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Auditoria vai investigar os R$ 600 mil
em caixa da Prefeitura de Guaramirim �

Io TCE (Tribunal de Contas
do Estado) vai investigar as
contas de abril de 1996 da
Prefeitura de Guaramirim. O
balancete do mês aponta
reservas em caixa de RS
659.780,00, correspondentes
a duas vezes a receita men

sal do Município.
O comunicado foi feito

ao ex-presidente da Câma
ra de Vereadores, Ivaldo
Kuczkowski (PFL), autor da
denúncia. De acordo com o

informe do TCE, o órgâo vai
realizar auditoria especial
para saber o motivo pelo
qual o entâo prefeito Victor
Kleine (PPB) lançou no ba
lancete de abril o valor
como sendo dinheiro em

caixa. "Prefeitura nâo pode
ter dinheiro em caixa. Os tri
butos sâo pagos em ban
cos", afirmou Kuczkowski.

Kleine defendeu-se afir
mando que os valores

lançados no baJancete de

abril de 1996 referem-se a

pagamento de despesas
de anos anteriores, va
lores recebidos pela Te
souraria e nâo deposita
dos, a duplicidade de re

ceita, "corrigida posterior
mente" e a pagamentos
da folha do funcionalismo
e despesas contraídas
com a Empreiteira Cons
trutora Rui Bittencourt, as

duas últimas nâo empe
nhadas. Página 4

Definido local pciroconstrução
do terrni.nal rodoviário urbano

Proposta: mudança vai acabar com os constantes engarrafamentos
A Secretaria de Plane

jamento de Jaraguó do
Sul divulgou esta semana

que o novo terminal ro
doviário urbano da ci
dade será construído na

", Fundlçóo
�.VITORIA

Praça dos Expedicionári
os. No local funciona hoje
o Museu do Expedi
cionário, que será transfe
rido para o prédio da an

tiga Prefeitura, no Centro,

L@!4t!1"
ALIMENTOS

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

o projeto, previsto
para ser iniciado em

maio, está orçado em

RS 300 mil e deverá ser

entreque em julho deste
ano ..

'
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DEIMAGIM
Hospital Jaraguá

Defesa: Kleine disse que valores são referentes à despesas

Prefeitura abre processo administrativo contra

a professora Marisa Garcia, Página 3
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PSDB faz pré-convenção em Mossorondubo.

Mosaico

Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul

identifica dez focos da dengue, Página 12
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Segredos inconfessáveis
A abertura de processo 'administrativo disciplinar para

apurar os vencimentos recebidos pela professora Marisa
Pradi Floriani Garcia poderó abrir algumas novas feridas

,

e causar estremecimentos na já maltratada relação vere
ador/prefeito, Ela é esposa do ex-presidente da Câmara

de Vereadores, Pedro Garcia,
que renunciou ao cargo de

pois de sofrer pressões de todos
os lados, A ação joga por ter
ra as especulações em torno
de um acordo entre o Executi
vo e o Legislativo para a renún
cia de Garcia, e poderá reper
cutir negativamente poro os

poderes, Quem não �e lembra
da guerra travada por eles no

final do ano passado?
De um lado está o Poder

Executivo, com as atribuições
que são inerentes ao cargo,
com a caneta e a responsabi
lidade nas mãos, Apurar as

possíveis irregularidades na ad
ministração municipal é

obrigação dos detentores de
mandato, Até porque, faz parte do compromisso assumi
do junto à comunidade no ato do juramento de posse,
A imparcialidade deve pautar as administrações públi
cas, Mas os apadrinhamentos, infelizmente, têm ingerên
cias decisivas diante de denúncias, Do outro, está a es

posa de um vereador de oposição, que foi duramente
criticado pelo prefeito Geraldo Werninghaus durante o

triste episódio, que manchou a imagem dos políticos jara
guaenses,

Garcia, aliás, não consegue esconder a mágoa em

relação ao caso, Durante os bate-bocas entre os por
lamentares sobre o famigerado "acordo", o prefeito deu

declarações dissonantes sobre o comportamento de Gar
cia, Envolveu-se num assunto restrito à Câmara, apre
sentando versões conflitantes e revelando desejos pes
soais, A partir daí, qualquer atitude da Prefeitura que vá
de encontro à tornlllo Garcia pode ser encarada como

persequlçöo. Contribuindo ainda mais para o diz-que-me
diz,

Não obstante, a apuração de possíveis irregularidades
no vencimento da servidora deve ser levada adiante e

obedecer os mais rígidos preceitos, Se a remuneração foi
mesmo indevida, nada mais justo que devolva parte aos

cofres públicos, Longe de ser concebido como persecução,
o processo deve ser entendido como a oportunidade poro
se esclarecer os fatos e botar tudo em pratos limpos, É pre

.

ciso. entretanto, usar os mesmos pesos e medidas para com
os demais servidores, Ninguém está acima da lel. mas
aplicá-Ia em apenas um é, no mínimo, suspeito,

O princípio elementar de justiça deve orientar e ca

beça des governantes. O senso de honestidade tem que
ser a ferramenta do dia-o-dia. Em andamento, o proces
so vai nos permitir visualizar cara-pálidas e cucarachas.
Mas que o processo esconde desejos inconfessáveis, isso
não resta dúvidas.

Fábio C. Monteiro

Ca�diolo9ista
CRM5908

NOVO ENDEREÇO
Rua Guilherme Weege, Sala 606

Centro Médico Odontológico - Fone (047) 371-6811
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* Juarez Furtado

Um dos segredos da
eficiência de Getúlio Var

gas (fundador do PTB,
meu partido) como gover
nante, rol. por certo, o
conhecimento que pos
suía da arte de fazer-se
escutar e entender pelo
povo. Por isso, muitos o

chamavam de dema

gogo. Mas essa acusação
não encontrava eco jun
to à grande maioria da

população brasileira, em

especial, os menos favore
cidos pela sorte.

O homem público, sem
reservas nem desculpas,
tem que ter persistência e
utilizar todas as opor
tunidadesque se lhe apre
senta para falar ao povo.
É que ele deve informar

àqueles que são os verda
deiros detentores do po
der, aqueles que o elege
ram ou prestigiaram, da
quilo que se está fazendo
ou planejando fazer, sem
abusar do sagrado di
nheiro do povo.

CORREIO DO POVO

Pessoalmente, devo
acrescentar que nunca

governei com as "portas
fechadas". Sofro daquilo
que se poderlo-chornor
de claustrofobia adminis
trotlvo. porque sempre
tive a necessidade em

apresentar às claras tudo
o que fiz, sem mistérios
nem subterfúgios. Essa é
uma necessidade até
mesmo ternperornerrtol.
íntima,

Na realidade, o povo
deveria estar com os ho

mens públicos dentro das

prefeituras e dos palácios
governamentais. Infeliz
mente isso não acontece.
Quanto a mim, não sei

e não gosto de viver em
torre de marfim. Por isso,
mantenho aberta as por
tos da comunicação. Pelo
rádio, pelos jornais, pela
televisão, pelo contato
direto. Sempre estive e

pretendo estar em conta
to com o povo.

o dever de.comunicar-se

"Na realidade, o povo
deveria estar com os ho
mens públicos ...

"

Um 'dos primeiros de
veres do homem público
em todos os níveis é co

municar-se com o povo.
Na verdade, a comuni

cação entre dirigentes e
dirigidos é uma condição
essencial para o primado
da democracia. Essa a

razão maior que aqui es
tou para dlzer o que pen
so sobre esse ou aquele
assunto e/ou na defesa
dos direitos dos traba
lhadores rurais ou urbanos.

Para manter aberta e

desimpedida a avenida
da comunicação com o

.

povo, o homem público
expõe-se, com freqüên
cia, às acusações de

demagogia que lhes as

sacam os opositores, em
particular aqueles que
não possuem o dom ou as

possibilidades de fazer-se
ouvir pela comunidade.

*Advogado e polítiCO

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 odireito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- se - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 37101 944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal-
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Aberto processo cldmin.istrativo
.f';Õ r

contra a professora Marisa Garcia
---------------------------------

Portaria do Executivo dá poderes à comissão para apurar denúncias de
irregularidades nos vencimentos da servidora

Jaraguá do Sul - O prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL)
assinou portaria instaurando

processo administrativo con

tra a professora Marisa Pradl
Floriani Garcia, esposa do ex

presidente da Câmara de
Vereadores, Pedro Garcia

(PMOB). A Comissâo Perma
nente de Processos Disci

plinares vai apurar possíveis ir
regularidades quanto a remu
neração

_

da servidora. De
acordo com a Portaria 73/98,
publicada em 11 de março,
o objetivo da ação é investi

gar os vencimentos recebidos

por Marisa no período de 29 -

de março de 1995 a ·11 de

março do ano passado.
Segundo a portaria, em

1995, Marisa fôra designada
para exercer a função na Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense) em re

gime de 20 horas semanais.
Ela, no entanto, manteve os

vencimentos anteriores, que
eram sobre 40 horas sema

nais. A ação contra a protes
sora obedece a Lei Comple
mentar 003/93, que versa so

bre o Regime Jurídico ou Es
tatuto dos Servidores Públicos

Municipais.
A portaria afirma que a

servidora está sujeita às pe
nalidades previstas nos incisos
IV. "improbidade administra
tiva"; e VIL "ofensa física, em
serviço, a servidor ou a par
ticular, salvo em legítima de
fesa própria ou de outrem".

Ä reportagem do Jornal
CORREIO DO POVO encontrou a

professora Marisa na Escola

Edson JunkeslCP

--1

I
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Ve"ão: Garcia disse que o problema está nas portarias

Municipal Albano Kanzler na
manhã oo última quarta-fei
ra (25). Ela evitou tocar no as

sunto, alegando não co

nhecer o teor do processo.
"Ainda não recebi nenhuma
notificação, por isso, me re

servo no direito de não me

pronunciar sobre o caso",
declarou, prometendo dar
uma posição "no momento
certo". "Não quero confundir
as coisas. Estou no ambiente
de trabalho. Vamos esperar
acontecer primeiro para de

pois falar", completou, suge
rindo que a reportagem
procurasse a ex-secretária de
Educação, Rosemeire Vasel,
para os esclarecimentos.

A ex-secretárici de Edu

cação na gestão do prefeito
Durval Vasel (PTB), época em.

que Marisa fôra designada a
prestar serviços na Ferj, pos
sou a semana em Florianó
polis envolvida com assuntos

ligados ao ensino.

o vereador Pedro Garcia
disse que a suspeita de car

ga horária menor é devida à

portarias realizadas no início
de cada nove gestão. "Há
mais de 20 anos a Marisa tra
balha na Ferj. Desde então,
a cada novo prefeito é feita
uma portaria nova. E a

questão da carga horária
não foi priorizada, apesar da
Marisa sempre cumprir as 40
horas", afirmou, apostando
que a ex-secretária possa ex

plicar "o mal-entendido" e as

portarias.
A procuradora-geral do

Município, Maria das Graças
Morais de Assis, está em Cu
ritiba fazendo curso. A

procuradora-adjunta, Lucélia
Maria Araldi Lessmann, limi
tou-se a dizer que o processo
é restrito à servidora e à
Comissão Permanente de
Processos Disciplinares. "Não
cabe ó Procuradoria manifes
.tar-se a respeito", resumiu.

$;.0,''', .

'�;RECOMAQ
��,'Comércio de Máquinas Ltda.

Linha completa para seu escritório:
'* Móveis de madeira e/ou aço;
* Máquinas, calculadoras, etc.;
* Balanças eletrônicas;
* Bebedouros

RECOMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Fone: (047) 371-1477
Rua: Quintino Bocaiúva, 148 - Centro - Jaraguá do Sul Fax: (047) 371-1996

Os textos para esta coluna com críticas,

-sugestões e reivindicações, devem conter

no máximo dez linhas de 70 toques.
Os textos com rncls de dez linhas serão

sintetizados pelo jornal, observando a

essência. O jornal se reserva o direito de

fazer as correções ortográficas e

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

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,

89.259-700. Caixa Postal 19 ou pelo telefax

(047) 371-1919.
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"Durante cinco dias, tentei conseguir transferência para
um hospital que possuísse UTI Neonotol sem êxito.

,

Com todas as chances esgotadas, às 20h45 do quinto
dia, nasceu, através de cesariana realizada pelo médicos
Franck e Márcia, o pequeno José Leonardo, com cinco
meses e 20 dias.

As chances de sobrevivência do bebê eram mínimas,
devido a prematuridade. No entanto, a atenção e os

cuidados da equipe médica o salvaram.
Os próximos 20 dias não foram menos tumultuados,

sempre exigindo atenção e amor.

Fica aqui nossa gratidão aos médicos e apeiO para
que as autoridades olhem com carinho para essa área
da saúde. A cidade precisa urgentemente de uma UTI
Neonatai".

Adernar e Ivanir Suzzi - Jaraguá do Sul

"Um trabalho muito bonito e essencial nos dias de hoje
é o realizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.
Precisando, é só ligar. Em poucos minutos eles já estão no

local do acidente ajudando a salvar vidas.
O que considero um absurdo é eles não terem um

plano de saúde.
Se adoecerem e precisarem de médico, exames ou se

ocontecer algo com eles em uma ocorrência, quem é

que vai pagar?
Senhor prefeito, faça algo a respeito".
l.lS.S. - Jaraguá do Sul

"Os constantes cortes de energia pela Light
contradizem o discurso damaior'eficiência' das empresas
privadas. Outros exemplos como a recente queda do
edifício Palace II e a trapaça da Encol e do Banco
Econômico nos obrigam a uma reflexão.

Além de serem responsáveis pelos maiores crimes

ecológicos, as empresas privadas carregam também o

título de campeãs em acidentes de trabalho, mutilando
e assqssinando trabalhadores. Isso tudo acontece num

ambiente onde há espaço para qualquer princfpio
democrático, pois, atrás dos muros das fábricas e nos

canteiros de obras os empresários fazem as leis, as aplicam,
julgam e punem.

As 'empresas estatais não se tornarão mais eficientes se
forem transferidas à .iniciativa privada. A propriedade
estatal responsável pelos serviços fundamentais não basta
para garantir o caráter público".

Valdeci José da Silva - Florianópolis

As cartas devem ser assinadas e com o

nome completo do outot: endereço ou

telefone para contato. Os textos sem essas

informações não serão mais publicados
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Prefeitura de Guaramirim vai

passar por auditoria do TCE
----------------------------------

Contas de abril de 7996 apontam reservas em caixa correspondentes a duas
,

vezes a receita mensal do Município

Guaramirim - () TCE (Tribu
nal de Contas do Estado)
decidiu realizar auditoria es

pecial nas contas de 1996 da
Prefeitura. O Tribunal quer sa
ber o motivo pelo qual o en

tão prefeitoVictor Kleine (PPB)
lançou no balancete de abril
RS 659.780,00 como sendo
dinheiro em caixa.A denún
cia foi feita ao Tribunal pelo
ex-presidente da Câmara,
Ivaldo Kúczkowski (PFL), que
afirmou que o valor corres

ponde a duas vezes a recei
ta mensal do Município.

A denúncia de Kuczkows
ki foi encaminhada ao TCE no
ano passado e apontava ir

regularidades na prestação
de contas, que, segundo o

parlamentar, "desobedeceu
princípios elementares". "O
balancete de abril de 1996
afirma que existia mais de RS
600 mil em caixa. Caixa que
eu sei é cofre ou coisa do

gênero. Prefeituras não po
dem ter dinheiro no cofre",
afirmou, lembrando que nos

demais meses do ano apare
cem as mesmas irregula
ridades. "Peguei o mês de
abril como exemplo, mas foi
o suficiente para que o Tribu
nal acatasse a denúncia",
completou.

O ex-prefeito admitiu o sal
do em caixa. Kleine defendeu
se afirmando que os valores

lançados no balancetede abril
de 1996 referem-se a paga
mento de despesas de anos

anteriores, valores recebidos
pela Tesouraria e não deposi
tados, duplicidade de receita,
"corrigida posteriormente" e
pagamentos do funcionalismo
e despesas contraídas com a

Empreiteira Construtora Rui Bit
tencourt as duas últimas não
empenhadas.

Para o vereador, as expli
cações de Kleine não con

vencem. "Como é que a

Prefeitura paga despesas não
empenhadas? É preciso em-

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

8arra do Rio Cerro

Investigação: gestão Kleine sofrerá auditoria do TCE

penho antes", afirmou, reve- nhou requerimento ao

lando que a Câmara Muni- prefeito solicitando os doeu
cipal poderá contratar uma mentos. "Em fevereiro, refor
auditoria independente, cei o pedido. Passado o pra
porcleloó do TCE.O parecer. zo legal, 30 dias, o prefeito
do TCE recomenda adoção

.

não atendeu a solicitaçâo",
de exames mais acurados lembrou, acrescentando que
nos procedimentos contábeis não tem nenhuma denúncia
utilizados pela Prefeitura. "Vou a respeito das licitações con
solicitar ao Tribunal que tra a atual administração.
aproveite e faça auditoria - Só quero verificar se os

também nos contas de 1997", procedimentos adotados
adiantou Kuczkowski. obedeceram os trâmites

AÇÃO JUDICIAL - O atual legais - desconversou, afir
prefeito, Antonio Carlos Zim- mando que está exercendo
mermann (PMOB), também \ a função de vereador, "que
nãoescapada "fiscalização" é a de fiscalizar".
do vereador. Kuczkowski en- O prefeito Antonio Carlos
trou com ação junto à Pro- Zimmermanninformou que a
motoria do Município para Secretaria de Administração
assegurar o recebimento de está providenciando os docu
documentos relativos às lici- mentos para serem enviados à
tações feitas pela Prefeitura Câmara. "Assim que recebi o
em 1997. ofíciodo Legislativo, despachei

Segundo o parlamentar, para a secretaria organizar os
em 1997, quando era presl- documentos. Eles receberão
dente do Legislativo, encami- em breve", informou.

CfJoriculfura
CfJorisâ 1I§f

.?
....

AGÊNCIA PORTAL /
Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do

Sul

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

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

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

••••••••••••••••• •••
O deputado federal Paulo Bauer (PFL) aparece em

segundo lugar numa pesqUisa realizada em Joinville, pelo
Instituto Perfil, encomendada pelo Jorrd "A Notícia". Bauer
tem 12,6% da preferência dos eleitores joinvilenses, atrás do

senador Esperidião Amin com 50,8%.
O resultado não deve alterar os planos do deputado que,
recentemente, declarou não acreditar em pesquisas.

- Elas apontam o favoritismo do mais romoso. Pesquisa
deve ser feita pela rejeição - explicou.

Bauer, sutilmente, assinalou para uma aliança entre PPB e

PFL quando disse que o PPB precisa do PFL para vencer·

no primeiro turno.

Gente fina...
O prefeito de Jaraguá do
Sul, Geraldo Werninghaus

(PFL), enviou ofício à
Câmara de Vereadores

solicitando licença para se

ausentar do País durante
as férias, que começam

no dia 5 de abril.
Em princípio, Wernihghaus

viaja para a Suíça e
.

depois visita a Feira de
Hannover, na.Alemanha.
A transferência de cargo
acontece no final da

tarde da próxima sexto
feira (3).

Namoro

Alguns pensam que é
apenas flerte, mas PFL e
PPB de Guaramirim estão
é de namoro firme. De
acordo com o vereador,
Ivaldo Kuczkowski (PFL), as
legendas devem oficializar

o noivado após as

eleições deste ano.
- O casamento já está
marcado. Vai acontecer

. em outubro de 2000 -

ironizou, revelando a

disposição dos partidos em

se coligarem para disputar
as eleições municipais.

Bom aluno
O vereador de Jaraguá do Sul, Vicente Corooreso

(PSDB), está demonstrando ser um bom aluno do curso

ministrado pelo prefeito, onde não aceita, de jeito
nenhum, críticas à administração.

Na sessão da última segunda-feira (23), Caropreso usou

a tribuna da Câmara e teceu pesados comentários
sobre uma matéria apresentada por um jornal local, a
respeito do programa de agente comunitário de saúde.

- A matéria teve um tom maléfico e irresponsável. Não
valorizou o mérito da questão - criticou.

.

Visita . Reunião
Depois de um contratempo Amanhã (28), das 9 às 13
que nterrorroeu a visita do horas, no Restaurante
pré-candidato ao governo Paladar de Massaranduba,
do Estado pelo PMDB, o PSOB faz uma pré-

Eduardo Pinho Moreira, a convenção.
Jaraguá do Sul, a Estarão reunidas lideranças

assessoria do candidato do vale do Itapocu, do
confirmou para a próxima Médio Vale do Itajaí, de
quinta-feira (2), o retorno à Blumenau e de Joinville.

cidade. O encontro contará ainda
Na oportunidade, Pinho com a presença do

Moreira deverá se presidente estadual da
encontrar com lideranças legenda, 'deputado

peemedeQistas e estadual Francisco Küster.
. sindicalistas. - Vamos discutir tudo. O

A homologação dos objetivo é sintonizar o
candidatos do partido não partido para as eleições -

está confirmada para o confirmou o vereador
domingo (29) Vicente Caropreso.

I-ADD/MaldefI
ÉMAISSEGURO-

Conheça todos os nossos serviços na área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
NO"O Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\,.�ÜEREl;O Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CAMPANHA CONSCIENTIZARÁ PELO VOTO ÚTIL
A Acljs começou a discutir a esquematização de uma

campanha de conscientização do eleitor, para votar em
candidatos a deputado da região, a exemplo das eleições
de 1994, quando três parlamentares de Jaraguá do Sul
obtiveram êxito à Assembléia Legislativa. À proposta e a forma
de operacionalização da campanha ainda serão definidas.
Há, contudo, entre os empresários, a preocupação pelo
excesso de pretendentes, conforme a imprensa tem divulgado,
o que pode prejudicar o resultado. A Acijs, também está
solicitando as empresas para que estimulem seus

colaboradores de outras regiões, para que transfiram os títulos
eleitorais para Jaraguá do Sul. O prazo para alistamento
eleitoral e transferência termina no dia 6 de maio.

TRANSFERIDO ENCONTRO DA MULHER EMPRESÁRIA
As datas de realização do 5° Encontro Catarinense da Mulher

Empresária foram transferidas. A princípio previsto para os dias
24 e 25 de abril, o encontro foi adiado para julho, no período
da 3° Multltelro. A mudança deu-se pela coincidência com a

Reunião Plenária da Facisc. A previsão é de que 450 mulheres
empresárias, de todo o Estado participem do evento, no
Parque Malwee (restaurante junto ao ginásio de esportes).
Somente a abertura, com Ômar Souki, que palestrará sobre

"Inteligência emocional na empresa" será no Baependi. Serão
palestrontes, também, Vicente Donini, Ângela Amin e Isabel

Figueiró. O programa prevê a encenação da peça "Triângulo
Escaleno", pelo Grupo de Teatro da Scar.

PESQUISA LEVANTA PROPOSTAS PARA CURSOS
A ACI de Jaraguá do Sul está realizando uma pesquisa entre
os associados, para o levantamento das necessidades de
cursos de qualificação e requalificação profissional, que serão'

oportunizados neste ano pelo Sine/SC e FAT. A pesquisa vai

apontar as áreas de maior deficiência, às quais serão levadas

para o Fórum que o Conselho Municipal doTrabalho e Emprego
vai realizar, no mês de abril. A colaboração das empresas é
fundamental, porque nada mais importante do que o

treinamento dos colaboradores para o sucesso das nossas

empresas.

EMPRESAS DEVEM APRESENTAR AS DIEFs
A Acijs está solidária ao trabalho da Amvali e da Prefeitura,
para que nenhuma empresa deixe de apresentar. até o dia 30
de abril, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais

(Diefs), à Secretaria de Estado da Fazenda. É que depende
das Diefs o cálculo do retorno do ICMS e IPI para os municípios,
calculado através de índice fixado com base no movimento
econômico do ano anterior. A omissão da entrega acarreta
em multa.

ACIJS TEM LEGISLAÇÃO SOBRE PRODECs
Em nossa secretaria-executiva, dispomos dos disquetes com

toda a legislação e regulamentação do Prodec lndustrtol.
Prodeo Têxtil e Prodec Agroindustrial. São financiamentos
concedidos pelo governo do Estado, através do ICMS, para a

revitalização da economia catarinense, com aumento dos
níveis de competitividade empresarial e geração de

empregos. As empresas podem buscar na Acijs informações
poro o enquadramento.

NÚCLEOS PROGRAMAM MISSÕES TÉCNICAS
Missão técnica à 49° UD - Feira Internacional de Utilidades
Domésticas está sendo orçonlzodo pelo Núcleo das Mulheres

Empresárias, com saída de Jaraguá do Sul, no dia 12 de abril.
Outra missão, pelo Núcleo de Panificação e Confeitaria à 6°
Fipan, sairá no dia 22, defronte à Acijs, ambas em ônibus leito,
poro São Paulo. Informações e Inscrições com as consultoras
Neusa e Déborah, pelo telefone 371-1044.

Banco Central decreta

liquidaçao do Barnerindus
-------�-------------------------

HSBC desembolsou RS 842milhões para garantir o passivo trabalhista e
previdenciário da instituição

Porto de São Francisco do Sul
inicia processo de ampliação

mentação de habilitação
e propostas, deverá ser

entregue até às 14 horas
do dia 17 de abril, na sala
do Set-or de Licitação da

administração. "A abertu
ra dos envelopes se dará
às 14h 15 do dia 17 de
abril", informou Maluche.

BrasOia - O BC (BancoCen
trai) decretou ontem a li

quidação extrajudicial doGru
po Bamerindus, que inclui o
Banco Bamerindus, a Bome
rindus SA Participações e em
preendimentos, a Fundação
Bornerlndus de Assistência
Social e a Bastec Tecnologia
e Serviços. As empresas esta
vam sob intervenção há um

ano. O presidente do BC,
Gustavo Franco, justificou a

liquidação afirmando que
existia passivo a descoberto
e a inviabilidade de norma

lização.
As três empresas não-fi

nanceiras. do grupo foram
liquidadas devido ao víncu
lo com o banco, caracte
rizado pelo exercício do

poder de controle. O atual
interventor do grupo, Flávio

, São Francisco do Sul- A

administração do porto
divulgou essa semana edi
tai de concorrência para
a execução das obras de

ampliação e construção
do pátio de contêineres.
Na semana passada, o

Ministério dos Transportes
assegurou o repasse de RS
2,4 milhões, dos RS 3,2 mi
lhões orçodos para as

obras, os outros RS 800 mil .

serão custeados pelo go
verno do Estado.

De acordo com o edi
tai, o objetivo é a tomada
de preços de empresas
lnteressodos em executar
as obras, correspondentes
as áreas 6, 7 e 8, num total
de 32.474 metros quadra
dos. "Serão realizados
serviços de terraplena
gem, pavimentação asfál
tico e 'rígida, drenagem,

Siqueira, assume como li

quidante. De acordo com o

BC, a Comissão de Inquéri
to, que investigou a causa

da quebra do Bamerindus,
apurou que o passivo a

descoberto e os prejuízos
causados a terceiros foram
da ordem de RS 4,2 bilhões.
A comissão concluiu ainda

que as empresas não-finan
ceiras também deram
prejuízos. O relatório da
comissão foi encaminhado
ao Ministério Público do Es

tado, do Paraná.
- O rombo do Grupo

Bamerindus supera RS 1,3 bi
lhão. A Bornerlndus Partici

pações e Empreendimentos
lidera com RS 800 milhões,
seguida pela Bastec, com RS
400 rnllhôes. e a Fundação
de Assistência vem em ter-

instalações elétricas para
iluminação dos pátios e

implantação de tomadas
de câmaras frigoríficos e

subestações de 300 kVA",
informou o chefe de ga
binete, Paulo Maluche.
A entrega dos enve

lopes, contendo a doeu-

ceiro com RS 100 milhões -

informou Franco, acres

centando que, com a li

quidação, o ex-controlador
do grupo, senador José E
duardo de Andrade Vieira

(PTB/PR), permanece com

os bens indisponíveis.
A liquidação extrajudicial

do Grupo Bamerindus exigiu
desembolso de recursos da
ordem de RS 842 milhões

para o HSBC Bamerindus,
por conta do passivo traba
lhista e previdenciário. O
HSBC abriu mão da cortei de
garantia de cerca de RS 1
bilhão para a descoberto
de possíveis passivos ocultos.
O grupo liquidado repassou
ao HSBC RS 842 milhões.
Deste total, RS 432 milhões
são poro pagamentos de

. aposentadorias e pensões.

Obras: projeto vai ampliar terminal de contêinere«

CASSULI
AUDITORES

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

-,

TREINAMENTO DE PESSOAL

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul- SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611
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II o Funcionários da Weg rejeitaram, em votação secreta, a criação do banco IIdehoras., .

I As eleições aconteceram na segunda e terça-feiras. Do total de 5.807 funcionários I

: votantes, 3.395 foram contrários à flexibilização da jornada de trabalho (58,46%), :
12.325 aceitaram a proposta da empresa, 64 votos foram nulos e 23 em branco.

I

: O A balança comercial brasileira registrou déficit'de US$ 155 milhões na terceira:
I
semana de março. I AGÊNCIA CENTRO

I Somada ao
resultado negativo da semana anterior, de US$ 303 milhões, a conta I Rua Jacob Buck, 60 _ Centro

I do comércio acumula um déficit de US$ 441 milhões neste mês e de US$ 1, 1881 Jaraguá do Sul

�ilhão no��o:_ .,..... ..:_ _j ,

�__ F_o_n�e:_3_7_1-_31_0_0__ �

Santa Catarina registra queda
de 2°10 na produção industrial
---------------------------------

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul ainda não tem os dados
referentes às empresas do Município

Edson Junkes/CP

Florianópolis - Se- dentro do programa
guindo a tendência de planejamento es-

nacional, a produção tratégico para o Mu-
industrial do Estado nicípio, existe a pro-
registrou queda no posta de criação de
mês de janeiro em um banco de dados

relação ao mesmö sobre produção in-

período do ano pas- dustrial. "O projeto de
sado. Na última quar- elaboração do ban-
to-feira (25), o IBGE (Ins- co de dados já está
tituto Brasileiro de em andamento e de-

Geografia e Estatísti- verá estar concluído

ca)divulgouoresulta-, no ano que vem",
do de pesquisa indus- revelou,
trial regionalizada, REGiÕES - Outro in-

que apontou reduçöo dicador da pesquisa
de 2% na produção do IBGE aponta uma

das indústrias catari- expansão generaliza-
nenses. A Acijs (Asso- da de 5,9% na

ciação Comercial e produção industrial
Industrial de Jaraguá nos últimos 12 meses.

do Sul) ainda nöo De dezembro de 1997
contabilizou os dados a janeiro deste ano, a
referentes às ernpre- x pesquisa registrou re-

sos do Município. Projeto: Hom disse que Ac/Js tero dados em 99 cuo na produção in-
A pesquisa do IBGE regis- tabilidade 'no produção in- dustrial de seis entre dez

trou também quedas de dustrial dos primeiros meses regiões e estáveis nas outras,
produção em mais dez de 1998 em relação ao ano confirmando a tendência

regiões brasileiras. O passado. As oscilações, tan- de desaceleração no pro
campeão de baixa industri- to positivas como negativas. cesso industrial do País. O Sul
01 no mês de janeiro foi o Rio deverão ser mínimas. é a região onde o desaque
Grande do Sul, que registrou - Os últimos dados sobre cimento da produção indus

queda de 12%. Os estados produção industrial são re- trial foi mais sentida. O acu

que apresentaram resulta- ferentes a 1991, quando a mulado dos últimos 12 meses
dos positivos nos dois Acijs realizou o senso indus- ficou negativo, com o Rio

primeiros meses do ano em trial, qae foram divulgados Grande do Sul registrando
relação aos mesmos meses no Jaraguá em Dados - in- queda, passando de 9 para
do ano anterior foram formou a escriturária da Se- 6,9%: e Santa Catarina de
Paraná, com 9,8%: Bahia, cretaria Municipal de Desen- 6,4 para 5,8%.
com 5,3%: e Minas Gerais, volvimento Econômico. Em São Paulo, o acumu-

com 0;9%. Para Jaraguá do O presidente da Acijs, E- lado dos últimos 12 meses
.

Sul, a expectativa é de es- duardo Horn, informou que, também apresentou queda,
passando de 4,6 para 4%.

* Curso demanequim emodelo Apesar da queda de 2% re

gistrada por Santa Catarina
em janeiro, o resultado do
Estado supera o de dezem
bro do ono passado, quan
do foi registrado recuo de
4,8% em relação a igual
período do ano anterior. Se-

Fone: (047) 371-7431 gundo técnicos, os índices

Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 290 apresentam amortecimento

Jara9uá do Sul - sc no ritmo da queda.

* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

Acelerador ou freio?
A grande vedete deste início de temporada na

F.órmula-l é o sistema inteligente de freios
desenvolvido pela McLaren e que permite aos carros
desenvolver ainda mais velocidade ...

Para tudo! Como é que é? O freio permite maior
velocidade? Mas a velocidade não deveria ser

"providenciada" pela potência do rnotor, pela
aerodinâmica, pelo torque? Freio não foi feito para
reduzir a velocidade? Para parar o carro?

Não, meu amigo. Os tempos mudaram. Na
Fórmula-l, assim como no mundo dos negócios, o
freio tem agora outras finalidades. Ele não é mais
utilizado apenas para fazer o carro parar. O freio
nos carros de corrida e na gerência das empresas
serve muito mais para evitar que se perca o controle
da velocidade, evitando acidentes.

O sistema inteligente de freios desenvolvido pela
equipe de Mika Hakkinen e David Coulthard tem
um paralelo no universo das empresas. Chama-se
Informação. O empresário melhor informado tem
melhor visão do mercado, podendo decidir com
maior eficiência a hora de manter ou reduzir a
velocidade.

Foi-se o tempo em que se podia dirigir uma
empresa com o pé no freio, sempre esperando pra
ver como é que as coisas iriam ficar. Hoje as variáveis
do mercado (os clientes, os concorrentes, os

fornecedores.i.) se movem num ritmo alucinante.

Dirigir uma empresa, seja ela uma Weg, com mais
de sete mil funcionários ou uma padaria de bairro,
com três ou quatro pessoas, é uma tarefa que exige
raciocínio rápido e disposição para riscos.

Estudos demonstraram que pilotos como Nelson

Piquet,Ayrton Senna eAlain Proust tinham uma coisa
em comum, além do talento, dos títulos e da fama:
eles demoravam mais do que os outros para botar
o pé no freio, Levavam seus carros até mais próximo
dos limites. Não reduziam a velocidade por
qualquer coisinha. Eles eram mais definitivos.

Nós precisamos desenvolvermelhor nosso sistema
de freios. Nossa empresa, para sermais competitiva,
precisa perder menos tempo em paradas inúteis e

desperdício de tempo e combustível em retomadas
desnecessárias. É preciso investir em um Sistema de

Informação que nos permita monitorar o mercado
com maior precisão. Que nos permita identificar,
antes dos outros, as oportunidades e os obstóculos.
Que nos permita, fundamentalmente, avaliar com
maior clareza, o tamanho real do problema, para
não pisar no freio antes da hora.
Quem usa o freio antes da hora pode perder o

corrida para aquele que sabe, de verdade, a hora
certa de reduzir a velocidade.

.

Caixa posta/191 - 89.251-970 - Jaraguá do Su/- Fone:' (047) 973-8620

OMPRA - VENDE - TROCA

t.

,

Rua: Domingos da Nova. 1HZ

(próximo ao supermercado Vitllrial

Jaraauá do Sul - sc
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Secretaria tem banco de dados
do turismo no Vale do Itapocu

Presidente da Proeb participa
do 'Encontro da Braztoa Cobrat

(Organização Regional
de Turismo) e Santur

(Santa Catarina Turis

mo).
Na opinião de Teixeira,

o fluxo turístico da ci

dade poderá entrar em

uma nova fase a partir do
encontro. "Blumenau

teve a oportunidade de

se mostrar para os profis
sionais que ditam os des

tinos do turismo

brasileiro", declarou, lem
brando que, durante o

encontro, apresentou
aos dirigentes de opera
doras de turismo mate

rial da região, além de
vender a idéia de

roteiros integrados do

"Vale Europeu". "A ex

pectativa entre as ope
radoras foi grande, Blu
menau sempre foi um

produto muito bem
aceito e fácil de ser

vendido", completou,

São Paulo - O diretor-Jaraguá do Sul - A Di

visão de Turismo, órgão ligá
do à Secretaria de Desen

volvimento Econômico, di
vulgou esta semana que
está à disposição dos se

tores empresariais do setor,
um banco de dados sobre
o turismo no Vale do

Itapocu. O documento foi
elaborado em 1997 e

contém informações sobre
a ocupação hoteleira em

1996/97 (comparativos e

estudos), levantamento
geral, 'diagnósticos e

roteiros, turísticos,
Os roteiros turísticos rela-

cionados no banco de da
dos são referentes ao Pro
jeto de Turismo Integrado
do Vale do Itapocu. O ban
co do dados possui ainda
estudo de demanda turísti
ca com diagnóstico e críti
cas, perfil do turista que vi
sita o Município e estudo
comparativo de Jaraguá
do Sul e Santa Catarina,
além de apontamentos re;.

ferentes ao movimento re

gistrado na Casa do Colo
nizador.

De acordo com a se

cretaria, a cidade é uma

das poucas do Estado a

possuir tais estudos e le
vantamentos com a pro
fundidade exigida como

subsídio ao desenvolvi
mento do trade turístico
privado." Trade são os en

volvidos, com turismo.
Hotéis, taxistas, pousadas
e guias", explicou o dire
tor da Divisão de Turismo,
Loreno Hagedorn, infor
mando que o material dis

ponível no banco .de da
dos tem sido constante
mente consultado por
estudantes como fonte de ciados, que respondem
pesquisa, inclusive em cur- por 95% dos pacotes
sos de Pós-graduação, turísticos nacionais e in-

"

presidente, da Proeb

(Fundação Promotora

de Exposição de Blu

menau), Francisco

Canola Teixeira, partici
pa, desde a última

terça-feira (24), do 9°

Encontro Comercial da

Associação Brasileira das

Operadoras de Turismo,

O evento reuniu 64 asso-

Juarez Machado é homenageado
com medalha Anita Gari'baldi

ternacionais comercia
lizados no País,

A Associação Brasilei

ra de Operadoras de

Turismo é resultado da

união da Braztoa (Brazi
lian Tour Operator's As

sociation) com a Cobrat

(Cãmara dos Opera
dores Brasileiros de Tu

rismo). Blumenau parti
cipa com estende em

conjunto com a ORT

Florianópolis - O artista

plástico joinvilense, Juarez
Machado, recebeu a me

dalha do Mérito Anita
Garibaldi.' A homenagem é
o reconhecimento à im

portância do artista na con

solidação da cultura cata
mense. A premiação acon

teceu no Palácio Santa
Catarina no dia 13 de

março, O nome de
Machado foi indicado pelo
Conselho Estadual de Cultu
ra.

Durante a condeco

ração, o governador Pau
lo Afonso Vieira (PMOS)
disse que a entrega da
medalha a Machado é
uma das formas de reco

nhecer o trabalho do artis
ta. "É gratificante ter o

nome de Juarez Machado
como exemplo cultural do
Estado. Ele que tão bem
honra e exerce sua arte e

profissão", discursou.
O nome de Juarez

Machado foi aprovado por

SETOR MATRIZ
DOMINGOSÁBADO

15 horas - Matriz (Crianças)
19 horas - Matriz 7, 9 e 19 horas - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da paz

ogoverna or

comemorou também 57
anos deldode. "Foi o meu

melhorpresente,Sou um pin
torpara seduzr e mostrar as
belezas da nossa terro". de
clarou, acrescentando que,
como morador do mundo
(ele reside na França desde

1985), é importante e gratifi
cante receber esse tipo de

homenagem.

unanimidade, O ato de en

trega da medalha ao artis
ta plástico quebra uma

tradição, já que foi a primei
ra vez que uma pessoa é
condecorada em um dia
diferente do dia 25 de no

vembro, Dia de Santa Cata
rina,

O dia foi duplamente es

pecial para o artista, que

NOSSA MENSAGEM

5 o Domingo da Quaresma
A Quaresma está chegando ao fim, e a palavra de

Deus insiste no tema da conversão, mostrando-nos
como Deus está sempre pronto a perdoar-nos e a nos

dar a chance de iniciar vida nova. Por isso, não
desanimemos diante de nossas fraquezas nem nos

deixemos ficar como que apedrejados em nosso

passado. Ao contrário, acreditemos em nossa

capacidade para o bem. Abramos nosso coração à

graça e ao amor de Deus e deixemo-nos guiar pelo
Espírito Santo, que haverá de mostrar-nos o caminho
da libertação e da vida nova.

SRR Editor promove
Mutiröo de Poesia

o

1998
se inscrever até o dia 30 de
abril, remetendo por fax ou

pelos Correios três poemas
de. no máximo, duas folhas
cada um, datilografados
ou digitados, em, três .có
pias. Os poemas nöo de
vem ser identificados com

o nome do outor. nem

pseudônimos. A taxa de ins

crição é de RS 25,00, que
poderá ser feita mediante

depósito direto na conta
corrente 996;.3, da SRR Edi
tor, agência 0448, Caixa

Porto Alegre - A SRR Edi
tor abriu inscrições para o

Concurso nacional de' po
emas inéditos em livro -

Mutirão de Poesia 1998, O
Concurso vai outorgar, no fi
nal de julho, o Prêmio
Vinícius de Moraes, no vo

lor de RS 2 mil, Prêmio Au
gusto Meyer, de RS 1,5 mil,
e o Prêmio Stella Leonardo,
de RS 1 mil, além de mais
RS 100,00 para cada uma

das 32 menções especiais.
Os interessados poderão

Econômica Federal, ope
ração 003.

As inscrições poderão
ser feitas também por
cheque nominal a SRR Edi
tor ou xerox de vale postal.
Para os interessados em

odquírtr o exemplar do
Mutirão 'de Poesia do ano

passado, basta acrescen

tar RS 10,00 no inscrição,
Maiores informações pelo
telefax (051) 311-7918 ou E
mail: srr-editor@pro.via
rs.corn.br.

�llii'f.i·'
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

\ ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS CO:VIPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

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

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

Diagnóstico -

Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

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

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

Posto Leodato
Ribeiro

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 Araquarí, 136 - Ilha da Figueira

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

CZJr. 9lcgr 9iideki CJtodrígues da Oi/Da
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Pizzaria Caneri
Picanha na Brasa
Filé Mignon ii Parrnegiana
Massas em Geral

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

Roseli Moreira da Silva comemora idade
nova no dia 30 de março. A festa será com

familiares e amigos

Renato e Iara Pereira Oliveira (loja Sedução) COM

familiares, em recente viagem à Europa

Laboratório Santa
Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade

,�,<:
-

ANIVERSÁRIOS

. Aniversaria no dia 31 de março, Mariana
Cristine de Oliveira, filha de Sebastião e

Eliana D. de Oliveira (Jamail)

NOTRE DAME
Abre suas portas amanhã para mais um

supershow, com a cantora Fernanda
Abreu. Fernandinha apresentará seu

consagrado repertório, com ritmo

inigualável, repleto de alto astral. Mais
de mil ingressos foram vendidos

antecipadamente, sinal de que a Notre
Dame esgotará novamente sua lotação. É

imperdível.

Análises clínicas, hormônios
e micnobiologia

9)r. 9lniílchar flunkes e

9)rtJ• 9Ylagda 91e/ena Cferrazza

Comemoraram idade nova no

último dia 22, os bem lançadol
Venilton Cláudio da Silva

(Fleischmann Royal) e ArnaldD
Paulo Ersching (Fonetec). Na
quarta-feira (25), trocou de

idade o dr. Moacir ZangheIini,
Dia 1 de abril aniversaria o

empresário Jair (Ico)Mabe
(Casa das TintasMaba). EIfri�

'" Salai (Proma) receberá
, cumprimentos no dia 1 de abrit
quando aniversaria Dia 2 de

abril,Mário Schramm (Lider
Club), comemora idade noVa.

Também no dia 2 de abril
Margaret Ersching Runcos

(Polux) troca de idade. parabéns,

\l�.
?\l\

�a5ttr �rans�fuUql
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional
} " LABORATóRIO
t J: -:', SANTA HELENA

.=:.�::::::;..
·I�".: ç",./. R G",.. ,,�:

--�
D,,;,-, "�r'�""
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lºWIZARD - SECEL - STREETBAll
Definitivamente um megaevento do basquete em Jaraguá do StJl

;:[dades
. ora do evento com auto

A e·quipe organlzad... .

�c.

".....� ..ll"

o

os

IDIO.MAS

momentos
sublimes:

•

homenagem aos

atletas da 1 a

Seleção de

\ Basquete ãe

Jaraguá do Sul

A Wizard Idiomas agradece:
Dalcelis

ADD/Makler

Sport Way
Disapel
Rest. Napolitano
Secretaria de Obras PMJS

Secretaria de Saúde PMJS
PolíciaMilitar
Prefeitura
Secel
Aos atletas
Público em geral

®
,..

RAP/DO
E

EFICIENTE
tRua: Ângelo Schiochet, 144 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone: 371-3153
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2 - CORREIO DO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu

Há8anos
- Em 1990, o empresárioGilmarMoretti assumia a presidência da Associação

.

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs). Ainda surpreso com a

repentina posse, ele planejava traçar um projeto de ação para os próximos
dias, mas já adianta que o "importante é manter o excelente trabalho que
vinha sendo desenvolvido pelo ex-presidente, Sigolf Schünke".
Evidentemente, inovando dentro do possível, até para acompanhar os tempos
de hoje. A nova diretoria estava assim constituída: presidente, Gilmar
AntonioMoretti; vice-presidente para a Indústria, VicenteDonini; vice para
o Comércio, Bruno Breithaupt; vice para Serviços, Mauro Koch; vice para
Estudos e Despesas, Rodolfo Francisco Hufenüssler; vice Treinamentos,
Jaime de Souza, além de vice à Pequena e Média Empresa, Paulo Floriani;
tesoureiro, Ronaldo Koehntop e secretário, Rivadavia Rassele.

Há6anos
- Em 1992, Roque Poffo Junior era um dos formandos da curso de Direito

pela Furb, que tinha atividades no Jornal CORREIO DO POVO, fazendo,
também, parte da turma de formandos, outros jaraguaenses: Márcia C.

Belderrain, Rodolfo Marchi, Cláudia L. Maestri? Rosana de Sales e Karin
S. Mendes. O jornal saudava os jovens vencedores de um curso de nível

superior.
- A imprensa jaraguaense também noticiava o concorrido casamento da

juíza Hildemar Meneguzzi com o vereador pedessista José Ramos de

Carvalho, gerente das Lojas Koerich de nossa cidade. A cerimônia ocorria
em Tangará, cidade natal de Hildemar, e a festa foi no Clube União com

mais de 500 pessoas, a maioria radicada em Jaraguá do Sul, reunindo as

sociedades tangarense e jaraguaense. Ainda hoje está naComarca de Jaraguá
do Sul.

Há4anos
- Em 1994, muitos agricultores das localidades de Ribeirão Rodrigues,
Garibaldi e Rio da Luz II tinham prejuízos incalculáveis por causa de um
vendaval, que destruiu plantações inteiras de banana, árvores, granjas de

frango e destelhou várias casas. O bananicultorWernerFischer teve prejuízo
avaliado em US$ 200 mil devido aos 20 mil pés de banana que foram
destruídos pelo vendaval. "O vento nos pegou totalmente desprevenidos,
sendo que perdemos uma safra inteira de banana, restando vender assim,
algum maquinário para cobrir os prejuízos e comprar adubo para a próxima
safra". O produtor de frangos Egon Gesser teve o galpão completamente
destruído, resultando num prejuízo de US$ 21 mil, sem contar os nove 111ÍI
que estavam dentro, prontos para o abate. Dois empregados estavam no

local durante a tempestade, mas conseguiram sair antes do desabamento.

Há2anos
- Em 1996, ônibus canadenses chegavam a Jaraguá do Sul, usados, modelo
Ford, ano 77, doados pela Cancer Foundation do Canadá, que seriam
utilizados para administração municipal no transporte de escolares, sendo
beneficiados os alunos de Garibaldi. Aproximadamente 300 alunos
utilizavam esses ônibus. Cada veículo custou aos cofres públicos R$ 15

mil, correspondente a taxa de desembarque, administrativa, liberação e

seguro de viagem. O prefeito Durval Vasel estava em negociação com os

dirigentes daCancerFoundation, para aquisição de ambulâncias equipadas
comminiUTI (Unidade deTratamento Intensivo), com a entidade canadense.
"Nossa intenção é que os veículos cheguem ainda este ano. Estamos
mantendo contato para que isto se defma o mais rápido possível", garantia
o prefeito Durval Vasel. Vale lembrar que a entrega dos ônibus era feita na

Expoville, em Joinville, e contou com a presença da entidade canadense,
além do deputado federal Paulo Bauer, que intermediou a assinatura dos
convênios entre a fundação e a Prefeitura.

Em 1976 - o Ano 100 de Jaraguá do Sul-,
não só se cuidava de embelezar casas, muros e

calçadas. A Estrada Jaraguá do Sul- Pomerode
era olhada com carinho. O DER vinha
executando trabalho de revestimento da
rodovia ligando o nosso Município ao de

Pomerode, espalhando pelo referido trecho um

tipo especial de macadame, cuja jazida
localizava-se no interior de Jaraguá do Sul. O
leito da rodovia (do lado de Jaraguá do Sul
conhecida por Rodovia Wolfgang Weege) não
vinha apresentando bom estado de

conservação, mas devido as fortes chuvas
caídas anteriormente ao início do verão e o

DER, através dos engenheiros Hamilton Bez

Batti e João Alberto Nicolazzi, de Jaraguá do
Sul e Joinville, respectivamente, vinham

mantendo com a melhor conservação do leito

da rodovia, que tinha movimento dos mais

acentuados.
Pelo Decreto n° 373/76, de 6/1/1976, o

prefeito Eugênio Strebe era autorizado a

receber áreas de terras na Rua 7 (Barra do Rio
\

Cerro):
"Art. 1° - Fica o chefe do Executivo

autorizado a adquirir em nome da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, por doação de

Selmiro Nicolodelli e sua mulher Otília Rubini

Nicolodelli, um terreno atingido com a abertura

da Rua 7 (Barra do Rio Cerro), com a área total

de 780 metros quadrados ... ". O dr. Irineu José

Rubini, diretor de Expediente, publicava e

registrava na diretoria de Expediente,
Educação e Assistência Social.

Fritz von Jaraguâ - 3/98.

Sexta-feira, 27 de março de 1998

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (105) - APONTAMENTOS
Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da PrefeituraMunicipal de Jaraguá

do Sul, 10 de dezembro de.1975.
(ass.) Eugênio Strebe, Prefeito Municipal".
(Publicado no CORREIO DO POVO, edição

n" 2.865, de 24 de dezembro de 1975)

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

Fone: (047)372-1846

DaasRoclas
InckIstrial

Esta foto é de 19/5/95 e mostra a casa do ferreiro Erich Siebert, em Rio Cerro 11. Neste

capítulo está a delimitação doperímetro urbano de Rio Cerro II e do Bairro João Pessoa,

os preparativos para os 100 anos de Iaraguâ do Sul e abertura de ruas na Barra, doação
de Selmiro Nicolodelli

"Art. 2° - Na localidade de Rio Cerro II,
passará ao perímetro urbano a área

compreendida entre os seguintes limites: ao

Norte, a linha divisória entre terras de CURT

ZILZ e CARLOS NASS, de CURT ZILZ e

ARTHUR SELL, de ALFREDO UTPADEL e

ARTHUR SELL; ao Sul, a linha que divide as

terras de GUMZ IRMÃOS S.A. INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E AGRICULTURA, as terras de
AFONSO GÜNTHER e de HERBERT

GEORG; a Leste, a linha imaginária que liga
os seguintes pontos: de um lado, o ponto a

200 (Duzentos) metros da estrada estadual
JARAGUÁ DO SUL - BLUMENAU, fixado
sobre a linha divisória das terras de CARLOS

NASS e CURT ZILZ; de outro lado, o ponto
a 200 (Duzentos) metros da mesma estrada

JARAGUÁ DO SUL - POMERODE, fixado
sobre a linha divisória das terras de GUMZ
IRMÃOS S.A. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

AGRICULTURA e HERBERT GEORG; a

Oeste, a linha imaginária que liga os seguintes
pontos: de um lado, o ponto a 300 (Trezentos)
metros da estrada municipal RIO CERRO II,
fixado sobre a linha divisória das terras de

ALFREDO UTPADEL e ARTHUR SELL; de
outro lado, o ponto a 300 (Trezentos) metros
da mesma estrada municipal RIO CERRO II,
fixado sobre a linha que divide as terras de

GUMZ IRMÃOS S.A. INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E AGRICULTURA, das de

AFONSO GÜNTHER.
Art. 3° - Na localidade de JOÃO PESSOA

passará ao perímetro urbano a área que faz

para o RIO ITAPOCUZINHO, fundos para o

travessão de colonização; de um lado, limitada

pela linha divisória entre as terras de AFONSO

RECK e GUILHERME JULIO VOGEL e
.

NIVALDO VOGEL; de outro lado pela linha

divisória entre as terras de WALDEMAR

SETTER e EUGÊNIO KARSTEN.

§ ÚNICO - A área a que se refere este

artigo denominar-se-á 'BAIRRO JOÃO
PESSOA'.
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oje, estamos
publicando duas

fotos memoráveis.

São internos do

Colégio São Luís

confeccionando e

expondo seus trabalhos

manuais. E é tudo que
sabemos a respeito delas.

Gostaríamos de

completar a história.
Quando foi isto?
Quem era o professor

orientador?

Quem são os alunos?

Além disso,
gostaríamos de saber

qual era a finalidade
deste trabalho e o que
era feito com estes

trabalhos primorosos e

delicados que se fazia
com a madeira. Quem
souber mais sobre isto,

por favor ligue para o

CORREIO DO POVO ou

para o telefone 372-1300
e fale comigo.

"

E um registro
importante da história

que precisa ser feito.

CORREIO DO POVO - 3

por Egon Jagnow

.

III
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim - SC
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Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LVI)

TioEugênio
Seu sobrinho,' Geraldo Doubrawa, também ingressava na carreira de postalista,

filho de Waldemar Doubrawa, também postalista e, por último, o seu filho Walter
- igualmente prestou seus serviços aos Correios e Telégrafos até a aposentadoria.
Certamente, dona Paula, concluiria: "Serão poucas as famílias que forneceram
tantos funcionários para esta importante repartição da Nação".

Mas faria uma advertência para aqueles que seguem carreira de funcionário

público: "A agência dos Correios esteve em vários locais, durante o meu tempo,
e nem sempre em condições confortáveis. Naquela época levávamos uma vida

franciscana. O mano Erich era o agente e eu a tesoureira. Seria isso possível,
hoje? Ao todo éramos oito, entre carteiros e telegrafistas. Expediente? Até

domingo ao meio-dia. Quantas vezes atendia até de tarde e à noite. Não havia

conquistas trabalhistas dos dias de hoje. O expediente não tinha hora fixa.

G�ralmente trabalhava-se até às 19 horas e aí eu, como tesoureira, varria a agência
e outras vezes na semana, o Erich preparava uma mistura de desinfetante - óleo,
querosene e creolina - e lá íamos, os dois, limpar a repartição, ele comandando
como o agente. Nunca se reclarnou por causa disso! Jaraguá era ponto de

. entroncamento rodo-férroviãrio e saíam e entravam centenas de malas postais de
todos os quadrantes do País. O trem que vinha de Curitiba, via Mafra - Rio Negro
ou de São Francisco, quase sempre chegava atrasado, quantas vezes de madrugada.
Eu tinha que controlar as malas e meu-marido não podia me acompanhar, porque
era alemão e era proibido estrangeiro andar de noite na rua. Aí o carteiro mulato

Artur Gonçalves me levava e trazia para casa. A guerra atrapalhava o serviço,
mas espero ter zelado pelo bom andamento dos serviços e cumprido meu dever

para com a Pátria". Voltaremos. Até a próxima.

Pudor de patriota
N o seu hotel de Paris, possuía Eduardo Prado um criado inglês, o

Humphyes, que, pouco a pouco, aprendeu o português, e se ,transformou
em mordomo do suntuoso "globe-trotter".
Certo dia, ao entrar nos aposentos de Eduardo, encontrou-o um amigo a

trancar, discreto, os jornais brasileiros recebidos naquela manhã.
- Ainda não os leste?

E Eduardo, confuso:
- Não é por isso; é que tenho vergonha de Humphyes. Não quero que ele,

saiba do que se passa, agora, na terra do seu amo!

Afonso Arinos - Discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras.

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

371-1944/372-3363

TIDORESDA

i\1INIS1RAÇÃO

No camiIlho
certo

o sentimento da população com relação ao

Plano Real pode ser, atualmente, de grande
amargura para a maioria dos brasileiros. Porém,
este quadro tende a mudar.
Todos vislumbramos uma grande melhora na

: qualidade de vida da população brasileira nos

próximos anos. A etapa mais difícil do Plano

Real, que é a adaptação, já foi superada. Devemos
apenas aguardar uma melhor estabilização para

que a mudança realmente surta efeito.
A população sabe que a situação vai melhorar.

Elajá compreendeu o funcionamento da economia
-

estabilizada, já sabe controlar os preços e

pechinchar por melhores ofertas. Já sabe exigir
I seus direitos e conhece o poder de compra de seu

i dinheiro.

Aliás, o poder de compra do dinheiro está

explícito no uso de moedas, as quais antes eram

jogadas de lado e rejeitadas como troco, e que
hoje são usadas para comprar um bom café da

manhã, com direi to a frutas e outros

acompanhamentos desconhecidos da população
há algum ternpo.

I Todos temos a esperança de que a economia

;_ do País se estabeleça e que ofereça segurança para
a população. Já temos problemas demais para
termos de nos preocupar com a desvalorização da

moeda e pagamento de juros altos. Estamos

seguindo uma linha que vai nos levar direto ao

primeiro mundo. Vamos torcer p ara tudo
continuar para o lado certo e lutar por nossos

direitos de brasileiros. Temos direito a uma vida

decente e oportunidades para todos.

Coordenação: Professora Cláudia Regina
A lthoff.
Elaborado por: Fabiano R.- Pasold, João

Rafael Antunes e Ioelson F. da Costa, alunos
da loa fase de Administração,

Do maternal ao Terceirão,
educação com.

responsabilidade.

O
Instituto Educacional

A EDUCAÇÃO COMPLETA EpitácUJ Pessoa, 676 - Fone37U)202
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Encontre a Paz praticandoYoga
Ciência comprova os benefícios destapráticamilenar comométodo auxiliar de cura de doenças

Yoga, s.f. Sistema místico-filosófico da Índia, o que
procura, mediante determinados exercícios, o domínio do

espírito sobre a matéria e a união com a divindade. (Dicioná
rio Melhoramentos da Língua Portuguesa - Edição Espe-

.

cial para Encyclopaedia Britannica do Brasil)
O Yoga é a técnica mais suave de reorganização fisica

. epsicológica, utilizada desde a antiguidadepelos povos do
Oriente;

Comprovada cientifícamente e indicadapor terapêtaas
e médicos como umaforma auxiliar de cura, preparo ftsico
emelhor desempenho em todas as atividades.

Porém, para aspráticas, que envolvem
posicionamento e respiração, são necessárias algumas
providências, que têmpor objetivo relevar os efeitos dos
exercícios:

- Tomar banho antes da prática, facilitando a respira
ção cutânea (dapele);

- Vestir roupas largas, de algodão, confortáveis e de
cores claras (dêpreferência ao branco);

- Retirar relógios do pulso, jóias e outros ornamentos;
- Praticar em local limpo, bem arejado, isento de

barulhos;
- Respirar apenaspelo nariz;
- Manter a mente serena, não permitindo que pensa-

mentos impuros e indesejáveis comprometam sua Paz
interior.

aulas de
YOGA
Às segundas, terças, quartas e quintas Lkw ba VibaYF

Desperte a sensibilidade

que existe em você•
Aulas de Desenho e Pintura

ti�eu ba Vfl>aYf Hoúrios de manhã, tarde e noite

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:

Iniciação ao Yoga - José Herrnóqenes
"Iniciação ao Yoga é uma chave simples e poderosa para

aqueles que desejam fazer a jornada interior de auto

conhecimento em direção à união com o ser Divino"

Anatomia Esotérica - Douglas Baker
Este livro é importante para saber como age no físico a parte

energética. O papel que as glândulas, por exemplo, exercem
ligadas que estão aos centros energéticos - os chacras.

Inti Liceu da Vidaw

oferece aulas de Yoga

Segunda-feira
19h30min às 21h

Quarta-feira
19h às 20h$Omin

Professara: Janete

Em Jaraguá do Sul, o Inti Liceu da Vida YF oferece
aulas de Yoga. Fica na rua Eml1io Stein, 300 ÉUR, na rua do

Edifício CarvalhQ, centro ,da cidade. O telefone é 372-1141.

Confir« os horários:

Mestra: nu«

Terça-feira
16h15min às 18h15min . Quinta-feira

8h às 9h30min

Professora: Janete
18h30min às 20h

Professora: Laura

Profecia Celestina é tema de
estudomístico na terça-feira

Na próxima terça-feira, dia 31, às
20h3Qn .n, no JhtiLi:a.l daVm YF, com entra
da franca, grupo de leitura da Profecia
Celestina.

.

O instrutor, Paulo Roberto Po le tto, é

quem dá maiores informações:
"É um encontro quinzenal com

vivências, buscando, o desenvolvimento inte

gral do ser humano, a nfvel fisico, emocio
nal, mental e espiritual.

As vivências são sempre profundas,' onde
a energia do desenvolvimento em grupo é fun
damental.

Trabalha-se com a lei da "coincidência",
atrair para você exatamente o que você dese
ja.

Para o trabalho são utilizadas técnicas
de antigas tradições, comopor exemplo as téc
nicas shamânicas, buscando desenvolver o
equilíbrio e a harmonia do ser humano.

Outra questão desenvolvida nas

vivências é o resgate do respeito mãe nature

za, fazendo com que tenhamos de volta a ver

dadeira vibração do planeta, mostrando-nos
a nossa real consciência.

Neste trabalho em grupo procuramos
quebrar nossos bloqueios, curar nossos er

ros e buscar uma nova realidade que é a ver

dadeira condição humana, sermos felizes,
muito felizes, extremamente felizes.

"

f-k...
Macol

.TUD()�PARA CtJNSwCAo

lRENEZELAK
GRAF/PEL Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) sediada'em Curitiba na

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

• Limpeza energética de empresas
e lares, complementando 8

harmonízação com plantas e flores.
* Objetivo: reorganização do sistema de energia
hUmaIJ3 (limpeza dos chakras e aura)... Auxílio à
cura de depressões. estresse, fobias. pesadelos.

sistema nervoso, dores musculares, etc .

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-Liceu da Vida· - Tel.: 372-1141

LIVRARIA E PAPELARIA

372-1055
----------------------

Rua Quintino Bocaiúva. 42 - Centro
Jaraguá do Sul - SC

Fones: (047) 372-0972 - 372-0137
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FERNANDA
ABREU EM

,

JARAGUA DO SUL
� Show pra ninguém ficar

par-ado estará acontecendo neste
sábado (28), na Boate Notre
Dame. A agitação fica por conta
da ex-vocalista da Banda Blitz,
a cariocaFernandaAbreu, que
desde 1990 está na estrada com
a carreira solo. No repertório de .

Raio X - nome do show -, muito

swing e groove. Os ingressos
antecipados estão custando R$
12,00 e estão sendo vendidos na
Choperia da Praça, JR Lavações,
Vip Café Chopp Grill, Benetton
eO Boticário (Calçadão). Cesar

Silva, proprietário da Casa, nos
adianta que já estão sendo feitos
contatos com o empresário do
cantorMilton Guedes (Sonhos
de Uma Noite de Verão), ex
saxofonista do Lulu Santos. O

grupo paulista Rappa (A Feira
e Pescadorde Ilusões), também
poderá pintar por aqui. Faltam
poucos detalhes para a

confirmação dos doisshows.

PARAPENTE
�MarciaMilcke, presidente do
Jaraguá Clube de Vôo Livre e

diretor de esportes daOrganização
Regional deTurismo, recebe neste
sábado(28) e domingo(29), mais
de 100 voadores de várias cidades

A cantora carioca Fernanda Abreu é a grande
atração deste sábado (28), na Boate Notre Dame:

CJJ's - DlSCOS - FITAS

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

do Estado, na realização' da 18

etapa :b Campeonato
Catarinense de Parapente, A
competição será na modalidade
Cross Country (Distância Livre).
As decolagens acontecerão no

Morro das Antenas, a partir das
11 horas. O acesso é livre. Uma
boa pedida parao final de semana!

HANGAR
� O mais novo point da

cidade, o Hangar 21, promove
logo mais à noite, a sua segunda
rave party, intitulada Sexta
Básica. A festa será animada por
um consagradoDI de Balneário
Camboriú, que prornete um

repertório direcionado aos

apreciadores do dance.

NOITE DO
PAGODE

� Depois do grande sucesso

alcançado na primeira edição, o
Clube Atlético Baependi e a

Academia Total Fitness

preparam com carinho a

realização da 28 Noite do

Pagode, marcada para a

próxima sexta-feira, dia 3, nas
agradáveis dependências do bar
da piscina do clube, com

animação do Grupo Jeito de
Ser. Os presentes poderão
apreciar uma suculenta alcatra

acompanhada de salada. A

entrada será franca. Para

participar do descontraído

programa, basta adquirir o

convite, disponível na secretaria
do Baependi e na Total Fitness.

FISIOFEST
� Os alunos do 3° ano de

Fisioterapia, da Associação
Catarinense de Ensino, promovem
nesta sexta-feira (27), a partir das
23 horas, naMansão, em Joinville,
aFisiofest.

AlITOMODEUSMO
� A velocidade ganha espaço
nesta sexta-feira (27), a partir das
23 horas, na Rivage Danceteria,
em Blumenau. A grande sensação
será a pista para carros rádio

controlados, montada na Praça de
Eventos. O público poderá curtir
e até pilotar asminiaturas voadoras
demarcas famosas, como Porsche
e Ferrari, mostrando toda a

habilidade no comandodo controle
remoto. Na pista dançante, o som
fica a cargo do Dl Mc Jack;
Ingressos no local, a R$ 7,00
(mulheres) e R$ 10,00 (homens).

OSCAR
� Como já era mais do que

esperado, o filme. Titanic, do
diretor James Cameron, reinou
absoluto na elegantérrima
cerimônia da Festa do Oscar,
realizada na noite da última

segunda-feira (23), em Los Ange
les, se estendendo até às 3 horas

do dia seguinte. Foram 11

estatuetas, se igualando ao recorde.

BUENAS.
"- '

TCHEI

E� '�'N'f"N'4

DISQUE-LANCHE
371-5309

registrado pelo filme Ben Hur, �
38 anos atrás. As chances doB�
ganhar O primeiro Oscar eram
grandes, com o filmeOQueÉ JSSiJ
Companheiro?, de Bruno Barre�.
Mas "quem acabou levando o

prêmio de melhor filme estrangeiro
foi o holandêsCharacter, dirigidJ
por Mike Van Diem. Em 1991,
quando oBrasil concorreu comO
QÚatrilho, a. derrota também f�
para um fílme holandês, chamado
A Excêntrica Família de Antônia
Frustrações a 'parte,' difícil foi
agüentar o mau humor do crítico
de cinema da Globo, Arnaldo
Jabor. Entre outras barbaridads
não se conformou com a entreg!
do prêmio de Melhor 'Atol
Coadjuvante para RobinWilli�
que. atuou no filme Gênio
Indomável. "Não passa de um!

imitação de um grande ator",
disparou. Durma com um barulho
desse.

� O amigo Adriano Trentini

ex-diagramador do Correio d

Povo, não pensou duas vezes par
sair da Capital paranaense, 00
atualmente reside, e vir direto p
o baile/show do excelente grupo
Garotos de Ouro, ocorrido n

último sábado (21), na Socieda
Vieirense. Amante incondicioo
das tradições gaúchas, encantou
prendas locais na base de um p
cá e doispra lá. Sabe tudo. Gran
abraço!

I.l l.'s.'.,i,u,i�..,·,:.·.•.·,•.:·..,:,·..,'.·,..
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:
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� Alteração de data e local do Festival Estudantil da MPB. A segunda edição
deste importante evento cultural jaraguaense acontecerá no dia 15 demaio, no Parque
Municipal de Eventos. A promoção tem a assinatura dajovem equipe da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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� Ditrento Automóveis inaugura nova loja
�

� A Ditrento Automóveis inaugura hoje
Il,
o dia 27 de março, a nova loja em
'ti
00
�
�

Jaraguá do Sul, na Rua Henrique
. Piazera esquina com Rua Antônio

cu

jo Carlos Ferreira.
�

gi Atuanto no mercado de automóveis há
OI

�
io
m

dois anos, a Ditrento criou uma

estrutura voltada para venda de

veículos OKm, com sistema de

rastreamento de veículos em oferta nas

grandes concessionárias
de nível brasileiro.

Todos os veículos OKm vendidos pela
Ditrento são transportados em

caminhão próprio.
Também temos veículos usados com

garantia de procedência.
'

Os veículos usados com 'até 5 anos de

uso, a Ditrento dá garantia
de motor e caixa.

O objetivo da transferência de

endereço é oferecer um maior conforto
à clientela, com amplo estacionamento,
sala de vendas com ar refrigerado e

atendimento personalidado pelos
proprietários.

.lI
,

no

371-8287

RO
RODAS

ESPORTIVAS

·EM5X
(30/60/90/120/1SO)
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Vende-se Fusca ano 77, Vende-se Santana ano 88 Vende-se Kadett ano 93,
.

todo reformado, preço a GLSpor R$ 3.500,00 + motor 1.8, gasolina, por R$
combinar. Tratar 975-3075. financiamento. Tratar 371- 9 mil. Tratar 974-0797.

7742 com Laci.
Vende-se Escort L ano 90, Vende-se Gol ano 80,
gasolina, por R$ 6 mil. Vende-se CG Titan 125, gasolina, por R$ 2 mil.
Tratar rua Joaquim Okm porR$1.300,00 + Tratar rua Orestes Tecilla,

Francisco de Paula, 2545 consórcio (37parcelas). 150 no Amizade.
com Osair na Menegotti Tratar 973-8570.

Malhas. Vende-se Chevette SLEano
Vende-se CG-125 ano90, 88, álcool, valor R$

Vende-se CG-125, ano 88, preta, por R$1.600,00. 4.600,00. Tratar 372-3384.

por R$1.400,00. Tratar Tratar 371-5222.

373-0131. Vende-se Del Rey 84, Série
Vende-se Chevette ano 74 Ouro, vidro elétrico, boas

Vende-se Gol GL, motor 1.8 por R$1.100,00. Tratar rua condições. R$3.200,00.
Mi, porR$19 mil, aceito Castro Alves,' 85 ou 372- Fone: 372-2264.

carro de menor valor. 1986.
Tratar 967-1015.

.
Vende-se corsa ano 97,

Vende-se Santana ano 86 8.000 km, entrada R$
Vende-se Chevy, ano 86, GL, quatro portas, por R$ 5 5.500,00 e + 18 x de R$

por R$ 2.200,00 e Brasilia mil. Tratar 973-3931. 378,00 fixas, tratar
ano 81! porR$1.700,00. Pizzaria Casarão com

Tratar 372-2369. Vende-se CB-400, ano 83, Adilson.
toda original por R$

Vende-se Chavette ano 79,
por R$ 1.650,00, Passat

2.700,00. Tratar 973-5505. Vende-se carreta para

ano 80 pelo mesmo valor; moto e Jet nova, aro

e Ciclomotor ano 88 por
Vende-seBelinaII ano 79, Omega 15 pol.

R$ 350,00. por R$ 2.200,00. documentação em dia.

Tratar 372-3757. Tratar 973�5515. Tratar: 975-3456.

Consórcio

Breitko) f
372-2527

ADMITE VENDEI)ORES
Para região de Jaraguá do Sul e cidades vizinhas.
Interessados comparecer àRuaMal. Deodoro da Fonseca,
1085, sala 2, em horário comercial.

Requisitos:
- 10grau completo
- boa desenvoltura
- boa apresentação e dinamismo

Ótima oportunidade de rendimentos

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421
AUTO MOVE IS
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Comb. Opcionais
UnoMille Bp 96/96 vermelho .gasolina 4 portas
Monza SUE 88/89 verde alcool trio elétrico
Palio EDX . 96/96 vermelho gasolina des.limp. tras.
Parati GL 1.8 92192 crnza gasolina des. limpo Iras. ar

Fiesta l.0 96/96 verde gasolina. des., limpo Iras. ar

Escort l.6i GL 96/96 cinza gasolina básico

Pampa 1.8 91/91 cinza gasolina dir. hidr. ar quente
Escort 1.Q hobby 95/95 azul gasolina des. limpo tras. ar

No finaciamento você só paga a 18

parcela no dia 8/5/98.

PELA 5U VEZDESTAQUEDOANO
r'

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
Empresarial e Profissional

11ã)��
OFICII'IA DE lATOARIA LTDA.

Ol/elNA DE LATOARIA

� �-R.'{b:"l
Á?aria Sueli R. Gimenez

ESTAT1STlCARESf'ONsAVEL
'

Dulce Parreira

1998
JARAGUÁ DO SUL· sc
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Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nS! 157

Fone: 371 ..8009
CRECI 1583-J

CASAS
101 - Ca�a 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 - H$ 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 suítes + -3
banheiros + churrasqueira e/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

APARTAMENTOS
Estudllntesl Temos apartamentos para venda e locação em Cu�itlba

201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$85.000,00 - Aceita troca

2Q2 - Atpo. "Res. Talismã", 1 suíte + 1 quarto e 1 suíte + 2 quartos
203 - Apto. "Residencial Clarice Koch", 1 suíte, 2 quartos
204 - Apto. Isabella, prédio c/elev., piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto. Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 40.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomínio Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207 - Apto. Cond. Amizade 3 dorm. Entrada R$18.000,00 + financiamento
208 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,00+saldo de R$
45.000,00 financiado.
209 - Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Suite+t dorm.

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

TERRENOS
301 - Terreno noalto da Rua Henrique Marquardt c/ quase 2.00m2 - R$
14.000,00
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo
Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/l.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - clt.350m2 R$ 40 ..000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos c/ água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. SantoAntonio, 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 com il80m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein,
aceita casa no negócio.
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x
de R$250,00

.

312 - Lote no Jardim Guílherme 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 início do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de

esporte, etc.
317 - Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich c/ esquina Rua
Guilherme Hering
318 - Fazenda no Rio Molha clt.300.000m2 - R$320.000,00 e/casa, lagoa,
gado, etc.
319 - Lotes no Lot. Divinópolis - R$II.000,00 - negociável
320 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/ 1.375m2 - R$20.000,00

321- Terreno com 10.000m2 na RuaWolfgang Weege - R$ 20.000,00
- Próx. Fleischann
322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
323 - Terreno c1767m2, 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$9.000,00
326 - Terreno na Rua Theodoro Roeder, próximo Wiest - R$ 13.650,00
- negociável r

327 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062, 10m2 com 2 casas R$ - R$
45.000,00
328 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado d.e
alvenaria

ALUGA-SE
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAi'! SEU IMÓVEL, OFERECENDO
ASSISTÊNCIA JURíDICA E PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 - Casa para ponto comercial - próximo a Wizard
402 - Casa de alvenaria nas proximiuades da escola Giardini Lenzi
403 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm. Próx. Fórun
404 - Apartamentos com 3 e 2 dormitórios e salas comerciais no

calçadão
405 - Oultínetes.rua Pref. José Bauer próx. Comercial Rau R$ 135,00
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 dorm. - Entrada Hospital São José - R$
360,00

.

O.sonho da Casa própria para 49 famílias está prestes
a se realizar, seja uma delasl

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas

proximidades d Ferj, no "Conjunto Residencial

Imigrantes" .

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

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

Vende-se terreno com 412m2

na Rua Rudolfo Fritz Sohn
porR$ 6.000,00. Aceito
carro no negócio. Tratar
comAntônio no 986-0433

após às 18 horas.

Vende-se terreno medindo

24,.85m de largurapor 1 mil
metros de fundos, situado
emRibeirão Cavalo (Nereu'
Ramos)Valor: R$ 12.000,00
Aceita-se moto no valor de
R$ 2.000,00. Informações
com Célio Mathedi pelo
telefone: 372-2212.

Vende-se terreno de 625m2,
casa de madeira 6x8 no

TIlagi, Guamiranga, porR$
3.500,00 Tratar: 975-2226.

Vende-se casa na Vila Rau
de alvenaria, Rua Luiz
Picolli, 639, falar com

PedroporR$ 17.000,00 ou

tr?copor carro.

Vende-se casa de alvenaria
de 102m2 na Vila Lenzi, Rua

do Posto de Saúde, porR$
33.000,00.

Tratar: 975-1266.

Vende-se chácara 25m x

100m, próximo ao centro.

Aceito proposta e terreno na

Ilha da Figueira porR$
20.000,00, 15m x 40m,

aceito carro.

Tratar:372-0597.

Vende-se casa 7mx 9m e

terreno 15mx 30mporR$
15.000,00 noAmizade, faço
trocapor casa em São Bento

do Sul. Tratar 973-9806.

Vende-se terreno 13m x

23,5m total 305m2 na Rua
Maria Antônia da Silva
Mascarenha, Ilha da

Figueira, ao lado do Hotel

Panorâmico, -

por R$ 5.000,00 + 14x

R$ 180,00, pronto
para construir.

Tratar com Dalprá
973-3725, ou

com Adir 372-2295.

CONSULTE
NOS

SOBRE
OUTRAS
OPÇÕES

COMPRA .. VENDE .. ALUGA .. ADMINISTRA

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

CASAS
Ref.1149 - Casa alv. 160m2 - 5 darin. - Rio Molha - R$47.000,OO
Ref. 1197 - Sobrado alven. cl 314,56m2 - Rua Egídio Busarelo - UO. Papp - Barra e/1 suíte + 3

quartos, sala jardim, piscina, salão de festas - Permuta cl casa menor - R$ 145.000,00.
Ref. 1277 - Casa alv. cl 140m2 - cl 3 darm., 2 bwe, terreno cl 1.190m2 + 2 apto nos fundos -Ilha
da Figueira - R$60.000,00

Ref. 1278 - Casa alv. c/90m2 - 3 darm. 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.
Ref. 1315 - Casa de alvenaria com 150m2, Rua Jacob Gesser, 209, UO.

Champgnat - 03 dormitórios, R$ 53.000,00
Ref. 1318 - Casa com 170m2, 2 dormitórios, 1 suíte, toda murada, ehurrsqueira.
BWC hidra, Início Jguá Esquerdo, R$ 80.000,00 (negociável)
Ref. 1.319 - Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada, piscina,
jardim, portâo eletrônico, R$ 130.000,00 (parcela)
Ref. 1322 -. Casa com 70m2 + terreno com 420m2 - Ilha da Figueira - R$
9.600,00.
TERRENOS
Ref. 2077 - Terreno c/560m2 (esquina) - UO. Piermann II - R$14.500,OO
Ret. 2120 - Terreno c/456m2 - Uo Divinópolis - R$12.000,OO
Ref. 2132 - Terreno e/605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,00
(parcela')
Ref. 2135 - Terreno c/694m2 - Loteamento das Azaléias Cond. fechado, local
nobre - R$ 25.000,00 (parcela)
Ref. 2149 - Terreno cl 318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho

pronto + fundamento e planta aprovada, luz e água instalado - R$ 11.000,00
(quitado)

.

APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Ed. Sâo Rafael, com 2 dorrnitórtos. Rua Antonio Carlos Ferreira,
Centro, R$ 48.000,00 (parcela)
Ref. 4081 - Ed. Vila Nova, apto cl 90m2 - 3 darm. R$ 20.000,00 + finaciamento
R$ 457,00 p/mês - CEF.
Ret. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suíte + 2,
dormitórios, R$ 45.000,00
Ref. 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).

IIIIV..
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

Empresa no ramo de vendas está contratando:

VENDEDOREEXTERNOS
*EXIGIMOS:
Maiores de 21 anos

Experiência em vendas
2° grau completo.

Interessados deverão entrar em contato através do
telefone 371-6822 no horário comercial.

* OFERECEMOS:
- Treinamento constante
- Melhor comissão do mercado

IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367· J

LOCAÇÃO
C6d: 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep, empregada, comteletone. R$ 1.500,00. Central
C6d. 603 - Sobrado central com suíte, 2 quartos, R$ 530,00
C6d. 605 • Casa mista e/2 quartos, central, R$ 300,00
C6d. 607 - Quitinete com 1 quarto, bwc, cozinha, Rua Ana Zaeko - R$ 130,00
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 Planiseheek - R$ 1,200,00
C6d. 637 "Apto. eí 2 quartos, slgaragem, central, R$ 300,00
Cód. 639 - Apto. cl suíte + 2 quartos - Rua Reinoldo Rau - R$ 800,00
C6d.642 - Apto, cl 3 quartos, 2 bwe's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 cl luz e água incluídos
C6d. 648 - Apto, e/2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00

.

C6d. 660 - Sala cornl. 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 cornl, 40m2 defronte Associação Comercial.
C6d. 674 - Sala cornl, térreas, novas 38m2, na Ruâ Erwino MeAegotti, 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 1 000m2 cl 2 pisos - R. Henrique Gefiert, R$ 2.200,00

VENDA
C6d.151-Casaalv. 91m2-3qtos"Jguá Esquerdo- R$50.000,OO
C6d. 156 "Casa aívenana cl 122,56m2, suíte, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00
C6d. 158 - Casa alv. c/115,00m2 - 3 quartos, demais depend- R: Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca c/ casa de maiorvalor.
C6d. 174 - Casa em construção com 292,00m2 central. R$ 95.000,00
C6d. 178 - Casa de alvenaria com 192m2, com suíte e quartos, garagem para 2 carros. Rua Padre Aluísio Boing - Garagem para 3 carros, Barra
do Rio Cerro, R$ 125.000,00 - Aceita Apto.
C6d. 184 -Casa de alvenaria com 147,00m2 com suíte, 2 quartos, cozinha mobiliáda. R$ 85.000,00 - Barra
C6d. 18.5 - Casa cl aprox. 300m2CENTRAL IDEAL PARAClÍNICA - R$ 140.000,00 Aceita imóvel de menor valor.
C6d. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet - R$ 30.000,00 + financiamento
C6d. 270 - Apto, cl 2 quartos, demais dep. Central- R$ 47.000,00 (NOVO)
C6d. 274 "Apto. cl suíte, 2 quartos, NOVO, R$17.000,OO e assumirfinanciamento
C6d. 345 - Terreno c/300m2 - Barra - Próx, Breijhaupt - R$ 11.500,00
Cod. 356 - Terreno c/495m2 - R Jorge Lacerda - Centro - R$ 58,000,00
C6d. 366 - Terreno c/320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
C6d. 387 - Terreno C/385,00m2 - Res. Henrique Belhling - R$ 10.000,00
C6d. 371 - Terreno c/4809m2 - R Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol- R$ 76.000,00
C6d.391 " Terreno c/1.820,00m2, sem benfeijorias, Barra - R$ 43.000,00
C6d. 396 - Terreno com 1.198m2, sem benfeijorias. CENTRAL - R$ 38.000,00

PROMOÇÃODA
SEMANA
* Construções em

alvenaria com 380m2;
* Casa com 240m2 (suíte
+ 2 quartos)
* Casa com 80m2 (2
quartos)
* Sala comercial 60m2
* Terrenó com 432m2
Rua Geraldo Harnack
(Vila Lalau)
Preço: só R$ 130.000,00

Para você morar e
trabalhar com a familia.

--- -------- -
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• CRECI Nº 1589 J
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• TERRENOS

- Terreno cl 2.250,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00

•-. Terreno cl 1.820,00M2 (52x35), Rua: Vergílio Rubini, na Barra - R$
45.000,00 .

•
- Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo em 50x
- Total - 12.000,00
- Terreno no Residencial Imperador, Rua João J. Ayroso - R$ 8.000,00

• entrada + 30 x de R$ 233,33 - Total R$ 15.000,00
- 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
da Barra - R$ 120.000,00

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

•
•
•
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra Sul
.Imóveis

FONE: (047) 372-2734

Vende

CASAS
- Casa de alvenaria e/154m2• 4 quartos, garagem. Rua Francisco Hrusehka,
início do asfalto - R$35.000,00 (parcelado)
- Casa de alvenaria e/4 quartos, garagem, terreno e/1 ,000,00m2, Rio Cerro
II, defronte para o astalte - R$40.000,00
- Casa de alvenaria cl 250 m2, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para 3

carros, telefone, terreno de 720 m2, Rua 25 de julho, Vila Nova - R$
90.000,00,

LOCAÇÃO
- Sala comercial cl 150,00m2, Rua Pastor Albert Scheider, perto Bom Preço,
na Barra - R$ 600,00
- Sala comercial cl 50,00, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da

Barra - R$ 270,00
- Sala comercial cl 18,00m2 Rua Angelo Rublni, 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 36m2, Rua Angelo Rublnl, 972 - R$ 270,00
- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00
- Sala comercial com aproximadamente 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518 - R$
100,00

.

- Galpão em alvenaria com 110m2, I,oteamento Ouro Verde - R$ 300,00
- Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00
- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$
250,00
- Casa de alvenaria cl 4 quartos, 2 bwe, Rio Cerro II, R$ 200,00
- Casa de alvenaria com 2 quartos e demais dependências - Lot. Papp na Barra
- R$ 200,00

.

SfTIO
Sítio com 80.000,00m2, com casa de madeira com 150,00m2 em bom estado,
galpão de alvenaria com 120m2 com instalações para gado le.iteiro, porcos,
antena parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira,
galinehiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal,
pastagem, palmito, Rio da Luz 8 km da Barra R$ 55,000,00.

TEMOS TELEFONE PREFIXO 376 PARA ALUGAR" R$130,OO

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Av.Marechal Atenção proprietário de imóvel
, Você já vendeu ou alugou? Ainda não?

Procure uma das imobiliárias cadastradas na

VENAL.,
AChave, Marcatto, Marimar, Interimóveis,

Menegotti, Girolla, Leiere Habitat.
NÃO PERCA TEMPO! INFORME-SE

Deodoroda

Fonseca, n° 1429
- Centro

Fone: 372-1034CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

Lar Imóveis
VENDAS·

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOSAv. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou Casa de menor valor
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua 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. Divinópolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno c/420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e'Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu.Ramos 88 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, água e luz

.

- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomino Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 ·Salà 102 - 19 andar - Jaraguá do Sul - SC Fone!Fax
371-6310" Jaracuà do Sul- SC - CAtA/SC 32.786-7

APARTAMENTOS CONFORTÁVEIS E PRÁTICOS,
LOCALIZADOS EM ÁRE� CENTRAL, qbNSTRUÍDOS EM

SISTEMA DE CONDOMINIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:'PROMA
�, � �

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

cabo/Antena
Parabólica
* Fio Terra para
computador

Rua Angelo Schiochet

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

* Copa / Cozinha
* Lavanderia

� 1 Vaga de Garagem
�rea apto.Tipo 01-l41,40m2
Area apto Tipo 02 - 148,55m2

VENDAS:
SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 12 andar - Jaraguá do Sul - SC

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



Lava-se e passa-se
roupas particulares,
inclusive trajes

sociais. Contato: Rua
Maria Ubelina

da Silva, 187, Bairro
Vila Lenzi.

Vende-se máquina de água
quente para lavar

automóveis e caminhões,
WAP-750 CSL, Preço R$

900,00. Tratar: BR-280 Km
70, Borracharia e Lavação

KM 70 com Ari.

Compro titulo do Clube
Atlético Baependi. Tratar
com Jaque ou Vilmar,
telefone: 975-3322.

Prestação de Serviços por
correspondência Caixa

Postal572, Jaraguá do Sul
- 89251-970.

Vendo Acordeon Todeschini,
120 baixos, super 8; tratar:

975-0285.

Yende-sé Vaporito, semi
novo, por R$ 300,00.
Tratar: 372-0342.

PROCASA
I MOB I L 'I"Ã R ,I Ä

Você está com dificuldades, para comprar,
vender ou alugar seu imóvel?

Venha conversar conosco estaremos a

disposição para negociar o seu imóvel o mais

rápido possível.

Vende-se Freezer de 530
litros Consul, por R$

600,00. Tratar: 973-9490.
Vendo celular com linha e

aparelho. Contato com

Nanci,fone: 371-1389.
Precisa-se de moça para
dividir apartamento

de 1 quarto.
Tratar com Nanci, telefone

371-1389.

Lava-se e passa-se roupas

particulares, inclusive
trajes sociais. Contato: Rua
Maria Ubelina da Silva,
187, Bairro Vila Lenzi.

Yen_de-se filmadora
Panasonie Compacta, semi

nova, 16 zoom com luz

própria, Valor: entrada de

R$ 300,00 + 2 x de R$
150,00. Tratar:fone 372-0383.

Procura-se mulher viúva ou

separada, de no máximo 40

anos, extrovertida para
possível compromisso.

Escrever para Caixa Postal

572,. Jaraguá do Sul, CEP
89251-970.

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

975-5405

APARTAMENTOS

N° QUARTOS

) I
-

LOCAÇAO
CASAS

TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS VALORR$

Mix. R. José Narloch, 1741 03 250,00

Alv. R. João Ossowski, 275 - Guaramirim 03 400,00

Alv, JR. Acre, 34 03 (1 suíte) 480,00

Alv. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 03 300,00

Mad. R. Lat. da Francisco de Paula, 138 02 250,00

Alv. R. das Nações Unidas, 25 - Schroeder 02 250,00

Mad. R. Carlos Schulz, 159 - FDS 02 180,00

Mad. R. João Planiseheck, 671 02 280,00

Mix. R. Roberto Ziemann, s/n° 02 220,00

Mix. R. Tarcisio de Oliveira Motta, 145 04 '350,00

I Mix. R. Bernardina B.Muller, 349 03 335,00

ENDEREÇO
R. Bernardo Dornbusch, 701 apto. 01 03

R. Leopoldo J. Grubba, 77 apto.01 02

R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto.31 03 (1 suíte)
R. Leopoldo Manhke, 85 apto.202 03

R; Victor Rosemberg, SIn° apto.02 03
I

.

R. Barão do Rio Branco, 760 apto.101 03 (1 suíte)
R. Domingos da Nova, 334 apto.204 03 (1 suíte)

VALORR$

400,00

300,00
450,00
400,00
400,00
800,00
450,00

SALAS

ENREREÇO ÁREA VALORR$

Av. Getúlio Vargas, 210 140,00m2 (lj/sobrelj) 1.500,00
R. Rio de Janeiro, 88 30,00m2 250,00
R. Angelo Schiochet, 1d, 321 45,00m2 335,00
R. Leopoldo Meyer, s/n° 104,00m2 450,00
R. João J. Ayroso, 1189 60,00m2 250,00

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 49 74,00m2 300,00
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Girassol 371 ..7931
,

Rua Antonio C. Ferreira 197,
, CRECI1741-J

IMOrEIS
.
COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref, Pre o R$ Informa ões Gerais

Sobrado 4 I 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 112.000 Aceita apto em Meia Praia
Sobrado 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 3 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Acei ta terreno/parcelar
Casa Alven. 3 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2,- negocia
Casa Alven. 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 3 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro

CasaAlven. 3 Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca

Casa Alven. 2 Schroeder Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 3 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 11.000 Assumir CEF (430,00 pl mês)

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 90 2 1 Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado
Apto. Pronto 92 3 1 Amizade Res. Amizade - 1° andar 30.000 + CEF (30 parcelas)
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 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 Breithaupt (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 Januário 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 Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zànghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 1300 43,3 x 30,0 Molha 800mts após a ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

.
VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO

PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO 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

CRECI 00177O-J
JARAGUÁ DO SUL - SC Compra - Aluga

CASAS
* Casa de alvenaria no Lot. Luiz Manfrini � São Luiz, com 60m2, 1 suíte, 1 quarto, sala, bwc,lavanderia, cozinha, falta terminar, toda,de
piso, garagem, R$ 22.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rau 423, próximo Igreja Madre Paulina, Vila Lenzi., com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia" terreno
com15/30 - R$ 450,00 - R$ 23.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rua Itapocu, Araquari, com 4 quartos, sala, cozinha,lavanderia, 2 bwc, garagem, área aberta, fica ar condicionado
e parabólica, terreno com 240m2 - R$ 23.000,00
* Casa de madeira na Rua Francisco de Paula, com 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc, lavanderia, dispensa, garagem, terreno com 15/

30 - 450m2 - R$ 23.000,00 - negociado .

* Casa mista na Rua João Carlos Stein, com 2 quartos, sala, coz, suíte, bwc, garagem, dispensa, R$·35.000,oo - negociado
* (02) Casa defronte a Weg II, terreno com 1.7oo,00m2, com 3 quartos, sala, cozinha,lavanderia, garagem, bwc, - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvenaria, Rua do Supermercado Alexandre - Ilha da Figueira, com 3 quartos, saia, sala de estar, coz., bwc, bwc social,
lavanderia, fora + 1 quarto, terreno, terreno com 21/33 - 693,oom2 - R$ 45.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na RuaWalterMarquardt; com 3 quartos, saia, copa, cozinha, bwc,lavanderia, área de serviço, garagem, toda murada,
R$ 45.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rua do Dormitórios Fabiano, casa com 3 quartos, 2 saias, cozinha, lavanderia, garagem, + 2 quartos no fundos,
toda murada - R$ 48.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rua Francisco de Paula, ao lado Recreativa Kohlbach, com 1 suíte, 2 quartos, sala de visitas, copa, cozinha,
lavanderia" garagem, terreno com 4.800m2 - R$ 70.000,00 - negociado
* Casa de aIveriaria naRua João Krause, com 1 suíte, 2quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia, varanda, terreno com 328,0Qm2, R$75.000,OO - nego

CHÁCARA
* Chácara em Garibaldi, com 33,333,00m2 com casa, ótima localização, R$ 20.000,OÖ - nego troca.por casa.
* Chácara em Luis Alves, 2° braço, com área de 139.467, 11m2, com água - R$ 25.000,00 - negociado
* Chácaraem Schroeder, em frente ao Leodato Ribeiro com 480 morgos - R$ 120.000,00 - negociado

TERRENOS
* Terreno em Itajuba distante da praia 1.000,OOm2, terreno com 325,oom2 - R$ 2.000,00 _:_negociado
* Terreno no Loteamento Rodrigues - Vila Rau com 15/30 - 450m2 - R$ 8.000,00 - negociado
* Terreno na RuaWaIter Marquardt, com 304,51m2 - R$ 28.000,00 - negociado
* Terreno no Lot. Champanhgt, 02 lotes com 378,0üm2 - R$ 30,000 - cada - negociado

Deja Imóveis vende lotes com toda a infra estrutura, 10 loteamento com tratamento de esgoto localizado a Rua ßerthaWeege,
próximo ao Com. do Sr,WingandoMeier, agora o residencial Miranda constroi também a sua casa no Loteamento de acordo

como seu gosto, também tem casas prontas com 2 e 3 quartos.

Vende-se uma casa na

Praia do Erwino

Com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem,
mobiliada, à 150mts da

praia, R$ 12.000,00.
Contato: 973-3864

Aviário completo - 105 metros -

para tirar do local
Totalmente automatizado - com silo armazenagem para
8 toneladas, 6 campânulas automáticas, 8 ventiladores,
neubulização completa, equipamentos de R$ 14.000,00
por R$ 9.100,00
Galpão + Equipamentos = R$ 11.200,00
Condições: 60% pl julho/98 e 40% pl julho/99

Fone: contato: 372-1452

TERRENOS

I
I

I
Rer. 003 - Terreno. c/ 1.540m' - Próx. Sear - Centro - R$ 1.00.000,00
Ref, 004 - Terreno c/ 5.184m2 - Rua 199 (Vila Nova) - R$ loo.�,OO
Ref, 007 - Terreno c/ 85.000,oom' - 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 e/l2x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirim) R$
16.000,00
Ref, 038 - Terreno c/ 651 ,50m' Lote 91 Ana Paula R$12.000,00
Rer. 041 - Terreno c/5.380,48 c/ frente pIBR280 e Rua dos Imigrantes
R$ 60.000,00
Ref, 010· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 c/ Asfalto Rua

326 José Narloch R$ 15.000,00
ReC. 037 - Lote n° 086 Loteamento Ana Paula IIIÚ casa mista de 70m2

I
�!r���'�ote n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. c/ Meia

IÁgua R$ 5.600,00 + 38x R$160,�.
Ref, 034· Lote n° 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x
R$180,OO.

.

Ref, 035 - Loie n° 176 Loteamento Ouro Verde c/ casa de madeira 99m'
R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00
Ref, 036 Lote n° 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00
Rer. 039 - Lote n° 059 Loteamento Constntino Pradi c/ 466m' c/casa

I
mista 66m2 R$ 15000,00'

ICASAS

R.
er. 017 - Casa mista c/100m' - Rua 209 - Francisco Hrusehka

R$ 21.000,00
Ref. 021 - Casa alvenaria c/75m2• Ouro Verde (nova) c/

financiamento - R$ 32.000,00
ReC. 025 -Casa de 60m' lote n" 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00
Rer. 040 - Casa alvenria 70m2 Rua Luis Bortolini - Jaraguá

I
Esquerdo R$ 25.000,00.

I
ReC. 042 - Çasa 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,OOm'
Loteamento Fredolino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00
Ref, 033 - Casa de Alvenaria 180m' Ricardo Mass n° 106 Nova

Brasília R$ 80.000,00
COBERTURA

I
ReC. 023 - Edifício Argus com 250,OOm' - R$ 180.000,00

, LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

VENDE:
CASAS

REF. 073 CASA ALV.: c/3 quartos + dep. AMIZADE
REF. 069 CASA ALV.: cl 1 suíte com closet+ dep. CENTRO
REF. 065 CASA ALV.: cl 3 quartos + dep. JARAGUÁ
ESQUERDO
REF. 059 CASA ALV.: c/3 quartos + dep. SÃO LUIS
REF. 047 CASA ALV.: c/.3 quartos + dep. WALTER

MARQUARDT
REF. 046 CASA ALV.: c/3 quartos + dep. SÃO LUIS
REF. 043 CASAALV.:d 2 quartos + dep. ILHADAFIGUEIRA
REF. 011 CASAALV.: cl 1 suíte, 2quartos +dep, VILALALAU

TERRENOS
REF. 075 COM 986,00m2 JARAGUÁ ESQUERDO
REF. 082 COM 325,00m2 RESIDENCIALMIRANDA
REF. 095 COM 364,00m2 VILA LALAU
REF. 101 COM 546,00m2 ILHA DA FIGUEIRA
REF. 071 COM 1.500,00m2 WALTER MARQUARDT
REF. 070 COM 420,OOm2 JARAGUÁ ESQUERDO
REF. 068 COM 322,00m2 BARRA DO RIO CERRO

Oração a Santa Clara
Pela intercessão de Santa Clara o Senhor Todo Poderoso me

abençoe e me proteja Volte para mim os olhos misericordiosos,
me dê apaz e a tranqüilidade, derrame sobremim as suas copiosas
graças e depois dessa vida me aceite no céu em companhia de
Santa Clara e de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do

Espírito Santo. Fazer os pedidos a Santa Clara: 1 negócio, 2
impossíveis. Rezar durante 9 dias, 9 Ave-Maria com uma vela

acesa Deixarqueimar no nono dia,mesmo sem fé seu pedido será
atendido. Mande publicar no g> dia Agradece. E.P.

Oração a Santa.Clara
Pela intercessão de Santa Clara o Senhor Todo Poderoso

me abençoe e me proteja. Volte para mim os olhos

misericordiosos, me dê a paz e a tranqüilidade, derrame
sobre mim as suas copiosas graças e depois dessa vida me

aceite no céu em companhia de Santa Clara e de todos os

santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer
os pedidos a Santa Clara: 1 negócio, 2 impossíveis. Rezar
durante 9 dias, 9 Ave-Maria com uma vela acesa. Deixar

queimar no nono dia, mesmo sem fé seu pedido será
atendido. Mande publicar no 9° dia. Agradece K.R.G.

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

372-3'090

NSEN

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Casa com 120m2 cl 3 quartos, + 80 mts? de edícula, na Rua OUvia Chiodini

Pradi, no Iaraguâ Esquerdo, Próximo Azaléia, R$ 60.000,00
APTOS EM CONSTRUÇÃO

Edif. Dianthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m", e/3 suítes e demais dependênCias, lareira, churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem; piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

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

- Apto. 702 e 801 cl 225m" - 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 Ângelo TorineIli • Vila Nova

Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada elehurrasqueira - Entrada de R$34.500,OO + assumir prestações de ondomínio
de 2,;23 Cub's (R$960,32) - término previsto para 03/99
Apto elsuíte + 2 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada de R$ 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,OOm" - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. cl 156,OOm" + sobrado cl 300,OOm" - Guararnirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91,OOm" + 140,50m" - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 O,OOm2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa
- R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m" cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa cl 150,OOm2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Pieolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa cl 120m", cl 3 quartos e demais dependêneis - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia·

R$60.000,OO.
TERRENOS

- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m" - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$1 0.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m" - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m" - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m" - (20.000,OOm" planos) - Barra. do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m" + 3.300,00"'" área construída, imóvel para uso industrial ou comercial- R. Carlos Blanek - R$ BOO.OOO,OO
- Terreno cl 364 m" - 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 510,OOm2 - 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
- Lotecl 687,OOm" - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,OOm2 - R$ 50.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m" - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm" na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

GALPÃO INDUS'tRIAL I COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,OOm" + 300,OOm" de área construída e terreno cl 6.209,OOm" - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto. com 1 quarto e demais dependências Rua Guilherme Hering.
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Salier 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 660m" - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
•
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Empregos Permanentes e Temporários. .

.

Consulte Primeiro a Humana.

r

MB - Representações .e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC11667-J

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

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

esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2_ Rua Alexandre Haake, 698 -

Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 664, Bairro João Pessoa
R$ 30_000,00 - Aceita apartamento.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa demadeira c/30m2 - RuaCarlos Fritz

Woguel, p38 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

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

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

Terrenos:
Terreno cl 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.

- MARCENEIRO - GERENTE DE VENDAS

( automóveis para Joinville)
- DESENHISTA TÉCNICO (têxtil)

- VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS
(para Joinville)- TÉCNICO TÊXTIL (malharia)

- AUXILIAR DE ENFERMAGEM

(conhecimento em dpto pessoal)

- CRONOANALISTA

- VENDEDOR EXTERNO

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

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

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

Associação Comercial de sua cidade,

- TORNEIRO MECÂNICO

Vende-se casamista na Rua José

E�eifer,I648porR$
30,000,00. Tratar: 975-3130.

R$ 22.000,00. Motivo de

mudaça. Contato: 979-0423.

Vende-se terreno na Ilha da
. Figueira de 15mx 30m, por R$

7.500,00. Tratar: 371-3475.

Vende-se casa no Centro de

Guaramirim; de 2 pisos, por 40
mil. Aceito carro no negócio..

Tratar: 379-1490.

Vende-se casa em

Guaramirim, 180m2, próximo
Breithaupt, toda murada, por

Vende-se terreno próximo a

Prefeitura de 434m2por 13

mil. Tratar: 372-3409.

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos Säo Bernardo -

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

* Higienico, anti-alérgico e anti-tóxico
* Não empena, não abre frestas

* Já vem envernizado, pronto para colocar
* Instalação simples, rápida e limpa

* Limpeza com pano úmido

5 anos de garantia
F & F Representante para região

> Rua: Preso Epitácio Pessoa, 555
Anexo a Fival Veicules

Fone: (047) - 372-1362
1

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

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

de 1 7/11, 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 Sa�de 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

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS 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° 21.564 de 18-03-1998
EDINEI GOMES DE SALES E MARIA DOLORES DOROCIL GRETTER

Ele, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, natural de Matelândia, Paraná, domiciliado e residente na Rua
Bertoldo Hort, 85, Vila Rau, nesta cidade, filho de Severiano Gomes de Sales e Ana Margarida Malesk.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do, Sul, domiciliada e residente na

Rua Francisco Gretter, Nereu Ramos, nesta cidade, filha deVictorio Gretter e Maria Pedrotti Gretter.

EDITAL N° 21.566 de 19-03-1998
JOÃO MARCOS OESCHLER E ADRIANA DERETTI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Carlos Oechsler, Ilha de Figueira, nesta cidade, filho de Ivo Oeschler e Maria Olindina Oeschler.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua102, n°
146, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Valdemar Deretti e Maria Tait Deretti.

EDITAL N° 21.572 de 23-03-1998
IVANIR PIONTKOSKI E SIMONE TEREZINHA SCHWARTZ

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente
em Rio Milanês, em Rio dos Cedros, neste Estado, filho .de José Piontkoski e Helena Piontkoski.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão

Rodrigues, nesta cidade, filha de Antonio Schwartz e Ivani Fatima Schwartz.

EDITAL N° 21.573 de 23-03-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado.
MARCELO DÉ ANDRADE CRUZEIRO JÚNIOR E CLAUDETE KROGEL

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, domiciliado e

residente na Rua Joinville, 1943, apto. 2, Vila Lalau, nesta cidade, filho de Marcelo de Andrade
Cruzeiro e Vera Lúcia Lawall Cruzeiro.

'

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

Krogel, 118, Schroeder, neste Estado, filha de Eugenio Carlos Krogel e Hilvina Borchardt Kroge!.

EDITAL N° 21.575 de 24-03-1998
ANDERSON AMORIM KOLSCHESKI E KATIANE ZANGHELINI

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e residente na Rua João
Picolli, 171, apto. 103, nesta cidade, filho de Ivan Bossy Kolscheski e JudithTeresinhaAmorim Kolscheski.

Ela, brasileira, solteira, digo, divorciada, estilista; natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua João Picolli, 171, apto. 103, nesta cidade, filha deValmor Zanghelini e Rosangela Zanghelini.

EDITAL N° 21.578 de 24-03-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, SC
ANDERSON GILSON LORENZ E VIVIAN CRISTINA TILLMANN

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Carlos

Krogel, 81, Schroeder, neste Estado, filho de Osnir Lorenz e Traudi Euchenberger Lorenz.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Ewaldo Schwarz, Amizade, nesta cidade, filha de Nilton Carlos Tillmann e Hilda Tillmann.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, ondeserá afixado por 15 (quinze) dias.

RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar

que o Sr. Cláudio Horácio Chammas foi apontado
indevidamente ao Cartório de Jaraguá do Sul- SC.

Sendo que nada deve à nossa empresa, declara:

Gercasso Ind. e Com. Vestuário Ltda. - ME

Jaraguá do Sul, 27 de março de 1998.

RETRATAÇÃO
Informamos que a duplicata n" 131811/01,- vencimento 29/

01/98, R$ 61,00, emitida contra a Fundição Vitória foi apontada
em cartório indevidamente por nossa empresa. Desta forma não

temos nada que desabone seu crédito.

White Martins Gases Inds. SIA

EDITAL
FLÁVIO TAVARES DA CUNHAMELLO 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 centra:
Adolar Gessner, R. Berta Weege, Nesta
Adriano Fernandes Cardoso, R. José Theodoro Ribeiro, 355, Nesta
Agropecuária Bom Preço Ltda, R. Athanasio Rosa, 267, Nesta
Antonio Carlos de Almeida, R. Jorge Czerniewicz, 907, Nesta
Antonio Joaquim dos Reis, R. Roberto Ziemann, s/nr., Nesta
Arte Lage Jaraguá Ltda, R. Expedicionário C. Ferreira, 850, Nesta'
Aurea Loch, R. Levinus Krause, s/nr., Nesta
Auto Mecânica Burges Ltda, BR-280, Km 71, Nesta
Avelino Contabilidade Ltda, R. Pedro Avelino Fagundes, s/nr., Nesta
Bertoldo Hinsching-R. Ano Bom, Corupá - SC
Cia. Cota Ind. e Com. de Tecidos.' . R. Expedicionário Antonio, s/nr.; Nesta
Claudia Alves Pereira, R. Jorge Czerniewicz, 131, Nesta
Claudio Guimarães, Rio da Luz, s/nr., Nesta
Codejas Cia. de Desenv. de Jaraguä do Sul, R. 469, fundos Pq. Munic. de Eventos, Nesta
Com. de Tintas M.C. Ltda, R. Procópio G. de Oliveira, 1550, s. 12, Nesta
Edison Vieira Weber, R. Florianópolis, s/nr., Nesta
Edson Carlos Meister, R. Berta Weege, Nesta
Eliane Graffunder de Oliveira, R. Carla Rúbia Drosse, s/nr., Nesta
Eneias Valcir de Medeiros, R. Augusto Schwarz, Nesta
Extinsul Com. Assist. Técnica LT, R. Prof. Antonio E. Ayroso, 122, Nesta
Fernando Francisco Grin, R. Helmuth Hasen, 80, Nesta

'

Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. Ltda, R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, Nesta
Fonetec Telecom. e Informática Ltda, R. Procópio Gomes, 297, Nesta

'

Gerson Mathias, R. João Januário Ayroso, 1763, Nesta
Hilário Pauli, R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 145, Nesta
Idir Zacchi. B.. Abramo Pradi, 103, Nesta
Ilisandro Alves da Silveira e ou, R. Guilherme Bauer, s/nr., Schroeder - SC
Irani Bruch, R. 3 de Outubro, Nesta
leineu Arndt, Sto. Rio da Luz Vitória, Nesta
Irineu Bachmann, R. Joinville, Lot. Dalmar Valor Zonta, Nesta
Ivonei Dalpiaz, R. 368, Nesta ,

Janete Aparecida de Souza, R. Angelo Tancan, s/nr., Nesta
João Rodrigues dos Santos, Ponto de Táxi - Pç. Arthur Müller - Corupá - SC

Joaquim Alberto Domingos, R. Francisco Hruschka, 1125, Nesta
José Flor, R. Marcelino Zanella, s/nr., Schroeder - SC
Jundir Daufenbach, R. João Bertoli, Nesta
Lauder Ind. e Com. de Confecções Ltda, R. Exp. Antonio C. Ferreira, 1345, Nesta
Liarnar Com. de Material de Const., R. Roberto Ziemann, 3608, Nesta
Luciano Adilson da Silva, R. Antonio Bernardo Schmit, Nesta
Lucir Pedro Gabriel, Estrada Garibaldi, s/nr., Schroeder - SC
Ludial Móveis Ltda, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429, Nesta
Ludial Móveis Ltda, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429, Nesta
Luiz Antonio de Miranda, R. José Narloch, lote 181, Nesta
Mafalda Sanson Muller, R. José Brunner, 25, Apto. 103, Nesta

Máquinas Grassia Ltda, R. Max Wilhelm, 786 A, Nesta
Marcelino Atanasio da Costa, R. Reinoldo Rau, 166, Nesta
Marcia Aparecida Justen, R. Joinville, 2590, Nesta
Maria Edite Marques, R. Alberto Santos Dumont, 495, Nesta
Maria L. da Silva, Lot. Amamani, 554, Nesta
Miguel Afonso Pivotto, R. Bernardo Dornbusch, Nesta
Natalino Barbosa Pompeu, R·. Lot. Souza, Três Rios do Norte, Nesta
Nereomar José Martins, R. 799 - Emílio Gaedke, Nesta
Neri de Carvalho, R. Marcelo Barbi, 47, Vila Lenzi, Nesta
Nicocceli Com. Mat. Const. Ltda, R. Exp. Antonio Ferreira, 850, Nesta
Nilton Miche lson, R. Manoel Fco. da Costa, 1827, Nesta
Nova Transportes Ltda, R. Estoril, 180, Nesta
Osvaldo Maciel de Alvarenga, R. Três Rios do Norte, s/nr., Nesta
Panificadora Conf. Lanc: Primos P., R. 25 de Julho, s/nr., Nesta
Pedro Urbanski, R. Wolfgang Weege, 1110, Nesta
Piso Laje Materiais de Construção Ltda, R. Marin Stahl, s/nr., Nesta

Refrigeração Frigomaq Ltda, R. Pomerode, s/nr., Nesta
Roberto Carlos Cabral, Loteamento Santo Antõnio, s/nr., Nesta
Roberto Evaldo Petri, R. Irmão Leandro, 858, Nesta
Rose Mary Rosado, R. José Picolli, Lateral, Nesta
Roseeier Bruch, Rod. SC-416, Km 17, s/nr., Nesta
S & S Computer Rep. Sistemas, R. João Marcatto, 40, sI. '05/06/07, Nesta

Sergio Taques, R. Felipe Franzel, 52, Nesta
Serviços de Pinturas Grilo Ltda, R. da Abolição, '190, Nesta
Sesi Serviço de Alimentação, R. Prof. Marina Frutuoso, s/nr., Nesta
Supermercado Clemar Ltda, R.' José Narloch, s/nr., Nesta

Supermercado Garcia Ltda, R. Luiz Sarti, 1185, Nesta
Tecnopron Com. Distr. Ltda, R. Joinville, 249, sala 04, Nesta

Tecnopron Com. Distr. Ltda, R. Joinville, 249, sala 04, Nesta
Terezinha Maria Spezia, R. Angelo TorineIli, s/nr., Nesta .

Tingicolor Resinas Sintéticas Sul Ltda, R. Fritz Bartei, 727, Nesta
Tingicolpr Resinas Sintéticas Sul Ltda, R. Fritz Bartel:727, Nesta
Valdir Luiz Vicentin, Av. Getúlio Vargas, 41, Nesta
Vipa Alimentos Ltda, R. Luiz Sarti,.1 185, Nesta
Werner A. F. Viergutz & Cia Ltda, Rod. SC-416, Km 185, Nesta
Zelindro Palma, R. Duque de Caxias, 145, Schroeder - SC

Zonta Mat. de Construção Ltda, R. João Planinscheck, 205, Nesta
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur 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, 25 de março de 1998.

I1ton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho Okm

Ford K financiado bege 97

Fiàt Uno Mille preto 96

Blaser verde 96

Saara vermelha 96

Tempra Stile azul 95

UnoELX4p azul 95

Tipo preto 95

Pampa braco 94

Uno CSL completo prata 93

KadetGSI bordô 93

Escort prata 93

Voyage cmza 93

Kader azul 93

Kadet cinza 92

Versales 4 portas prata 92

Goi CL branco 92

Pampa preta 92

Gol prata 91

MonzaSLE azul 90

Fiat Uno CS bege met. 90

Escort XR3 azul 89

Escort L azul 88

Passat vilage vermelho 87

CB 450 Tr azul 87

Del Rey azul 87

Escort XR3 vermelho 86

Parati bege 86

Santana Quantum dourada 86

Premio bege 86

Uno branco 85

Santana cinza 85

Chevette azul 85

R ...a J«:»i�"ille �2 3573
F«:»�e(047)37�-9822

J�R�GuA DO SUL - SC

SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

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

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Compro carro batido ou com

reparos. Tratar 975-1100.

Vende-se Uno Mille Electronic
ano 95, preto, duas portas,

único dono. Valor R$
7.800,00. Tratar 372-1725.

Vende-se Uno Mille ie ano 96,
cor vinho, duas portas, com
13 mil km, única dona. Valor

R$ 8.500,00. Tratar 975-1100.

Vende-se Escort Hobby 1.0,
ano 94, em excelente estado,
aceito propostas. Valor R$
7.200,00. Tratar 371-9710.

Vende-se Omega Suprema
GLS, completo, teto solar,
motor 2.2, ano 94, gasolina.
Valor R$17mil. Tratar com
Edemilson no 975-1351 (res.)

ou 372-4401 (coml.).

Vende-se XT 600 (Yamaha)
ano 96, branca, com apenas
6.900 km. Valor R$ 6.500,00
(acompanha capacete Nolan,
importado, novo). Tratar
com sr. Henrique Walter,

372-1125.

. II

Vende-se Fusca, ótimo
estado, ano 75, motor

1.500cc, valor R$ 2.400,00.
Tratar com Giovani no 973-

5090 ou 372-4045.

Vende-se Chevette BL, ano
91, ótimo estado, único

dono, 18 mil km originais,
metálico. Tratar 372-1496.

Vende-se CBX Strada ano

97, vermelha, quitada.
Valor R$ 4.200,00, moto
em estado de Okm. Tratar

com sr. Henrique Walter no
372-1125.

Vende-se consórcio Regata,
Uno Mille SX, 50 meses,

não contemplado, 24
parcelas pagas de R$
272,26. Valor R$ 4 mil.

Contato 372-3088.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vende-se Fiat Palio ED 1.0,
quatro portas, grafite, ano 97.
Valor entrada R$ 6mil + 30 x

R$ 437,00, aceito troca por
carro de menor valor. Tratar

371-7000 com Eliana.

Vende-se consórcio

contemplado CG�125 Titan,
com 18 parcelas pagas, valor
R$I.500,00 + 32 x R$ 74,24.

Tratar 372-1125 com sr.

Henrique Walter.

Vende-se Kombi ano 82, por
R$ 3.500,00 e Fiorino ano 85

porR$ 2.500,00. Tratar 372-
2532.

Vende-se Parati ano 88 por
R$ 5.500,00. Tratar 372-2212. "

Vende-se Corcelll ano 81.
Tratar 371-2998.

Vende-se CBR-450 SR ano 89,
toda original, preto com

cinza, por R$ 5 mil. Tratar
9J3-5205 com Isidoro.

Vende-se Brasilia ano 79,
motor e lataria em bom

estado. Valor R$ 1.500,00,
tratar rua Francisco Ruska,

1420 com Alcides.

Vende-se Chevette SLE ano

89, gasolina, por R$ 5.300,00
ou R$ 4.500,00 + 3 x R$
400,00. Tratar 971-0443.

Vende-se Kombi ano 94,
gasolina; envidraçada por R$
.8.700,00 e moto Titan ano 94,

vermelha por R$ 2.300,00.
Tratar rua Francisco Ruska,

1164 - Ana Paula I.

Vende-se Kombi baú ano

91, forrada e com protetor
dianteiro, própria para

supermercado. Valor R$ 7

mil, tratar 372-3739.

Vende-se Kombi ano 77,
cor bege, por R4 1.650,00,
tratar rua Daniel Rumpel,
78 próx. Metal. Trapp.

Vende-se F-I000 ano 89,
cor cinza escura, com

motor novo, por R$
13.500,00, aceito carro até

R$ 8 mil. Tratar 371-4235..

Vende-se Corcel ano 73,
luxo, ótimo estado, por R$ ,

1.200,00. Tratar 392 -3055
ramal20.

Vende-se Fusca ano 79 por
R$ 2 mil e Fusca ano 74

por R$ 1.700,00. Tratar
379-1490.

Vende-se Del Rey ano 82,
cinza metálico ou troco por

máquina de costura

industrial. Valor R$
2.500,00. Tratar 975-1962

com Dirce.

Vende-se Monza SLE ano

89, gasolina, em ótimo

estado, por R$ 6.500,00.
Tratar 371-4665.

Vende-se Escort L, ano 91,
gasolina, por R$ 6 mil.

Tratar 371-7233.

Vende-se Chevette ano 73

por R$ 650,00.
Tratar em frente ao

Mercado Brasão.

'iii' 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 100mts. do Líder Club

Fone: (047) 975-2980

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

: fio AUTOPfÇAS :
I fio CORRflAS I

: fio ROLAMCNTOS :
: Rua: Barão do Rio Branco, 72 Jaraguä do Sul- SC I

L
Fone: 372-3675 Fax: 371-7157 .JI-_ ..._----------------

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consórcio

Breifkopf
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC
Fone: (047) 372-2527
http://www.breitkopf.com.br
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Regata Moto
$ua�dI(J/V:h1l

,* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
.

' ,

371-2999
C-100

CBX-200

CG Titan
R$ 65,03 R$ 74,89

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

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Paulo Alexandre R. Gumz e Rodolfo Kohlbach, jaraguaenses da gema,
debatendo quais as melhores estratégias que um solteiro deve adotar

durante as badalações da noite

N I V E R

Richard P. Hermann (28/3), Ivan Grutzmacher (29/3),
Rod�lfo Kohlbach (30/3), Katia Kohlbach Roslindo

(30/3), Jussane A. Marció (30/3), Tatielly Deglmann
(30/3), Marisete Dalri (1/4), Zaira M. de Farias (1/4)
e Deborah Barros (2/4).

- - - - - -- - - C , i'1
JOINVILLE
G.N.e. eine Mue/ler J: Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21h30 (sexta a domingo). 13h30, 17h15, 21 h (segunda
à quinta).
G.N.e. eine Mueller 2: Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado.
Horários: 15h, 17h, 19h, 21 h 15.
G.N.e. eine Mueller 3: Gênio Indomável.
Horários: 14h, 16h30.
_Melhor é Impossível.
Horários: 19h30, 22h·.

I BLUMENAU
eine Neumarkt J: Titanic.

I
Horários: 13h30, 17h, 20h30.
G.N.e. eine Neumarkt 2: Titanic.
Horários: 14h, 17h45, 21h30.

I G.N.e. eine Neumarkt 3: Melhor é Impossível.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 2Jh30.

I
G.N.e. eine Neumarkt 4: Gênio Indomável.
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
G.N.e. eine Neumarkt 5: Ou Tudo ou Nada.

I Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h. .

G.N.e. eine Neumarkt 6: Eu Sei o que Vocês Fizeramno Verão Passado.

Horários: 15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

I - Programação válida para o período de 27/3 a 2/4.

_ .. _ .. - ---.

I-r;liflm
CORRETORA DE SEGUROS

......

B
-

Rua Marina E
Frutuoso, 180 B

Fone/Fax: 372.3306 � •Jaraguá do .Sul • SC :5CADi

371-3633
Procópio Gomes, 481

Jaraguá do Sul, 27 de março de 1998 - CORREIO 00 POVO - 7

SEPULTURA
IgorCavalera (bateria), Andreas Kisser (guitarra) e Paulo Jr. (baixo)

já estão em estúdio gravando seu novo petardo, que ainda não tem

nome e deve sair na metade do ano pela gravadora Roadrunner. A
maior novidade na estrutura da banda é a inclusão de um vocalista

para o lugar de Max Cavalera, cujo nome vem sendo mantido em

segredo. "Por problemas contratuais ainda não podemos divulgar, mas
adiantamos que ele é estrangeiro. De todos os cantores que testamos,
foi quem mais se identificou e se entrosou com o estilo do Sepultura",
diz Paulo Jr. Andreas completa: "Ele vai dividir os vocais comigo. É
um cara que tem o perfil para trabalhar com a gente a longo prazo.
Deve ficar pelo menos uns dez anos com o Sepultura. E quem espera
umMax Cover vai quebrar a cara. O lance dele é totalmente diferente".
Max Cavalera era a força criadora do grupo, trazendo a maioria
das idéias. Agora, todo o peso das composições ficou com Andreas.
Ele comenta: "Fiz todas as letras. O disco não tem alterações em

termos de temática. Vamos continuar falando da miséria e dos

problemas do Brasil e do mundo. Uma das músicas que mais deve
causar impacto é Boicote, que tem como tema a greve da polícia.
Mostramos o lado humano do policial, aquele coitado mal
remunerado que sai nas ruas enfrentando o perigo e não tem tempo
nem de cuidar da família". (Paulo Cavalcanti)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulosmais vendidos: Titanic, Celine Dion (Let's Talk About

Love), Banda Eva (Ao Vivo) e Gala (Come lntoMy Life). Principal
lançamento: Richie Sambora (Undiscovered Soul),

GÊNIO INDOMÁVEL

.... _.

o Direção: Gus Van Sant.
o Elenco: RobinWilliams, Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver,
Stellan Skarsgard, Casey Affleck e Cole Hauser.
o Gênero: Drama.

.

o Duração: 126 mins.
SINOPSE

Ultra carismático. Totalmente rebelde. Estas são apenas algumas
•maneiras de descrever Will Hunting (Matt Damon). Nos primeiros

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. •
Mesmo assim, pode citar obscuros fatos históricos através de uma

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

A única coisa que esse excepcional, furioso jovem, pode fazer '.após 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 na vida.

.

J-. - - -- - - -_. - - -

B'ol.-ttiql.-te.
Leila DeV\ise

* Trajes Sociais e Sport
* Modi-nha

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

�.rI�

��
��
e-;etJ!Se 454f)

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

,
•

•

I

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

: Cep: 89251-590. Se preterir, :.
I para os tax: 371-1919 ou I
I 372-3363, aos cuidados I
I deste colunista. I
\. ..J

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) 311-3153
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8 - CORREIO DOPOVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

"A presença de Deus em nosso dia-a-dia"
o reformador Martinho

Lutero, disse certa vez: "Hoje
eu tenho que fazer tantas

coisas, que preciso ficar
orando no mínimo por três

horas, pedindo a ajuda de
Deus para conseguir fazer
tudo".
Durante uma conversa

com o pastor, uma pessoa
disse: "Quando eu levanto,já
tenho tantas coisas para fazer

que não dá nem tempo de
orar. À noite eu me deito com
tanto sono, que nem chego a

fazer a oração" .

Pergunto: Qual é a sua

situação? Está mais para

Lutero ou mais para aquela
pessoa?

Certa, vez, um caminhão
tinha escrito no pára-lamas,
a seguinte frase: "Amanhã..
ao acordar, Deus estará

comigo e se eu não acordar,
eu estarei com Êle". Esta

pode ser uma simples
sabedoria popular e por isso
mesmo tem um sentido

profundo.
E bom incluírmos Deus

em nosso dia-a-dia. Contar a
Deus tudo o que nos move, e
contar com Deus para tudo o

que fazemos. A pessoa que
vive com Deus, certamente

não estará livre de problemas,
mas com certeza os

enfrentará. com mais
serenidade.
Na oração; dizemos a

Deus aquilo que nós

desejamos e, ao mesmo

tempo, pedimos a Deus que
Êle nos ajude a aceitarmos a

Sua vontade. Estes dois

aspectos são inseparáveis.
Assim, pois, devo dizer que

pessoas que têm experiência
com Deus, Pode testemunhar
o que aqui escrevo. Deus é
muito fiel para conosco e não

nos desapontará.
Um abraço, Alba Piske

OIentro {tC (([ultura �lcmã
b-c JjaraBUzt b-o.�ul

Em virtude de imprevistos, o anunciado baile do Centro
de Cultura Alemã foi-transferido para o dia 29 de maio e

para a Recreativa Arweg. A animação continua sendo da
renomada Banda Bavária, e o início será às 22 horas. Aos
presentes será oferecido, após a meia-noite, um prato de
sanduíche e strudel. Os ingressos estarão à venda nos

próximos dias.
Não dá para perder este evento. Vá e divirta-se.

A música e o canto feiram uma das manifestações culturais
mais fortes emarcantes entre os imigrantes alemães. Muitos talvez
ainda se lembram quando seus pais, ao cair da tarde, cantavam
gostosas e alegres canções do folclore alemão. Pois bem, isto o

Centro de Cultura Alemã pretende reviver. Está-se organizando
um grupo de cantos populares e folclóricos. Se você está

interessado, não perca a oportunidade. Maiores informações
podem ser obtidas emnossa sede social ou pelos telefones abaixo.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR

Ferj e Projeto de História Oral
entidade do CENTRODE
ENSINOSUPERIOR, por
ocasião da entrega da

placa de agradecimento
no Projeto de História

Oral, intitulado For

mação Histárico-Cul
tural de Jaraguá do Sul,
cuja , comemoraçãoe-

Iaraguâ do Sul- Com
a chancela daprofessora
Carla Schreiner, presi
dente da Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense - Ferj -,

recebemos a foto abaixo

registrando ummomento

significativo, para a

aconteceu no Salão
Nobre da Ferj, no

último dia 5 de março
de 1998.
Na ·foto, o nosso

diretor recebe a placa
das mãos da coor

denadora e professora
Rose Vasel.

Informações sobre o Centro de Cultura Alemã e seus

eventos, cursos e programação, podem ser obtidos na sede
ou pelos telefones 372-9035 com Bethe e 372-1300 com Egon.

:SBREITHlln A cada R$1 0,00 em compras você gahha um cu om Certo Autorização/MJ nOO1/05/0130/97
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Janice Bueno

Hoje, dia '27,

quem
comemora

1'2 anos é o
Danilo.
Ele é filho de

. Domingos e

Silvia Lopes

•

•

•

•

•

..

•

•

•

•

•

•

•

•

16/3/98 - Alessandra Michele Dietrich

17/3/98 - Lucas Freiberger Dallagnolo

18/3/98 - Glaucia de Lima

18/3/98 - Mayara Corrêa

18/3/98 - Noara Aline Fosile

19/3/98 - Lucas da Silva Farias

19/3/98 - Jaqueline Borba

19/3/98 - Guilherme Gumz Felicioni

20/3/98 - Aline dos Santos da Silva

20/3/98 - Caroline Zarpelon Odorcick
... ��W1.

21/3/98 - Thalia Tatiane Becker .:.v���
.:_
....:.:.....':'

.._ �-'

••••••••••••••••••••••••••••••••••

o esperto Sidnei Júnior completou o 4°
aniversário no día 25/:3. Os pais Sidnei e Patrícia
Lopes, parentes e amigos desejam felicidades

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIDA ROTÁRIA

OS 40 anos do Florianópolis-Estreito
Florianópolis - No último dia

28/2/1998 transcorreu, em meio
de muita alegria, o 40° ano de

fundação do Rotary Club

Florianópolis-Estreito, um dos
rnais atuantes do Distrito 4650 e

do qual o nosso diretor se orgulha
de ser sócio honorário.

Em virtude de um sinistro na

sede social, as solenidades
comemorativas realizaram-se na

. Asderlic - Associação dos
Servidores do novo Distrito
Rodoviário com a

comparecência de convidados,
companheiros e esposas.

Na oportunidade, o rotariano

Ângelo Ribeiro produziu um

belíssimo trabalho retrospectivo
daquele longevo clube de serviço,
destacando o Rotary Club

Florianópolis, padrinho, e os

companheiros Arnoldo Suarez

Cúneo, João Eduardo Moritz e

Paulo Guimarães, das primeiras
reuniões no Clube 6 de Janeiro,
no Restaurante Rio-sulense, o

primeiro presidente Zeferino

Ângelo Piazza, os companheiros
fundadores, o patrocínio, em 64
da 5" Conferência do Distrito, o
patrocínio com os clubes de Lages
e Tubarão, da vinda à Capital de
estudantes ql)e se destacassem no

ano letivo (1977) para conhecer

Florianópolis - Terra de sol e mar

-, título sugerido pelo próprio
Ângelo, adotado pelo governo
municipal, a contribuição' do
clube na eleição do governador
Hélio Freitas e, em cujo período
(93/94) o clube era anfitrião da
34" Conferência Distrital, os

"companheiros que vêm dando o

melhor-de si visando assegurar a

evolução, a harmonia, o conceito,
o entendimento e o prestígio do
clube" .

Um trabalho de fôlego,
voltamos a repetir, que resgata a

memória desse notável clube

rotário, sendo por isso mesmo,
muito aplaudido ao final da

intervenção nos festejos. Parabéns
ao veterano Ângelo Ribeiro que
sempre encontra tempo para servir,
desinteressadamente, o clube
localizado no lado continental de

Florianópolis.
Foto 1 - A mesa diretora dos

trabalhos, o companheiro Ângelo
Ribeiro discursando, Tessa

Regina Freitas (e o pequerrucho
ao colo), Manoel Alfredo Barbosa

(sócio fundador) Paulo Roberto

May (presidente do clube) e João
Navegantes Pires (também sócio

fundador).
Foto 2 - Vista do painel

relativo aos companheiros do
clube, n o s dias de hoje,
ladeando-o, da esquerda para a

direita: a senhora Helenir
Tolentino Krobel, esposa do

companheiro Agenor Krobel,
governador do Distrito Rotário

4650, ano rotário 97/98. Este se

encontra ao lado direito do
mesmo painel. Atrás, no lado

esquerdo o companheiro e

governador (93/94) Hélio
Freitas e companheiro Paulo
Roberto May, presidente do
clube 97/98.

Foto 3 - Mostra a exrna.,

senhora Branca Eladi Freitas e

o esposo, companheiro Hélio
Freitas (governador do Distrito
4650, no ano rotário 93/94,
apresentando a todos os

presentes o título de

Companheiro "Paul Harris".
Este jornal sente-se honrado

em cumprimentar os valorosos

companheiros do Rotary Club

Florianópolis-Estreito pelos 40
anos de útil existência. Valeu,
companheiros!

Sexta-feira, 27 de março de 1998

TRÂNSITO: Rotary realizará palestra sobre o novo Código de Trânsito
brasileiro, com o deputado federal Paulo Gouvea da Costa, no dia 23 de

abril. Ele presidiu a comissão na Câmara dos Deputados sobre o código.

CONGRESSO ROTÁRIO: o Rotary Club de Guaramirim, através dos
companheiros Osnildo Bartel e Paulo Sérgio Veloso, participou do
Congresso Rotário, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente do
Rotary Internacional, Glen Kinross, e de rotarianos das três Américas. A
abertura do congresso foi feita pelo presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, representado pelo ministro da Justiça, Íris Resende.
Foi nós dias 19, 20 e 21 de março, onde discutiu-se temas como:

procedimento ético, moral e profissional do rotariano; crescimento do
Rotary noBrasil; crianças abandonadas no Brasil; analfabetismo no Brasil;
alimentação-educação, os pilares da paz; desequilíbrios sociais impedem
um melhor desenvolvimento; a saúde como um fator primordial para o

desenvolvimento dos povos e o fortalecimento das nações, um sonho
possível. Também Comunidade Solidária para as três Américas; crianças
abandonadas: um grande desafio; é hora de união, Comitê Interpaíses e

menos lágrimas e mais sorrisos.

As palestras foram proferidas por personalidades rotárias, como Paulo
Viriato daCosta, dr. Normann E.Borland - Prêmio Nobel da Paz -, ministro
Célio BOIja, dr. Adib Jatene, dra. Regina Célia Esteves (coordenadora
executiva do Programa Alfabetização Solidária), dr. Allyrio Cavallieri,
juiz-federal, LuisVicente Giay - ex-presidente do Rotary Internacional e
Glen Kinross, presidente do Rotary Internaçional. Uma das ênfases do RI
é a paz urbana, face à violência que cresce com osmiseráveis sem empregos
e sem-teto, sem saúde e sem pão, sem alfabetização e sem esperança.
Meninos e, adolescentes na droga, sem lar, prostituição e sem amor. °

provocante problema é a um só terrípo, estrutural e policial, político e

jurídico, social e econômico.
O Rotary, na sua vocação para o bem e no seu objetivo de servir, não
pode permanecer como mero expectador de um quadro doloroso e

ameaçador. É por isso que os Rotary Club's deverão se emparceirar e

acolher o desafio para seguir a boa trilha apontada por Glen.W. Kinross,
atual presidente do RI, de transformar o Rotary na consciência da
comunidade. Através de fóruns pela paz urbana venham juntar-se a esse

grandioso esforço, que é do País inteiro.

PALESTRA: o Re de Guaramirim, pelo companheiro Osnildo Bartei,
compareceu na EB São José (Rio Branco) e CE Alfredo Zimmermann

(Avaí) para esclarecer acerca da Portaria 02/98, da juíza da Comarca,
esclarecendo para os alunos e aos pais acerca da legislação de proteção
às crianças e adolescentes.

GOVERNADORES: estiveram presentes também no Rio de Janeiro, 0

governador do Distrito 4650, Agenor Krobel, e o ex-governador Rudi
Willech;, prestigiando e marcando presença no Congresso Rotário
realizado no Riocentro. 23 países estavam representados.

COMPANHEIRISMO: repercutiu positivamente a interclubes em São

José dos Pinhais, no espírito de nossos companheiros que, entusiasmados,
pretendem realizar outras confraternizações em clubes de outras cidades,
criando um clima de união e fraternidade.

COLÉGIO NOTARIAL E REGISTRAL E ASSOCIAÇÃO DOS
NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE SANTA CATARINA:
Osnildo BarteI, relações públicas do ColégioNotarial e Registral de Santa

Catarina, compareceu na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, esclarecendo a necessidade de Parecer e Laudo Ambiental Prévia
da Fatma para aprovação de loteamento e desmembramento. Também
esclarecer da necessidade de todasas entidades civis organizadas e poder
Público da Região do Vale do Itapocu, tornar a população consciente da

necessidade do cumprimento da Lei de Parcelamento do Solo com o

objetivo de regularizar os loteamentos clandestinos, além de procurar
conscientizar da importância do crescimento ordenado da região, evitando
assim, problemas futuros com cinturões de loteamentos clandestinos e

proliferando as favelas, uma vez que a Lei 6.766/79 veio para o bem

social,moral e jurídico, proporcionando ao menos favorecido, ter uma
farnília com propriedade devidamente escriturada e registrada no Registro
de Imóveis da Comarca, pois, somente é dono do imóvel quem tem a

escritura pública devidamente registrada, assim tendo segurança,
autenticidade, publicidade e eficáciajurídica.
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É rodeio? não não são os cursos e treino
Este final de semana,

o CTG Laço Jara
)s

lo guaense chegou a

lo confundir pessoas, tudo
A.
:0 por conta do movimento

�; que aconteceu na sede

o campestre. Realmente

foi de confundir mesmo,

) pois a s a tividade s

) iniciaram na sexta-feira,
io final da tarde, e só

laçador de todo lado,
uns a pé outros a cavalo

e outros até de carreta

salão para o curso de

Dança Gaúcha. Tudo

isto mais a gentileza de

sua presença fez esta

festa bonita e saudável.

Lembramos que, neste

final de semana,

acontecerá a última

etapa dos curso� de

Dança e Laço, dia 4 de

abril baile de formatura.

com o conjunto "Fogo
de Chão" e o segundo
treino de laço aberto ao

público.

ovr er arn . nosso

narrador "Tata" não se

entregou, mas teve que
molhar a palavra várias

vezes para narrar o

treino de laço que só

acabou no sábado de

madrugada. No sábado e

domingo, novamente boi
correndo na cancha para
o curso de Laço, e à

noite música gaúcha no

pararam domingo à

meia-noite. No treino de

Laço aberto ao público
na sexta-feira apareceu

X Rodeio Crioulo de Vaca Parada
o Piquete Herança Gaúcha, do patrão Adolfo H. L. QUa, promove nos

dias 4 e 5 de abril o X Rodeio Crioulo de Vaca Parada e Provas Funcionais.
O 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.

--- -

-�--�--
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

,--------------------,
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: para o Rodeio do �:
L
CTG�aç�Jaraguaense .i.J;_ _' _j

Baile gaúcho
o CTG Laço Jaraguaense promoverá, dia 4

de abril, baile gaúcho com formatura dos cursos de

Laço e Dança, com o conjunto "Fogo de Chão".

Ingresso antecipado: Demarchi Carnes, Smurfs
Lanches e Hobby Vídeo Locadora. Preço do

ingresso antecipado R$ 8,00 e no dia R$ 10,00.

InforflOações: 371-4547

Agenda gaúcha
28 e 29/março - Cavalgada do Clube dos Cavaleiros

4/abril- às 16 horas - Treino de laço no CTG Laço Jaraguaense
4/abril- Baile com "Fogo de Chão" no CTG Laço Jaraguaense
4 e S/abril - Rodeio Vaca Parada - Herança Gaúcha - Guaramirim
4 e S/abril- Primeira Festa Campeira - Amigos da Tradição - Joinville
201abril- Show DanteRamon Ledesma - ChurrascariaBuenas Tchê - Joinville

24/abril- às 19 horas - Treino de laço no CTG Laço Jaraguaense
8/maio - às 19 horas - Treino de laço no CTG Laço Jaraguaense
16 a 19 de abril- Rodeio - CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
14 a 17 de maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

Adriane Garcia

festejou o

aniversário

domingo (22)
durante �
intervalo da aula
de Laço. Adriane
é uma das
prendas que está
realizando o

curso de Laço no

CTG Laço
Jaraguaense.
Adriane, feliz
aniversário,
parabéns pelo
desempenho tio

curso e muito

obrigado por
embelezar a

.
cancha do CTG _

4 Laço Iaraguaense

"

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 1998
,.

10 anos s_��vindo·qualidade
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-527'5
JARAGUÁ DO SUL - SC
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írculo

Italiano
de Jaraguá do Sul

Ação entre amigos
No dia 13 de dezembro de 1997, pela loteria federal, foram sorteados e entregues prêmios

aos que colaboraram na construção da sede, sendo:
1 ° prêinio: n° 202 - Automóvel Fiesta - Gilmar A. Moretti
2° prêmio: n° 830 - TV 14" - Charles V. Kuehne
3° prêmio: n° 885 - Videocassete - Rafael Boeing
4° prêmio: n° 780 - Aparelho de som cl CD - Eggon J. da Silva

5° prêmio: n° 212 - Forno microondas - Zero Grau Com. Transp. Ltda.
Somente assim podemos prosseguir as obras no decorrer deste ano.

Programação de eventos 1998
27 de março
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.

18 de julho
VIII NOTTE ITALIANA
Festa italiana com atrações culturais,
baile animado por conjuntos
italianos e jantar com o tradicional

prato típico: polenta, macarrão,
galinha caipira, saladas e muito
vinho. Local: Parque Municipal de
Eventos - Pavilhões "A" e "B".

24 de abril
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.

28 de agosto,
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.
29 de maio
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e
vinho.

12 de setembro

JANTAR DANÇANTE
Local: Parque Municipal de Eventos
Pavilhão "A"
Horário: 19h30
Baile afiimado por um conjunto
italiano
Jantar: prato típico com polenta, macarrão,
galinha caipira, saladas e vinho.

26 de junho
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,macarrão,
galinha caipira, saladas e vinho.

2S de setembro
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.

30 de outubro
Local: Recreativa da Marisol
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.

27 de novembro
Local: Recreativa da Marisol
Encerramento das atividades do ano,
com jantar em comemoração ao 7°
aniversário do Círculo Italiano de

Jaraguä do Sul. Apresentação do
Coral e dos Gru pos de Dança
Folclórica.
Horário: 19h30
Jantar: prato típico com polenta,
macarrão, galinha caipira, saladas e

vinho.

Reflexão com música
o órgão Bohn existente na Igreja Evangélica

Luterana foi inaugurado no dia lOde agosto de
1,958. Durante 40 anos vêm sendo utilizado em
cultos e cerimônias religiosas. Recentemente o a

órgão foi restaurado totalmente.

A programação está 'aberta para todo público e

não haverá aplausos. Serão momentos de reflexão,
de um encontro de cada um consigo mesmo. A
coleta se destinará a cobrir parte dos gastos com a

restauração e manutenção do órgão.
Local: Igreja Evangélica Luterana - Centro
Data: 3 de abril de 1998 (sexta-feira)
Horário: 20 horas.

Organista: Ricardo Feldens

Participação especial:
* Cristine Marquardt - Violino
* Coral Evangélico Jaraguá

Fone: (047) 371-0091- Fone/Fax: (047) 371-0363
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
* Agora com estacionamento privativo

c o M E R C I o E IN DU S' T R I A B R,E I T H A U P T S/A
S é d e r Av. Getu4io Vargas, 268 - Jaraguá dº_Sul - SC. CGC-MP ng 84.429.8io/öOOl-58
F i 1 i a iss Jaragua do Sul - Guaramirim - sae Bento do Sul - Mafra - Jeinvi':1.1e

RELAT6RIO

BAlANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS

A T I-V O 31/12/97
C I R C U L A N T E RS
Caixa, Bancos, Clientes, Éstôques, Adian�
mentos, Outros Créditos, Desp. Exerc. Sego 23.918.099,00
�LIZ. LONGO PRAZO: Depósitos Judiciais 103.862,00
PERMANENTE: Investimentos e Imobilizado 5.651.769,00
ToTAL DO ATIVO ••••••••••••••••••••••••• 29.673.730,00

PAS S I V °
C I R C U L A N T E

7ornecedores, Obrigações Sociais e Tribu

tárias, Adiantament.os de Clientes e Obri-

gações Diversas 0 ••••••••••••••••••••••••

DA D I R E T O R I A

DEMONSTRAÇXO DE RESULTADO DOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS

D:6:BITOS
Devoluções e impostos. incidentes
s/ vendas, Custo das Mercadorias
Vendidas, Desp. c/ Vendas e Admi

nistrativas, Depreciações e Amo;
tizações, Resul.t. da Equivalên-
cia Patrimonial e Result. Exerc.

31/12/96
RS

22.045.600,00
98.029,00

4.884.279,00
27.02.7.908,00

31/12/97
R$

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estautárias, temos a satisfação de apresentar a V. �as., o Balanço Patrimonial e a�D!
monstraf;1 öes F·inanceiras relativas ao exercicio. socia.l encerrado em 31/12/97, as quais, :foram audi tadas pe;La. Audit - Auditores Independentes ,

S/C. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para prestar as in:formaç,ões que julgarem necessárias. A Diretoria.

31/12/96
RS

106.162.582,00 104 .J62.8l4.QQ

EIXGlVEL LONGO PRAZO: Inst. Finance1i.ras
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS'

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social, Resetias de Capitai, Re

servas de Lucros e Lucros Acumulados'
TOTAL DO PASSIVO ••••••••••.••••••••••

9.770.202,00 9.517.764,00 C R :6: D I TOS
•

74.461,00 Vendas, Presto de Serviços, Re--
879.649,00 900.010,00 ceitas Finac. Liquidas, Result.

da Equivalência Patrimonial e

Resultado Não Operacional •••••• 106.162.582,00
19.023.879,00 16.535.6734°0

673 730 00 O 908 00 Jaraguá do Sul (�C), 31 de dezembro de 1997.29. • , 27. 27. ,
�

Hans Breithaupt - CPF 009961579-12, Bruno Breithaupt - CPF 093095869-15
Roberto Breithaupt - CPF 216587579-04 Carmen P. Breithaupt - CPF 180074909-06

Adolar Lueders � Gerente Contábil/Financeiro. TC - CRC-SC. ng 4.351 - CPF 006286209-00

D i r e t o r e s

104.362.814,QQ
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A taxa de mortes por aids caiu 75% nos Estados Unidos entre 1994 e 1997, graças aos

novos "coquetéis de drogas" usados contra a doença. Cientistas avisam, no entanto, que
os efeitos a longo prazo desses "coquetéis" ainda é uma incógnita. O grande sucesso

dos coquetéis está sendo atribuído a um conjunto de drogas conhecidas como
"inibidoras de protease". Também diminuiu a incidência de algumas infecções

oportunistas que normalmente acompanham a aids, como tuberculose e pneumonia.
Especialistas lembram, porém, que a terapia do "coquetel de drogas" não elimina o HIV
do organismo, e que seus custos são altos, chegando, nos EUA, a,US$12 mil ao ano.

cidade ganha mais uma

siribuidora de bebidas a partir de
je. O ato inaugural da
'slribuidora de Bebidas

r--------------F;�---------------I
r

. I
Em altíssimo.estilo, no I
próximo dia 18 de abril, I

t· trocarão alianças na Igreja :
I
I
I
I
I
I
,
,

I
. movimentará o salão nobre do I

I
I

Alessandra é filha de Orlando I
I
I
I
I
I

Oselame Guenther
Ó I

L �

Nossa Senhora das Graças
(Barra do Rio Cerro), dra.
Alessandra e dr. Fernando.

Após a cerimônia. religiosa,
concorrida recepção

Clube Atlético Baependi.

Luiz Pradi (in memoriam) e
\

Ivete Lombardi, e Fernando é

filho de Alfredo e Zilda Inês
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Associação Comercial abre inscrições
para cursos supletivos em Guaramirim l

Guaramirim - A Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

Guaramirim) iniciou orece
bimento de pré-inscrições
de pessoas interessadas em
participar dos cursos de
ensino supletivo de 10 e 20

graus, no Município. O pre
sidente da Aciag, Adriano
Zimmermann, informou que
está confirmado o funcio
namento dos cursos na ci
dade, como extensão do
CEA (Centro de Educação
de Adultos) de Jaraguá do
Sul. As pré-inscrições de
verão ser feitas até o dia 3
de abril.

Zimmermann disse que,
desde 1996, a entidade em
presarial vem trabalhando
para conseguir o funciona
mento dos cursos, com o

objetivo de dar condições
de desenvolvimento pessoal
e profissional aos. funcionári
os das empresas e a popu
lação em geral. Segundo
ele, a nova realidade impos
ta pela globalização exige

-----------�---------------------

Cursos de 7 o e 20 graus funcionarão como extensão do Centro de

Educação de Adultos de Jaraguá do Sul

empresas mais competitivas
e funcionários qualificados.

Ele lembrou que, naque
le ano, a Aciag lnstltulu o

Projeto Educação como

uma das propostas de tra
balho da entidade, pre
conizando a busca de ol
ternativas que oportunizas
sem o ensino justamente
para os trabalhadores, e
também para a comu

nidade em geral. A Aciag
conta com o apoio da
Prefeitura nesta lnlctottvo.
através da Secretaria de

Educação.
- Os cursos conseguidos

através do CEA atenderão

perfeitamente à ne

cessidade dos funcionários
das empresas, porque per
mitirão o compatibilização
dos horários de estudo com
os turnos de trabalho nas

empresas - destacou Zim
mermann.

A Aciag já enviou ofícios
para as empresas filiadas,
solicitando que as pré-ins
crições sejam providencia-

Incentivo: Zimmermann acredita que os cursos terão muita procura
das. Para tanto, as empre- fones ou endereços para verificação dessa dernon
sos deverão encaminhar as contatos. da, que serão tomadas as

listas contendo os nomes e Zimmermann disse que é outras providências para o

grau de escolaridade dos importante a manifestação funcionamento dos cursos,

funcionários interessados dos interessados neste rno- como a definição de um

nos cursos, além de tele- mento, porque é a partir da local.

Grupo de Bálneário Camboriú

.

mostrará espetáculo em JS
Jaraguá do Sul - A

Companhia Teatral
Luzes da Ribalta, de
Balneário Camboriú,
fará duos apresen
tações da peça
"Sonhar é viver",
produzida por Sebás
tian Vieira, nos dias 4
e 5 de abril, ãs 20 ho-
'ras, no Teatro da Scar
(Sociedade Cultura

Artística). O espe
táculo faz parte de
um roteiro de apre
sentações que a

companhia está de
senvolvendo no Esta
do. O ingresso custa
RS 10,00.

- O objetivo é uni
camente despertar o
interesse pela cultura,
que tanto faz falta nos

dias de hoje - diz o ator e
diretor da peça Sebástian
Vieira.

Segundo ele, o espe
táculo é uma comédia

musical, que relata a

história de um grupo de jo
vens da década de 60, na
busca da concretização
dos sonhos. O elenco é for-

modo basicamente
por atores recrutados
na regiöo de Bal
neário Camboriú.
Sebástian disse

que o trabalho iniciou
em abril do ano pas
sado, com o apoio da
Secretaria de Cultura
de Balneário Cambo
rlú. e já foi levado
para Florianópolis,
Blumenau e Brusque.
A intenção agora, se
gundo ele, é levar a

peça para diversas ci
dades.

A companhia pre
tende incontivar o

público a assistir ao

espetáculo, conce
dendo algumas faci
lidades. As primeiras
50 pessoas que com

parecerem ao teatro, pa
garão somente a metade
do preço do ingresso. Os
estudantes terão direito ao
mesmo desconto.

Sesi faz amplioção do
Centro de Atividades
Jaraguá do Sul - A

Construtora Sul Norte,
de Blumenau, já está
executando as obras de
reformas e ampliação
do Centro de Ati
vidades do Sesi (Serviço
Social da Indústria),
"Com mais espaço físi
co serâ possível prestar
melhores serviços à co-

.

munidade", destacou o

coordenador Leônidas
Nora. O investimento na

execução das obras
será de RS 230 mil.

-

O coordenador infor-.
mou quê uma das
novidades que o Sesi
deverá oferecer será a

instalação do Centro
de Fisioterapia, que
atenderá os traba
lhadores' da região,
com serviços especia
lizados de recuperação

de lesôes musculares e

neurológicas. Estão pre
vistas também a insta

lação do programa de
saúde ocupacional e

ampliação da presta
ção de serviços odon

tológicos.
- Esta é a primeira re

forma abrangente feita
no Centro de Atividades,
desde que o Sesi entrou
em funcionamento no

Município, há 25 anos -,

lembrou Nora.

Segundo ele, as obras
estão causando algum
transtorno, mas sem

prejuízo no atendimento
à população, "Mas vale
o sacrifício temporária,
porque as condiçôes de

trabalho e funcionamen
to do Centro de Ati
vidades ficarão me

lhores". ressaltou.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'S Ordem auxiliadora evangélica
n completa 20 anos de fundação

Jaraguá do Sul - Os lute

ranos da IECLB (Igreja
tvangélica de Confissão
luterana no Brasil) comemo
raram segunda-feira (23) o
"!!aniversário de fundação
da Oase Comunal (Ordem
Auxiliadora das senhoros

tvangélicas). A entidade
coordena as ações de 13

grupos de voluntárias lute
ranos de quatro paróquias
da congregação no Municí
pio. Foi celebrado culto na

Paróquia Apóstolo Pedro,
no Centro, seguido de café,
contando com as pre
senças de representantes
das 13 entidades filiadas.
O pastor Egberto.

Sohwanz, fundador da en

fldade em março de 1978,
disse que a Oase Comunal
tem como objetivo unificar
o trabalho das voluntárias.

m

as

10

::>5,
Im

------�--------------------------

Entidade orienta as ações de 73 grupos de voluntárias da Igreja Evangélica de-
Confissão Luterana no Brasil

Na época, Schwanz traba
lhava na igreja do Centro.
Atualmente, responde pela
Paróquia da Barra do Rio
Cerro.

A presidente da Oase'
Comunal, Glacilda Horn
burg Schramm, disse que o '

trabalho prestado pelas
voluntárias luteranas acon
tece de várias formas: de
campanhas assistenciais à
atividades educativas e

comunitárias. Freqüente
mente são desenvolvidas

ações de apoio à famnias
carentes, através de cam

panhas para a arre

cadação de donativos,
em agasalhos e al1mentos.
Mais de 200 mulheres lute
ranos prestam serviços vo

luntários através da Oase,
no Município.

Segundo a presidente, a

atuação da Oase geral
mente é supervisionada
pelos pastores luteranos.
Glacilda garantiu que "o

serviço das voluntárias é
desprovido de quaisquer
preconceitos raciais ou re

ligiosos", destacando, por
exemplo, que freqüente
mente ocorrem intercâm
bios com'a comunidade
católica local. "Sempre em

harmonia, pois nosso beus
é um só", argumentou.

Ela atribui muita im

portância ao trabalho con
junto com outros entidades
e empresas locais. Segun
do Glacilda, a atuação da
Oase este ano estará dirigi
da principalmente ao

apoio à infância. Uma das
propostas é à implantação
do Banco de Leite, no Hos
pital e Maternidade Jara-

Inscrições para bolsas
de estudo terminam hoje
Jaraguá do Sul - A Secre

taria de Educação encerra

) hoje as inscrições de alunos
interessados em bolsas de
estudo, para cursos do 3°
Grau. A secretaria destinou
este ano 350 UPM's (Uni-

e (jade Padrão Municipal)
,- poro a concessão de bolsas

J- de estudo. O auxílio só é

e concedido para alunos que
freqüentam os cursos de

e
quatro instituições de ensino

I- superior de Jaraguá do Sul
,- (no caso a Fundação Edu
cacional Regional Jara-

1- guaense), Blumenau e Join

:J ville.
No ano passado, a se

cretaria investiu RS 191 mil na
execução do programa,
beneficiando 170 estu-

, dantes. O número deverá
aumentar em 1998. "O pro-

grama atende somente aos
. estudantes que realmente
necessitam do benefício",
enfatizou a secretária de

Educação, Isaura da Silvei
ra.

Ela lembrou que, para
receber o ouxíllo. eles de
verão apresentar documen
tos que comprovem a ren

da pessoal e familiar. Os
alunos que já contam com

ouxíllos de empresas, não
serão atendidos. Isaura
destacou que o auxílio é
concedido até no máximo
50% do valor da mensali
dade, conforme a carência
do aluno.

Na opinião dela, isto faz
com que o estudante valo
rize mais o benefício, além
de oportunizar o atendi
mento de um número maior

de alunos. Como contra
partida do benefício rece

bido, o aluno contemplado
toróo prestação de serviços
comunitários durante oito
horas por mês. Uma comis
são estará definindo a

relação
BOLSA DE TRABALHO - A

secretária Isaura da Silveira
marcou para terça-feira
(31), às 19h30, na sede do
Sindicato do Vestuário, re
união com os alunos aten
didos pela Bolsa de Traba
lho, juntamente com os pais
ou responsáveis pelos mes

mos. Na reunião serão ofi
cializados os contratos de
atendimento aos' alunos,
bem como serão discutidas
as obrigações dos alunos
beneficiados pelo progra
ma.

guá. Nas próximas se

manas as voluntárias es

tarão iniciando contatos
com empresas locais, em
busca de apoio financeiro

para a compra de geladei
ras, freezer's e demais equi
pamentos necessários ao

funcionamento do Banco
de Leite.

Glacilda destacou o tra
balho do grupo de vo

luntárias que atua no Hos
pital e Maternidade Jara

guá, no apoio aos doentes,
e disse que as campanhas
de distribuição de roupas e

agasalhos para famílias
carentes - tarefa realizada

pela Oase, anualmente,
está sendo aperfeiçoada.
Ela citou como exemplo a

distribuição de roupas que
ocorreu na semana passa
da na Vila LenzL quando

.

foram cobradas pequenas
quantias por peça, com
valores que variavam de RS
0,50 a 5,00 a unidade.

- Percebemos que as

pessoas ficaram mais satis
feitas ao poderem escolher
as roupas e que as famnias
valorizam mais os donativos,
quando podem pagar pelo
que recebem =, disse Glacil
.da.

DOAÇÃO - O campeão
mundial de Jet Sky,
Alessander tenzt, compare
ceu ao culto de aniversário
celebrado na Paróquia

. São Pedro, no início da se

mana, quando fez a

doação de duas cadeiras
de rodas para a Oase. A
entidade vai utilizar as ca
deiras no trabalho assisten
cial que realiza em apoio
a deficientes físicos.

NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Com a entrada em vigor do novo

Código de Trânsito Brasileiro,
Ocorrida em 22 de janeiro de 1998, o
Brasil busca sair da condição de líder
mundial de acidentes de trânsito,
ostentandoo triste e assustador recorde
de 27 milmortes por ano.Muito mais

rigoroso do que o anterior - datado de
1996 -, o novo código impõemultas e
penalidades mais pesadas às várias

infrações. Mais importante do que
isso, no entanto, é que transforma em
"crime" o que, antes, era considerado

apenas "contravenção".
Conheça nas próximas edições

um pouco mais do Código de

Trânsito Brasileiro. As infrações
foram divididas em gravíssimas,
graves, médias e. leves, cada uma

com uma determinada pontuação -

respectivamente 7, 5, 4 e 3 pontos ..
Qualquermotorista que, no período
de um ano, cometer infrações que,
somadas atinjam 20 pontos ou mais,
terá a Carteira de Habilitação
cassada e o direito de dirigir
suspenso por tempo indeterminado.
Além disso, terá de se submeter a

um curso de reciclagem no trânsito.
Com o novo código, o Brasil espera
tomar mais humano o trânsito nas

ruas e estradas.

Desde 1975

.Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Si!va, 90
1 Q andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197 Fone/Fax: 371-7788

Email: garcia@netuno.com.br

INGLÊS

·WISDOM,'. .

CONVERSAÇÁe>

Sobre o Curso
* 95% do tempo de aula é conversação
* O curso é preparatório pará o vestibular
* Turma de no máximo 6 alunos, ou aulasjndividuais
* Curso de imersão nos Estados Unidos de 1,2 ou 3 meses

* O curso inicia-se quando você quiser
* Inglês para.crianças a partir de 8 anos

Temos também curso de Espanhol

�ãäU.•
* Professores especializados
* Revolucionário método de Aprendizagem

Sobre a Escola
* Salas amplas, equipadas com cadeiras especiais e

ar condicionado
* Sala de áudio

Aula Demonstrativa Grátis

Rua Ângelo Schiochet, 118 (continuação da Reinoldo Rau) - Iaraguâ do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-7665
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Jaraguá do Sul identifica mais
.otrtco focos do aedes aegypti

Jaraguá do Sul - Mais cin
co focos do mosquito cedes
cegypti foram identificados
na Cidade, elevando para
dez o número registrado este
ano. A existência do mosqui
to transmissor da dengue foi
constatada por técnicos da
Fundação Nacional de
Saúde e da Vigilância Sani-

.

tório. que já percorreram 1,5
mil residências no Município.
Os focos foram encontrados

,

nas ruas Bernardo Grubba,
Epitácio Pessoa e Cláudio
May. Esta situação preocupa
a Secretaria de Saúde,
embora até eigora nenhum
caso da doença tenha sido
notificado na cidade, e mes

mo no Estado.
A secretária de Saúde,

Nanci Zimmermann, desta
cou que é importante que
a população evite deixar
vasos, latas, pneus e vasi
lhames de outros tipos com
água parada, pois isto dá
ao mosquito aedes aegypti
as condições para a re

produçöo. Ela recomendou
que os estabelecimentos
como as borracharias e as

empresas de transporte,

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

Vigilância Sanitária apela para que população evite deixar água parada,
ambiente propício pàra Q proliferação do mosquito da dengue

dediquem atenção espe
cial em relação ao assunto,
evitando deixar pneus joga
dos nestas condições.

- Esta é uma tarefa que
deve ter a participação de
todos,' desde escolas até
ossocloçöes de moradores,
enfim de todc a popu
lação, desde.o Centro até
os bairros - destacou Nanci.

Segundo Nanci, a secre

taria já colocou quatro fun
cionários e dois veículos à
disposição da Fundação
Nacional de Saúde, para
auxiliar na tarefa de pre
venção e combateao mos

quito. Ela explicou que este
é um trabalho metódico,
que exige conhecimento
específico e que precisa ser

desenvolvido semanal
mente, através dos 127 pos
tos de controle já instalados
em várias partes da cidade.
No ano passado, a cidade
teve três focos detectados,
todos eliminados.

A localização de focos
do rrtosqulto aedes aegypti
não ocorre somente em

Jaraguá do Sul. Em outras
cidades da região Norte, a

A falta de Informação continuo
campeando os lares jaraguaenses. A mania
de colocar uma garrafa d'água em cima
do medidor de energia elétrica é a

comprovação disso.
Muita gente ccredlto que a garrafa pode

alterar a rotação do disco do medidor, que
gira acionado por eletromagnetismo.

É muita simplicidade poro uma coisa mais
complexa, que exigiu anos de estudos de

ençenhelros e técnicos.
Se funcionasse, a Celesc já estaria

tomando alguma providência.

existência do mosquito
transmissor da dengue tam
bém ficou confirmada,
como Pomerode, onde fo
ram localizados 20 focos, e
Joinville, onde cerca de 600

. já foram constatados.
Os sintomas da dengue

confundem-se com os da

gripe, com febre, dores de
cabeça e dores musculares.
Em' casos avançados sur

gem manchas no corpo.
MALÁRIA - Os técnicos

daVigilância Sanitária iden
tificaram recentemente um

caso de malária em Jara

guá do Sul. O paciente con
taminado é um empregado
rural de um bananal na Tifo
Javali, na região do .Rio Cer
ro II, que veio do Estado do
Pará. Ele chegou ao Municí
pio em dezembro, mas, no
atendimento médico que
lhe foi prestado, ficou es

clarecido que já havia con
traído malária quando ain
da se encontrava no outro
Estado. A Fundação Nacio
nal de Saúde teve que
adotar diversas providên
cias para evitar a propa
gação da doença. Todos os

Joroguó do Sul reCebe
menos recursos do SUS
Jaraguá do Sul - O re

passe mensal de recursos do
SUS (Sistema Único de

Saúde) ao Município di
minuirá em cerca de RS 60
mil a partir do próximo mês.
Com o corte, a verba desti
nada à Secretaria de
Saúde, que era de RS 380
mil, ficará reduzida para RS
320 mil por mês. A redução
é decorrente do redimen
sionamento que o Ministério
da Saúde está fazendo na

liberação de recursos, bus
cando contemplar as

ações básicas de saúde
público,

A preocupação com a

redução da verbamensal do
SUS foi manifestada durante
a semana pelo prefeito Ge
raldo Werninghaus (PFL), que
mostrou-se inconformado
com a situação.

- 'Esse tipo de procedi
mento é inadmissível para
com um município como

Jaraguá do Sul, que só de tondo os gastos que a od
CPMF arrecada cerca de ministração realiza com a

RS 1 milhão por mês - argu- saúde, que é uma prlo
mentou o prefeito. ridade, mas sim o corte que

Werninghaus disse que o o governo federei está ta

impacto sobre as verbas zendo", frisou o prefeito.
destinadas pelo SUS ao Ele também criticou o que
Município será da ordem considera uma disparidade
de 17%. "Nós não sabemos no tratamento concedido
como faremos pare repor pelo governo aos municípios,
esses recursos", afirmou, dizendo que "gostaria de
lembrando que o governo saber quanto Florianópolis
estadual não destina recur- estará recebendo".
sos para a saúde - com ex- A secretária da Saúde,
ceção do fornecimento de Nanci Zimmermann, disse
medicamentos básicos - - que ainda não é possível
sendo apenas repassador antecipar quais as conse
dos recursos. provenientes qüências que a redução de
do Sistema Único de verbas terá sobre o atendi-
Saúde. mento à saúde pública no

Segundo Werninghaus, Município. Mas admitiu que
a Prefeitura já vinha desti- os reflexos existirão. "Vamos
nando recursos mais do ter que restringir os gastos",
que estava previsto para a disse.A Secretaria de Saúde
saúde pública, com gastos faz o atendimento à popu
superiores aos 10% dos re- loção através de uma rede
cursos municipais orçados. de postos de serviços dis
"Nós não estornos lamen- tribuídos pela cidade.
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Jaraguá do Sul - A
Prefeitura vai adaptar o a

tuai prédio do Museu do Ex
pedicionário, no Centro,
para transformá-lo em ter
minal rodoviário urbano, O

projeto, que deverá ser ini
ciado em maio, com prazo
de conclusão previsto para
o dia 25 de julho, foi apre
sentado pelo secretário de
Planejamento, Irineu Pa ...

sold. no última terça-feira
(24), As obras estão orça
das em RS 300 mil. O Museu
do Expedicionário, que fun
ciona no local, será trans
ferido para a antiga sede
da Prefeitura,

O projeto prevê a cons

trução de oito vagas para
estacionamento de ônibus
e a execução de obras

paisagísticas na praça, A
cobertura de proteção
para os passageiros, com
1,4 mil metros quadrados,
deverá abranger todo o

prédio, "Foi a saída encon
trada para não alterar as
características do prédio,
que pertence ao Pa
trimônio Histórico do Municí
pio", justificou a arquiteta
Suzana de Souza, da Se
cretaria de Planejamento,
acrescentando que parte
da proteção será de cha
pas de policarbonato e o

restante em armação

Empr�sCl fC)rrl���
sc>br� SiTUClÇÖC>
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Reuniões de associação de moradores nos próximos dias: i Projeto está orçado em R$ 300 mil e deverá ser entregue à
, Associação de moradores do Bairro Três Rios do Norte, no i I

- ",

d M
",

aia 28 de março, sábado, na Escola Max Schubert, às 16 horas,' I poou açao no amversano o uructoio
, Associação de Moradores do Bairro Ilha dá Figueira, no dia i

li de março� ter�a-feira, às 19h30, na ESC?la Es.!adu�1 Lylian ,Ayroso, I
, Assocloçöo de Moradores do Bairro Soo LUIS, no die 1 de �

lo abril; quarta-feira, às 19h30, na sede da associação, �
Neste domingo, 29 de março, grande tomeio de Mebol de areia I

hkInHI, promoção'da Associação de Moradores dos bainos Vila Lenzi �
eNova B1'CJSI1ia,na área de Lazer daViIa Lenzi,Haverá troféu emedalhas �
para os três primei� colocados, e sorteio de brindes entre as crianças I
�esentes, Havera completo serviço de bar e cozinha, e toda a f
comunidade está convidada a se divertir e torcer pela garotada, I

�
No último sábado, aconteceu reunião da Associação de I

Moradoras do Bairro Baependi. Na oportunidade, foi aprovado o �
estatuto da entidade, e eleita a primeira diretoria, O presidente �
eleito, foi o sr Fél,ix Jankovski. Para iniciar os trabalhos, serão ouvidos I
os moradores sobre problemas no bairro e para definição de i
hOrários para as reuniões e assembléias, ii
Motoristas estão intrigados com a situação da rua da antiga I

Max Wilhelm,Várias hipóteses estão sendo cogitadas sobre o que [
econteceu com o asfalto daquela rua, Teria sido um material �
experimental? Ou novo técnica de redução de velocidade? Ou �
!oi incompetência de quem efetuou o serviço? ,
Ironias à parte, isso não é serviço que se apresente, o remendo %

ficou pior do que o buraco, pois pelo menos antes tínhamos a [
esperança de que seria arrumado, i

ii
No próximo mês de abril, o Bairro São Luís, em parceria com a I

Secretaria da Saúde, através da divisão de Vigilância Sanitária, J
estão preparando .urno limpeza geral no bairro, fazendo parte da �
campanha de desratização, Várias reuniões já foram realizadas e t
outras ainda acontecerão, como preparação ao dia "DU, para I
os ratos, Participem ativamente, Cada um fazendo a sua parte �
icaremos livres destes impostores, f

f
Outro assunto que veio à tona ultimamente é a presença do i

mosquito transmissor da dengue em nossa cidade, Precísornos]
ações urgentes para desboncö-ío antes que se instale em definitivo f
em nossa cidade, Esta forma de programa de desratização, só I
que bem mais acelerada, poderia ser usada para combater o !
mosquito, Não podemos esperar que os primeiros casos da doença �
suqam, como aconteceu com a leptospirose, [

��
�

Esta coluna tem comoobjetivodivulgar os trabalhos, reivindicações [
e reclamações dos moradores, bem como críticas e agradecimentos I
aos órgãos públiCOS nos três níveis e apresentar sugestões, �

Está funcionando em

Jaraguá do Sul a Venal, em
presa especializada em

fornecer informações sobre
imóveis, A central de infor
mações da Venal orienta
tanto sobre locações quan
to poro vendas, esclarecen
do sobre os seguintes itens:

- Terrenos residenciais,
Comerciais e rurais; casas;
salas comerciais; chácaras;
galpões; apartamentos pron
tos; apartamentos em cons

trução,
Qual o objetivo daVenal?
Facilitar o acesso dos cli

entes via fax, telefone, Cor
reios ou mesmo verbal
mente, às informações ca

dastradas em nossos bancos
de dados, juntamente com
a sua respectiva imobiliária,
e telefone, responsável pe
las opções de vendas dos
mesmos,

Como consultar a Ve
nal?

O cliente solicita uma

ou mais das característi
cas do imóvel que dese

ja comprar ou alugar, po
dendo ser por-localiza
ção, número de quartos,
valores, bairros, ruas, ci
dades e outras,

Através da Central de
Dados, o cliente conse

gue, numa única consul
ta telefõnica, todos os

dados possíveis sobre os

imóveis que possam inte
ressar e sobre os respecti-
vos valores,

Algumas vantagens da
Venal para:

O CLIENTE - Atual-
mente, para se conseçuír
.ter acesso a estas infor

mações, o cliente tem que
percorrer todas ou quase
todas as imobiliárias, o que

Edson Junkes/CP

Confirmado: secretório Pasoldexamina oprojeto do.ferminal

metálica,
- O uso do pollcorbonoto

vai permitir a entrada da luz
natural no terminal e boa

ventilação - completou a

arquiteta, O prédio terá es

paços para barbearia,
banca de revistas, guichês
e sanitários, Na parte exter
na, em frente ao prédio, a
secretaria pretende instalar
quiosques para café e sor

veteria,
Para o secretário, a cons

trução do' terminal faz parte
de uma série de estudos que
estão sendo elaborados,
desde o ano passado, para
"melhorar" as condições de
funcionamento do trans

porte coletivo urbano, Ele
garantiu também que outras
providências estão previstas
dentro do projeto,

SOCIAL - Na opinião de
Pasold, as melhorias previs
tas para a Praça dos Expe
dicionários contribuirão
também para atenuar as

constantes reclamações
contra o "mau uso" do 10-
cal, afastando os freqüentes
problemas registrados,
como a prostltulçóo. "Que
remos resgatar o uso da

praça, onde as pessoas pos
sam ter uma boa área de
lazer e convivência", disse,

Segundo Pasold, com a

instalação do terminal,
será desativado o ponto
de embarque e desem

barque de passageiros que
funciona em frente à
praça, junto ao prédio da

antiga estação ferroviária,
inclusive com a retirada do
canteiro que existe,

infc>rmClçö�s
d�

. - .

Imc)'V�ls
dó corretor, desconhecer
a existência da imobiliária
ou mesmo o número do
telefone ou de não ter o
imóvel desejado,

A IMOBILIÁRIA - Hoje,
pela grande quantidade
de imóveis que existem
para vendas ou locações,
se torna quase' impossível
poro as imobiliárias anun
ciarem semanalmente to
dos os imóveis que estão
para negociações, em

propagandas, devido ao

custo ou mesmo pelo es

paço que ocupam nos jor
nais, com esta central, os
imóveis poderão ser con

Proprietários da Venal Sandro M. sultados diariamente pe
Poffo e Janefe M. Lorenz; los clientes, sendo assim

mais uma forma de pro
paganda, só que via com

putador,
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL -

Terá que fornecer a opção

muitas vezes se torna difícil,
cansativo, demorado, seja
por falta de tempo, de esta
cionamento, pela ausência

de venda ou locação exclu
siva, o que é obrigatório pe
rante a associação das imo
biliárias, para somente uma

imobiliária cadastrada na

Venal, só que este imóvel
poderá ser negociado em

outra imobiliária, pois as

mesmas também terão a

cesso a esta central, forman
do assim uma parceria entre
as mesmas. Com isto o seu

imóvel terá maiores opor
tunidades de negociação e

ser consultado diariamente,
A VENAL QUER ESTAR JUN

TO COM VOCÊ, CLIENTE,
PROPRIETÁRIO E IMOBI
LIÁRIAS PARA MELHOR
ATENDÊ-LOS,

A VENAL - Central de in
formações de imóveis tem
seu escritório na Av. Mare
chal Deodoro da Fonseca,
7429, telefone (047) 372-
7034.
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Zimmermann' é candidato
à presidência da Fecam
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Jaraguó do Sul I
Os contribuintes terão prazo até o dia 15 de abril
para efetuarem o pagamento do Alvará de

Licença de Localização e Permanência que deverá
ser pago em parcela única. A Diretoria de

Tributação emitiu mais de sete mil carnês para a
.

cobrança dos alvarás.

Prefeito de Guaramirim vai encabeçar a chapa 7 na eleição da nova diretoria
da federação marcada para terça-telro, em Florianópolis

governos das atuais ad

ministrações, caso não se

jam encontradas alterna
tivas .

.

- Corremos o risco de
nos tornarmos a pior safra

. de prefeitos dos últimos
tempos se não conseguir
mos reverter esta rea

lidade - declarou.
Zimmermann tem sido

um crítico freqüente da a

tuai política de repasse de
encargos das esferas fe
deral e estadual para as

prefeituras, sem a devida
contrapartida de recursos.

Em episódio recente, ele foi
o único prefeito da Micror
região da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do
Vale do ltopocu) a recusar

o convênio de municipali
zação do ensino, da Se
cretaria de Estado de Edu
cação, justamente pela
baixa oferta de recursos.

Em princípio, Zimmer
mann relutou em participar da
eleição que escolherá a dire
toria da Fecorn, mas mudou
de idéia diànte de mani
festações recebidas de cole
gas da Microrregião da Amva
li, em apoio à candidatura.

Guaramirlm - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB) lidera a chapa 1 que
disputará a presidência da
Fecam (Federação Catari
nense .de Associações de
Municípios). A eleição acon

tecerá na próxima terça-fei
ra, 31 de março, na sede da
entidade, em Florianópolis.
Fazem parte da mesma

chapa os prefeitos Áureo Ra
mos de Souza, de Urupema,

.

para .10 vice-presidente: Le
onel Pavan, de Balneário
Camboriú, como 2:' vice: Nor
valdo Mass, de São Martinho,
30 vice: José Fritsh, de
Chapecó, como 10 secretário
e Oscar Bruno Schaly, de
Campos Novos, como 20
secretário. A chapa 2 é en-

.

cabeçada pelo prefeito de
São José, Dário Elias Berger
(PFL).

Zimmermann disse que
concordou em participar da
disputa da nova diretoria por
acreditar que, sendo eleito, terá
a oportunidade de abrir novas
perspectivas para os municípios.

- Entendo que teremos

condições de fazer muito pelos
municípios catarinenses, hoje
bastante penalizados pelas bai-

Jaraguó do Sul II
O comércio deverá
funcionar no próximo
domingo, dia 5 de
abril. A decisão foi

tomada pela Câmara
de Dirigentes Lojistas,
na última reunião da
entidade. Os lojistas
também deliberaram'
na oportunidade, que

o calendário de
'abertura do comércio
aos domingos será
definido sempre com

30 dias de
antecedência.

Jaraguó do Sul III
A Secretaria de Cultura,

Esporte e Lazer faz
preparativos para realizar o

2° Festival Estudantil da
Música Popular Brasileira,
no dia 15 de maio, às 20

horas, no Parque Municipal
de Eventos. Poderão

participar estudantes de 2°
Grau e acadêmicos da Ferj
(Fundação Educacional
Regional Joroquoense). O
regulamento do festival já
foi elaborado e encontra-

se à disposição dos
interessados.

Prele/to quer osmunicípios fortes
Corupó

O tráfego de veículos na BR-280, trecho entre
Corupá e São Bento do Sul, está quase

restabelecido. Desde ontem a passagem de
veículos está sendo feita em meia pista, mas é
possível que ainda durante o final de semana o

tráfego fique normalizado. O trânsito no local ficou

prejudicado durante vários dias devido a queda de
barreira na altura do quilômetro 90.

xas arrecadações - afirmou.
Ele considerou preocu

pante a 'atual situação da
maioria dos municípios do Es
tado, que na opinião dele, di
ficilmente poderão realizar as
obras previstas nos planos de

Multas atrasadasda 'Zona Azul'
serao cobradas pela Transitar Guaramirim I

o tabelião Osnildo Bartel
foi eleito presidente da

Apae (Associação de Pais
e Amigos dos

Excepcionais) devendo
suceder a Adauto Batista
Martins. A eleição ocorreu

no último dia 17 de março
e a posse já está marcada
para o dia 16 de abril.

Guaramirim II
A bancada do PMDB na

Câmara de Vereadores
encaminhou solicitação à

direção da empresa de

transportes Canarinho, de
Jaraguá do Sul. para que
seja implantada uma linha
de ônibus para atender
aos alunos que moram no

localidade de Jacu-Açú.

Jaraguó do Sul - A Transitar,
empresa responsável pelo esta
cionamento rotativo, "Zona Azul",
anunciou que, desde terça-feira
(24), está fazendoacobrança das
notificações com pagamento
atrasado. O gerente administrati
vo da empresa, Jair de Souza" in
formou que .os motoristas infrato
res terão 30 dias, a contar dessa
data, para regularizar a situação.
Após esse prazo, a Transitar rerne
terá as. multas para cobrança
através da Fblícia Militar, que de
verá aplicá-Ias com base nos va

lores previstos pelo Código
Brasileiro de Trãnsito.

Cerca de 38 mil notificações
não foram pagas desde que o

sistema de estacionamento rota
tivo entrou em funcionamento,
em março do ano passado,
equivalentes a RS 200 mil. Souza
recomendou aos motoristas infra
tores que aproveitem a opor-

Brasileiro de Trãnsito.
- Além disso, existe um pare

cer recente doCentro das Promo
torias da Coletividade de Joinville
sobre o assunto - argumentou.

Souza acredita que estas me
didas contribuirão, para viabilizar
a permanência da Transitar na ci
dade. Segundo ele, no primeiro
ano de funcionamento a empre
sa teria acumulado prejuízos, ten
do que recorrer freqüentemente
ao apoio da matriz. em Joinville.

tunidade, porque durante o

período eles ainda poderão
quitar as multas pendentes pelo
valor antigo, equivalente ao

preço de dez cartões, ou RS 5,00.
Ele informou também que, a

partir da próxima quarta-feira (1),
as novas notificações que forem
emitidas na Zona Azul deverão
ser pagas dentro de 48 horas.

Após esse prazo, estarão sendo
enviadas à Políclo Militar. Pelo

Código Brasileiro de Trãnsito, a
multa por estacionamento em

desacordo com as normas de
trãnsito é de aproximadamente
RS 50,00.

O gerente disse que não

existeml mais dúvidas quanto a
aplicabilidade de notificações
sobre as infrações cometidas
no estacionamento rotativo,
afirmando que a regulamen
tação da matéria está explíci
ta no artigo 181 do Código

Guaramirim III
A Câmara de Vereadores realizou ontem uma

sessão ordinária de trabalho do Legislativo na

localidade de Rio Branco. Os trabalhos
aconteceram na Escola Básica São José. O

presidente da Câmara de Vereadores, Jaison
Batista (PPB), informou que outras reuniões estão
sendo programadas para o interior do Município.

Batista disse que o objetivo é facilitar o contato das
comunidades com os representantes do Poder
Legislativo. No final do ano passado, aconteceu

uma reunião' descentralizada no Bairro

Guamiranga.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

, Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

COMPRAS
AClMAOE
R$ 60,00

CHEQUE PARA
8/5/98

SUPERMERCADOS
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'Laudo do IML nãoconfirma
I"infanticídio em Guaramirim
erá

Guaramirim - o laudo

o IML de Joinville, que
I, xaminou o cadáver de

ma menina de sete me

r o es, enterrada clandesti-
amente pela mãe

), ,C.M" 18 anos, com o

O uxílio da avó M.V.M., de
)al Ó, na Vila Guilherme, na

aída poro Schroeder,
2° lio deverá confirmar a

erj corrência de infanticí
II �io. A informação é do

O �elegado Alcivandro Es
á �ezim, que fez contato

)- or telefone com o IML.
A.C.M. e a avó da recém
nascida estão presas na

Cadeia Pública de
Guaramirim.
Elas foram presas em fla

grante no último sábado

-----------------�---------------

Mas jovem que deu à luz a uma menina de sete meses está presa, juntamente
com a avó da criança, acusadas de ocultação de cadáver

(21), quando a polícia foi à
propriedade da família,
para investigar denúncia
anônima de crime de
aborto, feita ao Conselho
Tutelar. Segundo o delega
do, o corpo da menina foi
encontrado dentro de um

saco, num mato da pro
priedade da família, a

aproximadamente 200
metros da residência.

Segundo o delegado,
a morte da menina ocor

reu há cerca de 30 dias.
A mãe de A.C.M. contou
à polícia que desconhe
cia a gravidez da filha e

que a neta teria noserde
morta. O parto ocorreu

no banheiro da casa. "Só
ajudei a ocultar o corpo

por insistência da minha
filha, que não queria que
o pai (avô) soubesse do
caso", disse M.V.M ..

Segundo o delegado,
a avó mostrou-se trauma
tizada e contou que ha
via até confessado o ato
a um padre, quando foi
orientada para que
aconselhasse a filha a

revelar o ocorrido à poll-:
cio. Espezim disse que só
o laudo do IML poderia
esolorec er a causa da
morte da criança, mas o

adiantado estado de de

composição do cadáver
dificultou o exame.

O delegado informou
que o caso será remetido à
Justiça e que as duas mu-

Comerciante preso em JS por
passar cheques sem fundos

'U

Ie

Jaraguá do Sul - O co

merciante Ivan Jackson
J Baumer, 44 anos, de Joinville,

foi preso em flagrante no úl
à Hmo final de semana quan-

do tentava passar cheques
e de contas já encerradas no
3 comércio local. A prisão de
a Baumer ocorreu quondo ele

laía da loja Dpaschoal. na
J Rua Reinoldo Rau, onde ha

�a comprado pneus com os

cheques irregulares. Ele ha
via adquirido pneus naque
le estabelecimento.

O delegado IIson José da
Silva informou que a polícia
também apreendeu diver
sos talôes de cheques que
estavam com Baumer. Ele
portava talôes de cheques
dos bancos Bradesco, Ban
co do Brasil, Safra e Real.

Segundo o delegado, já

havia contra o comerciante
"a suspeita de que ele ha
via tentado aplicar golpes
com o uso dos cheques em
Blumenau e Curitiba, mas
sem conseguir ter êxito".

Ainda segundo o dele

gado, Bourner teve que
pagar dez salários mínimos
de fiança e deverá res

ponder a processo em

liberdade.

Promoção Especial
Viajar está cada vez mais fácil.

Tarifas especiais paraSãoPauloem vôos específicos, diariamente'
para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

. Joinville/SãoPaulo
RG 137 - 12h30 - Boeing 737-200
SãoPaulo/Joinville
RG 136 - 15h15 � Boeing 737-200
Thrifas:

. Joinville/São Paulo = R$112,18
São Paulo/Joinville = R$114,13

R$226,31

,

�
-....:........

Iheres deverão responder
pelo crime de ocultação de
cadáver, previsto no artigo

Edson JunkeslCP
-s

�

J
.<

211 do Código' Penal, po
dendo sofrer pena de um a

três anos de reclusão.

Agricultor de Herval D'Oeste
é acusado de estuprar idosa
Herval O'Oeste - o agri

cultor Jair da Silva, 25 anos,
está sendo acusado de ter
violentado sexualmente
uma mulher de 79 anos,

cujo nome a polícia man

teve em sigilo. O crime
ocorreu no último domingo
(22), por volto das 22 horas,
'ria localidade de Sede
Belém, no interior do Mu

nicípio. A violência cometi
da centro a idosa deixou
os moradores da comu

nidaçle revoltados.
O delegado Túlio Wali

nowski disSe que o filho da víti-

ma e um vizinho teriam teste
munhado o acontecido.
Quando eles se aproximaram
do local-do fato, teriam visto
o estuprador fugindo. A Polí
cia Militar conseguiu prender
o acusado na mesma noite,
depois de efetuar buscas na
localidade.

Jair da Silva foi conduzi
do pára a Delegacia onde
foi feito o auto de prisão em
flagrante e foi conduzido ao
Presídio Regional de Joaça
ba, onde deverá aguardar
o julgamento do caso pela
Justiça.

Advogado é morto Com

um tiro em Lebon Régis
Lebon Rég'is - o ad

vogado Hugolino Vences-
.

lau Lago, 59 anos, foi mor
to com um tiro na cabeça,
quarta-feira, quando esta
va saindo de casa para le
var o jantar para um filho

que estava trabalhando
numa fazenda, no interior
do Município. O delegado
de Fraiburgo, Valmor

TagliarL responsável pelo
inquérito, informou que o

crime aparentemente não
teve testemunhas, .rnos o

tiro teria sido ouvido por vi-

zinhos da vítima.
Lago já atuava como

advogado em Lebon Régis
há vários anos e havia se

destacado pelas atuaçôes
no Tribunal do Júri. O dele
gado acredita que a pos
tura profissional do ad
vogado pode explicar o

crime, pois ele costumava
se envolver pessoalmente
nas causas em que defen
dia. "Isto fez com que a víti
ma criasse inimizades na

reçlöo"; disse odeleçoco
Tagliari.
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Equipe de Jaraguá do Sul participa
da Volta Ciclística de Porto Alegre
-�--------------------------------

Atletas participarão de três provas no Rio Grande do Sul valendo pontos pela 30

Etapa do Ranking Nacional de 1998

Jaraguá do Sul - A equipe
Ciluma/FME de Ciclismo par
ticipará neste final de sema

na da Volta de Porto Alegre,
em Porto Alegre, Rio Grande
do Sul. Para amanhã estão
previstas duas provas: a Con
tra-Relógio, de 6 quilômetros,
que será. realizada na parte
da tarde, e a de Circuito, de
40 quilômetros, que aconte
cerá à noite. Domingo pela
manhã acontecerá a prova
de estrada, com 70

quilômetros de percurso.
.

- A participação na Volta
de Porto Alegre é importante
porque contará com a par
ticipação dos melhores ciclis
tas do País e funcionará
como um bom teste poro
nossos atletas - comentou o

técnico Rogério Müller, acres
centando que todas as pro
vas valerão pontos pela 3a

Etapa do Ranking Nacional
de 1998.

No sábado passado, a

equipe jaraguaense partici
pou de uma prova extra em

Florianópolis, comemorativa
ao aniversário da Capital. O

, Edson JunkeslCP

Preparação: cícUstas intensificam os treinamentos

atleta Douglas Müller foi o 6° pais eventos dos quais a

colocado; Aldo Cemin Ciluma/FME participará
Júnior foi o 7°, e Murilo Fis- este ano são: o Campe
cherficouem8°lugar."Ape- anato Brasileiro de Ju
sar de não teremgarantido niores, as voltes de Santa
nenhuma posição no pó- Catarina e do Litoral Paro
dio, o resultado pode ser naense, e os Jogos Abertos
considerado bastante satis- de Santa Catarina, que
fatório", disse o técnico acontecerão em Joaçaba.
Müller, explicando que são Entre eles, Müller destaca a

atividades ainda prepa- participação nos Jogos A
ratórias poro as com- bertos, "que é o nosso

petiçôes oficiais deste ano. grande objetivo do ciclismo

Segundo ele, os princi- para este ano", evidenciou.

cP·· ..···························:····················
.

.......

��(9)�IJ�
Está prevista poro este final de semana, no Morro das Antenas

em Jaraguá do Sul, a realização da la Etapa do Campeonat
.

Catarinense de Parapente , O Jaraguá Clube de Vôo Livre, qu
organiza o evento, espera a participação de uma centena d

•

• pilotos, de várias cidades do Estado. O local de pouso do ,competidores será próximo a Escola Municipal Waldemar Schm'

Jeep Club de JarlÇ1guá do Sul
Realizamos terça-feira

(24) nossa tradicional re
união semanal. essa por si
nal. com excelente parti
cipação dos sócios e ami-

, gas. Neste último final de
't semana aconteceu a for
matura da turma de Ad

ministração da Ferj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), e

nesta estava um jipeiro, o
companheiro Valderes
Kuchenbecker. Nossos

parabéns.
Nosso clube está com

pletando aniversário hoje.
Para tanto, faremos um jan
tar comemorativo. O presi
dEnte Alexandre Kat-

charowski está convidand (os sócios a participarem.
No sábado passado fize

mos o levantamento d
nova tril'tia, com a cons
trução de ponte, muita for
migo, e o espírito de com
panheirismo prevaleceu.
Participaram Vilmar Cattoni,
Claudio Finta e o filho Edu
ardo, Rufino Schultz, dr. lui
Fernando, César Woelz
Lauro Marquardt.

_

Nosso clube está com
suas reuniões e eventos re·

gistrando grande porllcl
poção. Porém, percebemos
a ausência de alguns com

panheiros, esperamos en·

contrá-Ios em breve.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

<'

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466'
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