentes.
Atamflia convidaamigos e parentes para a Missa de Sétimo Dia,

,

que será celebrada no dia 20/02/98, às 19:00 horas;
na Paróquia São Sebastião:, '

,',

Desde já, antecipa agradecimentos pela participação de todos
em mais este ato de fé cristã e apreço ao nosso

,

amado Heinz Kohlbach. :
'
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Quarrdo airmandade fala rrrais alto
VIVÊNCIA SOCIAL

,;Rio Cerro - No passado própria, coincidentemente
25 de janeiro do corrente dentro de uma área onde

ano, realizou-se nas hoje é a sede da"Aliança".'
,dependên'cias da Socie- Erri 1970, a Lyra' da
'dade Esportiva ,e Aurora; como toda'
Recreativa "ALIANÇA",'a instituição, chegou ao seu

,

sucessora da antiga socie- ponto mais altoe entrou em
dade "Gemuetl ichke.it", decadência por falta de

que tinha' sede na entrada integrantes que conheces

para o Ribeirão Aurora, sern música e tocassem

um encontro de velhos instrumentos e os tempos se

amigos. passaram, morrendo' os
O antigo grupo, que principais líderes.

formou a Banda Lyra da Eis' que, agora, 9s
Aurora e que fez os maiores remanescentes da "Lyra" e

sucessos em Rio' Cerro, da "Bandinha da Aurora",
,

Jaraguá, Santa Catarina e nó chegararri a um acordo,
Brasll (inclusive participou "

para doar aquela área à
de muitos festivais da ,atual SER Aliança, e isto
Cerveja, no Rio de Janeiro)", feito, passada a escritura,
pelo sucesso e pensando no realizou-se a confrater
futuro; um dia comprou um nização, em que falou mais
chão para construir' a sede ,alto a irmandade.

'

A foto mostra 'os

remanescentes daqueles
dois grupos musicais"
exibindo orgulhosamente'

SOCIEDADE

Os aniversários' de

MariaTosé eSarnuel
o distinto, casal de

nossa sociedade, sra.

Maria Josédos Santos de

Carva.lho, cantadora, e o
sr. Samuel Coimbra de

Carvalho, engenheiro
mecânico, supervisar de

manutenção, da unidade

"Fazenda Sant'Ana", do '

grupo Fleischmann

Royal, de Rio Cerro II,
tem a felicidade de

.

festejar suas datas

genetliacas, juntas, pois,
Maria José aniversaria

no dia ·13' de fevereiro e

Samuel segue no dia ]4.
'

Assim, de acordo com a Rodrigues Leite, de identificaram coma terra

praxe, realiraram uma . Itaperuna-RJ, recebereste

r�cepção para amigos, exemplar do CORREIO DO

em seu apartamento, que POVO, certamente ficará
foi até altas horas. muito alegre em saber que

Quando a dra. Zilá '

seus conterrâneos já se

catarinense.

Parabéns à .sra. Maria

, José e ao Samuel, com

votos demuitasfelicidades.
'(EVS)

evereiro de 1998.

os seus títulos patri
.moniais, numa dernons
tração de como se pode
agir num caso desses em

,que todos
beneficiados.

exemplo a ser

(EY.S)

Mobiliar Haus entrega
caminhão de móveis

É com satisfação que informamos a toda população
de Jaraguá do Sul e região, que o sorteio .do caminhão V
de móveis da Mobiliar Haus foi um sucesso.

O cupom sorteado, foi o do sr. Natalino Valcanaia,
residente na Rua Henrique Friedmann, 439, nc E

'Município de Guaramirim.
,

.

, '�
Foram distribuídos mais de 150.000 cupons; sendo

que apromoção teve início dia no 15.10.97, até 14.2.98,

s�ndo o sorteio realizado nesta mesma data na parte da
ca

manhã, na loja d� Marechal, 'onde foram distribuídos
centenas de litros de chope e música ao vivo para m

,. ,

danimar a festa. ,

A Mobiliar Haus agradece aos clientes, forneçedores �e
- e amigos' que de alguma forma participaram do

Oprocesso.
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rismaira Rau; filha de
aldemar e Magda âa Silvá
ou, curtindo a aprovação no,
'vestibo II para o curso de

erviço Social, em Curitiba

OFICINA' DE ARTE - já
reiniciou os seus trabalhos e

está'com matrículas abertas.
Agora contando também com
atalentosa artista plástica Du

"

Jahnke, que passará seus

Conhecimentos aos novos

talentos. Na próxima quarta
feira (25), às 19 hor�'s,
abertura da exposição de
Humberto Soares, cartunista,
que apresentará seus

trabalhos ligados à natureza
e seres mitológicos,
acompanhado do violinista
GUiI�e�mo Santiago. Em

iIlarço, 'a oficina receberá as

obras de Bere Wiest.
'

Comemora idade nova na

segunda-feira (23), Fernanda
Alquini. Cumprimentos dos
pais Celso e Julieta Alquini,
e das irmãs Juliana e'
Micheie

NIVER - Simone Andréatta
.recebeu marcante homenagem
no seu aniversário, na última
segunda-feira (16), dos
familiares e amigos. Parabéns.

Zenaide Zilinscki e Sirione da Costa Henkemaier; felizes
ganhadores ãos dois Corsa (sorteio äe 616), dapromoção Casa,
Carro e Alegria; do Breithaupt

• Curta o Carnaval pra valer, mas lembre-se que álcool e direção
não combinam. Se dirigir, não beba. S,< beber, não dirija.

'IVagel.' · S----, -Ja-ra...g-u-á-d-o-S-ul-,_20_d_e_'fi_ev_e_re_ir�o_d_e_1_99_8_-_C_O�RRE_'I_O_OO_PO_VO_-9
.

ii í1:\, ANIVERSARIO - comemora

, cl'.1 ll\"" idade nova na próxima segunda-

S \) feira (23), Jordana Mara Sousa

Bona, em torno' de mil

cumprimentos.

lOS - a transmissão voluntária

involuntária do vírus da Aids

sará a ser crime punido com

nas que variam de três meses

dois anos de prisão.. A
omissão Especial doMinistério
a Justiça, que estuda a

formulação do Código Penal aprovou a proposta, por unanimidade,
até o próximo mês ela deverá ser transformada em anteprojeto.
erá crime a transmissão sexual ou Por transfusão de sangue. Essa

odificação do código aplica-se a outras doenças graves e

ontagiosas. O assédio sexual poderá ser incluído 'COIpO crime de
onstrangimento ilegal com punição de seis m�ses a dois anos de

ODAS - o casaI Bário e Berta Tecilla comemorou 25 anos de feliz

atrimônio, na última terça-feira (17). A festa foi corri familiares e
'

igos. Parabéns,
LIDNHOS - no auge de seus 60 anos bem vividos, Tina Turner

esbancou a alajovem e foi eleita a dona do mais belo parde pernas
, os Estados Unidos, n�ma pesquisa feita por um fabricante demeias.
Entre os homens, o escolhido foi ogrisalho Richard Gere. Ocupando
honrosos' segundos e terceiros lugares está uma turmaigualmente
bem torneada, porém mais tenra: Brooke Shields e Mariah Carey,
eorge Clooney e John Kennedy Jr..

ANITA' GARIBALDI - a heróica vida da jovem revolucionária
catarinense Anita Garibaldi está sendo adaptada para o cinema.

posado herói italianoGiuseppeGaribaldi, ela participou, na primeira,
metade do século passado, da Revolução Farroupilha, no RioGrande
doSuI, e'da guerra da unificação da Itália, A obra será rodada 1:10

Brasil, Uruguai e Itália � deve chegar às telas no início do ano que
vem.

• Com a chegada do Cru-naval, o País perderá pelo menos quatro
,

dias de produção. Sem contar que, em algumas cidades (Rio de
Janeiro, São Paulo e Salvador), a maioria vive fevereiro em função
da folia de Momo. Aqui em Jaraguá do Sul, algumas escolas

param, os bancos fecham e muita gente vai pro litoral.
'

• ChurrascariaGarfo e Bombacha (Portal de Jaraguá) sempre uma
ótima opção para saborear as melhores carnes com aquele
gostinho dos pampas. Todas as semanas, à noite;'música ao'

vivo, e o tradicional arroz de carreteiro. A direção é dos irmãos
Tatoe Rui.

.
-

• Schopping Club promove supercarnaval hoje (20), amanhã (21) e
terça-feira (24), comMak Som e a Banda Transamérica. Domingo
(22), no Vitória, agito em dose dupla, Mak Som e Ba�da
Transamérica. ,.

' ,

• Foi realizada na tarde de ontem (19), a cerimônia de passagem de
comando da 3· Companhia de PolíciaMilitar, do capitão Rogério
Luiz Kumlehn ao capitão Amarildq.de Assis Alves e igualmente
a formatura do curso de Formação de Soldados, Turma Cabo
Otávio' Filia. Foi no Quartel da 38 Cia. PM, com grande

, prestigiamento,

• Columbia Danceteria promove amanhã (21), a superfesta da
"Banheira do Gugu", com a estonteante JenniferGarcia, capa da
revista Sexy, e o ator do SBT, Leandro Seguro. Vale participar,
Você poderá ser convidado para tomar urrr.banho com eles. A
Colúmbia fica em Schroeder,

'

• Vereador dr. Moacir Bertoldi está distribuindo em todos os can

tos da cidade,lo/der com todos os seus trabalhos no Legislativo
jaraguaense, durante o ano de,1997. Todas as indicações, projetos,
ofícios e pronunciamentos na tribuna da Câmara, estão citados.
Belo trabalho.

• Ênio Bozzano Jr. foi () grande campeão do Circuito Ginástico de
Xadrez, realizado no Clube Ginástico, de 13 a 15 deste mês, em
Joinville. Participaram 36 enxadristas de Joinville, Lages e Jaraguá

, do Sul. Valeu garoto.

• Pizzaria Brega e Chique (Barão do Rio Branco) serve diariamente
, pizzas, lanches, calzones, lazanhas, canelones, beirut'e,
panquecas, carnes e aquele chope estupidamente gelado. Vale
conferir.

'
' ,

• Centro Técnico de CelinaCabeleireiros está com inscrições abertas
para o curso básico completo, com especialização em cortes,
químicas, escovas, penteados, permanentes afros e outros. O
curso terá início no dia 3 demarço, das'19h30 às 22h30. Informações
e inscrições em CeJina Cabeleireiros, Rua Jacob Buch;120 (ao
.lado do Besc) ou pelo telefone 371�9()J4.:,

• Danceteria Paládio promove, três noitadas de Carnaval com a

Banda Menino de Ouro e o agito do Dl da Paládio. Hoje (20),
abertura do Carnaval, amanhã (21) escolha da Rainha do Carnaval
e terça-feira (24), encerramento com escolha damelhor fantasia e

melhor bloco.

• Texas Grill Bar a melhor.opção em carnes chapeadas. Picanha,
alcatra, ovelha, frango, além de pizzas e petiscos, com música ao

vivo todas às noites. O Texas Grill fica na Rua Walter Marquardt,
1,778. .

,"

• Sociedade 25 de Julho promove domingo (22) soirée a partir
das 19h30. Você vai dançar e se divertir ao som do Musical
Menino de Ouro, com ingresso custando apenas R$ 1,00 até às
20 horas. Ônibus às 18 horas do Centro.

.

'. Smurf's Lanches inovando cada vez mais. Agora você saboreia
os deliciosos lanches, com a qualidade Smurf's, e ganha uma

locação grátis na Hobby Video, de segundas à sextas-ferras.
'

I

• Padre Jorge (de Guamiranga) está seguindo para Joinville, onde
continuará com suas celebrações e bênção de cura. Ele atende
convite do bispo dom Orlando Brandes.

• Será que o nov� C�digo de Trânsito está valendo também'
para os motoristas da Engepasa? Os caminhões que são
,responsáveis pela coleta de lixo, estão voarido baixo. A
reclamação é geral.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 10 - GERAL ."'.,. ,con.nu.l..O ..,llO.,.nOl.Z;O.,·· JARAGUÁ DO SUL 20 DE FEVERE!RO DE 1998
\. ••••••••

'

••••••••••,
••••••••••••••.•.••••• e,••

'•••••• - .••••• e-e. � •••• "l'••�n��: t.w.�.m�!lK.Jh,iJ1.-�"···································· ., '

.

.

E:;:6����i���:�::�:S���;:uO ���·��CG�®···;·······'······:···�····i.
,

.

----�----------------------------.

Empresas de'Gupramirim 'querem ocorturizar o estudo aos funcionários:
,
incentivo viso oqualificação da mão-de-obra

'Guaramirim - A Aciàg_
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de .

Guaramirim) está sollclten
do a instalação do curso

Supletivo de 2° Grau no

Município. A entidade já
.

encaminhou reivindicações
neste sentido à Fundação
Cctorlnense de Ensino, liga
da

-

à Fiesc (FederaçãO das
,

Indústrias de Santa Catari
na), e ao Conselho Estadu
al de Educação, na expec
tativa de que se confirme'
uma ou. outra olternotlvo.
HOje, a ctdcde- só conta
com o ensino Supletivdde .

l° �rau.
O presidente da Acloq.

,

AdrLano Zimmermann, es
teve quorto-telro (18) em
Florianópolis; tentando con
seguir recursos do FAT (Fun
do de Amparo' ao Traba

.lhocor) poro viabilizar a pro
posta. Zimmermann disse
que existe o consenso entre
os ernpresóríos. de exigir es-

" colaridade de 1 ° Grau,'para
a' contràtàção de mão-de-

,

obra, a partir deste ono. e

formaçãode nível médio (2°
Gràu) a portlrdo ano que
vem,

Segundo .ele. "esta é
uma tendência irreversível
nos elos atuais, imposta pela

'Rec;ursos: projeto terá auxílio financeiro dO'FAT
,

evolução tecnológica, que
exige empresas cada vez .

. .

mais competitivas". Ele'

aponta como exemplo os

requisitos que já existem na

ooncessão da ISO 9000 e
.

ISO 14000. Na opinião dele,
só poderão se tornar com
petitivds as empresas que
tiverem funcionários qualifi-
cados.

.

A intenção é instalar no
cidade um curso Supletivo.
Modularizado, que possibili
ta a eürrmoçôo das discipli
nas otrovés de módulos. "O

curso também poderá ser

itinerante, para ser levado'

para as empresas", disse
zimmermann.A reunião da

Aciag da última segunda- ,

feira (16) contou com a

presença da secretór!o
municipal de Educcição e

Cultura, Maria Lúcia Ri
chard, com 'quem a pro-

, posta foi discutida.
De acordo com estírno

tiva da Aciag, existem no

Município,' pelo menos 800
trabalhadores interessados
no curso.

Cursos de Odontoloqlo ,6 ryledicind
tozern inscrições através do Supro
Itajcií e atumericu - Até a'

próxima sexta-feira (27) es-
•

tarão abertas as inscrições
poro os cursos de Medicina, da .

Univali (Universidade do Vale
do Itajaj), e de ooontoioçlo.
da Furb (Fundação Univer
sidade Regional d� 81u,":
manou), Os cursos estão sen

do oferecidos através do Supra
- Sistema 'Universitário Prova por
Área, Exlstarn 30 vagas em

cada curso. corn.perlodo inte

gral de atividades.
Os interessados poderöo

conseguir o Manual dó Candi
dato, no volor de RS 67,00" in-'
clulndo a taxa de lnscrlçôo.
nas agências da CH (Caixa
Econômica Federal) de Blu
rnenou. Ifajaí" Curitiba, Flori

anópolis e São Paulo, Nas mes
mas cidades tornbérn estão
funcionando postos de reco
lhlrnento das fichas d.e, ins

crições.
A inscrição só será consi

derada efetivada com a en

trega da respectivo ficha, O
candidato deverá ficar com

o canhoto destacável. co-.
rimbado e rubricado, As ins
crições também poderão
ser feitas por terceiros,

.
através de procuroçöo do
candidato, A ficha também.

'

poderá ser entregue por
�

uma terceira pessoa; desde
que esteja assinada pelo
candidato e contenha to
tografia 5 � 7, do mesmo.
colada no verso. Outras in

tcrmoçöes podem ser con

seguidas pelo telefona (Oll)
607-9'143,

.

. ...'.,"
LOB e Ensino Medio

.

A nova Lei de Oiretrize} e Bases (LOB); ao
or�anizar a eoucoçõo qacional, reservo uma
se�o' própria para o Ensino Médio ..

'

,

Conforme a Lein° 9394/96 drtigo 36,'0 Ensino
Mé-dlo passa 'o cuidar mais 'do currfculo.. dos
conteúdos proqrornótlcos e, das metodologias .

buscando r.esgatar sua identidade, otuclrnenn,
tão desqostodo. Sendo csslrn. o curso possoró a

ser tratado com, mais tlexlbtlldode. oferecendo
duas opções poro o educando: formação geral
ou.proflsstonotlzonte.

.

O educando poderá optar por 'cursar o Ensino
Médio, ou, Ensino Médio parolelo com o

proflsslonollzonte em instituição especializada, ou

cindo. o Ensino Médio (três anos) e posterlorrnents
o profissionalizante, ( -l- dois anos).

A proposta prevê um currículo nacional
unificado de 1.800 horas :e_ mais 600 horas
compostas por disciplinas optativas, Contudo.
corre-se o risco de dar continuida-de dO que

An,é_sio Teixeira já ch<?�a�a de dualismo, num

sistema de educação- excl_udente:. somente
poucos alcançam as universidades, enquanto as

cornodes rnols populares ocúporn as vagos dos
cursos protlsstonollzontes.

.

atendendo às

exigências do mercado de trabalho.
.

Para isso a organização didática do Ensino
Médio haverá de ter urno flexibilidade na

efetivação do currlculo o fim de atender "às
diversificadas otívtdodes dos educadores".

_

Para que haja sucesso. o protessor precisa
.odotcr uma nova postura que'leve o educando
a' compreender clorornente es- princípios
cien'tíficos e tecnológicos que' presidem a

produção moderna. Portento-o professor deverá
uma visão global para qUe possa conduzir

eficazmente e de forma tnterdlsctpllnor, dotando
os educandos de todo o conhecimento
necessário poro poder competir no mercado de
trobolho com' igualdade Je nele permanecer
crescendo, como também dotar de forma
eficiente os que desejam ing'ressar na Educoçöc
Superior.

Paro que a nova LOB se concretize em seuS

ideais, faz-se necessário um ccrnpromettrnentc
por parte dos g'overnantes, da família e da
sociedade como um todo.

Texto produzido pelos' olunos da 5° José de

Pedagogia - 1 ° semestre, de 1998/FerJ. 1>

Professoro: Leonlr Ressati Alves

To�as as 4as feiras temos rodízio de pizz�s
PIZ'ZAS -'LANCHES'- CARNES _ MASSAS,

)

Disk Pizza - Na compra de ume pizza grande você g�nh� um cupom.
Junte 10 cupons e troque por uma pi�zâ de quatqueraabor.

Promoção valida sómente. para o Disk Pizza ..

Rua BarãQ do Rio Bra.nco, 58 (Antigo BodegÇl) .
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ênlo PadllhaPilho
Lata d'água na cabeça
Uma grande bobagem tornou conta de Sant� Catarina e

está deixando a Celesc de' cabelo em pé: a febre da garrafa'
de água em cima do caixa do medidor de energia, com o

objetivo de provocar reouçöo do COhsumo.
'

Seria engraçado, SI? não fosse perigoso: tanta gl?nte boa
queimando pestanas por esse mundo a fora. Estudos e

desenvolvimentos tecnológicos. Prêmios acadêmicos, centenas
e Il!ilhares de professores, cientistas e engenheiros Perseguindo
a fórmula da economia de energia elétrica e, de repente, BUM,
um simples .litro de plástico, cheio de água, colocado sobre a

caixa do medidor de energia resolve todo o problema. '

Economia garantida,de até 30 % na conta de luz.
Fico imaginando a cena do sujeito que inventou essa plodo:

vejo o fulano cuidando de molhar sues plantinhas no jardim (em
Floria.nópolis, najuralmente, terro de gente espirituosa). Colher
de jardineiro, balde com orélo. algumas garrafas -corn água,
sementes, borrifador... Terminado o serviço recolhe tudo,
'guarda os ferramentas e, o material. Mas esquece a garrafa,
ainda cheia de água, sobre a caixa de energia. ,

No dia seguinte um vizinho (de quem nosso jardineiro não

gosta multo.por ser muito intrometido e inconveniente) estico
o pescoço e pergunta: "Pró que é que.serve essa garrafa com
água, em cima do relógio de luz?"

Nos�o jardineiro, sern saco pro maiores explicações, ctochc
essa: "E pro economizar energia elétrica".

.

O vizinho, tolo, acredita e pede mais detalhes. O jardineiro,
curtindo a sotístoçöo de poder fazer o outro de bobo, espicha
a conversa. Diz que a água da garrafa a�e sobre o circuito
elétrico do medidor provocando um retardo na meoíçõo e que,
no finál do mês, a conta já vem com uma redução de, no
mínimo, 25%. Mas pode chegar a 30 ou 35%,..

O vizinho, no mesmo dia coloco uma garrafa ce águG sobre
o medidor e fica todo esperançoso. Auto sugestionado com a

perspectiva de econornízor energia, passa a prestar otençöo
em coisas que antes passavam desapercebidas como o

tamanho do banho no chuveiro, as luzes que ficovàm acesas

sern necessidades, o ferro de passar roupa, enfim eS$QS coisas

que compõem a taxa "normal" do cesperôíclo nosso de cada
dia.

'

No final do mês, por conseqúêncío. a conta vem, realmente
com alguma reduçöo .. Não tão grande como a prevista, é
claro. Mas, como a gente sempre acredita naq\,lilo que quer
ocredítor uma redução de 12% pode perfeitamente aumentar
um pouquinho em cedo conversa e chegar facilmente aos 30%

desejados.
'

E a história vai passando de um para outro, e desse outro
poro outros dois e vai se multiplicando como praga, sem que
ninguém mais se preocupe em perguntar porque diabos uma

garrafa de água teria qualquer interferência em um circuitO

eletromagnético ou eletrônico (o medidor de energia).
.

A Celesc (dona, do medidor) está preocupada com muita
razão: uma garrafa de água em cima oecodo uma das caixas
dos medidores que existem espalhados em Santa Catarina,
multiplica por um milhâo es possibilidades de curto-circuitos e

outros acidentes que podem danificaros equipamentos, o que
significa, além de problemas graves para os próprios usuários,
prejuízo financeiro garantido.

'

Se você td,mbém já entrou nessa corrente da tolice, corre lá
foro. jogue fora aquela garrafa inútil, evite acidentes e escape
de pagar'este mico. "

Mas conttnue atento ao consumo dá eletricidade: O
resultado, no final do mês, será o mésmo, com ou sem a garrafa
de água. '

Y.k'Z«::Wjv-&:zmiwj;,1i!�,�):>%:>::@;';W@';'M%::";:$;f},m:::�r'::::%:jN:;:};::"B*�!::;�:'·':::::fi·i%s:m"$�'mW$:'$.t,�*�,:::::m:::'t"®1}�!t:...:@:r,<W;':i�:�.Wf:�:'>·��TIi!&if��
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Bananicultores debatem os
,

"

problemos do comercialização
-------------�----��----�--------

Agricultores. querem'eliminar a ação dos intermediários; encontro foi
realizado na terça-feira, em GuarCJmirim

Guaramirim - Cerca de
70 pessoas, entre técnicos e
dirigentes de entidades re

presentativas da bananicul
ruro. participaram, no terça
feira (17), de encontro orço
nizado pela Ascaban (Asso-

, cloçõo Catarinense de '80-
nonicultores) para debater
os problemas de cornerclo
lização da banana. Segun
do o secretário da asso

ciação, Alclboldo Pereira
Germann, só diminuindo ou

eliminando á participaçãó
dos intermediários na co

mercialização da fruta, os
produtores. conseguirão
melhores preços.

.

- A banana passa poraté
cinco atravessadores antes

,

de chegcir ao consumidor -

disse Germann, destacan
do que. o agricultor perde
muito com isso.

'

Segundo ele, se o produ
tor fizer contato direto com
o mereceo. Vai conseguir
agregar maior valor paro o

produto. Germann consi
dera os atuais preços de
meréado da banana "avil
tantes" . Os produtores estão
'�ntregando o'produto por
RS 1,00 o quilo, embora o

custo de produção não
fique por menos de RS 1,80,
afirmou. "

- A conseqüência da '

ausência de lucratividade é
.

que muitas famflias estão
deixando o atividade e mi

grando para as cidades em
buscas .de oportunidades
,de trabalho nas fábricds =,

lamentou..
. Ge.rmann' considerou
ainda mais preocupante o

foto de que muitos procu-:
tores estão abandonando
as práticas necessárias para
o êxito da atividade, como
as adubações e pulverizo-

'

, çöes. indispensáveis para o
.

contr.ole de pragas e

doenças. "Os produtores
estöo descapitalizadas e

sem condições financeiras
para desenvolver as práti
cas tecnológicas re

comendadas. E um retro
cesso", alertou.'

O' agrõnomo Admir Ta-

Venda: bananlcuttore« querem sermais competentes,

deo de Souza, do Instituto
de Planejamento Agrícola
de Santa ,Catarina, profe
riu a polestro d� abertura

. do encontro, falando so-.
bre "A situação da comer

ctotlzcçöo da banana no .

.pertodo do Plano Real".
Outro polestronte foi Luiz
Alberto Lichtemberger, da

'

,Epagri (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agrícola e Ex
tensão.' Rural de Santa
Cotcrlno) que abordou o

tema "Iniciativas bem
sucedidas de orqonlzcrçöo
dos produtores no Brasil e

,

no mundo." Os produtores
também formaram grupos
para adiscussão do tema.

Desde· 1975

,Seguros.Garcia- ...)
.

I CORRETORA'

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCI9NAIS .

"

Rua Exp. Gumercindo dá Silva, 90
1Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371-1· 788

.corn.br
.'.:

Sobre aascolaSobre o Curso
* 95% do tempo de aula é conversação
* O curso é preparatório para o vestibular
* Turma de no máximo 6 alunos, ou aulas individuais
* Curso de imersão' nos Estados Unidos de 1,-2 ou 3 meses

* Ô curso inicia-se quando você quiser
* Inglês para crianças a partir de 8 anos

Temos também curso' de Aula Demonserajãva Grátis
,

.

Rua Ângelo Schiochet, 118 (continuaçãoda Reinoldo Rau) - Jaraguâ do Sul- SC - Fone/Fax (047)371-7665.

413':V-
Espanhol

* Salas amplas, equipadas com cadeiras especiais e

ar condicionado
* Sala de áudio

,

* Professeres especializados
* Revolucionário método de' Aprendizagem
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Apenas seis .alunos atendem

apelo da campanha do MEC
Samae inicia

'.
a construção do

.
'

sistema ,de esgotos em rnorço
--------------------�--�-------�-

Etapa inicial äo projeto consistirá na construção da primeira estação de
fratamento no Bairro Amizade e de 60mil mettos de rede

jaraguá do Sul - O Samae

(ServlçoAutônomo Municipal
de Água e' Esgoto) ,

deverá
iniciar em março o primeira
etapa do sistema de esgotos •

, dacldooe. Serão construídas
a Esíoçöo de Tratamento no

Bairro Amizade, próximo da
Rodovia BR-280, e a rede de
60 mil metros de tubulações.
A rede vai passar pelos boir
ros Amizade, Água Verde e

'

Chico de Paulo.-Cerca de 16
mil moradores serão atendi
dos. Esta primeira etapa de
verá ser concluída até outu
'bro, e exigirá investimento de'
1<$ 181.326,30, A empresa
Angaí Engenharia e _Em
preendlrnentos, de Ponta
Grossa (PR), foi a vencedoro
da licitação.

- A segunda estação de
tratamento, na etapa
seguinte do projeto, será
construídp na Ilha da Figuei
ra =, onteclpou o oretor-oo

, Sornoe. Nelson Klitzke, acres�
,

centando que estão previs
tas as construções de qua
tro estações de 'trotornento.

Edson JunkeSlCP

Recurso: laboratório prestará serviços para as empresas

Klltzke informou ainda serviços para terceiros.

que a partir de março tam- Segundo Klitzke, atual
bérn entrará em operação mente as empresas locais
o Loborotórlode Análise de precisam recorrer com

Efluentes do Samoe. A uni- freqüência aos laboratórios
dade foi instalada próxima 'de outras cidades poro con

da Estoçöo de Tratamento I' seguir as análises .de efluen
e, custou RS 60 mil. Com a teso "Com amstoioçöo desse
instalação do loborótórlo. o laboratório o próprloSomoe
Samae nöo 'só atenderá a terá condlções de" prestar
demanda interna de análi- esse serviço, atendendo com
ses, mas também terá mais agilidade e menor cus�"
condlções de prestar to", garan,tiu <? diretor.

.

Pro�c>n 1c)�ClI· t(9rn
/

c:;'C)orde'no,dc>'r
Jaraguá do Sul - O ad-

,

vogado Mauro Mafud é o

novo responsável pelo Pro
con (Programa Estàdual de
Proteção e Orientação ao

Consumidor), em substituição
� advogada Lucélia Araldi,
que vinha respondendo pelO'

.

setor desde. agosto do ano'
- passado,

") �STADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

. COMARC-:\DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO

O DOUTOR CÁSSIO JOSÉ LEBARBENCHON ANGULSKI, MM. JUIZ
DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2" VARA CÍVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE S�NTA CATARINA, N:t\ FORMA DA

LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou

ainda a quem interessar possa, que no dia 04/03/98, às 14:3,0 horas, realizar
se-á no átrio do Edifício do Fórum, o leilão dofs) bem(ns) penhoradoís) AOS

autos da ação executiva n° 3696000867.1, em que é exeqüenteBanco Itaú
'S/A e executado Metal Wagen Industrial' Ltda., Martíse Lewerentz.
Bittelbrun e Marcos Samuel Bittelbrun, qual(is) seja(m): 60 jogos de

containers especiais para qualquer segmento industrial, modelo MW 112.
novos, de fabricação da primeira executada, no valor unitário de R$ 300,00,
totalizando '� quantia de R$ 18.000,00; - 60 jogos de contaÍners especiais
para qualquer segmento industrial, modelo MW 113, novos, de fabricação
da primeira executada, no valor unitário cte R$ 250,00, totalizando a quantia
de R$ 15.000,00. Os bens penhorados encontram-se em poder dos executados,
na rua Alberto Klitzke, 178, nesta cidade.

'

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

alcançartern) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s)
mesmo(s) íevadóts).a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido; desde que
não irrisório, lia dia 19/03/98 às 14:30 horas.

Fica(m) óts) executadots) intimado(s) das solenidades designadas, caso

não seja(m) énconlradoís) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
mencionadots), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue aö

conhécimento de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se
expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

,

Dado e passado aos vinte dias do ,mês de janeiro do ano de 1998.

Eu, Sérgio Alberto Martins, o subscrevi.

- À nj_aioria des re-" elo local, principalmente
clamações recebidas refe- nas questões reférentes aos
rem-se a procutos e serviços -, :contrGltos considerados
disse Mafud, que está aten- ,abusivos. ,

dendo 20 pessoas por dlo no Uma das melhorias previs-
setor, em média. tas, segundo o novo coorce-

Ele pretende intensificar 'nocor. é a informatização
o trcpotho deorlentoçöo 'dos serviços e, a fixàção oe
aos consumidores e de fis- tobelos 'de preços gerais
calização junto' 00 comér- para consultas.

Feira val "in-cen'tiva'r
0- artesanato I'·oe·al
Jaraguá do Sul - A

11
Prefeitura está progrb-.
'mando para o dia 7 de

março ,a Feira Festlvo
'do Artesanato. A teírc
seró realizada durante
todo o ele. junto ao

prédio da antiga
prefeitura. A organiza
ção do evento deverá
mobilizar o maioria das,

secretorlcs 'municipais"
além da A�s.ociaçöo
dos Artesãos e outras

entldodes laçais; _

- 'A intenção é Valori
zar o trabalho dos nos

sos artesãos, dando-
,lhes a oportunidade
não, só de comercializar
os produtos, mas- tam
bém de fazer 600 dlvul-

'gação 'da atividade =,

disse o secretório mu
nicipal de Desenvolvi

mento Econômico,' So
Ion schroüth.
Durante a feira, tam-

bém serão oferecidas,
(ao público atrações
artísticas e culturais, 'orl

entações sobre saúde,
além de outros serviços.
'Segundo Sólon,

.

a ci
dade tem, mais de uma

centena de pessoas
que trabalham com o

artesanato. "Trata-se
de um seqrnento da,

comunidac:je que pre-'
cisa ser opolödo". disse
Schrauth.

Cássio José Leba�benchon Angulski
Juiz de Direito Substituto

Jaraguá do Sul - A

campanha "Iodo criança
na escolo". realizada em

todo o país p é}o MEC

(Ministério da Educoçõo e

do Desporto), no período
de 7 a 14 de fevereiro,
com o objetivo de com

bater a évosöo escolar,
conseguiu que apenas
seis crianças se matricu

lassem, no Munlcíplo. A

secretária de Educoçöo.
Isaurá da Silveira, disse

que este' resultado preo

cupa e estó sendo anali

sado. Mas, segundo ela, o
'número reduztdo . pode
estar refletindo a rea

lldode atual do ensino no

Munlcíplo.
De acordo com o últi

mo Censo Escolar, de
I

'

1996, Jaraguá do Sul teria
pelo menos 480 crianças
com idade entre sete e 14

-

...

anos fora da escolo ..

Isaura disse que ficou sur

preerrdtdo com este
dado do' MEt, porque
não existem probleraos
de oferta's de vagas no

Município.
- É uma estimativa que

jó deve ter sido superada
'porque muitos crianças
procuraram a escola des
de 199.6, observou,

Isaura citou como a-
, xemplo o,.grande movi
mento de matrículas re

gistradas este ano, pela
Escola Municipal de Ensi
no Fundamental 'Santo Es- ,

têvão, de Garibaldi. culo
número de alunos OUr

mentou 20%. Além disso,
destacou, o slsterno de

nucleação, que, transfere
os alunos das pequenas
escolas para unidades
maiores e mols estrutura
das, também afastou as

dificuldades de acesso

escolar de algumas co

munidades rurais.
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Estão definidos os calendários de reuniões de �
c

I

diretoria das seguintes associações de moradores: � ,

A Associação de Mora�ores do Bairro Três Rios do I
Norte realizará as reuniões sempre no último sábado]
de cadà mês, na E.scola de EnSino Fundamental Max I
Schubert, com início às 1.6 horas. .. : Guaramirim _ Aestudonre

, -os bairros Centenário e VieiJas farão reuniões no] Elaine Cristina Kreutzfeld, 18
última .sexta-fei·ra de cada mês, às 19 'horas, no Iahos, não conseguiu garan-
Colégio Estadual Alvlho Tribess ..

c

,

-.
c I '.tir vaga no curso de Letras;

Na Vila Iolou as reuniões occntecerõo na últlmc � da Ferj (Fundação Educocio
quarta-feira de cada mês, no AS.teca Contabilidade; I nal Regional Joroçuoense).
Rua Carlos Eggert, 209, com início às 19h30. I de Jcroqúó do Su; apesardec

i ter sido aprovada no vesti-
Conselhos municipais que possuem membros I bular, em janeiro. Elaine não

representantes das associações de moradores, que I
. apresentou o certificado de

deverão definir a forma. de prestação de contas dos i conclusão do 2:' Grau exigi-'
trabalhos ôs respectivas comunidades: .

c

c' !i do pelá Fundação. Ela con
.

- Conselho Municipal de Saúde: Mauri Morbis e I
.

clcluc erslnomêolcnc Coté
João Gomes da Cruz Filho .

c., I gio Estoduo; Alfredo Zimmer-
.- Conselho Municipal de Assistência Social: I mann,emdezembrodoano

Waltraut Nunes e Antônio Luiz Eckert c I passado. O colégio instituiu o
- Conselho Municipal de.Urbonlsrno: Valdir dos I 2:'Grau em 1996, ecmdonôo

Santos e Mauri Venera I 'tem o recónhecírnento do
- Conselho Municipal dos Direitos da Crianç.a: I CEE (Conselho Estadual de

Mauri Morbis e Aparecido Donizetti Gonçalves � . Educação).
- Conselho Municipal de Defesa do ConsumidOr: i O pai da esttJdante, Heinz' 2° Grau, mas

Renato Meyer, José Goulart, 'Celestino, Klinkoski e Ivo � Kreutzfeld, criticou a direção, ainda assim foi
Schrnldt FilhO

'c

c

I do Colégio Alfredo Zimmer-
. oo estobelécl-

• @ 'mann pornão tér críentcco os mente. porque
Jaraguá do Sul já tem 'umc' rá�io comunitária. É a I alunos sobre o assunto. "Não tinhÇl dúvida. Ela Mazilda: "reconhecimento sai até julho"

Rádio Alternativa FM, um espaço de comunicação I tenho dúvida: faltou ocoléçio dsseque procu- ...
da socledcde como um todo, sern discr.iminação. As I avisar os alunos", afirmou. Se�' rou o colégio várias vezes, nas que concluírám o-curso

associações de morcdores contarão com espcço ] .
.

gundo Heinz, a :filha chorou mas não conseçulu falar com Elaine, não tiveram

importante de divulgação dos trabalhos e busca de �
c

,

com d'lguém probíemos para ingressar em "

.
.

•. i,

melhorias para os bairros. A Ujam (União Jaraguaense j que lhe desse cursossuperlores em Joinville
de Associações de Moradores) fa% parte do Conselho I onentoçöo sotís- e Blumeneu. "

Comunitário da rádio' e fará programa di,ário nos i totórío.
c

c

Mczlldo acredita que
bolrros. Aguard�m e participem. 'i Ä 'dlretoro Elaine tenha se precipitado

Mazilda Flornon- no dia em que foi Confirmar
clni, do Colégió a matrícula na Ferj, porque a

c

Alfredo Zimmer- funcionária que a .otendeu
mann, disse que ainda busoava informações,
o processo de quando a estudante deixou
reconhecimen- o local. A diretora orçurnen
to do 2° Grau tou ainda que,o caso do 2°
está. sendo feito Grau do ColégioAlfredo Zim- '

e que, provovel- rnerrncnn é específico,
mente até julhO porque começou a funcio
os diplomas nar em '1996, e o.Consemo
serão expedi- Estadual de Educação nor

dös. Ela explicou -rnolrnente concede o reco-

c que o processo nhecimento após o terceiro
.

de reconheci- ano de funcionamento.
,

mente normal- Elaine fazia. parte de um

mente é buro- grupo de alunos do 2:' ano do
erótico e derno- 'L'Grau do Colégio Lauro Zim
rodo. A· diretora 'rnerrnorm, noCentro, que há

arg ume n to u " dois anos foi trcnsteríco por
que 'outras alu- .

faltei de espaço físico.'
.

\
.

Programada para o dto 7 de março de 1998 a I
campanha de voclnoçöo antitetânica nos bairros"
Vilo Lenzi e Nova' Brasília, Acontecere no posto de]
saúde e nas escolas Albano 'Kanzler e Giordini Lenzt. f
nohorórto das 8 às 17-horas. É umavacina preventiva t c

muito importante. }
� ,

A Associação de Morad,ores do Boino Boa Vista I
\Cem rêsgatando o potencial dos associados através �
do Projeto de ArtesanQto. Utiliz,ando uma fibra I
vegetal, os moradores têm produztdc esteiras e-I
balaios: para comerclollacçõe e posterior custeio das!
atividadÊu da entidade. As próprias pessoas da �
comunidade. são responsáv,eis pelos' cursos �
promovidos pela asso,êiação, entre eles, c-de crochê. �c

,
• I

.1
c

. I
, As associações de, morodores dos bairros Vila 1
Lotou, Centenário e vteiros.juntcmersecorn a Ujorn.]

. enviaram ofício à comunidade, que foi tido na misso [
do último dia 14 de fevereiro de ,1998, com o seguinte I
teor: .

'

•

,

'_ "Prezados senhoses. Osmembros des diretorias das I
associaçÕies de rnorodore.s vêm solicitar da I
População des bairros uma efetiva portlctpeçöo nas 't
entidades. A Prefeitura tem proposta de trabalhar as I
reivindicaçõe's da população' através das;
associações 'de morudores. Para isso, porém, I
preCisamos de entidades fortes e bem represeritodos. I
para podermos cobrar do. Poder Público medidas i

,
c

.'
' I

necessárias à melhoria de vldo das comunldodes. 1
Entendemos que a uniöo seja indispensável em I
qualquér movimento popular. ' .' , �
Contamos corn a presença' de pessoas que I

,queiram 'contribuir de forma efetiva poro uma,melhor I
estruturação de nossas ossoclcçöes, I

c.

----�---�-----------��--------��-

Elaine'Cristina Kreutzfeld concluiu á 2°,Grau no ColégioAlfredo Zimmermann,
mas o curso aindd não tem o reconhecimento do CEE

'

quondo perdeu
ovoço. Ela ogo-

. ra vai aguardaro
vestibulardá Furb
(Fundação 'Uni-,
versidade Re

gional de Blu-
. menau), previsto
para junho, ou .

tentar 'nova
oportunidade na
Ferj, no final do
ano.

Elaine disse

que .recebeu
uma decloro-:
ção escrito do

colégio, confir
mando que ho-'
via concluído o

_#� \

Heiilz: criticas à direção do colégio

"
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trabalho preventivo"
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.
Corupá

A Prefeitura iniciou a

dlstrtbulçôo de mols de
três mil carnês do IPTU

. (Imposto Predlol e
Territorial Urbano) do

ano de 1998. O

pagamento da
.

primeira parcela .do

imposto deverá ser

feito até o dia 15 de

março. Quem pagar-o
tributo à vista até essa

data terá' direito a

desconto de 20%. Os
contribuintes poderão
efetuar os pagamentos
nas agências do Besc e

'

da Caixa Econômica
FederaL'

O capitão Amarildo de
Assis Alves, que desde ontem
responde pelo comando da
3° Companhia de Polícia
Militat, . sucedendo ao

capitão Rogério Luiz Kum
lehn, está no Município des
de janeiro. Durante este
período ele tomou conhe
cimento das. condições
locais no setor da segurança
pública.

-, Alves tem 33 anos e é
natural de Conolnhos. 'Ele
está há 14 no. Policló Militar
e exerceu a última função

.
de comando em 1996, à
frente da 3° Companhia de
Polícia Militar, do 3° Bata-.
Ihão, em Ccnolnhos.

Em entrevista exclusiva
ao' CORREIO DO POVO, o novo

,

comandante da Polícia Mi
litar na região do Vale do
Itapocu respondeu a algu-

. mas das questões mais rele
vantes do serviço de policia
,mento no c.idâde. Alves
acredita que o trabalho pre
ventivo dará resultados ..

Massaranduba
A colheita de arroz

do primeiro plantio
. vai apresentar

quebra calculada em

80 mil sacas,
equivalente a

'aproxImadamente RS
1 milhão. Segundo o

Departamento de

Agricultura/EpogrL o

florescimento da

planta em condições
climáticas

desfavoráveis e os

ataques de pragas,
são as principais
causas das perdas
.
verificadas nas

'

lavouras do Município.

"A

çriminalidade é

um contexto

mais social

=ao que

policial"

CP - Como o senhor ana
lisa a Polícia Militar no Esta
do?

Capitão Alves, - A Polícia
Militar de Santa Catarina
olndo serve de modelopara
outras polícias do País. O in

gresso é .seletivo exigindo,
conhecimentos de 2° Grau.
Isto beneficia a prestcçöo
de serviços.Precisamos con
tinuar zelando pela qua
lidade do serviço.

CP - É possível melho�ar o
trânsito na cidade?

Capitão Alves, - Já tive
mos uma redução no

número de acidentes. Isto
para nós é significativo. Nós
conttnuorernos empenha
-dos em desenvolver um tra
balho tanto de fiscalização:
quanto de.consclentzocöo
dos motoristas.

.

, ,
,

.

Guaramirim I

A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais) marcou para o próximo dia 17 de

março, às 18h30, nÇ) Salão Paroquial, a realização
da assembléia ordinária para a apresentação do

,

relatório da diretoria e prestação de contas
referente 00 ano passado. Está prevista também a

eleição da nova diretoria para o próximo biênio.

CP - E os assaltos a ban
co?

Capitão Alves - Esta-é
urno. das minhas preocu
poções. É um fator que pre
ocupa, mas gostaria de
deixar claro que a Polícia
Militar tem uma parcela de

.

'Culpa, mas os bancos de
vem 'adotar medidas de se

,gurança. Isto pode ser feito
e'qulpóndo as agências
com portas giratórias e sen

sores contra metais. Enfim,
colocando obstócutos para
os assaltantes.

A Polícia Militar vai fazer
diariamente uma operação
preventiva.

CORREIO DO POVO - Quais
as primeiras', providências?

Capitão Alves - Devere
mos dar seq'üência ao tra-

.
bolho que o capitão Kum
lehn vinha desenvolvendo.
Uma das atividades será Q

realização de palestras e

dor todas as condições para
o funcionamento do Códi
go Brasileiro de Trânsito.

€P ', E'como será o com
bate à criminalidade?

Capitão Alves - A situ

ação da criminalidade é um
contexto muito mais so�ial

. do que propriamente. poli
ciai.Se formos analisar, afen
tram . as dificuldades
econômicas dos cidadãos.
Existem muitas entldodes
que podem contribuir para
diminuir a crlmínoüdode. Da
parte da Polícia Militar va
mos cpostor no trabalho
preventivo.

Guaramirim III

A Amvali (Associação
.dos MUnicípios do Vale

do Itapocu) realiza hoje
'"

ossernblélo geral
ordinária poro eleger a
novo diretoria e apreciar

o relotórlo das .

atividades de 1997. O

encontro aconteçe na

sede da Aciag
. (Associação Comerciql.
lndustrlol e Agrícola d�

. Guaramirim).
E�tá prevista também

.

. uma explanação do

'. engénheiro-sanitarista
César Arenhart da

Qualys EngenhariSl, que
vol falar sobre o projeto
de destinação do lixo

dos municípios .do
• microrregião.'

Guaramirim '11

A Prefeitura iniCiou a

reorganização dos
conselhos municipais. O

trabalho de reorganização
envolve .os conselhos dos

Direitos da Criança, Tutelar,
do Desenvolvimento

Municipal, do Trânsito,
Saúde, do

Desenvolvimento.

.Aoropecuóno.po Trabalho
e Emprego, DeliberativQ
do Hospital Santo Antônio.

. de ASSistência Social e do'
Trânsito.

A administração municipal
vai encarregar unia

pessoa para fazer a
coordenação dos

conseíhos municipais para
. garantir o pleno
funcionamento.

.
fiA Potkiiá
Militar

de Santa'

Catarinà

serve de"

modelo"

CP - Como está o efetivo
.

da �a Companhia da Polícia
.

Militar?

Capitão Alves - Com a

formatura dos 22 novos poli
ciais vai ser possível aliviar a
escala de serviço da Polícia

. Militar, mas ainda vamos so

licitar rnols 30 policiais mili
tares poro atender melhor os
municípios da região.

, ._

Aproveite as'ofertas, de C,arnaval
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 dla 28/02/98"

SUPERMERCADOS

e.""It'r�.�•• t»I* ..�.

, -

Ru� Padre Alberto Jacobs - Vila Len�i - FQnes: 372-1160;' 372-2936-
.. Jaraguá do SU'I - SC

. )

. \

..
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Traficantes soo presos com
30 quilos de cocaína e crack
Itajaí - A Polícia Federal

prendeu em flagran�e, na
tarde da última quarta-fei
ra (17), Anderson de Olivei

ra, 30 -onos. e Mário Luiz

Schmidt da Silva, 21. com

2,9 quilos de crack e 27 de

cocaína. A droga estava

escondida no porta-malas
do Fiat Tipo, placas GTC-

/

6097, de Curitiba. Os dois,

residentes em Bolneório
Camboriú, foram presos em

frente a casa de Oliveira, no

Bairro Nova Esperança, e
acusados de tráfico de dro

gas, crime inafiançável.
Há cerca de quotro me-

ses, agentes da Polícia Fe
deral vinham investigando a
dupla. As suspeitas dos poli
ciais foram reforçadas,
quando Oliveira, desempre
gado, construiu uma es

pécie de rortolezo 'com
muros altos e portões de fer
ro no bairro onde reside.
Junto com as drogas a polí
cia encontrou uma balança
de precisão e um revólver
calibre 38, e as quantias de
RS 3.4 mil. US$_85 e 25 pesos
argentinos.

Com essa apreensão, o
total de cocaína recolhida

pela Polícia Federal no Mu-

nicípio este ano chega a 79

quilos. No ano passado, fo
ram opreendidosIôü quilqs.
Em depoimento à polícia.
Oliveira afirmou que a droga
veio de Foz do Iguaçu, trans
portada por um homem
identificado apenas por Ma
noel. De acordo com ele, o

entorpecente iria para Floria
nópolis e seria entregue a

outro homem de nome Zé.
Silva negou que esteio

envolvido com o tráfico. Ele

garantiu que não sabia o

conteúdo da caixa que aju
dara a colocar no porta
motos do carro.

A ciclista Maria Terezinha Pereira,43 anos, foi atingida pela Kombi placas LYN-
0508, de Jaraguó do Sul. dirigida por José Denilson. O acidente o.correu quarta
feira (18), às 11 h30, no trevo de entroncàmento da BR-280 com a SC-413, em
Guaramirim. A ciclista foi socorrida e conduzida primeiro ao Hospital Santo
Antônio, em Guaramirim, e em seguida ao Hospital São José, em Jaraguó do Sul.
Os ferimentos não eram araves e ela ló foi liberada.

s-
.

"

- . ,

Perigo: policiais rodoviários e populares socorreram a ciclista

r -------�------�----�
CI Um incêndio destruiu, na rnodruqodo de dO�ingO (15), a residência de João :Marques Correia, na Rua Domingos Rosa, no Bairro Boa Vista. A casa ficou

completamente destruída, apesar do trabalho dos BombeirosVoluntários para controlar I
a situação. A famOia estava ausente quando o incêndio aconteceu. I

c I
CI Dulcemar Fagundes, 25 anos, funcionária da Malwee Malhas, teve a sacola furtada I
no segunda-feira (16), quando caminhava na Rua Barão do Rio Branco, no Centro. O I
furto ocorreu por volta do meio-dia. Dulcemar contou na polícia que a sacola lhe foi I '

tomada por dois homens que se aproximaram numa motocicleta CG 125, sem placa, I
Cor azul. a pretexto de pedir informações. A sacola continha talão de cheques, I
documentos e a quantia de RS 15,00. Assim que tomaram o objeto, eles saíram em alta I
velocidade. I
n I
_, O Posto Quilômetro Sete, na Barra do Rio Cerro, foi alvo de .arrombamento na I
noite do último sábado (14), por volta de 21 horas. Segundo o proprietário, Udo Hedler. Ios ladrões levaram a quantia de RS 2.971.50. Ele disse à polícia que o alarme do posto IlChegou a disparar, mas ninguém foi encontrado no local.

'_j--------------------_ ........_--------

Qu,adrilha é presa quando
planejava assalto em BV

Joinville - Policiais mili
tares' prenderam, na manhã
da última segunda-feira
(16), no Bairro Iririú, os moto
ristas Adevonzir Aparecido
Gomes, 25 anos, José
Ademir de Lima, 31, o

vendedor Leandro, Lange
de Almeida, 24, o analista
de sistemas Marco Antônio
da Silva, 37, e o pedreiro

Rosmario Lopes Carneiro,
30. Eles foram presos depois
de perseguição policial ini
ciada após a abordagem
dos mesmos.

Com eles a polícid en

controu duas pistolas 9

milímetros, dois revólveres
calibre 38 e três correqo
dores sobressalentes com 80
cartuchos.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA 2" VARA CÍVEL

EDITAL'DE LEILÃO
.. ",' I

O DOUTOR CASSIO JOSE LEBARBENCHON ANGULSKI, MM. JUIZ
'

DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2" VARA CÍVEL DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA

DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem: ou
ainda a quem interessar possa, que no dia 04/03/98, às 14:45 horas,
realizar-se-á no átrio do Edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns)

penhorado(s) nos autós da ação executiva n° 3695000612.3, em que é

exeqüente Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil e executado

Ika Comércio e Representações Ltda., José Roberto Kuhn e Ilson Klug,
qual(is) seja(m): um automóvel marca, model� UNO 1.5 R, cor preta, ano

1989, placas LXF 0406/SC, chassi 9BDI46000K3466446, avaliado em

R$ 7.000,00. O bem penhorado encontra-se em poder do Sr. José Roberto

Kuhn, na Rua Erwino Menegotti, 99, nesta cidade.

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s)

mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde

que não irrisório, no dia 19/03/98 às 14:45 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solénidades designadas, caso
não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns)
acima mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue

-

ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou
se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

Dado e passado aos vinte dia do mês de janeiro do ano de 1998.

Eu, Sérgio Alberto Martins, o subscrevi.

Cássio José Lebarbenchon AnguIski
Juiz de Direito Substituto

/

De Jaraguá do Sul para todo o Brasil

- 24 horas-

Coleta e entrega a domicílio

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax: 372-0363 � 371-0091
* Agora com estacionamento privativo
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Cidade sedia ·1° etapa do
Cam'peonato de Vôo Livre
---------------------------------

Competição será desdobrada em duas partes: as provas de asa delta
acontecerão neste final de semana, e as de paropente, em março

Jaraguá do Sul - Cerca de 40

pilotos de vários municípios es

tarão na cidade neste final de
semana para participarem da 1 a

Etapa Catarinense de Asa Delta
e Paropente. As provas. valendo

pontos para o ranking catari

nense. serão realizadas no Morro
das Antenas e serão desdobra
das em duas partes. A primeira
delas. neste sábado e domingo,
terá a participação dos pilotos de
asa delta, e nos dias 28 e 29 de

março, serão realizadas as come

petições de paropente.
- Estamos torcendo para

que as condições do tempo
durante este final de semana

sejam favoráveis =, disse o pre
sidente do Jaraguá Clube. de

. Võo Livre. Márcio Milcke, um
dos organizadores do evento.

No ano passado, o mau

tempo provocou o cancela
mento de uma das etapas do

campeonato estadual. "Dessa

vez. isso só acontecerá se a re

alização das provas ficar real
mente impossível", garantiu Mil

cke. afirmando que a partici
pação do público é importante
para incentivar os pilotos e pres
tigiar a prática do esporte.

Segundo ele, a equipe que
representará Jaraguá do Sul con
ta com pilotos experimentados e
oue reúnem todas as condições
para conquistar asmelhores colo
cações.

Atleta de JS vence prova de natação em Barra Velha
Jaraguá do Sul - A atleta

Ana Corolina Ossowski. da
equipe Olympia/FM'E de Na
tação. foi a primeira coloca
da na classificação geral
feminina e a primeira coloca
da também na categoria ju
venil. do VI Molequinho de

Natação, realizado dia 8 de
dezembro .. em Borra Velha.
Outros dois nadadores jora
guaenses, Solange Benz e

André Ossowski, também fo
ram destaques no evento.
Solange foi segunda coloca
da na categoria Master femi
nino, e André conseguiu o 4°
lugar na categoria Júnior.

A prova do Molequinho
constou de uma travessia de
três mil metros e reuniu atletas

dos três estados da Região Sul.
A competição integra o cd
lendário Sul-brasileiro de Na-

tação e faz porre das atrações
turísticas oferecidas em Barra
Velha.

Ana: primeira colocada na classificação geral feminina

�cP ·········· 1
L5�[p@�íJ�

Os enxadristas Enio Bozzano e Rogério Vonk conquistaram o 10
e 3° lugares no Circuito Ginástico de Xadrez, realizado em
Joinville, no último final de semana. Ricardo Rapouso, de

Joinville, ficou em Z'. Mais de 30 competidores das cidades de
Joinville, Lages e Jaraguá do Sul participaram do circuito.
Fellipe Pinheiro, Josiane Assing e Vanessa Engelmann, todos

jaraguaenses, foram considerados revelações.

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Na noite de terça-fei

ra (17) realizamos a nos

sa tradicional reunião,
quando foram discuti
dos vários assuntos rela
cionados com o clube.
Queremos parabe

nizar os colegas Fábio
da. Silva e Roberto
Mannes, aniversariantes
de f,evereiro.

A dlretorlo. aprovei
tando esta coluna, quer
deixar bem claro que
somos uma entidade
sem fins lucrativos, e te-

mos nossa sede, a qual
cedemos para os sócios
e outras agremiações,
desde que seja feita so

licitação onteclpodc.
mente. Isto sem levar
em conta a preferência. \

de clubes e afins ou o
I

credo.
Nosso diretor; de Tri·

lhas está lembrando a

todos os sócios para
participarem da Incerta,
no próximo dia 28 de fe·
vereiro, que promete
muita adrenalina,

<,
/" "'�_.//<_

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

.Espumase
Colchões Ltda.

TELEVENDAS: 371-3466 1/�����I

1:

---

·ESTOFADOS KRAUSE LTDA.
,

A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul, completa 25 anos produzindo os melhores estofados
da região. Com novo showroom à Rua Rudolfo Hufenüssler, 104.

Você encontra o que há de melhor em conforto e qualidade.
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