
............•... � �···························t··························
.

Morto um dos assaltantes do
Banco Bamerindus de Corupó
Numa operação conjunta das polícias Civil e

Militar de Corupá, Joinville, São Bento do Sul e

Jaraguá do Sul foi morto o assaltante Aldemir

da Silva Otto, 29 anos, e presos os comparsas
Clóvis Inácio Job Rodrigues, 31, e Carlos Roberto
Martins, 22.
Os três homens haviam assaltado o Banco HSBC

Bamerindus de Corupá, por volta de 10h30,
levando aproximadamente RS 4 mil. A

perseguição policial durou, cerca de sete horas
com várias trocas detlros,
Os outros dois assaltantes se renderam no final

da tarde, quando a polícia havia cercado o local.'
A polícia recuperou todo o dinheiro roubado e

encontrou duas pistolas e três revólveres calibre
38, além de farta munição em poder dos
assaltantes
A polícia suspeita que o trio também seja

responsável pelo assalto praticado no Banco do
Brasil, de Massaranduba, em novembro passado,
quando ladrões levaram RS 50 mil: Página 15

A Câmara de Vereadores além de conceder reajuste de
de Jaraguá do Sul aprovou, 10% aos servidores municipais.
por unanimidade, em primeiro A inclusâo do reajuste ao

e segundo turno o projeto de funcionalismo no projeto gerou
reforma administrativa propos- protesto de líderes oposicionis
ta pelo Executivo. A proposta tas, em especial do presidente
cria, entre outros, 11 cargos do Sindicato dos Servidores, Luiz
comissionados e a Divisâo de Cezar Schörner, que a classifi
Talentos Humanos; propõe a cou como "jogada do governo
fusâo das divisões de Fiscaliza- para aprovar todo o pacote".
çâo Tributária e de Postura, . Página 3
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Final: corpo de Otto baleado pela polícia, que prendeu outros dois

Prefeitura de Jaraguá do Sul vai

promover reforma administrativa

Demolição: local abrigará hipermercado do shopping Breithaupt
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o limite da vida
o quê leva jovens, no auge do potencial produtivo, a

desafiar a morte em assaltos, que resultam em míseros
reais que mal dão para pagar algumas mordomias de
final de semana? A resposta exige muito mais do que meia
dúzia de argumentos e de pseudos "psicólogos" de

plantão, que atribuem a in

fração à safadeza e/ou à ban

didagem. O problema é com

plexo e envolve todo o proces
so de desenvolvimento de um

país e as formas como foram e

são elaborados e implantados
os projetos sociais e educacio
nais, além, é claro, dos princí
pios morais adotados pelos
governantes.

Longe de querer fazer apo
logia ao crime, é mister mergu
lhar no problema e tentar
destacar ou pelo menos iden
tificar os aspectos econômicos,
sociais e raciais, agregados a

valores culturais hipócritas de
uma sociedade desumana e

injusta, que contribuem para o

agravamento da questöo. Não temos como esconder
tudo isso. A perversa distribuição de renda, a polêmica
discussão sobre a reforma agrária, a globalização ge
rando desemprego e distanciando pessoas, tornando
as cada vez mais egoístas e individualistas, são debi
lidades sociais que precisam ser discutidas com se

riedade.
Em princípio, os marginais - aqueles que vivem à mar

gem da sociedade, talvez por falta de oportunidades ou
de apoio - são encarados como delinqüentes irrecu

peróvels que devem ser trancafiados em presídios, sem
nenhum recurso que possibilite uma futura reabilitação.
A matéria que o Jornal CORREIO DO POVO traz à página 15,
sobre o assalto ao Banco Bornerlndus de Corupá, quan
do a polícia matou Aldemir da Silva Otto, 29 anos, e pren
deu os outros dois comparsas, Clóvis Inácio Job Rodrigues,
31, e Carlos Roberto Martins, 22; retrata bem a epidemia
relnonte no País, principalmente nos grandes centros,

Sabedores das limitações, o jornal evita aprofundar
se nos pontos cruciais da questão, mas conclama a so

ciedade para as reflexões necessárias e urgentes sobre
o problema, que até então estavam restritos à grandes
cidades.A discussão cabe aos estudiosos, como antropó
logos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, governo é or

ganizações não governamentais ligadas às condições
humanas. Não obstante, o alerta é importante e tem
como objetivo desmistificar o assunto. Ninguém opta pela
marginalidade apenas por vaidade. São levados por cir
cunstâncias adversas: fome, desemprego, humilhações,
etc., etc .. Vale também ressaltar a morosidade da Justiça
e as situações precárias e desumanas das prisões.

Entretanto, é preciso exigir punições exemplares e

destacar o trabalho da polícia. A lucidez nos aponta
buscas de alternativas para se evitar o problema, basta
investir mais no homem e menos no material.

questâo

Fábio C. Monteiro

Ca",diologis+a
CR};\ 5908

NOVO ENDEREÇO
Rua Guilherme Weege, Sala 606

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 371-6811
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Carta do Leitor

O chão nosso de cada dial

A ganãncia dos lotea
dores não pode estar aci
ma dos interesses comu

nitários, sob pena de que
o lobov consiga aniquilar
a condição do próprio Es
tado em coibir abusos do

poder econômico. Os
loteodores de Jaraguá do
Sul pressionam de todas
as formas na tentativa de
reduzir o tamanho dos ter
renos para efeito de
loteàmentos no Municí

pio. A última tentativa
aconteceu em recente
encontro promovido pela
Prefeitura, do qual parti
cipamos como convida
dos, dia 10, no Centro In

tegrado de Profissionais
Liberais, onde loteodores
e cartorários de imóveis

procuraram intimidar os

representantes da Fatma
e da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Ur
bano e Meio Ambiente.

Objetivos dos lotea
dores: diminuir o tamanho
do chão, dos atuais 360
mettos quadrados - se

gundo determina a lei es-

*Sérgio LuizHomrich dosSantos

tadual =, para 125 metros

quadrados - previstos em

lei federal e aplicados em
grandes adensamentos
humanos. Além disso,
querem a redução da
zona non aedificandi - um

espaço destinado à área
verde, construção de cen
tros comunitários, etc. =,

atualmente estipulada em
35% do total do terreno
loteado, Os loteodores
acham esse percentual
muito alto, Na busca do lu
cro a qualquer custo,
querem faturar mais por
metro quadrado, em de
trimento do lazer e da

dignidade dos futuros mu
tuários jaraguaenses.

A diretoria colegiada
do Centro dos Direitos Hu
manos (CDH/JS) é ideo

logicamente contrária a

essas intenções que humi
lham olndo mais grande
parte da população. Os
trabalhadores aguardam
anos para ter um lar digno
onde morar. E pagam por
isso, às vezes, durante até
25 anos.

A Prefeitura também
deve fazer a sua parte.
Punir loteodores maHnten
clonedes. que se utilizam
da ingenuidade alheia

para enganar. Desde que
foi fundado, em agosto de

1997, o CDH/JS tem sido

requisitado por centenas
de moradores dos chama
dos "loteamentos clandes
tinos". Pessoas que foram
ludibriadas nos loteamen
tos Bortolotti, Von Vassen,
Vila Machado, Jaraguá 84
e tantos outros, vivem hoje
o drama da falta de estru
tura mínima de moradia. É
preciso que se regularize
esses loteamentos. Eles e

xistem porque o Poder
Público fecha os olhos e fin

ge que não os vê. E os

oportunistas aproveitam-se
disso para tirar dinheiro dos

ingênuos. Quem vai pagar
Ö preço do descaso? A

quilo que está ao alcance
de nossos olhos pode, sim
plesmente, ser chamado
de clandestino?
* Jornalista e coordenaaõr
do CDH/JS

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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Câmara aprova por unanimidade o

projeto de reforma administrativa
------------------�--------------

Pacote cria novos cargos em comissão, a Divisão de Talentos Humanos, funde
duas outras e reajusta em 10% os salários dos servidores

Jaraguá do Sul - A Cãma

ro de Vereadores aprovou
em primeiro e segundo turno
o projeto de reforma admi

nistrativa proposta pelo Exe
cutivo. A proposta foi envia
da ao Legislativo há duas se
manas com pedido de

urgência, e deverá ser san

cionada pelo prefeito Geral
do Werninghaus (PFL) nos
próximos dias. O pacote
governamental cria, entre
outros, 11 cargos comissio
nados e a Divisão de Talen
tos Humanos; propõe a

fusão das' divisões de Fisca

lização Tributária e de Postu
ra, alem de conceder rea

juste de 10% aos servidores

municipais.
A inclusão no projeto do

reajuste no salário do funci
onalismo gerou protesto de
líderes oposicionistas, em es

pecial do presidente do
Sindicato dos Servidores,
Luiz Cezar Schörnet que a

classificou como ,"jogada
do governo para aprovar
todo o pacote". Segundo
ele, o prefeito usou de má
fé, já que condicionou o

aumento dos servidores ao
projeto de reforma admi
nistrativa. "Não deixou de
ser uma jogada inteligente.
Mas não podemos nos fin-

gir de inocentes
quanto ao pa
cote do gover
no que aumen

tou o número
de cargos em

comissão em

pleno ano elei
toral", de
clarou,

Com a

aprovação, a

Prefeitura passa
a contar, se

gundo fontes
do governo,
com 289 cargos
em comissão,
15% do total do
quadro. Após a
votação do

projeto em pri
meiro turno,
quinta-feira
(12), o líder do
governo na Câ
mara, Alcides Pavanello
(PFL), agradeceu os votos
favoráveis c'proposto. e in
formou que dos 278 cargos
em comissão, 169 estão
ocupados por funcionários
concursados. Werninghaus
antecipou-se às críticas so

bre a criação dos novos

cargos afirmando que a in

tenção é assegurar as pos
síveis demandas futuras.

Edson JunkeslCP.

"Eles (os cargos criados)
não precisam necessaria
mente serem preenchidos",
completou,

Em relação ao projeto
de reforma administrativa,
Werninghaus disse que faz

parte do programa desen
volvido pelo governo, sen
do "necessário ao bom an-

. damento da administração
municipal" .

Prefeito rejeita repasse
da Secretaria .Estadual
Jaraguá do Sul - O

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) informou que o

Município não vai assinar o
convênio proposto pelo
secretário estadual de Edu

cação, João Matos, que
repassa verbas para o

transporte escolar dos olu
oos do ensino fundamental
da rede estadual de edu
cação. De acordo com

Werninghaus, o repasse

previsto pelo governo es

tadual não cobre sequer
50% das despesós com o

transporte dos alunos do

Município.
A secretária de Edu

cação, Isaura da Silveira,
informou que, atualmente,
a Prefeitura está bancando
o transporte desses alunos,
embora admita.que cerca

de 100 estudantes do se

gundo grau estejam com

* Curso demanequim emodelo
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

Fone:' (047) 371-7431
Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 290

.laraguá do Sul - SC

dificuldades para a loco

moção. "O governo pro
meteu repassar RS 10,2 mil.
Isso equivale a aproxima
damente um terço das

despesas", reclamou, lem
brando que a responsabi
lidade com o ensino médio
é do governo do Estado.

Na semana passada,
após diversas reclamações
de prefeituras com relação
ao repasse de verbas para
o transporte escolar, o go
vernador Paulo Afonso

(PMDB) anunciou convênio
da ordem de RS 9,4 milhões
para o setor, que deverá
atender-276 das 290 prefei
turas do Estado.

Werninghaus afirmou que
está esperando a reforma

governamental para nego
ciar com o próximo
secretário.
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"Cumpre-me louvar a iniciativa da Sociedade de

Desportos Acaraí, de Jaraguá do Sul, pela forma de como
conduzir a eleição do Conselho Deliberativo.

O clube dá liberdade aos associados para que
elaborem chapas a fim de que a mesma seja
democraticamente submetida, Ad Referendum, à
assembléia. Seria de bom alvitre que os demais clubes da
cidade também procedessem da mesma forma,
porquanto, se assim deliberassem, teriam eleições livres e
democráticas, e impediria que certos associados não se

perpetuem no poder.
. Valho-me, portanto, do pretexto para louvar a diretoria

do Acaraí pela nobre atitude",

Aldo Pavanello - Jaraguá do Sul

� Os textos para esta coluna com críticas,

sugestões e reivindicações, devem conter

no máximo dez

linhas de 70 toques.
, Os textos com rnols de dez linhas serão

sintetizados pelo jornal, observando a

essência. O jornal se reserva o direito de

'I fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias. As colaborações
\.

devem ser enviadas para: Rua Walter

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,

89.259-700, Caixa Postal] 9 ou pelo telefax

(047) 371-1919,

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA ITAJARA LTDA.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o art. 25 do Estatuto Social ficam convocados os

senhores associados, em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia
Geral Ordinária, à ser realizada no dia 28 de março de 1998, no Salão
São João, sito a Rua Manoel Francisco da Costa, s/n, Jaraguá do Sul -

SC, Em primeira convocação com nomínimo 2/3 (dois terços) de seus

associados às 7 horas, em segunda convocação com no mínimo da
metade mais um de seus associados às 8 horas, em terceira e última

convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, às 9

horas, na qual havendo número legal, será discutida a seguinte:
ORDEMDODIA

1- Prestação de Contas dos Conselhos de Administração e Fiscal,
pelo relatório da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço
Geral com Demonstração das Sobras e Perdas;

2- Destinar o resultado do exercício;
3- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4- Fixação do Pró-Labore e Cédula de Presença às reuniões;
5- Autorizar financiamento de EGF e ou outros para financiar a

safra 97/98, inclusive sementes produzidas;
6- Autorizar a operar com terceiros; ,

7- Autorizar a aplicar parcela do FATES;
8- Autorizar financiamento pelo RECOOP;
9- Assuntos gerais;
AVISO: Para efeito de cálculo de "Quórum" a Cooperativa é

composta por 154 associados. Outrossim, avisamos aos associados,
que documentos relativos ao exercício de 1997, referidos no art. 5°,
item I, letra "F" do estatudo social, encontram-se a disposição na

sede da Cooperativa.
Jaraguä do Sul (SC), 10 de março de 1998.

ALCEU GILMAR MORETTI
PRESIDENTE

I,

i
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Convenção definirá os novos

membros do diretório do PP8,
----------------------------------

Partido estuda a possibilidade em lançar um candidato a deputada
federal pela região

Jaraguá do Sul -' A
Comissão Provisória do
PPB, presidida pelo depu
tado estadual Udo Wag
ner, vai realizar no próximo
dia 26, no plenário da
Câmara de Vereadores,
convenção para escolher
os novos membros do
Diretório e da Executiva

Municipal do partido.
Serão definidos os 45
membros efetivos, os 15

suplentes e os compo
nentes da executiva. A

convenção deverá ainda

apresentar os nomes dos
candidatos a deputado
que disputarão' as

eleições de outubro.
De acordo com o co

ordenador regional da le

genda, Luiz Antõnio Gr.ub
bo. a Comissão Provisória
ainda não definiu os nomes

que comporão a executiva
e o diretório, 'Ternos mais
de 60 nomes habilitados,
Entretanto, não há nenhum
trâmite em relação a isso.
Precisamos usar de cautela
para manter a harmonia",
declarou, informando que
todos os 1 .172 filiados terão

II

Crise: ex-pepebistas com o pedido de desfi/iação
direito a voto. Grubba infor
mou ainda que o ex-vere

ador José Carlos Neves e o

atual chefe de Gabinete
do prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL), José Alber
to Klltzke. estão sendo co

tados para candidatos a

deputado federal.
Sobre as novas mia

ções, Grubba disse que,
em outubro do ano passa
do, o partido tinha 1.042.

Logo depois, com o

"racha" interno, saíram
1 06. "No encontro do dia

7, o senador Esperidião
Amin abonou 236 novas fi

liações. Nossa expectativa
é filiar 300 até a con

venção", revelou, acres
centando que, no final da
primeira quinzena de abril,
o partido entregará aos

cartórios eleitorais a

relação dos novos filiados.
Grubba não confirmou,
mas especula-se que o

vereador Moacir Bertoldi
poderá ser indicado tam
bém como candidato a

deputado federal.

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Cf70rículfurtl
Cf70rístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

.

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

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

���
.� ....

AGÊNCIA PORTAL
Rua JoinviUe, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do
Sul

Fone: 372-3100

•••••••••• ••••••••••
Ao comentar a aprovação da reforma administrativa do

governo federal, que pôs fim à estabilidade dos
servidores, a vereadora de Jaraguá do Sul, Elisabeth

Mattedi (PFL), afirmou que estabilidade se consegue com
trabalho, dedicação e responsabilidade,

A decloroçöo seria ingênua se não fosse suspeita, afinal é
líder do partido na Câmara, além de pertencer à

legenda do prefeito.
Por mais argumentos que a parlamentar possa ter, ela

não levou em consideração que a quebra da
.

estabilidade só vale para funcionários públicos, que
terão, de quatro em quofro.onos. um patrão diferente e,

dependendo do partido, demitirá os servidores para
colocar os correligionários.

Tiroteio
.

Do vereador de Jaraguá do
Sul, Carioni Pavanello (sem
partido), sobre a análise feita

no relatório da Am\(]1i

(Associação dos Municípios
do \tIle do Itapocu).

- A Amvali é um grande
cabide de emprego. OS RS
3 mil pagos pela Prefeitura
resultaram em apenas
alguns projetos sem

importância. Os destaques
foram dados à diversas
reuniões com grandes

, almoços, sem qualquer
proveito para os municípios

- disparou.

Boa notícia
A Comissão de

Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa
aprovou projeto que

proíbe a contratação de
parentes para cargos em

comissão no serviço
público.

A proposta vai para
apreciação e votação no

plenário e poderá significar
o fim do nepotismo. É um

passo para moralizar, um
pouco. a bandalheira

"parentística", como dizia
o coronel Odorico

Paraguaçu.

Protesto
O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus

(PFL), se irritou com o editorial "Com o chapéu alheio",
da edição passada, o qual classificou de mentiroso,
Aos berros, Werninghaus protestou afirmando que o

autor do texto demonstrou estar "vivendo nas nuvens",
já que está mal-informado sobre a participação dos

moradores na pavimentação das ruas.

O jornal dá a mão à palmatória. Realmente, os
moradores participam com 66,66% dos custos da obra,

e não com 70% COmo foi divulgado.
Suplente Novidade

A primeira suplente A rádio comunitária
de vereador pelo Alternativa deverá entrar no

PMDB de Jaraguá do ar já na próxima semana.

Sul, Maria Salete Em princípio, com
Patrício dos Santos, programação noturna,

coordenadora da 1 CfJ com músicas e
CRE (Coordenadoria informações. A rádio vai

Regional de operar em 107,1 MHz,
Educação), assumiu mesma freqüência utilizada
a vaga de Gildo anteriormente.
Alves, que solicitou A Rádio Alternativa é
afqstamento para dirigida por entidades
tratamento médico. como Igrejas, associações
O pedido de licença de moradores, sindicatos
de Alves é de 30 e ONG's. Está aberta à

dias. toda comunidade,

�ADD/Maldef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

1'\0"0, Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\,,�\)V,RV,(,O Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
LAR DAS FLORES

CGC/MF sob nr. 83 784 413/0001-31
Rua luiz Kienen, 253

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores, convida todos os

seus Associados para aAssembléia Geral Ordinária, na forma do artigo
13º e seus parágrafos do Estatuto Social, a ser realizada no dia 08 de
abril de 1998, com início, em primeira convocação, às 17h30min, e em

segunda e última convocação, trinta minutos após a primeira, na sede
social, à Rua Luiz Kienen, 253, nesta cidade e estado, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1: Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demons
trações Financeiras e demais documentos relativos ao exerCício so

cial encerrado em 31.12.97;

2. Eleição do Conselho Curador, gestão 1998/2000.

3. Eleição do Conselho Fiscal, para o período de um ano;

4. Outros assuntos de interesse geral.

Jaràguá do Sul(SC), 13 qe março de 1998.
MOACYR ROGERIO SENS

Presidente do Conselho Diretor'

Weg vai premiar dez trabalhos
sobre conservação de energia
!í--------------------------------

Primeiro concurso nacional contou com a participação ae 740 alunos de
escolas técnicas e de engenharia

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
LAR DAS FLORES

CGCMF nQ 83.784.41310001-31 - JARAGUÁ 00 SUL, SC

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997
(Valores em Reais)

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MENSALIDADES A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS

PERMANENTE
IMOBILIZADO

IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES
MÓVEIS E UTENSILlOS
VElcULOS

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES

PATRIMgNIO LíQUIDO
PATRIM NIO SOCIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

TOTAL pO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

BECEITA BRUTA

CONTRIBUIÇQES E DOAÇÕES
ALUGUÉIS E MANUTENÇOES

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ASSISTENCIAIS
DEPRECIAÇÕES

.

BESULTAPO FINANCEIRO
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS

IiESULTAPO PO EXERCíCIO

Ana Bárbara Buchmann
Conladora CRCISC N" 6.091
CPF N" 12{ 120.629-79

Moacyr Rogério Sens
Presidenle do Conselho Direlor

10.083
194.467
16.815
1.501

883.070
15.971
1.405

1.123.312

�
225

16.537
81

1.106.46l!
1.086.834

19.635

1.123.312

__.J

m.aza
34.783
205.196

(23l!.!!1!))
(35.364)
(163.518)
(40.928)

.tiM§
20.886
(1.420)

�

Jaraguá do Sul - Dez dos to Tecnológico. Segundo o

140 trabalhos inscritos no assessor de Imprensa da

primeiro concurso nacional Weg, Caio Mandolesi, as in
de conservação de energia dústrias brasileiras são res

em aplicação industrial, pro- ponsáveis por 5()0t6 do con

movido pela Weg, foram se- sumo de energia elétrica no
leclonodos para premia- País, o que levou a émpre
ção. O concurso, voltado a so a criar o concurso objeti
alunos de escolas técnicas vendo estimular a econo

de segundo grau e de cur- mia. "Com a crise no abas
sos superiores de engenho- tecimento, qualquer econo
ria, teve como fundamento mia não é só bem-vinda
estimular o uso racional dos . como se tornou
recursos energéticos, Os obrigação", afirmou, cores- ..

estudantes receberão um centando que foi justa
microcomputador pentium mente para íncenftvor o uso

200 MHz, com kit multimídia racional dos recursos ener

e um catálogo eletrônico géticos que a Weg criou o

da empresa. As escolas concurso.

ganhdrão uma bancada Os 140 trabalhos inscritos,
didática produzida pela 44 de nível superior e 96 de

Weg Automação. estudantes secundaristas, ro-
Os vencedores deverão rorn avaliados por uma

visitar a sede da empresa no . comissão interna, formada
Município para participarem por engenheiros. "Após a

do curso de Desenvolvimen- primeira fase, os trabalhos fo-

rom avaliados por duas
comissôes independentes,
Uma do Centro Técnico de

Automação Industrial, de Blu

rnenou ligada ao Senai, e
outra da Faculdade de En

genharia de Joinville", infor
mou Mondolesi, lembrando
que todo o processo de ava

liação levou cinco meses.

Os estudos de nível téc
nico abrangeram temas

gerais ligados à economia
de energia elétrico. como
manutenção de equipa
mentos, melhor aproveita
mento da luz natural e siste
mas de controle mais efi
cientes. Os trabalhos dos
alunos de engenharia en

volveram experiências práti
cas em indústrias, que resul
taram em conclusões como
a importância do uso de in
versores de potência para
diminuir o consumo.

Acijs vai requerer da Celesc
ressarcimento de prejuízos
Jaraguá do Sul - A Acijs (As

sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) deve
requerer da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina)
ressarcimento dos prejuízos
causados pela falta de ener

gia no dia 3 de março. A Acijs
está enviando às ernpresos as
sociadas correspondência so

licitando laudo técnico sobre
os possíveis prejuízos causados
por mots de seis horas sem e

nergia. De posse dos laudos,
a associação vai estudar a vi
abilidade de entrar com pe
dido de ressarcimento.

- O laudo técnico de ava

liação dos prejuízos causadós
deverá ser feito de forma mais

precisa possível pela empresa
ou avaliador especializado,
de forma que seja aceito
como verdadeiro pela Celesc
- diz um trecho da corres

pondência enviada às empre
sas.

O gerente de distribuição
da Celesc, Antônio Amaro da

Silva, informou que a conces

sionária nõo paga os prejuízos
causados no processo de

produçöo, Apenas os danos
causados aos equipamentos,
resultantes de defeitos na dis

tribuição de energia. "A falta
de energia foi causada por
terceiros. A Celesc tem uma

normativa interna que define
os ressarcimentos em relação
as falhas cometidas pela em

presa", explicou, informando
que a concessionária já entrou
com uma ação na Justiça
contra a empresa Aero Agríco
la' Caiçara, cujo o avião
rompeu a linha de transmissão
em Schroeder.

- Ainda não recebemos a

solicitação da Acijs. A empre
sa, entretanto, sabe do in

tenção da associação em
pedir o ressarcimento, A asses

soria Jurídica deverá cuidar do
caso - declarou Silva.

ACIDENTE - Na manhã do
dia 3 de março, o aviõo
monomotor prefixo PT-DJS, pi-

AUDITORIA CONTÁBil, FISCAL E TRABALHISTA

- .

CONSULTORIA DE-GESTA0 EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL

lotado por Roger de Simoni
Rodrigues, bateu com o

avião na rede de distribuição
da Celesc, quando pulveriza
va o bananal do agricultor
Alcides Laffin, em Schroeder
I, a dez quilõmetros do cen

tro da cidade. O acidente
deixou as cidades de
Guatamirim e Jaraguá do Sul
sem energia por mais de seis
horas.

O supervisor de operação
e manutenção da Celesc, Ál
varo da Rocha, informou que
a linha de transmissão está
dentro dos padrôes exigidos e
que o rompimento do cabo
se deu por negligência do pi
loto, "Não se deve pulverizar
perto das linhas de transmis
são", resumiu, acrescentando
que informaçôes extra-oficiais
afirmam que os aviões utiliza
dos em pulverização de
lavouras costumam sobrevoar
as plantações passando por
baixo das redes de distri

buição.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul- SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V$stuaristas querem reajuste
e manutenção do piso salarial
----------------�----------------

Presidente do Sindicato Patronal apela poro a "sensibilidade" dos trabalhadores
em relação ao piso, apostando na livre negociação

. Jaraguá do Sul - Em ossern
bléia realizada na tarde do úl
timo sábado (14), no sindicato
da categoria,cerca de 200 tra
balhadores nas indústrias do
vestuário da região aprovaram
a pauta de reivindicação, A
proposta, que foi ençaminha
da aos patrões, tem 59 cláusu
las a serem negociadas no fe
chamento da convençöo co
letiva e priorizo o reajuste de
100% da inflação dos últimos 12
meses, A data-base dos traba
lhadores é 1 de maio,

- Não pedimos aumento
real de salário, apenas a re

posição da inflação do
período - declarou o presi
dente do sindicato, Gilda
Alves, informando que os tra
balhadores não admitem a

redução do piso salarial, hoje
.

em RS 330,00,
A assembléia contou com

a presença de dirigentes
sindicais do vestuário de
Brusque e Joinville, que abor
daram as dificuldades para se

negociar melhorias nas bases,
"Em Joinville, a data-base é

. fevereiro, mas estamos ainda
.

em negociações. Os patrões
querem a eliminação' de 30
das 43 cláusulas sociais pre
sentes na atual convenção tra
balhista, todas as que en

volvem dinheiro", revelou o

presidente da entidade, Livino
Steffens, acrescentando que
as principais exigências pa
tronais; no entanto, são idênti
cas as divulgadas em todo o

Estado: banco de horas, con
trato temporário de trabalho e
piso livre.

Na opinião de Alves, os tra
balhadores estão desmobiliza
dos, o que contribui para que
os patrões "ditem as regras".
"Eles (os patrões) estão com

tudo a seu favor e os traba
lhadores continuarão a perder
os direitos sociais e trabalhis
tas", argumentou, lembrando
que, desde o ano passado, os
patrões ameaçam com

'Aprovado: trabalhadores, definem pauta, que patrões discordam

redução de salário. "Não va

mos sentar à mesa para nego
ciar perdas, mas sim conquis
tas. Data-base é um período
para se negociar melhorias",
enfatizou, informando que a

pauta de reivindicação inclui
ainda o adicional noturno de
25%, horas extras aos domingos
e feriados com acréscimo de
140%, além de garantias de
emprego ao trabalhador aci
dentado, em vias de aposen
tadoria, dirigentes sindicais, à
gestantes entre outros.

DO OUTRO LADO - O presi
dente do Sindicato Patronal,
Durval Marcatto Júnior, disse
que assim que a entidade re

cebes a pauta dos traba
lhadores deverá reunir os em
presários para analisá-Ia. Sem
querer aprofundar-se na

questão, Morcotto lembrou
que o piso salarial dos vestua
ristas de Jaraguá do Sul é o

maior do País, afirmando que
"a situação não pode mais
continuar assim". De acordo
com ele, em muitas outras

regiões foi abolido o piso, pas
sando à livre negociação en
tre patrões e empregados,

� A atuação, o tamanho e

os produtos são diferentes. Por
isso, há de se ter pisos e nego
ciações diferentes - justificou,
acrescentando que existem
atividades que não dizem res-

peito à categoria, como zela
dor, office-boy e auxiliar.

Sobre o reajuste solicitado,
Marcatto disse que nenhuma

empresa tem aumentado os

preços e que há registros de

deflação, o que reduz as

chances, "A política salarial do
governo fala em livre nego
ciação, e nós vamos tentar.sen
sibilizar os trabalHadores nesse

sentido", revelou. Em relação
ao desemprego, o presidente
acredita que gera competição
entre as empresas e que a cl-

. dade que formais competitiva
será a que terámenor índice de
desemprego.

- A flexibilização das nego
ciações é muito importante
para aumentar a capacidade
das empresas em gerar novos

.

empregos - declarou, apostan
do na "senslofldode" do sindi
cato dos trabalhadores para o
momento,

Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 372-3100

-------------------,
ICl O prefeito'GeraldoWerninghaus (PFL) informou que a folha de pagamento da Prefeitura 1
1 compromete algo em torno de 52% da receita do Município, "oscilando de acordo com a 1
1 arrecadação". ",. . 1
1 Ele disse ainda que, apesar dos reajustes promovidos aos �e_rvl�ores, conseçuu reduzir o

1
1 comprometimento

da folha de cerca de 60% para os atuais Indices.
1

ICl A Apevi já comercializou 80% dos estandes da Feira Industrial e 30% da Feira da Pronta 1
1 Entrega da 3° Multifeira. 1
1 1
ICl O Porto de São Francisco do Sul deverá receber RS 2,4 milhões do governo federal para 1
1 investimentos na ampliação e pavimentação do pátio de contêineres. 1
1 O custo total da obra é de RS 3,2 milhões. O governo estadual prometeu repassar os outros 1
�S800mil. ,_ _.;. _j

.-

Enio Padilha Filho

Clientes sem qualidade
Tenho refletido muito sobre o comportamento

comeréial de certos empresáriOS industriais de Jaraguá
doSul.

,

Tenho ouvido muitos deles reclamando sobre o baixo
nfvel de qualidade dos prestadores de serviço, em várias
modalidades, As queixas mais freqüentes são pela não
execução do serviço conforme o prometido, uso de
materiais de má qualidade, funcionários sem a mínima
qualificação, ausência de segurança e garantias."

Mas, espere um pouco. De onde vocês pensam que
vêm tantos fornecedores incompetentes? Do que eles
se alimentam? O que os mantêm vivos?

Por acaso, quando um fornecedor resolve investir um
pouco em quottdode na prestação de serviços,
adquirindo ferramentas e equipamentos adequados ou

treinando seus funcionários, isso faz, realmente, alguma
diferença para o mercado? Ele recebe algum estímulo
para continuar investindo no desenvolvimento profissional
da sua empresa? Ou, pelo contrário, começa,
imediatamente, a perder terreno para aqueles que não
se preocuparam com essas "bobagens" e continuam a

oferecer serviços com qualidade baixa e preços
compatíveis,

Ora, meus amigos. Não podemos esquecer que
aquele prestador de serviços com qualidade também
tem seus problemas financeiros. Tem família, filhos na

escola, contas para pagar. Uma das regras básicas que
se aprende em qualquer curso de Marketing é que
devemos"atender as necessidades e desejos do cliente".
Em outras palavras, dar ao cliente exatamente aquilo que
ele.está pedindo. Se o cliente quer, realmente, qualidade,
ele procura por qualidade e recebe qualidade. Mas se

o ,que ele quer é preço, vai atrás de preço e recebe

preço.
Muitos fornecedores de serviços com qualidade zero

são realmente incompetentes e ignorantes. Mas eu
.

conheço alguns que prestam serviços muito abaixo da
sua própria capacidade, apenas para se ajustar ao nível
de exigência do mercado.

A idéia que fazemos de um empresário industrial é a de
uma pessoa bem informada, culta, que conhece o mundo,
faz cursos, lê livros, sabe das coisas. É difícil atribuir a essa

pessoa a suprema ingenuidade de esperar por qualidade
e preço baixos, juntos, na prestação de serviços. É difícil
aceitar que um empresário industrial não consiga perceber
que produzir serviços é muito diferente de produzir
mercadorias. Que, no Brasil, onde amaioria das atividades
de serviços não estão minimamente regulamentadas,
qualquer um pode se autodenominar pedreiro, encanador.
eletricista, jardineiro, plntor., Que qualquer um pode
colocar um alicate na cinta e uma escada em cima de um

Chevette e sair por aí dizendo que é um "Instalador
Eletrecista" porque sabe que nenhum dono de indústria vai

perguntar sequer se ele sabe ler e escr�ver.
Como esperar que esse "profissional" tenha a mesma

qualidade de uma empresa constituída, com profissionais
treinados, utilizando ferramentas e equipamentos
adequados, pagando todos os impostos, atendendo as

normas de segurança ... Pelo mesmo preço 1!
Tenho dito isto, insistentemente, porque não vejo,

realmente, outro caminho: os clientes industriais precisam
assumir a sua parte da responsabilidade pela baixa

qualidade na prestação- de serviços, Não adianta
reclamar da qualidade do serviço oferecido e achar que
as coisas võo se resolver sem a participação dos clientes,
exigindo qualidade, cobrando desempenho e pagando
por isso. Ninguém vai ser tolo de investir em cuondooe
.de fornecimento enquanto o mercado não der sinais de
um mínimo de qualidade no processo de contratação,

O mais provável que aconteça. é um dos Princípios
Dllbert. expresso no livro de Scott Adams: "Não 58

preocupe em melhorar o seu produto. Procure por
clientes mais burros"

mm::.m���m.'f.@�::.�mr.:w.m�:::;wm::::';{%:;�)N@mr.�:.mm;:.�%�Y::wm::�m%�:w�r�����M8:'l.:àmt:$���=::;WJ:K��������%::mmm%�:�m�mm.mmä�!f.�������.%@.::::tlli.0.'!l'
Caixa postal191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620
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Centro de estudos promove
curso de Dinâmica de Grupo

Iniciam as obras de construçõo
do Shopping Center Breithaupt
---------------------------------

Grupo deverá investir cerca de R$ 20 milhões no empreendimento que
abrigará 62 lojas em 24 mil metros quadrados de área

Jaraguá do Sul - O Gru

po Breithaupt iniciou esta

semana as obras de cons

trução do shopping cen

ter, Os trabalhos co

meçaram com a

demolição da loja de fer

ragens da Avenida Presi
dente Vargas, que foi
transferida para o antigo
prédio do Supermercado
Sesi, na mesma avenida,
O estaqueamento será
feito no início do próximo
mês,
O empreendimento,

que abrigara 6210jas, praça.
de alimentação, dois cine
mas, um hipermercado e

um restaurante, exigirá in
vestimentos da ordem de
RS 20milhões, proletende a
ge�çãodece�ade500
novos postos de trabalho, .

O diretor-comercial do Gru

po Breithaupt. Roberto Brei

thaupt, informou que o

cronograma das obras,
que terá 24 mil metros

quadrados de área cons

truída, obedecerá duos
etapas,

- O hipermercado de
verá estar concluído em

outubro próximo, e o

shopping todo em outu
bro do ano que vem - afir
mou Breithaupt. apostan
do na contribuição ao

desenvolvimento do
comércio e de serviços na
região, De acordo com

ele, o grupo vai cumpriro

cronograma definido,
mesmo se houver os

cilações no mercado fi
nanceiro e no economia
do País, "Em princípio, não
está previsto nenhum pa
cote, Mas, caso haja al

gum, seremos obrigados a
nos adaptar", reforçou,

No local onde está sen

do demolida a loja de fer

ragens será construído o

hipermercado, Após a

conclusão, a loja e o ma

gazine, que hoje funcio
nam anexo à sede, serão
transferidos para o hiper
mercado, possibilitando o

lníclo da segunda etapa
do cronograma, O projeto
do shopping inclui o prédio
da sede sem nenhuma al

teração, apenas adap
tações,

Corpo de Bombeiros pode
ganhar duas ambulâncias
Jaraguá do Sul - o

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) enviou à Câmara
de Vereadores mensagem
solicitando autorização para
transferir ao Corpo de
Bombeiros voluntórlos do

Município duas ambulân
cias, Outra mensagem am

Plia· de 150 para 200 UPM's
(Unidade Padrão do Municí-

.

Pi9) o repasse mensal. o que
equivale a RS 9,6 mil.
A duração do novo con

vênio proposto pelo Execu
tivo é de 36 meses, encerran
do-se no final do mandato
do atual governo, De acor
do com a Assessoria de Im-

prensa da Prefeitura, o ob

jetivo é dar continuidade às
atividades que vem sendo
desenvolvidas pelo Corpo
de Bombeiros.

ALVARÁS - A Divisão de

Tributação da Prefeitura in
formou que o prazo para o

pagamento do olvoró de li

cença foi prorrogado para
15 de abril. O pagamento
devera ser feito em parcela
única. Em anos anteriores, o
olvoró era pago em duas

parcelas, com vencimento
da primeira em 28 de fe
vereiro.

A
.

divisão expediu 7.329
olvorós.A entrega esta sen-

do feita pelos Correios,
através de escritórios de
contabilidade e direta
mente aos contribuintes

que estão com os en

dereços devidamente atu
alizados, Do total. 312 são
de profissionais liberais,
2.111 de autõnomos, 2.131
de estabelecimentos co

merciais, 675 de indústrias,
2.047 de empresas presta
doras de-serviço, 14 de ins

tituições financeiras e 39
estão isentos.

A Divisão de Tributação
estima receber cerca de RS
932 mil com o pagamento
dos olvorós.

Jaraguá do Sul - O Centro
de Estudos Avançados pro
move nos dias 26 e 27 de

março, das 18 às 22 horas, e
no dia 28, das 8 às 17 horas,
no auditório da Acijs (Asso
ciaçãoComercial e Industrial
de Joroquó do Sul), o curso

"Dinâmica de grupo e jogos
de empresas". O objetivo é
apresentar a dinâmica de

grupo no processo. seletivo,
como identificação de talen
tos na aplicação em treina
mentos e desenvolvimentos.

O curso é destinado aos

profissionais do óreo de

seleção e desenvolvimento,
qualidade, bem como encar

regados, supervisores, co
ordenadores de grupos de

trabalho, administradores de
outras óreos que utilizam as

técnicas como ferramenta
de trabalho. O programa en

volve, entre outros temas, o
conceito de jogos de empre
sas, dinâmicas de grupos, téc
nicas vitalizadoras e harmõni
cos. fatores de avaliações,
estrutura e aplicação da
dinâmica de grupo, cuidados
e vantagens na aplicação
das dinâmicas de grupo,

O curso seróministrado pela
analista de seleção e treina
mento da empresa têxtil
Karsten, Terezinhà Gorete Bar
beta, pós-graduada em. Re-

.

cursos Humanos. As inscrições
devem ser feitas até o próxi
mo dia 25 e custam RS 80,00.

Apesar das diverSôsCampanhas deesclarecimento e

combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da
dengue, algumas pessoas ainda não se conscientizaram
do perigo da doença, que pode levor à morte.

A Secretaria de Saúde identificou cinco focos de

proliferação das larvas do mosquito.
A foto acima retrata bem o descaso de alguns em

relação ao aedes aegypti. Apenas campanhas não
resolvem, é preciso a participação de toda a sociedade.

INFORMATIVO PAROQUIAL· 21 e 22/3/98
SETOR MATRIZ

sÁBADO
15 horas - Matriz (Crianças)
19 horas - Matriz

17h30 - Rainha da Paz
19 horas - Perpétuo Socorro

DOMINGO'
7 horas, 9 horas e 19 horas - Matriz
8 horas - N. Sa. do Rosário - Molha

NOSSA MENSAGEM

RECONCILIAÇÃO: MATURIDADE DOS FILHOS DE DEUS
A Quaresma é uma parada na vida para retificá-la: porque a mesma

vida, através de suas provas, é o caminho que Deus nos oferece para a

Páscoa. Ser filho de Deus é deixar de lado os rancores e aceitar o irmão de
volta, pois a reconciliação é a prova dematuridade de que os seres humanos
são filhos do Pai misericordioso.

'

·Em Jesus, e somente nele, as pessoas se reconciliam com Deus. O
cristão é proclamador dessa nova realidade, colocando-se, espontânea e

generosamente, a serviço dela.

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GÊRAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010

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 definitiva depêlos)
- Tintura de�ílios e sombrancelhas
- Maquiagemdefinítiva
- Permanete em cílios

Rua Manoel Luiz da Silva, 139
lila Nova - Jaraguá do Sul- SC - Fone: 372-3325

Posto Leodato
Ribeil·O

Aberto 24 horas com loja de conveniências
Abasteça acima de 20 litros de gasolina ou álcool e ganhe uma

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

CJJr. 5llcyr 91ideki c.Rodrígues da oi/oa.
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazureehen" 55 .. Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 .. Jaraguá do Sul- SC

Pizzaria Caneri
\

Picanha na Bra_
Filé Mignon à Parmegiana\

.

Massas em Geral

ANIVERSÁRJO
Trocou de idade na terça-feira

(l7),Lurdes Hinterholz,
competente colaboradora do
Cartório Eleitoral. Parabéns do

esposo Renato, dos filhos e de
todos os amigos.

ÉAMOR
Parabéns para os pombinhos

Humberto e Bianca, pelos quatro
anos de namoro. A galera torce
para que o "sim" aconteça logo,
e seja comemorado com grande

festa. Turma de Formandos em Administraçõo da Ferj
E<*xl Junktl8l'CP

Casal dr. Irineu
e Brunhilde

Pasold, felizes
com o sucesso

do laboratório
de análises
clínicas
PasoldLab

ESTETICA
O Centro Especializadon
Tratamentos Estéticos e

Terapêuticos está com

inscrições abertas parae

curso Básico de Estética

Corporal. Informaçõese
inscrições na Av. Mal.

Deodoro, 615 (fundos) ou

pelo telefone 973:"8909.

Em cerimônia marcante, trocam "sim"
no próximo dia 27 (sexta-feira) Deisi
Schlickmann e dr. Joe ). Waltrick. A
cerimônia religiosa terá lugar na Igreja
Nossa Senhora do Rosário (RioMolha) e
a recepção aos convidados no :

aristocrático Baependi

Em grande estilo, trocam alianças na má
esquerda, dia 4deabril, Paulo José eNaraE

.

A cerimônia religiosa será na Igreja Nos!
Senhora do Rosário (Rio Molha), às 20h30.
convidados serão recepcionados naAssocia{
Atlética Banco do Brasil. O noivo é filho d
Paulino João e Lacyr Rosa de Bem, e a noi�
de Marcos e da saudosa Brasüia GastaI
Beltramini

1

blll!!�J ..

Geraldo Franz; Charles Bretzke e Vanderlei!Gonçalves, diretores da Data Contro,
comemorando oprimeiro afio de titividade.s e

Jaraguá do Sul

NOBOTAFOGO

Schopping Promoções com
superbàiles no Botafogo da Barra.
Amanhã (21), a noitada terá a

animação da Banda SIA, com
repertório variado para todos os

gostos. Vale conferir.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Núcleo de FotograííaProfissional
A diretoria do Núcleo de Fotografia .

Profissional da Acijs foi eleita no dia 25/

3/98. Foram eleitos:

Presidente: Maria Teresinha

Giacomozzi - FB Fotografias
Vice-presidente: Waldemar Behling

- Foto Loss

Tesoureiro: Flávio M. Veta - Veta

Fotografias
Relações públicas: Renaldo Junkes

- Arte Click

o núcleo também lançou umaMissão
à Expofo'98 - 23° Congresso Brasileiro
de Fotografia e Vídeo que acontece em

Curitiba, nos dias 12 a 15 de maio de
1998.

O ônibus leito sairá às 12 horas, do
dia 12 de maio, defronte à Acijs. O
investimento é de R$ 30,00 para os

associados da Acijs é de R$ 40,Op para
não sócios. Maiores informações com

Luiz pelo telefone 371-1044.

Dadireitapara a esquerda: Ueta, MO. Teresinha, Wa/demar;Behling eRena/do Iunkes

r--------------�-----------�
Vencedor do concurso de

.

logomarca recebe prêmio
O vencedor do concurso que escolheu a logomarca

do Núcleo de Fotografia foi Rafael deMello Lunardon,
da empresa CMC Comunicação. �

Ele foi premiado com uma máquina fotográfica nucte0fteprofissi.onal oferecida pela Sossecal SA, um certificado Ff} 'Olflrrfi iae estadia de um final de semana no Castelmar Hotel, II./"� YI UJ f;

em Florianópolis, com acompanhante. P R O F ISS ION A L
. .

I Rafael de Mello Lunardon (00 direita para a esquerda) recebendo a premiação_]L _

NEM taxsosQUEFAZEMSUCESSOENfRAMAQUI... MAS TODOS os QUE ENTRAM, FAZEMSUCESSO.
DÉBORA NAZÁRIO - EX

ALUNA EMONITDRÀ "OC"

VIVIANE PASMANTER

JONA1HAN DIEGO KAZNIERSKI
ESTUDANTE E EX-ALUNO

NATÁLIA DO VALE·

MÁRCIOGARCIA·

MAURfclOMATTAR

EDSON CELULARI

NÁDlA CLAUDETE
MÜLLER - EX-ALUNA

Venha, esse
"

espaço e

seu!

DATA CONTROl
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu
Há8anos

- Em 1990, Doralécio Soares, editor e diretor, depois de três anos voltava
com o "Boletim da Comissão Catarinense de Folclore", que corresponde
aos anos de 1986/87 e 88. Otrabalho era impresso pela ImprensaOficial do
Estado de Santa Catarina, contendo 183 páginas, abordando'entre outros: a
Festa do Divino, Artesanato Folclórico, Porque somos Barriga-Verde,
Grupo Folclórico Germânico Silberfluss, Joinville, Colonização
Português, Marejada, Colonização Alemã, 2a Fenarreco, Noticiário
Nacional-1987, Noticiário Cultural de Santa Catarina-1988, Ecologia'
dosMitos, O Imigrante Italiano (uma entrevista de Clemente Pradi). Um
interessante trabalho de compilação de dados, digno de figurar em qualquer
estante de livros. Um verdadeiro repositório de dados sobre o folclore e a

vida de imigrantes que se deixaram ficar em Santa Catarina.

Há6anos
- Em 1992, a data da inauguração doConjunto Habitacional Tifa dosMartins,
com 122 casas, estava prevista paramarço. O engenheiro responsável Roque
Raul Endreguettone concentrava os trabalhos na instalação dos filtros

anaeróbicos, uma solução alternativa que "purifica o esgoto em 80%,
explicava o secretário de Planejamento, OsmarGünther. Alémdeminimizar
o impacto dos dejetos provenientes da fossa, os filtros anaeróbicos estavam
sendo construídos com tijolos e cimento reduzindo os custos, Explicava
que"se fizéssemos com tubos gastaríamos em média Cr$ 150 mil em cada

filtro, mais a mão-de-obra. Assim gastaremos apenas Cr$ 87,5 mil,
exemplificava o engenheiro Roque, que mantinha aproximadamente 45

operários que estavam realizando os trabalhos de acabamento, como pintura
e arruamento.

Há 4 anos
- Em 1994, o despejo do lixo doméstico e industrial em terrenos

localizados nos bairros Lenzi e Nova Brasília devia continuar mais por
um bom tempo. Isso porque a Fundação do Meio Ambiente (Fatma)
ainda não entregara à Prefeitura o laudo técnico sobre as áreas que o

Município colocou à disposição para a implantação do aterro sanitário.

Recentemente, os técnicos estiveram em Jaraguá do Sul vistoriando

alguns terrenos. O prefeito Durval Vasel dizia que nó caso do lixo

industrial, obrigatoriamente haveria a participação das empresas. Assim

que estivesse em mãos o projeto que já estava em fase de conclusão, '

iria solicitar uma reunião da Acijs. "A questão do lixo é séria, não
podemos mais permitir que os moradores destes bairros continuem

suportando esta situação", concluía o prefeito Vasel, "porque na Vila
Lenzi estamos construindo o centro poliesportivo. Lazer e lixo não

podem conviver".

Há2anos
- Em 1996, formava-se'emDireito, pelaUniversidadeRegional de Blumenau,
o acadêmico Magnus Edward Behling, filho de Waldemar Behling e

Rosemary Lass Behling, integrando os formandos do 2° semestre de 1995.,
- Os pais temporários, engenheiro Erolf Henschel e esposa Marian, do
jovem Jansen Rex Chow, do Programa de Intercâmbio de Jovens do

Rotary International, compareciam a uma reunião do RC Jaraguá do

Sul, apresenrävam o referido jovem, que iria permanecer no Brasil e em
Jaraguá do Sul por um ano. Jansen é natural de Nova Guiné, da cidade
de Papua, e estudante da Universidade da Austrália. Além de sua língua
nativa e do inglês, na sua curta permanência, já pronunciava algumas
palavras do nosso vernáculo. Como uma das metas de RI é o intercâmbio
de jovens, com a finalidade de estabelecer a compreensão entre os povos,
é especialmente importante o projeto, que mais concorre no

estabelecimento de boa vontade pelo contato direto desses jovens com
a nação anfitriã. I

Sexta-feira, 20 de março de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (104) - APONTAMEN-TOS
Em 1975, em 5 de abril, consorciavam-se

,
dois jovens da próspera localidade de Rio
Cerro. Alcida, filha do industrial Waldemiro

Grahl, ali estabelecido, e a esposa Hilda

Fischer Grahl, tomava-se a esposa do sr.

Nelson Schneider, industrial tanoeiro, também
ali estabelecido, filho de Max Schneider e

Cecília Wendorff Schneider. A cerimônia

dava-se às 16h30, na Igreja Evangélica da

Barra do Rio Cerro, abençoado pelo pastor
Gustavo Krueger, de Corupá, e recepção na

Sociedade Alvorada.

Emjulho de 1975, o Botafogo, da Barra,
sagrava-se bicampeão da segundona (Torneio
Luiz Gonzaga Ayroso) ao enfrentar o Vila

Lenzi, empatando sem abertura de contagem, '

em prélio arbitrado por Ademir Sélki. O
prefeito Eugênio Strebe, em agostol75,
acertava detalhes de conservação da Estrada
Rio Cerro, com a abertura de uma saibreira

nas proximidades da Serra de Jaraguá, a ser

trabalhada peloDER (Residência de Joinville)
com um total de dez veículos para melhoria e

conservação do leito da rodovia, pelo
engenheiro Nicolazzi.

Falecia em 13/10/75 o estimado cidadão
Ernst Siewerdt, aos 75 anos, residente emRio
Cerro II, deixando a viúva Laura: nascida
Grützmacher, os filhos Irmgard, Gerhardt, Use
Siewerdt Reinke, o genro Adular Reinke e os

netosWilfried, Rosely, Anegret eMargret. Os
enlutados agradeciam ao dr. João Biron e

enfermeiros doHospital Jaraguá e aos pastores
, Egberto Schwanz e Karl Gehring, à Banda
Aurora e ao Coral JuveniL Rio Cerro, assim
como os que acompanharam o féretro à última
morada.

Também falecia Bertha Viergutz, dia 15/

10/75, aos 82 anos, e o esposo Ricardo e filhos

agradeciam ao dr. João Biron, o pastorEgberto
Schwanz e aos que acompanhavam a falecida
à última morada.

A empresa PARQUET RUBINI, da Barra
do Rio Cerro, ajudava na construção da Usina
Elétrica de ITAIPÚ, a maior hidrelétrica do
mundo construída por brasileiros e paraguaios.
ARubini Industrial Ltda. fazia transportar pela
então Transportadora Gramkow o afamado
parquet, levando o veículo faixas com os

dizeres: "Para as casas de Itaipú Binacional".
Em 17111/75, uma fagulha destruía, na

madrugada para segunda-feira, todas as

instalações, situado no Javali II, em Rio Cerro
II, e, apesar da ajuda de vizinhos, só conseguiu
salvar a moradia, tendo vultoso prejuízo.

A Câmara de Vereadores apreciava projeto
de lei com parecer favorável e, em votação final,
as localidades de Rio Cerro II e João Pessoa

passavam a ser chamadas de Distritos dentro
da nova lei que determina o perímetro urbano

do.Município, a saber:
"LEI N° 584/75

Dispõe sobre a fixação dos limites do
Perímetro Urbano das localidades de RIO
CERRO II e JOÃO PESSOA.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso e exercício de suas atribuições,

Faz saber a todos os habitantes deste

Município, que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica ampliado o perímetro urbano
com a inclusão de RIO CERRO II e JOÃO
PESSOA, na forma e de acordo com o exposto
nesta lei".

Os destaques constam do corpo da própria
lei.

'

FriftvonJaraxuá-3/9&

1 Deficiente físi(o, assede-se à AJADEFI.
-�- ---�-��---

Fone: (047)372-1846
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�'demorço
Pio Mun Infancio
"
...Há qu

cuidados e incentivos.

Quando nascemos,

sabemos tão pouco.

Logo descobrimos

mamãe, papai, outras

pessoas.

Além de nós, o meio

em que a criança convive
iráfavorecer um bom ou

mau desenvolvimento.

O ser humano nasce

cuidardo b pra que a
"

do maus). Estamos numa

959, época em que há que se

a
.

repensar os valores da

família, considerando-se

que, somente no final do

segundo milênio, co

meçamos a entender a

infância.

e vai de- cuidado pela mãe e a da

ndo o restante partir desta começamos

a criar laços de afeto
com outras pessoas.

A criança instituci

a ser

Já dizia o poeta ao se

referir às nossas sen

crianças, ao futuro de na

nossas vidas e de nossa mel

Nação.
Precisamos regar a

sementinha diariamente,

pois esper_amos que

algum dia ela nos dê

flores e frutos.
Depende de cada um completa o desen- ser recon ecido pela A criança nasce boa e do ser humano e vê-los

de nós que a criança se volvimento do cérebro humanidade a partir da é a sociedade que a como continuação de

desenvolva em um aos 13 anos de idade, Declaração dos Direitos transforma (em bons ou nós.

ambiente sadio, har- por isso, precisamos
monioso, repleto de darproteção à criança.

Para sobreviver, o ser

humano passa poruma
escala de necessidades

que são: as básicas, de

segurança, psicológica
(ser amado, aceito) e de

realização (sentir-se

competente ).
a bebê nasce para

interagir socialmente
com outro adulto.

com 23% de massa Inicialmente ele 'é

Dr. f-/erberfo f-/. A. deMeldau
Pediatra

Especializada em parques infantis de madeira

(cucetipto) e metais.
- Escorregadores, carrossel, labirintos, balanços,
gangorras, piscinas de bolinhas, entre outros.

BRINQUEDOS

SOClalS

fados para sua

efetivação.

Devemos respeitar as

fases de desenvolvimento

-

Rua Gustavo

Friedmann, 127;
FonelFax:

372-0219/372-0144
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"Schroeder Strasse Eins" Volkstanzgruppe
Reiniciaram, no último dia 9 de março, os ensaios do "Schroeder Strasse

Eins" Volkstanzgruppe, vinculado à Sociedade Escolar Estrada Schroeder
Primeiro - Escola Básica Professora Elisa Cláudio de Aguiar, Schroeder, sob
a instrução de Rudinei Erich Schroeder e supervisão pedagógica do diretor
Ademir Pfiffer.
As atividades extracurriculares da escola, em ressonância com o Projeto

Político Pedagógico (PPP), visam colocar a cultura a serviço da cidadania,
resgatando dessa forma as raízes da colonização germânica remanescente na

comunidade.
Ao todo são 28 componentes entre crianças e pré-adolescentes. Os trajes

típicos serão usados de forma mista, os dois modelos que caracterizam a

cultura dos germânicos do Norte da Alemanha, nas futuras apresentações,
durante o calendário de eventos de Schroeder e do Estado.

Grupo de dança "Schroeder Strasse Eins" Volkstanzgruppe

"Oh, Linda!"
Andando com outros por entre o mato, em busca de um lugar em que o amo

fundasse urna povoação, um galego, criado de Duarte Pereira, foi ter a um monte

à beira-mar, de onde se divisava um soberbo panorama. E tão encantado ficou
com a posição descoberta que, não se contendo, exclamou:

- Oh, linda!
É essa a origem, vulgarmente admitida, do norne que ainda hoje tem a antiga

capital pernambucana.

Frei Vicente do Salvador - "História do Brasil", página 107.

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

371-1944/372-3363

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LV)

TioEugênio
Na história dos Correios brasileiro existem

registros do vaivém de uma solicitação para
um posto avançado em Jaraguá, em 1900,
quando o guarda-livros de Georg
Czerniewicz; Hugo Schneider, passou aser

o primeiro agente dos Correios, em Jaraguâ,
o profissional que, em 1901" editava o

primeiro número do Laraguâ-Bote, jornal
escrito à mão, em alemão.

Naquela época.Erich, seu irmão, praticava
como postalista, nomeado em 20/9/1925 e,

como agente, trabalhou até 17/12/1961.

Veio, depois, a sua vez, quando teve o

privilégio de ser nomeada ajudante da

agência dos Correios de Jaraguá, em 17/2/

1928, 107° da Independência e 40° da

República, em ato assinado pelo próprio
-

presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, Washington Luís Pereira de Souza,
sendo naquela época ministro de Viação e

Obras Públicas, o catarinense Victor Konder
e ministro da Fazenda, o gaúcho Getúlio
Dornelles Vargas.

Uma longa série de carimbos do ministério,
da diretoria-geral dos Correios, da
subdiretoria do Expediente, dos "cumpra-se"
e "anote-se" da burocracia brasileira

consumaram os efeitos do ato e, outros, de

promoções e de apostila mudaram seu nome

para Paula Doubrawa Wiele. Posteriormente,

por duas vezes, o presidente da República,
Getúlio Dornelles Vargas, e o ministro de

Viação e Obras Públicas, João Mendonça
Lima, assinavam promoção, por antiguidade,
em 30/4/1941, e promoção por merecimento,
em 31/8/1943, para galgar todos os cargos a

que tinha direito até a sua aposentadoria,
Voltaremos. Até a próxima.

Do maternal ao Terceirão�
educação.60m
responsabilidade.

O
A EDUCAÇÃO COMPLETA E�PI!!J8f!a. 616 -F_311-tJ2D2
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Parapsicóloga recebe interessados
, ,

Irene Zelak auxilia na cura de depressões, estresse, fobias, pesadelos, sistema nervoso, etc
A parapsicóloga Irene Zelak estará atendendo no Inti Liceu da

Vrn YF naspróximas quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 demarço. Irene

Zelak, que mora em Curitiba (PR), desenvolve trabalho com
mantroterapia e atende mensalmentepessoas em Jaraguá do Sul.

Zelak também desenvolve limpeza energética de empresas e lares,
complementando a harmonização complantas eflores; Trabalha tam
bém com terapia de vidaspassadas.

o objetivo é a reorganização do sistema de energia humana (limpe
za dos chakras e aura), auxiliando na cura de depressões, estresse, fobi
as, pesadelos, sistema nervoso, doresmusculares, etc.

Maiores informaçõespodem ser obtidas no Inti Liceu da Vida YF,

situado à Rua Enu7io Stein, 300 EUR, Centro (Rua do Edifício Carvalho),
ou pelo telefone 37i-1141.

Programa de Desintoxicação e Revitalização

tn refúgio para restabelecera
saúde do corpo emente

Parapsic6/oga (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 flores.
• Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).• Auxílio à
cura de depressões. estresse. fobias, pesadelos,

sistema nervoso, dores musculares. etc .

• INCLUSIVE TERAI1IA DE VIDAS
PASSADAS,

'Atende em Jaraguá do Sul

mensalmente no Centro
'

INTI-Liceu da Vída« - Tel.: 372-1141

lRENEZELAK

Neste proçrama
você terá:
01 - Avaliação e Supervisão Médica;
02 - Orientação em Yogaterapia e Dietética Natural;
03 - Atividades físicas orientadas: Prática de Yoga,
Respiratórios, Relaxamento, Caminhadas;
04 - Massagem terapêutica;
05 - KRIAS - Técnicas de Purificação;
06 - Compressas - Cataplasmas - Geoterapia;
07 - Aulas práticas de Culinária Natural;
08 - Palestras;
09 - Vivências;
10 - Hospedagem e alimentação vegetariana.

lM...
Macol
TUDt);PARA CONSf1lOÇAo

372-1055

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:
'

Livros que merecem ser lidos:

"A Águia e a gaúcha" - Leonardo Boff
"�Cada um hospeda dentro de si uma águia. Quer romper os limites

apertados de seu arranjo existencial. Há movimentos na política, na
educação e no processo de mundialização que pretendem reduzir-nos
a simples gotinhas, confinadas aos limites do terreiro.

"O Código da Bíblia" - Michael Drosnin
Best seiler absoluto desde seu lançamento nos Estados Unidos, O

CÓdigo da Bíblia tem-se mantido no alto da lista dos livros rriais
vendidos em todos os países onde já foi publicado, entre os quais,
Inglaterra, Itália, Japão, Portugal, Espanha

Informações:
Jande c.Marcatto ZYS

Inti Liceu do Jlido YF'

Rua Emflio Stein, JOO EUR

(Rua do Edificio Carvalho)
Jaraguá doSul- SC
Fone/Fax: 372-1141

Rua Ouintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972.- 372-0137

GRAF/PEL
" LIVRARIA E PAPELARIA

Cinco Dias em Prol de uma
Vida Saudável e Consciente

Esteprograma tem como baseprincípios genuínos e

profundas de grandes correntes terapêuticas como o Yoga, a
Homeopatia, a NatUropatia.

'

Esta uniãopossibilitará as ferramentas para que este

programa cumpra o seu propósito: Desintoxicar - remover

resíduos metabólicos que comprometem a saúde total - e o de

Revitalizar - aumentar o tónus energético tanto no nívelfisico
, quanto psiquico:

Local:
Chacarananda Ashram Centro de Vivências

CampoAlegre - SC

'Datas:
25 a 29 de março de 1998 ou
20 a 24 de maio de 1998

(Informe-se de novas dotaspara o IIsemestre)

aulas de
YOGA

( Às segundas, terças, quartas e quintas UCItW ba VfbaYF

Desperte a sensibilidade

que existe em você•
\ Aulas de Desenho e Pintura

Lk-a.·ba·VJb-aYF Ouintas-fiiras, tarde e noite
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.. A loirinha PatríciaAraújo deixa o nosso final de
semana mais iluminado

ROMANTISMO
Com a queda da

temperatura e a permanência
da chuva, o programa
predileto de muitos casais

jovens da cidade tem sido o

namoro à moda antiga,
recheado de romantismo, no
sofá da sala, e de preferência
com a companhia de um bom
filme. O programa tem que ser

muito bom para fazê-los

mudar de idéia e sair de casa.

Frio, água e romance. Ao que
parece, o filme Titanic está
fazendo escola.

MANSÃO
Para começar admi

nistrando bem o inícip do fi
nal de semana, a Boate

Mansão, de Joinville,
localizada na Rua Getúlio

Vargas, coloca todo mundo

para dançar, hoje (20), na 1 a

Festa dos Alunos de

Administração.

CD's - DISCOS - FITAS

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

-

TlrANle
E já que estamos no

assunto, o filme Titanic,
brilhantemente dirigido por
James Cameron, continua
recebendo um enorme público
nas salas da rede GNC de Cin

emas - Shopping Neumarkt,
em .êlumenau e Shopping
Mueller, em Joinville. Se o

custo de sua produção foi alto,
pode-se dizer que o retorno na

bilheteria foi gigantesco. Ainda
não temos a confirmação, mas
já se cogita que terá suaexibição
prolongada para o mês de abril.

FESTA DO
PIJAMA

Para os bons de cama, a

Boate Notre Dame tem um

programa especial neste final
de semana. Acontece neste
sábado (21), a partir das 23

horas, a Festa do Pijama.
Para as pessoas que vierem

vestidas com o referido traje,
o ingresso será gratuito. Caso
você não consiga ficar sem ele,
traga o amigo travesseiro. O

que vale é participar e dar

originalidade à festa. Em

tempo: a Notre Dame

conftrma para o último sábado
do mês, dia 28', a realização
do show Raio X, com a

carioquíssima Fernanda

Abreu.

OS GAROTOS
DE OURO

O excelente grupo Os
Garotos de Ouro, de Cruz

Alta (RS), terra do saudoso
escritorÉrico Veríssimo, será
o responsável pela animação
de um grande fandango, neste
sábado (21), a partir das 22

horas, na Sociedade Vierense.
Amantes da nossa rica

tradição gaúcha prometem
dançar até o raiar do dia.

WIZARD
STREETBALL
As feras do basquete de

dupla invadem a Praça Ângelo
Piazera, neste sábado (21), das
14 às 18 horas, e domingo
(22), das 8 às 18 horas,
quando estará acontecendo a

segunda edição do Wizard

Streetball. Atletas profis
sionais de Jaraguá do Sul e
Joinville já confirmaram

presença. Uma grande festa do
esporte que merece a

apreciação e os aplausos de
nossa comunidade.

,

MUSICA NA

PRAÇA
O Projeto Música na Praça,
da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer, trai

para o palco da Praça Ângelo

Piazera, neste domingo (22),
a partir das 19 horas, as bandas
PilotoAutomático, deMafra,
e Habeas Corpus, -de Jaraguá
do Sul.

DANÇA
A Scar informa que estão

abertas as inscrições para os

cursos deBahy Class - iniciação.
ao balé clássico e ajuda no

desenvolvimento e crescimento

da criança;Jazz - aulas práticas
e teóricas, disciplina, expressão
corporal, coordenaçãomotora,
equilíbrio, flexibilidade,
relaxamento e alongamento; e
Dança Livre - samba, pagode,
afro,jazz, entre outros.Maiores
informações podem ser obtidas
na secretaria da Scar ou através
do telefone 372-2477.

BAILE DOS
CALOUROS
Na expectativa de rece

um público de mais de seis
pessoas, a Rivage e o DCE
Furb promovem nesta sex

feira, dia 20, a partir das 2
horas, mais um Baile do
Calouros. Todos os ambien
da danceteria oferecerão u

atrativo especial ao público.N
pistaprincipal, a aniínaçãofi
por conta dos Djs Binho eM
Jack (bicampeão brasileiro

performance e um dos qua
melhores domundo). Na Pra
de Eventos, as feras do violã
Jean e Beto, do Duo Avoha)
conhecidos dos jaraguaens
farão um show acústico de ai
nível. Pra completar, um

passarelametálica de 13 me

o jovem Danilo Stange aproveitou a temporada di

verão para se dedicar ao surf. Como se podi
observar, a briga foi grande com aprancha

DISQUE-LANCHE
371-5309 Rlmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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As alteraçõesno regulamento
esportivo da Fórmula 1

Este ano cada piloto tem a sua

,disposição dez jogos de pneus por Gl'.

No ano passado eram nove. Até o final
do treino livre de sábado eles podem
utilizá-los conforme desejarem. Antes da
classificação realizada sábado à tarde,
eles devem designar sete dos dez jogos,
para serem usados na classificação,
warm-up e corrida. Desses sete jogos,
quatro recebem outra marcação, pois
são os que podem ser utilizados na

classificação. Agora há limite para os

tipos de pneus de chuva a disposição dos

pilotos: apenas três. Esta restrição não

existia. O número de quatro jogos de

RO

pneus de chuva por GP permanece
válido.
A partir deste ano os pilotos não tem

mais o limite de 30 voltas nos treinos

livres. O dia extra de treinamento nas

pistas novas do calendário também
deixa de existir. O piloto que recebe
auxílio externo para regressar ao box

depois de registrar seu tempo na

classificação terá sua melhor marca
anulada. No ano passado, Michael.
Schumacher, em várias classificações
saiu para tomar tempo com gasolina
suficiente apenas para cruzar a linha de

chegada. Terminada a volta lançada,
ficava parado
na pista, sem

gasolina. O

objetivo era

estar com sua

Ferrari o mais

leve possível. Esse recurso está proibido.
O diretor de largada da Fórmula 1,
Charlie Whiting, pode agora autorizar
a substituição dos pneus com sulcos

pelos de chuva, mesmo depois da

exposição da placa de cinco minutos

para o início da corrida. A largada fica
retardada por 15 minutos. Se até cinco

minutos para a largada algum
concorrente ainda não estiver .com os

pneus instalados no carro, largará da
última posição no grid.
O limite de velocidade na área do box
durante os treinos é de 80 km/h. A cada

quilômetro excedido o piloto pagará US$
250 de multa. Se ele atingir 90 km/h, por
exemplo, a multa será de US$ 2.500.
Durantea corrida, tão logo a direção da

prova se decida por punir um piloto com

um stop and go nos boxes, por uma

infração qualquer, a informação será

divulgada nos

monitores de vídeo

disponíveis a todos que

acompanham' a

competição. O piloto
terá a partir daí, três
coitas para entrar no

box e cumprir a pena,
caso contrário se rá

desclassificado.
Consulte o site do GP

do Brasil de Fórmula 1

na Internet.

O endereço é
. www.gpbrasil.org

RODAS
ESPORTIVAS

EM5X
(30/60/90/120/150)
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Vende-se D-20 ano 91,
custon, com tolda de

fibra. Valor: R$
15.500,00.

Fone: 973-9033.

Vende-se Corsa ano 97,
com 7 mil km. Valor

R$ 6 mil de entrada +

18 x R$ 378,00 (fixo).
Tratar com Adilson na

Pizzaria Casarão, após'
16h30.

Vende-se Chevette SLE

anoBê, álcool, em
ótimo estado. Tratar

372-3384 ou 975-1763.

Vende-se Passat ano

89, valor R$ 3 mil.
Tratar 975-1093.

Vende-se Fusca ano 78,
cor bege, motor 1.5,
por R$ 2 mil. Tratar
Rua Aguas Claras,

Figueira, poste 7 acima

da gruta.

Vende-se Gol GLMi
ano 98, por R$ 19 mil.

Tratar Rua Fritz
Hause, 54 ou 967-

1015.

Vende-se Escort ano
91, gasolina, por R$ 6
mil. Tratar 371-7233.

'J# GLASS-SHOP
. ,� PÁRA-BRISAS
+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
+ Recuperação de pára-brisas
+ Calafetação/polimentos
�, Especializada em pára-brisas colados, com garantia de vedação.

Rua: Ioinville, 2.222 à lOOmts. do' Líder Club

Fone: (047) 975-2980

Vende-se Titan ano 97,
por R$ 900,.00 + 25x

R$ 120,00. Tratar
borracharia Santos na

Figueira.

Vende-se Monza SLE
ano 90, impecável por
R$ 7.500,00. Tratar

973-3724.

Vende-se CG ano 88,
preta, por R$ 1.450,00.

Tratar 373-0131.

Vende-se Parati CL ano

91, gasolina, por R$
7.800,00. Tratar 371-

1053 .

elétrico, trava elétrica,
ar e direção, 4 portas,

bordô, 44Km,
impecável. Valor: R$

12.500,00. Aceita troca.
Tratar: 372-2178

horário comercial com
Nilcéia. I

Vende-se Santana

CD ano 85, por
R$ 4.800,00
e Verona LX
,

ano 91,
por R$ 6.600,00.
Tratar 973-3901.

Vende-se Monza GLS/
ano 95, 27.000Km,

gasolina, completo, R$
13.000,00.

ratar: 371-4853.
Vende-se Kawasaki

Ninja 1100, 94, preta,
Valor: R$ 15.000,00.
Tratar com Fuzão no

973-5930.
Monza Club, 94/94,
completo, vidro

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421AUTOMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Combo Preço
UnoMilleEP 96/96 vermelho gasolina R$9.200,OO
MonzaSUE 88/89 verde alcool R$5.950,OO
PalioEDX 96/96 vermelho gasolina R$ 11.600,0:
Fusca 1500 74f74 cinza gasolina R$2.00,OOO
Fusca 1500 73n3 broco gasolina R$l.600,OO
TIpo 1.6ie 95/95 cinza gasolina R$l.600,OO

No finaciamento você só paga a 18

parcela no dia 8/5/98.

PELA 5aVEZDESTAQUEDOANO

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada,
tem que ser especializada.

Fone/Fax: (047) 371-5057
Rua:MajorJúlio Ferreira, 244 -Vila Lalau

,

Iaraguâ do Sul - .SC

.

Prêmio de Qualidade
Empresariale Profissional

11eJl!U�
OFICII'IA DE lATOARIA LTDA.

O"CINA IIE LArOARlA

,

��t'h
Mal'ia Sueli R. Gimenez

ESTAT15ncA RESPONSÁVEL

I*- Q)
Dulce Parreira

,1998
JARAGUÁ DO SUL - SC
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

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

Fone: 371-8009
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 com ótima localização por R$ 65.000,00 no centro
108 - Sobrado com piscina, Próximo ao Ageloni com 3 suítes.
109 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suites + 3
banheiros + churrasqueirac/lavabo, ótima localização 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$ 7.000,00 de entrada + parcelamento
113 - Casas de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco

SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1998

APARTAMENTOS
Estudantes! Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$85.000,00 - Aceita troca
202 - Atpo. "Res. Talismã", 1 suíte + 1 quarto e 1 suite + 2 quartos
203 - Apto. "Residencial Clarice Koch", 1 suite, 2 quartos
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila NOva - Próx. Fórum R$ 45.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomínio Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207 - Apto. Cond. Amizade 3 darm. Entrada R$18.000,00 + financiamento
208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,00+sa!do de R$
45.000,00 financiado.
209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Sulte+ t dorrrr,

R$14.200,00+36xR$565,00
210 - Apto. Ágata Próx. Scar suite + 2 darm. 60 parcelas de R$ 1.583,33 s/
entrada

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquardt c/ quase 2,00m2 - R$
14.000,00
302 - Área em torno de 1.0pOm2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo
Grubba I .

303 - Area na Av. Mal Deddoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m2 R$ 40.000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 margas c/áqua, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,00
308 - Terrenos com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro c/ um sobrado

antigo
309 - Lotes no Lot. "Camposapiero" - R$13.000,00 entr .. +20x de R$329,00
310 - Terreno no centro da cidade - R$ 80.000 em 12x, c/748m2
311 - Lotes c/538m2, próx. Fáculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x
de R$250,00

.

312 - Lote no Jardim Guilherme R$ 10.500,00 - negociável
313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,00
314 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
315 - Terreno c/688m2. BR-280 - na frente das Malhas Fruet _. Guaramirim
316 - Chácara no inicio do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de

���
.-

317 - Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich c/ esquina Rua
Guilherme Hering
318 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.000m2 - R$320.000,00 o/casa, lagoa,
gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Divinópolis - R$ 11.000,00 - neqociável
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/ 1.375m2 - R$20.000,00
321- Terreno com 1 0.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.

"

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

REALIZAR; SEJA UMA DELAS

Apartamentos com 2 quartos cl 96m2, 1 garagem coberta

Próx. a Ferj no "CONJUNTO RESIDENCIAL
IMIGRANTES"

CONJUNTO

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:

�HABITAT
COMPRA-VENDE-ALUGA-ADMIMSTRA

•

(J
Construtora!
IncorporadoraIMOBILlA,�,If\

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

Fone: 371-8009
Jaraguá do Sul - sc

Fone: 372-0014
Rua: Cel. Bernardo

Grubba,246
Iaraguâ do Sul - SC

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Promoção: ref. 4048 - Apto. c/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 darm. - Rio Molha - R$47.0oo,00
Ref. 1197.- Sobrado alven. c/ 314,56m2 - Rua Egídio Busarelo -Uo. Papp - Barra c/ 1
suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de festas - Permuta c/ casa menor - R$
145.000,00.
Ref. 1202 - Casa alv. c/240m2 - 1 suíte, 2 darm., garagem p/3 carros- churrsqueira,
banheira hidra., pedra mineira - Centro R$55.0oo,00
Ref. 1277 - Casa alv. c/140m2 - e/3 darm., 2 bwc, terreno c/ 1.190m2 +2 apto nosfundos
- Ilha da Figueira - R$60.0oo,00
ReI. 1278 - Qasa alv. e/90m2- 3dorm. c/laje - Lote 450m2-Ilha da Figueira - R$18.000,00
Ref. 1302 - Casa de alvenaria, c/ 190m2 com dep. da empregada + BWC e ehurrsqueira
- Bairro Amizade - 01 suíte + 02 darm. R$ 28.000,00 + financiamento.
ReI. 1315 - Casa de alvenaria com 150m2, Rua Jacob Gesser, 209, UO. Champgnat - 03
dormitórios, R$ 53.000,00
ReI. 1318 - Casa com 170m', 2 dormitórios, 1 suíte, toda murada, churrsqueira, BWC
hidro, Início Jguá Esquerdo, R$ '80.000,00 (negociável)
Ref. 1319 - Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada, piscina, jardim,
portão eletrônico, R$ 130.000,00 (parcela)
TERRENOS
Ref. 2077 - Terreno c/560m' (esquina) - UO. Piermann 11- R$14.500,00
Ref. 2120 - Terreno c/456m2 - Uo Divinópolis - R$12.000,00
Ref. 2132 - Terreno c/ 605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.boo,00 (parcela)
Ref. 2135 - Terreno c/ 694m2 - Loteamento das Azaléias Cond. fechado, local nobre - R$
25.000,00 (parcela)
ReI. 2149 - Terreno c/ 318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho pronto +

fundamento e planta aprovada, luz e água instalado - R$ 11.000,00 (qúitado)
APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, Rua Antonio Carlos Farreira, Centro, R$
48.000,00 (parcela)
Ref. 4081 - Ed. Vila Nova, apto c/some- 3dorm. R$20.000,00+finaciamento R$ 457,00
p/mês - CEF.
Ref. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m201 suíte+ 2 dormitórios, R$
45.000,00
ReI. 4079 - Ed. Itália cl 240,00m2 - cobertura, 1 suíte + 2 darm., móveis imbutidos, dep.
empregada, sacada ampla, hidra, piso Portinari, acabamento padrão classe A - centro -

R$ 145.000,00 (60% entrada e sido parcelado) .

ITAlVlI
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Fleischann
322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
323 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm
- R$30.000,00
324 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,00m2
325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial- R$9.000,00
326 - Terreno na Rua Theodoro Roeder, próximoWiest - R$ 13.650,00
- negociável
327"- Lote na Ilha da Figueira com 1.062,1 Om2 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 a Wizard
402 - Casa de alvenaria nas proximidades da escola Giardini Lenzi
403 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 darm. 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 dorrn. 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
Czerniewicz
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 com 2 dorrn. - 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 proximidades
d Ferj, no "Conjunto Residenciallmigrantes".

Entrega em 2 anos
Finaciamento pela CEF com recursos do FGTS, juros de
3 a 7% ao ano, resultado em prestações de até R$ 350,00/

mês.
Use o seu FGTS nesta aquisição.

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

CONSULlE
NOS

SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES
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* Casa em alvenaria com 270m2 (3 pisos) terreno
com 336m2• Rua 429 (Próx. Posto Marcolla)
Preço: R$ 40.000,00 + financiamento

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

* Casa em alvenaria com 140m2, terreno com

675m2 (15x45), todo murado. Rua: Friedrich W.
Sonnenhohl (Próx. ARWEG) Preço: 55.000,00

ROTEL�8PA

HOTEL & SPA ARDENTIA

Em Florianópolis, amais nova
opção para realizar seu EVENTO,

HOSPEDAR-se na praia dos

Ingleses e ... relaxar em
nosso SPA.

.&RDENTIA
Centro de Revitalização e Eventos

Reservas e Informações:

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

IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
C6d: 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
C6d. 605 - Casa mista cl 2 quartos, central, R$ 300,00
C6d. 606 - Casa alvenaria c/3 quartos, Rua Max Wilhelm, R$ 390,00
C6d. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 330,00
C6d. 614 - Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planischeck - R$ 1.200,00
C6d. 634 - Apto. cl suíte 2 quartos - Ed. Isabella - Centro - R$ 450;00

'

C6d. 637 - Apto. c/2 quartos, slgaragem, central, R$ 300,00
C6d. 637 - Quitinete cl 1 quarto. Rua Guilherme Hering, R$ 120,00i
C6d. 642 - Apto. cl 3 quartos, 2 bwc's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro, R$ 500,00 cl luz e água incluídos
C6d. 648 - Apto. c/2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00
C6d. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
C6d. 661 - Sala comI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
C6d. 673 - 2 Salas comI. 40m2 defronte Associação Comercial.
C6d. 674 - Sala comi. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
C6d. 683 - 2 salas comls cl bwc (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 350,00
C6d. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee cl 350m2 - R$ 800,00
C6d. 695 - Galpão cl 1000m2 cl 2 pisos - R. Henrique Gefiert. R$ 2.200,00

c

VENDA
C6d. 122 - Prédio residencial medindo 336,00m2, sendo 3 apartamentos e 1 sala comercial na Vila Lenzi - R$ 65.000,00
C6d. 150 - Casa alv. cl 140,00m2, sendo 3 quartos. Rua AHredo Carlos Mayer n" 275 - Centenário - R$ 43.000,00 + financiamento.
C6d.151 -Casa alv. 91m2- 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
C6d. 156 -Casa alvenaria cl 122,56m2, suíte, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00
C6d. 157 - Casa alv. cl 115,00m2 - 1 suíte, 2 quartos - Residencial Satler - Barra - Semi-acabada - R$ 35.000,00
C6d. 158 - Casa alv. cl 115,00m2 - 3 quartos, demais depend.- R: Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca cl casa de maior valor.
C6d. 178 - Casa de alvenaria com 192m2, com suíte e quartos, garagem para 2 carros. Rua PadreAlursio Boing - Garagem para 3 carros, Barra
do Rio Cerro, R$ 125.000,00 - Aceita Apto.
C6d. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet - R$ 30.000,00 + financiamento
C6d. 270 - Apto. cl 2 quartos, demais dep. Centrar - R$ 47.000,00 (NOVO)
C6d. 274 - Apto. cl suíte, 2 quartos, NOVO, R$ 17.000,00 e assumir financiamento
C6d. 345 - Terreno cl 300m2 - Barra - Pr6x. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
C6d. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
C6d. 367 - Terreno cl 328,30m2 - Vila Nova - R$ 20.000,00
C6d.387 - Terreno cl 385,oom> - Res. Henrique Belhling - R$ 10.000,00
C6d.371 - Terreno cl 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosor - R$ 76.000,00
C6d.391 - Terreno cl 1.820,00m2, sem benfeitorias, Barra - R$ 43.000,00

--- -------- •
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Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734
Vende

TERRENOS

I-Terreno cl 2.250,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00
- Terreno cl 1.820,00M2 (52x35J, Rua: Verqll!o 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 Reseidencial Miranda, Rua 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
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CASAS
- Casa de 'alvenaria c/154m2• 4 quartos, garagem. Rua Francisco Hruschka,
início do asfalto - R$35.000,00 (parcelado)
- Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem, terreno c/1.000,00m2, Rio Cerro
II, defronte para o asfalto - R$40.000,00
- Casa de alvenaria cl 250 m2, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para �
carros, telefone, terreno de 720 m2, Rua 25 de julho, Vila Nova - R$
90.000,00.

LOCAÇÃO
- Sala comercial c/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

'

- Sal� comercial cl 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 Rubini, 972 - R$ 270,00
- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00
- Sala comercial com aproxlmadameate 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518 - R$
100,00

.

- Galpão em alvenaria com 110m2, 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 p/4 carros, Rua Pastor
Albert Schneider, 832 - R$ 500,00
- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$
250,00

.

- Casa de alvenaria c/4 quartos, 2 bwc, Rio Cerro II, R$ 200,00
- Casa de aívenarla com 2 quartos e demais dependências - Lot. Papp na Barra
- R$ 200,00
- Casa de alvenaria com 3 quartos e demais dependências, toda murada. Bairro
Ilha da Figueira. 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 mais lido da região.

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

VENDAS

LOCAÇÕES .

LOTEAMENTOS

- 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 Reinaldo 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. Divinápolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se, troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenrie Gadotti, Bairro Santo Antônio,
- Chácara em Nereu Ramos 88 margas c/ casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte c/23 margas, 2 casas, água e luz

_

- Chácara em Ribeirão Cavalo c/8 margas, âgua e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Lançalloento

�PRO.A
� CIITIIÇlOEPWUAMENT

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 ,Sala 102 - 1Q andar - Jaraguá do Sul- SC Fonelfax
371-6310 c Jaraouá do Sul - SC - CRfA/Se 32.786-7

APARTAMENTOS CONFORTÁVEIS E PRÁTICOS,
LOCALIZADOS EM ÁRE� CENTRAL, C;bNSTRUíDOS EM

SISTEMA DE CONDOMINIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA
- -,

Rua Angelo Schiochet

* J Suíte
* 2 Quarto
* BWCSocial
* Sala estar I jantar
* Sacadadchurrasqueira

* Copa I Cozinha
* Lavanderia

� 1 Vaga de Garagem
1rea apto.Tipo 01·141,40m2
Area apto Tipo 02 ·148,55m2

VENDAS:

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

cabo/Antena
Parabólica
* Fio Terra para
computador

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitécio Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaragué do Sul - SC

Fone: 371-8814
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Vende-se vinho Vende-se terreno no Vendo Fax Epson
colonial de Nova loteamento Usado com garantia '"

Trento. Acima de 2 Zangueline, 14x24, R$ 180,00 ou 2x R$

garrafões entrega em por R$ 2.000,00; 95,00 Tratar 975-

casa. Telefone: 975- \ aceita troca por 3456.

1093, com Anderson. carro. Rua João
Planischeck n° 804 CD Pionner frente

Dou aulas cl Márcia. destacável

particulares de Usado com garantia.
matemática e física Vende-se R$ 200,00 Tratar:

de 1° e 2° grau. Chácara em Ribeirão 975-3456.

Tratar com Renaldo, Verde,

fone: 372-2877. Massaranduba, Vende-se telefone",

por R$ 20.000,00. convencional por
Vende-se Tratar: 379-1410. R$ 1.500,00 à vista,

automecânica, com fone: 374-1357 ramal37.
clientela formada. Vendo celular Sony
Tratar: 372-0947. CM RX100 novo, Vende-se ar

R$ 420,00 em 3x condicionado de 10.000

Vende-se casa de Tratar: 975-3456. btus por R$ 550,00
madeira po R$ 6.000,00 Tratar pelo telefone:

\

+ prestações no Vendo aparelhos 372-2075.

loteamento Santo celular

Antônio, Rua 689 e Usados, vários Vende-se máquina de

vendo Oficina modelos em 3x lavar Muller de fibra.
completa. R$ 50,00.' Tratar372-0826 com

Tratar: 975-0246. Tratar: 975-3456. Susi.

Agora em Jaraguá do Sul, existe a VENAL
o que é a Venal? É uma central de informações de imóveis, de Jaraguá do Sul e regiões, tanto para vendas

quanto para locações, no qual está incluído os seguintes íntens:
- Terrenos residenciais;
- Terrenos comerciais;
- Terrenos rurais;
- Casas residenciais;
- Chácaras;
- Salas comerciais;
- Galpões;
- Apartamentos prontos;
- Apartamentos em construção;
Qual o objetivo da Venal? Facilitar o acesso dos clientes, via fax, telefone, correioou mesmo verbalmente,

às informações dos imóveis cadastrados em nossos bancos de dados,juntamente com sua respectiva imobiliária
e telefone, responsável pelas opções de vendas dos mesmos.

Como consultar a Venal? O cliente solicita uma ou mais características do imóvel que deseja comprar ou
alugar, podendo ser por: localização; números de quartos, valores, bairros, ruas, cidades e outras.

Com esta central, o cliente terá em uma única consulta telefônica, todos os possíveis imóveis que lhe

possa interessar e seus valores.

Algumas vantangens da Venal para:
O CLIENTE: atualmente para se conseguir ter acesso a estas informações, o cliente tem que percorrer

todas, ou em quase todas as imobiliárias; o que se torna difícil, cansativo, demorado, que seja; por falta de

tempo, de estacionamento, pela ausência do corretor; desconhecer a existência da imobiliária, ou mesmo o

número de telefone (que nem sempre consta na lista como imobiliária), ou de não ter imóvel desejado.
A IMOBILIÁRIA: hoje pela grande quantidade de imóveis que existem para vendas ou locações, se

torna quase que impossível para as imobiliárias anunciarem semanalmente todos os imóveis que estão para
negociações, em propagandas, devido ao custo ou mesmo pelo espaço que ocupam nos jornais, com esta

central, os imóveis poderão ser consultados diariamente pelos clientes, sendo assim mais uma forma de

propaganda, só que via computador.
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: terá que fornecer a opção de venda ou locação exclusiva, o que é

obrigatório perante a associação das imobiliárias, para somente uma imobiliária cadastrada na Venal, só que
este imóvel poderá ser negociado em outra imobiliária, pois as mesmas também terão acesso a esta central,
formando assim uma parceria entre asmesmas, com isto o seu imóvel terá-maiores oportunidades de negociação
e ser consultado diariamente.

A VENAL QUER ESTAR JUNTO COM VOCÊ, CLIENTES, PROPRIETÁRIOS E IMOBILIÁRIAS
PARAMELHOR ATENDÊ-LOS.

A VENAL - central de informações de imóveis tem seu escritório na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1429,
.

telefone (047) 372-1034 ..
Consulte-nos.

Curso de Harmonização
de Conflitos

Tem como objetivo deste curso é o de fornecer os conceitos
básicos com os quais cada pessoa possa identificar seus conflitos
e comportamentos negativos. Bem como, capacitar o indivíduo
a resolver esses problemas através de uma postura equilibrada
e harmonizada com os princípios naturais da vida.
Ministrantes: Prof. taníbio Böell Jr.

Prof. Altair Ireno dos Santos

Datas e Horários: 28 de março: 8 horas às llh30

13h30 às llh30
29 de março: 8 horas às Ilh30

13h30 às 17 horas
Local: Ho'tel Etalan

Valor de Investimento: R$ 50,00
Número de Vagas': 30

Informações e Inscrições: 973-89-09

I'

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

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos Säo Bernardo

Rua: Preso Epitácio Pessoa, 555
Anexo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA

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

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

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
ir (047) 373-0077 e 373�0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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6irassol 371-7931
Vende-seRua Antonio C. Ferreira 197 uma casa

r CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA na Praia do Erwino

Imóvel Aream tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Informa ões Gerais

Sobrado 320 4 1 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 Aceita apto em Meia Praia

Sobrado 156 3 2 Amizade R, Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar Com 3 quartos, sala,Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - negocia
Casa 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 cozinha, bwc,Casa Alven. 120 3 Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca

Casa Alven. 60 2 Schroeder Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 3 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 1l.000 Assumir CEF (430,00 pl mês) mobiliada,
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado garagem,
Apto. Pronto 90 2 I Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado '"

150mts da praia,Apto. Pronto 92 3 1 Amizade Res. Amizade - 1° andar 30.000 + CEF (30 parcelas) a
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

-R$ 12.000,00.
60'1 18.0 33.5 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis / ParceladoLote x

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado Contato: 973-3864Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
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
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithêupt (Fórum) 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$250,00
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 J anuário Ayroso 17.000 Negociável - Próx. Urbano
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 80.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Terreno 960 30,0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Ne(eu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 1300 43,3 x 30,0 Molha 800mts após a ponte 15.000 Negociáveis / Parcelado
Loteamento 466 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

você QUER CONSTRUIR_E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTAO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

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

APARTAMENTO
* Apto na Rua: José Emmendöerfer, Edif. Leupreguech, lOndar com 2 quartos e demais dependências - R$ 20.000,00 + 30 parcelas R$
6OO,00+CUB
* Apto. no Residencial ParqueAmazonas, próximo Schoppingmericanas, com 85,00m2, 3 quartos, demais dependências, com churrasqueira
coletiva, playground, fica cortinas e ar condicionado - R$ 25.000,00 nego - Troca por apartamento em Jaraguä.
* Apto. no Edif. Maguilú, com 87,44m2, 2 quatos sala, copa, coz., lavanderia, bwc, dependência com bwc, fica ar cond, e cortinas. : R$
44.000,00" neg., aceita terreno até R4 15.000,00.
* Apto. no Edif. Ritz, com 96,OOm2, 3 quartos, 2 salas, sacada, bwc, lavabo, coz., garagem para 2 carros, - R$ 45.000,00.

CASAS
* Casa de alvenaria na Rua Richardt Piscke - Czerniewicz, com J suíte, 2 quartos, sala, coz., lavanderia, garagem, terreno com 13/33,50
- 392,50m2 - R$ 25.000,00 - nego
* Casa de alvenaria com 1 quarto, sala estar, bwc, coz., área de serviço, terreno com 1.811 ,70m2 - R$ 36.000,00'- nego Rua Sergipe - Ilha

da Figueira.
* 2 casa de alvenaria defronte a WEG II, com 3 quartos, sala, coz., bwc, lavanderia, garagem, terreno com 1.7oom2 - R$40.000,00 - nego
* Casa de alvenaria, Rua do Supermercado Alexandre - Ilha da Figueira, com 3 quartos, sala, sala de estar, coz., bwc, bwc social,
lavanderia, fora + 1 quarto, terreno, terreno com 21/33 - 693,oom2 - R$ 45.000,00 - nego
* Casa de alvenaria, varanda, terreno com 330,oom2" R$ 75.000,00

TERRENOS
* Terreno na Rua Lilia. Oeschler, com 15/30 - 450m2 - R$ 12.000,00 - nego
* Terreno na Rua Irmão Leandro com 15/20 - 3I8,00m2 - R$ 13.000,00- nego ou parcela R$ 8.000,00 entro + parcelas
* Terreno no lot. Renascência, principal da Rua Pref. José Bauer -

* 15j25 - 375,OOm2 - R$ 15.000,00
* 15/30 - 450,OOm2 - R$ 20.000,00
* 19,5/25 - 487,50m2 - R$ 25.000,00

* Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 343,oom2 com servidão na Nova Brasília - R$ 16.000,00 - nego
* Terreno no Lot. Champanhgt, 02 lotes com 38,oom2 - R$ 30,000 - cada

Continu�m abertas as vendas no Residencial Miranda, lotes com toda a infra-estrutura, I" loteamento
com tratamento de esgoto, localizado à Rua Bertha Weege, próximo ao Comércio do Sr. Wingando

Meier, à partir de R$ 5.300,00

TERRENOS

I
Ref. �3 - Terreno c/ 1.540m' ,- Próx. Sear - Centro - R$ 100.000,00

IRef. 004 - Terreno c/ 5. I 84m2 - Rua 199 (Vila Nova) - R$ 100,000,00
Ref. 007 - Terreno c/ 85.ooo,00m2 - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$

60,000,00
Ref. 008 - Terreno c/ 537,OOm' Loteamento VersalIes (lote n° 053) - R$

15.000,00

I
Ref. 029 - Terreno e1l2x25,50 Ruà Antonio Zielmann (Guaramirim) R$
16.000,00

IRef. 038 - Terreno e/651 ,SOm' Lote 91 Ana Paula R$12,000,00
Ref. 041 - Terreno e/5.380,48 c/ frente pIBR280 e Rua dos Imigrantes
R$ 60.000,00
Ref, 010 - Lote n0002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 c/ Asfalto Rua

326 José Narloeh R$ 15.000,00 ,

Ref. 037 - Lote n° 086 Loteamento Ana Paula IJI c/ casa mista de 70m'

I·
�!f���'�ote n? 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. c/ Meia

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

R$180,00,
Ref. 035 - Lote n° 176 Loteamento Ouro Verde c/ casa de madeira 99m2

R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00
Ref. 036 Lote n° 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00
Ref. 039 - Lote n° 059 Loteamento Constntino Pradi c/ 466m' e/casa

I
mista 66m2 R$ 15000,00

I(:ASAS
Ref. 017 - Casa mista c/100m2 - Rua 209 - Francisco Hruschka
R$ 21,000,00
Ref. 021 - Casa alvenaria c/ 75m' - Ouro Verde (nova) c/

financiamento - R$ 32.000,00
Ref. 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV - R$ 14,000,00
Ref. 040 - Casa alvenria 70m2 Rua Luis Borto l i ni - Jaraguá

I
Esquerdo R$ 25.000,00

I
Ref. 042 - Casa madeira c/88m2 e uma de alvenaria de 98m' Rua

Goiás Vila Lenzi R$ 70.000,00
Ref. 032 - Casa alvenaria com 95m' - terreno e/645,00m'
Loteamento Fredc ii no 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
Ref. 023 - Edifício Argus com 250,oom2 - R$ 180,000,00

LOTE� FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

VENDE:
CASAS:

REF. 028 - CASA ALV: e/4 quartos + dep. SÃO LUÍS -R$ 25.000,00

REF. 062 - CASA ALV.: cl 1 suíte e/hidra + dep. SÃO LUÍS - R$ 92.000,00

REF. 086 - CASA ALV.: cl 1 suíte c hidra + dep. FIGUEIRA - R$ 40.000,00

REF. 058 - CASA ALV: e/3 quartos + dep. RIO MOLHA -R$ 53.000,00

REF. 045 - CASA ALV.: cl 2 quartos + dep. CZERNIEWICZ - R$ 35.000,00

REF. 035 - CASA ALV: e/3 quartos + dep. CENTRO - R$ 125.000,00

REF. 142- CASA MAD.: e/3 quartos + dep. ANA PAULA - R$ 16.000,00

TERRENOS:

REF. 116 - TERRENO: cl 39.200,00m2 - JOSÉ THEODORO RIBEIRO

REF. 083- TERRENO: cl 25.000,00m2 - BARRA ( EM FRENTE AL

LOMBARDI MET.) - R$ 145.000,00

REF. 074 - TERRENO: cl 615,00m2 - VILA NOVA - R$ 35.000,00

REF. 073 - TERRENO: cl 551,00m2-LOT. CHAMPAGNAT - R$ 29.00,00

REF. 068 - TERRENO: cl 322,00m2 - BARRA RIO CERRO - R$ 14.500,00

REF. 074 - TERRENO: cl 450,00m2 - AMIZADE - R$ 10.000,00

OFERTA
R$500,002 computadores Monydata 386

(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
Interfone

372-3090

NSEN

CREC11873.J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Casa com 120m2 cl 3 quartos, na Rua Olivia Chiodini Pradi,
no Laraguâ Esquerdo, Próximo Azaléia, R$ 60.000,00

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

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

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

Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de

condomínio de 2,23 Cub's (R$ 812,18 - término previsto em 13 meses.

Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR)
- 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
- Apto 404 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$ 24.000,00 03/99 + assumir parcelas de condomínio de 2,04 Cub's

(R$908,65) - término para abri1/2000.
- Apto 301 cl suíte + 2 quartos e demais dependências - Entrada de R$ 24.487,00 + assumir parcelas de candomínio de 2,040
Cub's (R$ 878,50) - Término previsto em 26 meses.

CASAS
- Casa alv. e/3 quartos, cl 180,00m2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv, cl 156,00m2 + sobrado cl 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa
- R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa cl 120m2, c/3 quartos e demais dependêncis - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia-

R$60.000,00.
•

TERRENOS
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m2 - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 'ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 4"5.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial- R. Carlos Blanck - R$ 800.000,00
- Terreno c/364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
-

- Lote de esquina cl 51 0,00m2 - Loteamento Renascença - R. P refeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- LoteeI 687,00m2 - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00 _

- 02 terrenos no loteamentoCharrpaqnat, com área total de 1020,00m2 - R$ 50.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

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

,

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- 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 cl 660m2 - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

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

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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

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

Bairro Champagnat.

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

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

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

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

Casa de alvenaria cl 140m2,_terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIAO 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.

.

De Jaraguá do Sul
para

todo' o Brasil
- 24 horas

Coleta e entrega a

domicílio

Rua Coronel Procópio Gomes de
Oliveira, 246,

Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax: 372-0363 - 371-0091
* Agora com estacionamento

privativo

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

- MARCENEIRO - GERENTE DE VE,NDAS
( automóveis para Joinville)

- DESENHISTA TÉCNICO (têxtil)
- VENDEDOR DE AUTOMOVEIS

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

Associação Comercial de sua cidade.

- TORNEIRO MECÂNICO

�
HUMANA
USEUOlilAm 11ft

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

HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
'HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184'
PROCLA.MAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:'

EDITAL N° 21.546 de 11-03-1998

Cópia recebida do cartório de Taió, neste Estado
MARCISO SCOTINI E BERNARDINA APARECIDA

SIMONETE

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Rio do

Oeste, neste Estado, domiciliado e residente na Rua José Theodoro
.

Ribeiro, 135, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de José Scotini e
Vilma Scotini.

Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Taió, neste Estado,
domiciliada e residente em Ribeirão do Salto, Taió, neste Estado,
filha de Alvarino Simonete e Maura Simonete.

-

EDITAL N° 2L547 de 11-03-1998

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
ALESSANDRO AUGUSTO MACANHAN E ORJANA ALINE

RAIZER

Ele, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Almirante Barroso, 217, Corupá, neste Estado, filho de Nilson
Macanhan e Terezinha Candida Macanhan.

Ela, brasileira, natural de Itajaí, neste Estado, domiciliada e residente
.'

na Rua Conrado Riegel, 90, nesta cidade, filha de Odilon Raizer e

Sergina Pereira Raizer.

EDITAL N° 21.548 de 11-03-1998

ADEMAR SCHULZ E LUCIANA KOERICH

Ele, brasileiro, solteiro, gerente financeiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Águas Claras, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Harry Schulz e Gilda Mathes Schulz.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Eneas

Marques, Paraná, domiciliada e residente na Rua Dona Lidia, 245,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Lino Vitorino Koerich e Alma

.

FaustKoerich.

EDITAL N° 21.557 de 16-03-1998

JACQUES PATRICK ALVES E JOSEMERI DE SOUSA
COELHO

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua OUo Maier, Vila Lenzi, nesta cidade,
filho de Otacir Alves e Ingrid Kreutzfeld Alves.

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Lourival Zocatelli, 220, Vila Lenzi,
nesta cidade, filha de Mauro de Sousa Coelho e Maria Lurdes de
Souza Coelho.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o

presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
_

onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
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:

,

Afiação de 'Ferramentas GG Ltda., Rodovia BR-280, Km 72, n°
4077 - Nesta;
Agroface Com. 'Rep, Prod. Agríc. Ltda., R. Fiscal Verde F. Lenzi,
125 - Nesta;
Airedin Borges dos Santos - Nesta;
Antonio Normario Bona, R. Criciúma, 33 - Nesta;
Arte Laje Jaraguá Ltda., R. Exp. Antonio C. Ferreira, 850 - Nesta;
Bemadete Muchalk, Av. Mal. Castelo Branco, 2300 - Schroeder-SC;
Caio Julio Koroll, R. Fritz Sasse, 54 - Nesta;
Claudia Rousani Borges, R. Preso Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;
Claudio Horácio Chammas, R. 703, Camilo Andreatta - Nesta;
Cozinha Industrial Sarielly, R. Guilherme Nass, lote 50 - Nesta;
Eliseu Trindade Vaz ME, R. José Narloch, sln - Nesta;
Evamar Prod. Têxteis Ltda., Rod. BR-280, Km 74, sln - Nesta;
Everaldo Karner, lateral Henrique Krowal, 322 - Nesta

Gilberto Kiatkoski, R. Ribeirão das Pedras - Nesta;
Guaramirirn Acabamentos Têxteis Ltda., Rod. BR-280, sln - Nesta;
Herbert Wutke, Estrada Rio Cerro - Nesta;
Impresso Jaraguá Ltda., R. Reinoldo Rau, 21, loja 3 - Nesta;
Impressos Jaraguá Ltda., R. Reinoldo Rau, 21, loja 3 - Nesta;
Ivone Cordeiro Pereira, R. Amabile Tecila Pradi, 99 - Nesta;
Juvenal Bianchini, Estrada Ribeirão Alto, sln - Corupá-SC;
Laura da Silva Zeferino, R. Friederich W. Sonnenhol - Nesta;
Laura da Silva Zeferino, R. Friederich W. Sonnenhol - Nesta;
Liamar Com. Mat. de Constr. Ltda., R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Marilda Ruon (Estof.), R. João Sotter Correa - Guaramirim-SC;
Marmilena Refeições Ltda., R. Bernardo Dornbusch, 1663 - Nesta;
Meier Ind. e Com. de Móveis Ltda., R. Alvim Meier, 561 - Nesta;
Mercado Para Sempre Ltda., R. Manoel Francisco da Costa, 899-
Nesta;
Neusa Resende Machado, R. Guilherme Weege, 34, sala 103 - Nesta;
Nicocceli Com. Mat. de Const. Ltda., R. Exp, Antonio C. Ferreira,
850 - Nesta;
Nis Publicidade e Comunicações Visual Ltda., R. Jorge Lacerda,
277 - Nesta;

,

Orildes da Silva Bastos, R. E, n° 5 - Nesta;
Panificadora Conf. Lanc. Primos P, R. 25 de Julho, sln - Nesta;
Pedras Real Ltda., R. Bernardo Dornbusch, sln - Nesta;
Radtke e Souza Ind. de Móveis Ltda., R. Valdir José Manfrini, 633
- Nesta;
Régis Com. de Brinquedos Ltda., R. dos Escoteiros, 30 - Nesta;
Sansen Equipamentos Eletrônicos Ltda., R. Preso Epitácio Pessoa,

7 - Nesta;
Theobaldo da Vila Dall Igna, R. Procópio Gomes, 914 - Nesta;
Theobaldo da Vila DalI Igna, R. Procópio Gomes, 714 - Nesta;
Valdemar Correia de Negredo, R. Reinoldo Rau, 238 - Nesta;
Valete Malhas Ind. Com. Ltda., Rod. BR-280, Km 52, n° 5250 -

Nesta;
Wladimir Serpa de Albuquerque, R. Florianópolis, 49 - Nesta;
E, como es 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: Artbur

Müller, 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, 18 de março de 1998.

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto
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iii. [Po@[fdfb'F@
371�9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho Okm

GoIl.OOO branco 96

Fiat Uno Mille preto 96

Tempra Stile azul 95

Uno ELX 4p azul 95

Tipo completo prata prata 95

Tipo preto 95

Pampa braco 94

Uno eSL completo prata 93

Tempra prata 93

KadetGSI bordô 93

Escort prata ' 93

Saveiro 1.8 prata met. 93

Escort GL 1.8 azul 93

Voyage cmza 93

Kadet azul 93

Logus GL cmza 93

Kadet cinza 92

Versales 4 portas prata 92

oet ct, branco 92

Pampa preta 92

Gol prata 91

MonzaSLE azul 90

Fiat Uno es bege met. 90

Santana Quantum 2.000 cinza 90

Escort L azul 88

Passat vilage vermelho 87

CB 450Tr azul 87

Escort XR3 vermelho 86

Voyage vermelho 86

Parati bege 86

Uno branco 86

Santana cinza 85

R ....a J�ilA"ille IAº 3573
F�lAe (047) 37"-9822

JPt.RPt.GUÃ DO SUL - SC

Vende-se Saveiro CL

1.8, 95, gasolina,
aros de liga leve,

protetor de caçamba,
pintura metálica,
valor: 10.500,00.
Tratar: 973-8618.

Compra-se carro

batido a partir do
ano 90. Contato com

Marcelo pelo
telefone: 973-9445.

Vende-se uma

carretinha para
cavalo com 2 eixos,
R$ 1.200,00. Tratar

pelo fone 975-1098.

Compro carro usado

para revenda, acima
de 90.

Contato: 371-3394.

Vende-se Corcel ano

73 em bom estado

por R$1.300,00.
Tratar: 392-3055.

Vende-se Belina ano

83 por R$4 2.600,00.
Rua Padre Alberto

Schneider, 1171 -na

Barra do Rio Cerro

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

"PNEUMANIA "

A PROMOÇÃO -QUE VAI CONTAGIAR OS CARROS DA CIDADE
'NEUS, AMORTECEDORES,-MOLAS E SUSPENSÃO EM GERAL

ESCAPAMENTOS - AMORTECETJORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Vende-se Escort 86

por R$ 4.500,00 em

ótimo estado, tratar
371-2132.

Vende-se ou troca-se

Escort 93 e Fiat Pick

Up 85 por F-I000 ou

D-20 tratar 372-3600 .

com João.

Vende-se Voyage 85

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

Vende-se Fusca motor

1.6 com aro liga leve,
4 pneus bons,

por R$ 2.300,00
tratar 372-3424
comMarcos..

Vende-se moto CBX-

200,97 por
R$ 3.000,00

+ 10x R$ 138,00.
Contato pelo fone

372-1347.

SILENCAR
._ ESCAPAMENTOS'
�...

AMORTECEDORES

Vende-se Fiorino 1.0 à

gasolina, 94, por
R$ 8.000,00. Tratar:

975-2063.

Vende-se Fiorino 1. O

à gasolina 94, por
R$ 8.000,00.

Tratar: 975-2063.

Vende-se CG OkM, POR
r$ 2.400,00 + 15X r$
70,00 e vendo capota

. para Saveiro R$150,00
tratar: 372-1679.

Vende-se Palio 97, 4

portas, 1.5. Vectra GLS

97, aceita-se troca.

Tratar: 372-3874

Vende-se Golbranco 1.6
CL com jogo de aro, por
R$ 5.500,00 ou troco

por carro de maior
valor consorciado.

Tratar com Moacir no

375-1515.

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

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

: Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguá do Sul- se I

L
Fone: 372-3�75 Fax: 371-7157 I

--------------------�
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FREIOS

Algumas mudanças nos carros da Fórmula 1
A

AERODINAMICA
Os carros estão 20 centímetros mais estreitos. Agoramedem

no máximo 180 em vez de 200 centímetros. Menos largos, esses
monopostos passam a gerar menos pressão aerodinâmica. Com

isso, diminuiu a sua velocidade de contorno de curva. O ar

empurra o carro contra o solo com menos força. Ao mesmo

tempo, porém, como sua seção frontal é menor (ele é mais

estreito), a resistência do ar ao seu movimento é menor. Em
outras palavras: enquanto nas curvas os. carros 1998 estão mais

lentos, nas retas são mais rápidos.

.SEGURANÇA·
Com a intenção de aumentar o espaço disponível para o piloto,

a célula de sobrevivência (monocoque) foi ampliada. A sua seção
transversal mínima, situada na altura dos joelhos do piloto,
passou de 250 para 300 milímitros quadrados. Além disso, o teste
de resistência a que a FIA submete essa célula e outra áreas do
carro ganhou rigor bem mais intenso este ano. Antes de ir para
a pista todo chassi passa por várias provas de resistência a

impactos (crash test). Só depois de aprovado recebe

homologação. Com objetivo de facilitar a retirada do piloto de
dentro do cockpit em caso de acidente, a sua abertura anterior
foi ampliada em 6 centímetros. A proteção lateral para a cabeça,
na parte interna do cockpit, confeccionada de espuma especial,
se estende agora por toda a lateral, até próximo ao volante.

371·2111
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

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

É um dos sistemas que mais avançou na Fórmula 1. A FIA impôs
�

restrições que visam diminuir sua eficiência, com o propósito de tomar
os carros mais lentos e facilitaras ultrapassagens. As pinças
confeccionadas com ligas metálicas à base de ben1io, caras e bem leves,
estão proibidas. Agora, devem ser fundidas necessariamente em I

alumínio. Apenas uma pinça por roda é permitida: No máximo seis

pistões'hidráulicos podem ser utilizados para ,acionar as pastilhas, I

quando se usavam oito. A seção transversal desses pistões deve ser

circular e não mais oval, o que aumenta sua eficiência. Apenas dois
jogos de pastilhas podem ter contato com o disco por roda e também é
aceito um só disco por roda. A largura máxima desses discos passa de
32 para 28 milímetros. A FIA não mais tolera líquidos para
arrequecimento dos sistemas bem como diminui a área dos dutos de ar

usados para esfriar os discos.

ELETRÔNICA
Até o no passado, os pilotos dispunha, no volante de um botão para

controlar a carga de atuação do diferencial autoblocante. Entenda
melhor: quando eles iam percorrer um trecho de baixa velociadade,
por exemplo, escolhiam uma opção com maior carga do diferencial, o
que permitia serem mais rápidos. Esse recurso foi proibido;

PNEUS
Eles sãomais lisos. Os traseiros ganharam quatro sulcos e os dianteiros

três. Esses sulcos têm de 10 a 14milímetros de largura e 2,5 milímetros de

profundidade. AFIA impôs um limite de consumo: 50% dos sulcos devem
ser visíveis depois dos treinos e corridas, caso contrário o piloto será I

desclassificado. Isso obriga tanto aGoodyearquanto aBridgestone a usarem
compostos duros na sua construção. Quanto mais duro esse composto,
menor o desgste e menor a aderência proporcionada.

Regata Moto
$ua�dI()/V:n1l

* Serviços autorizados HONDA
.

* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

I

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
, .

o/J!PJ @� ·��!PJ�fgILO�lW@Q
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e pesando uma tonelada fará

aligação da pista externa com
adanceteria - com capacidade
�ara receber até três mil

�essoas, que irão vibrar,
cantar e dançar ao som da

Banda Flerte, de Itajaí. Os

ingressos estão sendo

vendidos pelo valor de R$

10,00, em Blumenàu, no DCE

aaFurb, naBrunetti Discos, na
General Lyy e naMaha Skate.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1998 • CORREIO DO POVO· 7

RECADO
Pessoa totalmente

desinformada e dotada de
boa (lose de péssimas
intenções usou o telefone
para 'disparar algumas
barbaridades - inclusive com

palavras de baixo calão
totalmente infundadas
contra esta e demais
colunas jovens e sociais de
nossa cidade. Com a ajuda

imediata e espontânea de
três amigos da área jurídica
e com o auxílio da

tecnologia, a referida

pessoa vai ter algumas
surpresas num futuro não

muito distante. É bom

começar a reunir todas as

velas que possui e rezar pra
todos os santos. O circo vai

pegar fogo e o incêndio não

vai ser pequeno. Bem feito!

N I V E R
Ciomara R. Lorenzi (20/3), Luzia I. Rosa (20/3),
Fernando T. O. Guenther (21/3), Cleber I. Saade (22/3),
lucileia da Silva (24/3), Dulce H. Meldau (24/3) e

locimara Correa (25/3).

E� �'N'f"N'4
W André Pereira, um dos músicos mais respeitados da região, informa à

coluna do lançamento do primeiro CD da banda jaraguaense Urublues,
marcado para o próximo dia 5, no Auditório do Teatro Carlos Gomes, em
Blumenau. Corno não poderia deixar de ser, Jaraguá do Sul também

conhecerá, em breve, o talento da rapaziada. É esperar para ver, ouvir e

aplaudir.

-----

JOINVILLE

- - C I 1'1
G,N.e. eine Mueller J: Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21h30 (sextaadomingo). 14h, 17h30, 21 h (terça àquinta).
Na segunda-feira (23) não haverá exibição de filme, devido à Festa
do Oscar.
G.N.e. eine Muel/er 2: Gênio Indomável*.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h15.
*Segunda-feira (23): Melhor é Impossível. Horários: 14h30, 17h.
G.N.e. eine Muel/er 3: Melhor é Impossível*.
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

I *Segunda-feira (23): Titanic. Horários: 13h3.0, 17h15.
, BLUMENAU

I
eine Neumarkt J: Titanic.
Horários: 13&30, 17h, 20h30.
G.N.C. Cine Neumarkt 2: Titanic.

I Horários: 14h, 17h45, 21h30;
.

G.N.e. eine Neumarkt-L: Melhor é Impossível.

I
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
G.N.e. eine Neumarkt 4: Gênio Indomável.
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

I G.N.e. eine Neumarkt 5: Ou Tudo ou Nada.
Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h.

I
G.N.e. eine Neumarkt 6: O Homem que Fazia Chover.
Horários: 15h, 17h30, 20h. '

- Programação válida para O período de 20 a 2613-
.._---------

.....

B
. -

Rua Marina IE
FIlJlUOSO, 180 0FOOeIFax: 372.3306 �Jaraguá doSul- se �(ADi

A gravadora paulistana Baratos Afins e a curitibana Temp
tation estão lançando em conjunto três discos do Patrulha do
Espaço, grupo que foi fundado no fim dos anos 70 pelo ex

Mutante Arnaldo Batista. O primeiro álbum, que já havia
sido lançado anteriormente em CD, vai de 1978 a 1981 e

inclui músicas como Vampiros e Arrepiando. Já o segundo,
que compreende os anos 1982/83 temFesta de Rock eBruxas.
O terceiro volume vai de 1984 a 1990 e compila músicas
como Gata e Cidade Nua. Os discos podem ser comprados
separadamente ou então juntos em um pacote só.

(Shopping Music)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Titanic, CelineDion (Let's Talk About
Love), Aqua Aquarium e Banda Eva (Ao Vivo). Principal
lançamento: Expresso (Nas Manhãs do Sul do Mundo).
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GÊNIO INDOMÁVEL

BOÍ\tique
Leila Denise
* TrajesSociais e Sport
* Modinha

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 • sala 03

Fone: 371-8331

- Direção: Gus Van Sant.
- Elenco: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver,
Stellan Skarsgard, Casey Affleck e Cole Hauser.
- Gênero: Drama.
- Duração: 126 mins.
SINOPSE

I

I
Ultra carismático, Totalmente rebelde. Estas são apenas algumas

maneiras de descrever Will Hunting (Matt Damon). Nos primeiros I
20 anos de sua vida, assumiu tudo. Agora, está prestes a virar O jogo.

IComo seus amigos da classe trabalhadora do sul de Boston, Will

sobrevive fazendo pequenos trabalhos além-de bicos no bar local.
Nunca esteve numa universidade, a não' ser para esfregar o chão. I
Mesmo assim, pode citar obscuros fatos históricos através de uma

memória fotográfica, e quase instantaneamente resolver insolúveis I
equações de matemática.

A única coisa que esse excepcional, furioso jovem, pode fazer
Iapós sua última briga de bar - é encontrar uma saída para sua nova

ordem de prisão. Sua única esperança é Sean McGuire (Robin Will

iams), um professor universitário/terapeuta que admira seu I
. crescimento emocional, e tem um profundo entendimento do que é
lutar pelo seu espaço navida, J---- -- -- --- - --

I

r-------,--,
I Artigos para esta coluna I
I devem ser enviados para I
I Rua João Picol/i, 246, I
I Jaraguá do Sul (SC), I

: Cep: 89251-590. Se preferir, :
I para os fax: 371-1919 ou I
I 372-3363, aos cuidados I
I deste colunista. I
\..---- ..)1

�.rl�

�,�
��

� e;etJ/se 4540

Fone: 371·8024
Av_ Getúlio Vargas, 99
Centro » Jaragu4 do Sul

CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

CWIZARD
"

iDIOMAS

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

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

Quaresma: tempo defé e comunhão
o mundo que nos cerca

é marcado pela cobrança,
pela concorrência, pelo
egoísmo, pelo indivi

dualismo, pelo acúmulo e

pelo poder. Nós vivemos

neste mundo. Como nós
entendemos a nossa vida
dentro deste mundo? Qual
é a nossa tarefa?

Estamos na terceira
semana da Quaresma. O
contraste entre a Quaresma,
paixão de Cristo, e o mundo

é enorme. Quaresma, paixão
de Cristo, é o inverso do
mundo. É como água e

azeite, dia e noite, escuridão
e luz ... O mundo fala da vida
como conquista. Quaresma
apresenta a vida como

presente.
Quaresma é Jesus a

caminho de sua paixão e

morte, por nós. É o

sacrifício de Jesus, na cruz,
para que nós tivéssemos,
vida abundante, de graça,
sem que a merecêssemos.

Quaresma é paixão de
Cristo. Quaresma nos

apresenta. o Cristo

apaixonado pelo seu povo.
Por isto Quaresma é graça,
é doação e salvação. É
convite para uma vida plena
e com sentido para toda
humanidade. A Igreja cristã
nasceu e, ainda hoje, vive
deste prese,nte de Deus. Por

isso, ela crê no coração e

confessa com a boca: Jesus
é Senhor. Assim como nos

diz o apóstolo Paulo em

Romanos capítulo 10

versículo 9: "Se com a tua

boca confessares a Jesus
como Senhor, e em teu

coração creres que Deus o

ressuscitou dentre os

mortos, serás salvo".
Como está a tua fé, prezado

amigo e amiga leitora? O

coração e a boca estão de

acordo, no que se refere a

Cristo? A boca confessa e o

coração crê? Ou a boca
confessa e o coração balança,
fica em dúvida? FÉ é um

sentimento de- dependência
absoluta de Deus. Fé é

comunhão com Deus e, por

isso mesmo, uma força capaz
de tornar a vidamais humana e
feliz. A fé é capaz de levar as

pessoas a compartilharem,' a
perdoarem e se solidarizarem
como próximo faminto de pão,
carinho e apoio.

Quaresma é tempo de

avaliação. Por isto mesmo,

Quaresma é possibilidade de
renovar a vida, livrá-la dos

poderes e das leis' deste
mundo que querem
escravizar a pessoa.
Quaresma é convite para a

comunhão sincera e

profunda com Deus e com o

próximo. Quaresma é tempo
para o perdão em lugar da

cobrança, para repartir em
vez de acumular. Que Deus

fortaleça a nossa fé e

comunhão! Deus fortalece

quem crê no coração e

confessa com a sua boca:

Jesus é Senhor. Que Jesus

seja o Senhor da tua vida
toda! Abençoado tempo de

Quaresma!
Pa. Claudete Beise

Ulrich

ItaliaI1C>
de Jaragu.á do Su.l

Os imigrantes italianos e o primeiro pároco de Bluménau

Localização dos imigrantes
italianos

A partir do ano de 1875, em
continuaçãoàcolonização daColônia
Blumenau, começaram a chegar
grandes e sucessivas .levas de

imigrantes vindos doTIfOIMeridional
edoNortedaltälia, todos eles católicos
praticantes. À proporção que vinham
chegando à nova pátria escolhida, os
imigrantes eram distribuídos ao longo

:BaREITIAUPT A cada R$10,00 em compras você ganha um cu

de diversas picadas, abertas em plena ribeirões, de modo que todos os lotes
floresta virgem, dentro de estreitas e de terra, quemediam em tomo de 20ha,
longas valadas, localizadas nas tivessem água corrente para as

imediações dos contrafortes da Serra necessidades pessoais dos colonos e

do Mar a Oeste da Colônia. Entre também para uso na agricultura e

outras, as principais picadas, dada sua
. pecuária. Mais tarde, as picadas

extensão e importância futura, se transformaram-se em estradas, num
chamavam: Rodeio, Pomeranos, trabalho conjunto dos colonos,· e
Tiroleses, Ribeirão São Paulo, receberam os nomes de Caminho de
Guaricanas e Aquidaban. Ern geral, Rodeio, de Pomeranos, dos TIroleses e

corriam paralelamente a rios ou assim por diante.

QI�nt.rn �� QIultura J\l�mã
�� Waraguii �n �ul

Boletim Informativo
De acordo com o anunciado no boletim da semana passada,

está confirmada a realização do primeiro baile do Centro de
Cultura Alemã, O evento acontecerá em 24 de abril, na

Recreativa Marisol, com início às 22 horas. A música será a

renomada Banda Bavária, as entradas estarão à venda a partir
da próxima semana. Aos presentes, ofereceremos após ameia
noite, um prato de sanduíches e strudel. Sem dúvida; uma
noite alegre, animada.e imperdível.

o Centro de Cultura Alemã conta agora com uma

estrutura adequada para poder aumentar o número de
associados. Quanto mais sócios tivermos, mais promoções
e amenidades poderemos oferecer. Nossa sede social
localiza-se na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 638, e está
disponível para todos os simpatizantes, bem como os

telefones 372-9035 (Bethe) ou 372-1300 (Egon), Qualquer
informação poderá ser obtida nestes contatos.

Voltamos a lembrar que continuam abertas as vagas para
cursos da língua alemã. Outrossim, estamos organizando um
grupo de cantos populares e folclóricos, embrião de um futuro

coral. Interessados, gentileza dirigir-se aos endereços acima.
Aguardamos vocês.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fabiane
Eloisa

comemorou

11 anos no

dia 19/3
com os pais,

Romeu e

Salete

Reeck,
amigos e

parentes

Dia

Mundial

da

Infância

21/3

I

NASCIl\AENTO
8/3/98 - Lais Bollauf

8/3/98 - Jonathan Witkoski

9/3/98 - Maikel Camargo
9/3/98 - Felipe Machado Meisen
10/3/98 - Tiago Spézia

•
10/3/98 - Giovana Débora Bihr

11/3/98 - Gabriele da Silva

11/3/98 - Keiti Nayara Stinghen lork
11/3/98 - Milena Teresinha Uller

11/3/98 - Lucas Marchiori Deretti

. 11/3/98 - Leonardo Demarchi Póvoas

11/3798 - Vanessa França Hillesheim
12/3/98 - Cristiane Xavier

12/3/98 - Sarah Sasse Scherer

12/3/98 - Clara Sasse Scherer

12/3/98 - Gabrieli Sasse Scherer

12/3/98 - Maiqueli Cristiane Urbanski
13/3/98 - Sidnei Machado

13/3/98 - Rubia Pereira de Andrade
_������13/3/98 - Rafael Riese

.....�
±,="16/3/98 - Matheus Eskelsen

••••••••••••••••••••••••••••••••••

. '

De repente deu uma vontade de dizer para todo

mundo que gosto muito de minha escola. Então

,pedi para a professora se eu e meus colegas
poderíamos escrever para o jornal.
Agora sei que muita gente vai saber que:
"Nossa escola é maravilhosa e faz tudo melhor.

Tem um parque legal, ummonte de livros e ii escola
•

inteira é linda.

Tem aula de computação, de inglês, de dança e

muitas brincadeiras com nossa professora. Na
nossa sala todo mundo adora a escola. Ela é a

melhor escola do mundo".

Bárbara Jeuzur e Jardim III Vespertino do

Instituto Educacional Jangada
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JUBILEU DE OURO

Padre Raulino Busarello -

N:Repercutiu agradavelmente a

notícia: entre nós da passagem
dos 50 anos de sacerdócio do

padre Raulino Busarello,
ocorrido no último dia 13 de

março de 1998.

Filho de Egídio Busarello e

de Emma Piccoli Busarello,
nasceu no dia 28 de março de

1922, na Barra do Rio Cerro, 2°
Distrito do município de

Joinville, então conhecido por

Jaraguá do Sul.

A sua educação iniciou-se no

primário do Colégio São Luís,
das irmãs daDivina Providência.
Em seguida freqüentou a Escola

Pública da Barra, com o

professor Virgílio Rubini.

Depois veio o Seminário
. Sagrado Coração de Jesus, em 2-

2-35, o Noviciado em Brusque,
em 1941, e o curso de Filosofia,
de 42/43. Veio, então, o curso de

Teologia em Taubaté-SP (1944-
1948) e foi transferido para o

Seminário SCJ, em Corupá-SC,
no início de fevereiro de 1948.
Aos 13 de março do mesmo ano

foi ordenado sacerdote em

Jaraguá do Sul, fato que foi
noticiado por este semanário,
com um comentário do então

deputado Arthur Müller, amigo
da família. A cerimônia ocorria

na antiga Igreja São Sebastião,
na colina. Após um dia de folga
voltou a lecionar até a celebração
da primeira missa que coincidiu

com o seu ani versário e os

festejos das bodas de casamento
dos avós Pedro Piccoli e Maria
Piazera.Piccoli.

Exerceu o magistério no

Seminário SCJ de 1948 até

1957, onde desempenhou o

papel de professor de várias

disciplinas, prefeito de estudos,
ensaiador de teatro e fundador da
Academia de Eloqüência Pio

XII, sempre de acordo com as

exigências do regulamento
interno, 'com muito entusiasmo,
pontualidade, senso de

responsabilidade, empolgamento
pela cultura e sempre inspirado
no lema: "Labia sacerdotis,

custodient scientiam" (Os lábios
do sacerdote guardarão a

ciência). Destes anos, guarda as

melhores recordações e

gratidão ao Coração de Jesus

por ter contribuído para a

formação de inúmeros

sacerdotes, alguns dos quais
foram escolhidos para servir à

Igreja no Episcopado.
De 1957 a 1959, após um

semestre de docência no Colégio
N. Sa. Aparecida, Lavras, MG,
concluiu o curso Acadêmico de

SCJ

Letras Anglo-Germânicas na

Universidade Católica do

Paraná, então, no Colégio Santa
Maria dos Maristas, em Curitiba.
Neste período hospedou-se no

Colégio N. Sa. de Lurdes e

posteriormente na residência

paroquial da Igreja Sta. Rita de
Cássia (hoje Santuário), na Vila'
Hauer, em Curitiba.

De 1960 a 1964, exerceu o

magistério no então Colégio N.

Sa. Aparecida, Lavras, MG, onde
lecionou inglês para todas as

turmas do 1 ° e 2° graus.

Desempenhou tarefas pastorais
na capela, hoje paróquia, no

Bairro dos Ferroviários.
De 1965 até 1974, lecionou

inglês no 1 ° e 2° graus do Colégio
Dehon, sob a responsabilidade
dos padres do Sagrado Coração
de Jesus. Deu aulas no período
noturno no Colégio Galloti, de
Tubarão-SC.

Com a venda do Colégio
Dehon para a Fundaçã6
Educacional do Sul de Santa

Catarina (hoje Unisul), padre
Raulino passou a residir em

Florianópolis (1974), onde foi
convidado a servir à Capelania
da Casa da Divina Providência,
na Trindade, Florianópolis, até
1998.

Em 1976, após concurso

público, ingressou na

Universidade Federal de Santa

Catarina, como professor de

Língua e Literatura Latina, ali
permanecendo até meados de

1991, época de sua

aposentadoria. Durante a

passagem por esta instituição,
absorveu o Mestrado em

Lingüística Aplicada ao Ensino

de Línguas, da Universidade

Católica do Rio Grande do Sul,
Porto. Alegre (1980). Colaborou
para a preparação de
instrumentos de otimização do

ensino da Língua Latina, de

parceria com o professor dr.

Oswaldo Furlan, a Gramática do

ensino da Língua Latina, de sua

autoria, o Dicionário Básico

Latino-Português e um trabalho

de paremiologia Memolabilia

Latina, contendo 3000

aforismos latinos tematizados em
130 tópicos, em preparação.

Dos 50 anos de sacerdócio

(1948-1998), 43 foram
dedicados ao magistério. Padre
Raulino agradece com todas as

fibras de seu coração, a Deus

Pai que lhe concedeu muita

saúde e persistência, a seu

Filho, o Coração Divino de

Jesus, uma vocação religiosa e

sacerdotal para servi-lo sempre
com muito entusiasmo em prol
do ensino para a juventude, e o
Espírito Santo que lhe inspirou
criatividade e, muita .paciência
para ajudar, dentro de sua

possibilidade, a milhares de

jovens ávidos de cultura, de

iluminação e de orientação para
a vida e para o futuro.

Prece de gratidão:
Não a mim, Senhor, mas teu

nome seja toda e toda a glória.
(Salmo)

Nossa eterna gratidão ao

Doador de todos os bens e de

todas as graças. Obrigado,
Senhor, por estes 50 anos vividos

pelo padre Raulino Busarello em
.

tua presença amorosa.

Sexta-feira, 20 de mar o de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X COMISSÕES SUPRAPARTIDÁRIA:. Rotary
suspende temporariamente as reuniões da Comissão Suprapartidária
visto o encontro com Gilmar Moretti e dos líderes da comunidade no

próximo dia 23. A partir daquela i'eunião é que será definido o trabalho
da comissão que por certo estará voltado para a reforma do hospital.
através da participação da comunidade, com mais afinco para que se

concretize o 'mais urgente possível, pois é uma necessidade para que
possamos recuperar algo deixado por nossos antepassados.

ROTARYXDOAÇÃO: companheiroMaurici doa ao Rotary Club
de Guaramirim um gerador para ser repassado ao Hospital Municipal
Santo Antônio. Gesto louvável do Maurici e da família de Francisco
Doubrawa que assim reforçam a iniciativa do Rotary em buscar
soluções concretas na comunidade para uma melhora no hospital.
Quanto à UTI infantil, se encontra em obras para ser inaugurada em

breve. Também será reformadomais um apartamento pela comunidade
através de uma família. É fazendo acontecer que se realiza.

ROTARY X COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: CDH
do Rotary vem atendendo pessoas notoriamente carentes que estejam
sendo preteridas nos seus direitos fundamentais (vida, liberdade,
dignidade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, etc.). Já se

encontra de posse do CDH o ofício das entidades que receberam
donativos de palmitos. Tão logo esclarecido o fato será dado
conhecimento aos companheiros.

ROTARY X RIO DE JANEIRO: Rotary se faz presente no

Congresso Rotário do Rio de Janeiro, de 18 a 21 de março, com dois

companheiros. Será tratado na ocasião o problema social em nível
mundial e brasileiro além da importância da solidariedade e

fraternidade.

ROTARY X PLANO ESTRATÉGICO: dia 23 de março, às 19

horas, na Aciág, será a reunião com GilmarMoretti e seus assessores.
Na ocasião, serão convidados os poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário, além das entidades organizadas e outras lideranças. Será
uma reunião para ouvirGilmar e sua equipe sobre o trabalho realizado
em Jaraguá do Sul, no projeto Jaraguá 2.010 e Plano Estratégico. É
intenção de Guaramirim iniciar um trabalho idêntico com a

participação de todos os segmentos da comunidade para que também

em Guaramirim se desenvolva ordenadamente com a participação de

todos.

�OTARY X ACUS: bastante concorrida a posse de Eduardo

Ferreira Horn e Richard Peter Hermann, na Acijs e Apevi. Rotary
solidarizou-se com os companheiros que assumiram, estando presente
em grande número, principalmente companheiros de Jaraguá do Sul.

De Guaramirim também se fizeram presentes, Osnildo, Taciano, Paulo

Sérgio e Carmem. Parabenizamos Roberto Breithaupt e Laercio L.

Coelho pelo trabalho realizado, e aos companheiros Eduardo Ferreira
Horn e Richard Peter Hermann muito sucesso e êxito no trabalho à

frente da Acijs.

ROTARY X ORJANA: Rotary parabeniza dra. Orjana Bartel pelo
aniversário dia 14/3. Muitas felicidades é o que desejamos e muita

paz e harmonia. Agora assessorando o Tabelionato Bartei, de um modo

especial: Parcelamento de Solo e Incorporação de Condomínio. No

Rotary assume a secretaria no próximo ano rotário juntamente com o

Alencar Vasques na presidência.

ROTARY X APAE: companheiros do Rotary participam
diretamente da nova diretoria daApae. Objetivo é continuar o trabalho

que até a presente data foi realizado pelas diretorias antigas. Por outro
lado vai-se solicitar que haja uma participação ativa de toda a

comunidade no sentido de cada vez mais melhorar as condições
educacionais dos excepcionais.

ROTARYXAGRADECE: Rotary agradece a atenção dispensada
pela imprensa falada e escrita que sempre, dentro do possível, mantém
informado sobre os assuntos e atualidades do Rotary tanto pela escrita
como pela imprensa falada.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desperta Rio Grande!
Baile de formatura com o Conjunto Os Garotos de Ouro

em Jaraguá do Sul, no clube Vieirense, sábado dia 21 de

março. Como presente da coluna, segue abaixo a letra de uma

linda música dós Garotos de Ouro, que eu considero muito

forte, transmite garra, segurança e domínio. No show que
acontecerá durante o baile, esta maravilha será interpretada
por IvonirMachado, um dos melhores vocalistas e intérpretes,
da música gaúcha.
Informações e reservas: 372-2290 com Robson.

Desperta Rio Grande
Canto
Pois a força que se expande
Leva o grito de esperança
Desperta Rio Grande

"Canto"
Aminhálma neste chão,
Cantarei a vida inteira
Defendendo o meu rincão
"Canto"
Bis Nossa, terra o canto e o mar,

Pois quero ver a raça
Do gaúcho despertar

Canto,
A beleza desta terra
Onde o verde destas terras

Me inspira tradição
canto,
Êta gauchada faceira,
Nossas noites fandangueiras,
O churrasco e o chimarrão
Bis Canto pois a força que se

Expande,
Leva o grito de esperança
Desperta Rio Grande

Agenda gaúcha
21/março - Baile com "Os Garotos de Ouro" no Vieirense
20 a 22/março - Festa da Ovelha - Campo Alegre
28 e 29/março - Cavalgada do Clube dos Cavaleiros

4/abril, às 16 horas -_ Treino de Laço noCTG Laço Jaraguaense
4/abril- Baile com "Fogo de Chão" no CTG-Laço Jaraguaense
4 e 5/abril- Rodeio Vaca Parada - Herança Gaúcha - Guaramirim
4e5/abril-PrimeiraFestaCarnpeira-AmigosdaTradição-Joinville
24/abril, às 19 horas - Treino de Laço noCTq Laço Jaraguaense
8/maio, às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
10 a 12 de abril- Rodeio - CTG Garrão de Potro - Joinville
16 a 19 de abril- Rodeio - CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
14 a 17 de maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

-

- Marcon - Piquete Estampa de Taura

XRodeio Crioulo de Vaca Parada
a Piquete Herança Gaúcha, do patrão Adolfo H. L. Otto, promove nos dias

4 e 5 de abril o XRodeio Crioulo de Vaca Parada e Provas Funcionais. a local

das provas será na chácara Bianca, localizada na Estrada Bananal do Sul.

Durante os dois dias, completo serviço de bar e cozinha. Informações pelo
telefone: 047-373-0102.

a Clube dos

Cavalgada
Amigos de Jaraguá,
localizado em Jaraguá
do Sul, em frente a .

Canarinho. a en

contro dos grupos
será na localidade de

Ribeirão Grande do
Norte (no antigo
campo do Paraná),
previsto para 9 a 10
ho ras da manhã. a

almoço será na sede
do Piquete Amigos de

Corupá, seguindo
após o almoço até a

propriedade do senhor
Luli Soares, em

Corupá. 'Todo o

percurso será de

aproximadamente 35
km. A inscrição custa

R$ 20,00, dando
direito a almoço e

jantar de sábado, café
da manhã e almoço de

domingo, sendo que a

bebida será cobrada à

parte. Cada cavaleiro
deverá levar alimen

tação para seu cavalo.

Informações e inscri

ções: Nézio 372-0019,'
Wilson 372-2357 e

Cilo 372-2779.

DEMARCHI COMÉRCIO DE ·CARNES B FRIOS LTDA

1988 - 1998
10 anos servindo qualidade

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

Cavaleiros do Norte

Catarinense convida o

público em geral para
participar, nos dias 28
e 29 de março, de uma

cavalgada que o clube
está organizando.
Haverá dois pontos de

partida, um grupo

partirá às 7 horas da
sede campestre do

Piquete Lembrança do

Velho Pai, no

Bracinho, e o outro,
também às 7 horas, da
sede do Piquete

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(
Schneider·assessora secret:ário de 'I\.Irismo

I'

Florianópolis· - Em fins de
dezembro do ano passado
noticiamos o ato da prefeita de

Florianópolis, ÂngelaAmin, que
chamou para a sua administração
o rotariano João Eduardo Amaral
Moritz para secretário de
Turismo da capital do Estado, e

está no exercício pleno do cargo.
Eis que, agora, houve um convite
ao rotariano Alfons Schneider, e
ele aceitou o cargo em comissão,
para assessor da Secretaria de
Turismo de Florianópolis, em
cerimônia ocorrida às 13 horas do

último dia dois do corrente mês.

Muito feliz a escolha de
Alfons Schneider, que recaiu
numa pessoa que, ao longo de 38

. anos, galgou todos os postos na

notável empresa de navegação
área Varig, concluindo as suas

atividades profissionais como

gerente-geral para o Estado de

Santa Catarina.

Ligados que estamos à

Varig, há quase 50 anos,

sentimo-nos honrados em poder
noticiar esse reconhecimento a

uma pessoa que pela sua

experiência no ramo tem todas
as qualificações para exercer o

. mencionado cargo.

Cumprimentamos ao A1fons
Schneider pela sua escolha, que
reconhece no veterano rotariano
as suas qualidades, como se

. costuma dizer: lhe right man in
lhe right place. Cumprimentos
deste jornal.

. ,.._,

OmLlrllCaçaO.

de -v-ida,

de
. .......... .

ex=perlerlCla

'.
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RATINHO
A "Revista Veja", edição desta semana, estampa na capa o apresentador Ratinho e apresenta

matéria completa sobre o novo fenômeno da TV brasileira e como ele assusta a concorrência. Carlos
Massa, o Ratinho, é hoje o fenômeno mais desconcertante da televisão brasileira. Seu programa

Ratinho Livre (TV Record), é visto diariamente por milhões de pessoas. Ratinho também é tema de
uma extensa reportagem nas nobres páginas do "Jornal Le Monde" (França), que destaca a

vulgaridade de seu programa e os estragos que ele vem fazendo nos campeões de audiência. Ratinho
fatura mensalmente R$ 400 mil, perdendo apenas para Gugu Liberato que chega a R$ I milhão por

mês, mas à frente de Faustão, Ana Maria Braga, Hebe e Márcia.

O casamento de Ana Paula e Rodrigo foi
acontecimento marcante na agenda branca
da temporada, no último sábado (14). O ato

religioso teve lugar na Igreja Evangélica
Luterana-Centro, especialmente decorada
para a cerimônia. Os convidados foram

recepcionados em grande estilo no

aristocrático Clube Atlético Baependi Os noivo« Ana �a�la e Rodrigo

Os pais da noiva Luiz Carlos e Ester C.
R. Bonilauri

Os pais do noivo Adoniz de Jesus e

M� das Graças Ferreira

CURITIBA
O aniversário dos 305 anos de Curitiba, que será

comemorado no próximo dia 29, servirá na

medida exata para os novos caminhos do'
markeing damarcade cervejas Skol. Uma

gigantesca campanha, que consumirá parte dos

R$ 200 milhões reservados este ano-para a

divulgação, começa a tomar corpo. A campanha
"Skol, a cerveja que mais ama essas redondezas"
inclui festa de lançamento, novos produtos, latas e

garrafas, com pontos turísticos de Curitiba no
rótulo e outras cositas mas.

PAGODE
A 18Noite do Pagode, promovida
pela academia Total Fitness, no
bar da piscina doBaependi, com
o grupo Jeito de Ser, foi sucesso
absoluto de público e animação.
Segundo adiantou o professor

Jorge,já está confirmadoo dia 3
de abril para a segunda edição da
festa. O clube irá ampliar a área
do bar da piscina para abrigar os

participantes.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campeonato de·Som Automotivo
acontecerá no final de semana

Guaramirim - A ci
dade estará sediando
neste final de semana

um acontecimento
diferente e que mexerá
com a sensibilidade
dos que apreciam um

carro bem sonorizado.
Trata-se do Campe
onato de Qualidade

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

Evento inicia amanhã, às 73 roras.ro Parque de Exposições de Guaramirim e

oferecerá diversas atrações ao público

de Som Automotivo,
válido pelo recorde
catarinense. Trata-se
de uma prova real
me'nte singular, onde
vence o carro dotado
de sistema, com maior

pressão sonora.

O campeonato terá
início amanhã, às 13

Crescendo: som automotr.o desperta coda vezmais interesse

Evento oferece várias atrações
"

sonora: O horário de visi-

tação, amanhã, será das
13 às 23 horas, e no dom

ingo, das 8 às 18 horas.
Está prevista a realiza-

O público poderá ava
liar o desempenho dos
carros, através de duas
torres iluminadas que indi
cam -os níveis de pressão

Critérios: força de sonorização será avaliadaporespecialistas

'1#
GLASS-SHOP

,�
PÁRA-BRISAS
Comércio, Recuperação e serviços

Fone: (047) 975-2980
Rua: Ioinville, 2.222

a 100mts. do Líder -Club

IDl!B�
OFICINA DE LATOARIAE PINTURA

Não precisa ser autorizada,
.

tem que ser especializada.

Fone/Fax: (047) 371-5057
Rua: Major Júlio Ferreira,
244 - lila Lalau

Iaraguâ do Sul - SC

horos. estendendo-se
durante o domingo,
prometendo muitas

emoções para o públi
co. O local será o

Parque de Exposições
Manoel Prefeito de

Aguiar. O ingresso vai
custar RS 3,00 e, 10% do
valor arrecadado será
repassado em benefí
cio da Apae (Asso
ciação dos Pais e Ami

gos dos Excepcionais)
local.

O Campeonato de
Quolidade terá duas

categorias. A dos No
vatos, que estarão
competindo amanhã,
e a dos Amadores, que
farão as provas dom in-

99. As provas seguirão
. o regulamento da las-
ca/Brasil (Associação
Internacional de De-

ção de sorteios de brindes
.

entre os participantes,
com a distribuição de
chaveiros, CDs, camisetas
e bonés. O público' tam
bém poderá apreciar
demonstrações de mar

cas famosas de som au

tornotlvo. como Bravox,
Troy Imports,Yorks Imports,
JL, South, Soundreams e

Copal.
O Car Club de Joinville

deverá estar representa
do no evento e mostrará
algumas raridades. No sá
bado à noite, para des
contrair o público visi
tante, será realizado o

Campeonato de Grito.

safios em Sonorização
Automotiva). A realiza

ção é da Som Me n

donça/Street Sound

Promoções e Top Gun.
Ainda neste sábado,

acontecerá a classifi
catória das categorias
SPL e dB Drag Racing. A
final SPL será no domin-

go. Competirão tam
bém as categorias Trio
Elétrico, Foro da Lei e

Corajoso. A arbitragem
virá de São Paulo espe
cialmente para o even

tO.A entrega dos troféus
aos vencedores deverá
acontecer no final da
tarde de domingo.

CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481,

*.

,

,

IIl1fiJil
Fone: 371·2111

Fones/Fax: 372-0363.-
371-0091

• Agora com
.

estacionamento privatiVO
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Werninghaus promete construir o
maior centro esportivo do Estado

Jaraguá do Sul - A
lQ.

Prefeitura deverá iniciar

a construção do centro
de treinamento esporti
vo municipal ainda

neste ano, tão logo
fique definida a locali

zação do complexo. A
garantia foi dada pelo
prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL) durante
entrevista coletiva. Se

gundo o prefeito, o pro-

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
�--------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

-----------------------------�---

Investimento está orçado em cerca de R$ 7 milhão; obra terá dez mil metros

quadrados e atenderá 79 modalidades esportivas

jeto já teria recursos da
ordem de RS 400 mil in
cluídos no orçamento
federal de 1998. A obra
estará destinada para
uso das escolinhas pela
FME (Fundação Munici

pal de Esportes).
Werninghaus quer

conseguir recursos adi
cionais com o governo
e, na busca desse obje
tivo, pretende até en

contrar-se com Pelé,
ministro Extraordinário
dos Esportes.

- O esporte é o me

lhor caminho para tirar
os jovens da ruo e en

caminhá-los para urno

vida salutar - disse o

prefeito, ao justificar o

investimento previsto,
cerca de RS 1 milhão.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAI"S

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

Fone/Fax: 371-1788

Ele acredita que será o nicípio, pertence ao Es
maior centro esportivo todo".

municipal do Estado. Segundo Tomazelll,
SegundoWerninghaus, não adianta querer ofe

a Secretaria de Cultura, recer a prática esportiva
Esporte e Lazer já atende para os jovens sem um 10-
cerca de duas mil cri- cal adequado. Tomozelli
onças em diversas moda- destacou que, além de
lidodes atrbvés da FME proporcionar melhores
(Fundação Municipal de condições de trabalho

Esportes). "A nossa in- para as equipes' das 19

tenção é dobrar esse modalidades atualmente
número", declarou. apoiadas pela FME, que

O diretor-presidente passariam a contar com
- da FME, Rogério Toma- um local adequado, a

zelll, disse que "é uma consfruçãodofuturocen
vergonha para a ci- tro de treinamento espor
dade, que é o terceiro I -, tivo também represen
maior pólo industrial do tará mais economia aos

Estado, não ter um cen- cofres municipais.
tro esportivo", acres- Atualmente a

centando que "nem o fundação gasta cerca

Ginásio de Esportes de RS 6 mil mensais com
Arthur Müller é do Mu- despesas de aluguéis

para manter as diversas
modalidades esportivas
- revelou.

O futuro complexo
deverá ter aproximada
mente dez mil metros

quadrados de área
construída. A moda
lidade do tênis de
mesa, que precisa de

amplo espa-ço físico,
deverá funcionar em

local separado, mas

junto ao mesmo com

plexo esportivo.
Tomazelli disse que a

Prefeitura está negocian
do a compra de uma

área de propriedade
do Grêmio Esportivo Ju
ventus, no Estádio João
Marcatto, mas garantiu
que "ainda não existe
nada definido".

Prefeitura fiscaliza construção de passeios
Jaraguá do Sul - A Prefei

tura vai intensificar a fisca

lização sobre a construção
de passeios públicos. A

providência deverá ser

adotada através da Secre
taria de Planejamento que
pretende coibir a execução
de calçadas feitas de forma
irregular. O assunto foi dis
cutido na última reunião do
Comurb (Conselho Munici-

pol de Planejamento Ur

bano),
Segundo o secretário

executivo do conselho, Os
mar Günther, está em estu
do a possibilidade da
Prefeitura assumir a cons

trução dos passeios, o que
seria feito junto com a pavi
mentação viária. "Seria a

forma de diminuir as irre
gularidades cometidas na

construção dos passeios".
destacou,

Ele ressaltou durante a

reunião do Comurb a ne

cessidade de substltulr as

tampas das bocas-de-Iobo,
que estão em uso. por ou
tras mais modernas e corre

tas, do ponto de vista técni
co, a exemplo do que já
ocorre em centros urbanos
maiores,

INGLÊS

WISDOM
CONVEIRSAÇAo

Sobre o Curso
* 95% do tempo de aula é conversação
* O curso é preparatório'para o vestibular
* Turma de no máximo 6 alunos, ou aulas individuais
* Curso de imersão nos Estados Unidos de -1,-2 ou 3 meses

* O curso inicia-se quando você quiser
* I te

. .

d 8 •.Alillii:1.:1.h.t:........ng es para cnanças a partir e anos ••• OI .....-

Temos também curso de Espanhol

Sobre a Escola
* Salas amplas, equipadas com cadeiras especiais e

ar condicionado
* Sala de áudio
* Professores especializados
* Revolucionário método de Aprendizagem

Aula Demons:trativa Grátis

Rua Ângelo Schiochet, 118 (continuação da Reinoldo Rau) - Jaraguâ do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-7665
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Medida será tomada para permitirmelhor acompanhamento e fiscalização do j".primeiro pleito com urnas eletrônicas de JS

'

I

Justiça eleitoral vai agregar
mais de 30 locais de votação

Jaraguá do Sul - Os
cartórios da 170 e 870 Zonas
Eleitorais farão a transferên
cia das seções eleitorais que
funcionavam em 34 dife
rentes locais de votação. As
referidas seções seröo agre
gadas a outras já existentes,
sem prejuízo de funciona
mento. A redistribuição dos
locais ainda está em estudo
e receberá ampla divul

gação através dos meios de
comunicação, tão logo as

agregações fiquem oficia
lizadas.

A medida atende orien

tação do Tribunal Regional
Eleitoral, que quer facilitar as
condições de acompanha
mento e fiscalização do

primeiro pleito eleitoral que
utilizará urnas eletrônicas no
Município, no dia 4 de ou

tubro. Mais de 60 mil elei
tores irão às urnas este ano

em Jaraguá do Sul, em 114

seções eleitorais. A estimati
va é dos cartórios eleitorais,
baseada nos números de
eleitores inscritos até o final
do ano passado.

A juíza Hildemar Me

neguzzi de Carvalho, da 1 70
Zona Eleitoral, entende que
a votação eletrônica dará

.

"mais segurançae transparên
cia ao pleito", apesar de,
pessoalmente, não ter lem

brança de ter acontecido

alguma fraude no período
em que coordenou eleições
pelo sistema convencional.

Hildemar também não

.

Praticando: eleitores podem procurar as urnas'itinerantes

acredita que a população
encontrará dificuldades no

uso das urnas eletrônicas,
que está sendo desde já
explicado_para os eleitores.
Os cartórios eleitorais têm
cinco urnas eletrõnicas iti
nerantes funcionando em

empresas, escolas e su

permercados, para simu

lação de voto e esclareci
mentos.

A juíza eleitoral disse que
é difícil prever quanto tempo
levará para que o escrutínio

seja cóncluoo com o uso do
novo sistema" mas garantiu
que, seguramente haverá
mais agilidade. Ela informou

que a votação nas eleições
do município de Corupá -

pertencente à 170 Zona Elei�
torai - será convencional,
mas a contagem dos votos
será feita diretamente no

sistema eletrõnico.

ATUALIZAÇÃO OS
cartórios eleitorais estão
funcionando em dois
turnos para dar atendi
mento ao público. Os jo
vens que completarão 16
anos até o dia 4 de outu
bro. poderão requerer os
títulos eleitorais até o dia 6
de maio. Os eleitores tam
bém estão sendo orienta
dos sobre a transferência
de títulos, revisão de dados.
do documento ou solici

tação de segundas vias.
Nos próximos dias 18 e 19
de abrilos cartórios darão
atendimento no Bairro
Ribeirão Molha, num tra
balho conjunto com a As

sociação de Moradores. A
finalidade é facilitar aos
moradores a regularização
desses documentos.

A nova reforma ortográfica
No dia 18 de abril de 1995, o Senado brasileiro aprovou o Acordo Ortográfico

da Língua Portuguesa, que introduz uma série de mudanças na ortografia da

língua portuguesa. O acordo havia sido assinado em 1990 pela Academia de
Ciências de Lisboa, pela Academia Brasileira de letras e por representantes
dos países que tê,!, o portuçuês como idioma oficial.

Mas o acordo SO ENTRARA EMVIGOR QUANDO REFERENDADO, isto é, aprovado
por todos os países. Ora, além do Legislativo do Brasil, apenas Portugal e Cabo
Verde assinaram. ENQUANTO OS DEMAIS PAíSES NÃO ASSINAREM, A ORTOGRAFIA
CONTINUA COMO ESTÁ. Erra FEIO, portanto, QUEM SE PRECIPITA E JÁ QUER
ESCREVER DE ACORDO COM AS NOVAS REGRAS. Há quem acredite que pode
acontecer de chegarmos ao ano 2000 e ainda não terem entrado em vigor as
modificações.

.

O acordo originou-se do Projeto da Ortografia Unificada da língua
Portuguesa; assinado em Lisboa no dia 12 de outubro de 1990 por representantes
de Angola, Brasii, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Portugal. DEVERIA TER ENTRADO EM VIGOR EM 1 DE JANEIRO DE 1992, mas

diversos problemas - entre os quais os diplomáticos entre Brasil e Portugal,
decorrentes da hostilidade a brasileiros que se radicaram em Portugal para
trabalhar - postergaram Çl aprovação e, conseqüentemente, a entrada em vigor,
poderá demorar ainda vários anos.

Fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (Globo Livros)

MIRAGEM PATRONAL
Qualquer outro país medianamente organizado

deste planeta estranharia a liberdade brasileira para
se ordenar ao empregado que passe no caixa depois
das l7h30 para assinar a carteira e saber a data do
acerto. Esse contrato social descomplicado na
verdade salvou o Brasil do desastre-social. Em 1996, a
população ativa não passava de 20 milhões de
pessoas, apenas 30% da população total. Hoje, o

contigente dos que trabalham sobe para 82 milhões,
pouco mais de 51 % de uma, população 115% nesse
mesmo período. Foram mais de 60 milhões de vagas
criadas em menos de quadro décadas, um esforço
gigantesco que bem ou mal ajudOU a absorver a

migração acelerada rumo às cidades. Dos países com
estatísticas reconhecidas pelo Banco Mundial, só os

Estados Unidos conseguiram fazer melhor nesse

período, abrindo 75 milhões de vagas.
É fato que a produtividade do empregado

brasileiro manteve-se em níveis insuficientes. Mas daí
culpar as regras que buscam minimamente proteger
o empregado pela falta de competitividade da

produção local é cinismo. Quando mais de três

quartos da mão-de-obra recebem menos de RS 600
por mês e o dono do negócio pode colocar qualquer
um na rua com apenas um mês de ovlso prévio,

! manobras algébricas para insinuar que o fator

I humano é um risco para a sobrevivência da empresa
I não passam de oportunismo.
I Há problemas localizados em setores ou

I companhias com alta concentração de trabalho

\1 especializado.As férias regulares de um mês com mais

s dez dias pagos em dinheiro, participação nos lucros,
!

I benefícios assistenciais e contribuições sociais

1 obrigatórios pesam efetivamente sobre os salários na
!
! faixa acima dos RS 2,5 mil mensais. Mas é por isso
! mesmo que as empresas com muitos empregados de
�

I alto padrão lideram o movimento de terceirização.
! Acenar com esse tipo de ônus para tirar defesas

I sociais da maioria que ganha menos de cinco salários

I mínimos significa cortar o mercado de messes sem

! põr nada em seu lugar.
I Felizmente, a estabilidade nos preços trouxe

I uma tendência à equalização dos mercados de

! trabalho formal e informal. Aliás, as relações de

I trabalho são chamadas de mercado exatamente
( porque, em condições normais, o universo de trocas
I entre patrões e empregados não comporta preços
I diferentes para 'tarefas iguais. A mudança no padrão
I demográfico logo encurtará a oferta de mão-de

I obra e o capital terá de se' habituar com taxas de

11' retorno determinadas pela eficiência da gestão. Até
lá, muitos empresários continuarão a beber no

I miragem de que podem vender muito reduzindo a

I mosso' salarial. Chamam isso de Custo Brasil e se

i distraem com lamentações sobre a dificuldade poro

I ganhar dinheiro nestes tempos bicudos.
" Por sua vez comandantes graduados do

I sindicalismo persistem na -dernoçoçto de clamar por

I aumentos lineares" sem levar em con�a que a mão
I de-obra tntorrnol em alta e dispensa os seus serviçOS.
I É a Autarquia Brasil que sai de cena sem
I
! compreender o mercado de massa. Nada mal para
quem compete e teve de aprender na marra o que
realmente pesa no custo de uma empresa.

I
j
I

I
!

. �

I
I
I
!
\

!
�

I

j Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff.

il� Elaborado por: Valderes Kuchenbecker, Ivan C.

Falgather, Rosilene Negherbon, Márcia R. S. Ranthul1'

j' alunos da 100 fase de Administração.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· I
No último sábado os moradores do Bairro Três Rios do t

Norte realizaram assembléia geral com a presença de ij
secretários municipais, vereadores e membros da Ujam. I
Na' oportunidade o Executivo Municipal comunicou a I
entrega. de um terreno para a associação, prometendo I
para breve a construção de uma área de lazer. A I
comunidade apresentou vídeo com os problemas de Ialagamento de ruas com as chuvas.

1
�

Loteamento Itapocuzinho, defronte a comunidade I
católica São José, no Bairro João Pessoa, está precisando ,I
com urgência da visita da equipe de roçada, pois as ruas I
em alguns trechos estão sendo tomadas pelo mato. Outro I
problema destes moradores é o entupimento de alguns I
bueiros e bocas-de-Iobo, causando enxurradas nas ruas. I
Está em estudo a possibilidade de veiculação de um I

programa de rádio diário, através da Rádio Alternativa FM, �
que irá ao ar nos próximos dias. Caso este espaço se I
confirme, as comunidades terão um grande mecanismo I
de divulgação de suas experiências e de reivindicação I
de solução para os seus problemas. A coordenação dos I
kabalhos estará a cargo da Ujam. I

ii
· I

A�ssociação de Moradores do� bairrosVila Lenz! e Nova I
êrosfllo agradecem a comunidade em geral pela I
participação no bingo promovido pela entidade no último I
sábado. Agradecem ainda as pessoas que doaram brindes �
para a promoção. J

��
�

Sucesso total também o bingo da comunidade Santa i
Ana, no Ana Paula, 'Bairro Tifa Martins. A comunidade I
compareceu em peso prestigiando o evento, apesar da I
chuva. I

I
No próximo dia 5 de abril, sábado, a Secretaria de I

Esporte e Lazer, em parceria com a Associação de I
Moradores do Bairro Três Rios do Norte, promove o I
Brincando no Bairro. A festa será na Escola de Ensino 1
Fundamental Max Schubert, sendo na parte da manhã, I
as brincadeiras e na parte da tarde um grande bingo. A �
comunidade jaraguaense em geral está convidada a I
prestigiar o evento. No local haverá completo serviço de �
bar e cozinha. i

.

I
Esta coluna tem como objetivo divulgar os trabalhos, I

reivindicações e reclamações dos moradores, bem como I
críticas e agradecimentos aos órgãos pÚblicos nos três I
níveis e apresentar sugestões. i

\

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
·
LAR DAS FLORES

CGC/MF sob nr. 83 784 413/0001·31
Rua Luiz Kienen, 253

Jaraguá do Sul· Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
.

A Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores, convida os

membros do seu Conselho Curador, para a reunião a realizar-se
no dia 08 de abril de 1998, com início às 17h, na sede social da
Entidade, à Rua Luiz Kienen, 253, nesta cidade e estado, com a

seguinte ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e votação das contas dos Administradores e
das Demonstrações Financeiras do Balanço Geral encerrado em

31.12.97;

2. Análise do Relatório de Atividades do ano de 1997;

3. Eleição do Conselho Diretor;

4.
. Outros assuntos de interesse da Associação.

Jaraguá do Sul(SC), 13 de março de 1998.

GERO EDGAR BAUMER
Presidente do Conselho Curador

�nxurrada provoca inundação
em escolo na uno da Figueira
---------------------------------

Direção do estabelecimento suspendeu as aulas para evitar que os

alunos corressem riscos

Jaraguá do Sul • A

direção da Escola Munici
pal Waldemar Schmitz, na
Ilha da Figueira, suspendeu
as aulas na quarta-feira (18)
devido ao alagamento do

piso inferior do estabeleci
mento, onde funcionam a

área de recreação dos
alunos, banheiros e lavan
deria. A inundação foi
causada pelo transborda
mento do Rio Itapocu, em .

.decorrênclc da enxurrada
daquele dia. As aulas foram
suspensas por um dia para
evitar que os alunos corres

sem riscos nó local.
A diretora Leonice Bres

san disse que o problema se

repete a cada chuva pro-
longada, causando'
desconforto e preocu
pação. Na quarta-feira,

. além de ter que interrom

per as aulas, a direção da
escola também teve de

providenciar, com urgên
cia, a remoção de diversos
equipamentos de Edu

cação Física e outros mate
riais para que não fossem
danificados.

.

Neste ano 'o escola está
enfrentando esta situação
pela primeira vez, mas en

frentou sérias dificuldades '

com alagamentos no final
do ano passado. Na opi-

Transtorno: alagamentos são freqüentes nopátio da escola

níöo da diretora, a escola foi
construída em local inade

quado, sujeito a freqüentes
alagamentos.

Segundo ela, a insta

lação elétrica do prédio já
está danificada e os ba
nheiros prejudicados .

- Nós solicitamos um le
vantamento das condições
das instalações elétricas da
escola e fomos informados
de que pode ocorrer um

curto-circuito - contou a'
diretora.

Outro problema é a es

trutura do prédio, que apre
senta rachaduras. Toda vez

que chove muito, as colu
nas de sustentação do pavi
mento superior ficam toma
das oetoóouo. No piso su-

perior funcionam as salas de
aula. Segundo a diretora, um
engenheiro já inspecionou as

instalações da escola e ga
rantiu que não há risco de
desabamento, "mas isso
não afasta a nossa preocu
pação", declarou.

Na opinião de Leonice, a
solução seria ampliar a es

cola, que hoje atende 196
alunos. Mas, para isso, a

Prefeitura precisará adquirir
os lotes que existem nas

proximidades. A diretora

garantiu que o assunto já foi
discutido, no início do ano

passado, com o vice

prefeito Irineu Pasold (PSDB).
"Mas até o momento a

direção da escola não re

cebeu resposta", concluiu.

Lama e acesso difícil no Bairro Rio da Luz
Jaraguá do Sul - A chuva re

gistrada durante a semana difi
cultou a passagem de veículos
no Bairro Rio da Luz I. Uma grossa
camada de lama acumulou-se
ao longo da Rua Pastor Albert
Schneider, que está em obras de
asfaltamento, causando sérios
problemas para os motoristas e
moradores do local.

O latoeiro Evaldo Haerchen,
na quarta-feira (18) teve que
providenciar o rebocamento
do carro de um cliente, que

não conseguiu sair do local.
"Isto prejudica muito o trabalho
da gente. Nós sabemos da im

portância da obra que está sen
do feita nesse trecho, mas não
podá demorar demais", co
mentou Haerchen.

Segundo ele, as obras já es

tão se prolongando por vários
meses, e a cada enxurrada os

problemas se repetem. A situ

ação se agrava pelo fato de que.

a Rua Pastor Albert Schneider
sempre apresenta tráfego inten-

so, principalmente de traba
lhadores que se dirigem ao cen

tro da cidade.
ISOLAMENTO - Oito tornillos

residentes na Tifo Müller, no Bair
ro Rio da Luz, ficaram isolados
durante várias horas, quarta-fei
ra (18), por falta de melhores

condições de acesso à comu

nidade. A ponte que existe no

local é de baixa estatura e nas

enxurradas a passagem de
veículos torna-se inviável. A úni
ca alternativa que os mora

dores têm, nessas ocasiões, é
utilizar uma 'passagem de pe
destres, feita em madeira.

No rnesrno dia, também fo
ram registradas dificuldades de
pcíssagem de veículos na ponte
localizada entre os bairros Rio da
Luz II e Rio da Luz III. Durante várias
horas, pela manhã, os motoristas
evitaram utilizar a ponte, que es

tava coberta pela água. A mo

radora Ruvita Jungton, que há 31
anos mora no local, disse que é
preciso executar o alargamento
do curso da água. Segundo ela,
freqüentemente os moradores
desses bairros enfrentam dificul
dades de passagem no local.

/
DIficuldade: moradores ficaram Isolados na Tifa Müller

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Deficientes
Físicos elege nova diretoria
------------�---------------------

Novo dirigente.quer que deficientes físicos tenham mais oportunidades no
mercado de trabalho

Jaraguó do Sul - A Aja
defi (Associação Jara

guaense dos Deficientes físi
cos) elegeu no último sába
do (14) a nova diretoria da
entidade. A eleição foi por
aclamação e definiu os

nomes de Horst Lehmann,
na presidência, e de Salésio
Zimmermann, para vice. Leh
mann sucederá a Girlei
Campestrini na presidência
da entidade. A duração do
mandato é de um ano, com

direito a reeleição.
Os demais componentes

da nova diretoria são os

seguintes: primeiro
secretário, Osni Paulo da Sil
va; segunda-secretária, Ro
sane Massaia; tesoureira,
Aparecida Filio; segundo
tesoureiro, Volnei Kletem
berg Júnior; e diretor de Pa
trimônio, Juvenal Murara. Fi
caram também definidos os
nomes de Francisco Alves,
na presidência do Conselho
Deliberativo e de Leonardo
Spitz, no Conselho Fiscal.

Lehmann pretende di
namizar a entidade. Uma
das idéias é buscar maior

especo poro os deficientes
físicos no mercado de tra
balho. Ele espera conseguir
isso através da terceirização
de serviços.

- Existem muitas tarefas
.

que os deficientes poderão
prestar para as empresas
locais, tanto nas fábricas
como nas próprias casas,

Edson Junkes/CP

.

Crk:iitvIciOde: Lehmann quer Ins1IIulr a terceirização de serviços

desde que tenham opor
tunidades - destacou.

Lehmann disse que a en

tidade também deverá in
centivar os associados para
que estudem. Segundo ele,
é a formà de assegurar que
os deficientes tenham me

lhores oportunidades. Ele
lembrou que recentemente
uma empresa local adotou
a política de valorização des
sa môo-de-obro. contratan
do deficientes físicos, mas
com a exigência de que te
nham escolaridade mínima
de primeiro grau.

APAE - A Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio
nais de Guaramirim elegeu
'terça-feira (17) a nova dire
toria, que ficou assim consti
tuída: presidente, Osnildo
Bartei; vice, Leonora Klein;

primeiro-diretor de Finanças,
Sidney Garcia Filho; segundo
diretor de Finanças, João
Carlos Treis; primeiro diretor
secretário, Ademir Orsi; se
gundo diretor-secretário, Os
valdo Aguiar de Almeida;
diretor de Patrimônio, Alen
car Manoel Vasques e dire
tora Social, Verônica Hlzo-:
beth Kinos Albuquerque.
Conselho Administrativo:
Maria de Fátima Mateus Os
sowskl Adauto Batista Mar
tins, Regina Engel OssowskL
Lindalva Reinke e Jair Tome
lim. Membros do Conselho
Fiscal: Blásio Mannes, Gilmar
Marcarini e Sérgio Prawucki,
tendo como suplentes: Fran
cisco Herbert Schórck londro
de Fátima Riboldi Garcia e

Maria de Lourdes Hackbarth

Aguiar.

Ouvidoria da Prefeitura tem mais uma linha telefônica
Jaraguó do Sul - A partir

desta semana, a Central de
Atendimento da Prefeitura

passará a contar com mais
uma linha telefônica para
garantirmelhor atendimento
ao público. Uma única linha

já Dão era suficiente para
atender ao grande número
de telefonemos recebidos
diariamente, com reivindi

cações, reclamações e su-

SUPERMERCADOS

gestões.
O chefe da Ouvidoria da

Prefeitura, Márcio Renato
Steilein, disse que o uso do
telefone 156 tornou-se "um
instrumento importante para
a comunidade ter contato
com a administração muni

cipal". Ele garantiu que todas
as reivindicações são levadas

.

ao conhecimento do

prefeito Geraldo Werning-

COMPRAS
AC\MADE
R$ 60,00

CHEQUE PARA
8/5/98

haus (PFL).
No mês de janeiro a cen

trai registrou 537 ligaçôes,
numa média de 26 chama
das por dia. Em fevereiro fo
ram recebidas 697 ligaçôes,
commédia de 38 chamadas
por die. A maioria das

ligaçôes recebidas tratam de
assuntos pertinentes à Secre
taria de Desenvolvimento Ur
bano.

cP······················· .. ·········· .. · .. · .. ·········· .......
.

. .....

� [g)ffi.\ [g)��
---------�-------- ...

Barra Velha
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu) promoverá nos dias 24 e 25 de março, no

Anthurium Praia Hotel, um curso sobre a elaboração de
planos de cargos e salários. O curso é destinado a

funcionários das áreas de educação e administrativa
das prefeituras da microrregião.

Guaramirim III
O Movimento de Casais Encóntrlstcs da Igreja Católica

realiza amanhã uma ação comunitária na Escola
Básica São José, no Bairro Rio Branco. O trabalho será

feito das 8 às 12 horas, quando a comunidade
receberá atendimento médico, confecção de carteiras
de trabalho e de documentos de identidade, entre

,

outros serviços.

Jaraguó do Sul II
Mais de 110 casos confirmados de incidência de
Aids já foram detectados pelo Programa de

Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids, na
Microrregião do Vale do Itapocu, desde 1991. O

número refere-se à estatística concluída no mês de
fevereiro. De acordo com o levantamento, os
homens são os mais atingidos pela doença na

micro'rregião, com 74,36% dos casos. Mas, o relatório
estatístico do DST/Aids, mostra que a incidência da

doença entre as mulheres cresceu bastante nos

últimos meses.

Guaramirim I
A Divisão de Tributação
da Prefeitura iniciou a

distribuição dos carnês

para a cobrança do IPTU

(Imposto Predial e
Territorial Urbano). Cerca
de 3,3 mil carnês serão
emitidos. Os contribuintes

que fizerem o

pagamento integral do
imposto até o dia 15 de
abril, terão direito a

desconto de 25%.

MassaranC:tuba
O Departamento Municipal

de Educação está
realizando mais uma etapa
do Projeto Programa de
Leitura, instituído no ano

passado, com o objetivo de
incentivar o hábito da
leitura. A diretora Maria

Régia Teixeira Fadul
informou que uma das

próximas atividades será
buscar o apoio de empresas
e instituições bancárias para
a aquisição de livros de
literatura infantil e infanto-·

juvenil.

Guaramirim II
O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann encaminhou
reivindicação à Secretana
de Segurança Pública do
Estado, para que sejam
construídas rstooçõss .

novas para a Delegacia
de Polícia e Cadeia

Pública. Na justificativa do
pedido, o prefeito

destacou que' as atuais
.

instalações estão precánas.

Corupó
O Município registrou, no

ano passado, 339
ocorrências envolvendo
menores. O número
consta de relatório
encaminhado pelo
Conselho Tutelar da

Criança e do
Adolescente para a

Câmara de Vereadores.
Entre os casos relatados
pelo conselho, constam
35 casos de prostituição,
38 de maus-tratos, 16

fugas de residências e

cinco estupros.
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POlícia mata um assaltante e

prende outros dois em Corupó
de

a

Corupá - Um assaltante

morto e outros dois presos.
)S fste foi o resultado de per�
:lU �eguição policial realizado
ia �egunda-feira (16), nos mor
lo

roS doAno Bom e Bomplant,
atrês quilômetros do centro
da cidade, Os três homens

) haviam ossaltado o Banco
HSBC Bamerindus, por volta

lo de 1 Dh3D, levando aproxi
madamente RS 4 mil. Foram

presos Clóvis Inácio Job Ro-
JS, drigues, 31 anos, de

Canoas, Rio Grande do Sul,
eCarlos Roberto Martins, 22,
de Curitiba. O assaltante AI-

a
demir da Silva Otto, 29, de
Caçapava do Sul, Rio
Grande do Sul, morreu

)s atingido por um tiro no

peito.
A operação conjunta

das polícias Civil e Militar
envolveu mais de 3D polici
ais de Corupá, Joinville, Soo

::J Bento do Sul e Jaraguá do
Sul. As buscas se estende-

) ram durante sete horas e

houve várias trocas de tiros,
Os ladrões tiveram que
abandonar o veículo Ipane
ma, placas MA-3993, de

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

Mais de trinta policiais da região participaram da perseguição aos três homens

que assaltaram o Banco HSBC Bamerindus

Mafra, usado no assalto, ao
utilizar uma estrada inter

rompida na localidade de
Ano Bom. Eles queriam che

gar a São Bento do Sul. O
carro havia sido roubado
em Joinville e Já devolvido
ao proprietário Ozéas José
Osik.

Policiais ficaram durante
todo o tempo no encalço dos
fugitivos dentro do mato e por
várias vezes trocaram tiros com
oscondcos. Num desses con
frontos, Aldemir da Silva Otto
foi morto e Carlos Roberto
Martins ficou ferido. Os assal
tantes se renderam no final da
tarde, quando a políCia havia
cercado o local. Eles exigiram
que a rendição ocorresse em

'

local aberto e tivesse testemu
nhas, temendo serem exe

cutados pelos policiais.
- Mas nós demos nossa

garantia de que isto não
aconteceria e dessa forma

conseguimos que eles se

entregassem - contou o

comissário Wanderlei Zoca
telli, responsável pela Dele

gacia de Polícia, que nego
ciou a rendição.

,

Pontaria: A/demir foi atingido no peito, na altura do coração
Durante a negociação,

um dos assaltantes disse aos

policiais que nada tinham
contra a polícia e que os

deixassem escapar, "Não te
mos nada contra vocês, O

problema é o governo, Esta
mos roubando para viver",
disse um dos assaltantes, re-

Trio
o BB

pode ter roubado
em Massorondubo

A, policlo suspeita
que o trio também seja
responsável pelo assal
to praticado contra o

Banco do Brasil, de
Massaranduba, em no

vembro passado, quan
do ladrões leverorn.Rs
50 mil. A delegadq Ju
rema Wulf, que iniciou a

) tomada dos depoimen
tos, disse que existem
indícios de que eles teri-

am pa.rticipado do as

salto. A polícia também
investigou se eles teriam

participado do ossolto
centro o Bànco do Bra
sil, em Mossororrdubo.
na serncmo passada,
'mos nada ficou cons

tatado.
.; O policiallvanir Ritta,

do Pelotão de Polícia Mi
litar de Massaranduba,
reconheceu os bandidos

presos na perseguição
feita em Corupá, como
participantes do assalto
ao Banco do Brasil - afir
mou a delegada, lem
brando que naquela
ocasião, o soldado Ritta
e familiares chegaram a

ser tomados como reféns

pelos assaltantes. Na

fuga, eles utilizaram a

Brasilia de propriedade
do soldado.

cebendo como resposta do
comissário Zocatelli: "Isso não
é a solução", conseguindo fi
nalmente que eles concor
dassem em entregar, as ar

mas.
A polícia recuperou todo

o dinheiro roubado e en

controu duas pistolas e três

revólveres calibre 38, além
de farta munição em po
der dos fugitivos: Um dos
revólveres havia sido toma
do do vigia do banco, San
dro Ronaldo Castro, Zoco
telli calcula que cerca de 60
tiros foram disporodos na

perseguição.
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II" Wizard Street Ball

tem 60 duplas inscritas
----------------------------------

Competição será realizada neste final de semana, na Praça Ângelo Piazera e

deverá reunir sete mil expectadores

Jaraguá do Sul - Ses
senta duplas estão inscri
tas para o II Street Ball,
que acontece neste fi
nal de semana, na Praça
Ângelo Piazera. O tor
neiro, promovido pela
Escola Wizard Idiomas,
inicia amanhã, a partir
das' 13h30, e prossegue
no domingo. No local
serão instaladas duas

quadras com tabelas.

Segundo o coordenador
do evento, Luiz Rogério
Póvoas, a intenção é o

ferecer atração para os

jovens durante o final de
semana.

.Póvo cs aposta num

público de aproximada
mente sete mil pessoas
para assistir as com

petições. "O basquete
em duplas é muito prati
cado nos Estados Uni
dos, mas também tem

'.' boa aceitação no Bra
sil", argumentou, acres
centando que o objetivo
maior é oferecer opção

Atrativo: basquete em duplas deverá atrair sete mil pessoas

de lazer aos jovens jara
guaenses, ao mesmo

tempo que integra a

promotora do evento - a

Escola Wizard - com a

comunidade.
Para esta edição do

street ball, foram recebi
das mais inscrições do

que no torneio do ano

passado. Póvoas lem
brou que, no recebimen
to das inscrições, foi
dada prefer.ência para
as duplas de Jaraguá do

Sul. "Dessa forma estare
mos prestigiando o esporte
e a população local",
acredita.

No total, seröo realizados
144 jogos até que seja co

nhecida a dupla campeã. A
arbitragem estará a cargo
de três profissionais da Con
federação Brasileira de

Basquetebol. Haverá premi
ação aos vencedores e es

.töo previstas homenagens
aos precursores do esporte
na cidade.

Grêmio Esportivo Juventus, de Jaraguá do Sul, e
Joinville Esporte Clube farão jogo amistoso hoje, às 21
horas, no Estádio João Mcrcotto. A representação do
Juventus será formada por atletas convidados, já que
a equipe está em fase de reorganização. O ingresso

custa RS 3,00.

Jeep Club de Jaraguá do Sul
i

No último final de sema

! no. realizamos um grande tor

I neio de pesca na Vila da
" j Glória, em São Francisco do

j Sul. Participaram vários sócios
•.• e amigos do clube com es

I posas e filhos, numa festa

í agradável e acirrada dispu
••• ta na pesca,
i Sagraram-se campeões
ii os companheiros Silvino Less

; mann, em 1 ° lugar, com 16

�. peixes; Cláudio Finta, em 2°,
\ com 15 peixes; e Sandro Less
j mann, em 3°. O resultado da

j pesca foi saboreado na últi
I ma reunião, com chope da

j Schincariol e uma caixa da n°
i 1 doada pelo amigo Fidélis.
! A oorttclpoçöo das
i famílias deu, sem dúvida,

maior brilho ao evento, mos
trando o espírito de con
graçamento que existe no
clube.

Vários companheiros es
tão preparados para aden
trar às trilhas neste sábado, le
vantando locais para o nos
so Raid que acontece em

Agosto/98. Vamos tirar os

Jeeps dos garagens, estes
veículos querem' torno.
emoção e muita adrenalina,
para os pilotos não esquece
rem dos indispensáveis ferra
mentas.

Na última reunião, tive
mos praticamente todas as

ins-talações tomadas. A par
ticipação foi maciça. Istoé
sociedade.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
I

ESTOFADOS KRAUSE LTDA.
,

.

A Estofados Krause, tradicional em Jaraguá do Sul, completa 25 anos produzindo os melhores estofados
da região. Com novo showroom à Rua Rudolfo Hufenüssler, 104.

Você encontra o que há de melhor em conforto e qualidade.

TELEVENDAS: 371-3466 1J� l«J4,� U#t4 rd4tta1
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