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tlo Tironi é eleito presidente da
Câmara de Vereadores de JS

A Câmara deVereadores de Jaraguá do
Sul realizou, na noite da última segunda
feira (9), a eleição para preencher os

cargos de presidente e vice. Foram eleitos

os vereadores Lio Tironi e Afonso Piezero.

oJrb0$ do PTB.

A sessão foi presidida pelo vereador

Gilmar Menel' (sem
partido), que continuou na

primeira-secretaria.
Na semana passada, o

então presidente 'Pedro
.

Garcia (PMOB) e a vice

presidente Niura dos

Santos (PL) renunciaram.
Página 3
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Renovação:' novo Mesa DiietOioda Câmara oiiVereadores

SenadorEsperidião Amin volta a
criticar o governo PauloAfonso
o senador Esperidião

Amin epPB) não poupou
críticasao governo Pau
lo Afonso ePMDB), a

quem classificou como

imoral. Amin relembrou
o episódio das letras,
afirmando que o PMDB
não tem como explicar
as "tclcctruos" ao eleito
rado catarinense.
Otiroteio aconteceu

na tarde do último sá
bado, durante reuntöo
do PPB em Jaraguá do
Sul, que reuniu lide

ranças pepebistas do
Estado.

.

Virtual candidato ao
governo,Amin fugiu do
assunto quando ques
tionado sobre a ex

Pulsão do deputado/
empreiteiro Sérgio
Naya, dono da empre-

so que construiu o Edi
fício Pataca II, no Rio de
Janeiro. O senador

culpou a imprensa pela
demora no processo
de expulsão, indagan
do o porquê a impren
sa não denunciou as ir

regularidades antes.

Sobre Paulo Maluf e
Celso Pitta, Amin pre
fere ficar na defensi- .

va. Na opinião dele,
-

as administrações de
ambos se refletem na

liderança de Maluf ao

governo de São Pau
lo. P6glna 4

Tem sempre um

jeito de 'azer
melhor DEJMAGEII

Hospital Jaraguá
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NOVO ENDEREÇO

Com o chapéu alheio
No final do primeiro ano de mandato, o prefeito de

Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus, incluiu em suas

realizações a pavimentação de mais de 12 quilõmetros
de ruas. A divulgação, além de não ser nada a mais

do que uma obrigação da administração, poderio ter

sido apresentada com menos

pompa, até porque os mora

dores das ruas asfaltadas

bancam 70% da obra. Não

cabe aqui nenhuma crítica à

administração municipal que,
sob ângulos adversos, tem

conseguido realizar e implan
tar projetos ..

O que se trata é
a constatação da obra em sl.
à qual a Prefeitura participa
com apenas 30%.

Para se ter uma idéia da
dimensão do assunto, basta
analisar o exemplo dos mora

dores das ruas José Kochelle
e Sergipe, na Ilha da Figuei
ra. Eles estão estupefatos
com as opções de pagamen

to propostas pela Prefeitura para a pavimentação das

ruas. ° caso mais específico é o do morador Arnoldo

Fleming, proprietário de dois terrenos. Aposentado,
Fleming recebe RS 120,00 mensais. Para participar das
melhorias, terá de desembolsar RS 1,8 mil, um ano e

três meses de salário. Sem ter como pagar, não assi
nou o documento enviado pela Prefeitura, apesar de

querer ver as ruas asfaltadas.

O prefeito justifica a divisão do custo das obras afir
mando que, em muitas vezes, a Prefeitura banca, além
do um terço que cabe a ela, a parte dos moradores

que não tem como pagar ou não. querem, Parece o
.. .

limite do positivo, Mas é preciso muito mais que isso.

Exige-se, no mínimo, 'bom senso, A questão pode se

tornar polêmica se forem analisados, friamente, ape
nas os argumentos de ambos os lados, Nada mais jus
to qué dividir igualitariamente o valor das obras, mas

é preciso atentar para as exceções. Condições ad

versas que impedem o cumprimento de acordos/e/ou
propostas, Muito embora o critério e a fórmula geral
sejam imparciais implantados em todo o Município,

De acordo com o secretário de Administração e Fi

nanças, Sérgio Kuchenbecker, os cofres públicos es

tão abarrotados com RS 1,7 milhão. Prefeitura não tem

que dar lucro, Tem de investir todos os recursos dis

poníveis na melhoria da cidade, E se a causa é Justa,
um pouco de bom senso deve ser empregado sem

nenhuma restrição, Longe de querer definir linhas de

atuação, a abordagem do assunto se tornou

necessária devido às exigências impostas aos contri

buintes. Se governar é abrir estradas, como disse cer

ta vez um presidente da República, que a República
se responsabilize pelos custos das obras,

imparciais

É preciso
atentar par
exceções,
Condições
adversas que
impedem o

cumprimento
de acordos el
ou propostas,
Muito embora
critério e a.
fórmula gerar
sejam

Rua Guilherme Weege, Sala 606
Centro Médico Odontológico - Fone (047) 371-6811
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Carta do Leitor

Algo a esconder dos jornalistas .. �

A liberdade de im

prensa, descendente
direta da Constitui

ção Federal, embora
concebida de uma

forma, encontra obs
táculo de toda ordem

para se consolidar em
nosso País.
Nossos meios de

comunicação con

tam com profissionais
de elevado nível em
meio a um sistema
com severos princí
pios éticos e draco
niana lei de imprensa.
Desta forma, é con
traditória a trnposlçöo
de quaisquer cer

ceamento no exercí
cio dessa utilíssima

profissão, pois, se por
um lado há previsão
de "responsabilidade
pelos abusos", por
outro, que se ou

torgue plena liber
dade.

Um exemplo elo-

* Elias Moffor Assad

qüente de cer- mores pessoais para
ceamento da liber- ingressar nesse tema
dade dos profissionais ou colher, "in loco", in
da comunicação é a formes ao seu trcbo
barreira que se cria lho. Deveria ter o

nos meios judiciais, direito de ingressar,
policiais e peniten- ao menos quando
ciários, no que con- convocado pelo inte
cerne a "acesso ao ressado, nesses locais,
caso" ou pessoas pro- bastando se identifi

tagonistas. Ora, se o cor, como ocorre com

acusado tem direito a cdvoqodos. assim fis
um advogddo, a um calizaria as condições
público julgamento do aprisionamento,
ou "devido processo ouviria os problemas
legal", porque um jor- que angustiam os en

nalista não, pode in- carcerados. Tanto a

gressar em uma peni- liberdade de infor
tenciária em busca de mação seria verda
matéria, ainda que, o deiramente cultuada

aprisionado solicite a como a sociedade
sua presença? O cum- poderia melhor fisca

primento da reprimen- lizar essas instituições.
da não se dá em lugar Sempre que a liber

público e a pena, dade de imprensa é
como instituto; não é cerceada, há algo a

pública por natureza? esconder da popu
Um jornalista' não de- loção ...

veria ficar dependen- -

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

do de favores ,e hu- *

Advogado

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

devem conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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Vereadores do PTB são eleitos

para dirigir a Mesa -'Diretora
---------------------------------
Uo Tironi assume a presidência e Afonso Piazera a vice da Câmara Municipal.

Mandato deve se encerrar no final do ano )

Jaraguá do Sul - o vere

ador Lio Tironi (PTB) foi eleito
no noite de segunda-feira (9)
presidente da Câmara Mu

nicipal. A eleiçâo de Tironl.

que recebeu oito dos 15 vo
tos. saiu de um acordo entre
os parlamentares. A verea

.doro Niura dos Santos (PL),
que havia renunciado a

vice-presidência na semana

passada, recebeu quatro
votos. e o vereador José
Antônio schrnttt, três. Para a

vice-presidência foi eleito' o
vereador Afonso Piazera,
também do PTB, com dez
votos. seguido de Schmitt.
com cinco. O vereador Gil
mar Menel (sem partido)
continuou na primeira-secre
taria.

A eleição para a com

posição da nova Mesa Direto
ra da Câmara de Vereadores
encerra um capítulo tumultua
do. que se iniciou com a recusa

do então presidente. Pedro
Garcia (PMDB). em deixar o

cargo no final do ano passado.
Alguns vereadores afirmaram
que existia um acordo para a

alternância na presidência a

cada final de ano, o que Gar
cia sempre negou. A sessão da

nião de Tironi; a eleição de
dois vereadores do PTB é re

sultado do trabalho desen
volvido pelo partido durante
o primeiro ano de legislatura.

- A eleição foi uma

demonstração de democra
cia. Os três vereadores do
PTB não tinham compromis
sos com a Mesa anterior, o
que contribuiu para a

eleição - afirmou. acres
centando que deverá dar
continuidade aos trabalhos
realizados por Garcia.
"Acredito que' ele (Garcia)
fez um bom trabalho e não
há porque mudar". frisou,
revelcnqo.que vai se reunir
com os demais vereadores

Rénovaçõo: Pedro Garcia volando
-

para definir as linhas de atu

ação.
O ex-prefeito Durval Vasel

(PTB), provável candidato a

deputado estadual. assistiu a

eleição. Para ele. a presidência
e a vice nas mãos do PTB forta
lece o partido e. conseqüente
mente, contribuirá poro a can

didatura. "Estou satisfeito. Tenho
sido muito bem recepc.ionado
nos municípios por onde tenho

passado. Agora com o PTB na

direção da Câmara, fico mais
confiante", declarou.

Câmara foi presldldo por Me
nel, já que o presidente e a

vice haviam renunciado na se-

mana anterior.
,

A eleição aconteceu em

clima de harmonia. e o resulta
do não surpreendeu. O nome

do vereador Lio Tironi para pre
sidir a Casa havia sido previsto
por este jornal na semana pas
sada. Conversas de bosrldores
entre os parlamentares deixou
acordado a declsöo. Na opl-

Cliente 'Amigo que é apreciador de frutos do mar,

BURG GARTEN terá todas 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 -telefone:
371-0757.

Este bufê de frutos do mar é imperdível.

Ulna questiio de born gosto.
Telefone: 371-0757

Os textos para esta coluna com críticas,

sugestões e reivindicações, devem conter

no máximo dez

linhas de 70 toques.
Os textos com mais de dez linhas serão

sintetizados pelo jornal, observando a

essênCia. O jornal se reserva o direito de

fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias. As colaborações
devem ser enviadas para: Rua Walter

Morquordt, 1.180, Barra do Rio Molha,

89.259-700. Caixa Postal 19 ou pelo telefax

(047) 371-1919.

� CP n ; ..

L5�[p��@ (9)@ l.!;.�ali@�
._-------------------

"Não aceito a acusação de descaso feita pelo
presidente do Jaraguá Clube deVôo Livre,Márcio Milcke,
sobre o acesso ao Morro da Antena e à pista de

decolagem.
Temos uma infinidade de prioridades. Estamos

recebendo uma média de 40 reivindicações diárias e

procuramos atendê-Ias na medida do possível. Não há
maquinário suficiente para atender a todos ao mesmo

tempo.
_J

No ano passado, durante 15 dlos. funcionários da
Prefeitura trabalharam no local para melhorar o acesso

à pista de decolagem. Neste ano, na semana que
antecedeu as competições, máquinas, fizeram a

manutenção na estrada".

Valdir Bordin - secretário de Desenvolvimento Urbano
de' Jaraguá do Sul

"Em nosso País, os que mais precisam são esquecidos
e prejudicados pelo governo e pela maioria dos políticos.
Há mais de dois anos, não consigo exigir do INSS o

pagamento da defasagem no valor dos benefícios a mais
de 1,6 mil aposentados. Apesar da promessa feita pelo
-rnínlstro Reinhold Stephanes. \

Os aposentados e pensionistas vêm sofrendo com o

achatamento dos valores.O governo passa a perna neles
a cada novo cálculo.As dificuldades para comprovarem
o tempo de contribuição também é lamentável. Há casos
de pessoas com mais de 70 onos. que trabalharam a

vida inteira e não conseguem comprovar. É uma afronta
ao ser humano".

Rubens Manoel da Silva - Jaraguá do Sul

"Um novo pensamento começou a influenciar os

dirigentes de todo o mundo: a preocupação com a

ecologia. Novo porque predominava a idéia do
desenvolvimento econômico pura e simplesmente.

Entretanto, falta muito, e não alcançaremos o ideal
se todos não participarem.

As primaveras estavam silenciosas porque os pássaros
estavam sendo exterminados pelos inseticidas e

herbicidas. E o fantasma da poluição surgiu como

ameaça.
O plantio de árvores, entre outras providências, deve

ser o símbolo da preocupação de todos, em especial,
dos governos municipais".

Juarez Furtado - Lages

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Amin culpa a imprensa pela
demora na expulsão de Naya �@��O(Ç:@

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

Senador esteve na cidade no sábado (7) txxo participar do encontro do PP8,
que reuniu lideranças locais e estaduais da legenda

Jaraguá do Sul - O senador

Esperidião Amin (PPB) acusou
a imprensa pela demora no

processo de expulsão do de
putado federal Sérgio Naya
(MG) da legenda. Segundo
Amin, as irregularidades
cometidas por Naya só che
garam ao conhecimento do

partido depois da queda do
Edifício Palace II, no Rio de
Janeiro. Motivo pelo qual o
PPB só o expulsou na semana

passada, apesar de um vídeo
ter mostrado o parlamentar
em' diversas oportunidades
admitindo irregularidades e

falsificações de documentos.
As declarações foram feitas du
rante o encontro do PPB, que
aconteceu no sábado passado
(1), no Parque Malwee.

O senador usou o argu
mento para responder a uma

pergunta sobre qual o trata
mento quê o PPB dará ao ex

prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf, presidente nacional da
legenda, e ao atual prefeito
da capital paulista, Celso Pitta,
que estão sendo acusados por
desvios de dinheiro da Edu

cação, tróficode influência no
caso da merenda escolar, o
conhecido "fronqoqcte". e as

irregularidades na emissão e

operação de títulos públicos,
os famosos precatórios. A
Justiça os condenou a ressar

cir os cofres públicos e os tor
nando inelegíveis.

'

- O prefeito Celso Pitta vai
recorrer da decisão. Quanto
ao ex-prefeito Maluf, a única

manifest6ção da população é
que ele se encontra na lide

rança para disputar o governo
do Estado - desconversou, ga
rantindo que o PPB não vai fa
vorecer nenhum integrante da
legenda. "Não vamos cometer
os mesmos absurdos que o

PMDB cometeu, inocentando
o governador de falcatruas
comprovadas. O PPB, dentro
das evidências, agiu rapida
mente. Por que a imprensa não
denunciou antes os abusos de
N '?". '

aya. .Jndoçou
O encontro reuniu lide-

Va II e Informática

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

Jaraguâdo Sul - sc

Edson Junkes/CP

Amin: "Quero vencer as eleições no segundo turno"

ranças locais e estaduais do

partido, como o presidente
estadual, deputado estadual

Leode�ar Tiscoski, dos depu
tados estaduais Eni VoltolinL
UdoWa@ner, Gilmar Knaesel e .

Gilson Santos, do deputado
federal João Pizzollatti, além
do ex-prefeito de Joinville Luiz
Gomes, o Lula. Na opor
tunidade,Amin abonou cerca
de 200 novas filiações no Mu
nicípio, número que está sen

do contestado pelos ad
versários.

CAMPANHA - O senador
não perdeu a oportunidade
para fazer componho política
e criticar o governo PauloAfon'"
so.Vlrtuoí candidato do PPB ao

governo do Estado, Amin afir
mou que pretende resgatar a
dignidade de Santa Catarina
"que ficou comprometida no

governo do PMDB". "O gover
no Paulo Afonso tem falhasmo
rais. O PMDB nöo tem como

explicar aos eleitores as irregu-

II;IORDADOS_ JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

laridades", declarou, evitando
responder as acusações de ter

quebrado o Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina) e de

'(;
ter desviado dinheiro da ampli-
ação do Porto de Säo Francisco
do Sul, quando foi governador
- 1982/86.

DEFESA - O deputado Udo

Wagner afirmou que as

acusações contra Amin são

improcedentes e que nada foi
provado. "São artifícios que a

oposição vol.usot mas que a

população não aceita, e a

resposta virá nas umos.dlscur
sou. acresçentando que, em
ano eleitoral, os adversários
buscam "denegrir quem está
na dianteira".

Wagner, que confirmou a

disposição em disputar a

reeleição, não classificou o en

contro como o primeiro comí
cio de campanha. Na opinião
dele, "foi uma largada para a

campanha vitoriosa do futuro i

governador do Estado". !

Cflorículfurtl
Cflorisa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

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

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

A comprovação de desvios de verbas da Educação e

da Saúde, da impunidade escrachada - a benevolência
com que a Justiça vai tratar os assassinos do índio Pataxó

e os diversos casos de crimes cometidos por
parlamentares -, faz lembrar uma antiga piada.

Conto-se que uma comissão da Bolívia em visita ao Brasil
foi até o Palácio do Planalto para os apresentações.
Quando o ministro da Marinha se apresentou, o I

presidente FHC perguntou admirado: "Mas, ministro da
Marinha?

E a resposta: "Qual o problema? Vocês não têm ministro
da Saúde, Educação, Justiça ".?"

Tiroteio
Do deputado estadual
Ivo Konell (PMDB) sobre
as declarações do
prefeito Geraldo

! Werninghaus (PFL) a
I. respeito de não
.! promover realizações em
I loteamentos irregulares.I:
" - No meu tempo não me
r preocupava com isso.
Sempre fiz o que achava

que era certo. Até

porque, o problema
social está acima da

ordem legal- discursou.

Promessa
Ö secretário-adjunto da
Fazenda Estadual, Renato
Hinnig, liberou recursos da
ordem de RS 1,1 milhão
para as associações OOS
Bombeiros Voluntários de

22 municípios
catarinenses.

O anúncio foi feito na

última terça-feira (10), no
Hotel Tirol, em Treze Illlos,

Jaraguá do Sul, de
acordo com Hinnig, vai
receber RS 120 mil este

ano.

Acredite se quiser
Segundo relatório da ONU, os dois países do mundo
que apresentaram menores índices de criminalidade

em 1997 foram Dinamarca e Gana, na África.
A divulgação joga por terra, de uma vez por todas, o
preconceito bobo e idiota que temos em relação aos

países africanos, exaustivamente pregado.

De novo
O vereador Carioni

I 1
Pavanello (sem partidO)

voltou a criticar o

deputado estadual Udo

Wagner, atribuindo a ele
toda a crise do PPB no ano

passado.
Pavanello foi mais além e

; chamou Wagner de traidor
e de não cumprir a

palavra.
O palavrório de Pavanello
demonstrou claramente o

lado pessoal da coisa. Ele,
inclusive, usou a tribuna da
Câmara na hora errada, já
que havia um clima de
harmonia entre os

vereadores, além de tentar
lavar a roupa suja na

frente de, todos, apelando
para as picuinhas de

praxe.

��
�
.....:� ...

.

�
AGÊNCIA PORTAL

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do
Sul

Fone: 372-3100

Da criatura ao criador
E o PMDB hein? 'Depois de
anos e anos de glória,
lutas por democracia e

pela moralidade,
sucumbiu-se diante do

poder econômico e

administrativo.
O partido que foi o
sustentáculo da
democracia, que

enfrentou o Regime Militar.
inclusive lançando

candidato para enfrentar
os generais, decidiu

permanecer a reboque
do governo FHC e

mergulhar no ostracismo.
É verdade que nem todos

os convencionais se

entregaram, o que
contribuiu para dividir

ainda mais o Partido Mais
Dividido do Brasil.

*.-

.

.

CARGO
Fones/Fax: 372-0363 •

371-0091
• Agora com

estacionamento privativO

---�--_.
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dorninlo industrial, que de
verá reunir as micros e pe
quenas empresas do Mu

nicípio. "As micros represen
tam 80% do total de empre
sas do País, gerando em

pregos, renda e impostos",
destacou. Sobre a pre
sença de empresários e

políticos, Hermann disse

,que mostra a trnportönclo
das entidades no contexto

regional. "Além, é claro, de
Jaraguá do Sul ser o ter
ceiro pólo do Estado e re

conhecida em todo o Bra
sil", completou.

MULHER - Pela primeira
vez, uma mulher participa
da diretoria da Associação
Comercial. Trata-se da dire
tora de Atendimento da
CMC (Central de M,arketing
e Comunicação), Chrls
tiane Hufenüssler, que assu

miu o cargo de vice-presi
dente de Serviços.

Empossados os novos presidentes da
Associação Comercial e da Apevi

Jaraguá do Sul - O dire
tor-superintendente da

Metalúrgica Menegotti, E

duardo Ferreira Horn, e o

empresário Richard Peter
Hermann (Carroçarias Argi)
tomaram posse como pre
sidentes da Acijs (Asso
ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e
da Apévi (Associação das

Pequenas Empresas do
Vale do Itdpocu). A ce

rimônia, que aconteceu na

noite de ontem, no Clube
Atlético Baependi, reuniu
empresários, políticos, au
toridades da região e do
secretário estadual de De
senvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, Ademar
Duwe. Por falta de teto no

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

Solenidade de posse aconteceu na noite de ontem, no Clube Atlético

Baependi, e reuniu empresários, políticos e autoridades

aeroporto de Joinville, o
governador, Paulo Afonso
Vieira hão pôde compare
cer.

Na abertura, foram cha
mados à mesa o ex-presi
dente da Acijs, Roberto
Brelthoupt. o presidente
Horn, o prefeito Geraldo
Werninghaus, o deputado
federal Paulo Bauer, o de

putado estadual Célio, o
ex-presidente da Apevi,
laercio Coelho, o presi
dente eleito da entidade e

.dernols autoridades.
Horn afirmou que a implantação de uma es

meta da Acijs é dar con- cola técnica no Município
tinuidade aos trabalhos e para atender às empre
projetos desenvolvidos sos". revelou, lembrando
pela diretoria anterior. "Te-

, que a cidade, apesar de
mos como prioridade a ser modelo para o País, é

carente de mão-de-obra
qualificada. "Precisdmos
melhorar o nível de edu

cação. Pesquisas apon-
, tom que cerca de 30% dos

Meta: Horn dará continuidade aos trabalhos de Breithaupt

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

São Paulo/Porto Alegre
- O presidente da CNDl

(Confederação Nacional
de Dirigentes lojistas), Car
los José Stüpp, informou
que a Malwee Malhas foi
a vencedora do Prêmio
Mérito lojista 1997, na ca

tegoria Moda, no segmen
to confecção feminina. Em'
âmbito regional, a empresa
venceu o prêmio na cate

goria vestuário masculino. O
primeiro será entregue no

sábado, dia 16, no auditório
Casablanca do Hotel Meliá,
em São Paulo. O segundo
acontece na noite do dia
21, na sede da Sociedade

Amigos do Cassino, na ci
dade de Rio Grande, no Rio
Grande do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA I" VARA

EDITAL DE LEILÃO
O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DE DIREITO DA I" VARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

"

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente o virem ou dele conhecimento tiverem, ou
ainda a quem interessar possa, que no dia 27/03/98, às 14:00 horas, realizar
se-á no Edifício do Fórum, o leilão does) bem(ns) penhoradots) nos autos

da ação executiva número 17.944/97, em que é exeqüente BANCO
MERIDIONAL DO BRASIL S.A. e executado IRIS VIERGUTZ PIRES e

ARNO CARLOS H. VIERGUTZ, qual(is) seja(m):
- Uma máquina de costura Industrial, tipo cobertura com três agulhas, marca
Junji, avaliada em R$ 1.200,00.
- Uma máquina de costura Industrial, tipo Overlock, marca Rimoldi, 7500
pontos, avaliada em R$ 1.000,00.
Total da avaliação dos bens: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).
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 07/04/98 às 14:00 horas.

Fica(m) o(s) executado(s)'intimado(s) das solenidades designadas, caso não

seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao

conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se
expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos

dezessete dias do mês de fevereiro de 1998.

Eu Adiberto Braatz, que o

datilografei e subscrevi,
Escrivão Jucieial Matr. 6566

CASSULI
AUDITORES

funcionários das empresas
não têm o primeiro grau
'completo", informou. Na
opinião dele, um dos pon
tos de destaque da en

tidade é o acompanha
mento do Planejamento
Estratégico.

.

Já para o presidente da

Apevi, a prioridade é o iní
cio das obras do con-

Malvvee Malhas leva dois

prêmios Mérito Lojista/98
Os prêmios são resulta

dos de pesquisas junto a

lojistas. No caso regional,
a Federação das CDl's
(Câmaras de Dirigentes
lojistas) do Rio Grande do
Sul consultou 15 mil asso
ciados para avaliar a

preferência dos lojistas
com relação a fornece
dores e prestadores de

serviço ao varejo gaú
cho, tomando como base
o ano anterior. "A pes
quisa aponta as empresas
que mais receberam indi
cações para o prêmio em

suas categorias e, para
elas, são concedidos os

troféus Mérito lojista", ex
plicou o presidente da

Federação das CDl's,

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL

TREINAMENTO DE PESSOAL

Marco Antônio Pinto.
O Prêmio Mérito lojista

está na 18° edição. Para
o presidente da CNDL as

pesquisas são balizadoras
de qualidade do relacio
namento entre comer

ciantes e fornecedores.
"Hoje, o prêmio consolida
a qualidade deste relacio
namento. Ao escolher,
através de voto direto os

prtnclpols parceiros, os

lojistas estendem aos

fornecedores o mérito da
excelência da qua
lidade", afirmou, acres
centando que .0 prêmio
adquiriu espaço privilegia
do nas relações comerci
ais entre lojistas e fornece
dores. '

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguádo Sul- SC
FoneIFax: (047)

371-4509
371-5611

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg lança verniz eletroisolanfe
em parceria com empresa alemã
---------------------------------

Apresentação aconteceu namanhã de quarta-feira e contou com a presença
de representantes de indústrias de fios e cabos elétricos

Guaramirim - O diretor-su
perintendente da Weg
Química, Jaime Richter,
apresentou na manhã da
última quarta-feira (11), no
auditório da empresa, os três
primeiros produtos em
parceria com a empresa ale
mã Herberts, com destaque
para o verniz eletroisolante.
O verniz é utilizado para pro
teger fios e cabos elétricos
usados na fabricação de
motores, geradores e lâmpa
das fluorescentes.

-o E 3538 - poliéster imídi
co convencional classe 200

.
- é o único fabricado no País
com classe térmica 200, ca
paz de resistir a temperatu
ras de até 200 graus. "Esse

grau de proteção pode ser

elevado através do over

coat E 3563 (poliamida imi

da) chegando a 220 graus",
explicou Richter, acres

centando que, além desses
produtos, a empresa está
lançando no mercado o E
3517 (poliéster imídico sol
dável classe 180), utllizodo
em fios de alumínio e transis
tores de T\I.

De acordo com Richter, Ó
contrato de aquisição de

tecnologia assinado pela

Apresentação: Richter (em pé) durante o lançamento dos produtos

Weg com a Herberts, uma
dasempresas do Grupo Ho
echst, que por sua vez, um

dos .. maiores fabricantes de
vernizes eletroisolante do
mundo, permitirá à Weg o

ferecer cos usuórlos de
eletroisolantes alternativas
mais econômicas e produtos
de alto desempenho. "Os
produtos estão sendo de
senvolvidos há quase um

ano. Desde que o acordo foi
firmado, em abril do ano

possodo". revelou, lembran
do que, desde então, técni
cos das duas empresas tro
bolham juntos tanto no Bra-

sil como na Alemanha.
INVESTIMENTOS - Richter

informou que o Grupo Weg
pretende investir este ano

cerca de US$ 532 milhôes,
sendo que US$ 54 milhôes na
Weg Química. Segundo ele,
a subsidiária projeta fatura
mento da ordem de US$ 37,4
milhôes para 1998, superan
do em 12% o do ano passa
do, quando registrou fatura
mento de US$ 33,2 milhôes.
Atualmente, o Grupo Weg
tem 7.782 funcionários, de
vendo elevar este número

. para mais de oito mil ainda
em 1998.

Prazo para pagamento do IPTU
córn 25% de desconto é dia 20
Jaraguá do Sul - o contri

buinte que quiser quitar o IPTU
(Imposto Predial é Territorial Ur
bano) com desconto de 25%
deve pagá-lo até a próxima
sexta-feira, dia 20. Caso não
queira fazer o pagamento em

cota única, poderá optar pelo
pagamento em duas parcelas
com 20% de desconto - 20 de

março e 20 de abril =, em três
pagamentos com 15% ou di

vldi-lo em até oito prestações.
Além disso, o contribuinte
poderá pagar o imposto em

uma única parcelo em 20 de
abril. com desconto também
de 15%.

A Secretaria de Adminis

tração e Finanças estima que

cerca de 40% dos contribuintes
pagarão o imposto numa úni
ca parcela, no próximo dia 20,
prevendo uma arrecadação
em torno de RS 2,3 milhões. O
secretário Sérgio Kuchenbe
cker informou que foram emi
tidos carnês num valor total dé
RS 5.674.766,56. "Estamos ain
da aguardando as isenções
previstas PO'f le!". revelou,
acrescentando que, no ano

passado, 72% dos contribuintes

optaram pelo pagamento em

cota única.
- No ano passado, tínha

mos apenas duas opções, em
cota única e em oito vezes.

Como este ano são cinco
opções, trabalhamos com a

hipótese de recebermos, no
próximo dia 20, 4096 das con

tribuições - explicou, apostan
do na redução da taxa de ina

dimplência, que no ano posso
do foi de 16%,

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguä do Sul

Fone: 372-3100

,
,

-------------------�
I D O governo do Estado recebeu ontem propostas poro a venda de 49% das ações da Casan I
(Companhia Catarinense de Agua e Saneamento), ,

.

I O Palácio Santa Catarina trabalha com a estimativa de arrecadar algo em torno de RS 80 milhões, I
I No leilão de novembro passado, a melhor oferta foi de RS 104 milhões, rejeitada porque o mercado I
I estava oscilando, '

I
I D A Hering Têxtil, líder na fabricàção de camisetas no País, fechou o ano de 1997 com lucro líquido de I
I RS 4,39milhões,apontando crescimentode 47,35%em relação ao ano anterior, No período,o faturamento I
[:_resceu 17,58%, atingindo RS 343, 7�i1hões, diante dos� '.!:...98 milhões registrados e�96,

_j

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

INCENTIVOÀ CULTURA
As empresas tributadas pelo lucro real poderão, a partir de

1998, deduzir até 4% do Imposto de Renda devido, a título de
incentivo fiscal, para operações de caráter cultural e artístico.
Pessoas físicas poderão deduzir até 6%. Em Jaraguá do Sul as

atenções estão voltadas às obras do Centro Integrado de Cultura
da Scar, com 6.977 metros quadrados de área útil, com custo

estimado em R$ 5,6 milhões. O projeto está em execução, com
recursos da comunidade, especialmente da classe empresarial,
que pode reforçar seu marketing cultural, se beneficiando dos
incentivos fiscais facultados pela Lei 8.� 13/91, a chamada Lei
Rouanet. Essa lei de incentivo à cultura permite a dedução no

Imposto de Renda, de doações em dinheiro, emmateriais diversos
ou em serviços, desde que destinadas às obras culturais. A Acijs
apóia integralmente o projeto e solicita aos associados que sejam
parceiros deste empreendimento comunitário, que tem previsão
de término no ano 2000.

CAEM POSTOS DE TRABALHO
O setor de Informação e Análise do Mercado de Trabalho do

Sine/SC, com base no Caged, doMinistério do Trabalho, divulgou
que em Jaraguá do Sul, no ano passado, houve perda de 1.093

postos de trabalho nomercado formal (carteira assinada), variação
negativa de 3,08 por cento. Foram 11.048 admissões e 12.499
demissões. As indústrias de transformação admitiram 6.523 e

desligaram 7.481 trabalhadores (menos 958), a área de serviços
admitiu 2.240 e demitiu 2.382 e o comércio com 1.630 admissões
e 1.642 desligamentos, foram os setores quemais empregaram e

demitiram. Os números foram analisados em reunião da Acijs,
apesar de não haver informações de anos anteriores, para
confrontação dos números.idificultando uma avaliação melhor

da situação.

MISSÃO À 493 UD
O Núcleo dasMulheres Empresárias da Acijs está organizando

uma missão técnica à UD - Feira Internacional de Utilidades

Domésticas, buscando com isso, dar oportunidade de
conhecimento das últimas novidades emmáquinas, equipamentos,
processos, matéria-prima e novas tecnologias, assim como

estabelecer contatos com potenciais clientes, fornecedores e

representantes. O grupo sairá às 22 horas de Jaraguá do Sul, no
dia 12 de abril, retomando no dia seguinte. Para associados da

Acijs, o custo é de R$ 90,00 (ônibus leito com 30 lugares, mais
banho e café da manhã) e não associados pagam R$ 125,00.
Contatos com Neusa, fone/fax 371-1044.

FEIRA DA PANIFICAÇÃO
Uma missão técnica à 6a Feira da Panificação e Confeitaria

(Fipan) está sendo organizada pelo Núcleo de Panificação e

Confeitaria do Vale do Itapocu, que é voltada à linha de

matérias-primas, máquinas e equipamentos, instalações e

serviços para panificação e confeitaria, bebidas e produtos
alimentícios. Será no Mart Center, em São Paulo. Saída de
Jaraguá do Sul, no dia 22 de abril, às 22 horas, retomando no

dia 23. A viagem será em ônibus leito, custando R$ 95,00
(paraassociados daAcijs) e R$ 135;00 para não associados.
São 30vagas e inscrições com Déborah Amorim, telefone
371-1044.

SISTEMA CAD DO SENAI
Os integrantes do Núcleo dos Confeccionistas visitaram °

Senai - Centro de Educação e Tecnologia de Jaraguá do Sul-,
recebendo a programação dos cursos para 98 e conhecendo,

também, as instalações do Sistema CAD, que disponibiliza
modelagem, encaixe, risco e estilismo para as empresas do setor.

O Sistema CAD foi uma reivindicação dos confeccionistas do
Vale do Itapocu para atender as empresas de pequeno e médio

porte que não têm condições de adquiri-lo.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Governo vai construir este ano DOas Rodas Industrial vai
\. -

sete conjuntos de solos de oulo implantar sistema on line
---------------------------------

Projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e está em Jaraguá do Sul - A Duas por de informações atualiza-
processo de licitação Rodas Industrial vai investir das \ periodicamente,

��������������������������������ce�adeR$5milhõ�paro poupando tempo e ga
implantar o sistema on fine. rantindo qualidade do
O objetivo é agilizar o con- serviço solicitado", explicou
tato entre a empresa e os o diretor-comercial, Leonar
clientes, já que está localiza- do Zipf. informando que, a
da distante de São Paulo, tualmente, a Duas Rodas
maior centro financeiro e in- tem uma carteira com 11 mil
dustrial do País e onde se clientes, apostando que boa
concentra o maior número parte desses estejam interli
de clientes da empresa. O gados até 1999.

serviço deverá entrar em - Numa economia globa
operação, numa primeira lizada, onde qualquer custo
etapa, até o final do semes- deve ser minimizado sem a .

tre,atentendo 100 clientes. <perde da qualidade do
Outro argumento usado produto, toda eficiência é

pela diretoria da Duas Rodas considerada como fator pre
para justificar a implantação ponderante junto à concor

do sistema, é devido a políti- rência - declarou Zipf. lem
co adotada pela empresa brando que o serviço per
que pretende proporcionar mitirá que os ressuprimentos
o desenvolvimento dos cll- sejam administrados pela
entes, com rapidez e se- própria empresa, evitando
gurança nos dados a serem alto estoque ou falta de
consultados. "A meta é dls- produtos.

Jaraguá do Sul - O

prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL)
anunciou esta sema

na que o governo vai
construir, ainda este

ano, sete conjuntos
de até cinco salas de

aula em escolas do

Município. Os prédios,
com área construída
de 682 metros quadra
dos, terão dois pavi
mentos e serão utiliza
dos de acordo com a

demanda de alunos.

mente RS 100 mil, e

que as obras serão ini
ciadas tão logo for

completado o proces
so licitatório.

Werninghaus não

quis adiantar os bair
ros que 'seröo benefi
ciados pelo projeto,
argumentando que
"será surpresa para as

comunidades". Ele in
formou também que
foró reuniões com as

APP's (Associação de
Pais e Profe·ssores)

o governo estima que para anunciar a pro
cada unidade deverá posta. "As escolas fo
sair por aproximada- rorn concebidas den- Concluídas as obras
Pinho Moreira cancela do Espaço Mercosul
v is ita a Ja raguá doSu I Florianópolis - Desde a ocupa dois andares do pré

Arquivo/CP semana passada, o Estado dio onde funciona a Junta
conta com uma área de 750 Comercial, vai abrigar tam
metros quadrados que vai bém um Tribunal' de
abrigar as .representcçôes Medição e Arbitragem, num

,

consulares dos países do convênlo entre governo do
Mercosul, do Itamaraty, do Estado e Fundcçõo José Boi
Tribunal de Medição e Arbl-. teux. "O tribunal pretende
tragem e uma central de in- solucionar as pendências.
formações sobre o comércio comerciais e de direitos de
exterior. O Espaço Mercosul, maneira rápida e econõmi
projeto pioneiro no País na co". explicou Weber, qpos
área de relações internacio- tondo que a iniciativa será o
nols. foi entregue pelo go- grande diferencial catari
vernador Paulo Afonso nense na busca por uma
(PMDB) e pelo secretário de maior inserção no mercado
Desenvolvimento Econõmi- comum.

co. Henrique Weber.
De acordo com o gover

no, a obra vai oferecer infra
estrutura e suporte técnico
para implementar ações
ligadas ao processo de
aproximação diplomática e

comercial entre sento Cata
rina e os países do Mercosul.
Paulo Afonso afirmou que o

principal objetivo do projeto
é assegurar a inclusão do
Estado nos roteiros das rnls

e comitiva deveriam se sões comerciais e culturais.

encontrar com lide- "Isso além de garantirmelhor
atendimento aos turistas dos
países que integram o Mer
cosul". declarou, durante a

recepção aos represen
tantes dos consulados da
Argentina, Uruguai e Para
guai e o embaixador Bernar
do Brito, do Itamaraty.

O Espaço Mercosul, que

Jaraguá do
Sul - O pré-can
didato do PMDB
ao governo do

Estado, Eduardo
Pinho Moreira,
ex-prefeito de
Criciúma, can
celou a visita

que faria ao

Município na

tarde de on

tem. De acordo
com a Assesso
ria de Imprensa
do deputado
estadual Ivo
Konell, um dos

tro dos mais modernos

conceitos, podendo
ser adaptados de
acordo com a de

manda", reforçou,
lembrando que os

prédios serão cons

truídos com rampas e

banheiros para defi
cientes físicos.

- Os banheiros e as

duas salas de aula
serão construídos no

térreo e as outras três
ficarão no segundo
piso - explicou a ar

quiteta Carla Jorge,
responsável pelo pro
jeto.

!Coordenação: Pinho Moreira e o deputado Ivo Kone/l

Coordenadores da cam- ponha política, com vis
Ponha Pinho Moreira, o tas às eleições de outu
pai do candidato sofreu bro. Pinho Moreira tinha
um infarto e foi internado
no hospital de Laguna.
Pinho Moreira, que já se

encontrava na cidade,
ao ser comunicado por
parentes, embarcou ime
diatamente.
A visita faria parte do

roteiro de viagens pelo in
terior do Estado em bus
ca de apoio para a cam-

entrevista coletiva com a

imprensa local, no qual
revelaria as prlorldodes 'e
metas do programa de

governo. Logo após a

coletiva, estava marca

do encontro com diri

gentes sindicais da

região.Outro compromis
so do pré-candidato se�
ria uma reunião com a

direção da Regional
Médica, no CPL (Centro
Integrado de Profissionais

Liberais).
À noite, Pinho Moreira

ranço_s__ peemedebistas
do Município, no parque
aquático de pro
priedade do vereador
José Antônio Schmitt,
presidente do Diretório

Municipal.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Médico

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

- Eletrólise (eliminação dçfinitiva de pêlos)
- Tintura de cílios e sombrancelhas
- Maquiagem definitiva
- Permanete em cílios

Rua Manoel Luiz da Silva, 1�9
Vila Nova - Iaraguâ do Sul - SC - Fone: 372-3325

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 Joinville - 1281 - 'Fone: 372-0359

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616
Jar á do Sul - SC

Gatinha Bruna, manequim e modelo BÚlCk White

Artur e MarleIe Klenz, ecônomos da Recreali"
Marisol, preparam pratos saborosíssimos, paro
casamentos, festas e jantares especiais

Sandra Regina Candesso recebe a chave da moto Su

per Cab 50, das mãos de Ivair Lenzi. Ela foi
contemplada na promoção do Supermercado Lenzi

Professores do Pré
Vestibular do

Colégio Evangélico
Jaraguâ,
responsáveis pela
expressiva
aprovação nos

últimos vestibulares
dos alunos do 2°
semestre/97.
Trabalho sério, com

qualidade, gerando
como produto final,
grande percentual dI
aprovação

Itamar e Márcia Karin Paul da Silva (gerentes �

Imobiliária Itaivan) com o filho Andréas. E/I
comemora ukuie nova no próximo dia 18 (quarta'
feira)

CJJr. 9lcgr 91ideki c.Rodrigues da ui/va
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC
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PersonalPiscinas instala amaiorpiscina
de vinil do Estado de Santa Catarina

sido uma piscina residencial
de 15 metros por 6 metros.

Além disso, esta é atualmente
a maior do Estado ",
comenta.

A empresa escolheu a

qualidade das piscinas de
vinil Sibrape para realizar
essa obra. A Sibrape,
empresa que responde pela
fabricação de 60% das

piscinas de vinil no Brasil,
está localizada em Ribeirão
Preto (SP), região Nordeste
do interior paulista.

De acordo com Edson,
durante três anos e meio de
atividade da empresa, esta

também foi' a estréia da

empresa fora do setor

residencial. Há um ano

atuando como con-
.

cessionária da Sibrape,
Edson afirma que tem

motivos de sobra para

explicar a escolha pelo vinil
Sibrape, principalmente em

relação às vantagens como

Instalar a maior piscina
de vinil do Estado de Santa

Catarina foi um grande
desafiopara osproprietários
da Personal Piscinas,
localizada em Jaraguá do

Sul. Naprimeira quinzena de
janeiro deste ano, a empresa
realizou um dos maiores

trabalhos do Estado no

momento.

Segundo Edson Ramires

Venturi, proprietário da
Personal Piscinas, o período
de duas semanas· foi
suficiente para concluir a

instalação dapiscina de vinil

Sibrape no Clube Sociedade
Santos Dumont, no

município de Brusque (SC).
A dimensão da piscina,

descreve, é de 25 metros de

comprimento, 15 metros de

largura e 1,5 metro de

profundidade. "É a maior

piscina que a Personal já
havia instalado, pois
anteriormente a maior tinha

vinil Sibrape pode oferecer.
O público estáficando cada

vezmais consciente das van

tagens", finaliza Edson.
A Personal Piscinas está

localizada à Rua Walter

Marquardt, 744, Vila Nova,
em Jaraguá do Sul.

praticidade, qualidade e

rapidez oferecidas.
A Sibrape, acrescenta,

provou que o vinil dela tem

durabilidade, grande diversi
ficação e formatos variados.
Em síntese, a imaginação é

quem manda e o cliente fica

livre para construir sua

piscina no formato que

desejar.
"Com o encerramento

desse grande trabalho,
automaticamente as pessoas
estão comprovando os

benefícios que a .piscina de

BIIEITHAI.T A cada R$10,OO em compras você ganha um cupom Certo Autorlzação/MJ n001/05/0130/97
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Confira aHistória

"A Históriade nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu
Há 8 anos

- Em 1990, terminavam os serviços de restauração damoradia de Erwino
Rux, situada no Bairro de Rio da Luz. Ela fôra construída no final do
século passado, construída em enxaimel, e passaria doravante a fazer

parte do Roteiro da Imigração Alemã, no Estado, através de convênio
entre a Fundação Pró-Memória e a Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Turismo.
- Em "Confira a História", há 30 anos (1960), o cronista esportivo do
CORREIO DO POVO, que se assinava Hofe Said, comentava o Torneio
Presidente Eugênio Victor Schmöckel, da UD - Liga Jaraguaense de

Desportos -, entre os seguintes clubes: SC Estrella, Paraná, Botafogo,
Água Verde. O Botafogo FC era o líder do grupo.
- No campeonato brasileiro, SC conseguia alijar o PR, por 2xO e uma

renda de Cr$ 424.110,00. O quadro: Gainete, Roberto, Ivo e Antoninho;
Zilton, Nelinho (depois Nilo); Teixeirinha, Idesio, Valério e Almerindo.

Há 6 anos
- Em 1992,na coluna "Reminiscências", eramlembradas a construção da

Igreja SantaEmília, lançadaem 14-12-1913 e inaugurada em 3-1-1917, em
estilo gótico, depois reformada e passando a chamar-se São Sebastião, e o

Colégio São Luís, as irmãs Agatha (superiora), Marietta e a abnegada
Caetana, encarregada da manutenção do serviço doméstico. do
estabelecimento. Em 25-4-1919, o trem trazia as religiosas para seu,
nobilitante trabalho. Vale lembrar que, em 1992, em 3 de novembro,
comemorava-se o sesquicentenário daCongregação Internacional das Irmãs
daDivinaProvidência, Ambas as edificações ficavam num caminho - central
- talvez nem tivesse nome ou se chamasse de caminho para Blumenau,
depois Abdon Baptista e, fmalmente, Mal. Deodoro da Fonseca.

<'

Há 4 anos
- Em 1994, uma pesquisa feita entre os meses de janeiro e fevereiro, em
três pontos diferentes da cidade, por amostragem entre 183 pessoas,
revelava que a maioria deles procede do Paraná e utiliza ônibus como
meio de transporte. Em segundo lugar eram os catarinenses de outras

cidades que nos visitavam com carros de passeio. Mais de 6%

hospedavam-se em casa de amigos ou parentes e apenas 32,98% ocupam
hotéis. As mulheres apareciam em maior número (61,02%) e 27,17%
dos visitantes eram da faixa etária de 35 a 50 anos. A maioria
comerciante. A pesquisamostrava, também, outros indicativos: amédia
da permanência na cidade é de quase sete dias, com média de gastos de
US$ 100 por visitante, cuja maioria tem renda-mensal média de US$
400. Como pontos positivos, os visitantes destacavam o bom atendimento
nos hotéis, cidade em desenvolvimento, o Restaurante Parque Malwee
e a boa receptividade.

Há2anos
- Em 1996, a coluna "Confira aHistória", há 120 anos (em 1876) aProvíncia:
de SC tinha como presidente o dr. Capistrano Bandeira de Mello Filho,
lente catedrático daFaculdade deDireito doRecife, comendadorda Imperial
Ordem da Rosa. Sancionava leis decretadas pela Assembléia Provincial,
uma delas a manifestação do sr. Pinheiro, por onde tomava conhecimento,
proibindo a saída de escravos de SC, alegando que "a lavoura da Província,
se não está inteiramente morta, poucd lhe falta para sucumbir pelos
braços que nela se emprega - os braços escravos - sem que venham
outros para substituí-los", que,era contrário a orientação do governo
imperial que ele representava e a colonização estrangeira fazia-se muito
lentamente e sem muita organização. Sabia-se que o governo imperial
estabelecia para as empresas de colonização que os imigrantes tinham
de assumir o compromisso de individualmente ou em associação, não
adotar o Itrabalho do braço escravo, como medida para validar o

assentamento das farm1ias estrangeiras. ,

Sexta-feira, 13 de março de 1998

RIO DO SERRO ESUA HISTÓRIA (103) - APONTAMENTOS
meia dúzia de considerações: (I) hoje se tem
extensomaterialliterário avaliador do conflito:
imigrado e índio; (2) o homem da mata dos
itajaís ignorava o que fosse e quem era o

imigrado: (3) civilizar o índio interpretou
chegar para tomar o chão de sua mata; (4)
autóctone o índio vivia a plenitude da "LEI DA
SELVA"; (5) para o índio o inimigo foi aparição
exótica; (6) a omissão dos responsáveis por
colonizações fomentou o conflito.

É admissível que herdeiro do sofrimento
por ancestrais relembre e reconte o encontro

trágico com o filho da selva. Entretanto, no dia
atual pelo arrazoado com base nas ciências
sociais e todo volume dos acontecimentos
envolvendo o ÍNDIO BRASILEIRO, é

. inadmissível insultar a memória do índio
existente namadrugada do povoamento europeu
nos abeiramentos dos itajaís. Ele, o índio,
também foi vítima da mercância regente da

locação do imigrado. O civilizado cristão
canalizadorda corrente povoadora atirou o

imigrado para o enfrentamento com o selvagem
filho da selva assustado.

Em vez do ódio à memória do índio que
também foi vitimado se lhe ofereça a

compreensão de, materialmente, ter fugido,
entretanto, deixou a experiência reunida em

vivência que caboclos e cafusos transmitiram
aos europeus, indistintamente.

Reconheça-se que foram as lições
nativas, as possibilitadoras do imigrado
sentir os pés no chão da esperança, e o

cérebro bem certo que o amanhecer do dia

seguinte seria melhor. E foi pela
assimilação que o imigrado assenhoriou
se dos favorecimentos de MÃE-TERRA·
ADOTIVA de todos os europeus e que era

a natural do índio.
E assim a toponímia tupi-português com

raiz já secular quando chegaram os europeus
à mata catarina dos Itajaís nomeia lugares.

Fritz von Jaraguâ - 3/98..

Esta foto é de 6-7-96 e mostra a Barra do Rio Cerro - a antiga casa comercial de Wilhelm
(GuilhermeJWeege. O capítulo trata do relacionamento do índio e o imigrado nem sempre afinadoS,
por diferentes interpretações e a toponímia tupi-português e nomeação âe lugares

.•.�*,••. ,.�..'".'.'. .

.

.

.

.' �: ""..' .
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. .

"Sem obnubilar nem menosprezar o

sofrimento e a dor dos sacrificados no

.entreveroentre imigrado e índio, convém
examinar o valor ético inserido na herança
deixada pelo imigrado enfrentador da

agressividade ambiental, na qual o índio

aparece. Este valor ético alicerçado em

aprendizagem para o processo' do
abrasileiramento. Aprendizagem decorrente da

vida no meio do estranho, é a resultante. E o

imigrado sendo o triunfador bem-sucedido,
usou o quanto foi possível e necessário e podia
tirar do meio selvagem. Precisa-se entender
também que aceitou: (1) valer-se do que o índio
praticava e não lhe alterou a linguagem das

coisas, dos locais e das receitas culinárias e

medicinais; (2) também auxiliado pela gente
carijoára aprendeu desfrutar da mata e do rio;
(3) pressão do ambiente modificando-lhe
maneiras e atitudes que trouxe, porém,
construiu-se na figura sinhada quando optou
ser unidade na corrente dos transmigrados, o
que se pode entender também, ser a corrente
dos esperançosos; (4) deixar a Europa como

solução via de vida melhor. Quando decidiu

imagina-se estar capacitado para confrontar
se com todos os riscos de todas as dificuldades.
Raciocinou como criatura adulta, civilizada e

com educação religiosa orientadora. A fé o fez
um forte. - Logo: - Para ele, o conflito com o

índio, foi um entre os tantos obstáculos
difíceis.

Esta é urna versão relacionando imigrado
e índio como criaturas humanas; o .imigrado
gente de fé e de esperança, e o índio na palavra
do dominicano Bartolomeu de Las Casas,
(1474-1566) sendo entendido desde 1516:

"Criatura humana livre". O nosso irmão da

selva, na palavra oficial da Espanha católica,
era assemelhado ao homem civilizado filho de
Deus. O dominicano antes mencionado

conseguira em 1550 uma legislação protetora
do aborígene. Este raciocínio sugere também

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 13 de março de 1998 CORREIO DO POVO - 3

ncontramos no

Arquivo Histórico'
duas fotos de um

mesmo fato, com a

seguinte anotação no verso:

"Avião onde Lacerda

perdeu a vida ".

São duasfotos inéditas e

de importância, que
documentam um fato triste e

lamentável da história de
Santa Catarina: a morte do

. governador Jorge Lacerda,
ocorrida no dia 16 de junho
de 1958, nas proximidades
do aeroporto de Curitiba,
com o avião Convair p,p

CEp, da Cruzeiro do Sul.
Ilustre aluno do Colégio

Catarinense, entra na vida
política filiando-se à Ação
Integralista Brasileira, em
face da filosofia humanista
de que está impregnado o

integralismo. Foi duas
vezes deputadofederal,
para depois, em 1956,
tomar-se governador do
Estado, tendo notável
administração. Seu
mandato e sua vida

findaram neste acidente de

avião, quando dirigia-se ao

Rio de Janeiro.

por Egon Jagnow

•
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim - SC
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INFORME PUBLICITÁRIO

Fazzenda Park Hotel
Recentemente inau

gurado para servir quem
deseja recuperar as energias,
o Fazzenda Park Hotel, que
tem à frente o gerente
Nelson Maus, oferece um

complexo destinado ao

repouso com a família ou

amigos.
À disposição os passeios

de charrete, cavalos, lagos
de pescaria e pedalinho.

Depois desse prazeroso
dia; você vai usufruir de um
banho de hidromassagem,
muito relaxante e expe
rimentar uma deliciosa
comida caseira.

O Fazzenda Park Hotel

'está estrategicamente
localizado em Gasparinho,
entre Gaspar e Brusque, na
SC-411, Rodovia Ivo

Silveira, Km 15. Contatos

.

I

pelos fones: (047) 332-:-2600
- 983-8274 e 973-6949.
Atendimento persona

lizado, vista panorâmica,
suítes e apartamentos,
restaurante, bar, piscina,
pedalinho, playground,
pescaria, campos de futebol,
animais, bicicletas e diárias

com todas as refeições.
Só quem já esteve lá sabe

o que isso significa.
Acompanhantes menores

até 6 anos, não há adicional,
e pequeno acréscimo até 13

anos. Telefone emarque um
encontro de desfrute
familiar.

A demissão de Custódio
Em uma das reuniões do ministério, com Floriano no governo, Custódio José

de Melo, ministro da Marinha, propôs que se telegrafasse ao Marechal Moura,
ministro da Guerra.ientão no Rio Grande, dando-lhe instruções para a pacificação
do Sul. Floriano aceitou o alvitre, combinou o texto do telegrama e, no despacho
seguinte, Custódio o interpelou.

- Então, - telegrafou ao Moura?
- Não, - respondeu Floriano, seco; - mudei de opinião.
O almirante estranhou:
- Como? - V. Exa. não podia mudar de opinião; era assunto resolvido por todo

o ministério.
- Màs mudei, - tornou o ditador. - Se o senhor quer a presidência da República,

eu lhe passo o poder.
- Não, isso não; - volveu Custódio.
E dando a sua demissão:

-, Se eu quisesse a presidência da República, quando tinha os canhões do

Aquidaban voltados para a cidade, não teria vindo ser ministro da Marinha no

seu governo!
Serzedelo Correia - "Páginas do Passado ", página 13.

Rua WalterMarquardt, 1.180
Fone/Fax: (047) 371-1919/

371-1944/372-3363

Sexta-feira, 13 de março de 1998

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar...

(LIV)
TioEugênio

O nome de Dona Francisca: princesa de

Joinville, eraregistrado como Francisca Carolina,
Joana, Carlota, Leopoldina, Romana, Xavier de

Paula, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga,
princesa de Joinville.

Seus pais (de Paula) devem ter se admirado do
vazio que ainda existia naquela região, mas, João
Doubrawa Já sentia a sinalização do tino
comercial de Johann Gottlieb Stein, para quem
trabalhou na barra do Itapocuzinho como gerente
até 1912, quando aquela filial foi transferida para
Jaraguá, onde hoje está o Banco Meridional,
vindo Doubrawa a falecer em 1934, sem não antes

suceder o seu genro Arthur Müller, em 1926,
como intendente municipal do 2° distrito de
Joinville.
As terras eram do Império e o soberano, com o

ajuste da núpcia de Francisca, irmã do imperador
dom Pedro II com Francisco, Fernando; Felipe,
Luís, Maria, príncipe de Joinville, determinou a

medição e demarcação das terras dotais, pelo
aviso do secretário de Estado dos Negócios do

Império, de 22-9-1845, ao conselheiro e tenente

coronel de engenharia Jerônimo Francisco
.

I

Coelho, a quem coube fazer a respectiva medição
e demarcação das 25 léguas quadradas de terras

devolutas na margem direita do Rio São

Francisco, a contar do Rio Pirabeiraba para o Sul
até o Rio Itapocu, para complemento do dote da

sereníssima princesa de Joinville, a senhora Dona

Francisca.
Há uma pergunta se era verdade que os

Doubrawa tinham vocação para postalista, dona
Paula certamente· teria respondido que a

coincidência poderia fazer supor que os

Doubrawa tinham'. alguma propensão para
funcionário de repartição- -dos Correios,
nominando o seu pai, João Doubrawa, já servia

naqueles remotos tempos como agente postal no
.

Itapocuzinho. Voltaremos. Até a próxima.

t» materna/ao' Terc8imo•.
eJiICafão co.m

respQnsabilidade.
'

.

...... ,.:.'};"e;�···
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Programa de Desintoxicação e Revitalização
Cinco Dias em Prol de uma Neste programa você terá:
Vida Saudável e Consciente 01 - Avaliação e SupervisãoMédica;

02 - Orientação em Yogaterapia e Dietética Natural;
03 - Atividades físicas orientadas: Prática de Yoga, Respiratórios, Relaxa
mento, Caminhadas;
04 - Massagem terapêutica;
05 - KRIAS - Técnicas de Purificação;
06 - Compressas - Cataplasmas - Geoterapia; ,

07 - Aulaspráticas de Culinária Natural;
08 - Palestras;
09 - "VIVências;
10 - Hospedagem e alimentação vegetariana:

Esteprograma tem como baseprinclpios genu/nos eprofundas de
grandes correntes terapêuticas,como o Yoga, a Homeopatia, a Naturopatin.

Esta uniãopossibüitará asferramentaspara que estepr�grama cumpra
o seupropósito:Desintoxicar - remover residuos metabólicos que comprome
tem a saúde total- e o de Revitalizar - aumentar o tõnus energético tanto no
n/velfisico quantopsíquico.

aulas de
YOGA
Às segundas, terras, quartas e quintas liceu ba VJbaYF

Desperte a sensibílidade

que existe em você•
Aulas de Desenho e Pintura

Liceu ba \ftbaYF Ouintas-fiiras, tarde e noite

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:

"Sonhos: as janelas da alma" - Levellyn Vaughan-Iee
Quando estamos abertos para entender os sonhos, é possível

aproveitar valiosas dicas para o nosso dia-a-dia no trabalho, na vida a

dois no relacionamento com os amigos, nas decisões mais importantes.

"Auto-engano" - Eduardo Giannetti
Este é um livro sobre as mentiras que contamos a nós mesmos.

Mentimos para nós o tampo' todo: adiantamos o despertador para não
perdermos a hora, acreditamos nas juras da pessoa amada, só levamos
realmente a sério os arqurnentos que sustentam nossas crenças.

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

Orientadores:
M. LAURA GARCIA PACKER

Professore de Yoga há 12 anos com graduação e aperfeiçoamentona India e

USA. Ministra cursos deAlimentaçãoNatural e Vegetarianismo desde 1984.

DR. WALDEMARRODRIGUES - CRM-SC 3404
Formado pelafaculdade-deMedicina da UFP. Médico Homeopata há 20 anos.
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Medicina Homeopática em convê
nio comAMHSCeAMHB.

25 a 29 de março de 1998 ou
20 a 24 de maio de 1998

(Informe-se de novas dataspara o IIsemestre)
I

Local:
ChilcaranandaAshram Centro de VIVências

CampoAlegre - SC

Informações:
Janete c.Marcatto ZYS

Inti Liceu da Vula YF

Rua Enu1io Stein, 300EuR(Rua do Edijicio Carvalho)
Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax: 372-1141

----�-----------�-

Parapsicõloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) sediada em Curitiba na

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

• Limpeza energética de empresas
e lares, complementando a

harmonização com plantas e Oores.
.. Objetivo: reorganização do sistema de energia

humana (limpeza dos chakras e aüra) .... Auxilio à cura

de depressões, estresse, fobias, pesadelos, sistema
nervoso. dores musculares. etc.

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-Liceu da Vida» - Tel.: 372-1141

Um refúgiopara restabel.
cera saúde do corpo e
mente - num lugar
tranquilo, no meio da
,natureza, idealizado para
aprimorara qualidade de
vida, do qualsepode
emergir renovando,
consciente e inspirado
para seguiradiante

lRENEZELAK
GRARPEL
LIVRARIA E PAPELARIA

!

()_1VLe�
�I

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972 - 372-0137
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A bela Rita Martin, Garota Verão 97, estará
entregando afaixa, sábado (14), em Balneário

Camboriú

HANGAR 21
INAUGURA

,

SABADO
A partir das 23 horas

deste sábado (14), Jaraguá
do Sul ganha mais uma

opção noturna, o Hangar
21 Rave Party. O mais

novo point da cidade,
local i zado no anti go
galpão da Academia Total

Fitness - Rua Amazonas,

próximo à Scar -, promete
novidades mil, já a partir
da inauguração. Modelos
e manequins de várias

agências estarão circu

lando pela noite,

01)'8 - DISCOS· FITAS

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

inundando a área de

beleza e sensualidade. O
<'

ambiente contará com

video bar, iluminação
especial vinda de São

Paulo e uma decoração,
digamos, diferente. Para

comandar a agitação na

pista, a Casa chamou o DJ

Dayson Jr. Os ingressos
antecipados para a grande
noite estão sendo

vendidos a R$ 7,00 (na
hora custarão R$ 10,00)
na Barão Video Locadora

I e II. O apoio é da Wizard

Idiomas. A iniciativa

merece a presença da

gaJera. Prestigie!

QUICK
DOG

NOTRE DAME que ocorreu no ano

A Boate Notre Dame
. passado.

resolveu amenizar o forte

calor, promovendo, no sá

bado (14), a segunda
edição da Festa do

Chopp. O empurrãozinho
é dado já na aquisição do

ingresso. Com apenas R$
5,00, você poderá tomar

chopp à vontade. Eviden

teme�te que o exagero é

prejudicial. Vá com calma
e divirta-se pra valer!

BANDA
FLERTE

Mais uma festa das

boas estará acontecendo

na Barra, neste final de

semana. Na noite de hoje
( 13), será a vez da Banda

Flerte, de Itajaí, cornan-"-

dar a agitação da galera lá

na sede social do

Botafogo Futebol Clube.

O repertório do grupo ca

racteriza-se por agradar
aos mals diversos gostos
musicais. Pra conferir!

WIZARD
STREETBALL
Confirmado para os

dias 21 e 22 de março, na

Praça Ângelo Piazera, a

realização do II Wizard

Streetball - basquete de

rua em duplas. A Wizard

Idiomas, idealizadora e

patrocinadora exclusiva

do evento, espera receber

o prestígio da comunidade

jaraguaense, a exemplo do

kID ABELHA
O grupo carioca Kid

Abelha aterrissa neste sá

bado (14), em São Bento

do Sul, para realização de

um grande show na Pro

mossul. O início da apre

sentação está marcado

para às 20 horas. Ingres
sos anteci pados podem ser

adquiridos, a R$ 7,00, na

Loja Center Som, de Jara

guá do Sul - Calçadão,
406.

GAROTA
VERÃO

Acontece neste final de

semana, em Balneário

Cambori ú, a grande fi

nalíssima de um dos mais

importantes concursos de

beleza do Brasil, o Garo
ta Verão. O ponto alto do

evento será o desfile co

letivo das 50 candidatas,
que estarão se apresentan
do na passarela construí

da anexa à Praça Almi

rante Tamandaré, na

Avenida Atlântica. O prê
mio para a vencedora é de

R$ 10 mil. O Garota Verão

98 terá transmissão ao

vivo pela RBS TV, que é

a promotora do concurso.

SHOPPING
MLIELLER

A BOM Logos Comu

nicação comunica a todos

que as lojas do Mueller

DISQUE·LANCHE
371�5309

©

Shopping Center Joinví]
estarão abertas ao públic
neste domingo, dia 15, d
14 às 20 horas. As demai
operações, como Praçaj
Alimentação e salas d

cinemas, funcionarão e

horário normal, das 10 a
.

22 horas. A gerente d

Marketing, Tânia Larson
informa que o shoppin
fechou um acordo com o

sindicatos patronal e do
trabalhadores no Comér
cio Varejista de Joinville

para que, a partir de ago
ra, as lojas do Muelle
abram suas potras a cad

segundo domingo de cad

mês. Em tempo: inaugu
rau ontem (12), na Pra�
de Alimentação do Muel

ler, a Dom Calzoni.

shopping joinvilens
anuncia, também, a con

strução de um grand
complexo de pistas d

boliche, prevista para

primeiro semestre des

ano.

O pescador metido

esperto usava a aba d

chapéu virada para trás

Um curioso perguntou po

que ele usava o chapé

,

para os peixes pensare

que eu estou indo embora

Sexta-feira 13 de lua

cheia! Para muitos, é

hoje queo "bicho
pega".

Filmagens & Fotografias I
Fone: 372-3831
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 13 de março de 1998

Quent conhece, compr'a

Ser proprietário de uma CB 500 representa para o

consumidor uma conquista, principalmete se ele já possui uma
CBX 200 Strada.

Normalmente seu perfil é de um profissional liberal,
pequeno empresário que quer tirar o máximo proveito de sua

motocicleta, tanto no trabalho como no lazer, representando
economia e qualidade de vida.

A CB 500 irá responder bem no trânsito urbano, caótico e

lento, que exige manobras em baixa velocidade.

Na estrada, seu desempenho será da mesma forma

gratificante, pois em traçados sinuosos de serras e montanhas,
oferece estabilidade e resposta nas acelerações.

O estilo Naked da CB 500 é uma idéia inteligente, 9ue alia
a concepção esportiva com as exigêncías do trânsito urbano.

A ausência de carenagens, característica do estilo Naked,
confere leveza auxiliando no arrefecimento do motor.

Confere ainda status, através da sofisticação de seus

equipamentos como roda de liga leva, freios a disco, partida

elétrica.
A CB 500 oferece uma posição agradável do piloto e do

garupa, fácil dirigibilidade e estabilidade.
O toque esportivo é sentido tanto no desenho do banco e

do tanque de combustível, como na posição ds pedaleiras que
permitem curvas com ângulos de inclinação mais arrojados.

Baixamanutenção, durabilidade e economia, permitem ao

seu proprietário usufruir aomáximo do prazer de pilotá-la, sem
preocupações.

RO RODAS
ESFOKrIVAS

EM5X
(30/60/90/120/150)
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Vende-se Verona LX,
ano 91, a gasolina, por
R$ 6.800,00. Tratar

973-3901.
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Vende-se Bugue ano

87, com rodões, em
ótomo estado, por R$
1.800,00. Tratar 979-

0098.

Vende-se Belina ano

84, em perfeito
estado. Tratar Rua

Professor Urbano
Texeira Fonseca,

549, Guaramirim ou

373-0672.

Vende-se Gol GTS,
motor 1.8, todo

completo, por R$
. 6.300,00. Tratar 973-

-Saal de manhã.

Vende-se Voyage ano

85, em ótimo estado,

por R$ 4.000,00.
Tratar 371-9022.

Vende-se Gol ano 95,
motor 1.6, por R$
11.000,00 e Fusca

ano 77, por R$
2.400,00. Tratar 379-

1077.

Vende-se Tempra ano

93, 8 válvulas, todo

completo, por R$
11.000,00. Tratar

371-4665.

Vende-se Fiorino

Furgão, ano 95, por
R$ 3.500,00 + 14x R$
340,00. Tratar 392-

3076.

. Vende-se Corcel lI,
ano 84, verde

metálico, por R$
2.800,00. Tratar Rua
Erwino Menegotti,
1.845, próximo

. Mercado Rau.

Vende-se Chevette

ano 87, impecável,
ou troca-se por Titan

ano 97. Tratar 374-

1215 ramal 51.

Vende-se Gol ano 91,
a gasolina, por R$
6.200,00. Tratar 372-

3416.

Vende-se Del Rey ano
82, cor cinza

metálico, preço a

combinar, e Corcell,
ano 76, cor marrom.
Tratar 376-8122.

Vende-se moto CG

125, ano 88, por R$
1.500,00. Tratar 373-

0131.

Vende-se

Gol ano 85, a

gasolina,
por R$ 3.500,00.
Tratar 372-3711.

Vende-se Fiat Uno

CS, a gasolina, ano
87, cor cinza, por R$
4.500,00. Tratar 372-

2838.

.
.

Vende-se Fusca ano

81, todo reformado,
por R$ 2.500,00 e

Kombi ano 76,
. original, por R$

3.000,00. Tratar 372-
3509 cl João.

Vende-se Saveiro ano

94, motor 1.8, cor
azul, por R$

8.000,00, aceito
carro menor valor.

Tratar 975-3191 cl

Hercílio.

Vende-se Escort ano 91,
corprata, a álcool, por
R$ 4.000,00 + 11 x R$
290;00. Tratar Rua José

do Patrocínio, 17,
Cohab.

StLENCAR
..... ESCAPAMENTOS
----.c..

AMORTECEDORES

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

ESCAPAMENTOS - AMORTECEVORES -

PASTILHAS VE FREIOS

\

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

AUTOMÓVEl S Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

Veiculo Ano Cor Combo Opcionais

Fiesta CLX 1.2 97/97 cinza gasolina des., limpo tras., ar

Escort 1.0 Hobby 96/96 verde gasolina des., limpo tras. ar

Uno Mille EP 96/96 vermelho gasolina básico

Palio EDX 4pts 96/96 vermelho' gasolina des., limpo tras. ar

Vectra CD 94/95 azul gasolina completo

Corsa Wind 1.0 96/96 preto gasolina des., limpo tras. ar

Fusca 1500 74/74 cinza gasolina sedã

Del Rey GLX 1.8 89/90 dourado álcool trava elétrica

ParnpaL 94/94 branca álcool básica

Melhor usado! Melhor preço!
É aqui!

II

R. EW@[fdfb'i1@
'II

371-9822 - 973-5158

Tempra Stile azul 95
Tempra cinza 96
MonzaSLE azul 90
Escort GL 1.8 azul 93
Escort L azul 88
EscortXR3 vermelho 86 .

II

Fiat Uno Mille 96
II

preto liFiat Uno Mille branco 94 II

Fiat Uno CS bege met. 90 II

Voyage vermelho 86 II
Del Rey Guia bordo 86
Belina Del Rey verde met. 88
Santana Quantum 2.000 cinza 90

Pampa preta 92
Saveiro 1.8 prata met. 93
oen.ooo branco 96
GoI CL branco 92
Santana cinza

.

85
Escort GLX bordô 95
Voyage cinza 93
Vectra GL completo vermelho Olem
Kadet azul 93
Sabtana Quantum GLS verde 93
Versales 4 portas prata ,92
Kadet cmza 92

Ipanema prata 91

LogusGL
,

cinza 93
Gol BX branco 83
Fusca . azul 78
Brasília verde 79
Parati bege 86
Uno branco 86
CB 450Tr azul 87
D-20 Deluxe completa branca 94
GTI completa bordô 93
Verona LX bege 91 II

Gol prata 91
II

li

Tempra
,

bordô 93 It

Vende-se Santana ano

88,' 4 portas, por
'5.600,00. Tratar 372-'

3416.

Vende-se Gol CL, ano
98, motor 1.8, completo

menos ar, por R$
19.000,00, aceito carro

de menor valor. Tratar

967-1015.

Vende-se Uno CSL, ano
93, a gasolina, 4

portas, por R$ 8.000,00
e vendo Monza Classic,

ano 93, por R$
11.000,00. Tratar 371-

5835.

Vende-se moto CG 125,
ano 88, cor vermelha, por
R$ 1.600,00. Tratar 975-
0631 c/Nelson ou Jaime.

Vende-se Scooter

Sandow, por R$
2.000,00. Tràtar 371-

2333.

Vende-se Kombi ano

89, por R$ 5.500,00,
Tratar Supermercado
Fritzke, estrada Rio da

Luz.

Vende-se Santana ano

85, por 4.500,00 Tratar

975-0230.

Vende-se moto RDZ-

135, ano 88, por RS
800,00. Tratar 371-

3532.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP371-1-919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Ruà Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 157

Fone: 3;71-8009
CRECI 1583-J

CASAS
101 - Casa no centro, num terreno de 1.083m2 - R$ 120.000,00
102 - Casa na Estrada Rio da Luz - R$ 37.500,00
103 - Casa c/ ponto comercial em Corupá - R$ 90.000,00
104 - Casa de alv. semi acabada - R$ 21.000,00 bem negociável
105 - Casa em alvenaria em Guaramirim - Centro - R$ 39.000,00
106- Casa de alvenaria - 4 quartos + 3 bwc - R$ 55.000,00 - Estrada Rio
da Luz
107 - Casa de alv. c/ 100m2 com 3 quartos + 1 bwc R$ 55.000,00 - Vila
Rau
108 - Sobrado com piscina, Próximo ao Ageloni com 3 suítes.
109 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suítes + 3 banheiros
+ churrasqueira c/lavabo, ótima localizaçãô localização, ideal p/ clínica
110 - Casa em alvenaria c/270m2 - R$ 90.000,00
111 - Casa em Guaramirim R$ 42.500,00 - troca por apartamento em

Jaraguá do Sul.
112 - Casas no Itapocuzinho - R$ 7.000,OOde entrada + parcelamento
113 - Casas de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - centro.

"

O SONHO DA CASA PROPRIA
PARA 49 FAMÍLIAS ESTÁ1pRESTES A SE

REALIZAR, SEJA UMA DELAS

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

IMIGRANTES"

CONJUNTO

RESIDENCIAL

IMIGRANTES

.

Entrega:24 meses

Finaciamento:
Pela CEF cl recursos
do FGTS cl juros de

3,0% a 7,0% o ano,
o mais barato do

SFH

USE SEU FGTS NESTA AQUISIÇÃO

Vendas:

rttHABITAT
COMPRA-VENDE-ALUGA-ADMIMSTRA

•

(J
Construtora!

IncorporadoraIMOBILlA,�I{;\

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

Fone: 371-8009
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-0014
Rua: Cei. Bernardo

Grubba,246
Iaraguâ do Sul- SC

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 1998

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Promoção: ref. 4048 - Apto. cl 3 dorm., sala, copa, cozinha cl"móveis
Berlim- sob medida, piso térmico imp., caxilhos em mogno, gesso,
interfone, garagem, portão eletrônico, churrasqueira coletiva, play

groud. Apenas R$ 15.000,00 + finac. R$ 386,00 p/mês.
CASAS
Ref.1149 - Casa alv. 160m2 - 5 dorm. - Rio Molha - R$47.000,OO
Ref. 1197 - Sobrado alven. c/ 314,56m2 - Rua Egídio Busarelo - Llo. Papp - Barra
c/ 1 suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de festas - Pennuta c/ casa menor
- R$ 145.000,00.
Ref. 1202 - Casa alv. c/240m2 -1 suíte, 2 dorrn., garagem p/3 carros- churrsqueira,
banheira hidro., pedra mineira - Centro R$55.000,OO
Ref. 1268 - Casa alv. c/175m2 - 1 suíte + 2 dorm, - Czemiewicz - R$ 85.000,00
Ref. 1277 - Casa alv. c/140m2 - c/ :3 dorm., 2 bwc, terreno c/l.l90m2 + 2 apto nos

fundos - Ilha da Figueira - R$60.000,OO
Ref. 1278 - Casa alv. cl 90m2 - 3 dorm, c/ laje - Lote 450m2 - Ilha da Figueira -

R$18.000,OO
Ref. 1283 - Casa alv. C/·ll Om2 (inacabada) 3 dorm- Vila Lenzi - R$28.000,OO
Rei. 1287 - Casa mista C/114,OOin2 - 3 dorm, - Rua Erwino Menegotti - R$ 36.000,00
Ref. 1302 - Casa de alvenaria, c/ 190m2 com dep. da empregada + BWC e

churrsqueira - Bairro Amizade - 01 suíte + 02 dorm, R$ 28.000,00 + financiamento.
TERRENOS

'

Rei. 2077 - Terreno c/560m2 (esquina) - Llo. Piennann II - R$14.500,OO
Ref. 2120 - Terreno c/456m2 - Llo Divinópolis - R$12.000,OO
Ref. 2131 - Terreno 618m2 - Llo. Camposampieiro - Jaraguá Esquerdo - R$
16.500,00
ReI. 2132 - Terreno C/605,OOm2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,OO (parcela)
ReI. 2135 - Terreno c/ 694m2 - Loteamento das Azaléias Cond. fechado, local
nobre - R$ 25.000,00 (parcela)
Ref. 2149 - Terreno c/318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho pronto +
fundamento e planta aprovada, luz e água instalado - R$ 11.000,00 (quitado)
APARTAMENTOS
Ref. 4078 - Apto. c/ 58m2 - Ed. Maguilu - Centro - R$15.000,OO + finac CEF.
Ref.4081 - Ed. Vila Nova, apto c/90m2 - 3 dorm, R$ 20.000,00 + linaciamento R$
457,00 p/mês - CEF.
Ref. 4079 - Ed. Itália C/240,OOm2 - cobertura, 1 suíte + 2 dorm., móveis imbutidos,
dep. empregada, sacada ampla, hidro, piso Portinari, acabamento padrão classe
A - centro - R$ 145.000,00 (60% entrada e sido parcelado).

.

APARTAMENTOS
Estudantes! Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

201 - Sobrado comI. em construçãoVila Lalau - R$85.000,OO - 'Aceita troca
202 - Atpo. "Res. Talismã", 1 suíte + 1 quarto e 1 suíte + 2 quartos
203 - Apto. "Residencial Clarice Koch", 1 suíte, 2 quartos
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 45.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomínio Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207 - Apto. Cond. Amizade 3 dorm, Entrada R$l 8.000,00 + financiamento
208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,OO+saldo de R$
45.000,00 financiado.
209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Suite+t dorm.
R$14.200,OO+36xR$565,OO
210 - Apto. Ágata Próx. Scar suíte + 2 dorm. 60 parcelas de R$ 1.583,33 si
entrada

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquarctt c/ quase 2.00m2 - R$ 14.000,00
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo
Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/l.930,18m2

.

305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350rn2 R$ 40.000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos c/ água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,OO
308 - Terrenos com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro cl um sobrado

antigo
309 - Lotes no Lot. "Camposapiero" - R$13.000,OO entr.. +20x de R$329,OO
310 - Terreno no centro da cidade - R$ 80.000 em 12x, c/748m2
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.000,OO ent. +36x de
R$250,OO
312 - Lote no Jardim Guilherme R$ 10.500,00 - negociável
313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,OO
314 - Terreno no condomínio Aza!éias c/ 721,57m2 - R$16.000,OO entro + 11 x

R$454,OO
315 - Terreno c/688m2• BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramlrirn
316 - Lot. Rausisse, em Guaramirim, Lotes a partirde R$12.000,OO ou parco

.

317 - Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich c/ esquina Rua Guilherme
Hering

.

318 - Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m2 - R$320.000,OO c/casa, lagoa, gado,
etc.
319 - Lotes no Lot. Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/l.375m2 - R$20.000,OO
321- Terreno com 10.000m2 na Rua Wollgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.
Fleischann

ITAIVIl
REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,OO
323 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm -

R$30.000,OO
324 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,OOm2
325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.000,OO
326 - Terreno na Rua Theodoro Roeder, próximo Wiest - R$ 13.650,00-
negociável
327 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062,10m2 com 2 casas R$ - R$
45.000,00
328 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado de
alvenaria

ALUGA-SE
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO

ASSISTÊNCIA JURíDICA E PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOSI

401 - Casa para ponto comercial - próximo aWizard
402. - Casa de alvenaria nas proximidades da escola Giardini Lenzi
403 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm. Próx. Fórun
404 - Apartamentos com 3 e 2 dormitórios e salas comerciais no calçadão
405 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer próx. Comercial Rau R$ 135,00
406 - Casa em alvenaria com 2 dorm. rua Procóprio G. de Oliveira -

Centro
.

407 - Sala com. Edif. Ana Isabel, centro, c/ 45m2
408 - Sala comI. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czemiewicz
409 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Apartamentos e salas comerciais - Santa Luzia Próxima Frigumz
411 - Aptos. com 2 dormitórios - Rua Venâncio da Silva Porto - Próximo
da Weg I - R$ 300,00
412 - Apartamento Ed. Domingos Chiodini com suíte + 2 dormitórios -

Centro
413 - Apartamento com 2 dorm. - Entrada Hospital São José - R$ 360,00

o sonho da casa própria para 49 famílias está prestes
a se realizar, seja uma delas!

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas

proxtmldades d Ferj, no "Conjunto Residencial

Imigrantes" ,

Entrega em 2 anos
Finaciamento pela CEF com recursos do FGTS, juros
de 3 a 7% ao ano,'resultado em prestações de até R$

3S0,OO/mês.
Use o seu FGTS nesta aquisição.

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

".

CONSULTE
NOS

SOBRE
OUTRAS

OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
.

CRECI 0914-J

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

HOTEL.t.BPA

HOTEL & SPA ARDENTIA

Em Florianópolis, amais nova
opção para realizar seu EVENTO,

HOSPEDAR-se na praia dos

Ingleses e ... relaxar em
nosso SPA.

�DENTIA
Centro de Revitalização e·Eventos

Reservas e Informações:

Fone/Fax (048) 269.1388
e-mail: ardentia@prodau-sc,corn,br

Jrolla
IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO ,

Cód. '601 - Casa de madeira com 3 quartos, bwc, sala, cozinha, garagem, Rua João Bertoldi - Agua Verde - R$ 200,00
Cöd. 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep, empregada, com teletone, R$ 1.500,00. Central
Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 330,00
Cód. 614 - Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Ruâ João Planischeck - R$ 1.200,00
Cód. 630 - Apto. central com 2 quartos - Rua Reinoldo Rau - R$ 280,.00
Cód. 634 - Apto. cl suíte 2 quartos - Ed. lsabella - Centro - R$ 450,00
Cód. 638 - Apto cl suíte + 2 quartos - Ed. Barão - Centro - R$ 400,00
Cód. 642 - Apto. e/3 quartos, 2 bwe's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 cl luz e água incluídos
Cód. 648 - Apto. c/2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00
Cód. 660 - Sala cornI. 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. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 673 - 2 Salas cornI. 40m2 defronte Associação Comercial.
Cód. 674 - Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683 - 2 salas cornls cl bwe (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente
antiga Prefeitura - R$ 400,00
Cód. 692 - Galpão na Barra - pr6x. Malwee cl 350m2 - R$ 800,00
Cód. 695 - Galpão cl 1000m2 e/2 pisos - R. Henrique Gefiert. R$ 2.200,00

Cód. 122 - Prédio residencial medindo 336,00m2, sendo 3 apartamentos e 1 sala comercial na Vila Lenzi - R$ 65.000,00
Cód. 137 - Csa alv. 200m2, 3 qtos, piscina, pr6x. Weg 11- R$ 75.000,00 - Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 150 - Casa alv. cl 140,00m2, sendo 3 quartos. Rua Alfredo Car10s Mayer n2 275 - Centenário - R$ 43.000,00 + financiamento.

.

Cód. 151 - Casa alv. 91 m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 157 - Casa alv. cl 115,00m2 - 1 sufte, 2 quartos - Residencial Salier - Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cl 115,00m2 - 3 quartos, demais dependências - Rua Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca cl
casa de maior valor.
Cód. 178 - Casa de alvenaria com 192m2, com sufte e quartos, garagem para 2 carros. Rua Padre Aluísio Boing - Barra do Rio
Cerro. R$ 125.000,00 - Aceita Apto.
Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiechet - R$ 35.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. cl 2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 345 - Terreno cl 3OQm2 - Barra - Pr6x. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
Cód. 367 - Terreno cl 328,3Qrn2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
Cód. 370 - Terreno cl 400m2 - Lot. Pirrnann. - Vila Lenzi - R$ 15.000,00
Cód. 371 - Terreno cl 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol- R$ 76.000,00

* Terreno com

430m2 (15 x 28,66),
todo murado.
Rua: Adolpho A. A.
Ziemann (Próximo
ao Colégio Alberto
Bauer) .

Preço: R$23.000,OO
Super Negociável

--- -------- -
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I CRECI NQ 1589 J
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I TERRENOS

Barra Sul
Ilnóveis

FONE: (047) 372-2734
Vende

I-Terreno cl 2.250,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00
- Terreno cl 1,820,00M2 (52x35), Rua: Vergílio Rubini, na Barra - R$

I
45,000,00
- Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo em 50x
- Total - 12.000,00

I-Terreno no Residencial Imperador, Rua João J, Ayroso - R$ 8.000,00
entrada + 30 x de R$ 233,33 - Total R$ 15.000,00'

I-Terreno
no Reseideneial Miranda, Flua Bertha Weege, - a partir de R$

6.000,00 à vista
- Terreno cl 3,632,00m2, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado Breithaupt

I da Barra - R$ 120.000,00
- Terreno cl 160.000,00m2, Tifa da Alma, Rio Cerro II - R$ 70.000,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CASAS
- Casa de alvenaria c/154m2. 4 quartos, garagem. Rua Francisco Hruschka,
início do asfalto - R$35.000,00 (parcelado)
- Casa de alvenaria e/4 quartos, garagem, terreno eIl ,000,00m2, Rio Cerro

II, defronte para o asfalto - R$40,000,00
- Casa de alvenaria c/ 250 m2, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para 3

carros, telefone, terreno de 720 m2, Rua 25 de julho, Vila Nova - R$
90,000,00.
- Apartamento cl 101 ,00m2, garagem pl 2 carros, Rua João Picolll, 165 - R$
40.000,00 (aceita-se carro no vlor de R$l 0.000,00 a R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
- Sala comercial cl 150,00m2, Rua Pastor Albert Scheider, perto Bom Preço,
na Barra - R$ 600,00
- Sala comercial cl 50,00, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra - R$ 270,00
- Sala comercial c/ 18,00m2 Rua Angelo Rubini, ,1256 - ao lado da Igreja da
Barra - R$ 130,00
- Sala comercial cl 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$
250,00
- Sala comercial com 40m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00
- Sala comercial com 36m2, Rua Angelo Rubinl, 972 - R$ 270,00
- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo RUbini, 309 - R$ 150,00
- Sala comercial com aproximadamente 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518 - R$
100,00
- Galpão em alvenaria com 11 Dm', Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00
- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua Bertha Weege, 3086 - R$
200,00
- Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00
- Apartamento com 2 quartos + uma suíte, garagem pl 4 carros, Rua Pastor
Albert Schneider, 832 - R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua PastorAlbert Schneider, 1187 - R$
250,00
- Casa de alvenaria cl 4 quartos, 2 bwe, Rio Cerro II, R$ 200,00
- Casa de alvenaria com 2 quartos e demais dependências - Lot. Papp na Barra
- R$ 200,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Procurando a melhor oferta?
Está procurando no lugar certo.
Classificados do Jornal CORREIO DO POVO

O maís lído da 'região.
VENDAS'

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

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

- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2
- Terreno na Rua Francisco .de Paula c/650m2
- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos c/ casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte c/23 morgos, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo c/8 morgos, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomino Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Lançalloento

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 -Sala 102 -1Q andar - Jaraguá do Sul- se Fone/Fax
371-6310" Jaraauá do Sul - se - eR-EAlSe 32.786-7

C·PRO··
.

.. ·.·.. ··.a
.

ellTllÇlI E PlUEllMENT

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

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA
- ,

� -

� IRua LeopoldoMalheiro I �
r;...

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

cabo/Antena
Parabólica

I

* Fio Terra para
computador

Rua Angelo Schiochet

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

* Sacadadchurrasqueira

* Copa / Cozinha
* Lavanderia

� 1 Vaga de Garagem
�rea apto.TipoOl-141,40m2
Area apto Tipo 02 -148,55m2

VENDAS:
SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

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

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



Baependi e um título

da Sociedade

Vierense.

Falar com Eliane pelo
telefone: 373-0138.

'�.: .Ç.l!.:��I:'I����� ; .;.<Q;aBiJiiQt1taQi!Il�"uQ? ����.�.�� .I?? �.��:.:�. ��.���X�.. I?�.: ?��
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IMOVEIS
--------�-

Vendo casa de madeira
com 48m2, cl2 quartos,
sala, cozinha, banheiro

e área de serviço.
Terreno com 720m2•

.

ValorR$ 2.500,00 + 20

x de R$ 230,00. Aceito
carro ou moto.

Tratar: 973-5104

Troca-se residência

, no Jaraguá
Esquerdo, por outra
próximo ao centro.

'Tratar pelo fone:
372-3332.

Vende-se terreno de
615m2 com casa de

alvenaria de 100m2

por R$ 10 mil, ,

Tratar: Rua Fundo
Grande próximo
mercado Santo

Antônio com Osni
da Silva

Vende-se chácara

pequena 1.500m2

com casa 48m2, luz,
água corrente, local

para lagoa, a 6 km

do centro po R$
9.300,00 aceito

carro até R$ 5 mil.
Tratar pelo fone

5104.

Vende-se terreno no

loteamento Juventus

por R$ 15 mil,
aceito carro. Tratar

na Rua Antonio

Carlos Ferreira,
1676 com Neuza.

Vende-se casa ao

lado do Conjunto

Amizade, 12 peças,
toda murada, por
R$ 26 mil. Contato

372-1306.

Vende-se terreno de

412m2 na Rua

Ernesto Rodolfo
Fritz, por R$ 6 mil.

Aceito carro no

negócio. Tratar
986-0433. após às

18 horas com
Antônio.

Vende-se casa no

João Pessoa, livre
de enchente, por R$

7 mil + 33x R$
120,00. Tratar 372-

2481.

Vende-se casa de

48m2, terreno
terreno com 900m2,

todo murado,
Jaraguá Esquerdo
próximo Escola _

Jonas Alves, por
R$ 20 mil.

Tratar rua 634, n°
35 com Nelson.

Vende ..se casa de

mnadeira 60m2 na

Rua Avelino
Floriano Borba po
R$ 11 mil. Guarita
do trem ao lado da

Florisa.

Vende-se casa de

alvenaria 7m x 9m

no bairro Amizade,
2 quartos por R$ 15

mil ou troca por
outra de-menor

valor. Tratar: 372-
2197.

Vende-se terreno de .

16,5m x 20m, à 500

metros da Malwee

com escritório por
R$ 13 mil. Tratar:

975-3997.

Vende-se terreno de

390m2 na Barra do

Rio Cerro, com
1.800 me tros após a

Mawee po R$ 9,5
mil. Contato 372-

0436.

Vende-se casa de

alvenaria com

140m2, com piscina,
telejone, banheira
de hidromassagem,
toda murada e

calçada, Rua Carlos

Eslardelate, 35,
bairro Vila Nova,
por R$ 70 mil.

Vende-se terreno na

Ilha da Figueira,
com 512m2, pronto
par construir.

Tratar na Rua José

Theodoro Ribeiro,
3494, perto do

mercado Dalpiaz.

'DIVERSOS
----------

Vende-se barco de

alumínio 4.40 com
/

motor 15 BD,
Evenrude, correta,

quinches +

acessórios. Valor a

combinar. Tratar na

Mercearia Globo.

Epitácio Pessoa;
- 203.

Vende-se um título

patrimonial do
Clube Atlético

372-2536, Rua

.

Getúlio Vargas, 809.

vende-se um freezer
530 litros, Consul, por
R$ 600,00. Tratar pelo
telefone: 973-9490

comRose.Vende-se- compressor
de ar com motor de

120 litros, semi-novo,
com 18 litros de

Vende-se máquina
overloque, 7.500

pontos, por

R$ 500,00.
Tratar: 975-1383.

mangueira

R$ 400,00.
Contato 372-21311

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos Säo Bernqrdo
Piso de madeira, laminados e MACIÇO

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

,

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

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

5 anos de garantia
F & F Representante para região

Rua: Preso Epitácio Pessoa, 555
Anexo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362

MÓVEIS SOB MEDIDA

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

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

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda. '

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
ir (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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6irassol 371-7931 Vendo aparelhos celular
Rua Àntonio C. Ferreira 197

Usados,
" .

modelos, CRECI1741-J varios em
IMOrEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTU 3x R$ 50,00. Tratar: 975-

Imóvel Aream 'tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Pre'oR$ Informa ões Gerais 3456.
Sobrado 320 4 I 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 112.000 Aceita apto em Meia Praia
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 Barra R. Conc6rdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - negocia

Vendo Fax Epson Usado comCasa Alven. 152 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 120 3 Rau-BR280 F.. 781 - Pr6x. Rodeio 32.000 Acei ta .troca garantia R$ 180,00 ou 2x R$Casa Arven. 60 2 Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 3 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 11.000 Assumir CEF (430,00 p/ mês)

95,00 Tratar 975-3456.
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 90 2 I Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - 1 c andar 30.000 + CEF (30 parcelas)
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.00Q Quitado
Apto. Constr. 85 2 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas CD Pionner frenteII

Lote 601 18.0 x 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis / Parcelado destacávelLote 630 18.0 x 35.0 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado

R$Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado Usado com garantia.Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 20.000 Parcelado
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis 250,00 Tratar: 975-3456.Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (F6rum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,OO
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 514 17,0 x 30,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Negociável - Pr6x. Urbano
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Pr6x. CoI. Giardini Lenzi 80.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Pr6x. Hospital do Morro 75.000 'Negociáveis / Parcelado
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Pr6x. Elite M6veis 35.000 Troca p/ im6vel maior valor
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Pr6x. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos IrmãosMaristas 180,00 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Ap6s Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I . 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 220,00 p/ mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 15000 50.0 x 600,0 Vila Nova Estrada Estação Celesc 50.000 Negociável! Parcelado
Chácara 3(')00 150 x 1000,0 Vila Nova Rua Angelo TorineIli 65.000 Nascen te/Lagoa/Pas tolCasa

vocã QUER CONSTRUl�E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTAO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!

Parecer Comercial ATENDIMENTO 24 HORAS

FONES/FAX (047) 372-2990
- 371-7542

CELULAR 973-9089

Incorporação

Vende - Administra
DEFRONTE AO FÓRUM

CRECIOO177o-J
JARAGUÁ DO SUL - SC Compra - Aluga

* Apto edif. Cristiane Moníque, na Rua Procópio Gomes de Oliveira, com á rea de 144m2, dependência
empregada - R$ 48.000,00 - negociado.

CASAS
* Casa de alvenaria no Loteamento Luiz Mnadrini com 1 suíte, 1 quarto, sala, bwc, sala lavanderia, coz., falta terminar, toda de piso, com
.garagem, R$ 22.000,00 - nego
: * (2) Casas alvenaria na Vila Lenzi, próximo Igreja Madre Paulina, com 2 quartos, sala, bwc, cOZ., R$ 23.000,00 - nego
* Casa de alven.com 2 quartos, sala grande, coz.,lavanderia, bwc, varanda, semi acabada a garagem, bwc, dispensa, churrasqueira - R$
30.000,00 - neg., Sito à Rua Próximo o Supermercado Olemar.
* Casa mista na Rua João Carlos Stein, com 2 quartos, sala, cozo bwc, suíte, dispensa, garagem, - R$ 35.000,00- nego
* 2 casas defronte a WEG II, com 3 quartos demais dep. - R$ 40.000,00 - nego

CHÁCARA
* Vende-se uma chácara com aproximadamente 900m2 na estradaGaribaldi, com 1 casa de alvenaria de 3 quartos, 2 salas, coz., lavanderia,
copa, cOZ., bwc, garagem, R$18.000,00 - nego aceita casa, carro, terreno.
* Chácara com aproximadamente 1.000m2 na estrada Garibaldi com casa de alvo de 70m2 mais alguns ranchos - R$ 20.000,00 nego troca

por casa + central.
* Chácara em Luis Alves, 2° Braço, com área de 139,467,llm2 com água - R$ 25.000,00, neg..

.

GALPÃO
* Galpão na Barra com 709,70m2, 15,10 de frente e fundos, 48,00 de lado esquerdo e 46,00m2 lado direito - R$ 25.000,00 - nego
* Galpão com 463,85m2, terreno com 1.313,OOm2 na Rua João P1anischeck - R$ 120.000,QÖ - nego

TERRENOS
* Terreno no lot. Rodrigues - Vila Rau - R$ 8.000,00 - nego
* Terreno na Rua Lilia A. Oecksler - Ilha da Figueira com 15/40 - 450m2 - R$ 12.000,00 - nego
* Terreno na Rua Irmã ol.eandro com 15/30 - 318,OOm2 - R$ 13.000,09- nego
* Terreno próx. ao CoI. Giardini Lenzi com 18/26 - 468m2 com fundamento para casa de 2 pisos com palnta aprovada naPMJS + 4.000,00
tijolos com 6 furos, l00m2laje piso, 80 sacos de cal, 100 barras de ferro sendo que 40% ferro 4,2, mais água, luz instalada- R$ 13.500,00
-neg,
* 3 lotes na RuaWaldemar Rau com 15/30 - 450m2 sem asfalto - R$ 14.000,00 cada, nego

Venba lotes no residencial Miranda, 10 loteamento com tratamento de esgoto, localizado à Rua Rua

BerthaWeege, próximo ao comércio do sr. Wigando Meier - Lotes à partir de R$ 5.300,00 e vendemos
'

casamista de ótima qualidade com 2 ou 3 quartos - a partir de R$ 21.000,00 - negociável.

...

TERRENOS

I
Ref. 003 - Terreno e/l.540m2 - Pr6x. Scar - Centro - R$ 100.000,00

IRef. 004 - Terreno e/5.184m2 - Rua 199 (Vila Nova) - R$ 100.000,00
ReC. 007 - Terreno cl 85.ooo,oom2 - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$

60.000,00
Ref. 008 - Terreno cl 537,oom2 Loteamento VersalIes (lote n° 053) - R$
15.000,00

I
�:�� Terreno ell2x25,50 Rua Ant�nio Zielmann (Guaramirim)

R$IRef. 038 - Terreno cl 651,50m2 Lote 91 Ana Paula R$12.ooo,oo
Ref. 041 - Terreno

cl5.380'4,
8 cl frente pIBR280 e Rua dos Imigrantes

R$ 60.000,00
ReC. 010· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto Rua

326 José Narloeh R$ 15.000,00
Ref. 037 - Lote n° 086 Loteamento Ana PaulaIll cl casa mista de 70m2

R$ 16.000,00

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

Água R$ 5.600,00 + 38x R$160,oo
Ref. 034 - Lote n° 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x
R$180,oo.
Ref. 035 - Lote nO 176 Loteamento Ouro Verde cl casa de madeira 99m2

R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00
Ref. 036 Lote nO 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00
Ref. 039 - Lote n? 059 Loteamento Constntino Pradi cl 466m2 c/casa

I
mista 66m2 R$ 15000,00

ICASAS
,"

ReC. 017 - Casa mista cl 100m2 - Rua 209 - Francisco Hruschka -

R$ 21.000,00
Ref. 021 - Casa alvenaria cl 75m2 - Ouro Verde (nova) cl
financiamento - IÜ 32.000,00
ReC. 025 -Casa de 60m2 lote n" 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00
Ref. 040 - Casa alvenrra 70m2 Rua Luis Bortolini - Jaraguá

I
Esquerdo R$ 25.000,00 '

'I
Ref. 042 - Casa rnadeira cl 88m2 e uma de alvenaria de 98m2 Rua

Goiás Vila Lenzi R$ 70.000,00 .

Ref. 032 - Casa alvenaria com 95m2 - terreno e/645,OOm2
Loteamento Frede lino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00
Ref. 033 - Casa de Alvenaria 180m2 Ricardo Mass n° 106 Nova

Brasília R$ 80.000,00
COBERTURA

II
ReC. 023 - Edifício Argus com 250,oom2 - R$ 180.000,00

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

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

Jaraguá do Sul � SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI17620J

VENDE:
CASA ALVENARIA: 3 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha, àrea de

serviço, dep. empregada e garagem - CENTRO - R$ 47.000,00
CASA ALVENARIA: 3 quarto, 1 bwc, sala, copa, cozinha, 2 salas,
despensa e garagem. - ,JGUÁ ESQUERDO R$ 18.000,00 + financiamento
CASA ALVENARIA: cl 1 suíte,·2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 bwc,
sala, copa, cozinha - JGUÁ ESQUERDO - R$ 65.000,00
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos 1 bwc, sala, cozinha, sala, copa,
cozinha, área de serviço e garagem - JARAGUÁ ESQUERDO - R$
20.000,00

'

CASA MADEIRA: cl 2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha, e garagem
RIO MOLHA R$ 12.000,00
CASA MADEIRA: cl 2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem
RIO MOLHA R$ 15.000,00
TERRENO: cl 1.500,00 m2 RUAWALTER MARQUARDT R$ 58.000,00
TERRENO: cl 500,00 m2 RESIDENCIAL MIRANDA R$ 7.000,00 a

vista ou financiado.
TERRENO: CI 363,00m2 BARRA DO RIO CERRO - R$ 12.000,00
TERRENO: cl 463,32 m2 VILA NOVA - R$ 26.000,00
TERRENO: cl 450,00 m2 AMIZADE - R$ 10.000,00
TERRENO: cl 750,00 m2 FREDERICO CURT VASEL - RIO MOLHA

R$ 30.000,00
TERRENO: cl 406,00 m2 VILA NOVA - R$ 23.000,00·
TERRENO: cl 377,00m2 - RIO MOLHA - R$ 4.500,00 À VISTA OU.
R$ 2.500,00 entrada + finaciamento

OFERTA
2 computadores Monydata 386 - R$500,00
(cada)
2 Leitores ótico Spectra Physics VS1.200 - R$
750,00 (cada)
1 Leitor ótico Spectra Physics SP 400 - R$

400,00 (cada)
. �.

2 Imprecheq s/teclado - R$ 390,00 (cada)
2 Monitores cl teclado R$ 250,00 (cada)
1 aparelho Fax Panasonie R$ 300,00
1 Estabilizador BK Trusting 3,5 kva (preço a

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

Contato pelo fone: 372-3647

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

372-3090

NSEN

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Casa no

Giardini

Lenzi com

320m:?,
R$ 177.000,00

* Casa no

Giardini

Lenzi com

120m2,
R$ 50.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edit. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 c/ 397,80m2, e/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 o 50% à vista e saldo a combinar.
o Apto. 702 e 801 c/225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada c/ churrasqueira, dep. Empr!lgada, 2 garagens, salão de festas,
piscina o Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edifício Amarillis - Rua Ãngelo TorineIli - Vila Nova

Apto c/suíte + 2 quartos e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada de R$34.500,00 + assumir prestações de ondomínio
de 2,23 Cub's (R$960,32) - término previsto para 03/99

.

Apto elsuíte + 2 quartos e demais dep. sacada c/ churrasqueira - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de
condomínio de 2,23 Cub's (R$ 812,18 o término previsto em 13 meses.

Edit. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - lat da Rua Amazonas (SeAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs

(R$ 1.571 ,84)/mês.
Residencial Tulipa - R. Ângelo Schiochet
o Apto 404 c/ suíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$ 24.000,00 03/99 + assumir parcelas de condomínio de 2,04 Cub's
(R$908,65) o término para abril/2000.
o Apto 301 cl suíte + 2 quartos e demais dependências o Entrada de R$ 24.487,00 + assumir parcelas de candomínio de 2,040
Cub's (R$ 878,50) - Término previsto em 26 meses.

CASAS
- Casa alv. c/ 3 quartos, c/ 180,00m2 o Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. c/ 156,00m2 + sobrado c/ 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 o R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, e/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa
- R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de t65,77m2 c/ suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00

•

o Casa cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Pieolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
o Casa c/120m2, clquartos e demais dependêneis - RuaOlíviaChiodini Pradi- Jaraguá Esquerdo - PróxAzaléia -R$60.000,00.

TERRENOS
- Temos terrenos em locias diversos

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construíça e terreno c/ 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOSICASASJSALAS
- Apto c/ 3 qtos o Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. o BR 280 Guaramirim
- Apto. amplo c/ 03 quartos e demais dep. - R. Bernardo Dornbusch, 590
- Sala cl mesanino � Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício Isabela
- Apto com 3 quartos e demais dependências - Condomínio Amizade
- Galpão Industrial c/660m2 o Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-881'4
.

•
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MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI1667-J

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

.

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

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

Bairro Champagnat.

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

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

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

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da Figueira - R$ II

60.000,00 - Aceita carro.

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

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

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

I.

De Jaraguá do Sul

para
todo o Brasil
- 24 horas

Coleta e entrega a

domicílio

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

- TORNEIRO MECÂNICO

- MARCENEIRO - GERENTE DE VENDAS

( automóveis para Joinville)
.

- DESENHISTA TÉCNICO (têxtil)
- VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS

!
.

(para Joinville)- TÉCNICO TÊXTIL (malharia)

- AUXILIAR DE ENFERMAGEM

(conhecimento em dpto pessoal)

- CRONOANALISTA

- VENDEDOR EXTERNO

(exp. materiais de construção)- TÉCNICO MECÂNICO (formação
TUPY)

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

Recrutamento poro empresas também. Aproveite!
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-4311 ou no

/

Associação Comercial de sua cidade.

Rua Coronel Procópio Gomes de
Oliveira, 246,

Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax: 372-0363 - 371-0091
* Agora com estacionamento

privativo

�
HUMANA
AaSEUOIIIADI 11M

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noit�
de 17/11, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS
DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,

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

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS [TDA. e
HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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FONE: 372-3349

ALUGUEL

DETRA]ES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

MargotAdélia Grubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do 1 °Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.537 de 04-03-1998-
ALCIDES GIACOMOZZI E ROSENITA SCHULZ-

EIe, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Maria Umbelina da Silva, 245, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Dário
Giacomozzi e Tereza Giacomozzi -

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

São Paulo, 126, nesta cidade, filha de Rolando Schulz e Edla Schulz "

EDITAL N° 21.538 de 05-03-1998-
SANDRO VALDIR BOJARSKI E JUREMA NICOCELLI-

Ele, brasileiro, solteiro,metalúrgico, natural de Irineópolis, neste Estado, domiciliado e residente
naRua Paulo dos Santos, 41, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Celso José Bojarski e ValmíGuis
Bojarski. c

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de BeneditoNovo, neste Estado domiciliada e residente
na Rua Lourenço Kanzler, 838, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Osvaldo Nicocelli e Iraci
Nicocelli.

EDITAL N° 21.539 de 05-03-1998
SIDNEI JOSÉ KASMIERSKI KELAINE SPEZIA -

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado -

Ele, brasileiro, solteiro, do comércio, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Alberto Santos Dumont, 210, nesta cidade, filho de Afonso Kasmierski e

Elvira Fischer Kasmierski.

Ela, brasileira, solteira, do comércio, natural deGuaramirirn, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Vereador Victor Bramorski, 250, Guaramirim, neste Estado, filha de Artur Spezia e

Alzira Darei Spezia.

EDITAL N° 21.540 de 06-03-1998

Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste Estado.
ALCIR RAHN E CARLA CRISTINA REINKE -

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da
Luz I, nesta cidade, filho de Curt Rahn e Ilse Drews Rahn,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Pomérode, neste Estado, domiciliada e

residente-em Ribeirão Areia, 1.811, Pomerode, neste Estado, filha de Nelson.Reinke e Irisita
��

,

EDITAL N° 21.542 de 09-03-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado -

MÁRCIO JOEL BARUFI E ROSILENE DALPIAZ -

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Rodolfo Tepassé, 308, Guaramirim, neste Estado, filho de José Barufi e Emilia Paula
Barufi.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliada
e residente na BR-280, Km. 72, 4.030, nestá cidade, filha de Belmiro Dalpiaz e Anilde Dalpiaz.

EDITAL N° 21.S43 de 10-03-1998

Cópia recebida do cartório de Francisco Beltrão, Paraná -

ELOI HORIVAL MACHADO E NEUZA ROSA -

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Campos Novos, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Campo Alegre, 519, Ilha daFigueira, nesta cidade, filho de Walter
Machado e Nilve Machado-

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Dois Vizinhos, Paraná, domiciliada e residente
na Rua Maranhão, 707, Vila Nova, Francisco Beltrão, Paraná, filha de Saturnino Rosa e

Pedrina Rosa-

EDITAL N° 21.545 de 10-03-1998
CRISTIANOMACIEL RAUSIS E THIANA DANIELA BERTOLDI -

Ele, brasileiro, solteiro, assistente comercial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Acre, 389, nesta cidade, filho de Placido Antonio Rausis e Carmen Mirian Rausis

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua JoséMenegotti, 323, nesta cidade, filha de Valdir Bertoldi e RogériaMaria Bertoldi-

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

EDITAL
FLÁVIO TAVARES DA CUNHA MELLO NETO, Tabelião Designado 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:
A.F.R. Informática Ltda, R. José Emmendörfer, 959, cxp 346, nesta
Acearia Frederico Missner S/A, Rod. SC 143, Km 04 do Salto BR 8911, nesta
Alecio Zimmermann, R. Walter Marquardt, ao lado nr. 2522, nesta
Almiro Gramm, Poço D'Anta, Corupá - SC
Cani Com. de Veículos Ltda, R. Adelia Fischer, 164, nesta
Cilena Gomes Camargo, R. Max N. Wilhelm Schmidt, 334, nesta
Comércio de Tintas MC Ltda, R. Procópio G. de Oliveira, 1550, s. 12, nesta
Dilza Gerardt, Bairro Rio Quati, s/nr., Guaramirim - SC
Dirnei Jair Schreiber, R. Expedicionário Gumercindo dá Silva; 161, nesta
Elmo Mathias e ou Iracema, Rod. SC 416, Km 05, nr. 900, nesta
Engenharte Pinturas Ltda, R. Max Wilhelm, 49, nesta

-

Enke & Albuquerque Ltda - Video Arte, R. Reinoldo Rau, 806, nesta
Erivelto Gregorio Batista, R. Joinville, Ida Bride, 173, nesta
Extinsul Com. Assist. Técnica Ltda, R. Prof. Antonio E. Ayroso, 122, nesta
Feia Mayer Ltda, R. Reinoldo Rau, 612, sala 06, nesta
Funilaria Bili Junior Ltda - ME - Estrada Schroeder 1, s/nr. Schroeder - SC
Gilberto Kiatkoski, R. Ribeirão das Pedras, nesta
Impressul Ind. Gráfica Ltda, R. Venancio Silva Porto, 1061, nesta
Jader Luis Santos, R. Francisco Hruska, lot 52, post 78, nesta
Laura da Silva Zeferino, R. Friedrich W. Sonnenhol, nesta
Leoncio Petry, R. Francisco de Paula, 1343, nesta
Liamar Com. Mat. de Const. Ltda, R. Roberto Ziemann, 3608, nesta
Madereira Ruviana Ltda, R. Alvin Maia, s/nr., nesta
Mara A.R.R. Murara, Av. Getulio Vargas, apto. 203, nesta
Maria Solange Ferreira, R. Henrique Marquardt, 671, nesta
Marlon Brandt, BR 280, nr. 130, nesta
Marmilena Refeições Ltda, R. Bernardo Dornbusch, 1637, nesta
Marone Pradella, nesta
Mats. Const. Zonta Ltda, R. João Planinscheck, s/nr., nesta
Mercado Haiduk Ltda, R. José Vicenzi, 878, nesta
Mercado Para Sempre Ltda, R. Manoel Francisco da Costa, 899, nesta
Met. Rico Ind. Com. Ltda, Rod BR 280; A/C Agência, nesta
Met. Rico Ind. Com. Ltda, Rod. BR 280, nesta
Papelaria Cultural Ltda, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 860, nesta
Pré-Moldados Agha, R. Clara Hanernann, s/nr., nesta'
Rekanto Modas Ltda, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta
Renova Ind. Bebidas Ltda, R. Leodato Ribeiro, 81, nesta
Rodrigo M. Garcia, R. Luiz Sarti, 1185, nesta
Rodyffer Alimentos Ltda, R. Walter Marquardt, 2222, nesta
S & S Computer Rep. Sistemas, R. João Marcatto, 40, si 5,6,7, nesta
S.R. Zonta Cia Ltda, R. João Planincheck, 293, nesta
Sergio Taques, R. Felipe Franzel, 52, nesta
Solange Georg de Arruda, R. Alwin Otto, 12, Jd. Centenário, nesta
Tania Marcia Pedrotti Schwinge, R. Estheria Friedrich, 18, apto. 302, nesta
Theobaldo Da Villa Dall Igna, R. Procópio Gomes, 914, nesta
Theobaldo Da Villa Dall Igna, R. Procópio Gomes, 914, nesta
Tingicolor Resinas Sintét. do Sul Ltda, R. Fritz Bartei, 727, nesta
Tingicolor Resinas Sintét. do Sul Ltda, R. Fritz Bartei, 727, nesta
Tissi Com. e Inst. de Mat. Elétricos Ltda, R. Paulo Voltolinik, s/nr., nesta
Tissi Com. e Inst. de Mat. Elétricos Ltda, R. Paulo Voltolink, s/nr., nesta
Transcamila Transporte Ltda, R. Paraná, 386, nesta
Airedin Borges dos Santos, nesta
Decortec Dec., R. Joinville, 1958, nesta
Esquadrias de Madeiras Straub Ltda, R. Clara Hanemann, 587, nesta
Formabor Ind. Com. Art. Bor. Ltda, R. Leopoldo Jansen, 120, nesta
Griffe Aquarius Ltda, R. Reinoldo Rau, 520, s. 1, nesta
Israel Schrauth, R. Otto Kuchembesker, 84, nesta
Liamar Com. Mat. Const. Ltda, R. Roberto Ziemann, 3608, nesta
Mercado Para Sempre Ltda, R. Mal. Francisco da Costa, 899, nesta
Tameier Ind. Com. de Móveis Ltda, R. Alvin Meier, 561, nesta
Neldina Schulz Steinke, R. Pastor Alberto Schneider, 501, nesta
Neldina Schulz Steinke, R. Pastor Alberto Schneider, 501, nesta
Pré-Moldados Agha, R. Clara Hanemann, s/nr., nesta
Sidnei Soares dos Reis, R. Henrique Bortolini, 200, nesta'
Transportes Lupe Ltda, R. 322, s/nr., Ilha da Figueira, nesta
Vilmar Luchtemberg, R. Manoel F. da Costa, 50, nesta
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação,
faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na

Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

JD/Jaraguá do Sul, 11 de março de 1998.
Dton Hoffmann

Tabelião Substituto

-

DEC·LARAÇAO
Declaramos para os devidos fins e a quem possa
interessar que Estofados Krause Ltda. foi citado

indevidamente no Cartório de Protesto por um lapso
do sacador, Serrarias G.R.E. Ltda.

Indaial, SC, 13 de março de 1998.
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Vende-se Chevette
ano 86, dourado
metálico, em ótimo

estado, por 3.800,00.
Tratar Rua Nei

Franco, 472, próximo
.

ao Baependi, ou
371-1098 pl recado.

Vende-se Uno Mille

Eletronic, ano 95,
preto, 2 portas, único

dono, por
R$ 7.800,00.

Tratar 372-1725.

Vende-se Kombi ano Vende-se Gol ano 92, por carro financiado,
82, por R$ 3.500,00 e cor azul metálico, assumo dívida. Tratar

Fiorino ano 85, por por R$ 7.000,00. 372-1835.

R$ 2.500,00. Tratar Rua Ernesto

Tratar 372-2532. Lesman, 393 ou Vende-se Passat
372-3594 após 18h. Pointer, motor 1.8,

Vende-se Parati CL, com rodas esportivas,
ano 96, por R$ Vende-se Escort XR- em bom estado, por

10.000,00, ou troco 3, ano 89, por R$ R$ 4.400,00.
por carro menor 5.800,00 ou R$ Tratar 372-1231 ou

valor. 1.700,00 + 372-3536,
Tratar 372-3004. prestações de R$ Getúlio Vargas, 809.

299,00. Tratar 372-
Vende-se Chevette SL, 4297 cl José. Vende-se Gol ano 91,
ano 89, a gasolina, a gasolina.
por R$ 5.000,00, Vende-se Chevette Tratar 973-9385.

ou troca-se ano 86, cor dourado

por moto. Rua Aguas metálico, em ótimo Vende-seMarajó ano 89,
Claras, em frente estado, por R$ com 5 marchas, troco
caixa da Samae, cl 3.500,00, 2° dono. porpor consórcio ou

Inácio. Tratar 371-1098. carro de maior valor.
Tratar 973-9385.

Vende-se Monza Vende-se Uno 'Mille,
Classic, ano 91, a gasolina, vende-se Fusca ano

ano 93, completo, 2° 40 mil kilometros, 77. Tratar 973-9385.
dono e Kadett GL, vermelho, por R$
ano 94, completo 5.800,00. Vende-se Parati ano

menos ar. Tratar com Denis 86, ou troco por
Tratar 371-5835. pelo telefone consórcio ou carro de

372-6042 ou maior valor.
Vende-se moto XLX, 975-0479. Tratar 973-9385.
ano 87, em ótimo

estado, por R$ Vende-se Corcel II, Vende-se Logus ano

1.750,00. ano 86, por 94, completo.
Tratar 373-0728. R$ }.900,00, troco Tratar 973-9385.

, ,

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

"PNEUMANIA",
A PROMOÇÃO QUE VAI CONTAGIAR Os CARROS DA CIDADE
PNEUS, AMORTECEDORES, M,OLAS E SUSPENSÃO EM GERAL

Vende-se Uno Mille

IE, ano 96, vinho, 2

portas, com 13 mil

Km., único dono, por
R$ 8.500,00.

Tratar 975-1100.

Vende-se moto CG, ano
82, em bom estado, por
R$ 1.000,00. Tratar
975-0419 cl José.

Quer negociar
o seu carro?

o Jornal CORREIO DO POVO
tem a melhor opção.

ANUNCIE NO CADERNO

DE VEÍCULOS

372-33,63

r--------------�-----,
I. CASA DO AUTOMOVEL I
I I
I .. AUTOPEÇAS I
I I
I .. CORREIAS I

: .. ROLAMENTOS :
: Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguä do Sul- SC IIFone: 372-3675 Fax: 371-7157

RIU.,. ..Joi ...."ille ....º 3573
Fo .... e (047) 3711-9822
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Um espetáculo visual
Por mais que a indústria

motociclística lance modelos

superpossantes, o mercado se

mantém mesmo é com os

veículo de baixa cilindrada .

Para ser ter uma idéia dos

números, só a CG Titan J25

aumentar 'sua fatia de

mercado este ano, com

Katana J25c que promete
continuar dividindo espaço
em que a Honda, até então,

.

era absoluta.

A Agrale também está
da Honda é responsável por � procurando esse mercado
mais da metade das motos de lançando a Legions J25c. A

fabricação nacional comerci
alizadas no país.

Daelin lançou no início do

ano, uma JOOc chamada
A Suzuki com certeza irá Altino.

o protótipo Future Sport ES 21

Vigaro 1.100, a maior da Yamaha A

As 'montadoras apostam a

maior parte das fichas nesse

mercado. Tanto que, o maior

número de lançamentos se

SI
scooter elétrica e a Agrale
tentou fazer uma versão

offroad, mas que trilheira só

tem o nome - Dakar, além de

concentrou no segmento de uns pneurinhos cravo

scooters, como a Agrale colocados em uma scooter

entrando com cinco modelos, comum. Paralelamente, as
I

a Honda, Brandy, Yamaha e empresas investem em alta

até Kawasaki apostando tecnologia, tornando-se cada
\

nesse mercado. vez mais sofisticados seus

A Peugeot, em parceria modelos de alta média e até

com a Sundow lançou uma baixa cilindrada.

371·2999
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

I

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

Regata Moto
,gua�dI()/V':h4

* Serviços autorizados RONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis

\_

* Financiamentos

\J ,I A ç À O

CtfNARrN�O

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
,

o/J!ßJ @)rg ���m�lbO��@o
Fil!:
Jarc

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A querida Leila Fugel recebe os parabéns da familia . e dos amigos, nesta
segunda-feira (16), quando estará comemorando mais um ano de vida

r:;r A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer confirma para o dia 8 de

maio, noGinásio de Esportes ArthurMuller, a segunda edição do Festival Estudantil
daMPB. A organização do evento está trabalhando com afinco para atingir o mesmo
sucesso alcançado no ano passado.

E� �'NT"N'R

........

B
...-

Rua Marina E
Frutuoso, 180 BFone/Fax: 372.3306 q:::

Jaraguá do Sul· SC �CADi

E i'l\ J-\- -
I

- - - C t 1'1
JOINVILLE
I G.N.e. eine Muel/er J: Titanic.

Horários: 14h, I7h45, 21 h30 (sexta a domingo). I3h30, I7h 15,

I
2Ih (segunda à quinta).
G.Ne. eine Muel/er 2: Gênio Indomável.
Horários: 14h, 16h30, I9h, 21h15.
I G.Ne. eine Muel/er 3: Melhor é Impossível.

I
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

BLUMENAU

I eine Neumarkt J: Titanic.
Horários: 13h30, 17h, 20h30.

I G.N.C. Cine Neumarkt 2: Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21 h30.

I G.N.e. eine Neumarkt 3: Melhor é Impossível.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I
G.N.e. eine Neumarkt 4: Gênio Indomável.
Horários: I4h30, 17h, 19h30, 22h.
G.Ne. eine Neumarkt 5: Ou Thdo ou Nada.

I Horários: I3h30, I6h, 18h30, 21h.
G.N.e. eine Neumarkt 6: O Homem que Fazia Chover.

I Horários: 15h, 17h30, 20h.
- Programação válida para o período de 13 a 19/3.

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

Jaraguá do Sul, 13 de março de 1998 - CORREIO DO POVO - 7

Rua Bernardo
I

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Titanic, Cefine Dion

(Let's Talk About Love), Axé Bahia 98 e Banda

Eva (Ao Vivo). Principal lançamento: Eric
Clapton (Pilgrim).

l-tliitm
CORRETORA DE SEGUROS

BOL-\tiqL-\e
Leila Denise

* TrajesSociais e Sport
* Modinha

o sucesso do disco The Dance, do Fleetwood

Mac, deu um sopro de vida para a carreira de seus

integrantes. Quem resolveu retomar a estrada com

todo pique é a cantora Stevie Nicks. A loira saiu em

turnê pelos Estados Unidos, coisa que não fazia há

um bom tempo. Além disso, a Atlantic está

planejando lançar uma caixa de três CDs, chamada
Enchanted. O pacote traz dois discos com as faixas

mais representativas de Nicks e o outro vem com.

lados B'de compacto, participações especiais e outras

raridades. O novo álbum solo da cantora está previsto
para sair na metade deste ano pela Reprise. (Shop
ping Music)

I
I

371-3633
Procópio Gomes, 481

I
I

N I V E R
) Vivian Schmöckel Buerger (13/3),

Fabiane K. Schmitt (14/3),
Giuliano Donini (14/3), Fábio
Müller (15/3), Leila Fugel (16/3),
Sandra Viero (17/3), Schirley C.
Kanzler (17/3), Magali M. Papp
(18/3) e Sandra K. Ristow (18/3).

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

I
\.. .J

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

I

I
PROCESSO DINÂMICO

E PERMANENTE
NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

I

I

�.;4�

��
��

.1'. ß1etJ/Sß 4540
�,.

("

'WIZARD
®

IDIOMAS

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

Rua Ângelo Schiochet, 144
(Próximo ao Beira Rio)
Fone: (047) 371-3153

Fone: 371-8024
Av. Getúlio Vargas, 99
Centro - Iaraguâ do Sul

/
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REGISTRO DE MEMÓRIAS

Formação Histórico Cultural de Iaraguâ do Sul
Iaraguâ do Sul - No

último dia 5 de março, às
20 horas, realizou-se no

Salão Nobre da Ferj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense)
importante solenidade

que congregou, numa

conjugação de esforços, a
Prefeitura, através da
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, Museu
Emílio da Silva, Arquivo
Histórico Eugênio Victor
Schmöckel e aprópria
fundação, pela Coorde

nação de Pesquisa e Ex

tensão, pelos coordena

dores, porparte da PMJS
- Sílvio Celeste Bard, Al
cioní Macedo Canuto,
CláudiaMaria Costa Cor
rêa e Egon Lotário Jagnow
e porparte da Ferj, 'os co
ordenadores Carlos Cezar

Hoffmann, Marisa Tensini

Kaufmann, Rose Vasel e

Vânia Maria Amaral da
Silveira.

O objetivo. era a For

mação Histórico Cultural

,QI.entrO' Ú.e QIultura .J\l.emfi
oe Jjaraguii úO' �ul

Boletim Informativo
Boas notícias vêm do Centro de Cultura Alemã de

Jaraguá do Sul. A primeira delas é o primeiro baile que
o centro irá promover no próximo dia 24 de abril na
Recreativa da Marisol. Será um baile típico. Aguardem
mais informações.

Atenção! O horário de atendimento do centro

mudou. Passa a ser das 8h30 às llh30 e das 14 às 20

horas, de segunda à sexta-feira, e das 8 às 12 horas,
aos sábados. A partir de abr-il, o centro também
estará aberto um domingo ao mês para atendimento
ao público e associados. Oportunamente
divulgaremos qual o domingo e o horário.

de Jaraguá do Sul - Regis
tro de suasmemórias.
Durante a cerimônia

houve a entrega de certifi
cado aos alunos partici
pantes do Projeto de
História Oral, e entrega de
placas alusivas aos entre

vistados da I" etapa do
acimamencionadoprojeto,
naspessoas seguintes: Au
rélia Henschel Dorn

busch, Álida Vitória Rudge
Grubba, Cassilda Verbin
nen Freiberger, Eggon
João da Silva, Eugênio Vic
torSchmöckel, Ferdinando

Piske, FernandoA. Spring
mann, Hilda Baumann,
Joaquim Piazera, Loni

Emmendoerfer; Waldemiro

Mazureehen e Lauro Bra

ga.
A solenidade contou

com grande presença de

professores, alunos, entre
vistados e convidados.

Cumprimentos por esta
iniciativa salutar maneira
de resgatar a história e

cultuar o passado. A nos

sa historia.felizmente, não
se perde na noite dos tem

pos. (EVS)

Há ainda algumas vagas para aulas particulares de

alemão. "Deutschlernen macht Spass und Freude.
Besuchen Sie unseres Centrum. Wir stehen Ihnen zur

verfügung, um gewünschte Auskunft zu geben !."

Aguardamos sua visita e prazeirosamente dar-Ihe-ernos
I

as informações desejadas.

Mais uma vez divulgamos o endereço do centro:

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638 (entre
a Pizzaria Caneri e Bar e Restaurante Cowboys).
Telefones para contato: 372-9035 com Bethe ou 372-
1300 com Egon.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Nós todos precisamos uns dos outros!
sentadas. É tudo tão fácil,
cômodo, que não precisamos
mais nos esforçar para nada.
Ern compensação, tornamo'
nos apáticos, desesperançosos,
deprimidos, e individualistas.
A igreja cristã, estruturada no

mandamento do amor, deve

ser um lugar onde as pessoas
saem de seus casulos e

aprendem a ser solidárias. Não
vivemos sozinhos. Precisamos
uns dos outros e todos

precisam de nós. Desenvolver
este amor é um desafio
constante, que requer esforço
para descobrirmos novas

formas de nos relacionarmos
com as pessoas que convivem
conosco na família, na

comunidade, na sociedade.
Somos enquanto no,S

relacionamos.
Marta Moura Streppel

Há urna linda fábula que
fala de urna garotinha que
estava correndo pelos prados,
quando viu urna borboleta

espetada em um espinho. Ela
a soltou e a borboleta voou

para longe. Depois, voltou
transformada numa linda fada.
"Por sua bondade", disse a

fada à garota, "vou conceder
lhe o seu maior desejo". A
menininha pensou e

respondeu: "Quero ser feliz". -

A fada sussurrou algo em seu

ouvido e desapareceu. A
menina crescia, e era a pessoa
mais feliz do mundo. Quando
lhe perguntavam sobre o

segredo de sua felicidade, ela
sorria e dizia: "Eu escutei urna
fada boa". Quando ela ficou

velhinha, os vizinhos ficaram
temerosos de que elamorresse
e levasse consigoo segredo da

felicidade. Imploraram-lhe,
então, que lhes falasse o que
lhe dissera a fada-A amável
velhinha sorriu e falou: "A
fada me disse que todas as

pessoas, por mais seguras que
possam parecer, precisam de
mim!"

Nós todas precisamos
urnas das outras!

"Estas coisas vor ordeno:
amai-vos uns aos outros".

(João 15.17).
Pesquisas feitas mostram

que alegria verdadeira e

profunda e sucesso na vida
estão diretamente relacio
nados com nossa capacidade
de nos relacionarmos uns com
os outros, com determinado

grau de comprometimento,
profundidade e amor. A

experiência nos faz ver que os·
nossos maiores medos,

estão as duas vidas e o

noticiário das 11 horas (a
l

novela das sete). com

interrupção constante para os

comerciais". Ern vez do que
nós dizemos, do que os nossos
filhos dizem, vale o que
dizem os artistas da TV! Nós

não damos mais risadas com
o cônjuge, yom os filhos.

"Toda a graça vem pulando
para fora do.tubo (TV), e nós
rimos dela juntos". E Lois

Wyse contin_ua dizendo:

"Quanto mais evitamos falar,
mais passivo o relacio
namento se torna. A
televisão nos permite passar
pela vida com o mínimo de

conversa. E quanto menos

falamos com o cônjuge, com
os filhos, mais difícil se torna
falar". Estamos vivendo a

geração das pessoas

ansiedades, sentimentos de

solidão e até mesmo doenças
mentais são causados por
nossa falta de habilidade para
viver em harmonia com os

outros. Não nascemos

sabendo de tudo. Aprendemos
no decorrer da vida. Somos os

mestres das gerações futuras.

É importante aprender novos
padrões de relacionamento

que nos conduzam ao

crescimento, à paz, à

esperança, à coexistência
amorosa. Lois Wyse escreveu
um livro muito especial de
poemas com o título

"Diálogo, de amor". Nessa

obra, ela fala da televisão

que está ajudando a matar a

comunicação entre casais,
pais e filhos. Lois diz assim:
"Ern vez de duas vidas

preenchendo urna sala, láAcervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veio ao

mundo, no

dia 4 de

março, Lucas

Bernardo, ele

é filho de

Nelson e

Elena Marcia

G. Prochnow

NASCIMENTOS
1/3/98 - Andressa Adélia Meldola

2/3/98 - BiancaLuiza Salomon

2/3/98 - João Felipe Vargas de Souza
2/3/98 - Alan Lima

•

2/3/98 - Lucas Adelar Klak:

2/3/98 - Marcelo Alessandro Dias da Silva

2/3/98 - AmandaNeujorks Narloch Emmendoerfer
2/3/98 - Gabriel Gustavo Tecilla

3/3/98 - Edinice Gesner

3/3/98 - Daniel Pereira
4/3/98 - Ana Carolina Glacheck

4/3/98 - Luan Valério Ferreira

4/3/98 - Maria Eduarda Fontana da Silva

5/3/98 - Mariê Luiza dos Santos Toniotti

5/3/98 - Gabriela Ziehlsdorff

5/3/98 - Bruno Henrique Farias

6/3/98 - Jaqueline Alessandra de Gasper
6/3/98 - Thayná Avaliano Lírio Teixeira

6/3/98 - Maira Aparecida de Oliveira

7/3/98 - Sabrina da Silva Farias

7/3/98 - Eduardo Odorizzi Nunes
7/3/98 - Luan Otávio França
7/3/98 - Guilherme Machado

8/3/98 - Ana CarolinaWolter ,_"

�.=,,,
• 8/3/98 - Thiago Francener '- �_ .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

•

•

•

•

•

.,
•

•

•

•

00 Jornal CORREIO DO POVO abre espaço
para os "baixinhos". Trata-se desta página

especial dedicada às crianças na faixa
etária entre zero a 12 anos.

O objetivo é divulgar a futura geração de

jaraguaenses, oportunizando aos

"corujões" uma homenagem aos

pimpolhos.
Os pais poderão utilizar o espaço para
fotos dos filhos em eventos especiais,

momentos descontraídos ou em

cerimônias, onde se destacaram, bem como

em aniversários.

As fotos com os dizeres deverão ser

enviadas ou entregues na redação do

Jornal CORREIO DO POVO, Rua Walter

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,
Jaraguâ do Sul.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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opassamento de Irmã Silésia
Iaraguâ do Sul -

Repercutiu na comunidade
local o falecimento de um

membro de tradicional

família de nosso Muni

cípio.
Referimo-nos a Luzia

Franzner, nascida em 10-

9-1914, emMassaranduba,
então distrito de Blume

nau, neste Estado.
Desde cedo revelava

pendores para a vida

religiosa e, com a vinda da

família, emmarço de 1918,
para Jaraguá do Sul, aos
sete anos passou a

freqüentar a Escola
Paroquial "São Luiz", que
posteriormente se

transformou no atual Colégio
Divina Providência.

.

Sempre aplicada, aos 16

anos ela seguia para

Florianápolis como juvenista.
Perseverando nos seus

estudos, em 10-1-1934, entrou
para o Postolantado da

Congregação das Irmãs da
Divina Providência, ocasião em

que recebeu o nome de irmã

permaneceu por 20 anos.

Em julho de 1992, já
com a saúde abalada, foi
transferida para a Casa de

Repouso das Irmãs Divina

Providência, em Floria

nópolis, onde veio afalecer
no último dia 6, após longa
enfermidade.

O corpo foi velado na

. capela do Colégio da
Divina Providência, nesta
cidade, commissa de corpo
presente na Igreja Matriz

.
São Sebastião, sendo dada
à sepultura no jazigo da

Congregação
-

Divina

Providência, no Cemitério

Municipal-Centro.
A extinta irmãSilésia era

filha de João e Verônica Petry
Franzner, deixando os irmãos

Maria, Clemente, Quiliano (in
memoriam), Affonso, Silvino,
Urbano, Cleto e Bernadete.

O CORREIO DO POVO,
respeitosamente vem de

apresentar os seus sentimentos
de pesar aos familiares e à

Congregação das Irmãs da
Divina Providência.

Silésia.
Cinco anos após, em 1939,

fez os votos perpétuos,
passando a trabalhar nos

Colégios da Congregação de

Laguna, Itajai, Blumenau, São
Bento do Sul, Florianópolis,
Lages, Rio Negro, Tijucas, São
Francisco do Sul, Tubarão,
Joinville e por último em

Jaraguá do Sul, onde

AGRADECIMENTO
A família da Irmã Silésia Franzner, agradece sensibilizada aos parentes,

amigos e conhecidos que enviaram flores, coroas e acompanharam a extinta até a

sua última morada.

Agradece em especial as Irmãs, ao Padre e funcionários da Casa de Repouso
Divina Providência, em Florianópolis, as Irmãs do Colégio Divina Providência
de Jaraguá do Sul, aos Padres da Paróquia São Sebastião e eterna gratidão à Madre

Superiora do Provincialado da Congregação Divina Providência "Irmã Elizabeth".
A família convida amigos e parentes para a Missa de Sétimo Dia que será

celebrada na próxima sexta-feira, dia 13/03/98, às 19 horas, na Igreja Matriz
São Sebastião.

Desde já antecipa agradecimentos pela participação de todos em mais este ato

de fé cristã e carinho à nossa querida Irmã Silésia.
\

Fone: (047) 371-0091

Fone/Fax: (047) 371-

0363

Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira,

246

. Jaraguá do Sul - SC
* Agora com

estacionamento

privativo

INTERCLUBES: estivemos no dia 6 de março em São

José dos Pinhais, Paraná, participando de reunião
interclubes, num encontro de companheirismo muito

proveitoso. Lá, ouvimos palestra sobre transplante de

órgãos e, vários companheiros nossos revelaram outras

qualidades, como cantor, truqueiros e reticências.

PROJETO GUARAMIRIM: Rotary parabeniza o

prefeito Antonio Zimmermann, pela adesão assumida
publicamente na quinta-feira, na proposta de implantar o

Projeto e Plano Estratégico de Guaramirim 2020.
Entendemos que esta decisão vem ao encontro da maioria
das lideranças guaramirenses e também da oportunidade do

Município crescer e projetar-se de forma ordenada e

planejada. É somente através da união entre o Poder Público
e a sociedade civil organizada que se consegue de maneira
mais eficaz os objetivos. A adesão do senhor prefeito foi
ratificada na imprensa. Resta-nos agora iniciar o trabalho,
isento de qualquer paixão, commuita seriedade e com amaior

representatividade possível. Também já temos a adesão do

Legislativo que, através do vereador Ivaldo Kuczkowski, fez
a indicação na Câmara.

PALESTRA DE SCHUSTER: muito proveitosa a

palestra sobre meio ambiente proferida porWerner Schuster.
Na ocasião, concluiu-se que o aterro sanitário é uma

necessidade e com maior economia se instalado para atender
toda a microrregião. Quanto ao local de implantação este !

caberá aos técnicos e não uma decisão política. A reciclagem
do lixo é também necessária para alcançar a meta, uma

. mudança de cultura é imprescindível, passando pelo processo
da educação ambiental, no sentido amplo. Esta questão o

Rotary de Guaramirim levará para a Conferência Distrital,
para que a proposta seja levada ao governo federal. .

PADRE ADEMIR: Rotary louva o padre Ademir,
vigário da Paróquia Senhor Bom Jesus, pelas mensagens
nas suas pregações. É momento de ação, através de

pensamentos novos, diante das mudanças rápidas que
estão acontecendo. Todos temos que nos transfigurar para
que não caiamos na exclusão. Temos que nos

conscientizar que ser excluído da comunidade por
exclusão é falta grave. O momento é de fraternidade e

educação, e pata que isto conteça é preciso que comece

na própria família, com a atuação e responsabilidade dos

pais.

PASTORA EVANICE: Rotary deseja boas-vindas

para a pastora Evanice Adriana Beise, da Igreja
Evangélica Luterana; que substituiu o agora pastor
Sinodal Waldir Schubert. Desejamos também ao pastor
Waldir sucesso no novo posto que ocupa na igreja e para
a pastora Evanice que tenha um grande trabalho em nosso

meio e possa contribuir cristãmente com a nossa

comunidade para que haja maior união e participação.

PALESTRA TRANSFERIDA: a palestra que
aconteceria neste dia 12 de março com Gilmar Moretti,
sobre o Projeto Jaraguá 2010 e Plano Estratégico, foi
transferida para outra data, em virtude da posse da

diretoria da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do sei (Acijs), com a presença do governador Paulo
Afonso. Serei agendada uma nova data e convidados os

poderes públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário,

associações, entidades organizadas e partidos políticos .
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Rodeio Lembrança do
Velho Pai · Vencedores

Gaúchos + alemães =Amizade
A Sociedade Amizade

realizou neste sábado,
em sua sede social, um
baile com o conjunto
gaúcho "Grupo Ro

deio ". Baile bonito,
gaiteiro de primeira
linha, hospitalidade e

simpatia, enfim, tudo

digno de uma sociedade
formada por pessoas

que fazem por merecer

o nome "Amizade". Os
tradicionalistas gaú
chos também têm como

grande lema a "Inte-

Prova Surpresa - Luciano - Laço Dourado

Laço Individual- Fritzke - Unidos da Tradição
Bandeira no Tambor Adulto - Metcha - Laço de Ouro

Bandeira no Tambor Infantil - Chico - Laço de Ouro

Laço Infantil - Tiago - Marca Passo

Laço de Duplas -Tto e Wilson - Querência Tia Marta
Laço de Patrão - Clovis - Invernada do Matungo
Rédea Adulto - Gerson - Recanto dos Cavaleiros

Rédea Infantil - Maicon - Chão de Potro

Tambor Infantil - Maicon - Chão de Potro

Tambor Adulto - Valmor - Chão de Potro

Laço Infantil apé (até 9 anos) - Nailson - Laço de Ouro

Laço Infantil a pé (9 a 15 anos) - Adam - Armada Colorada

Udo Voigt e Rudolfo Gesser, no baile gaúcho,

\

gração e Amizade", que acontecem nos bailes, rodeios e cavalgadas, durante
nossas andanças e campeiradas.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho, sentindo-se lisonjeado com a

promoção, agradece a Sociedade Amizade pelo espaço cedido à nossa cultura.

Embelezando a
noite de sábado,
agatinha
Darlanede
Moraes tevepelo
menos três bons
motivos para

.

bem comemorar

o aniversário:

rodeiaço do
r

, Piquete
Lembrança do

VelhoPai,
vestido novo e o

Grupo Rodeio
para animar a
valsa campeira
.para a
aniversariante

Os dois aniversariam este mês, Sandro Rogério Wille (l2)
e Cristiane Haffermman (l8). Conforme registra estafoto,
"os dois" estavam no baile gaúcho da Sociedade Amizade.
Desejamos que "os dois" tenham motivospara manter este
sorrisopormuitos emuitos anos. Feliz aniversário aos dois

Agenda gaúcha
20/março às 19 horas - Treino de Laço noCTG Laço Jaraguaense
Zl/março - Baile com "Os Garotos de Ouro", no Vieirense
4/abril às 16 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
4/abril- Baile com "Fogo de Chão", no CTG Laço Jaraguaense
4 e 5/abril- Rodeio Vaca Parada - HerançaGaúcha - Guaramirim
24/abril às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
S/maio às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
10 a 12 de abril- Rodeio - CTG Garrão de Potro - Joinville

, 17 a 19 de abril- Rodeio - CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
14 a 17 de maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

"Os Garotos de Ouro" em Jaraguá do Sul
Baile de formatura como conjunto Os Garotos de Ouro, no Vieirense, dia 21 demarço.

Informações/reservas: 372-2290 com Robson

� I

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 1998
)

10 anos servindo qualidade
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC
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RESGATANDO A MEMÓRIA

A agonia do eucalipto
Telefona-me o fiel guardião

do Arquivo HistóricoMunicipal,
Egon Jagnow, para me passar
uma notícia-bomba: um raio

atingiu um quase centenário

eucalipto, às margens do Rio

Itapocu, que foi tombado e,

agora, está em agonia, localizado
nos terrenos de Eggon João da
Silva e Werner Voigt, a dupla do

tripé da sigla Weg.
Egon, o Jagnow, usando da

faculdade que lhe é conferida,
ordena: "O senhor que conhece

a história está intimado a

escrever um artigo"!
Pois é! É o preço que a gente

paga pelo patronato!
Dirijo-me para o local, e de

longe se nota que o eucalipto
começa a secar. Uma pena!
Fazemos a foto para documentar.

A história desta árvore perde
se nos albores deste século.

Segundo o livro do mestre

Emílio da Silva, em seu livro, à
página 261, informa que Georg
Horst, em 1907, compra de

Domingos Rodrigues da Nova

Júnior, um terreno, onde constrói
sua casa em estilo enxaimel e

meio sobrado, i�stalando ali a

primeira farmácia, que de
nominou de "Stemapotheke" e a

nacionalização a batizou de
"Pharmacia Estrella". Desneces
sário dizer que foi um avanço na

cidade que nascia.
Sendo o eucalipto da família

das mirtáceas, com propriedades
medicinais, podia ser-lhe útil, ao
mesmo tempo que ajudava a

secar o terreno muito úmido.
A árvore cresceu e,

cumprindo a sua missão, passou
também a ser a testemunhamuda
do que se passava ao seu redor.

Hoje, com o asfalto

passando ao seu lado, ninguém
tem tempo para olhar o belo

espécime que foi muito
'admirado no passado e pela sua

imponência. A própria natureza
ficou desfalcada com o raio que
a pàrtiu.

Na década dos anos quarenta,
ao lado do Novo Hotel, uma casa
residencial da sra. Otilia Tiegs,
transformava seus aposentos
numa república de solteiros que
vinham ajudar na construção da
cidade dos dias de hoje, e muitos
aqui casaram, fixando-se
definitivamente. Eram os filhos
da Tante Otilia.

Jaraguá emancipada em

1934, adquiria foros de cidades.
Em 1944 inaugurava-se a nova

Estação Férrea e a Rodoviária,
dividindo no meio o "Jardim

Leônidas Herbster". E o

eucalipto presenciando tudo ...
Viu, por exemplo, o

Augusto Hermes Schmidt,
gerente da filial da firma

Jordan, de Joinvi lle, os

advogados Arquimedes Dantas
e Príamo Ferreira do Amaral e
Sil va, que casando, davam

lugar ao fiscal Henrique de
Arruda Ramos, ao ten. Olavo

Reck, delegado de polícia, o

Osmar Duarte, escrivão da

delegacia e este escriba,

que afundou, sem alcançar a

cidade balneária de Barra

Velha, mas que deve ter vibrado'
pelo feito da Macaca II, que
levou o advogado ao seu

destino. Eugênio José da Silva,
em 1982, me passou uma

fotografia, ele navegando com

uma vela desfraldada, em que
faz referência ao eucalipto, que
fica à mostra, anotando o seu

diâmetro: dois metros.

Lamento que seja sacrificado
o eucalipto que a própria

Eugênio Victor Schmöckel,
contador e economista, para
fazer sociedade com o

deputado Arthur Müller.

Quantas tardes ensolaradas e

quentes, levaram eles a

procurar o rio para um banho

refrescador, infelizmente
transformada numa cloaca,
graças ao mal-orientado

progresso da cidade, preço por
demais alto que todos pagam,
para desfrutar do título de
cidade de melhor qualidade de
vida em Santa Catarina.

O eucalipto também deve
ter assistido, nos anos 50, uma
partida gloriosa do dr. Murillo
Barreto de Azevedo,
embarcado na sua Macaca I, .

.

natureza ajudou a destruir num
momento tempestuoso.

Contudo, perseveramos no

culto à natureza, e lembro do

professor Augusto Alberto Neto,
em seu livro "Reflexões e

devaneios": Corte! ... Queime! ...
Destrua! ...

"E o panorama será um

fantástico 'show da vida': Você,
o sol escaldante, a terra seca, o

deserto ...
Tudo muito lindo! Você

será um grande astro! O
último herói, respirando as

penúltimas partículas de

oxigênio no derradeiro

princípio do fim".
Plantemos novos eucaliptos

em sua homenagem! (EVS)

Italiano
de Jaraguá do Sul

LA LEGGE DEL NATO
STANCO

1 ° - Il lavara é fatica;
2° - Si nasce stanchi e si vive per riposare;
3° - Ama il letto tua come ti stesso;

4° - Riposa il giorno per dormire a la notte;

5° - Se vedi chi riposa, aiutalo;
6° - No fa re oggi quello ehe puoi fare domani;
7° - Nella vita cerca di fare poco e quel poco
fallo fare agil. altri;
8° - Quando ti viene la voglia di lavorare,
mettiti seduto e aspetta ehe ti passi;
9° - Di troppo riposo non é mai morto

nessuno;

10° - Se il lavara é salute, viva la malatia.

P.S.: Per evitare di affaticarsi troppo si

consiglia de leggere la presente lentamente,
o meglio ancora, di farsela leggere.

LA LEGGE DEL CAPO
1° - Il capo ha ragione.
2° - Il capo ha sempre ragione.
3° - Nella improbabile ipotesi ehe un

dip endente avesse rag ione, entreranno

immediatamente in vigore gli art. 1° e 2°.

4° - Il capo non dorme, riposa.
5° - Il capo non mangia, si nutre .

6° - 11 capo non beve, degusta.
7° - II capo non é mai ritardo, é stato

trattenuto.

8° - Il capo non legge maz ii g iornale in

ufficio, si tiene informato.
9° - II capo non famil iarizza con La

segretária, la educa.

10° - Chi entri nell'ufficio dei capo con idee

proprie deve uscirne con quelle dell capo.

11° - Il capo pensa per tutti.

12° - Piú si pensa come ii. capo,
carrtera.
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VIDAARTIFICIAL
A Igreja Católica apóia o desligamento de aparelhos que mantém

artificialmente a vida de pacientes irrecuperáveis, informou o arcebispo de

Fortaleza, d. Cláudio Hummes, à comissão especial que prepara a

reformulação do ·Código Penal. O desligamento (eutanásia) deixará de ser

crime. A Igreja defende que não há necessidade ética do que se chama

excesso terapêutico. Segundo a CNBB, excesso terapêutico seria o uso de

equipamentos e terapias, a altos custos, para prolongar sem esperança os

sinais vitais de quem já não tem condições de sobrevivência.

Márcia de Oliveira recebe as flores de março, quarta
feira (18), quando comemora aniversário

Da nova geração, Sandra M. Vieira será cumpri
mentadissima na terça-feira (17) pela idade nova

Osny e MarleiMatheussi curtiram Carnavalno Clube
Atlético Baependi

Giovane Demarchi e Aliane Karsten na "Noite do

Azul e Branco", no Baependi

FESTA
COMUNITÁRIA

A comunidade São José, do Bairro
João Pessoa, promove amanhã (14)

e domingo (15) sua tradicional
festa, com serviço de bar e

cozinha, strudel, jogos e música ao

vivo. Missas, sábado às I7h30 e

domingo às 10 horas. Vale a sua

participação.

BODASARKA
o casal Jair e Dacyra Modro

Silvano comemorou, no último dia
24 de fevereiro, Bodas de Prata. Os
25 anos de vida matrimonial foram

comemorados ,com boni ta festa

para familiares e convidados, no
CTG Laço Jaraguaense. O ato

religioso foi celebrado pelo padre
Carlos Stroebel.

A Arka Nacionais e

Importados, do amigo Luiz
Nicolodelli, tem sugestivos
presentes para todas as .

ocasiões, e variedade em flores

e plantas artificiais, que podem
ser adquiridas no atacado e

varejo. E muitas novidades

para a Páscóa.
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A

Enio PadllhaPilho
Atitude

Quero convidar cada um de vocês a fazer,
comigo, uma reflexão importante:
Quantas escolas freqüentamos na vida, desde

o jardim, o prézinho, o primeiro grau, segundo grau,
a faculdade?

Quantos cursos nós fizemos na vida? Marketing,
Auto-ajuda, Comunicação e Oratória, Técnicas de
Administração, Vendas ...
Quantos livros interessantes passaram pelas

nossas mãos ?
E quantos desses eventos fizeram, realmente,

alguma diferença?
Você ainda se lembra da última vez que um

curso ou um livro ou uma palestra teve o poder
de promover uma transformação verdadeira na

sua'vida. A últimovez que você assumiu um novo

comportamento em função de um livro lido ou de
um curso feito.

Eu ti. há alguns meses, um livro muito famoso,
de um autor que, por onde passa arrebata.
multidões: "O sucesso não ocorre por acaso" de
Lair Ribeiro. Trata-se de um livro excepcional, não
por dizer alguma novidade maravilhosa, mas por
juntar muitas coisas conhecidas de uma forma

inteligente e criativa, sintetizando coisas e, de uma
certa maneira, formalizando novas regras
fundamentais.
Quando eu terminei o livro eu me perguntei: por

que tanta gente leu este livro, adorou o livro, elogiou
I o autor, recomendou para os amigos ... mas
continuou. fazendo as coisas e vivendo a sua vida
exatamente como sempre tinha feito antes?

E quantos cursos excelentes existem. Cursos que
são ótimos, reconhecidos," extremamente
i,mportantes. Mas o que acontece com as pessoas
que fazem o curso, seis meses após a sua

conclusão? Nada! Tudo volta ao "normal"
Existe uma inércia muito grande nas pessoas.

Uma tendência a continuar agindo da mesma

maneira, independentemente da consciência de

que existe um caminho mais interessante. Esse é
o grande mal que precisamos combater primeiro,
dentro de nós.
Quando iniciamos a leitura de um livro ou quando

nos inscrevemos em um curso, raramente
acreditamos que aquilo pode, realmente, fazer
alguma diferença. Fazemos o curso sem a intenção
sincera de alterar alguma coisa na nossa vida.
Lemos o livro sem entrar nele e sem permitir que ele
entre em nós.

Pense nos seus amigos e conhecidos. Pense em

quantos cursos, palestras e seminários eles já
participaram. E diga: na sua opinião, os cursos

fizeram alguma diferença?
Essa é a reflexão que está proposta. Esta é a

proposta que está colocada: vamos todos

participar das coisas da vida com a sincera

intenção de modificar alguma coisa a nela. Com
o sincero propósito de que, se alguma coisa boo
existir, ela será realmente incorporada ao nosso dia
a-dia, ao nosso comportamento, à nossa maneira
de ver o mundo e de reagir frente aos problemas
que aparecem.
Amém.

Caixa postal191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620
.

Portaria restringe 'acesso de
menores aos locais públicos
---------------------------------

Medida foi tomada pela juíza da Infância e Juventude, Sônia Maria Mazzetto
Moroso, da Comarca de Guaramirim

Guaramirim - A

juíza da Infância e

da Juventude, Sônia
Maria Mazzetto Mo
roso, baixou portaria
restringindo ,O aces

so de crianças e a

dolescentes aos

locais de diversões

públicas. A portaria
02/98 foi publicada
em 16 de fevereiro e
tem volldode tam
bém sobre os mu

nicípios de Schroe
der e Massarandu
bo. além de
Guaramirim, que é a
sede da Comarca.

A portaria proíbe
a entrada de cri

anças e adoles
centes com idade
até 16 anos em Ação: "PorIatia atende ao pedido dos pais"
bailões, boates, dis
cotecas e estabelecimentos
do gênero, e exige que os

jovens com idade entre 16
e 18 anos estejam acom

panhados dos pais nesses

locais, após às 23 horas,
Está proibida também a

venda de bebidas olcoóll-.
cas e a entrada de meno

res desacompanhados dos
pais em estabelecimentos

que explorem jogos ou di
versões eletrônicas, Meno
res com idade entre 12 e 18
anos só poderão ficar nes
ses estabelecimentos até
às 18 horas.

De acordo com a por
taria, nas sextas-feiras, sá
bados e vésperas de feria
dos, os adolescentes com

idade entre 16 e 18 anos

poderão permanecer até
às 23 horas, E não será per-

Prefeitura destina recursos ao Froagro
Jaraguá do Sul - A Se

cretaria de Agricultura e

Meio Ambiente está
aguardando autorização
da Câmara de Vereadores

para encaminhar dotação
ao Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento Rural -

Froagro. O Fundo, instituído
no ano passado, ainda
depende do repasse de
recursos por parte da
Prefeitura para ficar lrnple
mentado.

O secretário da Agricul
tura e Meio Ambiente,'

mitido que os menores

fiquem nesses locais du
rante os respectivos horári
os de freqüência às aulas.
Já o artigo 5°, da mesma

portaria, também proíbe a
venda aos menores, de
armas, munições e explo
sivos, além de cigarros e a

cola de sapateiro.
- Não se trata de tolher

o divertimento dos jovens.
mas de garantir condições
para uma diversão sau

dável - disse a juíza Sônia
Maria,acrescentando que
a medida atenderá a

freqüentes reclamações
feitas pelos pais, neste sen
tido.

Segundo a juíza, preo
cupa principalmente o au
mento do consumo de

drogas e álcool entre os jo-

Werner Schuster, informou
que, mensalmente, será
repassada ao fundo a '

quantia de RS 20 mil. Os
recursos seröo utilizados
no apoio e incentivo de
diversas atividades do se

tor agropecuário. O fun
cionamento do Froagro
será rotativo, possibilitan
do o atendimento contí
nuo aos agricultores.

Schuster informou que,
a indústria artesanal e a

produção de hortaliças
estão entre os primeiros

vens, A juíza acredita
'

que, com a medida,
diminuirão os casos
de desordens envol
vendo menores.
"Hoje, existem muitos
processos por crimes
juvenis tramitando na

Comarca", destacou
a juíza,

Sônia Maria lem
t brou que a mesma

portaria transcreve as

punições previstas
pelo Estatuto da Cri
ança e do Adoles
cente, aos respon
sáveis pelos estabe
lecimentos que vie
rem a ser infratores,
Ela lembrou que a

portaria deverá ser

fixada em cada um

desses estabeleci-
mentos e em local

bem visível.
- A fiscalização será

rigorosa - prometeu a juí
za, informando que esse

trabalho será feito por
dois com issários de
menores e mais uma fun
cionária do Fórum que
será designada para a

tarefa, contando com o

apoio .dos polícias Civil e
Militar. "Se for
necessá r!o. reforçare
mos a equipe com mais
algumas pessoas da co

munidade", antecipou,
Ela garantiu que a fis

calização dará atenção
especial aos casos de

prostituição infantil, no

tentativa de apurar se e

xistem estabelecimentos
incorrendo nesse tipo de
crime na microrregião.

setores a serem atendI
dos. O incentivo à olerl
cultura será através do

aprimoramento técnico
do cultivo de legumes e

hortaliças. .

A secretaria pretende
apolar os produtores de lei
te, para que consigam
maior rendimento na ati
vidade; à implantação de

esterqueiras, reduzindo a

poluição ambiental e a

execução de projetos 0;1-
ternativos, como a mr

nhocultura.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



entre as escolas e pesquisas
de campo.

- Estas são algumas su

gestões que deverão constar
no projeto, mas cada escola

poderá desenvolver ati
vidades de acordo com os

aspectos que precisam ser

mais enfatizados - afirmou a

secretária Isaura da Silveira.
Ela disse que os objetivos

do projeto serão: a consci

entização quanto aos peri
gos que existem no trãnsito;
a difusão dos conhecimen
tos sobre cuidados indispen
sáveis no uso de qualquer
veículo de transporte, e a

instrução sobre os sinais de
trânsito. "Pretendemos tam
bém orientar as comu

nidades quanto à legis
lação que existe sobre o as

sunto", concluiu.
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Secretaria orienta sobre
loteamentos clandestinos

i _--------------�-----------------
Cidade tem mais de 130 loteamentos clandestinos; entidades defendem o

cumprimento da legislação

Jaraguá do Sul - A Se
cretaria de

. Agricultura e

Meio Ambiente realizou na

quarta-feira (11), no Centro
Integrado de Profissionais
Liberais, encontro para dis
cutir a questão que envolve
os loteamentos lrrequlores
no Município, Cerca de 60

pessoas ligadas a' diversas
entidades participaram da
reunião que. debateu alter
nativas; projetos e principal
mente a legislação que re

gula o assunto,
O secretárb Werner

Schuster destacou que o

encontro teve como obje
tivo organizar os setores da
comunidade em relação a

instalação de áreas. de
loteamentos, esclarecendo
os proprietários de terrenos,
representantes de imobi
liárias e a população em

geral, sobre os procedimen
tos legais,

- Atualmente, existem
mais de 130 loteamentos

-. Debate: participantes discutiram aspectos da legislação

em condições irregulares na
cidade, causando transtor
nos à comunidade e, prin
cipalmente, aos compra-

.

dores de lotes nessas áreas
- declarou Schuster. afirman
do que a ocorrência de
freqüentes enxurradas na

cidade complica ainda
mais a situação dos mora-

Desde 1975

Seguros··Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAI'S
Rua Exp. Gumercindo da Si/va, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371-1788

dores. "Alguns desses locais
estão ameaçados de
deslizamentos, colocando
em risco, em muitos casos,
a vida dos moradores",
completou.

O representante do

Colégio de Notas e Registros
de Santa Catarina, Osnildp
Bortel. destacou a ne

cessidade de exigir o cum

primento da legislação que
trata do uso e parcelamen-

.

to do solo urbano. Segundo
ele, os cartórios não estão
mais registrando loteamen
tos que não estejam devi
damente autorizados pela
Fatma (Fundação do Meio
Ambiente de Santa Catari
na), "É uma forma de pres
sionar o cumprimento da
lei", argumentou, enfatizan
do a importância da fisca
lização do prefeitura para
coibir e reduzir o número de
áreas irregulares,

Alunos serão esclarecidos
sobre perigos no trânsito
Jaraguá do Sul - A Secre

taria de Educação vai desen
volver projeto de educação
no trânsito. A proposta já foi
encaminhada às escolas da
rede municipal de ensino. O

projeto deverá envolver os

alunos da pré-escola a 8° sé
rie e dos cursos de Educação
de Adultos, além dos pais,
professores e representantes
comunitários,

O projeto deverá consis
tir em uma série de ati
vidades, como entrevistas
com guardas de trânsito,
bombeiros,médicos e profis
sionais de enfermagem, Os
alunos também realizarão

gincanas, montagem de

niaquetes, apresentações
de vídeos e teatro, Eles tam
bém farão troca de ex

periências sobre o assunto

S
Qu;",!l�ç,

Alerta: alunos serão conscientizados sobre os riscosno trânsito

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Sobre o Curso

* Professores especializados
* Revolucionário método de Aprendizagem

Sobre a Escola
* Salas amplas, equipadas com cadeiras especiais e

ar condicionado
* Sala de áudio

Aula Demonstrativa Grátis

Rua Ângelo Schiochet, 118 (continuação da Reinoldo Rau) - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-7665

* 95% do tempo de aula é conversação
* O curso é preparatório para o vestibular
* Turma de no máximo 6 alunos, ou aulas individuais
* Curso de imersão nos Estados Unidos de 1,2 ou 3 meses

* O curso inicia-se quando você quiser
* Inglês para crianças a partir de 8 anos

Temos também curso de
4'#3:&--

Espanhol
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CDH's do Estado voo lançar
Prêmio de Direitos Humanos
-----------------------------_._--

Entidade vai deflagrar também, a partir de maio, campanha estadual de
defesa do trabalho e contra o desemprego

Blumenau - A coorde

nação estadual dos CDH' s
(Centro dos Direitos Hu
manos) decidiu instituir este
ano o Prêmio Estadual de
Direitos Humanos. O objetivo
da premiação é agraciar
entidades ou personólldodes
que se destacaram durante
o ano na luta e na defesa dos
direitos humanos.A homena

gem deverá acontecer no
plenário da Assembléia Le

gislativa, em 10de dezembro,
dia em que se comemora o

cinqüentenário da promul
gação da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos.

A decisão saiu da reunião
da coordenação estadual

que aconteceu na semana

passada, em Blumenau. A

partir do dia 1 de maio, os

núcleos e centros dos direitos

hurnonos do Estado defla

gram a campanha "Defesa
do trabalho e contra o

desernpreqo". De acordo
com a coordenadora do
Centro dos Direitos Humanos
de Rio do Sul, Paula Britto, e
membro da coordenação
estadual, a campanha quer
denunciar as conseqüênçias
sociais do fechamento de

postos de trabalho e contri-

buir na formação de propos
ta de melhoria nas condições
de trabalho e salário.

Os centros Ja
começaram os levantamen
tos nos municípios catarinen
ses e devem buscar o apoio
dos sindicatos de traba
lhadores e institutos de pes
quisa, para se ter uma rea

lidade precisa sobre as

desigualdades sociais - de
clarou, informando que a co
ordenação estadual conde
na a flexibilização da jorna
da de trabalho, com a im

plantação do banco de ho
ros. e o contrato temporário.

Advogada critica a flexibilizaçãoda jornada de trabalho
Jaraguá do Sul - Dentro

da programação em

comemoração ao Dia In
ternacional da Mulher, a
advogada Elza Cristini Be
vian ministrou palestra no

auditório do Sindicato do
Vestuário, a bordando o

tema: "Direitos trabalhis
tas". Cerca de 150 mu

lheres estiveram presentes
à palestra, que procurou
esclarecer sobre as novas

medidas adotadas pelos
patrões: o banco de horas
e o contrato temporário de
trabalho.

Na opinião de Elza, o

momento é delicado para
os trabalhadores, exigindo a
união de todos em torno

Alerta: advogada esclarece sobre leis trabalhistas

dos sindleetos. "A flexibiliza

ção das jornadas de traba
lho beneficia somente os

patrões gananciosos, em
detrimento das conquistas

adquiridos pelos traba
lhadores", afirmou, acres
centando que a medida
retira direitos e precariza as

relações de trabalho.

. Estado deve impJantar campanha contra drogas
Florianópolis - O depu

tado Volnei Morastoni (PT)
apresentou ao plenário
da Assembléia Legislativa
projeto de lei que esto
öelece medidas de pre
venção, tratamento e

combate ao uso de dro
gas .psicoativas e Ci trans
missão do vírus da Aids. A

proposta define atri

buições ao governo do Es
tado, que deverá desen-

volver campanhas públi
cas educativas.

Com 13 artigos, o proje
to estabelece a criação de
delegacias especializadas
no combate ao tráfico e

na fiscalização ao uso de

drogas, a união das se

cretarias estaduais de
Saúde, Educação e do
Desporto, da Segurança,
da Justiça e Cidadania e

do Desenvolvimento So-

cial e da Família para de
senvolver programas con
tinuados de formação de
equipes multidisciplinares,
com a participação de

profissionais relacionados
à atividades.

- Precisamos de um gri
to de socorro, um grito de
basta e também de espe
rança para reverter essa

dramática situação - jus
tificou o deputado.

� CP ;;;; "
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"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 e profissional.

Ao analisarmos a nossa realidade, percebe-se que hOje
vlvenciamos uma épocade transformações.Novas tecnologias
surgem a cada dia, em meio a um quadro demudança tanto
sociais, como políticas e econômicas. Sabe-se que o currículo
escolar, no decorrer da história, tem mantido uma estreita
relação com a política econômica vigente, ora preparando
indivíduos para o trabalho essencialmente técnico, ora
educando para a mais completa submissão. Vasconcellos
confirma minha fala quando diz que "a escola responde às
expectativas da sociedade". Está claro, tombém. 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 desperta para a necessidade de
oportunizar ao educando um desenvolvimento global, isto é
nos seus aspectos cognitivo, motor, social e afetivo.lsto 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,

remetemo-nos à figura do professor. E quem é, na verdade,
o professor? Se é possível separar o "eu" profissional do "eu"
pessoal, e a ação educativa está impregnada de
características pessoais do educador, não podemos nos

esquecer de que, quem hoje educa, já foi um dia educado.
É provável que o professor traga na sua prática, resquícios
daquela que vivenciou 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 novas concepções de

inteligência das diferentes linguagens e da consciência
do papel da afetividade na construção do conhecimento
que o professor abrirá portas para seu crescírnento
pessoal, conseqüentemente, de seus alunos. Ao

compreender-se verdadeiramente como sujeito que
deseja, sonho, imagina e cria, o professor pode ver, não
só com os olhos, mas também com o coração, o sujeito
na pessoa do seu aluno, buscando sintonia com este,
mtervíndo. encaminhando, educando.

Finalizo ilustrando minha fala com as palavras de
Madalena FREIRE:
"Somos sujeitos porque desejamos, sonhamos, ili)aginamoS
e criamos; na busca permanente da alegria, esperança,
do fortalecimento da liberdade, de uma sociedade justa,
da felicidade a que todos temos direito. Este é o drama
de permanecer VIVO ... fazendo educação!"

Elaborado por: Marcia Cardoso G. Tavares
Coordenadoras: Irma Maria Salvador

Rosane Welk
Obs.: Por motivo de erros na publicação do artigo "O

professor: pessoa que educa pessoas", a FERJ solicitou a

sua reedição.

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)
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A Associação de Moradores do Bairro Ilha

da Figueira informa a seus associados que

as reuniões da diretoria acontecerão sempre

no última terça-feira de cada mês, às 19
-

horas e 30 minutos, tendo por locais as
�

I escolas Waldemar Schmidt e Lilian Ayroso IOecksler, em sistema de rodízio. A próxima li

reunião será na Escola LilianAyroso oecksler'l
Neste sábado, dia 14/2/1998, a partir das'

9 14 horas, na Igreja Evangélica Apóstolo.'
Paulo,' acontecerá �m bingo beneficente, I
promovido pela Associação de Moradores �

dos bairros Vila Lenzi e Nova Brasília. Toda a;
l

renda será destinada ao tratamento de dois I
moradores com doença grave, e com i

dificuldades financeiras do bairro. Todos I
,

estão convidados a participar deste evento.

Ainda no mesmo sábado, acontecerá um

grande bingo na comunidade do Ana Paula,

� Bairro Tifo Martins, no salão da igreja, próximo �

r a escola Nilda Salai. A comunidade I
Jaraguaense está convidada para divertir-se Ie colaborar com a comunidade. [

, I
r Também neste sábado, ocorre Assembléia I� Geral Ordinária na Associação de Moradores I

� do Bairro Três Rios do Norte. Todos os ID moradores do bairro estão convidados para i

� discutirem os seus problemas e propor
I
D soluções. A assembléia será na Escola Max

t Schubert, com início às 1 � horas.

,

Is A Associação de Moradores do Bairro Ilha I
� da Figueira realizou reunião de planejamento I
� das atividades para este ano. Dentre as �

principais reivindicações, continuarão
solicitando a abertura de uma rua paralela
a rua principal, para melhorar o trânsito

pesado no bairro, a presença de um guarda
de trânsito nas saídas dos alunos nas escolas
do bairro, e a imediata roçada das margens.
das ruas do bairro. I

Esta coluna tem como objetivo divulgar os
trabalhos, reivindicações e reclamações dos

I',moradores, bem como críticas e.

a�r�deCimentos aos órgãos públiCOS nos três �I'�n/veIs e apresentar sugestões. {

Estudantes promovem passeata em

protesto contra nova grade curricular
- IIIIÍIIIIII _

Manifestação, coordenada pela União dos Estudantes da Região de Jaraguá
do Sul, reuniu mais de 300 participantes

Jaraguá do Sul - Mais de
300 estudantes secundaris
tas de colégios da cidade

participaram, no início da
noite de sexta-feira passa
da (13), de uma mani

festação contra a nova

grade curricular de ensino
do Estado. A nova propos
ta do governo instituiu

período de quatro aulas
com duração de 60 minu
tos, o que desagradou pro
fessores e alunos. A passea
-to iniciou na Praça Ângelo
Piazera, no Centro, e esten
deu�se até as proximidades
da 19° CRE (Coordena
doria Regional de Ensino),
órgão responsável pela
direção da rede estadual
de ensino.
Conduzindo faixas e

cartazes,' os estudantes
reclamaram a volta da

grade curricular ao sistema
antigo, com aulas de 45
minutos de duração e a

manutenção das aulas de

Educação Física e Ensino

Religioso. A manifestação
foi coordenada pela Uerjs
(União dos Estudantes da

Região de Jaraguá do Sul)
e, segundo o presidente da
entidade, Moisés Sílvio
Zelindro, não foi registrado
nenhum incidente.

- A iniciativa da mani

testoçöo foi dos estu
dantes. Eles queriam exter
nar suas opiniões sobre es

tas questões polêmicas -

afirmou Zellndro. acres
centando que para
grande parte dos alunos
secundaristas da cidade a

exigência da aula com 60
minutos de duração esta
va sendo bastante des

gastante. "São alunos que
trabalham durante o dia e

à noite já não tem' força
para enfrentar uma carga
de atividades puxada", er-

Articulação: Zelindro preside a entidade estudantil

gumentou.
De acordo com ele, ou

tra dificuldade é em

relação à conciliação dos
horários de ônibus à nova
grade. Ele prometeu
apoio da Uerjs aos

estudantes que persis
tirem nas manifestações
contra o que classificou
de desgastante. Na opi
nião dele, a polêmica em

torno da nova grade cur

ricular já está prolongan
do demasiadamente,
com prejuízo para os

estudantes.
.

APROVADO - A polêmi
ca em torno do assunto
não deverá terminar tão

cedo. Na quarta-feira
�11), a Assembléia Legisla
tiva aprovou projeto de
decreto Legislativo, de
autoria da deputada Ideli
Salvatti (PT), que sus

pende a decisão do go
verno do Estado em alte
rar para 60 minutos a

hora-aula na rede esta
dual de ensino. Mas o go
verno do Estado já anun

ciou que deverá recorrer

ao Supremo Tribunal Fe
deral, com o argumento
de que deve prevalecer a
decisão do Tribunal de
Justiça do Estado, fa
vorável à aula com 60
minutos de duração.
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Prefeitura e comunidade farão

limpeza do Ribeirão B,artel
Guaramirim

o Município foi o 190 colocado, er:n arrecadação
de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços) do Estado em 1997, registrando um

crescimento de 8,81 % em relação ao ano anterior,
O dado consta do relatório divulgado pela

Secretaria Estadual da Fazenda, que apontou
Jaroguá do Sul em 40 lugar e Mosscrondubc na 500

colocação,

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

Mutirão visa melhorar as condições ambientais e evitar a proliferàção do

mosquito borrachudo
.

Para realizar o mutirão, a
secretaria realizou ontecl-:

padamente duas reuniões
com os moradores para dls
tribuir as tarefas, "As re

uniões söo necessárias para
conscientizar os moradores
de que a campanha de
combate ao mosquito bor
rachudo só terá êxito se to
dos colaborarem", de
clarou o fiscal ambiental,
Luís Stephani. Segundo ele,
nesses encontros são mos

trados vídeos e fornecidas

orientações sobre os cuida
dos que a população deve
adotar em relação ao

Jaraguá do Sul - Funci
onários da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente
e moradores realizarão
amanhã, a partir das 8 ho
ras, mutirão para a limpeza
do Ribeirão Bartei, nas pro
ximidades da Recreativa da
Marisol. Cerca de 30 mora

dores da área se prontifica
ram a colaborar com a ini
ciativa da Prefeitura, que
visa melhorar as condições
do meio ambiente e evitar
a prolítercçöo do mosquito
borrachudo, Oito comu

nidades já foram atendidas

pela campanha,

meio ornblente.

Stephani explicou que
uma das principais causas

da proliferação do mosqui
to é a contaminação dos
rios. De acordo com o fiscal,
uma prática "condenável"
é o despejo dos dejetos pro
venientes de esterqueiras
nos cursos de água. "Os

dejetos propiciam con

dições ideais para a torvo
do mosquito prollferor. Por
isso, a população deve
abolir essa prática, E aten
tar para a necessidade de

protegerb meio ambiente",
sugeriu,

Schroeder I
A Prefeitura encaminhou
dois projetos ao governo
federal solicitando a

liberação de recursos

através do Programa Pro-
infra, do Ministério do

Planejamento,
As verbas serão utilizadas
em obras de melhorias
nas ruas Barão do Rio
Branco, Jerônimo

Tomaselli, Gustavo Streit,
Presidente Costa e Silva e

Erich Froehner.
Através de outro projeto
estão sendo solicitados
recursos também para a

construção de uma

escola no Bairro Rio Hern.

Schroeder II
A Secretaria de

Administração e

Finanças lembra os

contribuintes que o

pagamento do IPTU
(Imposto Predial e

Territorial Urbano)·em
cota única, com
desconto de 10%,
vence na próxima
sextà-feira, dia 20 ,

Os que pagarem até o

dia 20 de maio terão
5%, Os que optarem
pelo pagamento
parcelado, os

vencimentos ocorrerão
nos meses de junho,
julho e agosto,

Missa do Caminhoneiro
reúne 115 mil pessoas

Jaraguá do Sul - Cerca
de 1,5 mil pessoas partici
param da Missa do Cami
nhoneiro, celebrada no pá
tio do Posto Mime da Rua
Walter Marquardt no dia 1
de março, pelo padre Mário
Litewka, o P.adre Caminho
neiro, como é conhecldo. A

celebração foi feita em ol
tar adaptado num cami
nhão baú de propriedade
do padre, equipado espe
cialmente para essa fina
lldcde.A missa faz parte de
um roteiro de aproximada
mente 800 celebrações rea
lizadas anualmente pelo
sacerdote, em locais defini
dos em todo o País.

No total, o sacerdote rea

liza, em média, cerca de 1,6
mil celebrações por ano em

diversos estados, As missas
acontecem nos pátios de

postos de distribuição de
combustíveis, borracharias,
oficinas e até em locais impro
visados à beira do asfalto, O
padre Litewka destacou a

importância das viagens que
realiza, dizendo que sempre
oferece mensagens de âni-

Corupá
A Prefeitura concluiu a recuperação da ponte no

Bairro Pedra de Amolar, que havia sido destruída
pelas recentes enxurradas, Outros dez pontilhões SI
ficaram danificados e precisarão de reparos, t

O governo deverá também recuperar trechos de
fi

rodovias, em diferentes localidades do Município,
r

Pomerode II
A Divisão Municipal de

Cultura promoverá no dia
2 de maio, na Praça Jorge
Lacerda, o I Varal Literário

do Município, Os
organizadores esperam a

participação de alunos da
1 a série ao nível supertot
As 30 melhores obras

produzidas em cada
escolcs serão colocadas

no varal.

Pomerode I
Foi instalado no

último dia 27 de
fevereiro o primeiro
curso superior da
cidade, Trata-se do
curso de Turismo e

Lazer, que
funcionará através
da Furb, (Fundação

Universidade

Regional de
Blumenau),

Religiosidade: fi is durante a celebração da missa

mo aos motoristas,
- Os caminhoneiros ficam

muito tempo longe das
famílias. Por isso, é impor-·
tante que eles recebam
uma mensagem de forte e

de profundo conteúdo es

piritual - justificou, acres
centando que o trabalho
que realiza nas peregri
nações é destinado tam
bém à população em geral
e não somente aos cami
nhoneiros,

Litewka iniciou o trabalho
nas estradas, no Paraná, em
1976, Desde aquela época
sobrevive de doações feitas
pelos fiéis, "Sou sempre bem
recebido nos locais onde

chego", contou, lembrando
que muitas vezes oferecem

refeições e até alguns
serviços de conservação
do caminhão, gratuita
mente, "Isso nos dá força
para continuar a missão",
completou,
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Pomerode III
O Município foi distinguido recentemente pelo

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo com °

Selo de Municipalização do Turismo, A outorga
elege o município como prioritário para os

investimentos do go,:erno federal no setor,

COMPRAS
AC'MA DE

R$ 60,00
CHEQUE
PARA
8/4/98SUPERMERCADOS
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Assalto a banco deixa
dois pOliciais feridos

IS

Massaranduba - Um in

tenso tiroteio ocorreu segun
da-feira (9), no centro da ci

dade, quando a Polícia Mi

litar tentava interceptar três
homens que assaltaram a

agência do Besc, na Rua 1 1

de Novembro, e estavam

iniciando 'a fuga. Os assal

tantes pararam o automó

vel Golf. placas LXQ-1163,
de Piçarras, que haviam u

sado no assalto, e iniciaram

tiroteio cerrado contra a
.

viatura da Polícia Militar. Os
bandidos fizeram mais de 30

disparos usando pistolas au
tomáticas. Dois policiais mi
litares saíram feridos.
O assalto aconteceu às

12h20 e durou apenas três
minutos. Os assaltantes le
varam RS 11.604,00, mas

perderam um malote com

RS 4.066,00 durante' o
tiroteio. Os policiais passa
vam pela agência
bancária, sem saber do as

salto, quando avistaram os

bandidos empreendendo a

fuga. O tiroteio aconteceu
nas proximidades do Colé
gio General Rondon. "Feliz
mente não havia crianças
no local naquele momen

to", disse o sargento Ivo

Guaramirim - A políclo
instaurou inquérito para
apurar as circunstâncias
em que ocorreu a tentati
va de homicídio contra
Maria de Lourdes Vicente,
35 anos, moradora no Bair
ro Quati, a quatro
qUilômetros do centro da
cidade. Na noite de segun
da-feira (9) ela foi alvejada
com seis tiros pelo vizinho
Edson Barros, 70 anos, e
está internada em estado
grave na Unidade de Trata
mento Intensivo, do Hospi
tal São José, em Jaraguá
do Sul.
Segundo o relato do

marido da vítima, Valmor
Zem, 45, Maria de Lourdes
teria saído de casa para
Verificar porquê os cachor-

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

Quadrilha assaltou agência do Besc de Massaranduba e enfrentou a

Polícia Militar que iniciava perseguição

Fotos: Edson Junkes/CP

Manoel de O
liveira, coman-
dante do
Pelotão da'
Polícia Militar.

O soldado
Ivanir Ritta, 39
anos, há oito
na Polícia Mili

tar, teve o

braço esquer
do atravessa
do por um tiro.
Esta foi a ter
ceira vez que
ele fica ferido
em serviço. O

colega dele,
Fernando José
Coelho, 30, foi
atingido no

ombro esquer- ,

do e o projétil. .

t
uo: Rlfta feve o braço alvejado

eve que ser

extraído. Eles foram atendi
dos no Hospital Santo
Antônio em Guaramirim. Os

policiais disseram que fize
ram cerca de dez disparos,
mas não souberam informar
se algum dos fugitivos foi fe
rido.

Segundo a Polícia Militar,
o tiroteio durou cerca de
cinco minutos. Dois dos as
saltantes permaneceram

ros estavam latindo, quan
do levou os tiros. Zern. que
não estava em casa quan
do o fato aconteceu, disse
ter recebido esta infor

maçâo dos filhos e vizinhos

que presenciaram o fato.
- Quando ela se aproxi

mou, Edson disse que iria
matá-Ia e foi puxando o

gatilho - contou, afirmando
que não existem motivos

para que o vizinho tivesse
essa atitude.

,

Ele disse ainda que o ou

tor dos disparos mora sozi
nho e é vizinho da famOia
há 17 anos, sem que nun

ca tivessem ocorrido pro
blemas. Mas confessou es

tar muito revoltado com o

acontecido: "Atirar sem

nem ter acontecido uma

no interior do carro e que
braram o pára-brisa
traseiro para atirar. O que
estava ao volante, saiu do
veículo para fazer os dis

paros. "Um deles atirava
com uma arma em cada
mão", contou o soldado
Coelho. Cerca de 12 tiros

atingiram o Fiat Uno da
Polícia Militar.

- Os assaltantes abando-

discussão, isso não dá para
aceitar", desabafou.

O acusado forneceu
versão diferente ao delega
do Alcivandro Espezim. Ed
son declarou que costuma
va carregar sempre o

revólver que usou para ati
rar na vizinha, uma arma de
sete tiros, segundo ele. Ed
son disse que a discussão
teve início por causa dos
cachorros que não para
vam de latir.

Segundo contou ao de

legado, ele teria solicitado
à vizinha que controlasse os

animais, mas Maria de Lour
des teria ficado furiosa e

ameaçado partir para cima
dele. O idoso afirmou que
primeiro atirou para o alto
como advertência.

naram o Golf na Tifo Wenk,
onde um Monza preto os

aguardava =, contou o sar

gento Oliveira, citando infor

mações de testemunhas. O

sargento acredita que os as

saltantes tenham fugido pela
Rodovia SC-314, até Barro
Branco, emGuaramirim, che

gando depois a TibagL per
to de São João de Itaperiú.
A localidade oferece acesso

fácil para diversos lugares.
A policio encontrou uma

pistola 9mm, Smith Wesson,
e um carregador de 20 tiros
com 19 cápsulas intactas no
interior do carro abandona
do. O Golf pertence a Fran
cisco Fumarola Neto e foi
roubado no início de março
em Piçarras. Vários cartu
chos deflagrados também
foram recolhidos.

Idoso acusado de tentativa
de homicídio, em Guaramirim
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Jovem é preso com 72
papelotes de cocaína
Jaraguá do Sul - A Polícia

Militar prendeu em flagrante
quarta-feira (11), à tarde, Sid
ney Kammer, 19 anos, mora

dor no Bairro Ilha da Figueira,
por tráfico de cocaína, Ele es
tava com doze papelotes
contendo a droga escondi
dos embaixo dó assento do
automóvel, quando foi abor
dado pela viatura da Polícia
Militar.

A prisão aconteceu na Rua
José Emmendörfer. A Polícia
Militar chegou até Kammer,
através de denúncia feita por
outra pessoa, a quem ele teria
se dirigido oferecendo a dro

ga. A delegada Jurema Wulf.
que está investigando o caso,
não forneceu o nome do de
nunciante.

A delegada disse que as

investigações serão ampliadas
para verificar se existem outras
pessoas implicadas. Kammer só
pretende falar do assunto em

Kammer não tem antecedentes

juízo. Ele será processado por
tráfico de entorpecentes, de
acordo com o Artigo 12 da Lei
Federal 6368.
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Projeto do Colégio São Luís e
FME incentiva o tênis de mesa
----------------------------------

Proposta defende que a moda/idade do tênis de mesa seja difundida entre
todas as escolas

.
.

Jaraguá do Sul - A FME

(Fundação Municipal de
Esportes) e o Colégio São
Luís vão desenvolver um

projeto com a finalidade
de incentivar os alunos do
educandário na prática
do tênis de mesa. O pro
jeto "O tênis de mesa vai
à escola", iniciado na últi
ma segunda-feira (9), está
baseado· numa proposta
do técnico Francelino Ca

margo, Fron, da Seleção
Brasileira de Maiores.
c. A proposta defende a.

introdução da moda
lidade nas escolas, como
alternativa de prática es

portiva para os
.

es

tudantes. O técnico Mor
cos Albino, da FME, será o
coordenador do projeto
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O piloto jar9g:u9�
I Petras KoneU';fôrO'tetce ro

I colocodo JJa prove :\!d�
I
automobilismo Jedll;zada no
último final de semana, ernsõo

I Bento do Sul. O pilpto
.

I a competir nO$'d'
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Divulgação
no Colégio São Luís. Du
rante o ano letivo ele es

tará orientando os profes
sores de Educação Física,
daquele estabelecimen
to, em diversas atividades

específicas do tênis de
mesa.

- Basicamente, o pro
posta busca o caminho
mais natural, espontâneo
e didático para ensinar
as crianças através de
brincadeiras - disse Albi
no.

Segundo ele, estes pro
cedimentos permitem que
os alunos desenvolvam a

coordenação motora e

ganhem aptidão técnica,
além de desfrutarem de

descontração, alegria e

satisfação pessoal. Brincadeira: aluna do projeto
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A Liga Norte Catarinense de Voleibol marcou poro

terça-feira (17) a realização de assembléia geral. corn
início às 19 horas, na sede da Liga Jaraguaense de
Futebol. no Terminal Rodoviário. A diretoria vai fazer a
prestação de contas das atividades do ano passado e

apresentar uma proposta de calendário para 1998,

Jeep Club de Jaraguá do Sul

ESTOFADOS MANNES
-,

Nosso companheiro Jorge
Jaroczinski e o navegador
Fábio Staehling conseguiram
o primeiro lugar no VI Jeep
Raid Cidade de Joinville. Nos
sa entidade sente-sé honrada
pela participação e colo

cação conquistada.
Na última reunião do

clube foi homologada a in
clusão do novo sócio Ismar
Kanibert (Kanibal). Ele rece

beu o brasão e placa do
Jeep Club das mãos do pre
sidente Alexandre Kat
charowski.

No dia 21 de março se

comprometeram em levan
tar trilhas os companheiros:
Cláudio, Rufino, César Voelz.

Mannes Ind. Com. _

Espumase
Colchões Ltda.

A_

Klaus, Cristofolini. Porísl Jorge,
Silvino e o nosso diretor de Tr�
lhas, Vilmar Cattoni.

Neste final de semana
faremos nosso tradicional
Torneio de Pesca, na Vila
Glória, O companheiro Ruft.
no. da Relojoaria Avenida,
fqrá a doação dos troféus,

Esteve presente nesta re

união o pessoal da Schnee
riol liberando uma caixa de
cervejas. O amigo Fidelis
também patrocinou uma

caixa de cervejas. As cerve

jas acompanharão o jantar
da próxima semana, quer
do será feita a divulgação
dos resultados do Torneio de
Pesca.

A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul, completa 25 anos produzindo os melhores estofados

da região. Com novo showroom à Rua Rudolfo Hufenüssler, 104.
Você encontra o que há de melhor em conforto e qualidade.
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