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PFL de Jaraguá do Sul aecide
por Melro Neto para deputad<,��

. ,

" ��
,

, Fotos Edson Junkes/CP

O Diretóri� Munici- O Jornal CORR�Jo1if �
pol do PFL decidiU in- POVO já havia Pf��iS�' ,

dicar o administrador a indicação de "�®:(\
regional da Celesc, Neto e chegou a p -

Luiz Freitas Melro Neto, blicar
-

matéria, 0- -o:d·e.;....,
como pré-candidato ele era ap(;).��· t'.:.�,,:
a deputado estadual .gomo o favo(�� �.�t�,- '>,
pelo partido. Melro entrentor os �é�qll 'c

Neto, que disputava a pré-candidatQSj'''@,t'indicação de Jaraguá região da AmVàJ.. C-N "

do Sul com mais cinco O PFL da reçlöo, fêit .�,
pré-candidatos, foi es- reuruoo na f)fô�f.f:iir�
colhido por ac 10- quarta-feira (4), na As-,
mação durernte a re- socloçöo Cornerctcl
união da legenda que ce Guaramirim; para
aóonteceu na noite escolher, entre quorro
da última quarta-feira postulantes, o candi

(25), na Recreativa da dato a deputado es-

Weg.
" tadual. Página 5
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FME quer criar geração de campeões

'�
,

� .�'.. "
.)

..

Confirmado: Melro Neto (segundo à esquerda) após a indicação

Prefeito de
eleito presidente da

Barra Velha é
Arnvoli

o prefeito de Barra Ve- (PMDB), vai presidir a Am
lha" Orlando' Nogaroli vali (Associação dös Mu-

T

�. �'
�_. �

Promessa: Nogaroli vai discutir reivindicação dosmunicípios

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor DEIMAGIM

Hospital Jaraguá

nicípios do Vale do

Itapocu) este ano, Ele foi
eleito na última sexta-feira

(20) durante assembléia re

alizada pela entidade na

Associação Comercial de
Guaramirim,

Nogaroli prometeu in
cluir na pauta de dis
cussão da entidade a ins

talação do aterro lndustrl
al na Vila Itoupava, em
Blumenau, na divisa com

Mosscrondubo. A implan
tação do aterro está sendo
contestada pelas autori
dades de Massaranduba,
com a alegação de que
vai poluir as nascentes da
cidade. Página,10

�Funçjição
......VITO'RIA

A FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes) de
Jaraguá do Sul pretende
investir no tênis de mesa.

O coordenador 'da rno
dalidade, Guido Mannes,
informou que a fun

dação abriu inscrições
para crianças com idade

entre oito e 12 anos inte
ressadas em praticar o

esporte.
A previsãO é·que mais

de 200 alunos partici
pem do programa este
-ono. No ano passado,

.

foram feitas 130 ins-

crições. Página 16
.
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Garcia e a r.evolução sandinista
Com o fim do reinado de Momo, o Brasil tenta voltar à

normalidade e iniciar nova batalha para vencer os desafios
impostos diariamente. Para Jaraguá do Sul tem-se a mesma

expectativa. A população aposta na retomada das
discussões necessárias e urgentes dos poderes constituídos
para que sejam atendidas suas necessidades básicas. A
Câmara de Vereadores reiniciou os trabalhos legislativos na

semana passada prometendo
um ano produtivo. Do outro lado,
o prefeito Geraldo Werninghaus
desafia os opositores políticos a

esperarem pelo fim do governo.
A. retomdda dos trabalhos

legislativos trouxe novos

componentes à rotina, como a

harmonia entre os vereadores,
que gastaram boa parte do

tempo em elogios aos colegas e
em votos de boas-vindas. Mas a
maior novidade, no entanto,
ficou por conta da declaração
feita pelo presidente Pedro
Garda:

.

"Se houver. um bom

dialogo e se chegarmos a um

-consenso. nada impede que
haja renúncia".A revelação caiu
como uma bomba no colo dos

parlamentares peemedebistas,
que insistiam que Garcia deveria

resistir a pressão e permanecer no cargo.
Aliás, a renúncia de Garcia ocupou boa parte do tempo

dos parlamentares e esteve em pauta por vários meses. As

desavenças começaram quando Garcia se_recusou a deixar
o cargo, descumprindo um· possível acordo entre .os
vereadores. Alguns mais exaltados como Vicente Caropreso
e Carioni Pavanello juram que o acordo existiu, inclusive,
documentado. Documento esse que nunca ninguém viu.
Sabe-se, porém, que o que está em jogo são os interesses

políticos e as "brigas" pelo poder. Garcia recorreu à Justiça
para garantir os dois anos de mandato, conforme
determinação constitucional.

A decisão de Garcia, apesar dos protestos de

correligionários e afins, pode ser um gesto de grandeza.
,

Acuado pelos vereadores de oposição e pela pressão do
governO, restava-lhe apenas o cumprimento da lel.
conduzindo os trabalhos a uma distância aconselhável.
Guardadas as devidas proporções, uma possível renúncia
poderá ser comparada à sltuoçöo dos nicaragüenses. Após
derrubãr a ditadura de Anastasio Somoza, o povo se viu
livre e com chances de viver num país pronto para se

desenvolver. Mas o boicote americano e a guerrilha interna
inviabilizaram o processo,o que levou a população a optar
pela tutela americana para que tivesse paz e expectativas.
Talvez com a renúncia, reine o entendimento.

Discussões e picuinhas à parte, o que não podemos é
ficar à mercê das vàidades pessoais. Nos cargos eletivos
estão pessoas comprometidas com a população, com a

responsabilidade de lutar pelo desenvolvimento do

Município. Têm a obrigação de usar de todos os métodos

legais para conseguir garantir uma melhor qualidade de
vida à população. Não podemos viver à míngua de
recursos e das desculpas esfarrapadas. O discurso do

governo federal não pode ser a linha mestra para orientar
as nossas administrações. Até porque, temos outra
realidade.

devidas

renú'ndö
poderá ser

comparada Çi

sttuaçõo dos

Rua Guilherme Weege, 50 r andar Sala 704

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 975-1014

'+'.
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Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Problemas de Aprendizagem

NOVO ENDEREÇO

Carta do Leitor

História sobre o princípe encantado

O que diferencia um

príncipe do mortal comum

pode ser a imaginação po
pular ou um engenhoso tra
balho de construção de ima
gem. Diana tornou-se prin
cesa enquanto Charles sem
pre foi da nobreza, apesar
de não parecer. O certo é
que príncipes são diferentes
para nós e isso resulta em

problema para eles, pois
precisam manter a aparên
cia. Também é correto afir
mar que os mortais adotam
o príncipe em seus sonhos e
o transforma em objeto de

desejo e admiração.
O príncipe encantado é

um legítimo representante
da história de construção de
uma marca. Até mesmo o

seu tempo de sapo é bem
visto. Não é por acaso que
milhqres de donzelas ainda

esperam por ele com a

promessa da felicidade eter
na. Gostaria de fazer uma
ressalva ao termo encanta
do, que tem mais a ver com

quem se apaixona do que
com o referido príncipe.

Quem compra abóbora
por carruagem não deixa
de aproveitar bons momen
tos, até que o sino da meia
noite toque. Mesmo que a

.. Diomar Konrad

fada avise, e isso está no

Código de Defesa <do Con
sumidor,muitos preferem dar
uma de cinderela e partici
par do baile, sabendo que
tem hora marcada para
acabar. Quem sabe o prín
cipe não bebe um pouco
além da conta e me acha
bonita?

Assim pensava a cinde
rela que não tinha nada a

perder. O príncipe jamais fa
ria isso. Depois de investir
anos na imagem de seu

produto, em qualidade to
tal, e de se consolidar como
a melhor alternativa de mer

cado, não entraria em

qualquer festa para apare
cer. Pelo contrário, selecio
.ncvo bem todos os progra
mas e tinha muito cuidado
com o que dizia. Havia se

tornàdo um profissional,
desses elogiados em pa
lestras sobre marketing,

O príncipe nunca deixou
de ser príncipe. Mas agora
tem de enfrentar a concor

rência de outros príncipes,
nacionais e estrangeiros,
que desernborcororn para
valer em nossa terra. Conse
qüência da globalização,
que trouxe muitos outros en
cantados com a posslbl-

lidade de reinar por aqui.
Para manter a realeza,

tem de fazer uso de fécnicas
que até então considerava
desnecessárias, como pro
paganda. Logo ele, que
sempre fez tudo sozinho, que
governou o reino da manei
ra como seu pai ensinou,
precisa agora contar com
uma assessoria que esteja
atenta à novas tendêncics
de mercado.

A dúvida vem de forma
imediata na cabeça do
príncipe: que empresa
atenderá melhor? Dizem

que santo de casa não faz

milagre. Será verdade? O

príncipe pondera e chega à
conclusão de que precisa
de uma ossessorlo que en

tenda de mercado e tenha
estrutura capaz de atender
suas necessidades. Então
não interessa muito se é

daqui ou não. Em tempos
de globalização, o que se

quer é competência, agi
lidade, custos compatíveis,
Se garantir esses requisitos, a
proposta é nobre e merece

consideração do príncipe.
.. Publicitário, redator da

Central de Marketing e Co'.

municação
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Udo Wagner propõe alterações
no pagament� do, IPVA ctrcsodo
--------�---�-------�---------�--
,

Deputado acredita que a estabilidade monetária não justifica a
,

cobrança da multa de 20%

Florianópolis - O

deputado UdoWag
ner (PPB), membro

•

da .Comissão de

Direitos e Defesa do
Consumidor da' As""
sembléia Legislativa,
apresentou ao

plenário da' Casa

projeto de lei pro-:
pondo mudanças
,no artigo 10 da Lei
7.543, que, e'sfa
belece multa de 2Ó%
poro pagamento
atrasado do IPVA'

(Imposto'Proprietário
dovefculo Automo

tor), O projeto, no
entanto, estabelece
correções grodati
vos entre 2 e 20%

"poro E?vitar otrosos
intencionais" ,

Pela proposta de

Wagner, o c;ontribuinte
que quit.ar a dívida com

até 30 'dlos de atrasá pa
gará 2% de multa, 5% se o

IPVA for pago entre 30 e 60
dies. 10% poro quem pa-

-�jliiiiiiijii�. 'para 25% ci mui ta
no. caso do tributo
ser exigido de ofício,
pela Secretaria, de
Fazenda,'

,

- A proposta quer
seguir os procedi
mentos adotados
pelo comércio. En
tretanto, para não
estimular atrasos in
tencionais, mantém
as muttos. mas de
forma gradativa -

justificou. .

O deputado
propõe, também
'que os juros de 1 %
ao mês sejcm cu

mulativamente à
multa. "Ao invés dos
juros serem cobra-'

___ o

'
dos 1 % ao mês, in-

,

Projeto:Wagnerquer evffar cobranças de Juros clusive por infração
de dias, o projeto

divide O juro por dia e o

produto multiplicado pe
los dlos de atrasá e incide
sobre o débito monetari
amente atualizado",'expll-

'

gar o imposto depois de
60 dies. até 90 dies. e 20%
para o contribuinte, que
recolher o imposto após
90 dlos. O projeto prevê
'ainda a redução de 50 cou.

,�

Cliente Amigo que é apreciador de frutos do mar,

BURG GARTEN terátodas às quintas-feiras, do mês de

arço, um belíssimo bufê de frutos do,mar, para atender seu

bom gosto, preparado com todo o

.

. carinho pela equipe do BURG. '

Venha conferir e faça sua reserva antecipada pelo,t�lefone�
371-0757.

Este bufê de frutos do mar é' imperdível.
, "

Ulna questiio de bom gosto.
\

Telefone: 371-0757

� CP � ; : n .
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Há que se repensar a forma como se comemora p
Carnaval no Brosll.A festa popular, há muito incorporada
nas tradições e nos costumes da nação, não consegue

, isonomia,
Com exceção de alguns municípios da região Sul, o

resto do País está parado: Os funcionários públicos
folgam. Os cartórios e tabelionatos também, Se precisar
da Justiça, só a partir da tarde de quarta-feira, Isso sem
falar nos bancos.

Exemplo da falta de isonomia é mais claro em

Jaraguá do Sul, onde, a iniciativa privada trabalha, Nada
centro. não há lei que obrigue a não trabalhar,

,

Carnaval representa fonte de recursos para o setor
de turismo,' Carnaval é cultura, Sugerimos aos

parlamentares catarinenses que opresentem projeto de
'lei para regulamentar a situação, O objetivo é conferir
aos municípios poder de legislar sobre,a matéria,
obrigando todos os funcionários públicos a trabalharem
ou que se aumente o número de feriados, de modo a

permitir que o Executivo Municipaí possa decretqr
feriado,

José Benedito de Campos - Jaraguá do Sul -

.

•
..# .'

Na maioria dos balneários do País, .o falta de infra
estrutura para receber turistas alia-se a persistente falta
de educação das pessoas que, depois de desfrutarem
do lazer à beira-mar, deixam no local sua marca

registrada: latas, papéis, plásticos e toda sorte de
'resíduos.

.

A sujeira deixada por esses indivíduos - de quclquer
idade e posição - é mais do que lrrltonte. É um

verdadeiro desrespeito contra o meio ambiente e

tornbérn es outras 'pessoas; pois obriga-as a fazer
"malabarismos" para desviar do lixo alheio,

Mara Regina Krause. - Curitiba - PR
.

Desde o início das transmissões de televisão, em 1950,
não se vi� tantas críticas às programações,Com o intuito

'

de atrair público e, por conseqüência anunciantes, é
cada vezmaior ° número de programas jornolísttcos que

:

se apegam 0.0 sensacionalismo, adentrando em nossos

lares com imagens dl9 tiroteios, conflitos, acidentes e

agressões, Nas novelas não faltam cenas de tráfico de

drogas e trolcöes:
.

A lei, que deverá servotodo no Congresso em março,
nöo representará a volta da censuro.mos uma limitação
e indicação de horários adequados para determinados
programas,

Marc�lo lamas - Jaraguá do sul

Os textos parq esta coluna devem
conter no máximo dez linhas de 70

.toques.
Os textos com mais de dez llnhcs
serão sintetizados oelo jornal,

obsérvando a essência. O jornal se
'reserva o direito de fazer as :

correçôes ortográficas e gramoticais
necessárias.

As colaborações devem ser

enviadas para: Rua Walter

Marquardt, 1 .180, Barra do Ri,o
Molha, 89.259-700.

Caixa Postal 19 ou pelo telefax

(047) 371-1919.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - POLITICA .
' " ,

,

'

,

�..... , 'Q.,",.R"'{W... '''I.,Q,'""",Q.,>; Qw"ß'Q""M''�Qr '.JARAGUÁ DO SUL' 27 DE FEVEREIRO DE 1998
�

,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • •• ,:::.::W. X::'
--

x' �;"':: ._ ;,#: I«::�, :�:., :i;:;:$ i.ji� %� J.;!. ::<:�, "'0 .� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_
'. "-_". �::,i '

.

.. .: ",: Z," � .;::' -:,." ..� :-; .;;. ';-x :�s �W::. ",:..�� A��� "'» .$:":\', ,.
.

�
.

. .

Projeto vai exigir adaptações
emedificações -.

e vias púbUcas'
\ -----_ ... _.__._------------------------

Indicação não feria razão de ser se o Município cumpriss,e as

detetmmoçôes definidas na Constituição Federa!
\ -

Jaraguá do Sul - o vereador
Vicente Caropreso (PSDB)
apresentou ao plenário da
Cámara de vereodores indl->

cação que pretende exigir das
futuras construções adap
tações para deficientes físicos,
A proposta de Caropreso se .

estende ao Poder Público, que
deverá providenciar nas ruas

da cidade rampas e acessos

aos portadores de deficiência,
A Secretariei de 'Planejamento
iniciou estudo para incluir no
Código de Normas Técnicas
do Municipio as exigências,
que deverão ser transformadas
emlei.

De acordo com Caropreso,
a Secretorlo de Planejamento
encaminhou carta co vice
governador de São Paulo, Ge- ,

roldoAlkirnin , ao Ippuc (Institu
to de Pesquisa e PJanejamento
Urbano de Curitiba) e à Prefeitu
ra de Florianópolis solicitondo in

formações sobre o assunto, "A
,

Prefeitura de Curitiba tem mui
ta experiência nesse assunto e
pode nos ajudar muito, O vice

góvernador de São Paulo é
médico e dedica boa parte do
ternpo oos projetos dessa na

tureza", informou o vereador,
acrescentando que todas as ins
truções recolhidas serão utiliza
'das na elaboração do projeto,

Caropreso acredita que o

estudo do projeto deverá estar.
concluídé em 40dias.' "Não'
pode ser urna coisa atropela
da, É preciso discutir bem a

( questão poro não deixarmos
de atender a nenhurno ne

cessidade", justificou, lembran-
90 que a exigência da lei vol
permitir aos deficientes físicos

'Indicação: C?aropreso disse que quer garantir a Integração social
maior participação social. naçõe-s constitucionais que
"Haie, Jaraguõ. do Sul só tem vsrscrn sobre esses serviços.
ruas rebcíxodosno Calçadão. O inciso segundo do artigo
Isso é inadmissível. Precisamos , 227 diz que o Estado deverá
garantir o acesso dos defi- promover programas de
cientesà sociedooe.reforçou, prevenção e atendimento'
aorescentandoque até os hos- especializado para os porta
pltois carecem de adaptações dores de deficiências física,
paraatenderosdeficientesfísi- sensorial ou mental, bem
coso como a integração social.

Apó's ser concluído pela . A Lei Federal 8,899, de
secretaria; o projeto será 1994� dispõe .sobre ó trans
apreciado e votado pela _ porte poro deficientes ffslcos.
Cörnoro de Vereadores. A O artigo primeiro da Lei Fe
indicação do vereador, deral 7.853, de 1989, assegu
apesar de ser um avanço e ra o plenó exercício dos
ter um caráter- social de 'direitos individuais e sociais
grande alcance, não teria das pessoos' portadoras de
razão de ser se oMunicípio deficiência e a efetiva inte
curnprlsse , as defermi- gração social.

Pinho Moreira visita a regtÕQ em março
Jaraguá do Sul - Q virtual

conoooto do PMDB ao governo
do Estado, Eduardo Pinho Moreira,

.

ex-prefeito de Criciúma e ex
.

'presidente da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) estará
visitando a região em meados do
próximo mês, O roteiro do
candidato definiu o. dlo 12 para

Valle' ,I nlo,rmática

RuaBarão do ltio Branco, 620
'

Fone: (047) 372.1968 - Fax: (047) 372-1130
Jaraguá do Sul - SC

encontro com lideranças A visita faz parte da
peemedebistas e sindicais no campanha de Pinho Moreira,
Município, No dia 14, Pinho que tem como um dos
Moreira deverá visitar as demais . coordenadores o deputado
cldcdes da .

região, com estadual Ivo Konell, Na próxima
destaque poro' Mossorondubo. quinta-feira (5), o Diretório
onde está previsto encontro com Municipal do partido se reflne
o prefeito Mário Sasse (PMDB) e para discutir os preparativos da
lideranças locais,

.

visita do candidato,

Rua Bernardo Dornbusch, 2433 ,

Fone: (047) 372-0695 .

371-8146
Vila �Iaú - Jaraguá do Sul

,
.

---------------- ---a
o vereador de Jaraguá do ,sul, GariQni' Pavanello (sem
partido), encaminhou ofício à Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapoou) solicitando informações
sobre as atividades, competência e serviços prestados

pela entidade aos municípios que representa.
- A Amvali· é uma entidade muito forte e com recursos-de
todos os municípios, mas o que faz em contrcportídd? -

indagou ..
Em tempo: no ano passado, o entôo presidente da
Câmara de Guaramirir'n, lvoldo Kuczkowski (PFL),

trabalhou para que a Casa rejeitasse- o repasse de verbas
Município à Amvali. Na époco. Kuczkowski afirmou que

a entidade nöoroz nada e "é um c'abide de emprego", ,

Explicando Perdão
A Amvqli, assim como as O deputado estadual
demais associações de Ivo Konel! (PMDB)
municípios, não tem

.

informou que o

nenhuma função projete-de anistia
executiva. As atribuições fiscal para redução
das associações são ,

de multas e

representar as cidaç:les parcelamento das
junto aogoverno do . dívidas de IcMs

. Estado e discutir GlS (Imposto sobre
reivindicações para a Circulação de
região. A tarefa de Mercad,orias e

executar obres continua Serviços) deverá ser

sendo das prefeituras. A reopresentodo pela
intenção é otimizar as bancada
reuniões das cidades peemedebista no olo .

catarinenses.
.

3 de março.

Em campanha ,

O deputado federal José Carlos Vieira (PFL) esteve
visitando a região na semana passada para orientar os

prefeitos na elaboração dos projetos para enviar (Ja
,

governo federal.
.

A maioria dos prefeitos deve êncaminhar os projetos
• até o final deste mês para poder participar dos

recursos disponíveis.
Vieira informou que fez uma emenda ao orçamento
federal destinando RS 1,5 milhão para oreçlöo. além

de mais RS 4,25 milhões da bancada pefelista.

Contradição
A Câmara d,e

, Vereadores de Jaraguá
do Sul antecipou a

,

sessão dá última
'

segunda-feira (23) para
a semana anterior. Até af

nada de mais.
Entretanto, de acordo
com o Regimento

Interno, as antecipações
só'poderão ser feitas
quando as sessões

estiverem previstas para
feriados, assim mesmo
em horário regimental, o
que não foi o caso, já
que a sessão começou

às 18 horas.
Deveria, no mínimo, ter
havido uma votoçöo,
Mas como foi para 'o
bem de todos e
felicidade gerai ...

DescasO'
..
,' O presidente do Jaraguó
Clube de Võo Livre, Márcio
Milcke, está indignado com

o descaso da
'

administração pública em'
relação à estrada de

,

acesso e à própria pista de
decolagem, além da falta
de lncentívos e apoio ao

clube.
_.Os pilotos jaraguaenses
têm mostrado muita
competência, porque.

além'de competir çom os

adversários, têm de driölar
as dificuldades para

praticarem o esporte. Já
fizemos vários apelos ao
secretário Bordin, mas,

.

lnfelízrnente. não fomos
atendidos. Talvez não

tenha consciência turística
.

e esportiva - desabafo�.

Cflörícullurtl
Cflorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

FonenFax:371-0882
Rua: Dr.WaldemiroMazurechen, 67.

Jaraguá do Sul - SC

B'OR�ADOS JARAGUÁ ,

Artes novas a cada coleção
FonelFax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra ,da Rio Cerro

( ��v_ ·

r ,� LaboratórioJaraguaense
de Análises Clínicas.�

AGÊNCIA PORTAL
Rua JoinviUe, 2655 - Vila Lalau

,

(ao lado da Arweg) Jaraguá do
Sul

Fone: 372-3100

Dr. Mario Sousa
Dr. Mario Sousa Ir:
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Diretório indica Melro Neto
como o pré-candidato de JS

CSSL não !
. I

empregadorl
!
I

Ao instituir constitucionalmente o I
financiamento da seguridade social, foi I

. ·1
. imposto o encargo a toda a 'sociedade 'It 195 I II III) d'" Jaraguá do Sl,J1 - O
(ar, " e ,sen o que as pessoas! administrador regional
jurídicas, oH ,�ualificadas por! da Celesc (Centrais
"empregadoresll, fOI Imposta como base I Elétricas de Santa

b� de cálculo da contribuição, a folha de II', Catarina), Luiz Freitas
Melro Neto, é o pré-

salários, além do faturamento e do lucro, I candidato do PFL do

Em decorrência desse designação do I Município a deputado
I estadual. A indicação

sujeito passivo, surgem os não i foi feita na noite da úl-

contribuintes, ou seja, os não I timo quarta-feira (25),

empregadores, É princípio tributário II' durante reunião do
Diretório Municipal,

básico, a necessidade de se j que aconteceu na

preencherem todosos requisitos legais, .1 Recreativa da Weg.
! Melro Neto venceu a

p a r a a im pos i ç ã o d e im posto s e í disputa interna com os

contribuições, Em caso do contribuinte I secretários de Agricul
não s e r

II
em p re g a d o r" , f i C a i... tura e Meio Ambiente,

� Werner Schuster; e De-
descaracterizado como sujeito posslvo I senvolvimento Urbano,
da obrigação tributária. I Valdir Bordin; além do

Por entender aplicável esta tese, ös] presidente e vice do
, diretório,' Augusto L-._� •. . . >

empresas prestadoras de serviço e I Muller e Luiz Alberto Pr9vIsão:MellONefodeveserocandldatodoPFL

administradoras que não possuem I Oppermann.
.

, Uma reunião do PFL da
empregados, e que vinham sendo i região, que' esta prevista
exigidas na Contribuição Social sobre O, para acontecer na próxima
Lucro, com base apenas no I quarta-feira (4), na Asso-

I ciação Comercial de
faturamento, a Cassu li Advogados, I Guaramirim, definirá o nome

representando cliente do Estado do I do candidato do partido
P

".

t t A
-

j dl 'I
" . j que disputará as eleições emarana, In en ou çao u icrc propno. I outubro.Alémde MelroNeto,

a quol. em despacho antecipado, I disputam a indicação o ex

obteve a desobrigação ao ,.1 prefeitoeatualsecretáriode
.. Indústria e Comércio de

recolhimento, desde logo, até final I Schroeder.HilmarHertel;oex-
decisão do feito, Pelo despacho I presidente da Câmara de

concedid h" d b I II Vereadores de Guaramirim,once I O, sequer avera esem o so,! Ivaldo Kuczkowski; e o ex-

para depósito judicial do que seria a í prefeito de Massaranduba,

Contribuição Social, representando ao I Dávio Léo. "oestes, o mais en

contribuinte, desde logo, importante I tusiasmado é Hertel, que
. aposta na experiência od-

economia tributária, I ministrativa e nos contatos

O precedente, sem dúvida, abre as! políticos para garantir a indl-
, cação.

portas para que outras empresas, ge I Por aclamação, o

qualquer setor, que sejam "NAO! Diretório Municipal do PFL

EMPREGADORASII, possam pleite.ar igual I definiu Melro Neto.A reunião

b f'"
! contou com a presença do

ene ICIO. I prefeito Geraldo Werning-
-----------�-----------f;l haus, do deputado federal

CassuliAuditores e Consultores S/C Lfda. - Fones 'i Paulo Bauer que confirmou

(047) 371-4509 - 371-5611 ,i a diSPOSiÇã; em disputar o

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

Decisão saiu na reunião do PFL na noite de quarta-feira. Na próxima semana,
outra reunião definirá o nome. do candidato a deputado

governo do Estado =,

secretários municipais, verea
dores da legenda, demais
pré-candidatos, filiados e sim
patizantes, De acordo com

Muller, a indicação de Melro
Neto foi consenso. "Achamos

que, no momento, é o que
tem mais condições", de
clarou,apostando na eleição
do companheiro. "Não te
nho nenhuma dúvida que o

PFL da região vai eleger o
candidato", completou.

Cauteloso, Melro Neto

preferiu não avaliar as
chances em se eleger. "Por
enquanto, sou pré-candida
to. Tem outra disputa para
acontecer. Os outros pré
candidatos também são
muito bens". ponderou,
acrescentando que a

posição de Jaraguá do Sul
no contexto estadual é im

portante, mas acredita que
as chances dos pré-candi
datos são iguais. Modesto,
Melro Neto afirmou que tem
muito que aprender em

política, motivo pelo qual

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE-GESTAQEMPRESARIAL
CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL

passou' horas conver
sando com Bauer.
"Quero ser o candita
do da Celesc: Sou
eletricitário e quero
ser o representante
da categoria", discur
sou,

Na opinião do

prefeito Werninghaus.
Melro Neto tem todas
as condições para
representar a legenda
na Assembleia Legisla
tiva. Sobre as chances
em se eleger,Werning
haus acredita que são

grandes, "O PFL está
bem estruturado e tem
demonstrado com

petência nas arranca

das finais.A região tem
e precisa de um de

putado na Assem
bléia", afirmou, lem
brando que a indi

cação de Melro Neto foi por
unanimidade entre os mem

bros do diretório,
GOVERNO - O deputado

federal Paulo Bauer voltou a

confirmar a disposição em

disputar o governo do Estado.
Ele tez questão de fr:isar que,
caso não seja o candidato a

governador, vai tentar a

reeleição. "Não quero ser

vice de ninguém, muito
menos candidato ao Sena
do", reforçou, revelando al

gumas alternativas de coli

gações, todas com o PFL na

cabeça-de-chapa.
Na opinião dele, que já

percorreu todos osmunicípios
do Estado, as chances em ser

indicado pelo partido para
disputar o governo são
grandes, "No ano passado, o
PFL decidiu que terá candida
to ao governo. Por enquan
to, sou o único que se apre
sentou como tol". lembrou,
acrescentando que. se de

pender das manifestações
das bases, tem 90% de
chances em ser o canditado.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

. 89251-470

Jaraguádo Sul .. SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611
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Diretor da MenegoHi é
eleito presidente da Acijs
---------------------------------

Eduardo Horn deverá ser empossado nospróxímos dias. Cerimônia contará
com a presença do governador Paulo Afonso

Jaraguá do Sul - O dire

tor-superintendente da Me

talúrgica Menegotti. Edu
ardo Ferreira Horn, 40 anos,
foi eleito na noite da última
segunda-feira (23) para pre
sidir a Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul). Horn, que
sucederá o empresário Ro
berto Breithaupt, enca

beçava chapa única e foi
escolhido por aclamação.

A nova diretoria está
composta ainda por: Ale
xandre Menegotti, vice-pre
sidente para assuntos da in
dústrío: Gentil Marció, assun
tos do comércio; Décio
Bogo, Serviços Comunitários;
Alidor Lueders, setor Jurídico
e Legislativo; Silvio Punchiro
ll. área de treinamento e

desenvolvimento; Gilmar
Antônio MorettL estudos só
cio-econômicos e pesquisas;
Richard Hermann, micros e

pequenas empresas; Laer
cio Coelho, núcleos setori
ais; Cristiane Hufenüssler,
serviços; Nilton Zen, se

gurança; Anselmo Ramos,
diretor-secretário; e Paulo
Obenaus, dir.etor-tesoureiro.

Na opinião de Horn, a
prioridade é manter a con

tinuidade dos trabalhos de
senvolvidos durante a

gestão de Breithaupt. Ele
disse. que a eleição procu
rou a "oxigenação" da dIre
torto. 'apontando novos

nomes, Horn informou que
está sendo feita uma pes-'
quisa para avaliar o grau de
satisfação dos associados,
com o atendimento presta
.do pela entidade.

- Uma das nossas metas,

Renovação: Horn discursa após sereleito presidente daAcijs

que vai durar um ano, com
direito a mals um de re

novação, será conseguir a
construção das Instalações
da Escola Técnica Federal -

revelou, prometendo apoiar
a Apevi (Associação das Pe
quenas Empresas do Vale do
Itapocu) na viabilização do
Condomínio Industrial. "A
Prefeitura já confirmou a

doação do terreno para a'
instalação do condomíniq,
mas ainda não indicou a lo
calização dessa área", lem
brou,

POSSE - A diretoria eleita
deverá ser empossada entre
os dias 9 e 12 de março, A
definição da data está de
pendendo da confirmação
da agenda do governador
Paulo Afonso Vieira (PMDB),
que foi convidado para a

solenidade. Na opor
tunidade, a diretoria da Ape
vi, que recentemente elegeu
o empresário Richard Her
mann para presidir a en

tidade, também será empos-
sada, ,

RELATÓRIO - O empresário
Roberto Breithaupt, que está

concluindo o segundo man

dato consecutivo à frente da
Acijs, apresentou relatório do
trabalho feito nos últimos dois
anos, Ele considerou como

uma das principais iniciativas
da Acljs no período, a realiza
ção, em conjunto com a

Prefeitura, do Plano Estratégi
co de Desenvolvimento do
Município. Breithaupt tam
bém considerou impörtante
que a nova diretoria conti
nue apoiando a formação
dos núcleos setoriais, que or

ganizam as empresas por
ramo de atividades, através
de converuo com a

Fundação Empreender,

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60- Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 372-3100

�- --------�----------�

: Q Estão em fase de conclusão as obras do Centro de Compras do Grupo Breithaupt
na cidade de Brusque, que deverá ser inaugurado em breve.

I O complexo, com 5,1 mil metros quadrados, terá um supermercado e departamentos de
I vendas de material de construção, máquinas e ferramentas, eletrodomésticos, tintas e

I pneus, .

. I De ac�rd? com ci diretoria ?O grupo, o Centrode Corr:pras será totalmente info�matizado
I. e a primeira com auto-serviço com MIX de mercadorias a ser operada no Brosll.

I Q Na noite de ontem, na AABB (AssO�iaçãoAtlétlca Banco do Brasil), a Apevi (Associação
I das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) lançou oficialmente a III Multifeira, que
I acontece de 3 a 12 de julho no Parque ML!nicipal de Eventos, em Jaraguá do Sul.

: Q A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) vai promover de 9 a 12

I
demarço,no auditório da entidade,das 19 às 22h30, o curso deMarketing para prestadores
de serviço,

c

I
I Q A Cãmara Júnior de Jaraguá do Sul vai sediar, em junho, o Show Júnior do Setor III de

I Santa Catarina,
.

I Trata-se de um concurso cultural que envolve oratória, redação e apresentações artísticas
Individuais e coletivas, "

L � �_�

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ELEIÇÃO DA DIRETORIA (I)
Em plena segunda-feira de Carnaval (dia 23 de fevereiro),

a Associação Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul realizou
Assembléia Geral Ordinária para apreciação do relatório das
atividades da diretoria, discussão e votação do balanço geral e
demonstrativos financeiros de 1997 e o orçamento para 1998,
todos aprovados sem restrições. O Conselho Deliberativo-reuniu
se posteriormente para referendan.atràvés de aclamação, a chapa
única registrada e que concorria à renovação do quadro diretivo,
com mandato de um ano. Para a presidência, foi confirmado o

engenheiro Eduardo Ferreira Horn, diretor-superintendente da

Metalúrgica Erwino Menegotti, que ocupava uma das vice

presidências da Acijs. A posse da nova diretoria, junto com a

diretoria da Apevi, será na segunda semana de março.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA (II)
A diretoria eleita para a gestão março/98 a fevereiro/99, é

a seguinte: presidente Eduardo Ferreira Horn e nas vice

presidências: AlexandreMenegotti (assuntos da indústria), Gentil
Marció (assuntos do comércio), Décio Bogo (serviços
comunitários), Alidor Lueders (jurídico/legislativos), Sílvio
Punchiroli (treinamento e desenvolvimento), Gilmar Antônio
Moretti (estudos sócio-econômicos e pesquisas), Richard Peter
Hermann (micro e pequenas empresas), Laercio Luis Coelho

(assuntos de núcleos setoriais), Cristiane Hufenüssler (de serviços)
e vice-presidente para assuntos de segurança, Nilton Zen. O
diretor-secretário é Anselmo Ramos e o diretor-tesoureiro, Paulo
'Obenaus.

EDUARDO DIVULGA METAS '

São muitosnomes novos, lideranças do meio empresarial,
que darão continuidade às atividades da sexagenária Acijs. O
presidente eleito, Eduardo F. Horn, afirmou que apesar da grande
renovação, não haverá mudança de direcionamento da política
da associação, cujas sucessivas diretorias têm pautado por um

trabalho de grandes resultados. Eduardo citou algumas metas,
como a defesa intransigente da livre iniciativa, continuidade do

-

lobby à construção da Escola Técnica de Jaraguá do Sul,
construção da Delegacia de Polícia da Comarca e das creches do
convênio Sesi x Prefeitura. Igualmente fará a campanha pelo voto

útil nos candidatos a deputado pela região, o Plano Estratégico
Járaguã do Sul (Pejs), incentivo aos núcleos setoriais, a construção
do Condomínio Empresarial em apoio à Apevi, os encontros de

empresários e, também, realizar um grande evento para marcar

os 60 anos da Acijs, em meados do ano.

POSSE SERÁ EM MARÇO
A posse da diretoria da Acijs, junto com a diretoria da

Apevi, será na segunda semana demarço. A confirmação da data
depende do governadorPaulo Afonso Vieira, que será o convidado
especial da solenidade, marcada para o Clube Atlético Baependi.
Com a eleição da nova diretoria, a Acijs encerra o mandato da

gestão do presidente Roberto Breithaupt, que imprimiu no período
em que esteve à frente da entidade, a união e o vigoramento do

segmento empresarial jaraguaense, através de várias ações e do

associativismo de resultados, Roberto cumpriu dois mandatos
frente a Acijs .

NÚCLEOS; MISSÕES TÉCNICAS
O Núcleo dos Marceneiros da Acijs está organizando

missão técnica àMovelsu1l98; que acontece de 16 a 22 de março,
em Bento Gonçalves - RS, com investimento de R$ 110,00 para
associados e R$ 165,00 para não associados. O Núcleo dos

Marceneiros irá à Tecnorepar, que vai de 18 a 21 de março, em

São Paulo. Associados pagam R$ 80,00 e não associados, R$
120,OO� Inscrições comNeri, na Acijs, telefone 371-1044. Outra
missão técnica, será do Núcleo dos Confeccionistas, à 348 Fenatec
(SP). Saída dia 25 de março e retorno no dia seguinte. Custo: R$
90,00 (associados) e R$ 125,00 (não associados). Tratar com o

consultor Luiz Antônio, 371-1044.
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Secretário vai à Câmara· explicar
serviços prestados pelo Codejas

Trabalhadores farão
baile em· GU,aramirim
Jaraguá do Sul - Pela

primeira vez, o Baile dos
Trabalhadores, que está
na quinta edição, será re

alizado em Guaramirim,
Marcado para o dia 1 de
maio, no Pavilhão do

Parque de Eventos, A de
cisão dos promotores do
baile é decorrente da

negativa do prefeito Ge
raldo Werninghaus (PFL)
em ceder dois pavilhões
do Parque Municipal de
Eventos, O presidente do
Sindicato dos Metalúr
gicos, Jair Mussinato, afir
mou que, em audiência
realizada em outubro en

tre os diretores sindicais da

região e Werninghaus, foi
acertado a realização do
baile no parque da ci
dade,

.

- O prefeito rompeu o

compromisso assumido
anteriormente e dernons-:
trou total falta de respeito
e de palavra, Ele cedeu
o espaço e afirmou que
restava apenas a confir

mação por ofício -lornen
tou Mussinato, acres

centando que ficou sur
.

preso com a resposta
negativa do secretário de
Cultura, Esporte e Lazer,
Sílvio Celeste, "O prefeito
trocou os trabalhadores
por passarinhos, ironizou,
numa alusão ao encontro
de canaricultura que

acontecerá no mesmo

dia no Parque Municipal
de Eventos,
Mussinato disse tam

bém que a recusa da li

beração do Parque Mu

nicipal de Eventos para o

baile levou os dirigentes
sindicais a recorrerem ao

Município vizinho de
Guaramirim para asse

gurar a realização do
evento, "Temos contrato
assinado com as bandas,
não podíamos recuar.Ain
da bem que contamos
.com a solidariedade do
prefeito Zimmermann",
reclamou,

DO OUTRO LADO - O
secretário Sílvio Celeste
contestou as decla

rações dos sindicalistas,
De acordo com ele, a
Prefeitura não negou o

pavilhão para o baile, a
penas quis transferir a

data, "Informamos aos

sindicalistas, através de
ofício, que não seria pos
sível a realização do baile
no dia 1 de maio, mas

que, a partir do dia 5, o
pavilhão estaria à dis

posição", afirmou, acres
centando que o espaço
havia sido reservado para
a exposição de canários,
"Quanto às bandas,
houve tempo suficiente
para que se adequassem
à nova data", acredita,

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

Irineu Pasold atendeu a convocação do Legislativo, após requerimento do
vereador Gilda Alves

Jar'aguá do Sul, - O
seCretário de Planejamen
to, lrlneu Pasold, também
vice-prefeito, compare
ceu na semana passada à
Câmara de Vereadores

para explicar a con

tratação da Codejas
(Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do
Sul) para adaptar as salas
da Rua Waldomiro Ma
zurechen, onde foi insta
lado o laboratório de aná
lises clínicas da filha do
secretário, Apostando
que a contratação feria o

estatuto do órgão, o vere
ador Gildo Alves (PMDB)
apresentou requerimento
solicitando a presença de
Pasold no Legislativo para
"as devidas explicações",
Na época, outubro do

ano passado, o diretor da
autarquia, Humberto Travi,
afirmou que, apesar da
Prefeitura possuir 99,96%
das ações da Codejas, o
estatuto permitia que o

órgão realizasse obras

para terceiros, Pasold, por
suo vez, assegurou que o

contrato fôra feito pelos
proprietários do prédio, "A
companhia está realizan
do a ordem de serviço a

pedido dos proprietários,
O contrato é apenas de
mão-de-obra", informou,
acrescentando que o

Berlinda: Pasold explica contratação na Cãmara deVereadores
contrato era legal. "Não O único vereador a

estou escondendo de nin- questionar o secretário foi

guém", completou, Gildo Alves, que insistiu
Durante os quase 30 que a Codejas não pode

minutos em que permane- ria realizar obras para
ceu no Legislativo Munici- secretários, presidentes de
pol, Pasold repetiu as infor- autarquias, prefeito e vice.

mações prestadas no ano· "No nome de quem estão
passado, Aparentando es- as ordens de serviço?", in
tor irritado, Pasold iniciou coçou. "Não as vl. Não
as explicações se descul- assinei nada", respondeu
pondo por não ter com- Pasold, acrescentando
parecido no ano passado, que considerou a convo

quando foi convocado, cação normal. "Acredito
"Estava representando a que a função dos verea

Amvali (Associação dos dores é fiscalizar, mas não

Municípios do Vale do pode ser parcial", recla
Itapocu) em Florianópo- rnou. afirmando que não
lls". justificou, Ele afirmou vai prestar nenhum serviço
que nunca antes' havia para a Prefeitura,
usado a Codejas em - Podem ficar sossega
benefício próprio, re- dos, Não vou dar trabalho

forçando as declarações para os senhores", prome-
anteriores, teu,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUízo DE DIREITO DA 2aVARA CÍVEL

.
EDITAL 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
FORMA 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'f\. foi requerida a .AçÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA n"

3694000509.9, 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

l% a.m. correção monetária, decorrente de adiantamento feitos

pelo Banco ao correntista depositante para processamento. das
sucessivas operações de crédito ede 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 .�idos
como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente.' E, 'para 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.
.

.

Híldemar Meneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

As carroças, que çJrcularam pela Avenida Marechal Deodoro durante a semana,

chamaram a aten�_pelo contraste. Em frente a uma revendedoro de automóveis
novos, as carroças seduiam como no final do século passado e início deste, quando
os corajosos e destemidos colonizadores enfrentaram todos os obstáculos no conquista
de novas terras,
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ANIVERSÁRIOS - Fernanda Jesus da Silva completou o l°

aninho na segunda-feira (23). Parabéns dos papais Antônio e

Nice da Silva. Comemorou idade nova na última segunda
feira (23), Edirnilson Leite, gerente da Javel (Fiat). O radialista
Valéria Gorges (Show da Manhã/Rádio Jaraguá), trocou de
idade na quarta-feira (25). Amanda Nagel aniversariou quarta
feira (25), e foi cumprimentada por familiares. e amigos.
Aniversaria hoje, (27) Eduardo da Silva. Parabéns dos pais
Venilton e Marlene da Silva .

.

Z)".�?�
Médico

Diagnóstico -

Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

/liáê e. 'P. ?�
Psicóloga

Novo endereço - Rua João Picolli, 94
- Ao lado da Majoca Uniformes -

, Fone - 3720814

Posto Leodato
Ribeiro

, (Antigo Posto Simon)
Direção de Flávio Ribeiro

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

'

- Breve, novidades - Rua Joinvílle - 128\ - Fone: 372-0359

Macol
TUDO-PARA CONSTRfICAD

Máquinas para empacotamento
Rua Araquarí, 136 - Ilha da Figueira

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

9),. 9lcg, 91ideki CJtodrígues da oi/va
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Pizzaria Caneri
Picanha na Brasa
Filé Mignon à Permegiana
Massas em Geral

Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, 616
Jar ádo Sul- SC

Noite do Azul e Branco, no
A abertura do CarnavaV98, em Jaraguá do Sul, foi no Clube Atlético Baepe

Banda Zavajus, de Florianópolis ..
Muita gente bonita marcou presença com fantasias supercoloridas animand
A coluna destaca momentos especiais desta festa.

Bruch (diretor) e Capa (presidente) do Clube Atlético

Baependi; com Carlinhos e Moa ("JaraguáNews")

Bloco superanimado, com as cores do Baependi

As "enfermeiras". O que tinha de gente querendo virar

paciente...

Colírio. TIuús Schmitt com um grupo de amigas

Darcy A.

Buchmann

,
(Futsa) e

Micheie

Giese
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MissadosMotoristas aconteceno-PostoMime
, ,.

,
.

Agricopel e PostoMime convidam motoristas, tratoristas e motoqueirospara a Missa dosMotoristas. com o padreMário,
que acontece no dia 1 de março de 1998, às 9 horas, .no Posto Mime da Rua WalterMarquardt, n° 467'

.

Após a missa, serâfeitaa bênção do veículos e as pessoas terão tempo parafazerem confissões e receberem orientação de

»ida.etc..

Maiores informações podem ser obtidas coma 'Equipe Pastoral Rodoviária, Caixa Postal lSô, Cep 80001-970, Curitiba:"
'

PR, ou pelo telefone (041) 223-0561, chamando um dos padres da equipe.

"

,
'

Prefeito se reúne com membros do Núcleo de Fotografía
Representantes do Núcleo de.Fotografía da

Acijs (Associação Comercial e 'Industríal de

Jaraguá do Sul) estiveram reunidos c,om o
prefeito Geraldo Werninghaus. Na.

oportunidade o núcleo, que conta com 27

profissionais, solicitou a intervenção de

Werninghaus para que seja feita fiscalização '

junto aos profissionais não habilitados que ,

, atuam na região e
:

,

�O núcleo' tem como objetivo buscar a união, o
intercâmbio dos profissionais da área e

'reunf-los em palestras e congressos.
A intenção é oportunizar aos fotógrafos a

troca de informações e possibilitar acesso às

novas tecnologias e equipamentos, além de

informações da área. Representantes do Núcleo de Fotografia no encontro com o prefeito Werninghaus

,-

,
"A CADÁ RI 1&.00 EM CoMPRAS. GRÁTIS UM cueOM'

.

Certo Autorlza9ão/MJ n"01/05l0130/97

, l,

..D1/03 • Sorteio deJen =li:
4 fornos microondas Shatp

.
-. <,

'CASA
CARRO

Lojas e supermercadc&)jnl�ii:'!tl][t BBREITHAIPI
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Confira aHistória

"A'História de nossa gente não podeficar só na '

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barãode ltapocu

Há 8 anos

- Em 1990, os 47 componentes do Coral Evangélico de Jaraguä do Sul'
participavam da programação do "Dia da Igreja", por ocasião da S&
'AssémbléiaGeral da Federação LuteranaMundial, nos dias 30 de janeiro
a 4 de fevereiro, em Curitiba (PR). A apresentação do coral aconteceu
durante o culto, na Universidade Catöliça do Paraná, juntamente com o

Coral do Pastor Grass, de Blumenau, Para culminar a excelente fase do

g�po,�o,ral a�da es��ve presente às comemoraç�e� do?ia da Igrej�,
dia 4, rRfTaruma. Curitiba, que contou Com a parncipação de dez mil

pessoas> nada menos do que 30 corais, cerca de mil cantores e 300
trombonistas do Brasil inteiro. Regido por Ricardo Feldens, o maestro,
com 41 anos, se destacou na assembléia que congregou representações
de 1'08 países dos cinco continentes. Não faltou a discussão dos povos
indígenas sob o tema: "Ouví o clamor do meu povo indígena".

.Hä 6 anos
- Em 1992, lançava-sé umlivro didático que esmiuçaa história de Jaraguá
do Sul. Destinado a estudantes da 3& série do 10 grau das escolas

municipais, receberam no início do ano letivo um livro didático de estudos,
sociais idealizado e escrito por três jaraguaenses, Egon L. Jagnow (chefe "

do arquivo histórico e" colaborador do CORREIO DO POVO), Alcioní
Macedo Canuto, chefe do Museu Emílio da: Silva e' Edina Rossel

"

Diefenthaeler, orientadora. de estudos sociais da,Secretaria Municipal
de Educação. O livro de título "Crescendo com a História", tem caráter.
interdisciplinar, isto é, por intermédio do tema básico de estudos sociais
enfocará de forma indireta outras disciplinas e formará dicas de atividades
específicas. A primeira edição tirava 3100 exemplares, pela Gráfica

Impresul. '

, '

- Em 1994, Alfredo Guenther, vice-prefeito, assumia por trinta dias o
'

cargo de prefeito do município de Jaraguá do Sul, usufruindo de um

direito que lhe é concedido pela Lei Orgânica do Município. Ao assumir

pela primeira vez o cargo de prefeito, após a assinatura do livro de posse,
Alfredo Guenther citava frase recentemente proferida pelo governador
Vilson Kleinübíng: "Política se faz com companheiros e adversários,•

\ I _

-

nunca COrri inimigos" - garantindo que agirá damesma forma durante os

próximos 30 dias. "É necessário que abramos espaçostambém para os
adversários, permitindo que suas' sugestões p.ossam ser colocadas em

discussão'para o be�'comum", disse o prefeito em exercício;Em seguida
fez um apelo para que secretários, vereadores e partidos que integram a

união.Il'Tß, PL e PPR) acatem o período de afastamento do prefeito
, Durval Vasel, com naturalidade.

•

Há 2 anos
- 'Em 1996, uma pesquisa realizada durante seis dias pela Divisão de
Turismo de Jaraguä do Sul mostrou o pêrfil do turista que entra a

cada ano na cidade. Só em 1995, o fluxo de pessoas que entraram no

Município ultrapassou os 15 mil, deixando aqui, cerca de US$ 3,7
,

, milhões; "Vamos encaminhar todos os questionários para a, Santur,
que rios deu este prazo para a divulgação do perfil do turista que "

visita Jaraguä do Sul nesta época do ano", diz Loreno Hagedorn,
revelando que os meses de janeiro e fevereiro, registra-se um número'
baixo de turistas que visitam a região. A pesquisa elaborada pela
Santur e realizada pela Divisão de TUrismo de Jaraguá do Sul é feita

.

desde 1986. Dados revelaram que paranaenses e catarinenses, da
região dó Vale do Itajaí, são os que mais visitam a cidade. Calcula
se que desde 19�{>, aproximadamente 142 mil paranaenses e 160 mit
catarinenses tenham visitado Jaraguá do Sul. Cariocas e paulistas
vêm abaixo com índice de 20% a menosde turistas.

Sexta-feira, 27 de fevereiro de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (101) - APONTAMENTOS

Estafotofoi tirada em,4/5/96 emostra as instalações da Tecelagem Gumz Ltda., na Rua GustavO

Gumz; hoje sob a direção do dr. Vitório Altair Lazzaris. O capítulo lembra as Bodas de Ouro de
Emil e Selma Siewerdt, através' da poesia do poeta paulista, RudolfHirschfeldt, em alemão �
português e matéria do colaboradorA. Klug, que relembra os, ve'stígios das vulcões em Jaraguá
'do Sul; de mil_hões de anos,' nesta região

." .

Hirschfeldt, o poeta paulistano que amava

.:
Santa Catarina, escrevia em versos ao .

"Casal Siewerdt
Es leuchten heute Sonne, Mond und Sterne I

Viel heller als an jedem Tag im Jahr, I Strahl�n
, ,sie doch aus ihrer weiten Feme IAuf unser liebes
"Goldnes" Hochzeitspaar. Schon fuenfzig Jahre
seid ihr nun zusammen, I Ein 'halb Jahrhundert,
euch die Sonne scheint, I Und immer lodern noch
die Liebesflamen I Stark wie vorJahren, als ihr
euch vereint.

Es gibt auf Erden nicht nur schoene Tage, I
Auch Stoerme wueten auf dem Ozean, I,Doch
euer Lebensschiff zog, ohne Frage, I Von Gott

gelenkt stets sich seine Bahn ..
Nun hat's in Jaraguá ne sichere Bleibe, I.Da,

,

wo Brasilien stets am schoensten war.;DemEmil '

wuensche ich und seinem Weibe; Glueck und

Gesundheit viele lange Jahr.
Traduzindo:
Iluminam-se hoje o Sol, a Lua e as Estrelas;

Mais claras do que' em qualquer dia do ano, 1f

Que os raios de longa e remota distância; Se

espraiam sobre o querido e dourado par.
Há cinqüenta anos trilham em união o par, ;

Um meio século que o Solos ilumina, I E ainda

flamejam as labaredas do amor I Fortes ,como
d

. j
nos anos, quan o se uniram.

'

Na Terra não acontecem só dias de glória,!
Também procelas se armam no oceano; I
Contudo vossa vida seguia, sem questão, I

. Dirigida por Deus sempre em seguros trilhos.'

Agora existe �m Jaraguá um seguro ficar, 'I,
Lá onde no Brasil sempre foi melhor./Ao Emilio

desejo e à sua esposa I Sorte e saúde por longos
anos".

Aindaem 1975, quando um geólogo Ceresseto
descobria os vulcões extintos de Corupä, um leitor
do CORREIO DO POVO, que se identificava como
A. Klug, de Joinville, nos escrevia: "Lemos com

,

muita�tenção o artigo contendo a carta d? geölogo,

.
I

que denuncia � existência de vu1c�s extintos no

território de Corupá, provocando a curiosidade dos
leitores. Lembramos, então, de escrever-lhe, pan
dizer que é do nosso conhecimento que nas Pedras
Brancas também existem certas cavidades
vulcânicas que abrigaram fugitivos no tempo dos
federalistas, em 1892/9_? Somos sabedores
também, de há muitos anos, de que na EStrada
Ribeirão Cacilda, em Garibaldi, há vestígios da
existência de antigo vulcão num-morro em forma
de charuto, só se lamentando que até hoje não
tenha sido motivo de pesquisas, Alias, Cacilda
fica bem próximo da divisa com Corupá e

confIrina o que diz o geólogo sobre as antigas
'atividades vulcânicas ocorridas há milhões de
anos nesta região"..

O mineiro dr. José Alberto Barbosa, ex-
'.

. \

promotor de Justiça da Comarca de Jaraguá do
Sul, .ao ser recebido como membro efetivo do
InstitutoHistórico eGeográfico de Santa Catarina
(CORREIO DO POVQ, ed. 2795, de 25/7/74, pg.
14), ele dedicava ao professor Victor A. Peluso
Júnior, eminente geólogo catarinense, um longo
trabalho de sua lavra, intitulado ,pLANALTO
CATAR�NSE: (7) "E no chão as terras roxas

se cobriam I Com as nossas' belas matas

verdejantes, I Araucária e Atlântica sem iguais I
Águas minerais do solo subiram I Em fontes

límpidas e borbulhantes, I Os tardios efeitos
hidrotermais,

Sorna-se aquela fauna; resta a flora, I E fico

aqui lembrando aqueles tais I Trocados já por
serem mais pobres. '/ Contudo, na nova fauna que
aflora, ;Misturados a tantos animais.? Já surgem
algumas criaturas nobres.

Os homens! Sim, humanos vêm chegando I
Sobre esse basalto esfarelado;E suas tendas eles
armam pressurosos. ; Já posso vê-los na mata

caçando; O animal lá foge esbavorido ; Perante
nossos índios vigorosos".

Fritz von Jaraguâ - 2/98. '
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,

rimeirofoi a
'balsa e a canoa

de Georg ':, ,

'Cremiewicz que
,possiJJilitaram a travessia'
chRio Itopocu. Em 1909,
construíram wnaponte de "

·

.madeird: Em 1911, uma
enchente a levou. E, como

'. " .

quemjátevemulto, com
pouco não se comenta; 'em

'

1913, inauguraram a.ponte
metálica; que,'durante
muitas décadas serviu.Mas
a cidade cresceu,

, desenvolveu. Estapontejá
. não satisfaziamais às
necessidades doMunicipio.

.

'Construirwna nova jazia
misten Construiu-se então,
,.

na década de sessenta, a,
'

atualPonteAbdon ,

Batista, de concreto
armado. Hoje, encontra-

'

seladeada de muitas

outras, 'companheiras
'

solidárias, permitindo a

travessia tranqüila
sobre o rio.

, porEgon Jagnow

'-

.• . CO:inhas
Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

,

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

Guaramirim - SC
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VIDA ROTÁRIA

\ Intercambistas do Rotary
Na reunião de �t7 de

fevereiro de 1998, o clube
recebeu a visita do dr. Paulo
Odebrecht, que recém
instalou-se em nossa

cidade" à Rua Jorge,

Czerniewicz, 1.277, com a

Clínica UroAtual - pedras
de rim, próstata e

impotência sexual "

atendendo pelo telefax
(047) 371-3426,

Na oportunidade o clube
apresent@u os votos de
boas-vindas ao mundo
médico jaraguaense, com
aparelhagem de última

. geração.

A cauda do macaco
. .

lima das medidas a que visava a reforma da Constituição-de 1925, era a-extinção da
cauda dos orçamentos, a qual era aproveitada ordinariamente para autorizações duvidosas
e favores pessoais. Não obstante isso, os favores continuaram..
A propósito disso, discutia-se na Comissão de Finanças do Senado, nesse ano, um

desses favores, quando um senador observou:
,

- De nada serviu, então, a supressãe da cauda no orçamento!' \

- Perfeitamente, - concordou o senador Lauro Müller.
E como velho fabulista:
- A cauda foi-se, mas o macaco ficou!

, Jornais de dezembro de.1925.

'Fone: (047) 371-0091
Fone/Fax: (047) 371-0363

.

·1

- PLANTÃO 24 HORAS -

973-3999

Rua Walter Marquardt; .1.180
Fone/Fax: (047)371-1919/

311-1944/372-3363

Sexta-feira, 27 defevereiro de 1998

Petra concluir o relato, vale registrar qti� nos livros de

TRENTO, na Itália, existem'estatísticas mostrando como

se espalharam os trentinos pelo mundo, os que

emigraram, os que morreram em viagem, os que 'voltaram
e os que ficaram nos países para onde emigraram. Bela

contribuição do Zanghelini para recomporos primeiros
tempos da colonização brasileira.

Na vida de um escriba acontecem coisas que a própria
razão tem dificuldades de explicar, ,

.

Há muito tempo estava marcada uma entrevista com
'

a sra. Paula Doubraw a Wie le, pessoa por démais

conhecida na Agência dos Côrreios e Telégr.afos de

Jaraguá do Sul, filha de família de pioneiros. Até o título

já estava p�onto" "Dona Paula, a postalista nomeada

pelo presidente", muito sugestivo porque nem todos

podiam ter o privilégio de ser nomeado funcionário

público federal, pela assinatura do presidente da

República. "

A morte a colheu aos 85 anos na casa da filha, em

Joinville, no dia 14/9/1990, e foi, dada à s�pultura no

Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul.
,

, .

Só no domingo à noite, no retorno de Lages, tomo
.

. 'I" .

conhecimento de sua inesperada partida.
O que fazer? Avalio a minha frustração e a

possibilidade de resgatar a memória dessa senhora que
tanto' fizera pela sua terra, uma funcionária pública na

verdadeira acepção da palavra.
Consulto minhas anotações, busco dados com o Rainer

e o Walter, e no dia 25/9/90, às 16h30, procuro ouvir o

que tem a me dizer o-veterano rotariano guaramirense
Francisco Doubrawa. Com essa gama de informações
entabulei urna entrevista, cO,mo se ela estivesse viva.

Voltaremos.

Até a próxima. E.V.S.

Do maternal ao Terceirão,
- edui:açlio com.
respimsabilidade. '

O,
.

IDatitutoBdacacional

- Sc,sLfGIO�'JUSTA "'8. ao LUIA EDUCAÇÃO COMPLETA E� PIfill!lOI4 676. F..37J-(}20�
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CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REF'LEXÃO

,Quaresma: tempo especialparameditação

evereiro de 1998

Neste domingo'celebramos Temos nós agido com amor; tempo de Quaresma" somos
o primeiro dos sei� domingos solidariedade e justiça? convidados e desafiados a

dentro do período daQuaresma,
' Quaresma é ternpo de participar dos sofrimentos de

OU Tempo da Paixão. Este fraternidade no gesto concreto Cristo. Somos convocados a

tempo especial iniciou na da partilha. É tempo de ensaiar .levar as cargas uns dos
'

quarta-feira de cinzas e encerra .
a solidariedade. Solidariedade outros. Somos convidados a

no 'domingo de Ramos, início concreta que se estende aos nos colocar ao lado do nosso

daSemana Santa.'São quarenta sofridos, pobres e doentes de iimão e irmã com palavras de
dias especiais, de preparação, nosso mundo. Temos sabido ânimo e fé. Somos desa

para nossa vida. repartir o, pão com
.

os . fiados a sermos instru-
.Quaresma é tempo de fé. .necessitados? Os doentes têm mentos de amor, de justiça,

Uma fé que reconhece Deus' recebido a nossa VIsita?' de paz, de fraternidade;'
em seu amor e misericórdia. Quaresma é tempo de procurando repartir nossos
Uma fé viva e vivenciada silêncio. Silêncio que nos bens, nossas alegrias, nossas
concretamente no dia-a-dia. convida para ameditação. tristezas ... nossaesperançae
Uma fé pascal: morte e cruz

.

Tempo de avaliai a caminhada fé no Cristo vivo com nosso

paraatingir a liberdade e vitória de nossa vida. É também um próximo.
daressurreição. Uma fé que crê tempo especial que nos Quaresma - Tempo da

no Deus que nos liberta, no convida para o arrepen- Paixãode Cristo-Tempo de

Deus de amorque alcançatodas dimentoeapráticadoperdão. receber" sob a' cruz, a

as pessoas e todos os povos. Temos pedido perdão a Deus . coragein para a caminhada "

Quaresma é tempo de' fé. De pelos nossos pecados? Temos da vida. Uma vida que luta
'

,
fé que é muito mais do que' perdoado o nosso próximo? contra os sofrimentos deste

tradição, porque quer engajar Somos todos pecadores e mundo, buscando, uma
toda a pessoa e a sua maneira pecadoras e necessitamos dá perspectiva de vida com

de ser. Quaresma nos convida J grande dádiva do perdão de esperança para todas as

a avaliarmos a nossa fé. ,'Deps para viver. pessoas, especialmente, para
Cremos, realmente, no Deus Deus nos convida para àquelas que' não mais a

vivo que se manifestou .uma Quaresma onde, possuem. Que Deus, em
concretamente na ,vida,' aprendamos a viver a partir do, Cristo e no Espírito Santo

crucificação e ressurreição de Cristo crucificado e ressurreto. abençoe este Tempo de

Jesus Cristo? Somos convidados a meditar Quaresma, da Paixão de

Quaresma é tempo de nos sofrimentos de Cristo, não Cristo, em nossa' vida

conversão, Conversão para esquecendo que eles continuam pessoal, familiar, social e em
Deus na conversão para o irmão. presentes em toda pessoa que é nossa, vivência comunitária

e para a irmã. É tempo de privada de uma vida digna. da fé cristã.
avaliar o amor ao próximo. De forma especial,' neste Pa. ClaudeteReise Ulrich.

.

FALECIMENTO

· Ottiliado Nascimento morre aos ,103,anos
Jaraguá do Sul- Faleceu no percorrer por um intrafegável

último dia 17 do corrente, na picadão.
residência de sua filha, a Por ocasião do seu

veneranda senhora OTTILIA' centenário, o "mais antigo"
DO NASCIMENTO, aos 103' entrevistou a agora extinta
anos, um mês e cinco dias de senhora, divulgado pela coluna
idade, na Rua Rio de Janeiro,' "Reminiscências", da edição
número 277, filha de Emilio número 3.919, de 11-1-1995,
Paulo doNascimento e Júlia do, página 2.
Nascimento, 'nascida no Naquela' ocasiao ela

lugarejo de Luís Alves" informava sobre um éstranho

Município de Itajaí. Dizem os
.

caso: no Rio das Canoas, perto
àntigos que' ela tinha mais

.
de Itajaí, aparecia num alto,

idade, pois, sé aos :43 anos foi entre arvoredos um enorme

registrada no cartório civil e só lençol que em dia de sol era
em 1980, por neces�idade, fez branco e nos dias de chuva se

a Cédula .de Identidade. Sua 'apresentava em cör preta.
mãe morreu em Curitiba aos . Quando as pessoas mais
102 'anos. .

"

, corajosas tentavam aproximar-
,

O pai de Ottilia era do se daquele local, sentiam,
Paragu,ai e falava muito da subitamente, uma estranha

guerra, não sabendo explicar sensação que uma força os

como chegou até <> porto de' forçava para trás e que nunca

Itajaí. No Braço Miguel, ,chegaram a saber o que era

montou.engenho de farinha de queria aquilo justificar.
mandioca � de cana-de-açúcar, Em outro trecho dá

v�ndendo seus produtos na entrevista ela parece responder
CIdade portuária, depois de ,a razão por que se procurava

espantar as pessoas daquele
\ ' ,

local, quando ela afirmava que
sabia que nas' pedras do salto

'

tinha muitos diamantes presos.
Ottilia casou-se com Paulo
Correia de Negreiros, em Luís
.Alves, não se lembrando mais
,da data, massedizia católica e

, que foi o padre Alberto, da
Capela de São Vicente, do
lugar, que os casou, que foram

, de carroça enfeitada, ela de véu
.

e grin,alda, e tinha como

testemunha a irmã Bela, o

Antonio e João Ribeiro.
O documento extraviou-se

'numa gincana. O marido
- trabalhou na casa de negócio de
Leopoldo' Hess, como

carroceiro daqueles de roldão,
em que a primeira parelha
.ficava debaixo do toldo e levava,
mercadorias e alimentos para
Itajaí, O marido morreu cedo,
deixando-a com os filhos
Iolanda, Emília, Rosa, Amélia,
Eulália (Nega), Paulo e Raul,
estes. falecidos.

Como a vida estivesse
difícil, resolveram morar em

Jaraguá do Sul, em casada irmã
de Ottilia, Laura, casada com

José Martins, ao lado da antiga'
serraria de Leopoldo Janssen.
Emílio e lolanda foram criadas

, fora. Rosa trabalhou na casa de .

. Hilda Meister Grubba, Amélia
na casa de Edith Hardt, esposa
de Leopoldo Grubba, a Eulália
trabalhou na casa de Ema

Breithaupt e com Alvina,
esposa de João de Souza, no
"Novo Hotef".

Repartindo os filhos - dizia
Ottilia - é que consegui criá-los.
� Deus a levou para si, para o
merecido descanso dessa
extraordinäria mulher que deu
exemplos de como vencer na

vida.
-.

Aos familiares,' as nossas
expressões de pesar. (EVS)

"Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PUBLICIDADE A' informação é da Rev�sta M�io &.,

'. .

'

,
..... Mensagem, um dosmais respeitados

.

TODO VAPOR, veículosdosetor. Y'

. t:1r Para os estudantes que estão
cursando Publicidade e Propaganda
ou Comunicação Social, aí vai uma
boa notícia. O' mercado publicitário
cresceu 12,38% no ano passado,
registrando a cifra recorde <Je US$ .

8.648 bilhões. Esse volume

representa 1,11% do Produto Interno
Bruto (Plß) do País, que roi de US$
780 bilhões no período, Os números
fazem párte do Projeto Inter � Meios,
auditado pela Price Waterhouse.
Entre os veículos participantes' do
estudo, cerca de 90% da média
nacional, o faturamento alcançou
US$ 6,61 bilhões. Para atingir o to

tal, 'é calculado o faturamento do
,

restante dos veículos somado à

produção de campanhas
publicitárias. A expectativa' para
1998 é de crescimento de 8%. Em

dezembro, os veículos participantes
do Projeto faturaram US$ 628

milhões, 3,43% a mais do que o

mesmo período . de 1996. A

FESTA,
NACIONAL DA

OVA
r7' Começa nesta sexta-feira (27),
na progressista cidade de Caxias do
Sul (RS), a xxn edição da Festa
Nacional da Uva, Ó importante
evento, que acontece de dóis em deis
anos, costuma atrair visitantes' de

. vários Estados brasiíeirose de àlguns
países próximos, 'como Argentina,
Paraguai, Uruguai,' Chile, entre'
outros. Na programação, constam
várias atrações culturais, desfile de

catrQs alegóricos' e uma -vasta .

exposição que mostra o início da

colonização do Município gaúcho.
Uvas evinhos de excelente qualidade
e uma farta disponibilidade
gastronômica poderão ser-saboreados
até o dia 15 de março, data de

encerramento da grande festa.

Polyana Kiara; uma daß belas modelos da cidade, comemorou,
ontem (26), seus 15 aninhos. Seuspais, José eMaria Farina e,
o mano Vinícius, l�e desejam felicidadesmü!

CD's - DlSCOS - FITAS
.

Av.Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2.847

r7' Vinte e seis formandos de

Pedagogia da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense colam grau,

hoje (27), na Igreja Evangélica
, Luterana, Centro. O baile de

comemoração seráno Clube Atlético
Baependi, a partir das 22h30, com
animação da rapaziada jovem da
Banda In Natura. O registro de toda

I,. a 'festança estará a cargo da 'equipe
"

da Arte Click - Filmagens e

Fotografias. '

NOITE VOLTA
�

. .'

ASAULAS
'r:JF Depois de abrigar duas noites
carnavalescas super animadas para um

público de mais cinco mil pessoas..a
BoateNotre Dame realiza, hoje (27), a
Noite Volta às Aulas; direcionada aos

estudantes da cidade. Os ingressos
antecipados estão sendo vendidosaum .

valor especial de apenas R$ 3,00 nos

colégios São Luís, DivinaProvidência,
Abdon Batista e Alberto Bauer. No
sábado (28), aNotreestará funcionando
normalmente..

, TURISMO
PREJUDICADO
r7' Como se não bastasse a

reportagem equivocada da. Revista
,

.

Veja no final do ano passado, que
.

anunciava um verão chuvoso para
a região Sul do Brasil, o que

.prejudicou consideravelmente o

fluxo de turistas em nosso Estado,
no último domingo foi a ,:ez do

programa Fantástico, da Rede
Globo, divulgar o resultado de uma

pesquisa sobre balneabilidade das
.

praias catarinenses realizado pelo
Inmetro. Para análise do nível de

poluição, o instituto escolheu as

praias de Canasvieiras, em

Florianópolis e de Balneário
- Camboriú, ambas conhecidas pela
grande freqüência de banhistas e'
por apresentaremproblemas sérios .

de poluição. Não se questiona os

problemas existentes nos dois.
balneários. Existem, de fato. O que

.

não dá pra enterider são os critérios
de escolha das praias. Em outros
Estados, os pesquisadores parecem
ter olhos apenas para as praias
paradisíacas. Por aqui, ignoram as

belas praias que possuímos.
Resultado: o pior resultado das

análises ficou para Santa Catarina;
.

Ummétodo realmentefantástico de
prejudicar o turismo em nosso

Estado.

CARNAVAL
r7' Não há como, negar, o

Carnaval brasileiro já não é mai� o

mesmo, tanto em divulgação como
em animação. Retração econômica

DISQUE·LANCHE
�

4.
f

371�5309··

VISITANDOA
TERRINHA

e desemprego 'pra todo lados'
fatores que contribuíram, e

muito, pára a atual situação
maior festa popular do País.

r:íF O amigo Peterson Dornbu

mal chegou de São Paulo e!

direto.para a Noite Azul e.Bren
ocorrída na última sexta-feiratã
no Clube Atlético Baepen
Depois de ter concluído o curso

Veterinária, na Udesc, em Lag
Peterson fixou residência na ca

tal paulista para trabalhar

Jockey Club de São Paul
Confessou que em matéria'

i11ulhe� bonita Jar61guá do Sul co

tinua muito bem servida.

MORALISTAS
r7' Durante o Carnaval, u

quantidade considerável de pess
questionou os' modeJiI
provocantes usades por algu
folionas. "São roupas indecen

I

Isso é uma vergonha", disparav
O curioso éque álgumas .dess
mesmas pessoas ficaram omist
ao flagrarem jovens da nossä ai

sociedade curtindo o êxtas

proporcionado pelos tubinhos

lança-perfume..

Filmagens & ,Fotografias

Forle: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Picapes daGM têm novo visual
,

"

.

Silverado

XLR�125
R$ 95,49 '

Regata Moto
, ßua�dI(J/'/:/)1l

,

I

* Serviços autorizados �ONDA·
* Peças originais
* Acessórios,
* Consórcio de motos e automóveis'
* 'Financiamentos

, J

.
� ,

.

A GM, está lançando opcionais para as picapes Silverado e S10, q�e as deixam mais esportivas.
�

Porfora, a picape grande Silverado pode 'receber uma nova caçamba, em fibra de vidro, que deixa o compartimento mais estreito e arredondado.

Pode-se instalar novos 'espelhos retrovisores elétricos, estribos laterais que circundam as portas epára-choques envolventes, na cor do carro - preço
médio ãe R$10mil.

.

,

' .

,

.

No interior, épossível instalai na Silverado bancos de couro individuais e um console central, com geladeira (R$ 1.500), O serviço demora cerca de

15 âias: ,

, Apersonlização na S10 éfeitapraticamente nos mesmosmoldes da Silverado. A caçambaficamais estreita e há um kit depára-choques, pintados na
cor do carro, mais arredondados que os originais. Opreçomédio é o mesmo: R$ 10 mil.

'

'

C-100. CG Titan-'
R$ 65,0�

CBX-200
R$ 113,50

·R$ 74,89' r>;

PLANOS DE 50-36-30 MESES'"
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE

----\ Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Lada Laika,
ano 94, por R$

3.500,00. Tratar 973-
8901.

r
.

Vende-se F-I000, ano
89, cor cinzá escura,

por R$ 13 mil, aceito'
carro até R$

7.000,00. Tratar 371 �

4235 ou Rua Richard
Piske, 146�

..

Vende-se Gol, ano 90,
, GTI, ou troco por
terreno ou casa em

Guaramirim. Tratar
973-3901.

, Vende-se Del Rey,

ano 86,\ impecável,
por R$ 4.500,00.
Tratar 376-1455
ramal 244 com

Marcelino.

Vende-se Fiorino,
ano 93 ou troco por
Kombi, e vendo moto'

Today, ano �9, por
.. R$ 1. 00,00. Tratar
Rua Campo Alegre,

,

529, Ilha' da Figueira
com Bueno.

Vende-se Voyage, ano
91, a gasolina, por_
R$ 7.500,00, aceito
moto até R$ 3 mil'.

Tratar Posto Mime

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

I

PASTILHAS DE FREIOS

"-

,

Consórcio ) MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO I"PARCELA

� Breitlsºpf
- Fiesta L04P

Código (FD02) R$12.869.00 • R$252,33 R$64.00 � R$188,33
II Pick-up Courier
II

II Código (FD03) R$'I3,992,00 R$274,35 R$70,00' R$204,35

e
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, �.O85 Escort LIS lQV JY

Sala 2 - Jara.ffá do Sul.« SC Código (FD04) R$19,863.00 R$389,47
.

R$99,OO R$290,47
Fone: (04 ._ 372-2527

Escort SW 1.8 16V ..

-

. http://www.breikopf,com.br '

Código (FD05) R$21.891,OO R$429,24 R$I09,OO R$320,24
-

VOLll'!.:WAGEN fiO MESES CHEVROLET 60 MESES "

MODELOS CRÉDITO PARCELA DESCONTO I·PARCELA COI'Sa Wind LO

OOL l000MI Cõdizo (OMO]) , R$12.34300 R$24202 R$5800 R$18402

Código(MI) R$13,450,00 R$263,73 R$67,OO R$196,73 Pick-up Corsa L6 ,

OOLCLMI ,
Código (OM02) R$14.441.00 R$283,16 R$72,OO R$211,t6

Código (CM) R$18.l45.00 R$355,78 R$90,OO R$265,78 COl'liaOL 1.6

POLO CLASSIC 1.8 Código (OM03) " R$16,498.00 R$323,,49 R$79,00 R$244,49

Código (P9) R$22'.120,OÓ R$433,73 R$1l0,OO R$323.73. Corsa Sedan OL

SAVEIRO L6MI Código (GM04) .
R$18.027,00 R$353,47 R$86,00 R$267,47

CódilZo(SVMI) R$14.892.00 R$292,00 R$74,00 R$218,00 CorsaWagon 1.6 ,

PARATIOLl.8�I4P Cödiao (OM05� R$18.92200 R$37102 R$9100 R$28002

Códizo (P4MI)
.

R$23.250.00 R$455;88 R$116,00 R$339,88 IT!.: UV\!.: fiO M1?_!.:"'_!.:

MODELOS 16 VALVULAS RIIr;r;vl 0<1:7 Q()'1 no 0<1:1<;710 O<l:'1QM O<l:IIQ 10

GoLMI 16V BUOOY2 R$8.92500 R$J79.69 ' R$4400 R$135,69
Cödizo (016V) R$14.297.00 R$28033 . R$7100 R$209 33 MOTOS 50 MESES \

COLMI PLUS 16V C-lOODREAM

Côdizo (MP16) R$16.400.00 R$321,57 R$82,OO R$239,57 . Código (MI) R$2.690,00 R$64,41R $13.00 R$51,47
PARATILO 16V

" , CO 125TITAN

Cödizo (P16V) .

'. R$17.176 ÓO R$33678 R$8600 R$25078 Código (M2) R$3.l60;OO R$75.67 R$15.00R $60,67
FIAT 60 MF.�ES . XLR 125

-

Uno Mille SX 2P , Código (MO) R$3.940,OO R$94.35 R$18,ÓO R$76,35

Código (PU) R$ILI16,00 R$217.96 R$55,OO R$162,96, CBX 200
-

Palio 1.0 ED 3P rMilm{M6) R$4 "QO oo , Rt1l2,31 Rt?OOO R$92.31

CódilZo(FP) R$12.954,OO R$254,OO R$64,OO R$190,OO NX200 ,

Palio LO EQX 5P éiSdil!o (M7\ '

R<I:"O()M Rtl'n 97 . R$2800 R$10580

Código(FL) R$14.875,OO R$291,67 R$74.00 R$217,67 .

,

XR 200R

Paäo Weekend AP -

' Código (M8)
.'

'R$5.990.00 R$143.44 R$30,OO R$113,44

CódilZo(FW) R$19.l37,00 R$375.24 RS95.00 R$280,24 NX 350 SAHARA

Siena HLL6 16V
, . Código (M9) R$9.960,OO R$166,80 R$35,OO . R$131,80

Código (FD06) R$21.100,OO R$413,73, R$105.00 R$308,73 \ GRJlPfl ESPECIAL.MnTOS HONDA 50 MESES
MOOWJ.O!.:

-

"'"""'�Â J mAnuFORD 60 MESES 'N '.

KA 1.0 CB500 R$8.500.00 R$200,17
.

I'

Código (FDOl) , R$I1.892.00 R$233,18 R$59.00 'R$174,18 VT600C R$1O.960,00 R$258.57
CBR.600 R$15.980.00 R$376.32

SILE,NCAR
�NTOS....

AMOßTECEDORES

Fone: 372-1307'
Rua: Adélia Fischer, 52

( Jaraguâ do Sul - SC
.

da Walter .Marquardt
. .

com Isaías.
'

Vende-se Brasilia,
ano 77, a .gasolina,

. por R$ 1.800,00, e

vendo moto XLX, ,

ano 84, por R$
1.800,00. Tratar 371-

3831:

Vende-se Chevette

DL, ano 91, a álcool,
por

R$ 5.200,00.
Tratar 376-2557.

Vende-se Pampa L,
motor 1.8, ano 90, a
álcool, 'com capota
de fibra, por R$ .

5.000,00. '

Tratar 372-2031.

Vende-se Fiat

Premio, ano 87, por
R$ 3.500,00, troco

'por carro de maior
valor. '

. Tratar 975-0443.

Tempra Stile
Tempra
Logus GLS completo
MonzaSLE
MonzaSLE
Escort GL 1.8
EscortL
EscortXR3
Fiat Uno Mille
Fiat Uno Mille
Fiat Uno CS

Voyage
Del Rey Guia
Belina DelRey
SantanaQuantum 2.000

Pampa 1.8

Pampa
Saveiro 1.8
Gol1.060
GoI CL
Santana
Escort GLX
Voyage
Vectra GL conipleto
Tipo
Kadet

·

Sabtana Quantum GLS
· Versales 4 portas
Kadet

Ipanema'
LogusGL_.o..

· Gol BX
Fusca'
Brasília
Parati
Uno
CB 450Tr

azul' 95
.cinza 96

prata 94
azul 90
'azul 91
azul 93
azul 88
vermelho 86
preto 96·
branco 94

bege met, 90
J

vermelho 86
bordo 86
verde met. . 88
cinza 90
vermelha 91

preta 92

prata met. 93
branco 96
branco '92
cinza 85
bordô 95
.cinza 93
vermelho .Okm
bordô, 94
azul .I� 93
verde 93

prata 92
. cinza n
prata 91
cinza 93
branco 83

,
azul 78
verde 79

bege 86
branco ,86
azul 87
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111 - Casa em alvenaria c/270m2 - R$ 90.000,00
APARTAMENTOS·

EstudantesrTemos apartamentos,para venda e locaçAo em Curitiba

201 - SObrado,coml. em construção Vila Lalau -; R$95,000,00 - Acen,. troca .

202 - Atpo, 'Res. Talismã', 1 suite + I-quarto e 1 suite + 2 quartos
203 - Apto, "Residencia IClance Koch'; 1 suite, 1 quarto = 66x R$ 589,98
204 - Apto, Isabella, prédió,c/elev" piscina, salão de festas, de ginásticà, etc
205 - Apto. Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 45.00ó,00 - Negociável.
,206 - Apto, Condomüuop Amizade entradà:de 1'1$ 13.000,00 + financiamento
207 - Apto, Cond, Amizade 3 darm. Entrada R$13.000,00 + financiamento
208, Apto .. Ed. Schiochet"semi-m06i1iado.. Entr. R$40.ooo,00+saldo de R$ 45.000,00
financiado.

209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Suite+ 1 dorm. R$14.200,00+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, 18m2, de frente para a Av. Mal. Deodoro da Fonseca

302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina - R$15Q,000,00
303 - Área na Av. Mal Deodoro com I ,500m2

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

.

305 - Terreno em !3uarami,im, - c/l.500m2 no alto, c/ vista p/cidade
306 - Chácara 1)0 Rio Cerro c/75 margas - R$ 70,00P,00
307 - Lotes no Lot, Santo Antonio, Piçarras -,R$5,000,00
308 - Lotes pröx. Malwee - R$ 8,000,00 à vista ou parcelado'
309 - Lo�es no Lot 'Camposapiero' - R$12.000,00 entr.. +20x de'R$3211,00
310 - Terreno no centro da cidade - j;!$ 80',000 em 12x, c/748m2
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdada- R$8.500,00 ou R$4,000,tlO ent. +36x de

R$250,OO

3) 2 - Lote no 'camposampeiro' c/ 373,66m2 R$6.500,00 + 49x R$300,00
313. -cnäcara em Massaranduba - R$35,000,00
314 - Terreno no condominio Azaléias c/721 ,57m2 - R$16,000,00 entro + 11 xÀ$454,OO
315 - Terreno·c/688m2. BR-�80 - na frente das Malhas Fruet - Guaraminm

316 - Lot. Rausisse, em Guaramirim, Lotes a partir de R$12,000,00 ou parco

317 - Terreno na Rua Guilherme Hering c/ +ou - 611m2

318 - fazenda no Rio Molha C/l.300"OÓOm2 - R$320,000,00 c/casa, lagoa, gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Blumengarten, Vila Aml;za�e - R$'12,500,00
320 - Terreno, Nereu Ramos, pröx Escola c/ 1.,375m2 - R$20.000,OO,

"-.,,HABITAT
COMPRA -,VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da M.ilium), nil 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583�J

IMOBILIÁRIA
CHECI 1583 J

CASAS "

, I
101 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 surtes + 3 banheiros
+

Churrasqueira dlavabo, ótima localização'Iocali,zação, especial p/ clínica
102 - Casa de alvenaria na Rua Alagoas esq. Campo Alegre na Ilha da

Figueira, c/;:!20m2 - 1 suite + 2.dorm.

103 - Casa c/ ponto comercialem Corupá - R$ 90,000:00
104 - Casa de alv. semi acabada - R$ 28.000,00
105 - Casa na Rua Felipe Schmidt - R$ 110;000,00
'106- Casa de alvenaria - 4 quartos + 2 bwc - R$ 50.000,00
107 - Casa de alvo c/100m2 com 3 darm. + 2 bwc R$ 55.00Q,00
108 - Scibrado com, piscina, Próximo ao Ageloni.
.109 - Casa alvenaria na Rua Ricardo Hass - R$80.000,do ent. + prestações
110 - Casa.em alvenaria terreno c/I ,800m2 - Pomerode - Aceita troca

321- Terreno cqÍn l'O.000m2 na Rua Wolfgang weege - R$ 20.000,00 -

Próx. Fleischann
.

322 -Tsrreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,00
323'- Terreno cl767m2,-na Francisco de Paulo, esq. c/Ri�rdo Grimm -

R$30.000,00
324 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,OOm2

325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou -Residencial - 1'1$9,000,00

.
ALUGA-SE

,

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR

E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURfDICA E

PONTUALIDADE NOS PÁGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 - Casa para ponto cOl1)erCi111 - próximo a Wizard

,

'404 - Apto com 2 dorm, Rua Joinville - Próx. Portal R$ 280,00
405 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm. Próx. Fórun

406 - Ouitinetes, rua Pref. -1oséBauer próx. Comercial Rau R$ 135,00
407 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Proc6prio G, de Oliveira - Centro

40B - Sala comi. Edif. Ana Isabel, centro, c/ 45m2
409 - Sala comI. c/.l OOm2, próx, Hospltal Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
410 : Apto. com 3,'2 e '. dorm. e salas comercíaís no calçadão
411 - Sala Cornerclal- Rua Francisco de Paula

412 - Sala para ponto Cornercíal- com 100m2 - Centro

413 - Apertamento com 2dorm. Rua Joinville - Próx. Portal R$ 280,00
414- Casa, de Madeira com 2 dorm, na frente ·Arroz Urbano - Jaraguá
E�querdo,
416 -' Apartamentore salas comerciais - Santa Luzia - Próx Frigumz
4,17 - Galpão Industrial - Rua Leopoldo Jansen - R$ 350,00
41 B - Apartamento com 2 dorm. - Entrada Hospital São José - R$ 360,00

"

o sonho da 'casa própria para 49 famIllas está prestes a se

reallzar,-seja uma delasl

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas proximidades d _Ferj,
no ·Conjunto Residencial Imigrantes".

Entrega em 2 anos

Finaclamento pela CEF com recursos do. FGTS, juros de 3 a 7%

ao ano, resultado em 'prestáçôesde até R$ 350,00/mês.
Use o -seu FGTS nesta aquisição:

. ,

O SONHO DA CASA PROPRIA
PARA 49 FAMÍLIAS ESTÁPRESTES A SE

REALIZAR, SEJA UMA DELAS

Apartamentos com 2 quartos cl 96m2, 1 garagem coberta

Próx. a Ferj nó "CONJUNTO RESIDENCIAL
IMIGRANTES"

'

CONJUNTO

RESIO'ENCIAL

IMIGRA�TES

Entrega:24 meses

Finaciamento:
,

_

Pela CEF cl recursos
do FGTS c/juros de

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

o mais barato do
SFH

USE SEU PGTS NESTA AQUISIÇÃO

•

(J
Vendàs:

rtlHABITAT
COMPRA-VENDE-ALUGA-ADMIMSTRA

Construtora! .

Incorporadora

Rua Felipe Schmidt
.

(ao ladô daMilium), nR 157
'Fone: 371-8009

Jaraguá do Sul � SC

, Fone: 372-0014
Rua: Cel. Bernardo

Grubba, 246
Jaraguâ do Sul - sç

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

. Hua Padre Pedro Francken, 65 - Centro.
Fone/Fax: (047) 372�3412 - Creci 1749-J

Promoção: ref. 4048 • Apto. d 3 dorm., sala, copa, cozinha r:j móveis
: Berlim- sob medida, piso térmico imp., caxilhos emmogno, gesso,
interfone, garagem, portão eletrônico, churrasqueira coletiva, play

groud, Apenas R$ 15.000,00 + finac, R$ 386,00 p/mês.
CASAS
Rel,1149· casaaív 160m' - 5 dorm. - Rio Molha - R$47.000,00
Ref. 119,7 - Sobrado alvenc/ 314,56m' - Rua Egídio Busarelo - uo, Papp - Barra cl 1

suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de festas - Pennuta cl casa-menor -. R$
145.000.00.

.

Ref. 1202 - Casa alv. c/24Om' - 1 suíte, 2 dorm .. garagem pl3 carros- churrsqueira,
banheira hidro., pedra mineira - Centro R$55.ooo,00
Ref. 1268 - Casa alv. c/ 175m' - 1 suíte + 2 dann. - Czerniewicz - R$ 85.000,00

.

ReI. 1277- Casa alv. c/ 14Om'- c/3donn .. 2 bwc, terreno c/.l.l9Om' +2 apto nosfundos
.

- Ilha da Figueira - R$60.ooo,OO
Ref. 1278 - Casa alv. c/ 9Om' - 3 donn. ç/laje - Lote 450m' - Ilha da Figueira - R$18.000.00
Ref. 1281 - Casa de alvenaria - Vila Nova -01 suíte +2 dorm. R$ 27.000,00 +fianc. 144'
pl mês - (saldo devedor R$ 10.560,00)
Raf. 1282 - Casa alv. c/169m'· 1 sufte, 2 doim. 'Czemiewicz - R$85.000,00
·Ref. 1283,- Casa alv. c/110m' (inacabada) 3.donn.- Vila Lenzi - R$28.000,00
ReI. 1287 - Casa mista cl 114,OOm' - 3 dorm. - Rua Erwino Menegom- R$ 36,000,00
ReI. 1-302 - Casa de alvenaría, c/ 190m' - Bairro Amizade - 01 suíte + dann. R$ 27.000,00
+'financiamento.
TERRENO.S
Ref. 2077 - Terreno c/560m' (esquina) - Llo. Piermarin II - R$14.500,00
Ref. 2120, Terreno c/456m' - Llo Divinópolis - R$12.QOO,00
ReI. 2131 - TerrenoS18m' - Llo. Camposampieiro -Jaraguá f;squerdo- R$16.500,00
Ref, 2132 - Terreno c/605,00m' - Lot. Versalhes - ,Amizade - R$19.000,00 (parcela)
ReI. ,2135 - Terreno c/694m" Loteamento das Azaléias cond. fechado, local nobre
- R$ 25.000,00 (parcela)
.APARTAMENTOS
Raf. 407'B - Apto. c/ 58m' - Ed. Maguilu - çentro - R$15,000,00 + flnac CEF.
Ral. 4081 - Ed. Vila Nova, apto c/ 90m' - 3 dorm. R. Guilherme Wackerhagen, 641
R$ 17.000,00 + finaciamento.

.

Ref. 4082 - Ed: Veneza c/ 145m' - 1 suíte + 2 dorm., sala copa, cozinha cl armários
novos, garagem, iriierfones. R$ 46.000,00 (c/ escritura quitada)
Ref. �079 - Ed. Itália cl 240,00m' - cobertura, 1. suíte + 2 dorm., móveis imbutidos,
dep. empregada, sacada ampla, hidra, piso Portinari, acabamento padrão classe A -

centro - R$ 145,000,00 (60% entrada 'e Sido parcelado).
'

CONSULTE-
NOS

·SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES

II."
RÉPRESENTAÇÕES IMOBiLiÁRIAS LTDÃ.

_,_ -- -

L".• e _ MI_••.:I
=: :;� -- ..:.::
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Troco apto P(Jr casa,
no valor ,de R$

70.000,00. Tratar 975-
2430�

,

matemática, ciências
�

" '
w

do supletivo de B"

série, pólo da Weg;
por R$ 30,00 (todos).
Tratar 372-0552 com

Sôniar-Troca-se casa fLO.

Jaraguá Esquerdo,
Rua Henrique

Bortolini, 256, por
casa na área central.
Tratar 372-.3332.

Vende-se Del Rey CU
86 - álcool, cor prata,
R$ 3.000. Rua Estrada

Isabel, fundos do

seminário, Corupá.
Fone: 372-2212.

f"
,/

Vende-se uma

carretinha (nova, para
cavalo) com 2 eixos

por R$ 1.200,00. ,

Tratar 975-1098 com

Lucas.

Troco ou vendo 1

conjunto modulado

de som divididos em:
.

1 sintonizador CCE
modelo Studio 6060;

;,. ,

.
"

1 tape deck

Gradiente modelo

CD,_4000; 1

amplificador
Kenwood modelo KA

2000 A; 1 toca discos.
.

.,

belt-drive marca .

Motorádio; estudo

.

Vende-se geladeira
Climax Q,40 litros, por
R$ 100,OQ. Tratar 372-

,

3384�

Vende-se livros de

. português, história,
geografia;

,

propostas de trocas

por televisor;
. discman, etc. Tratar

com Flávio 973-.9916:

Vende-se sítio, rLO Rio
da Luz, com lagoa e

gados, comlIS mil m'.
Tratar 371-905,3 com

Beta.

Vende-se ciclomotor,
ano 87, por R$ 400,00.

Tratar 372-3276. '

Vende-se' casa, na Rua

Campo Alegre, 153
(mista+meia água),
por R$ 25.000,00, ou
troco por outra casa.

Tratar 371-7742.

Vende-se casa de

madeira.Yx'), por R$
20.000,00, em

Guaramirim: Tratar
373-0147.

.rolla
IMÓVEIS LTDA.

CRECI O()1a67 - J

, LOCAÇÃO .
.

Cód. 601 - Casa de madàira com 3 quartos, bwe, sala, cozinha, gatagem, Rua João Bertoldi ' Agua Verde - R$ 200,00
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep. em'pregada, com teletone, R$ 1.500,00. Central '.

Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio,Cerro - R$ 33Ó,OO '

Cód. 614 - Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua João.Planlscheck - R$ 1.290,qo
·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 cl suíte + 2 quartos - Ed. Barão - Centro - R$ 400,00
Coo. 642 - Apto. cf 3 quartos, 2 bwe's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro; R$ 500,00 cf luz e água incluídos
Cód. 648 - Apto. cl 2. quartos - Ed. Savana - Centro H$300,00'

.

.

Cód. 66J) - Sala coml, 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Soi'Vetão - R$ 900,00
Cód. 673 - Sala cornI. 40m2,defronte Associação Comercial.

.

,

Cód. 674 - Sala comu 40m2 � Defronte Assoe. CornI. - R$ 350,00
Cód. 683 - 2 salas eomls cl bwe (3 ambientes), sala própria pi consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em ·frente
antiga Prefeitura - R$ 400,00 ,

.'

Cód. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwae cl 350m2 - R$ 800,00
Cód. 695 - Galpão e/JOOOm. 9/2 pisos - R. Henrique-Gsffert, R$ 2.200',00

Cód. 122 - -Prédio residencial medindo 336,OOm",.,sendo 3 apartamentos e 1 sala comercial na Vila Lenzi - R$ 65.000,00
Cód. 137 - Csa alv. 200m", 3 qtos, piscina, pröx, Weg 11- R$ 75:000,00 - Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 150 - Casa a1v. cf 140,00rn", Sendo 3 quartos, Rua AlfredO Carlos Mayer n2 275 - Centenário - R$ 43.000,00 + financiamento.
Cód. 151 - Casa alv. 91fn2 - 3 qtos., Jgciá Esquerdo - R$ 50.000,00 .

Cód. 157 - Casa alv. cl 115,00m" - 1 suíte, 2 quartos - Residencial Salier - Bana - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cl 11.5,OOm" - 3 quartos, demais dependências - Rua Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceiia troca cf'
casa de maior valor.
.' .

.

Cód. 178 - Casa de alvenaria-com 192m", com sl:Jíte e quartos, gáragem para 2 carros. Rua Padre Aluísio Boing- Bana do Rio
Cerro. R$125.ooo,00 - ACE1itaApto.' .,

Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiechet.- R$ 35.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. cl 2 quartos, demàis dep. Central- R$ 47,000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Terreno cf 300m" - Bana - Próx, Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cf 495m" - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
COO. 361? - Terreno cl 32()rn2" Res. Miranda ii 4km da Malwee - R$10.ooo,00 - Financiáveis
Cód. 367 - Terreno cl 328,30fn2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
Cód. 370 - Terreno cf'40Qrn2 - Lot. Pinnann - Vila Lenzi - R$ 15.000,00
Cód. 371 - Terreno cf 4809m" - R Erwino Menegotti - Fundos TecnosoI - R$ 76.000,00

Para anunciar nos'

classificados do

CORREIO DO POVO'
, '

'

Ligue: 371-1919
, . ,

..

WIEGANDO OLSEN'
Manufatura emMadeira desde 1924

Pisos, Säo Bernardo
Piso de madeirá, laminados e MACIÇO

temos o melhorpreço e a melhor 'qualidade
'" Higienico, anti-alérgico e anti-tóxico

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

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

-5 anos de garantia :

,F & F Representante para região

Rua: Preso Ep it áciu 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 'de jantar; EStantes
e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira! .

,

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km' 58 ao lado' viaduto
ir ,,(047) 373-0077 e 373-0131

.

'

'8927'0-000 - Guaramirim - SC
..
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Vende-se terreno de 5.000 m"; ou troco
por carro, e vendo barracão de 120 ni',
terreno de 900 m", ou troco. Tratar Rua
João Satter Correia" em Guaramirim a '

300 metros do calçamento pu 373-0430;
373-0553.

,

.

,

FONESIFAX: 372-3363 - 371-1919

\

,INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

�PRO.A
� ClIITIIClI EPUlUlMEIT

Rua.,Presidente Epitácio Pessoa, 4,21 ,Sala 102 - 1Q andar - Jaraguá do Sul- se Fone!fax
,

371-6310 � Jaraauá do Sul- se - eR�A1Se 32.786-7 '.

* Sobrado em

alvenaria com

,180m2, terreno
com 1.064m2

. (com tanque de

I
peíxej.Esirada
Rio Molha.

Preço: R$
"

60.000,00 '

* Casa nova em alvenaria com 90m2, terreno
com 420m2• Rua: Barão do Rio Branco

(Centro). Preço: R$ 75.000,00 (permuta-se pl
casa maior e mais afastada do centro).

, ,

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

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

··SEGURANÇA'E CONFIABILIDADE:PROMA· J
-' ,

i -

"t .

I
"

�. tRua Leopoldo ��Ih�ito I �
� =

"O

,

* 7 Pavimentos
{ * 24 'Apartamentos
*Apartamentos de 2

.

e 3 quartos'
,* Elevador
* Garagens
*, Blcícletário
* Portão' e Porteiro]
Eletrônico
* Central de Gás

. � Instalação de TV a

c' a b '01 A n t e n a

Parabóliça
* Fio Terra para

,

computador,

Rua Angelo Schiochet , IRRri�'1d '
. . • elno o

Rau

* 1 Suíte
* 2 Quarto

1 * BWC Social
* Sala estar / jantar

,
.

* Sacadad churrasqueira

* Copa / Cozinha
* Lavanderia

.

� l.Vaga de Garagem
�rea apto.Tipo Ol-141,40m2
Area apto Tipo 02 - í48,55m2

VENDAS:
SÉC,ULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

f"

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 1 03 � 12andar - Jaraguá do Sul- SC

"

Fone:' 371-8814
'.
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Falar com Lúcia. Fone
372-2363 ou

informações na. Rua

Walter Marquardt, 342.

gasolina.
Vendo ou estudo troca.
Valor: R$2.200,OO.
Fone 973-8618.

4 - CLASSIFICADOS
' ,',

,

, .Q'.a'l_�BQ'RQi�" JARAGUÁ DO SUL 27 DE FEVEREIRODE 1998
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Yende-se casa de
alvenaria de 120 m',
terreno de 508 m2� por
R$ 40.000,00, ou troco

por caminhão truck:
com furgão. Tratar

Eugênio Piaz, 171, Vila
Nova com Arildo.

Vende-se máquina
overloque, de 7.500

pO'!tos, por R$'
600,00. Tratar 975-'

1383.

Vende-se filmadora
Sony, por R$ 800,Op.
Tratar 9.73-3418.

Vende-se telefone
convencional,

plano expanssão.
Tratar 973-5937.

Vende-se esteira

mecânica

computadorizada, e

bicicleta ergometrica
computadorizada,

,

por R$ 125,00' cada
uma. Tratar 975-

2129.

Vende-se telefone
celular Motorola, com
2 carregadores, por

,R$ 400,00.

�-- -'-- -- .. - ..CRECI Nl! 1589 J

· ,,/.: .
I .� I
• •
• Ba....a' Sul •

: Imóveis :FONE: (047) 372-2734
• •
I Vende •TERRENOS

•
- Terreno e/1.830,00M2, Rua: Vergílio Hublnt, na Barra- R$45.000,00 .'- Terreno Lot. Ouro Verde, após a MalwEÍe - 20% de entrada.e saldo em
30x - To�al - 10.000,00

.

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

•..• Terreno no ReseldeneialMiranda, Rua BerthaWeege, - a partirde R$ I6.000,00 à vlsta ;
- Terreno cl 3.632,00m2, Rua Fellcfano Bortolini, atrás do-mercaoo

•• Breithaupt da Barra - R$ 1 ?O.OOO,OO .

- Terreno cl 160.000,00m2, Tifa da Alma, Rio Cerro 11- R$ 70.000,00

•' ••SfTIOS',
.

,

'

"

• - Sitio cl 55.000,00m2, edificado cl uma.easa em alvenaria. de 150m2, •localizado no Rio da Luz II, próximo a Sociedade Aurora, - R$

•
30.000,00

•
CASAS

• - Casa de alvenaria e/154m2• 4 quartos, garagél)1. Rua Francisca •Hruschka, inicio do asfalto - R$35.00Ó,00 .

.

'. - Casa d�lalvenaria e/4-quartos, g,aragem, terreno e/1.000,00m2, Rio .'Cerro II, defronte-para o asfalto - R$40.000,00

•
- Casa de alvenaria cl 170,00m2, 3 quartos, 1 sutte, piscina, garagem; • I

Rua 'Feliciano Bortolirii, atrás dó Supermercado Breithaupt - R$
65.000,00

.

r .

'

• - Apartamento e/1 01 ,00m2, garagem p/2 carros, RLia João Pleoili, 165 •
- R$ 40.000,00 (aceita-se carro no vlor de R$1 0.000,00 a R$ 15.000,00

• LOCAÇÃO •
c Sala eomerclal e/40,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 350,00

•• - Sala comercial e/50,00m2, Rua PastorAlberto Schneider, na Ba'rra
(Perto Bom Preço) - 'R$ 220,00

• - Sala comercial e/30,00m2, Rua Angelo Rublni, 309 -.R$ 150,00 •
- Sala comerclal cl 36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

'.
- Sala comercial cl 50,00m2, Ru.a .Pastor Albert Schneider; na 'Barra •(Perto do Bom Preço) - R$ 220,00 I

•.
- Sala comercial cl aproXimada.mente. 15,00m2

- R. Angelo RUbin,i, 518 •- R$ 100,00 .
'

: - Galpão ein alvenaria cl 110,00m2, Loteamento Ouro Verde - R$

'. 300,00 '.'
- Apartamento e/2 quartos, lavanderia, garagem, Lot. Papp, na Barfa

•
- R$290,00' •- Apartamento e/3 quartos, garagem, Bua Pastor Alberto Schneider,
1187 - R$ 270,00

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

.

•' - Casá de madeira e/4 quartos, BWC., Rio Cerro ii - R$ 200,00 •
- Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, RuaWolfgarig Weege,

• perto da Malwee - R$ 200,00
",

•
,

- Casa de a.lvenarla e/3 quartos, Lot. Rosá, n,a Barra - R$ 300,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Tratar 975�1818;
vende-se máquina

overloque
sequinha e cortadeira, '

.

paracorta �
infesto de

malha. Tratar 372-
2320.

Vende-se casa

alvenaria, toda murada,
com 90 m'; em Timbó,
pôr R$ 20.000,00, "

aceito carro.

'Tratar 973-3290.

Vende-se casa de 70 m',
nova de alvenaria, e

'terreno de 15x20,
por R$ 17.000,00.
Tratar372-1028.

Vende-se TV em cores,
20 polegadas, com.
controle, por R$

180,00, trocopor vídeo.
Tratar 371-8246.

\_

Aluga-se uma casa na

, Rua .Walter Marquardt.

Vende-se terrena com 2
.

casas, dealvenaria emista;
no 'loteamento Souza:

.

TratarE, 104 no local.

V�nde-se Fusca 80,
original, branco, Com
som, em bom estado.

Valor: 2.750,00
Tratar 372-3363 com

.

César pelamanhã.Fiat 147, ano 86,

.

' oRAçÃO À SANTA Ci;ARA _

Pela intercessão de Santa Clara, Ó senhor todo-poderoso
me abençoe e proteja, volte para mim seus alhos

. misericordiosos, mê de a päz e tranqüilidade; derrame
sobre mim suas copiosas graças. E depois desta vida me

aceite no céu em companhia de Sant{Clara e de todos os

Santos, Amém. Fazer 3 pedidos à Santa clara: 1 de

negócio e 2 impossíveis. Rezar 9 ave-marias, mesmo.
sem fé será atendido, rezar com uma vela acesa. Deixar

queimar até o fim .. Mande publicar no 90 'dia.
.AgradeceM.L.

PARA ALCAÇAR UMA GRAÇA
Num lugar maís alto q,ue a sua' cabeça, acender 3 velas
brancas num prato com aguá e açúcar, reze para os três

anjos protetores RafaeI'Miguel e Gabriel, e fazer o pedido.
Em três dias você alcançará a graça.Mande Publicar no 30

,

dia e observe o que acontece no 40 dia. Agradece K.R.G.

371-7931Girassol,
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197

, CREC11741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

'/ Imóvel Aream' Qtos Sul Gar Bilirro Endereço/Ponto Ref. . Preç__o RS Inf�rmações �rll:is _- ;... __ • w •• __

..... "' ......."".., �-� .. , ��.. uu n ...........�."" .... 'V ' .....é ..��'..J..J ................. . __•._.�"'w _ ......_._ •. __

-Sobrado 156 3 - :2 Amizade R. Herold' Hesse, 71 45.000 Negociäveis
Casa Alven. 120 3 - I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven, 152 2 I I ' .Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita: casa de menor valor

. Casa Alven. 115 3 - I Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro
, Casa Alven. 120 3 - I BR-280 R. 781-'Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca

Casa Alven. 170 3 - 2 Chico Paula R. 'Francisco de Paula 10.600 Em construção I Negociáveis
Casa Alven. 120 3 - I Rio Molha - R. da Gruta (8' Capela) , 40.000 Parcela!Aceita carro
CasaAlven. 60 3, - I Schroeder . Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis .

Casa Aiven. 70 2 ,- I Jguá ESquerdo Rua OUvia Pradi, 88 11.000 Assumir CEF (430,00 pl mês)
.

Apto. Pronto k/J 4 2 2 centro Ed. Amenas - '1- anaar ",V.UIJU QUitado - 1000 mobiliado

Apto. Pronto 130 3 I I Centrá E<L Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa
Apto. Pronto 90 2 - I Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado

' :

Apto. Pranto '92 3 - 1 Amizade Res. Amizade - 1° andar 30.000 + CEF (30parcelas)
Apto. Pronto 150 3 I I Centro Ed. Ana Paola , 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 ,� I I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 18.0 x 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.0Q0 Negociáveis I Parcelado
Lote 630

I )8.0 .x 35.0 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 480 15.0 x . '32.0 BlU'fa Rua Luiz Satler ,16.000 ,Negociáveis I Parcelado

. Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde
. ,

Rua.Paulo Kraeiner I 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes, Rua 679 - Versalhes II 20.000 Parcelado
Lote 386 18.3 .x 21.0; Versalhes Rua 679 - Versalhes I' 13.000 Negociáveis. '

Laie
. 762 18,0 x 39,0' Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis "

Lote, 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 726 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 EntradadeRS 2500,00+36xR$250,IX
Lote 867 17,0' x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74,7, Lenzi Próx. 0;1. Giardini Lenzi 80.000 Negociáveis I Parcelado ',

Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro' 75.000 Negociáveis I Parcelado •

Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis
.

35.000 Troca pl imóvel maior valor
Terreno 960 3Ö.0, x 33.0 Vieiras Rua-da Malhas EÚan i 35.000 Próx. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Moiro dos Irmãos Maristas 180:000 Com casa mista I Negocia
Terreno 1300

'

43.3 x 30.0 Molha 8oomts. após ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10500 '

50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x -131.0 Nereu Próx. Arroz Zaaghelini 35.000 Aceita parcelar
Lotes 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27� , 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 - RS 220,00 pI mês.
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann i Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Loteamento Vários Várias' tamanhos. Vt1aRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Loteamento Vários Várias tamanhos Barra ' Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 1.50000 150 x 1000,0 Schroeder Estrada Estação Celesc 65.000 Nascente/LagoalPasto/Casa
Chácara .30000 150 x 1000,0 VilaNova Rua Angelo Torinelli

.

50.000 Negociávell Parcelado
,

.

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM'TEMPO
"- PARA ADMINISTRAR A OBRA 111 ·ENTÃO PROCURE-NOS HOJE�SMO !!! ..I.
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Lar ·Imóveis
Av. Ma'" DeodorQ, 583 - sala 1

,v E N DAS
.

- Casa dealvenaria cl235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamentoou casa de menor valor
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti I

- Casa de alvenaria c/'146m2 na Rua Francisco de Paula.o

','

- Casa de alvenaria cl 100ni2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro, aceita-se casa ou: terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2 "',
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno noLot. DivinâpolisIlha da Figueira cl397m2
- Terreno cl420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider cl3080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos clcasa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do, Nortecl23 morgos, 2 çasas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo cl8 morgos; água é luz

'

- 1 Chacara no Rio Molha com 30;OOOm2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomino Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

ASSINE,
Jornal'
CORREIODO
'-'

"POVO'

Assinatura
.semestral: R$

30,00
Assinatura .anuah

'R$ 50,00
/

, ),

, Parecer Comércial
Incorporação

V�nde � Administra'
Compra - Aluga

DEFRÔNTE AO FÓRUM
CRECI 00177Q-J

'

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

DEJA·IMÓVEIS
, (

VENDE"

Residencial Miranda

* Lotes com toda a infra-estrutura
* 10 Loteamento de Jaraguá do Sul com tratamento de

esgoto

* Localizado na Rua Berha Weege, próximo ao Comércio
do sr. Wingando Meier

\.

* À vista a partir de R$ 5.500,00 ou

. financiados R$ 1.800,00 de entrada + 48x de R$' 188,00
.

J
.fixos.

)
.

.'
.

t

- Plantão dc vendas no local Oll: na Deja Imóveis defronte
"

ao Fórum. Fone: 372-299\0.

, TERRENOS

"I
ReC. 003· Terreno cl 1.540m:. RPróx. 9s9carV"lceNntro.) RR$$loolll'OOOOoo'OOOoo 'I,ReC.004·Terrenoc/5,184m· ua l (Vi la ova·

.

, '

ReC, 007 .; Terr�ho cl 85,000,oom' , Rio Molha (ao lado-da Gruta) . R$

60.000,00'
'

•
'

, ",
'

•
'

ReC,:008. Terreno. cl 537,oom' Loteamento Versalles (lote n° 053)· R$

.

15,000,00,
'

I· ��ir,;���;�;�;;;;'.�;';;;�;;;�:�:; I'R$ 60,000,00, '

.:
'

'

ReC. 010· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II· Rua'209 cl Asfalto Rua

326 José Narloch R$ 15,000,00, .'

'ReC.' 037· Lote n° 086 Loteamento Ana Paula UI cl casa mista de, 70m'

R$'16.ooo,00
" ,," "

"

'II
Ref. 031· Lote n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelínl. Edif, cl Meia '

Água R$ s.soo.oo + 38" R$160�00 ,

'

.

"

ReC. 03�· Lote nO 03.4 Loteamento Cirilo Zanghelini �$ 3,500,00 + 42 x

,R$180,00.
' , ,

"

,

Ref. 035· Lote n° 176 Loteamento Ouro Verde cl casa demadeira 99m'
,

R$ 7.500,00 -I' 40x R$ 170,00
R�C. 036 Lote hO 025 . Loteamento Piazera R$ 8,000,00

.

,1- :,:�:�'::5:::::;::".:::,'�::,::::: I' 21.000,00,
� ,

c
.'

,
Ref. 021 • Casa alvenaria c/75m'· Ouro Verde (nova) cl financiamento·
R$ 32.000,00

'

,

,

ReC. 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV . R$ 14:000,00

I
�,��� Casa alvenria 70m' R�a Luis Bortolini- J�agi1ifESqUerdO R$

'I
ReC. 04� • Casa madeirá cl 88m', e uma de alvenaria de 98m' Rua Goiás ,

Vil� Lenzi R$ 70.000,00 •

'.
:

.

Ref. 032 • Casa alvenaria com 95m' . terreno c/645,oom' Loteamento'
, Fredolino Martins R$ 25:000,00 + 22x R$ 155,00

" .

,

..

Ref, 033· Casa de Alvenaria 180m' Ricardo Mass nÓ 106'Nóva Brasília'
!{$ 80,000,00

,

.

,

COBERTURA

I
ReC. 023· Edifício Argus com 250,oom'·.R$ 1,80,000,OQ

LÖTES FINAN,ClADOS
Lotearriento Cirilo Zangheline

Loteamento Ouro Verde
Loteamento Camposarnpiero

I
Loteamento São Cristovão II

Residencial Frambo ant
'

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'6 - CLASSIFICADOS, ,',' "

,,,,,"<'Q'"�R".'''Bi'"" ;".1,,.,Q,'.. ",iQ."., Q.m .. ,,1).,,Q.., ,ij.. ,,,.Q,,.,.
.

,jARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 1998
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,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca; nll 1594

Jaraguá doSul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475.
CRECI1762·J

VENDE:
, .

'CASA AL.VENARIA: eIl suíte, 2 quartos + dep. SÃO LUÍS R$
25.000,00 + financiamento
CASAALVENARIA: cl 1 suíte, 3 quartos + dep. JauÁ ESQl)ERDO
CASA ALVENARIA: cl. 4 quartos + dep. JauÁ ESQUERDO R$

.

100.000,00'
.

,

CASA ALVENARIA: eIl suíte cl hidr, + dep. JauÁ ESQUERDO
CASA ALVENARIA: eIl suíte,2 quartos + dep. R$ 165.000,00
CA� ALVENARiA: e/3 quartos + dep. JARAau:Á ESQUERDO
R$ 43.000,00
CASA ALVENARIA: e/3 quartos, 2 bwc + dep. CZERNIEWICZ

'

CASA ALVENARIA: er3 quartos, 1 bwe + dep. WALTER

MARQUARDT R$ 43.000,00
'

CASAMADEIRA:. e/2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha, e garagem
RIO MOI:.HAR$
12.000,00
CASAMADEIRA: e/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: e/500,00 m2 RESIDENCIALMIRANDA R$ 7.000,00
a.vista ou financiado.
TERRENO: cl 463,32 m2 VILA NOVA
TERRENO; e/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

aFERTA' .'-

2 computadores Monydata 386 - R$SOO,OO
.

· (cada)
'2 Leitor ótico, Spectrá 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 c/ teclado R$250,QO (cada), .' . .

.

1 aparelho Fax Panasonie R$ 300,00
1 Estabiliuidor BK Trusting 3,5 kva (preço a

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

Contato pelofone: 372-3647

Va�rize Seu ImóVel
Instale:

· "Sistema
de Alarrne

�' Portão
. Eletrônico

. Video Fone
Interfone

372-3090
. ,

'

NSEN

CREC11873.J .

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
,.,

*Casa:no

'Giardini

Lenzi com

320m2,
I

Jl_$ 1-77.000,00

* Gasa not

Giardini

Lenzi com

120m2,
.

ss ·5O.-O(JO;IOO
,

'1

.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso .

- Cobertura Duple� 903 ou' 904 c/ 397,80J112, c/3 suítes e demais dependêricias, lareira, churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acapamento diferenciado.

•

R$195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
.

- Apto. 702 e 801 cl 225J112 - Suite + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saído"a combinar. .

Edifício Amarillis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
"

.

'

Apto c/suíte + 2 quartos e demais dep., sacadac/churrasqueira - Entrada de R$34.500,OO + assumir prestações de ondomínlo
de 2,23 Cub's (R$9q8,20) � término previsto para 03/99

'

.

'

Apto c/suíte + 2 quartos e derneis dep. sacada cl chiJrr�squeir� - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de
Condomínio de 2,23 Cub's (R$ 810,40 - término previstoem 13 meses.

.

Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR) .

,

- Apto c/ 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.568,37.)1mês.
Residencial,Tulipa - R. Ângelo Schiochet

.

- Apto 404 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$ 24.000,00 03/99 + assumir parcelas de condomínio de 2,04 Cub's.
(R$876,56)- término para abri1/2000. ." ,

, - Apto 301 cl suíte + 2quartos e demais dependências - Entrada de R$ 24-487,00 +'assuínir parcelas de candomínio
de 2;040 Cub's (R$ 876,56) - Término previsto em 26 meses.

.

CASAS •

- Casa alv. c/3 quartos, c/ 180,00J112 - Lot. 'Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau .

.

- Casa alvo c/ 156.,OpJ112 + sobrado c/300,00J112 - Guaramirim - RS 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista c/ 91 ,00J112 + 140,50J112 - R. Carlos Meyer :164 - R$ 50.000,ÖO' ,

. .

- Casa alv. nova, bem construída, clll O,OOJ112, c/2 quartos e demals dep. Loteamento Spredemarin - João Pessoa - R$
22.000,00 - aceita-se carro no negócio. •

.
í

.

- Casa alv. de 165,77J112 c/ suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verdb - R$ 63.000,00
- Casa cl 150;00J112, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000;00 - Vende-se 04 troca-se.
- Casa c/ 120J112, c/quartos e demaisdependêncis - RuaOlíviaChiodini Pradi .:Jaraguá Esquerdo - PróxAzaléia -R$60.000,DO.

TERRENOS
. .

- Temos 'terrenos' em leelas diversos
'.

GALPÃO INDUSTRIALI COMÉRCIAL'
- Prédio industrial cl 3.300,00J112 + 300,00r:n2 de 'área construída e terreno c/6.209ß0J112 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

"

. LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto c/ 3 qtos- Rua Eleonora SaUer Pradi (centro)

•

.

'

- Apto. c/. 03 quartos, Sala, cozinha e demais dsp. -.BR 280 Guaramirim
- Apto. amplo c/ 03 quartos e demais dep, - R. Bernardo Dornbusch, 590
- Sala c/ mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em 'dlversos locais

.

- Apto co"\sl1íte + 2 quartos e demais dep. - Rua 'Procópio Gomes - Edifício lsabela
� Casa com 3 quartos e demais dependências - Rua Adolfo Tribes. ' .

•
- Apto com 3 quartos e demais dependências - Condomínio Amizade
� Apto c/ 1. quarto e dem�s depÉmdênciàs s/garagem· R. EpitácioPessoa, 42�.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
•
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Casa de alvenaria cl 120m2 _ Rua 664, BairroJoão Pessoa _

. R$ 30.000,00 _ Aceita apartamento.

.

I

Casa de alvenariacl 252Ill2 _ Rua Alagoas, 320 _ Bairro Ilha da Figueira _ R$
.

'60.000,00 _ Aceita carro.

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

MB - Re�resentaçõe.s.e. .

'

Empreendimentos Imobiliários L�da.
CRECI 1.667-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, c/315m.2, garagem p/'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 é/90m2, maisuma casa de madeira cl 30m2 _ RuaCarlos Fritz

Woguel, ·1138 _ Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) -'R$ 50.000,elO _ aceitacarro.

Terrenos:
Terreno cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass _ Bairro Nova Brasília _ Perto da APAE

j '. •
". •

' •

Terreno cl' 365m2� Loteamento Residencial Renascença _ Vila Rau (REGiÃO
NOBRE). R$ 15.000,00 ou troca por terreno cl casa.· ,

" REPRESENTANTE COMERCIAL

- TÉCNICO DE LABORATÓRIO PLENO

- VENDEDOR DE CONSÓRCIOS

- .DIAGRAMADOR

- FUNILEIRO

- COSTUREIRA.

INSTALITOR DE INFORMÁTICA

.• CALDEIRISTA'

.

- TORNEIRO MECÂNICO

- PROFESSOR DE ESPANHOL
..

..

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

- MODELISTA

I ', TÉCNICO DE VENDAS

-

..AUXILIAR DE PRODUÇÃO (p/Ind, Moveleifa
em Guaramir.im)

- MECÂNICO DE CAMINHÃO'
.

- TÉCNICO DE EDIFICAÇOES A HUMANA está codostrcndo. Não há nenhum
custo no cadastramento para emprego.

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

Associação Comercial de sua cidade,

,

• ESTILISTA

M
HUMANA·
.uau&081A. EM RH

Em porcerlo com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a .

HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou no noite
de 17/11, em sua sede, um convênio com a .

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS
. DO VALE 00 ITÀPOCÚ, no sentido de elaborar,

executar e controlar o PPRA -Proçrornc de Prevençôo
.. deRlscos Ambientais, e o,PÇMSO - Programa- de

.

Controle Médico da Saúde Ocupacional, as empresas
, associadas desta Entidade,

Para atender de forma global e concatenada a nóssos
.

. \ �

. clientes, Integraram-se os esforços técnicos da'
FAUSEL &ASSOCIADOS LTDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

,
'
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EDITAL

DOCTÓ: CGCIMF. 81.365.934/0001-29
,

CREDOR:·PROD.UTOSALIMENTÍCIOS FLEISCHMANN EROYAL .

ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 372-3349

'RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA., 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 Q Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram' peste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim: de se
habilitarem pára casar os seguintes:

, .

EDITAL N° 21.523 de 19-02-1998
,

, Cópia recebida do cartório de Santa Maria, Rio Grande do Sul -

, CARLOSEDUARDOGUARENTIMARTINSKRAQUELCRISTlANEDIZZI
"

Êle, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de SantaMaria, Rio Grande

doSul, domiciliado e residente na Rua Epitácio Pessoa, 421/108, nesta cidade,'
. filho de João Demenciano da Rocha Martins e Helena GuarentiMartins-

Ela, brasileira, solteira, técnica em contabilidade, natural de Palotina, Paraná,
• •

.

.
, t

domiciliada e residente na Avenida Borges de Medeiros, 983, em SantaMaria, Rio
Grande do Sul, filhade Nelson AntonioB izzie TerezinhaRenilda.Parcianello Bizzi
E para que chegue ao cohhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital,
que será publicado pela imprensa, e em Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) d�as.
.

'.

,

EDiTAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DEFALÊNCIA, faço saber ao

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

ofício de Protestos para seremPROTESTADOS no prazo da Lei se não forem
. '.1 ' ,

pagos.
Ao intimado é facultado pagar, oupostularjudicialmente a-sustação de protesto
ao apresentar declaração de resposta por escrito.

.

ESP. DP. 38409 - VE;NCIMENTÖ 1_ü108/97 - VALOR: R$155,00
ESP. DP.'38408 - VENCIMENTO 10/09/97 - VALOR: R$155,00
ESP. DP. 38407 - VENCIMENTO 10/1Ó197.;VALOR: R$155,00.

.�..,
.

ESP. DP. 3840� - VENOlMENTO 10/11/97- VALOR: R$155,OO
ESP. DP. 38405': VENCIMENTO 10/12/97- VALOR: R$J55,00
,ESP. DP.. 38404 - VENCIMENTO 10/01198 - VALOR: R$155,OQ
ESP:. DP. 3841O-VENCIMENT010/02/98- VALOR: R$155,00
DEVEDOR: MERCADO RECORD LTDA.

LTDA.

Na forma doArt. 883 do Código de Processo CiviÍ e DecretoLei.nr, 7.661/
45 - Art. '10, �-Provimento./16/93 da CGJSc.

'

JD/Jaraguá do Sul, 26' de fevereiro de 1998.

.
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto

. Uma data especi,,1, merece aipomilito especial '

.II__I!!!!!!!I' Venlta conHecer.;.

C'OI

.
-

• , .... . .
·

'JNacionais & Importados
Presentespara todas as datas,

,

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

. etc.

·

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

Protesto os Títulos contra:
,

.

.

Abranorte Com. Repres.Fitas Ads, R. Barão do Rio'Branco, s/oc, Schroeder - sc. ;,.

, Adagha Irid. do Vestuário Ltda., R. Augusto Germano João Hanemann, nesta.
'Adolar Gessner, R. BertáWeege, nesta. ,

. .

Antonio M. Steimacher, R. AdolfoA. Alfredo Ziemann, S/nr., nesta.
. I'

ArchiminioM.·dos Santos, R. João Planischeck, 790, nesta.
Archiminio Márcio dos Santos, R. Joã� Planischeck, 790, nesta. \

Argileu Júnior Oliveira Silva, R. Ferdinando Kruger,
.

s/nr., nesta.
, Arildo Frankenberger, R.Roberto Ziemann, 2.90,5, nesta,
Bertoldo Hinsching, R. Ano Bom, Corupä- SC.

'

Carlos Rogério Arruda, R. José Theodoro Ribeiro, nesta.
CristovãoJoão R Batista, R. João Picolli.Ed. Paloma, nesta.
Edilson Estefano Lanuki, R. Irmão Leandro, 1.118, nesta.

Emers�n Robert Eger, R. Prof. Antonio E. Ayroso, 187;nesta. ,

Empresa JornalísticaPerfil Ltda., Av. MaLDeodoro da'Fonseca, 429,s/05, nesta
Fonetec Telecom. e Informática Ltda., R. Procópio Gomes, 297, nesta. r,
Fonetec Telecomunicações e Informática, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 595,
nesta.

Formabor Ind. e Com. de Art. D Borrachas, R. Leopoldo Janssen, 120, nesta. '

Geraldo Luis da Silva, R. Ribeirão G., da Luz, s/nr., Cx.Post. 1.033, Nesta.
·

Indústria eLages Oliveira Ltda., �R '280, s/nr., nesta.
.

Ines Luchini Bolles, Av. Má1. Deodoro da Fonseca, 1.067, nesta.
Ivàndos Santos; Rod. BR 280, KM 84, Corupá - SC.
Joakes Calçados �tda.,.Av. Mal. Deodoro da Fonseca; 429, nesta.
JucelinoTransportes Ltda., R. Fritz Barrel, 400.. nesta.

-Laudder Ind. Com. Ltda., R. Exp. Antonio C. Ferreira, 1.34S:nesta.
Leorici Lindamir Duffeck Sarmento, R Mal. Castelo Branco, 3.454, fundos,
Schroeder .:. SC,
Ludial Móveis Ltda. Av. Mal�Deodoro.da Fonseca, 429, nesta.
LudialMoveis Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429, nesta..

·

Ludomaq Ind. e Com. deMáquinas Ltda., R. Marcelo Barbi, 460, nesta.
Maria SocorroM S. Oliveira,R. Clemente Barato; 123, nesta.
MetalúrgicaL.'1.Ltda., R. Manoel Francisco'da.Costa, 1:.255, nesta.
Móveis Müller Ltda, Rod. BR 280, nr. '1.786, nesta..
Móveis Spésia Ltda., R. Guaramirim, still., nesta.
Olinda Ochakowski-ME, Av. Marechallüeodoro, nesta.

"

. \_
1 ,

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

PostodeMedicamentos RiQ da Luz I, Estr, Ribeirão Grande daLuz, s/nr.nesta
Postode Medicamentos Rio da Luz I, Estr. Ribeirão Grande da Luz, s/TIf., nesta
Pré Moldados Agha Ltda., R. Clara Hanemann, s/nr., 'nesta.

'
.

RobertoHafemann, R. CarlosMayer, 30, nesta.
Roger Agenciamento Repres. Ltda., R. Herberto Sasse, s/or., nesta.
Rolando Ruch, Estrada Ribeirão Grande, s/nr., Beira Rio, nesta.
Samuel Textil Ind. Vest. Lt,R. Carlos Blanck, 221, nesta.
Samuel Textil Ind.Vest. Ltda., R'Carlos Blande, 221, nesta.
SamuelTextil Ind. Vest. Ltda., R;'Rodov. BR 280, KM 51, nr.7.788, nesta.
TediMark 1. Arbigaus, R. 07 de Julho, s/nr., Corupá ..

.:Sc.

Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Lt., R. Fritz Bartel, 727, nesta.
'User Informática, R. WeilterMarquardt, 1.060, nesta.
Walnei Elvis da Silva, R. 651, nr. 115, nesta,
Weimer Reese & Cia Ltda, Av. Mal. Deodoro.da Fonseca, 3.802, nesta .

Weimer Reese & Cia. Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 405/02, nesta.
WelmerReese-Cia. Ltda., Av. Mal. Deodoro dá Fonseca, 491, nesta

E, -como os ditos deverdores não foram encontrados ou se recusam ii àçei,t'ar a
devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur .Müllerm n'' 78, no prazo .da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou eritão, dar razão por que ,não o-faz; sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da Lei.etc, ,

.

,

JD/Jaraguá do .Sul, 18 de fevereiro de 1998 .

.

Ilton Hoffrnann
,

Tabeli'ão Sustituto
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Vende-se Corcel II,
ano 80, por R$

2.200,00. .Tratar 3'72-
0331.

Vende-se. Monza SLE,
ano 84, por R$

3.600,00. Tratar Rua,

Lorens Kansler, 146"

próximo ao boliche

28 em Guaramirim.

Yende-seGol GTS,
.ano 89, por R$

6.300,00. Tratar 973-
5001.

Vende-se Chevette,
'

ano. 81, a gasolina,
por R$ 2:000,00.
Tratar 37t-3887.

Vende-se Gol BX, a

gasolina, em bom
I

'

'estado, por R$ 2 mil,
e vendo Corsa, ano

95, a gasolina, motor
.

1.0, por R$ 9.000,00.
Tratar Levinus

Krause, 240, bairro'

São Luiz em frente
estofados Jardim.

I

Vende-se Mercedes

Benz 1113, ano 76

modelo 84; por R'$,
,

16.000,0,0. Tratar
371-1298. '

Vende-se Fusca, ano

80, por R$ 2.800,00.
Tratar '372-3509., .

Vende-se Santana

Quantum, ano 86,

por R$ 5.300,00.
371-351j com

Adelsio.

Vende-se Saveiro,
ano 94, motor 1,8,
por R$ 8.50Q,00,
aceito moto. Tratar

371-4042.
, ,

Yende-se Gol, ano 92,
a gasolina, '

motor 1.8, por R$
7. 700,00. Tratar973-

.

5995.,

,

Vende-se' Pampa, ano,
1 '

87, motor 1.6,por,R$
4.200,00.

Tratàr 371-7853.

Vende-se moto XLX-
r

•

350, ano '87, cor'

preta, por frR$ ,

2:500,00. Tratar 975-
1513.

Vende-se Del Rey 'GL,
ano 86� Cz álcool, cor

prata, por R$

3.000;00 �

Tratar com Maurina
,

'

Giacomasi 372-2212,

Corupá.

Vende-se Parati, ano

88, cor preta, por R$
6.000,00. Tratar 372-

1

2212.

Vende-se consórcio

contemplado de

carro, carta de-
,

-crédito no valor de
.

R$ 13.076,00,
com 24 parcelas' •

pagas, na valor de

R$ 288,00

cada. valor d

,
combinar.

,

, Tratar,975�2039.

e.

Latoaria, Pintura e Mecânica
, TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

" "·'PNEUMANIA ','
A PROMoçAo QUE'VAI CONTAGIAR OS'CARROS DA CIDADE.

PNEUS, AMORTECEDORES, MOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL
,

,

"" ,,' ',·(,1.\1'!A'W.1},'lIt.�,..,. _ _ WIl.'

�I!!. '�·',.,J>//;');:j't0lIIlXIí1.II'.II'"'II'.''''_'�'''''''
• .�. ;-.;c,.-:- ;:r>··?<��t?[�· ... , o •• �..

\

• ", .·(,;{;<:'<i!·iJf($.�r}f<1fi:N"••'•••••''-••-..-r",..".....'_
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fiV. flfTÚLlO VARtMt 712 - FONE-372-17", 371-0747 • S08 NOVA DlRiÇAo

Vende-se Uno ELX,

completo, ano 94,

por R$ 6.800,00.

Tratar 975-0631.

,

aro liga leve, em bom

estado.

Tratar Rua Domingos
Sansom, 295 no

'

Salão da Silvia.

,
'

Vende-se Corcel II,
ano 84, verde

metâiico, porR$
2.800,00. Tratar Rua

Erwino Menegotti,
1845 perto do'

mercado Rau.

Vende-se Santana,
ano 85, por R$

5.000; 00 . Tratar

371-2598.
,

<' .

Vende-se Monza, ano
86/87, completo, a

, álcool, ou troco porVende-se -Kadett, ano

89, cor verde, vidros <materíal de construção:
verdes, Tratar 975-1252.

Rua iÚinoldo Rau, 133' - Centro'
Fone: 371-942.1 'AUTOMÓVEIS

CARROS NOVOS E USADOS

Ano Cor'
•

ComboVeículo Opcionais

Palio EDX 4 portas 96/96 vrmelha gasolina des, e limp. tras.

UnoMille EP 4 portas 96/96 azul gasolina
•

' ar cond. des. e limpo Iras.

Pick Up Fiorino 93/93 branca gasolina

-Fusca 1300 - 80/80 bege
'

gasolina

UilOELX 94/94 verde gasolina trio, limpo tras.

, Opala. 78/78 branca gasolina 'banco recaro
,

Fiesta 96/97 branca gasolina básico

Promoção da semana:

Escort L 94 com aro de.liga.leve, R$ 9.000.,00
á vista..

"

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

-

, i
I .. AUTOPEÇAS . I
I I

. I .. CORREIAS
, I

I .. ROLAMENTOS I
I I

. : Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguä do Sul- SC :'
-

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157
'

RLla _Jc>in"ill� nº 3573
Fc>n� (047) 37 .. -9822

..J.AR.AGuA DO SUL - SC

...
,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, ,I
'

'�.: .y.E.í����� � � .;Ç9AAl�*I:·i9wP,9;B11!9l���. ó ••••• �.���<?��.1?8 ���: ..�? .��.������I.�� .I?�.�?��
_.r

- .••R�., .�.L_.L�pt.i�&_.�
"

,,-
.

,

Confira como fica o Veetra 'envenenado'
--------�------------�-----------

'Kit completo de personalização custa R$ 13,8 mil; pr�páração aumenta

20% a potência do motor '
"

,

Antes, marcava 210 Km/h e pisar fundo no acelerador e

10,3 segundos. senti-lo quase "voar". Na
As principais mudanças prática" porém, a melhora

foram.no sistema de injeção pode, ser sentida apenas em

eletrônica, que ganhou válvulas estradas e retas mais longas.
(controlam a entrada e saídada Em baixa rotação e nas

mistura ar/combustível) .saídas em primeira marcha
maiores em aço. Assim, omotor

.

(situações mais "urbanas"), o
"enche" mais rápido e garante ' carro responde vagarosamente,
melhor performance em altas assim como faz o Vectra 2.0

rotações.
_.

16V normal.
O desempenho do carro '

realmente surpreende. Basta

O motorista deve ter em brake-liht e tampa de
mente 'que a GM .não combustível em fibra de
recomenda qualquer alteração' carbono) da Irnisch (empresa
que'

.

comprometa a alemã' especializada', em
originalidade do carro. Ou seja: adaptações), desenvolvido para
no caso' de transformar .um Opel, além de uma pintura de '

Vectra zero-quilômetro, o dono grade 'e das maçanetas. Tudo
vai perder agarantia de fãbrica.. custa R$ 3.900,00. O

Porém a concessionária escapamento com ponteira
oferece por conta própria dupla sai por.R$ 680�00. Os
garantia de um ano pata todo o pneus de perfil baixo e as rodas

maiores (aro 17) chegam a R$
4.700,00.

'

.

'

. O serviço 'completo,
incluindo motor, dura um mês ..
Se forem feitas apenas as

modificações visuais, uma
semana.

Para ver se vale apena
"torrar" 'dinheiro e ficar sem

garantia damontadora, a Folha
avaliou o Vectra 2.0 16V

preparado.
Com o' "veneno", o

motor passa a contar com 160
cv de potência.Assim, o Vectra
chega a 210 Km/h e acelera de

, O a 100 Km/h em 8,0 segundos.

.
Os motoristas que

encontrarem pelas ruas um

Vectra com logotipo da Opel
(subsidiária da General Motors
da Alemanha), design agressivo
(saias laterais, spoiler, e rodas

superdimencionadas) e um

motor "envenenado": não

precisam estranhar.O carro não

é um Iançamento mundial em
teste-nó país: é o brasileiro
mesmo. carro.

As mudanças, que" O sonho de transformar'
deixaram o VeétraCD 2.0 16V 'um Vectra "comum", com 136

mais esportivas, são feitas sob, cavalos (cv), em modelo �om ,

encomenda pela revenda jeito de carro de corrida, com
autorizada Ponto Sul (General cerca de '20% a' mais de

Motors), de São Paulo. potência, é claro. Chega a R$
Segundo Luiz Roberto' 13,8 mil.rcorn todas as trocas

Martinez, diretor,' da estéticas e mecânicas - só o

conseciçnäria, as alterações . carro novo custa R$ 36,35 mil.
mecânicas não prejudicam a "O kit pode ser montado
durabilidade do motor. de ,acordo com o gosto ;dó

"Para estudar as, motorista. Pode ser apenas
mudanças, mandamos o motor externo ou somente com a

para a Argentina, onde foi 'mexida' mecânica". "

retrabalhado por uma equipe . 'Por fora, o carro 'recebe

especializada"; um kit especial (saias, spoiler,

* Folha de São Paulo

Proteção de Fibra interna, lona marítima e
,J '

�pota de lona para todos os modelos de
Pick-Up, Fíat, Pampa, Peugeot, Corsa,

Saveiro, D20 e FlOOO

CIVEL -' '1 O ANOS
�ua Joinville, 2757

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

COMPROMISSO COM O·

BOIVI TRANS'PORTE .

. ,
• I

\J ,. A c Ã O
, CANA'RIRlf5'
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Jaraguá do'Sul, 27de- fevereiro de 1998 � C'ORREIO 00 POVO ·,7

trar com suas máquinasfotográficas no show do U2, no Estádio Morumbi,
dição, '!-'mpouco da grandiosidade da turnê PopM�rt

'.
(
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Rua Marina E
Frutuoso, 1 BO

�

Fone/Fax: 372.3306 �.
.

Jara9,uá do Sul· se '25(ADi .

- - .. C t 1'1 E i'l\ J-\- --
.

,

JOINVILLE ..'

• G.N.e. Cine Mueller 1: Titanic. •
. Horários: 14h, � 7h45, 21h30 (sexta a

• domingo): 13h30; 17hl.5, 21h (.segunda à quinta).. '

.

�
•.G.N.e. Cine Mueller 2 .•Tropas Estrelares. .

.'

Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h.

• G.N.e. Cine Mueller 3: ·Spawn - Soldado do Inferno.
Horários: 14h, '15h45, 17h30.
Será que Ele é?
Horários: 19h30, 21h30 .•• \_

o

. BLUMENAU

• G.N.C. Cine'!eumarkt 1: Ti·tanic. . .

. Horários: 14h, 17h45, 21 h300

I G
..
s.c. eine Neumarkt 2: .Titanic.'

.

c

I -.,
.

Horários: ,Hh30, 17h, 20h30.
G.N.C. Cine Neumarkt 3: Amistad. .

I ,Horários: 15h, 18h, 21h.
GoN.C. Cine Neumarkt 4: Tropas Estrelares. '

, 'I"
' Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h 15,

IG.N.C. Cine Neumarkt 5: Ou Tudo ou Nada. '

Horários: 14h, 16h30, 19h30, 211145.

• G.N.C. Cine Neumarkt 6: Geor�e � O Rei da Floresta.
, f Horärios: 15h, 17h.

,Los Angeles, Cidade Proíblda,
Horários: 19h, 21h30.

- Programação válida para o período de 27/2 a 5�Jo
- - - ------ - •.-

•

ProcópioGomes, 481

·I�ldm
CORRETORA DE 'SEGUROS

371-3633

-

B o lA,+ i 'q Lt e

.'Leila De_I'\ise
* Trajes Sociais e Sport
*,Modinha

\.

Rua Bernardo·
, Dornbusch, 719 - Sala 03

'

Fone: 371-8331

-

J-

O escritor e jornalista Carlos Calado passa a'

, limpo o movimento que m�dou a �PB no final dos
anos '60. O livro Tropícália - A História de Uma

Revolução Musical está sendo lançado pela Editora
34 e.convida o leitor a uma verdadeira viagem nó

tempo. Alguns .dos personagens' célebres que estão

,)no livró são Gilb�rto Gil, Càetano Veloso, Tom Zé,
Gal Costa, os Mutantes, NaraLeão, Rogério Duprat,
Torquato Neto e Capinam.Além �a análise musical
o livro-de Calado remete a. um p�fíodo turbulente
da historia do Brasil. Um documento imperdível para
quem se liga na MPB. (Shopping Music).

INFORMAT.IVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Titanic, Banda Eva,
(Ao Vivo),. Backstreet Boys (Backstreet's

.

Back) e Celine Dion (Let'sTalk About Love).
. Prtncipal lançamentot Dream Theater (Fall-.
ing Into Infi�ity).'

I

I

NI V E' R
Giovana Kazmíérskí (2712),
Luciana Saade (2/3), Paula c .

Bertoli (2/3), JQsiane B. Scheuer

(2/3), Inêz Weber (4/3); Robert
Donath Jr, (5/3), Raquel S. Souza
'(5/3), Fabrício Beber (5/3) e
Achilles Santos Silva Jr. (5/3).

•
I
• r-�-:-�------,

'

•.
'

I Artigos.para est« coluna 'I
'I devem ser enviados para I
I

o Rua João Picotli, 246, I
r

'

Jaraguá do Sul (SC): I
ICep: 89251-590. Se preferir, I
I para os fax: 371-1919 ou I
I

.

372-3363, aos cukieaos'
, I

I deste colunista. I
'\.....--..,;_;_ ./

��.?I�,
:'��
��.,

''( e1ZfJ!Sß 4540

Fone: 371-8024
Av. Getúlio Vargas, 99,
Centro - Jaragua do Sul'

I •

(1'" A 17\ ediçãodo concurso Rainhados Estudantes, do Clube Atlético Baependi, será
realizada nodia 18 de julho, com animação da Banda EgoMecanóide, deCaxias do Sul. O
Departamento Social do clube nos adianta, também, que ,a excelente Banda Matusa,

.

de I

Criciúma, um dosmelhores gruposmusicaiS que já se apresentarampor aqui, será a responsável
pela musicalidade da 38 Noite Mares do Sul, já confirmada para 14 de novembro. Dois
eventos que merecem um lugar especial na agenda.

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ ,DO SUL.

'

FAÇA' SUA VIDA
MAIS DIVINA!

®

CWIZARD
l' I "0 10M, AS' )

.
j

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

R�ÂngeIoSch_ 144

(Próximo ao Beira Rio)
.Fone:' (047) 371-3153
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IRENEZELAK
Parapsic6ioga '(desenvolve trabalho com
.mantroterapia} sediada em Curitiba na

Avenida 7,de Setembro, 1924 - conj. 7

Telefone: (041) 362-1648
• Limpeza' energética de empresas
.

e lares; complementendo a

har_"'onlzação com plantas � Dores.
, • Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dós chakras e aura).• Auxílio à .

cura de depressões, estresse. fobias,' pesadelos.
sistema nervoso, dores musculares. etc .

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
, 'PASSADAS.

Atende em Jaraguä do Sul
mensalmente no Centro

. INTI-Liceu da Vida� - Tel.: 372-IÍ41

üRAFIPEL
LIVRARIA E pAPELARIA

()IUÚ�
i '

�I
Rua Quintino·Bocaiúva, 42 - Centro

,

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (Ô47) �72-0972 - 372-0137
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eTaLaço Jaraguaense
o CTG Laço Jaraguaense sempre montaria, posicionamento e saída

eom suas porteiras abertas para a no brete, formas de conduzir a rês e

tradição gaúcha anuncia a estilos de armadas. O curso será nos

.programação para o ano de 1998. Na ' dias: 14-15/3; 21-22/3 e 28-29/3 das

noite da última segunda feira (23) o 13 às 17 horas. Custo da .inscrição:
patrão Giovane Demarchi apresentou R$ 10 +' venda de três ingressos.para
aos membros do CTG e imprensa os o baile de formatura no 4 de abril.

objetivos do CT9 para este ano, Na Curso de Dança: o curso de

programação, para os meses de Dança de Salão seráministrado pelo
março, abril e maio, 'teremos: curso

.

tradicionalista Mário Arruda e sua

de Laço (Teórico e Prático), curso de esposa. O curso será nos dias: 14-15/

Dança, Treinos. de baço, bailes e o 3, 21;-22/3 e 28-29/3 das 19 às 22

nosso: grande' Rodeio Crioulo horas. Custo da inscrição por casal:
Nacional. R$ 30 + venda de quatro ingressos
Curso de Laço: este curso será para o baile de formatura no dia 4 de

ministrado pelo tradicionalistaMário 'abril. '.

Arruda, do, CTG Barbicacho Treinos de Laço: o C'tG voltará

Colorado, de Lages, e conta com a a realizar treino de laço 'aberto ao

indicação e recomendação do MTG. público nas sextas-feiras. Não serão,

Neste curso o participante receberá todas as semanas, o CTG anunciará
.

VIII Rodeio Crioulo de .'
as seguintes instruções sobre a a programação para dois ou três Vaca Parada
prova de laço: apresentação do .

meses na frente, sempre respeitando
'

, ,

Regulamento do MTG; Laço outros eventos locais. O início do O Piquete Lembrança do Velho.
Recomendado, preparo e cuidados treino será às 19 horas, sempre: Pai, do patrão Onézio Garcia,
com o laço no dia a dia, como acompanhado de música ao vivo, promove nos dias 7 e· 8 'de março o

recolher e abrir o iaço no cavalo, .' serviço de bar, alcatra e ovelha' VIII Rodeio Crioulo de Vaca Parada

cuidados e exigências com a 'assada.
.

e Provas Funcionais: O local das

Vencedores do Rodeio "Ma.rca Passo"

Laço Patrão
·

: Jacó - Nativos da Serra

Laço Individual. , : Juca - São Jorge
. / .

'Laço Dupla : Jaco e Alinor - Nativos da Serra

Laço Mirim :. Rafael - Los Vaqueiros
Laço Mirim a Pé (9) , .. : Tiago - Querência do Vale

Laço Mirim: (9�15) .: Gatinho - .Tio Bubi
Tambor Mirim .............• : Tiago - Querência do·Vale

.

r

Tambor Adulto : Mectha - Laço de Ouro'

-Rédea Mirim ·: Tiago - Querência do Vale

Rédea Adulto .. .: Alvin' - Chão de P�tro .

Argola Mirim :.: Gatinho - Tio Bubi

Argola Adulto : Alvin .- Chã-o de Potro

Rédea EspecIal.: : Mako - Chão de Potro

••

provas é no Bracinho com baile no ,

locaL. Durante 'os' dois dias

completo serviço de bar e cozinha.

Informações pelo telefone: 047-
372-0019. Nota: os três primeiros
acampamentos receberão como

.

prêmio IS, 10, e 5 kg de costela,
respectivamente.

r---------�-------�--------�
, O PIQUETE ESTAMPA DETAURADESEJA FELICIDADESAOTRADICIONALISTA E I

L _COLUNISTA MARCON�ELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO NO DIA 2�/�,_j
.

.

-

DEMARCHI COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS LTDA

...

10
,

. �

anos· com. voce

1988'-'1998
v ,

Rua João Planinscheck, 407 .

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC
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•

COMEMORAÇ.óES .

. O que se faz num 'domingo. de Carnaval?

EDITAL

A ADAJA (Associação dos Diabéticos

de Jaraguá do Sul), convida todos os

diabéticos e outros interessados paraa

reunião mensal no dia 28 de fevereiro
de 1998, às 15 horas, no Salão

Paroquial da Igreja Matriz São

Sebastião - Centro.

Pela presença, 'antecipadamente
agradece a Diretoria. .

Num domingo de

Carnaval, como o que passou
·

no último dia 22 de fevereiro,
pode-se fazer as mais variadas
coisas, quando se está num

·

local como no Parque
Malwee.

Em todos os cantes do

parque havia pessoas ou grupo
· delas dedicando-seao lazer.

"Selecionamos três que
..

conseguiram almoçar, 'por
uma ou outra razão, no

Restaurante Parque Malwee, a
casa totalmente cheia o tempo .

todo.'
.

Na seqüênciatemos a foto

n° 1, em que aparece a sra:

Renilda Farias, que nos

confidenciou que. eles

praticam o salutar hábito de

almoçar aos domingos, por
escolha do grupo, por sinal

· numeroso, "o que une mais a

família e o grupo sai
fortalecido" - disse Renilda.
Desta vez' no Restaufante

Parque Malwee, em pleno
domingo de Carnaval.

Na foto n° 2, notamos a

presença do distinto casal desta
cidade almoçando tranqüi
lamente e reunindo o papai Rolf
Hedler, a mamãe Karin Knop
Hedler e a sorridente garota
LuannaCristina Hedler, que fez

questão de mostrar os dentes
bonitos que ela têm.

Na foto n" 3 aparece o

empresário Errol Sasse, da
Sasse Alimentícios, e a esposa,
que também resolveram

·

comemorar o domingo de

Carnaval, de caráter pessoal: .

naquele dia elecomeraorava 50
. avos. Parabéns, Errol!

írculo
:

Italiano:"
de Jaraguá do Sul

GRUPO DE DANÇA DO CÍRCULO
ITALIANO DE JA�GUÁ DO SUL
Fundado em ,6 de junho de 1992, tem como objetivo resgatar e

divulgar a cultura e as tradições italianas através da dança, .interpretando
nas coreografias a dança folclórica e popular italiana,

.

O grupo de dança tem como coordenador o sr. Nelson Fleish e

está vinculado a vice-presidência do Círculo Italiano. Os dançarinos
estão divididos em dois grupos, sendo:

..
.

Juvênil: de 12 a 18 anos, orientado p�lajovem Criciane Fleish, que
compõe as próprias coreografias .

Infantil: 7 á 12 anos, dirigido pela professora FrancieleBertoli, que da

mesma forma é responsável pelas coreografias.
O traje dos dois grupos remonta ao final do século XIX; usado

pelos camponeses trentinos em dia de festa, principalmente na

celebração do Dia do Senhor e do Santo Padroeiro e naturalmente, nos
casamentos:

A reconstituição foi possível graças a fontes informativas

recebidas da Província Autônoma Di Trento, Itália, e com um trabalho
de adaptação coordenado pela .sra, Áurea Dan·na.

Temparticipado ativamentede eventos comunitários e das principais
festas italianas da nossa região. Para contato, falar com o sr. Nelson Fleish
- telefone 372-0309 ou sr. Waldir Satler - telefones 372-0226/376-0714.

CORAL ITALIANO DE JARAGUÁ D'O SUL
Fundado em 26 de.junho de 1991, de constituição mista, para adultos,
tem como objetivo principal resgatar e divulgar a cultura e as tradições
italianas através do canto, interpretando especialmente. canções
folclóricas e populares, trazidas por nossos imigrantes italianos, entre
os quais nossos pais, avós ou bisavós .

É composto de até 33 integrantes, trajados tipicamente, representando'
as tradições trentinas, região do Norte da Itália, sendo parte integrante
do "Círculo Italiano de Jaraguá do Sul".

.

Tem realizado inúmeras apresentações em nossa região, destacando as

participações nas grandes festas italianas, como "La Sagra", em Rodeio
e "Festa Trentina", em Rio dos Cedros, entre outras.

..'

A regência cabe ao maestro Aristeu B. Klein, e para contatos falar com
o coordenador Paulo Floriani, telefones 372-1492 ou 372-2677.
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ACONTECEU

A histór-ia, do macaco cara branca
.MãrioSchuniacher telefona para<? "mais antigo", às 22 horas, de 18 de fevereiro, para contar um

'ocorrido na Vila Baependi. Lá, na manhã do dia J7;um macaco cara branca aprontou nas ruas Max

Wilhebri., Augusto Mielke e redondezas, ,das 9h30 até às 16h30, infernizava o macaco mascarado as

re,sidências dó próprioMário, da esposa de Norberto KnaeseI, da esposaGisela Bauer, de CurtMohr,
assístido por centenas de pessoas, e a equipe de revendedores da Brahma.
Telefonemas mobilizavama Rádio Jaraguá, aRBS-TV, seis policiais, três bombeiros, oIbarna,

até que lembraram-se do zoológico de Pomerode. Enfurecido, o macaco entrava nas casas, subia

pelas chaminés, voltava para. as árvores, subia ao telhado e tentava arraIl�ar e jogar as telhas, enfim,
tinha tudo para uma verdadeira badema.

'

.
, '

A EQUIPE CAPTORA -

A equipe do zoológico de'
pomerode, composto do
veterinário, dr, CarlosEduardo
(Schumacher) de Britto, o

tratador Vanderlei Krueger,
Gerhard Viebrantz, en

carregado damanutenção e um

estagiário, conseguiram
capturar omacaco-prego, assim
conhecido, que ao redor da face
'tem pêlo branco, dando a

impressão de que tem a cara

branca. Com redes especiais e

muita habilidade, conseguiram
pegar o animal- sem lhe ferir,

'

emboramuito feroz, e lhe dar o
destino final. Segundo, Ó

QUE ENCONTRA
� Junto com outros

macacos o nosso macaco-prego
. o Cara branca - é este que
aparece na foto 3. Possivelmente
ainda estranho no novo ambiente
com outros colegas,Quando nos
aproximávamos, ele acabava
pulando para o outro lado, o que
dificultavauma pçse, .apenas de
longe, como se pode ver, que foi
a melhor pose que pudemos.
obter.
Encontramos o zoológico de

Pomerode muitobem cuidado
e o pessoal cumprindo as

tarefas de tratar ös animais.
O veterinário, dr.'Carlos

�duardo de Britto, está no

Zoológico desde. dezembro de
1997, emuito identificado com
asatividades num dos mais bem
orgalilizados que' existem no

País. Contou-nos ri dr. Britto 'a
última fuga do macaco-prego;
Capturado em Jaraguä do Sul
foi levado ao zoológico. Mas
nUm momento para tratar os

'veterinário, o macaco teria

pertencido aos proprietários da
Padaria Pão Quente e, dado ao

fato de que é animal fujão, não
demonstrou mad interesse. O de
boné escuro é o veterinário.

O QUE A 'EQUIPE
ESPERAVA ENCONTRAR
Pela descrição de Mário
'Schumacher e pela ferocidade
reconhecida pelo próprio
veterinário Carlos Eduardo de

Britto, o CP esperava encontrar'
enjaulado um chimpanzé, que
aparece na foto 2, que a placa
classifica como ,Pan Tro

glodytes. Este que aí aparece,
.
muito vagaroso na jaula onde,
vive o casal, apenas mostrou a '

língua, o que já era alguma coisa'
pata o jornalista, diante de um
brutamontes.

animais, num descuido do confraternizando com os

tratador, aproveitou para mais .' 'semelhantes quejá se habituaram
uma escapadela, Todo :« a viver o. dia-a-dia; entre urna

pessoal foi atrás do fujão que banana e outra.; coino o hóspede
foi novamente capturado. mais novo do zoológico de

Cremos que omacaco cara- Pomerode,
'pálida, que tanto rebuliço Vale a pena visitar o

causou em Jaraguä do Sul, zoológico, inclusive para-um
encontrará o carinho dos tchau ao macaco fujão
tratadores. e os cuidados do dr. 'jaraguaense. O preço da entrada
Britto, aos pOUGOS é de R$ 3,00. (EVS)

, ,

CORREIO' DO' PO'VO' - 11

Rotary propôs na'Amvalf, no último dia 20 de fevereiro: 1 - União dos

municípios integrantes da Amvali; para uma solução de nível regional de
destinação finai do lixo doméstico e industrial; 2 - apoio à palestra promovida
peloRotary Clúb deGuaramirim, na Aciag, no próximo dia 5 demarço, às 20
horas, com a presença de Werner Schuster - secretáiio dQ Meio Ambiente de

Jaraguá do' Sul; :3 - 'Que as prefeituras de Guaramírlm.tSchroeder,
Massaranduba, individualmente, viabilizem em conjuntocom as entidades,
um fórum de debates visando o desenvolvimento planejado do município, -

nos moldes do Projeto Jaraguá 201Q. Rotary assim propôs considerando que
,

é dever deste clube de serviço conscientizar as pessoas sobre a qualidade de

vida tanto de nível individual como comunitário, conscientizar as pessoas
sobre a importância da cidadania, permitindo a participação total e digna em
todos no tocante a aspectos da vida comunitária, e incentivar a implementação
de projetos que venham ao encontro de um desenvoivimento comunitário. E
ainda agradecemos ao prefeito Antonio Carlos Zimmermann, ex-presidente

" da Amvali, que prestigiou-nos quando do. convite, bem como pelo espaço
concedido naquela assembléia.

ROTARY X INTERCLUBES

ROTÀRY X AÇÃO SOCIAL
A Co'inissão de Direitos Humanos do,Rotary Club aguarda a posse da nova

delegada em Guaramirim, dra. Jurema, a fim de estender-lhe o convite para a

participação nesta comissão. Nestemesmo sentido aguarda a firn de que possa
dar-lhe continuidade aos esclarecimentos relativos ao caso das apreensões de
palmito em 1997, bem como se houve entrega destes às entidades como a

Apae eAção Social.Também irá propôr a Ação Social um trabalho de parceria
, em denúncias que têm vindo de mulheres sendo espancadas por maridos,
come> também crianças e adolescentes desamparados.

"

(. , .

Rotary fará intercl�bes emGuaramirim no próximo dia 5 de março com Jaraguá
do Sul, Corupá e Massaranduba. No dia 6 de março o Rotary Club visitará o

Rotary Club de São José dos Pinhais, em Curitiba, Paraná. Ofube irmão que'
já esteve emGuaramirim por duas vezes. Fica um convite aos rotarianos da
região, se eventualmente tenham interesse em participar, contatem com o Júnior
no telefone 373-0091. r

';..-

" ROTARY X CONGRESSO

Rotary Club dé Guaramirim, já recebeu, a inscrição para,o Congresso Rotário
no Rio de Janeiro,de 18 a 22 de março de'1998. Guaramirim se fará presente.
como também já se inscreveu para participar da Assembléia Ordinária
Internacional em junho de 1998, no Estado de Indiana, nos Estados Unidos,
,:..

\

ROTARY X SCHQRK
RotaryClub de Guaramirim convidarão empresário Francisco Herbert Schork
para que faça 'Uma palestra sobre o trabalho que vem prestando às empresas

,

da região através de vários cursos. A palestra terá por escopo a visualização
da Globalização na Atual Conjuntura Sócio-éconõmica. Assim fazendo, o

Rotary entende que estará valorizando os filhos daterra e prestigiando-os.
Também será ummomento �portunQ para os companheiros refletirem sobre
o assunto. A datá será agendada pelo palestrante, que será em meados de
abril dê 1998 .

ROTARY X COMISSÃO SUPRAPARTIDÁRIA '

A Comissão Suprapartidäria se reuniu na última 'quinta-feira, no Hotel
Butschardt, quando escolheu como coordenador o companheiroOsnildo Bartel,

,

,

secretário, Paulo Sérgio Veloso e conselheiros os companheiros José
Constâncio de Albuquerque, Mauríci Zanghelini e o empresário Blásio
Mannes. Serão convidados para fazer parte da comissão um representante da

, Rádio Comunitária e umrepresentante do "Jornal do Vale". Será convidado o

empresárioGilmarMoretti, para numa reunião expor sobre o Plano Estratégico
e\a Viabilidade de criar o Projeto Guaramirim 2.020.

.

, ROTARY X COMPANHEIRO TACIANO

Companheiro Taciano regressou da viagem que fez ao Nordeste brasileiro,
juntamente com o irmão Frediani. Aliás, este último totalmente recuperado'
do acidente de trânsito que sofreu em abril de 1997, em Curitiba-PR,'que o

deixou sob tratamento médico por seis meses. Os gêmeos fizeram a viagem
de moto. Taciano é bacharel em Direito e escrevente NotarialdoTabelionato
Bartel, e Frediani é funcionário público concursado na Celepar e termina este

ano o segurido Curso superior na PUC, formando-se em bacharel em Direito

já que é bacharel em Ciências da Computação, residindo em Curitiba-PRo ,

ROTARY X COMPANHEIRO MARCOS E JÚNIOR
Marcos e Júnior estenderam seus escritórios de consultoria jurídica e advocacia
paraa cidade de Schroeder, SC, onde estão atendendo às sextas-feiras junto a

Mobiliar Haus, na RuaMarechal Castelo Branco, em um sala do. sr. Carmelo
Pasqualli, Parabéns aos jovens advogados e sucesso.
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\.,
'

SUltNOVA PARQIIEAQUÁTICO I

OpçÃO "'E LAZER
,

"

�.
" � " '

O urucoTOBOAGUA'
da regiäol D ...

. . .
.'

plS<?ln�s - pesque-pague -.

res{:aurantes' - ..
bufê aos sábados,
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Rua Coronel Procópio Gomes de OlIveira, 246'1 '

Jarag,,"á do Sul ,- .SC .
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Fones/Faic: 372-0363": 371�0091 .� ,
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*Agora· co� estacionalTlento privl!ltivo
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do iI":\ FRATERNIDADE98-a

epen I cl'.'ll\'" Conferência Nacional dos Bispos do

S \) Brasillançou, naQuarta-Feira de Cinzas (25),
xta-feira (20), ao som da a Campanha da Fraternidade deste ano, com o tema:

Fraternidade e Educação, a Serviço da Vida e da

Esperança. Desde 1964, a CNBB vem abordando temas

importantes relacionados às necessidades mais prementes da

população brasileira.

(esposa do

Au,

au,

QU•••

Elas

estavam

simples
mente

m-a-r-a- v-i

l-h-o- s-a-s

Caroline

Eloise

assoprou a
rvelinha de

sua vida,
quarta-feira

(24),A
fofinha é

. filha âe

Romeue

Salete Reeck

Destaque
emergente
da nova

geração,
Polyana
Kiara

Farina,
comemorou,
ontem (26),
15 anos.

Cumprimentos
dos pais José
Francisco e

.;. Maria

Farina; e do
_-----_ irmão

Vinicius

Moacir e

Jane Ochner

Gonçalves
("Jaraguá
News "). Ele
aniversaria
amanhã (28)
e recebe
seleto grupo
de amigos
em sua bela
residência

completaram,
no último

dia 19, 60
anos de

vida

conjugal. A
Bodas de

Diamante foi
comemorada

com

familiares e
.

'

I
Zero Júnior ('ii. Gozeta") collUllUlando a galera com muito samba nopé

Todos esconderam o copo,porque a cerveja era de outramarca.
.

Mas esbanjaram alegria

Orlando, Nelson e Rubem com as esposas e amigos

.

Ana Lúcia, Sabonete, Adriana, Tua e Soró, só alegria amigos

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeito de Barra Velha foi eleito por consenso pelos demais dirigentes
municipais da microrregião

,

Guaramirim - O prefeito
de Barra Velha, Orlando No

garoli (PMDB), presidirá a Am
vali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu) du
rante este ano. Ele foi eleito
na última sexta-feira (20) du
rante assembléia realizada
pela entidade. Nogaroli será
o sucessor de Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB),
prefeito de Guar.amirim: na
presidência da associação.
Ele foi eleito através de con

senso enrre . os demais

prefeitos da microrregião. O
nome do prefeito de Corupá,
Luís Carlos Tamanini (PMDB),
chegou a ser cogitado, mas
ele não aceitou alegando

"problemas de saúde".
Uma das primeiras

providênciasde Nogaroli será
tratar da questão que en�
volve a instalaçãp do aterro
industrial naVila ttoupovo. em
Blumenau. A implantação

,

desse aterro está sendo con

testada pelas autoridades de
Massaranduba, com a ale

gação de que vol poluir as
nascentes de abastecimento
de água da cidade.

Na assembléia de sexta-fei
ra, o prefeito de Massarandu
bo. Mário Sasse (PMDB), entre
gou um documento ao presi
dente da Amvali, na expecta
tiva de conseguir o apoio dos
demais prefeitos da micror-

região. Segundo NogarolL o

'assunto deverá ser inCluído na
,

pauta da próxima reuniãO da

associação, que será realiza
da em Barra Velhd.A data ain
da não está marcada.

, AVALIAÇÃO - O ex-presl
dente da AmvalL Antonio
Carlos Zimmermann, consi
derou a elaboração do pro
jeto sobre o funcionamento
dos lixões na microrregião,
uma das principais iniciativas
da Amvali noúltimo ano. Zim
mermann acredita que, com
bose nesse estudo. os municí
pios terão condições de con
seguir uma solução técnico
para o problema da desti

nação final de resíduos.

Empresa. conclui diagnóstico
'sobre os lixões na região

Guaramirim - o engenheiro
.sanitarista César Arenhart
apresentou, na última assem

bléia da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu), estudo feito pela
Qualys EnQ,enharia, empresa
contratada para elaborar um

diagnóstico sobre a situação
dos lixões nas cidades da mi

crorregião.O engenheiro disse

que o levantamento feito pela
.

empresa, aponta a ne

cessidade de os municípios
buscarem soluções individuais
- como no caso do lixão daVila
Lenzt em Jaraguá do Sul, que
recebe 53 toneladas de detri
tos por dia e tem capacidade
de uso só para mais 18 meses -

e coletivas. .

- A ferramenta está nas

mãos dos prefeitos - disse Are
nhart garantindo que o proje
to da Qualys aponta as

soluções técnicas adequadas.
Segundo o engenheiro, o

estudo recomenda a insta

lação de dois aterros sanitári
os. Um para receber os detri
tos produzidos pelas cidades
de Jaraguá do Sul, Gua-

Explanação: Arenharl explica as principais conclusões

ramirim, Schroeder e Massa
randuba, e outro para aten
der Barra Velha e São Joöo de
Itaperiú. Ele afirmou que. o uso

conjunto de um mesmo local
para a colocação dos detritos
reduzirá os custos para as

prefeituras em até 70%, em
transportes e uso de equipa
mentos.

Arenhart explicou que a

sugestão de uma área sepa
rada para atender Barra Ve
lha e São João do lroperlú.
deve-se a 'distância das duas

cidades em relação as de
mais. "Os custos do trans
porte serão menores", exem
plificou. De ocordo com o le
vantamento da Qualys, de
pois de Jaraguá do Sul,
'Guaramirim é o município
que mais produz lixo: aproxi
madamente dez toneladas
diárias. Corupá produz sete,
Barra Velha também sete,
Massaranduba cinco tonela
das, Schroeder cinco, e São
João de Itaperiú, meia
'tonelodo por dia.

"O professor: pessoa que
educa pessoas"

Este texto tem por objetivo refletir sobre a educação
requisitada pela sociedade atual e o perfil do educador
que nela deverá atuar, enquanto 'pessoa profissional.

Ao analisarmos a nossa realidade, percebe-se que
hoje vivenciamos uma época de transformações. Novas
tecnologias surgem a cada dlo. em meio a um quadro
de mudanças tanto sociais, como políticas e econõmicas.
Sabe-se que o currículo escolar, no decorrer da história,
tem mantido uma estreita relação com a política
econõmica vigente, Ora preparando indivíduos para o

trabalho essencialmente técnico, ora educando para a
mais completa submissão. Vasconcelos confirma a minha
fala quando diz que "a escola responde às expectativas
da sociedade". Está claro, também, que este "modelo"
de homem não cabe mais na sociedade atual. Portanto,
qual seria a educação ideal?

Nas discussões atuais acerca do sistema
educacional, percebe-se que o mundo disperta para a

necessidade de oportúnizar ao educando um

desenvolvimento global, isto é, nos seus aspectos
cognitivo, motor. social e afetivo. Isto porque, na

sociedade moderna, só sobreviverá o' ser com alta
capacidade criadora, o inovador em potencial.

Como oferecer ao aluno esta educação?
DE? maneira geral, quando pensamos em

educação, remete-nos à figura do professor. E quem é,
na verdade, -o professor? Se é possível separar o "eu"
profissional do "eu" pessoal, a e ação educativa está
impregnada de características pessoais do educador, não
podemos nos esquecer de que, quem hoje educado. É
provável que o professor traga na sua prática, resquícios
naquela que vicenciou enquanto aluno, uma educação
fragmentada. Portanto, torna-se um desafio para ele
apresentar-se "por inteiro" aos seus alunos e permitir que
estes se expressem também "por inteiro" através de
diferentes linguagens, como colocar JUNQUEIRA FO : "Existir
fragmentado, tormento de todo homem, mas desafio
maior para nós, educadores".

É através do estudo de novos concepções de
inteligência, das diferentes linguagens e da consciência
do papel da afetividade na construção do coohecírnento
que o professor abrirá portas para seu crescimento pessoal
e, conseqüentemente, de seus alunos. Ao compreender
se verdadeiramente com os olhos, mas também com o

coração, o sujeito na pessoa do seu aluno, buscando
sintonia com este, lntervindo. encaminhando, educando.
Finalizo ilustrando minha fala com as palavras de
Madalena Freire:

"Somos sujeitos porque desejamos, sonhamos,
imaginamos e criamos; na busca permanente da alegria,
esperança, do fortalecimento da liberdade, de uma
sociedade justa, da felicidade a que todos temos direitos.
Este é o drama de permanecer vivo ... Fazendo
educação!".

'

- Elaborado por: Marcia Cardoso G. Tavares
Coordenadoras: Irmã Maria Salvador

Rosane Welk

Todas as 4as feiras temos ·rodízio de pizzas
PIZZAS - 'LANCHES - CARNES - MASSAS

Disk Pizza - Na compra de uma pizza grande você ganha um cupom.
Junte 10 cupons e troque por uma pizza de qualquer sabor.

Promoção válida somente para o Disk Pizza.

Rua Barão do Rio Branco, 58 (Antigo Bodega)
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ênio Padllha Pilho
A responsabilidade da Acijs
Eduardo Ferreira Horn foi eleito o novo presidente da

Associação Comerciai e Industrial de Jaraguá do Sul. Nos

próximos dois anos estará sentado naquela que é, sem dúvida
nenhuma, uma das cadeiras mais respeitadas da cidade.

Pela terceira vez consecutiva um engenheiro ocupará o

cargo. Eduardo Horn é engenheiro mecânico. Roberto

Breithaupt, o atual presidente é engenheiro civil. Décio da Silva,
presidente da Acijs em 1994 e 95 é engenheiro mecânico.

É uma "coincidência" muito feliz e eu espero que a

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul se
dê conta da importância disso para a categoria profissional.
Eu, de minha parte, agradeço a cada um dos três pelo
prestígio transferido a todos os engenheiros com conquista
de posição tão importante e respeitável.

.

A Acijs movimenta um orçamento de meio milhão de reais

por ano (Metade das associadas não chegam a esse

faturamento). Administra os interesses de 610 empresas, com
uma equipe de 13 funcionários, entre auxiliares de escritório,
secretárias, consultores e assessores especiais. É o principal
fórum de debates das questões macroeconômicas da região.
Parada obrigatória para políticos com ou sem mandato. É
também, segundo a oposição, a única entidade poro quem
o nosso prefeito faz questão de prestar contas.

..

Eu não sei como anda a relação de Geraldo Werninghaus
com as outras entidades organizadas, Não vejo, no entanto,
nada de errado em o prefeito dar satisfações dos seus atos

políticos e administrativos poro a Acijs. Afinal de contas: poder
econômico e poder político não são água e óleo, pelo

.

contrário, a proximidade sempre foi natural.
Força. Podér. Influência. Liderança. Uma entidade

com esses atributos precisa perceber as conseqüências de
seus mínimos passos. Talvez esteja na hora de a Acijs se dar
conta de que liderança tem seu preço. O preço da
responsabilic;lade. E a Acijs não pode fazer de conta que
não são suas, também, certas responsabilidades. Assim como

são seus, também, os méritos e conquistas como a melhoria
na qualidade de vida da população, o progresso econômico
e a força política que Jaraguá do Sul deveria ter em nível
estadual (a ACijs fez a sua potte. contribuindo decisivamente
cato eleger os deputadOS da região).

O que se quer dizer, em última análise é que precisamos
reconhecer o mérito da Acijs nos progressos alcançados pela
cidade e pela região. Em contrapartida, a Acijs precisa
reconhecer a responsabilidade pelos problemas que ainda
persistem ou que estão sendo criados Problemas como certos
paradigmas que ainda orientam um número considerável de
empresários locais, cujas bandeiras são a busca do lucro fácil
e imediato, o desprezo pelo conhecimento tecnológico e a

qualidade de discurso, traída, na prática, pela qualidade de
aparências. .

..

É hora de incluir no discurso e na prática da ACijs a busca
de qualidade verdadeira, não apenas nas grandes indústrias,
mas em todas as médias, pequenas e microempresas que
compõem esse mosaico.

É preciso entender que quando se fala em qualidade
(de serviços ou de mercadorias) existe uma grande rede
em que os interesses são interligados. A qualidade total só
aparece quondo existem clientes exigindo qualidade.
Enquanto uma parte do sistema aceita produtos e serviços
sem qualidade (se o preço for "bom") a outra parte reduz
seus custos e se dispensa dessa obrigação. É essa demanda
por qualidade verdadeira que todos nós devemos perseguir.
E, nessa batalha, a Acijs precisa assumir o posto de
comandante.

Caixa 191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620

Celesc usa novo tecnologia
para instalar rede no Centro
---------------------------------

Jaraguá do Sul é a primeira cidade, depois da capital, a utilizar as redes

compactas de energia elétrica

Jaraguá do Sul - A Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) vai instalar cabos
compactos na substituição
das redes de energia elétri
ca no centro da cidade.
Considerada o que existe
de mais moderno nesse tipo
de material - já em uso na

Europa e nos Estados Unidos
-, a nova tecnologia permite
a instalação de redes com
menor ocupação de es

paço e menor dano à ar

borização das ruas. Além
disso, o novo sistema eXige
pouca manutenção e tem
maior durabilidade - cerca

de 20 anos - do que os siste-

mas comuns.
A Celesc vai realizar a li

citação em março, com a

previsão de executar as

obras até o final de junho.
O administrador regional
Luiz de Freitas Melro Neto
disse que, com onovo siste
ma, a empresa terá me

lhores condições para
atender ao Shopping Brei
thaupt, cuja primeira etapa
de construção será exe

cutada neste ano.
- O atendimento ao Cen

tro precisava ser reforçado
de qualquermaneira, então
decidimos adotar este novo
sistema - disse o administra-

dor da Celesc, acres

centende que "o uso do
novo tipo de material repre
sentará um avanço no em

belezamento da cidade".
A primeira etapa das

- obras prevê a instalação do
novo material, desde a Pon
te Abdon Batista até as

proximidades do Posto Mar
colla, na BR-2BO. A Celesc
deverá investir cerca de RS
350 mil na colocação das
redes compactas nesse tre
cho. O 'oorrunlstrodor Melro
Neto acredita que, aos pou
cos, o uso desse material

poderá ser estendido para
outros pontos da cidade.

Prefei-Jiuro
faixa

Sobre o Curso

Barra Velha - Aproxima
damente 200 mil: metros

cúbicos de areia serão
colocados na praia de Bar

ra Velha, desde o Porto do

Pescador até as proximi
dades do Hotel Bela Vista,

recuperando cerca de um

quilômetro da área

freqüentada pelos veranis
tas, na área central da ci

dade. As obras servirão

para recompor áreas pre

judicadas pelá ação, da
ressaca, melhorando as

condições de uso
,
aos

freqüentadores do local.
Os serviços serão exe

cutados através do Deoh

(Departamento de Edifi

cações e Obras Hidráuli

cas), da Secretaria dos

Transportes do Estado. A

informação é do diretor do

órgão e ex-prefeito do Mu

nicípio, Mário Celso Bitten
court. Segundo ele, o pro
jeto para a realização das

vai
de

recuperar
•

prolo
melhorias está sendo- exe
cutado e os serviços terão
início em junho. Cerca de

BO mil turistas já estiveram

em Barra Velha neste
verão.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo da Si!va, 90
1º andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197

Fone/Fax: 371-1788

Sobre a Escola
* 95% do tempo de aula é éonversação
* 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

* O curso inicia-se quando você quiser
* Inglês para crianças a partir de 8 anos. 4II••lIIij#.'lIIi..t�.......

Temos também curso de Espanhol

* Salas amplas, equipadas com cadeiras especiais e

ar condicionado
* Sala de áudio
* Professores especializados
* Revolucionário método de Aprendizagem

RuaÂngelo Schiochet, 118 (continuação da Reinoldo Rau) - Iaraguâ do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-7665

Aula Demonstrativa Grátis

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acijs vai reforçar pedido de

instalação da 4� Entrância
---------------------------------

Entidade está elaborando documento e pretende formar comitiva para tratar
do assunto diretamente com o Tribunal de Justiça do Estado

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul -

A Acijs (Associação
f

Comercial e Indus-
trial de Jaraguá do
Sul) vai intensificar
as reivindicações
ao Tribunal de

Justiça do Estado

pela instalação da
4° Entrãncia na Co
marca. O assessor

jurídico da en

tidade, José Bene
dito de Campos, in
.torrnou que está
sendo elaborado
um documento re

forçando o pedido
que será entregue
ao presidente do
Tribunal de Justiça, Campos:comunidadedevepefSis1irnopedido
desembargador
João Martins. A elevação
da Comarca, de 3° para
4° Entrância, garantirá me
lhores condições de funci
onamento para o Foro lo
col. com a instalação de
novas varas e designação
de maior número de juí
zes e promotores.
Segundo o ossessor ju

rídico, na próxima semana
a Acijs deverá iniciar con
tatos com o 'objetivo de
mobilizar a comunidade
em torno da reivindi-'

cação. A intenção é con

seguir o apoio do Poder

Executivo, Câmara de
Vereadores, OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
e do Poder Judiciário,
através da jUíza Hildemar

Meneguzzi de Carvalho,

J

J
}�

diretora do Foro local.
-

- Vamos propor a for

mação de uma comitiva

para entregar o docu
mento pessoalmente ao

presidente do Tribunal de

Justiça do Estado em Flo

rianópolis - antecipou
Cornoos.

Ele lembrou que, no
ano passado, foi publica
da uma lei complementar
que reclassificou o funcio
namento do Poder Ju-
diciário no Estado. A nova

legislação definiu a

seguinte classificação
para as entrâncias: Inicial,
lnterrnedlórlo.' Final e Es

pecial (esta última funcio
na em Florianópolis).
Campos disse que a

posição da Acijs é pela

classificação do
Município como 4°
Entrância (Entrân
cia Final), igualan.;.
do-se às cidades
de Joinville, Blu
menau, Brusque,
Chapecó e Lages.
"Pela importância
econõmica e social
de Jaraguá do Sul,
essa reivindicação
é mais do que jus..:
to ". declarou. "É
claro que o critério
será do Tribunal de

Justiça, que vai
avaliar se terá

condições ou não
de atender o pedi
do. mas nós não
devemos deixar de

fazer a reivindicação",
completou, lembrando
que essa é uma antiga so

licitação da cidade.
Ele acrescentou que,

mesmo que a instalação
da Entrância Final não

seja autorizada, o Mu

nicípio pode ser atendi
do com a criação de no

vas varas e a desig
nação de mais funci
onários. "O Poder Ju
diciário local precisa ter
melhores condições de
trabalho porque a po
pulação do Município
cresceu, em função das

migrações, e com isso
aumentaram também os

litígios entre a popu
lação", concluiu Cam

pos.

Secretaria da Forníllo reinicia

otenoírnento aos grupos de idosos
Jaraguá do Sul - A Se

cretaria da Famnia reuniu,
na semana passada, os

coordenadores dos Grupos
de Terceira Idade para dis
cutir a elaboração de um

cronograma de atividades
para 1998. O encontro mar

cou o reinício do atendi
mento prestado pela
Prefeitura aos idosos.

Na reunião foi decidido

que os grupos poderão

utilizar o Pavilhã6 B do

Parque de Eventos, para
a realização de ati
vidades artísticas, de cul
tura e lazer. A secretaria
vai incentivar neste ano a

capacitação dos coorde
nadores dos grupos. Com
essa finalidade, foi de
batido o projeto do Geti

.

(Grupo de Estudos da Ter
ceira Idade) da Udesc
(Universidade para o De-

senvolvimento do Estado
de Santa Catarina).

A secretaria também re

passou aos coordenadores
de grupos informações so

bre alguns eventos previstos
para este ano. A Fundação
Vida, por exemplo, vai rea
lizar o II Concurso Literário
para a Terceira Idade. Ou
tro evento será o Encontro
da Melhor Idade, que ocon-

.

tecerá em Brusque.

empresa Momento En
genharia de Construção
Civil, de Blumenau, exe

cute o aterro. "Foi um ato
político", disse o deputa
do, argumentando que a

decisão feriu inclusive um

parecer técnico emitido
pelo íborno. que havia
destin'ado a área poro
preservação ambiental.

OMISSÃO - Depois de
lembrar que na semana

passada foi encaminha
do um recurso ao Centro
de Promotorias da Cole
tividade, em Florianópo
lis, pedindo o embargo
das obras do aterro, o

deputado criticou o

prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL), de Jara
guá do Sul, de estar se

omitindo na discussão
em torno do assunto.
Konell é de opinião de

que Werninghaus "está
fazendo vistas grossas"
em relação ao problema
que atinge Massarandu
ba. "Não podemos dei
xar simplesmente que
Massaranduba, uma ci
dade co-irmã de Jara

guá do Sul, fique com a

desgraça", concluiu.

Comissão da AL vai debater
o aterro da Vila Itoupava

. EDITAL DE LEILÃO

o DOUTOR CÁSSIO JOSÉ LEBARBENCHON ANGULSKI, MM. JUIZ
DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2" VARA CíVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADODE 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 Q4I03/98., às 14:30 horas, realizar
se-á no átrio do Edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns) penhoradoís) rios
autos da ação executiva n° 3696q00867.I, em-que é exeqüente Banco ltaú
SIA e executado Metal.Wagen Industrial Ltda., Marlise Lewerentz
Bittelbrun e. Marcos Samuel Bittelbrun, qual(is) sejaün): 60 jogos de

containers especiais para qualquer segmento indústrial, modelo MW 112,
novos, de fabricação da primeira executada, no valor unitário de R$ 300,00,
totalizando a quantia de R$ 18.000,00; - 60 jogos de containers especiais
para qualquer segmento industrial, modelo MW 113, novos, de fabricação
da prirneira.exeéutada, no valor unitário de R$ 250,00, totalizàndo aquaatia

:de R$ 15.000,00. Os bens penhorados encontram-se em poder dos executados,
na rua Alberto Klitzke, t'78, nesta cidade,
Não havendo licitanteís) na {lata e· hora acima, ou se 6(s) bérntns) não

alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, serãrão) o(s)
mésmoís) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que

.
não irrisório, no dia 19/03/98 às-I4:30 horas.

. .

Fica(m) ..o�) executadots) ihtimado(s) das solenidades designadas, caso
não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça..
Não há ônus nem recursos pendentes dejulgamento 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 serä publicado e afixado na formada Lei.
Dado e passado aos vinte dias do mês de janeiro do ano de ] 998.
Eu, Sérgio Alberto Martins, o subscrevi..

Cássio .Jesé Lebarbenchon Angulski ..
Juiz de Direito Substítuto

Guaramirim - O depu
tado estadual Ivo Konell
(PMDB) disse que pre
tende levar as divergên
cias existentes em torno
da instalação do aterro
industrial na Vila Itoupa
vo. em Blumenau, ao

conhecimento da Assem
bléia Legislativa. Konell
deverá aguardar a insta

lação das comissões téc
nicas na Assembléia, pre
vista para o dia 3 de
março, para protocolar o
debate do assunto na

Comissão de Saúde e

Meio Ambiente,
O deputado criticou os

organismos de defesa
ambiental por terem au

torizado a instalação do
aterro na localidade, rei
terando que isto causará
a poluição do Rio Massa
randubinha, principal fon
te de abastecimento da
cidade de Massarandu
bc. além de prejudicar os
sistemas de irrigação de
arrozeiras localizadas no

Município.
.

Konell levantou dúvi
das sobre os procedimen
tos que culminaram na

autorização para que a

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Juízo DE DIREITO DA 2' VARA CíVEL
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Maisumo associação de moradores informa o i
.

Conselhos administrativos"dos hospitais.Jaraguá e São José consideram o

c�lendário 'de reuniões para este ano. De�ta vez i momento muito difícil e lançam apelo à comunidade
é o Associação de Moradores do Bairro São Luís 1
que .informa at'ravés do seu presidente, sr.' Jaraguá do SuL- Os hospi
Eugênio ,Moretti Garcia, que as reunlões da tais São José e Maternidade
'diretoria acon_tec�rão sempre .na .1 a quarta-feir.a t Jaraguá devem RS 2,4 mi':

de ca. da_ mes, a.s

19h:
30mln, na, sede da1t.....

Ihões para empresas da ci-
dade, resultapo de emprés-assoclaçao.· � .' timos contraídos' poro man-

. -. '.

ter os otendlrneritos.A dívida
No último sábado, 21/2/1998, a Associação de I maior é a do Hospital São

Moradores do Bairro Rio' Molha promoveu um � José, calculada em RS 1,4
mutirão para limpeza das capelinhas construídas I milhão. O Hospital e Mater-

I d t d d bcl O to l nidade Jaraguá deve cercaao ongo a es ra a e acesso ao �Irro. ma o I de RS 1,05 milhão. A situação:era· tanto que algumas delas estavam � de endividamentotem moti
escondidas. Com o apoio dos moradores em I vadoreuniõesperiódicasdos
pouco ternpo a limpeza foi efetuada. Parabéns I conselhos ocrnnstronvos dos
aos moradores pelo participação. I, dois hospitais, que buscam al-

t ternativas poro saldá-Ias. w ",.,..&

'$ O presidente do Conselho Utech: "som 'a dívida, os hospitais terão autonomia"
Na noite do último dia 26/2/1998,:0 Associação I Adrnlnistrotlvo do Hospitalde Moradores dos bairros Nova Brasília e Vila i Jaraguá, Lírio Utech, teme,

Lenzi reuntu. sua' diretoria para elaborar a I queasituaçãopossachegar
proposta final do projeto de educação para o I a um "ponto insustentável" se
trânsito nas escolas do bairro. Estavam presentes, I não forem tomadas

I' d dl t
.

d
. _

d' t d i providências imediatas. Se-a em a Ire onc a cssocrcçoo, as Ire oras
.

as
[ gundo ele.o principal dificul-escolas Gia�dini Lenzi e Albano Kanzler.

'

Idade decorre dos juros pa�
� gos mensalmente para as

A Associação de Moradoresdo Bolrro São Luís I empresas, que variam entre
convida a popukrçöo em geral, pdra 'portlclpor II 3 e 4%. "Embora as taxas de

j
dde reunião sobre a campanha de desratização I juros sejam menores o que

.

.,
.

as praticadas no mercado, é90 bairro. Na oportunidade estará presente 01 extremamente difíéil pagarsecretária de Saúde para explicar detalhes da i juro numa época de econo
componha, que está sendo desenvolvida em I mia estabilizada", justificou,
todos os bairros da cidade. Vale lernbror que a I acrescentando que o hospi
'campanha 'Só teró resultodo se a população i '

tal paga cerca de RS 35 mil

todo. participar. Ajude a ocobor com este � po;m�sdejuross_obreosem-
. .

. \.
.

� prestimos controldos,frcnsmlssor ;de diversos doenças.. .� _ Acredito plenornente
. . _ .

.

_ . ! que se o� hQspitai� puder�mA Assoclcçôo de Moradores de? Bairro Tres RIOS t zerar os dividas antigas, terao
do Norte distribuiu texto aos 'moradores, onde I tooos cs concíçöesde se sus

explicc:i o que é, como qeve funcionar, e quols ] tenta.rem daqui para a frente
·as principais áreas de atuação de uma I - afirmou Utech, orçu-

.' _ . . .� mentando que o funclone-
cssocíoçöo d� moradores. No texto elq defme! mento mais acentuado dos
assim a associação: " I planos de saúde no Municí-
"

- Uma organização popUlar que mobiliza, os I pio, nos últimos onos, modifi
moradores para buscar soluções de problemas I cou uma situaçã� .que es�a
dos moradores dos bairros, cujas principais I .

va se tornando critica. Ele In-

funções é representçr o seu bairro, levando as f
reivipdicQções dos moradores junto a orgã�s I
pÚblicos e privados, !iJ propiciar a integração dos t
moradores através de atividades SOCiais, I
econômicas, culturais e desportivas". ' I

�
l

Continuam abertas as inscrições poro o I
torneio de futebol da Associação de Moradores I

.

da Vila Lalau . O torneio será 1")0 domingö, dia 81
d� março, no campo da associação, com a iI

. .' I

Seguinte premiação, tanto para chave de I
ganhadores como de perdedores: 10 lugar Um I
boi de 10 arrobas;' 20 lugar Um bol de 8 arrobas; I
3° lugar Um porco dê de 80 Kg. Haverá ainda I
um trotéu'poro o primeiro time que se apresentar I
oo dia do torneio. Maiores infôrmações com' .

Rogério no telefone 372 -09SÓ, . !

(

formou que, há cinco anos,

75% da receita do Hospital
Jaraguá era proveniente do
SUS (Sistema Unificado de
Saúde). "Hoje esse tipo de
atendimento ficou reduzido
a 35%, sendo que a maioria
dos serviços são prestados
aos conveniados de, planos

.

de saúde", exemplificou.
CAMPANHA -' Utech disse

ainda queuma comissão cons-
.

tituída de representantes dos
conselhos administrativos dos .

ho�tais já está procurando as
empresas para negoCiar as
dívidas. A intenção: segundo,

. ele, e conseguir cerca de RS
150 mil de cada empresa.na

. forma de doação,juntamEmte
com donativos dos médicos e
do Poder Público Municipal. As
quantias solicitadas não forem .

informadas. Cerca de 20 em

presas de maior porte foram
visitadas.

- Em contrapartida, os hos
pitais se comprometem a ze

rar as contas e não recorrer
mais a outros empréstimos
com os empresários, a não

.

ser ql1e seja para investim.en-

.--J

.tos - explicou Utech, lntor-:
mando que existe um con

senso entre os conselhos ad
ministrativos dos hospitais de
que "só 'serão utilizados os

recursos das doações, se eles
forem suficientes para elimi
nar as dívidas totalmente".

Na opinião do presidente
do Conselho Administrativo
do HospltolSôo José, Luiz AI- .

berto, Oppermann, a institui

ção poderia ter tido, no ano
passado, um lucro estimado
.em RS 200 mil, se não tivesse

que pagar juros de cerca de
RS 470 mil mensais. "Isso sem
contar que tivemos que in
vestir em obras e fazer inves
timentos inadiáveis, onde fo
ram gastosmais RS 400 mil",
completou:
, Oppermann atribuiu aos

médicos uma parte da res-.

ponsabilidade para modifi
car o atual quadro de dificul
dades. Ele informou que ló foi
enviada proposta para a As
sociação Mé<;iica solicitando
doações dosmédicos. Mas o
volor. oferecido ficou aquém
da expectotívo". lamentou.

(

Radiologista'poderá deixar equipe do Hospital São José
Nacional do Câncer), no Rio rkío. importado da Holanda.
de Janeiro, e teve partici- A rodloloçlsto 'disse estar
paçâo direta na orientação impressionada com' o 'grande
técnica para a instalação do número de 'atendimento a

Centro de Imagens do Hospi- vítima-s de acidentes de trân
tal São José. sito prestados pelo hospital.

Segundo a radiologista, a Para ela';'''proporcionalmente
equlpcçem do Centro de Ima- a cidade tem mais acidentes
gens melhorou muito com as

, que os grandes centros .ur

aquisições feilas no ano pas- . banos" . Segundo Adriana,
'sado. Adrtono está sugerindO "na maioria dos casos são
também a compra de um acidentes .graves que levam
'tomógrafo e de um aparelho as vítimas ao óbito ou provo-
de ressonância magnética.· com graves seqüelas". Ela

- São equipamentos caros,' disse que a população pre- �
mas necessários, porque per-

.

cisa ter mais responsabilidade
.mitirãodiagnósticosdedltàpre- . no trânsito. "A policio não
cisão". Vargas disse que o pode estar todo 'ternpo 'pe
tomógrafo já estósendo adqui- gando no pé''', concluiu.
�

-

Jcrcguá do Sul .. A rodlolo
gista Acrlono.Llsbõo. que des-,
de maio passado trabalha no

Centro de Imagens do Hospi
tal São José, poderá deixar a
equipe. Ela recebeu proposta
para tronsterlr-se poro outra
ins-tituição e está estudando
o convite. O comunicado foi

.
feito ao coordencdor médico

.

do Centro de Imagens, Johnny
Vargas, no ir:lício da semana.

Vargas íornentou a possibi
lidade de perder a radi�gis
ta, dizendo que se tráfä,-oe
• ótima profissional". Eles fica
ram de discutir o assunto du
rante O semana. Adriana for
mou-se pelo Inca (Instituto
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FamOia desiste de doar órgãos
da' filha vitimada em'ocldente
---�-�---------�----------------�
Seriq a primeira doação de órgãos no Município depois que a nova legislação

'

,

federaf. entrou em vigor
' ,

'.

Jaraguá do Sul - A famnfa desistir porque ainda tinha
de Marli Correia, seis anos, esperança .de que ela re

vítima de atropelamento 'agisse, Ele disse ser religio
.ocorrldo na última 'qulnto- so e que -ocredltovo que'
feira (19), .ós 18 horas; no "aindapudesseacontecer
Bairro Vieiras, desistiu de fa- ,um milagre".
zeradoação dos órgãos da O médico César Au
menina. Marli morreu no sá- gustoVieira, que atendeu
bcdo e foi sepultodosern Marli. ainda tentou expli
que os órgãos tivessem sido car para a família de que
retirados. A decisão da não havia a menor possl
famOia frustrou a expeCtati- bilidade de a menino re

va daquela que seria a agir. Segundo Vieira, mes
primeira doação de órgãos ,

mo que elo fosse mantida
no Munlcípio, desde que '0, por vários dlos nos apare
novo legislação federal en- lhos," nóo havia qualquer
trou em vigor,

'

chance de ré cupe- .

O pot de .MOrli, Luiz rcçöo ".
Pedro CorreloySó onos. Jáo nefrologista Hercíllo

obolcdo com a situação, : Filho, da Fundoçöo Pró
pedlu tempo aos médicos' Rim, de Joinville, 'que es

para decldlr sobre o ossun- teve em Jaraguá do Sul,
to, lnformondo depois que .destocou que, no início, o
a família havia desistido. pai de, Marli havia con

Correia disse .que preferiu cordado em autorizar a re-

, tirada oos órgãos da filha,
mas depois mudou- de
optnlöo. O nefrologista
disse que 'não seria possí
vel esperar por muito tem

po. até que a torníllo de-
, oldtsse. sob pena de tornar
os órgãos lnutfllzóvels, A
"decisão da família foi res

peltodo ", acrescentou;
A menina havia saído

do Colégio Estadual Alvlno
Irlbess e se dirigia .poro
casa: querido sofreu o 0-

tFopelamento. Ela atraves
sava a Rodovia João Lúcio
da Costa quando foi atingi�
da pelo Fiat Uno, dirrgido
por Jair Brldoroll' '29 anos.O
pai presenciou. o acidente.
Ele disse que a menina
atravessou a pista .sem 'o
lhar para os lados. "Não
deu tempo para nada",
dlsse.

Centro de Culturo Alemã elege
O primeira, diretória efetiva

Jaraguá do Sul -

O Centro de Cultu
ra Alemã elegeu,
ontem à noite, em
reunlöo realizoda
na Recreativa
Duas Rodas, a

primeira diretoria
efetiva da ,en

tidade .. Fundado
em rneodos do
ano passado, o

centro vinha sen

do dirigido por
uma comissão pro
vlsórlo. cuja tarefa
foi tomar as providências
necessórtcs para a orga-

.

, nização da nova entidade.
O empresário Rodolfo

Francisco Hufenüssler foi e
leito presidente. Fazem
por te da dlretorlo os

seguintes membros: vice
presidente, Egon Jagnow; l°

Ralf Marquardt. Fo-
, rom eleitos poro su

plentes do Conse
lho Fiscal: Guido
Seifert, Adotar Lue
ders. Antonio pciu
lo Schwingel, Care,
los Cezar Hoffmann
e Rolli Bruch.
Na' oportuni-"

dade foi divulga-
o do o relatório das
atividades desen
volvidas pero' co
missão que dirigiu
o centro,' nos

secretório. Germano Korn- primeiros meses de exlstên
dörfer; 2° secretário, Irmgard cio" Entre essas atividades
Pinto Coelho; l° tesoureiro, destacam-se p arrenda
Charles Hornock. 2° te- mente .do sede social, a '

sourelro. Hllmor Rubens Her- formação do coral de
tel. O Conselho Fiscal será músico popular e folclórica

'

formado por Horst Leh- ,'alemã e a realização ce
mann, Denise Henn. Ane promoções para gàrantir
Louri Meier, Mmtin Raeder e rundes para a entidade.

, ,.
- .

Confirmado: Hufenüssler vai presidir a entidade

Aproveita nossas ofertas
* Com apenas R$ 20;00 em

compras, você concorre a
, esta Super CA� 50.
Sorteio dia 28/2/98.

Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenz! - Fones: 372-1160 � 372-2936·
.. Jaraguádo Sul - SC·

SUPERMERCADOS
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Guaramirim .1
Está previsto poro rnorço uma campanha de

recolhimento de contribuições financeiras para o .

Hospitat Santo Antônio, através de autprizações nas
faturas de consumo de energia elétrlco, Para tonto.

. deverá ser. firmado um convênio entre a Celesc e a

Prefeitura, As contríbulçöes poderão ser feitas a partir do
.

vator de RS 1,00.
.

Guaramirim II
O vereador Jotsen.

Batista (PPB)
indicação

.

ao Exeéutivo
.

solicitando quea
coleta do lixo no

Loteamento Bernardi
seja feita requlorrnente.

Overeador pede
também que selem

colocados coletores de
lixo nas ruas Silvio Schork
e Agostinho do Rosário,

.

Guaramirim III
O prefeito Antonio Carlos

. Zimmermann (PMDB) reveloú
a tntençóo de declarar
como sendo de 'utilidade
pública, os terrenos baidios

, existentes na régião central
da cldcde.Zimmermann
disse que pretende utilizar

essas áreas para a .

implantação de projetos
comunitários de

atendimento a crianças' e.

adolescentes. '

Blumenau
A Prefelturo vai extinguir mais de 50 cargos. .

comissionados com a reforma que está sendo feita na

administração munlcípot. O prefeito Décio. Lima (PT)
estima que estas medidas deverão gerar uma economia I

de aproximadamente RS .100 mil para os cofres,

municipais.
MaSsaranduba

A Assocloçöo das
Sociedades e Clubes de

Caça e Tiro promoverá,
neste final oe semcno. a

,primeira etapa da·�
....

Schützen und Volksfest
. (Festa das Sociedades
de Atiradores). Paro
amanhã estão

proqrornodos disputas
de tiro, entre

'

competidores rnoscuänes
•

.

e femininos, das
,

"

socledcdes
. Massaranduba, Ribeirão

'G'ustavo; Faixa Azul,
Onze União, e Rui

Borboso. As provas serão
realizadas no Centro

! Esportivo Municipal.
1_,' "

.

. Schrôeder .

A Secretaria de Educação
informou que será

implantada uma nova

escola no Bairro Rio Hern..
poro melhorar as

condiçôes de
atendimento às fornílios
dessa região • .A secretária

.

Guisela Ristou disse que a
, construção da escola é

necessária porque o

Colégio,Estadual Miguel
Couto, localizado no

.

mesmo bairro, .corn cerca

de mil alunos
matriculados, já não tem

espaço físico para
atender ao crescimento
verificado no número de

alunos.

Florianópolis
O Sine (Sistema Nacional de Emprego)' registrou em

dezembro do ano possodo o pior índice de d�semprego
dos últimos cincoanos no Estado. Foram 13,8 milpostos
de trabalho a menos. Segundo'o técnico Osnildo Vieira

Filho� do Sine, desde o início do E;>lano 'Realo déficit
,
formal de empregos no Estado seria de

aproximadamente 200 mil vagas.

COMPRAS
ACIMA DE R$ 60,00

CHEQUE PARA
8/4/98

\
.

'.
,

,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-----------
�----- --_- - - ---

���!.-�o�� 9.9��o��: o�? o�� o���������o�� o�?�� o o o o. o o o .4.QBilW1Q1iB,��P�"ijQÄ� o o o o o o o o o o o o 00 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o���!�I!:o� _,o�
,

,

Quadrilha assalta

posto de gasolina
Taxistas 'são vftlrricrs
de' la·trocínio, em sc
-�-------------------------------

Do primeiro, morfo a firas, os bandidos levaram a corteua. Do segundo,
golpeado com dez facadas, roubaram o carro

'S I u m e n <;I u I F I o r i 0- rnlcldos levaram a cartei

nópolis - Dois taxistas ra de Libardo, levantando

foram assassinados no a suspeita de que se tro

Estado na última terça- ta de latrocínio,

feira (24), crimes ocorridos Ern São José, na

em duas cidades região da Grande Flori

diferentes, Em Blumenau, , anópolis, o tàxista Regi
foi morto Moacir Antônio naldo José da Silva foi

Ubardo, que levou dois' assassinado com dez fa

tiros à queima-roupa. O
. codas no interior do táxi,

homicídio ocorreu na Rua o Fiat Palio, placas LZU

Dois de Setembro, no 0489. O corpo do taxista

Bairro Itoupava Norte, foi encontrado às mar

próximo à Ponte do gens da BR-l 01, em São

Tamarindo. José, Os assassinos de Sil-
A única pista que a va tentaram 'fugir com o

polícia tem do crime, é carro mas colidiram con

que Libardo teria feito tra um barranco' e fica
uma corrida para dois rom a pé.
homens, entre o Clube O delegado Cláudio
Recanto Sertanejo até a Palma, da 1 a Delegacia
Rua 30 de Outubro. Os ho- de Polícia de São José,

acredita na hipótese de

que Silva tenha sido vítima
de latrocínio, Segundo
ele, o crime teria sido
cometido por dois ho

mens; um dos quais esta
va ao lado do motorista
e o outro no banco
traseiro. O delegado
baseia a suspeita no fato
de que as facadas atingi
ram o braço e o lado es-,
querdo da vítima.

O sogro do taxista,
Orivaldo Alves Peixoto,
70 anos, não concorda
com a hipótese de .10-
trocínlo. observando que
a carteira de Reginaldo,
com R$ 21,00 e objetos
pessoais do taxista, não
foram levados,

I

Assalto a banco de Içara é o
·l()O registrado.este ano em sc
Içara - A agência do

Bradesco tol alvo do 19°
assalto praticado no Esta
do durante o ano de
1998. O roubo aconteceu
na tarde da última quar
ta-feira (25), quando três
homens armados rende
ram o vigia do banco e

levaram RS 4,55 mil da
agência e RS 600,00 de

um cliente. Este foi o

primeiro assalto sofrido

pela agência, que não
tem dispositivos de se

gurança, como circuito
interno de TV e sensor

para detectar metais:
O delegado Airton Fer

reira informou que o assal
to foi cometido por dois
homens claros, com idade

.

entre 30 e 40 anos, trajan
do bermedes e camisetas,
Eles levaram também o

telefone celular e o

revólver calibre 38 perten
centes ao vigia do banco.

Os 19 assaltos a banco

já registrados neste ano,

totcuzorn RS 244.949,50
roubados em, Santa
Catarina,

JUÍZO DE DIREITO DA 18 VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo dias. DoutorMÁRCIO RENÊ DA ROCHA, Juiz de
Direito da 1 a Vara Cível, Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc ..
FAZ SABER, a todos quanto o presente editalvirem ou dele tiverem conhecimento,

que nesta vara tramitam os autos de Ordinária de Cobrança n° 16.502, em que é requerente
Joalheria e Ótica Paládio e requeridos Flávio Roque Lenzi e Omar Flávio Lenzi, cujo
objetivo do presente edital é aCITAÇÃO deQMAR FLÁVIO LENZI, brasileiro, separado
judicialmente', em lugar incerto e não sabido-para que, querendo, no prazo de quinze (15)
dias conteste a presente ação sob pena de não o fazendo, 'presumirem-se aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente. E para que chegue ao conhecimento de

todos, mandou oMM. Juiz que se expedisse o presente edital que será publicado na forma
da lei a afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Jaraguá do
Sul, aos onze (U) dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos-€ noventa e sete
(1997). Eu, Escrivã Designada o subscrevi.

MÁRCIO RENÊ ROCHA
JUIZ DE DIREITO DA 18 VARA

Araquari - O posto de
venda de combustíveis
Maiochi Trevo, localizado
no qullômetro 57, da BR-
1 Ol. foi assaltado ontem,
a 1 h30. Três homens ar

mados com revólveres e

pistola renderam cerca

de dez pessoas, entre
funcionários e motoristas

que estavam no local, e
se apoderaram da quon
tio de RS 450,00. Durante
o assalto, eles ainda fe
riram o caixa Valcir Pau
lo Feder, 29 anos, com
duas coronhadas na

cabeça, Os ferimentos
causados em Valcir fo
ram graves e ele teve

que ser atendido na UTI
do Hospital São José, de

Jaraguá do Sul.
Para fugir, o trio levou

'a camionete F-l 000, pla
cas LYN-456T de Tu
barão, pertencente a

um cliente. O veículo foi
abandonado em segui
da pelos assaltantes em

local não muito distante
do posto.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Cássio José Lebarbenchon Angulski ....

Juiz de Direito Substituto

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
JUÍZO DE DIREITO DA 2" VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO

O DOUTOR CÁSSIO JOSÉ LEBARBENCHON ANGULSKI, MM, JUIZ
DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2" VARA CÍVEL DA COMARCA DE

JARAqUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA
DA LEI, ETC."
FAZ S:A.BER 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 doj s) bem(ns)
penhorado(s) nos auto_s da ação executiva n° 3695000612,3, em que é'

exeqüente Cia. ItauIeasing de Arrendamento Mercantil e executado

Ika Comércio e R-epresentações Ltda., José Roberto Kuhn e IIson Klug,
.

qual(is) seja(m): um automóvel marca, modelo UNO 1,5 R, cor preta, ano.
1989, placas LXF 0406/SC, chassi 9BD I 46000K3466446, 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 solenidades designadas, caso
não sejaírn) 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 é afixado na forma da Lei,
Dado e passado aos vinte dia do mês de janeiro do ano de 1998.

Eu, Sérgio Alberto Martins, � subscrevi.
'.
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Fundação· investe no formação
de atletas no tênis de mesa

-----------------1111111!11---------- _

Município vai otendero maior número de praticantes de tênis de mesa no

Estado, cerca de 200 jovens e crianças

Jaraguá do Sul - A FME

(FundaçãoMunicipal de Es

portes) abriu inscrições para
crianças com idade entre
oito e 12 anos interessadas
em praticar o tênis de mesa.

. A previsão é de atender mais
de 200 alunos este ano. No
ano passado, foram feitas 130

inscrições.O coordenador da
modalidade, Guida Mannes,
aposta no aumento do
número de participantes do
proerorno este ano.

- Acreditamos que pode
remos dobrar o número de in
teressados. Há um grande
número de crianças dispostas
a aprender o esporte - de
clarou:

Segundo Mannes, prova
velmente a cidade contará
com o maior número de atle
tas de tênis de mesa já aten
didos por uma fundação mu

nicipal' no Estado. Ele desta
cou que Cl FME pretende de
senvolver um trabalho de
preparação de longo prazo.
"Um trabalho de base que
possa frutificar e dar bons re

sultados",' enfatizou.
- Com este objetivo, a

fundação controtou o técni-

Orientação: protessotMarcos Albino (centro) com os atletas
co Marcos Albino, de Rio do
Sul. campeão estadual infan
til masculino no ano passado, .

e considerado um dos cinco
melhores treinadores de tênis
de mesa do País - disse
Mannes.

Numa das prime.iras ctl
vidades como contratado
da fundação, Marcos Albi
no. acompanhou, durante
esta semana, 'um período
de treinamentos dos atle
tas Rodrigo Zonta e Michel
Eduardo Skoula, no Centro
de Treinamento de Alto

Rendimento, em Piracicaba
(SP). Durante cinco dies. Ro
drigo e Eduardo partici
param de diversas ati
vidades, inclusive de treina
mentos com a Seleção

. Brasileira de Menores.
Os dois são considerados

boas revelações da modali
dade, em Jaraguá do Sul, e
serão preporcdos para repre
sentar a cidade nos Jesc (Jo
gos Escolares de Santa Catari
.no). cujo colendório de com

petições ainda não foi divulga
do.

�.cP � .

l5�lP@�lí�' .

-------------------r
o roeu tempo prejudicou parcialmente a realização da la Etapa
do Campeonato Catarinense de Vôo Uvre, no último final de

semana, em Jaraguá do Sul. Foi realizada apenas uma parte das
provas de Goal (Asa Delta), com os seguintes resultados: 10 lugar.
Flávio Klinkoski (Jaraguá do Sul); z> lugar - Arilton Bittencourt (FlOri
anópolis); 30 - Márcio Milcke (Jaraguá do Sul). As competiçôes de

parapente estão previstas para os 28 e 29 de março.

Previsto para este final de semana, no Morro do Agudo,
em Schroeder, o 10 Ciclomontémhismci Br.asileiro de Mountain
Bike, evento do calendário da Comissão Brasileira de Moua.
tain Bike; As provas serão realizadas nas modalidades Down

Dual Slalon, Cross Country e Up Hill. O prazo de inscrições
hoje, às 18 horas. O valor da inscrição é de RS 50,00,

Jeep Club de Jaraguá do Sul
A nossa reunião re-' gelo Piazera.

alizada na última O' aniversariante da
terça-feira (24) teve semana é o c ornpo.
pouca freqüência nheiro Benício (dia 23),
devido ao Carnaval. Parabéns.
Neste sábado será re- A expectativa para a

alizada a primeira In- Incerta deste sábado é
certa do ano, com saí- que o companheiro
da às 8 horas pontual- César vá com o seu Nivo
mente, da Praça Ân- ligado a manivela:

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS KRAUSE LTOA.
A Estofados Krause, tradicional emJaraguá do Sul, completa 25 anos produzindo os melhores estofados

.

da região. Com novo showroom à Rua Rudolfo Hufenüssler, 104.
'

Você encontra o quehá de melhor em conforto e qualidade.

TELEVENDAS: 371-3466 1/��� uma�I
J,� --------__--------------__------ --------------------------
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