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icente Caropreso podera ser

d/candidato a deputado federal

n-

Zimmermann é eleito
presidente da Fecam
o prefeito de Guaramirim, Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), foi efeito presidente da Fecam. A eleição
aconteceu na noite de terça-feira (31), na sede da

- entldode: Zimmermann conseguiu 68 votos; contra 44

dados co prefeito de São José, Dório Berger (PFL),

� Pundlçôo
UVITORIA

Até fevereiro, Zimmermann presidia a Amvali,

quando foi substituído pelo prefeito de Borra

Velha, Orlando Nogaroli (PMDB), Página 10
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ALIMENTOS

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

o vereador de Jara-
.

reunião que o PSDB es

guá do Sul, Vicente tadual realizou no sába

Caropreso (PSDB), de- do passado (28), em

verá ser candidato a
. Massaranduba, quando

deputado federal pela estiveram reunidos lide

legenda, O vereador ranças regionais e opre
ainda não confirmou a sidente estadual do parti

disposição, mas disse do, Francisco Küster,

que está pensando na Caropreso, que vinha

proposto "com muito sendo assediado para

carinho". Ele disse que presidir o partido no Es-
"

a decisão deverá ser to- todo, afirmou que a de

moda ainda este mês. cisão virá depois de "ne-

OnomedeCaropreso gociações familiares",

foi lançado durante a Página 3

Expectativa: Genésio aguarda análise äe composições
por duplas sertanejas consagradas. Página 7
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Cenas enigmáticas
.. As constantes turbulências geradas nas

discussões, muitas vezes inócuas, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul têm revelado o

despreparo dos parlamentares para abordar
temas relacionados à função, A última aconteceu

na semana po ssodo.
quando o plenário da Casa
aprovou o veto do prefeito
ao projeto de lei do
vereador Moacir Bertoldi,

Apesar da ninharia, os

vereadores desperdiçaram
boa parte do tempo
discutindo o assunto, com
acusações e declarações,
na melhor das hipóteses,
suspeitas,

O projeto em si não
acrescenta nada à lei

municipal sobre a

proibição de fumo em

locais fechados, O
vereador como médico
tem por obrigação atentar

para a saúde da população, mas pecou pela
ingenuidade, O problema reside, como foi
destacado, na falta de informação, educação e

de consciência dos fumantes que poluem o ar de
todos, Uma placa a mais ou a menos não vai
modificar de uma hora pra outra o hábito dos
viciados, Valeu a intenção do vereador que
pretendia proteger os não-fumantes e alertar para
os perigos do vício,
Não vamos dlscutlr o mérito do projeto, O cerne

da questão é a forma como foi debatido o veto
do prefeito que escorregou em justificativas
pouco convincentes, ernpotqcndo a platéia e

acirrando os ânimos, Os debates acompanharam
o raciocínio do governo, Aliás, as defesas de

projetos têm comprovado a desinformação dos

parlamentares, que volta e mera se perdem nas

argumentações e atropelam dispositivos legais, A
discussão do veto trilhou caminhos que, se não
sinuosos, foram inocentes, O autor do projeto citou
fontes do Mlnlstérlo da Saúde apresentando os

males causados pelo fumo, Ninguém desconhece
os malefícios do fumo,

A sessão se p.erdeu em discussões, no sentido
mais literal da palavra, Os apartes foram telros
com veemências, sendo rebatidos da mesma·

forma, engendrandO um clima desfovoróvel. Os
vereadores não conseg uiram disfarçar os

atrelamentos, quer político, quer ideológico ou

pessoal. Bertoldi insistiu na tese da saúde,
enumerando as doenças deçorrentes do fumo, A
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
deu parecer contrário ao projeto do parlamentar
afirmando que era matéria de competência do
Executivo,

O argumento foi rnols do que uma bobagem,
já que se baseou nos custos das placas, coisa
muito pequena se ror analisada seriamente,

Seguiu um bat.e e
.

rebate, sem que se

apresentassem posicionamentos claros e definidos
sobre o caso, Apostaram na dor rnêric lo dos

colegas e na ignorância do público, No final, oito
votos favoráveis ao veto do prefeito e sete
contrários, confirmando a maioria governamental
na Câmara de Vereadores de Joroquó do Sul.

Oarta do leitor

Os peri,gos.dos'�agrotóxicos
F

• " ..'

Mais de sete mil agricul
tores poroncenses foram into
xicados por utilização inade

quada de agrotóxicos na

lovouro durante 1996. Esse
número pode ser ainda maior
no ano passado, já que a

maioria dos produtores rurais
continua usando os defensivos

agrícolas de forma inadequa
da e cada vez com mais

freqüência, Uma das princi
pais causas que leva à intoxi

cação é '0 não-cumprimento·
das recomendações técnicas
quanto ao uso de equipamen
tos de proteção. Alémdisso.
geralmente a qualidade e a

regulagem dos aparelhos de

aplicação são sofríveis, bem
como a dosagem e formu

lação dos produtos que mui
tas vezes não obedecem a

critérios racionais.
.

Devido a esses fatores, as
intoxicações ocorrem cons

tantemente, causando graves
problemas à saúde das pes
soas que lidam com pestici
das. Cotculo-se que o núme
ro de casos seja bem máior
que o oficial porque muitos
lavradores, acostumados com

o cheiro dos produtos quími
cos e até corn os sintomas -

dores de cabeça e do es

tômago, fraqueza e tonturas -,

não percebem a origem do

problema ou têm receio de
comunicá-lo aos postos de

* Moro'Regino Krause .

saúde públlco.. por outro lado, muitas vezes

Segundo o' engenheiro nem acredita que os pestici
agrônomo Reinaldo Skoflsz. da das possam ser absorvidos
Secretario de Saúde do pelo organismo quando em

Paraná, cerca de 80% dos 15 contato com 'a pele ou

mil agricultores das regiões através da respiração.
próximas a Curitiba, não se- O ideal seria a utilização
guem os cuidados necessári- de defensivos naturais, que
os durante a aplicação dos não agridam a saúde do
agrotóxicos na produção de homem e o meio ambiente.

hortaliças, principal atividade Porém, a realidade é outra: o

agrícola da região metropoli- controle das pragas é um de
tona da capital paranaense. safio que se impõe ao ournen
O agrônomo citou ainda uma to da produção, e olrido não

pesquisa realizada com 100 existe - ao alcance do agricul
agricultores em São José dos tor -, uma tecnologia alterna
Pinhais, revelando que 74% tlvo tão efi'Ciente quanto
deles não utilizam nenhum aquela baseada nos produtos
tipo de equipamento de pro- químicos.
te çöo. Outro exemplo de Enquanto os defensivos

completo descuido ocorre em naturais e métodos biológicos
Mandirituba. Constatóu-se não se tornarem de uso ge
que nesse Muruclplo para- neralizado, a experiência re

naense mais da metade dos comenda grande cautela no

produtores rurais sofrem com emprego dos pesticidas. Os

intoxicação. trabalhadores rurais que uti-
Problemas semelhantes lizam agrotóxicos devem ser

ocorrem em todo o País. Re- treinados poro manipulá-los,
centemente, foram verifica- bem como precisam ser aler
dos casos graves no Vale do todos sobre os perigos a que
Ribeira, em São Paulo, princi- estão sujeitos. Na escolha do

palmente nas plantações de método de aplicação e do
tornote ..Até mesmo crianças produto, deve prevalecer
e mulheres grávidas manipu- aquele menos tóxico e menos·
Iam os venenos, havendo re-

.

poluente. Em última análise, a

gistros de natimortos com utilização dos agrotóxicos
graves deformações, A maio- deve ser encarada como re

ria dessas pessoas não recebe curso e não como rotina.
osrníntrnos advertências sobre

-

* Membro da entidade
os perigos a que se expõe e, Amigos da Natureza
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Pinho Moreira descarta reeleição
de. Paulo Afonso e aposta em união
---�-----------------------------
Ex-prefeito de Criciúma e pré-candidato do PMDB ao governo do Estado esteve

em Jaraguá do Sul na tarde de ontem

Jaraguá do Sul - O pré- "Tenho obsolu-
candidato do PMDB ao go- ta confiança que
verno do Estado, Eduardo o partido vai che- i

Pinho Moreira, afirmou em gar ao consenso e
entrevista coletiva, realizada caminhar unido
na tarde de ontem, na sede

-

em torno da mi
do partido, não acreditar nha candidatura.

que o governador Paulo A comissão forma
Afonso possa rever a decisão da é de alto nível
e disputar a indicação para e com amplas
o governo. Pinho Moreira condições de pro
disse que se reunirá com o porcionar o enten
governador antes de segun- dimento e fazer
da-feira (6) para tratar das com que o PMDB
candidaturas.

,
mostre o potencial

Na semana passada: a e a capacidade
Executiva Estadual decidiu de organização".
criar uma comissão que Na manhã de
tem como objetivo buscar quarta-feira, em

a conciliação entre os de- Brcsíllo. Maldaner
fensores da candidatura e de Couto se reu

Pinho Moreira e os que in- niram com o go
centivam a reeleição do vernador para ten

governador Paulo Afonso. tar oocror as ares-
PInho MoteIra: "Sou o 'candidato e vou insistir"

. Fazem parte da comissão o tas. De acordo com Pinho Moreira como candidato ao
senador Casildo Maldaner, Moreira, se até a próxima
o deputado estadual João segunda-feira não houver

Henrique Biasi, o deputado consenso, a Executiva Esta
federal Neuto de Conto, o dual marcará convenção
presidente da Associação extraordinária para o dia 2
dos Prefeitos do PMDB, de maio. Os 106 mil filiados
Gabriel Bogoni, e o presi- ao PMDB decidirão se ace i
dente da Casan, Milton. tom ou não a decisão da
Martini. Executiva que indicou Pinho

governo.
FEDERAL - O secretário de

Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, Ademar
Duwe, deixou o cargo. Ao
que tudo indica, deverá ser

candidato a deputado fe
deral, apesar das constantes
negativas.

PSDB exige respeito e quer
lançar candidato próprio
Massaranduba - o presi- cresce no Estado. Ele infor- relação à política e aos

dente estadual do PSDB, mou que a legenda conta políticos. Ele acredita que
Francisco Küster, defendeu, hoje com 13 prefeitos, além seja preciso "um choque de
durante encontro do parti- de vice-prefeitos e verea- - civismo no Estado".
do, realizado no último só- dores. Por isso, o presidente
bado (28), em Mossorondu- disse não aceitar O trata
bo. o lançamento de can- mento "negligente" por
didatura própria. Küster jus- parte dos partidos conside
tificou a posição afirmando rodos grandes.
que "a iniciativa fortalecerá Küster fez questão de afir-
o PSDB". Na oportunidade, mar que não estava des-
o vereador por Jaraguá do cartando possíveis coll
Sul, Vicente Caropreso, teve gações, apenas estava exi
o nome lançado para can- gindo "mais respeito". Ele
didato a deputado federal. disse que o PSDB quer por-
Caropreso não contlr- ticipar das decisões com os

rnou a indicação, preferindo demais partidos e não ficar
"amadurecer" mais a idéia. somente "enchendo a bola
Ele, entretanto, disse que deles".
está estudando a viabi- CRíTICAS - Küster- não
lidade "com mais carinho". poupou críticas ao governo
Sobre a possibilidade de pre- Paulo Afonso (PMDB), o qual
sidir o partido em âmbito ,es- classificou como adminis
tadual, Caropreso disse que tração desrnorollzodo e de
está descartada a hipótese, sacreditada. Na opinião
afirmando que em ano elei- dele, o Estado precisa de um

torai "é muito complicado;'. - programa de emergência
Na opinião de Küster, o para fazer renascer a auto

PSDB é o partido que mais estima da população em

Os textos ocre esta coluna

com
-

crfticas, sugestões e

reivindicações, devem conter

no máximo dez linhas de 70

foques,
Os textos com mais de dez

linhas serão sintetizados pelo
jornal, observando a essência,

O jornal se reserva o direito de

fazer as correções
ortográficas e gramaticais

necessárias,
As cartas devem ser assinadas

e com o nome completo do

outor endereço ou telefone

para contato, Os textos sern

essas informações não serão

mais publicados,
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,

-

1
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Poulo Bauer nega acordo entre,
PFL e PPB para futura aliança o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL),

anulou o Edital de Concorrência Pública 169/97, por conter
"irregularidades formais, conforme relatóriö apresentado
pelo presidente da Comissão Especial de Ucitação,
decorrentes da alta complexidade do assunto".

O edital contrataria uma agência de publicidade para
preparar programas de divulgação da Prefeitura.

Anteriormente, a agência CMC entrara com recurso'
, apontando "falhas técnicas" na licitação, Vencida pela

Eureka Publicidade e Marketing.

-�--------------------------------

Deputado afirmou que PFL definirá posição após a conclusão da consulta que
está sendo feita às bases do partido

Brasília - O depu
tado federal Paulo
Bauer (PFL), pré-can
didato do partido ao

governo do Estado,
negou categorica
mente um possível
acordo com o PPB

para disputar as

eleições deste ano.

Bauer voltou a afir
mar que a posição
do PFL só será defini
da após a con

clusão da, consulta
.

que a legenda está
fazendo nas bases

para conhecer a

vontade do partido.
Ele atribuiu as

declarações a res

peito à especu
lações da imprensa.
"Enquanto os

presidentes esta
duais dos partidos não se

pronunciarem sobre a

coligação, qualquer infor
mação a respeito é espe
culação. Até o dia 17 de
abril, data da conclusão
da consulta, continuo
sendo candidato ao go
verno do Estado".

Bauer ironizou as

declarações feitos pelo
deputaQo federal Paulo
Bornhausen (PFL), filho do

presidente nacional da

legenda e ex-embaixador
em Portugal, Jorge Born
hausen, na reunião do
diretório da Capital, quan
do defendeu a coligação
com o PPB do senador Es

peridião Amin, virtual can
didato da legenda ao go
verno do Estado. Para Bau
er, as declarações de Born
housen não traduzem a

vontade das bases do

partido, dispostas a lançar
candidatura própria.

"Não existe nada de
oficial nas declarações do

didatura própria e

não abrem mão da

cabeça-de
chapa".

ARRANJO - Numa

possível coligação
com o PPB, o PFL

lançaria o nome do
candidato a vice

governador na

chapa encabeça
do por Amin. O

próprio Paulo Bor
nhausen lançou o

nome do colega
Bauer, do ex-gover
nador Antõnio Car
los Konder Reis e do

deputado estadual
Pedro Bittencourt

para compor a

chapa.
"Continuo afir

mando que sou

candidato a gover
nador. Se a consulta
definir que o PFL lançará
candidatura ,própria,
acredito que o partido vai
me dar a condição de
candidato. Do contrário,
vou disputar a reeleição,
como jó pronunciei em
outras oportunidades".

ENCONTRO - Na próxima
segunda-feira (6), lide

ranças do PFL estadual se
reúnem na Assembléia Le

gislativa para discutir as es

tratégias do partido para as

eleições deste ano. O en

contro está sendo coorde
nado pelo deputado fede
ral Paulo Bauer. Estarão pre
sentes prefeitos, deputa-

. dos. presidentes regionais
da legenda, além dos can
didatos ao pleito de outu
bro.

"Depois de percorrer
todo o Estado posso as�e
gurar que a grande maio
ria vai se posicionar a to
vor da candidatura

própria" .

Posse
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) assumiu
esta semana a vice

presidência da Comissão

d� Finanças e Tributação
da Assembléia

Legislativo.
A comissão é responsável
pela análise de matérias
como orçamento e

plano plurianual.
KonelL um dos

coordenadores da
candidatura Pinho
Moreira, anda

preocupado com as

recentes declarações do
governador Paulo Afonso
que tem sinalizado para

uma reeleição:

Vandalismo
Vândalos de plantão
danificaram uma caixa
de distribuição da Telesc,

cortaram o cabo
telefônico e 'arrancaram
os fios de conexão no

Jaraguá Esquerdo,
deixando a região sem

comunicação por 12
horas .

Se não bastassem os

constantes "rachas" nas

ruas do Centro, os cacos
de garrafas espalhados e

outras imbecilidades,
somos obrigados a correr

o risco de não podermos
chamar, por exemplo, um

médico numa

emergência.Paulo. Só porque o filho
do Jorge acha que deve
haver coligação, tem de
ter? O filho do Víctor não
concorda".

Sobre as notícias veicula
das na imprensa catarinense
a respejto de um possível
acordo entre os partidos,
Bauer disse que não são ver
dadeiras. Na opinião dele, a
imprensa "tem mania de

pautar os partidos políticos".
O deputado, entretanto,
não descartou a possibi
lidade de uma coligação
com o PPB no futuro, mas fez
questão de reforçar que,
por enquanto, não existe
nada dé concreto. O sena

dor Vilson Kleinübing deu

declarações apoiando a

coligação.
"Nas três últimas

eleições o PFL apresentou
candidatura própria e

não será desta vez que
fará o contrário. Até

.

porque, tenho sentido

que as bases querem can-

E a Skoda hein?!

Depois de muito diz-que-me-diz. de conversas e promessas, a

instalação de uma unidade da montadora de.automóveis
checa Skoda, em Jaraguá do Sul, virou fumaça.

O assunto ficou em pauta até meados do ano passado,
apesar das oscilações do prefeito Geraldo Werninghaus

(PFL). Hora afirmava que estava negociando, boro dizia que
o Município não tinha mais interesse.

Aliás, o prefeito poderia aproveitar a viagem à Europa e dar
uma esticadinha até a República Checa e retomar as

negociações.
Aliás

O parlamentar promete
intensificar as "fiscalizações"
na ocrrmsfroçöo pública.
Já solicitou à Prefeitura

cópias dos documentos das

licitações realizadas em
1997.

Depois de denunciar

possíveis irregularidades no

balancete de abril de 1996,
que resultou em auditoria
do TCE, Kuczkowski quer
estender a investigação

para os balancetes do ano

passado.
"Vem chumbo grosso por

.

.an"

Palace III
O vereador de Guaramirim,
Ivaldo Kuczkowski (PFL),

afirmou que vai pedir vistoria
técnica no prédio da
Prefeitura do Município,

inaugurado em novembro
de 1996.

"Tá rachando tudo. Acho

que vai cair".
Kuczkowski disse que
queria ser deputado
estadual para exigir do
governo os contratos

firmados paro a execução
de obras.

"Deve ter muita
maracutaia" .

IADD/MaklefI
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

Cflorículfurtl
,Cflorístl 1J5&

·r····
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Fone: 372-0695

371-8146

�o"O Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)f.\tf,ÇO Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Rua JoinviIle, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS E CELESC VÃO DISCUTIR SOBRE
PREjuízos

.

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul está convidando o diretor de Operações da Celesc,
Antõnio dos Santos, para discutir com os empresários o
ressarcimento dos prejuízos causados com a

paralisação das atividades, durante várias horas, no dia
3 de março, devido ao acidente na linha de alta-tensão
causada pelo avião da empresa Aero Agrícola Caiçara,
de Santos - SP, que opera na região, As empresas já
têm o levantamento dos prejuízos e vão apresentar a
conta para a Celesc, que é a distribuidora de energia
no Estado.

O chefe da agência regional da Celesc, Luiz de
Freitas Melro, esteve na Acijs, prestando informações
das realizações e investimentos feitos no região, nos
últimos três anos, no montante de RS 5,6 milhões, em
melhorias de rede, novos transformadores, linhas de

eletrificação rural e construção de duas subestações
rebaixadoras, em Nereu Ramos e Barra do Rio Cerro. A
diretoria da Celesc aprovou a construção de mais uma
subestação, em Schroeder, de 7,5 MVA o que vai aliviar
a carga da subestação de Jaraguá do Sul, que
abastece aquele Município.

Melro garantiu que o linhão de Jaraguá do Sul a
Blumenau, que vai fechar o anel e assegurar o

suprimento energético sem sobressaltos à região de

Jaraguá do Sul, está com a licitação em fase de

preparativos. O investimento será de RS 16 milhões. A
Celesc já negocia com os proprietários de terras por
onde passará a rede, a indenização e proceder a
roçada nas áreas já acertadas, "para ganhar tempo".

VICE-PREFEITO MOSTRA INVESTIMENTOS DA
PREFEITURA

O vice-prefeito e secretário de Planejamento,
Irineu Pasold, revelou na Acijs, as obras e os

investimentos que a Prefeitura está realizando e os

projetos em fase de licitação e início de execução. De
acordo com ele, encontram-se em obras o prédio da

Ação Social, da Delegacia Regional de Polícia e IML,
da Creche Jader Marcolla, Escola Albano Kanzler, ponte
do Rodeio_ Crioulo e dentro de alguns dias começa o

Pomo 2, na Barra do Rio Cerro. Irineu disse, também,
que mais 100 abrigos para passageiros estão sendo
instalados na cidade e que, em etapa futura, outros
duzentos serão implantados.

O vice-prefeito anunciou a abertura das

propostas, na terça-feira, para a pavimentação
asfáltico sobre o paralelepípedo nos 7,8 mil metros do
contorno Sul de Jaraguá do Sul e que serão construídas
35 salas de aula em sete escolas munlclpols. A

duplicação da BR-280, da Weg " até a divisa com

Guaramirim, está começando. Disse ainda da

informatização 'em 25 escolas municipais e da compra
de sete veículos novos para a Prefeitura, além da

construção da estação rotativa urbana, na Praça do

Expedicionário.
Revelou outras obras projetadas, com os custos,

na prestação de contas feita na Acijs.

Cerca de 9% dos carnês do IPTU
ainda não foram retirados em JS
--------------- ....-----------------

Arrecadação do Município com o imposto na primeira fase ae pagamento foi
de R$ 2,5 milhões, 55% do total

Jaraguá do Sul - Dos
26.726 carnês do IPTU (Im
posto predial e Territorial Ur
bano) emitidos este ano,

cerca de 2,4 mil ainda não
foram retirados na Prefeitu
ra - representando 8,9% do
total. A Divisão de Tri

butação informou que, co-
, incidentemente, a maioria
dos carnês não retirados
são de contribuintes que
não pagaram o imposto
em anos anteriores.

Este ano, cerca de 75%
dos carnês foram pagos à
vista, com 25% de decon
to, outros 9% foram. par
celados, e o restante está
em aberto, ou seja, poderá
ser pago no dia 20 de abril,
com 15% de desconto. A
Prefeitura arrecadou, neste
primeiro momento, RS
2.574.142,97 - 55% do total

previsto. O secretário de

Administração e Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, disse

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Secretaria de Administração e Finanças

COMPARATIVO IPTU 03/97 COM 03/98

que este ano houve au

mento de 635 carnês, que
influenciaram diretamente
na opção pelo pagamen
to parcelado.

"Emrelação ao ano pas
sado, houve acréscimo de
43% no número de contri
buintes que preferiram pa
gar o IPTU em parcelas. Em
compensação, o número
de contribuições isentas
caíram 25%. Em 1997, foram
537, este ano söo 405".

Contribuintes
1997 1998:

1. Pago a Vista 15504 15566

Pagamentos

atingirá 300 mil pessoas com
renda mínima (formal e in

formal) de RS 200,00 e ren

da máxima ilimitada. Para o

presidente da Caixa, Sérgio
Cutolo, o novo cartão vai
"solidificar" a imagem da
CEF como banco de varejo
e do trabalhador. Cutolo
afirmou que o cartão vai

possibilitar o microcrédito
,de forma rápida e desburo
cratizada para os traba
lhadores.

"O Claro permitirá que o

trabalhador gaste até 70%
do limite de renda, não po-

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

2. Pagando Parcelado 1510 2160
8540 8595

CEF lança cartõo 'Claro' para
clientes com renda de RS 200

BrasOia - Desde a sema

na passada, clientes da CEF

(Caixa Econõmica Federal),
com renda mfnima de RS
200,00, poderão adquirir o
cartão de crédito Federal
Card Claro. O cartão, de
senvolvido com a Master
Card, é o primeiro deste

tipo no mercado mundial
de cartões de crédito. A
taxa de anuidade será de
RS 36,00, dividida em três

parcelas de RS 12,00, com
juros de 7,5% ao mês,

A CEF acredita que, até
o final deste ano, o Claro

CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL

dendo ultropossor RS 1 mil.
O limite poderá ser 01-
terado, dependendo da

avaliação que a Caixa
fará a cada seis meses".

O Claro será aceito em

75 mil estabelecimentos
nacionais, com terminal
eletrõnico (on-fine). Os

primeiros 50 mil beneficiári
os do projeto receberão
mala direta com crédito
pré-aprovado. A forma de

pagamento do cartão será
pelo sistema rototívo de fi
nanciamento, com paga
mento mínimo de 20%.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611
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Weg vai investir R$ 175 mi em,
sete novos projetos industriais
Empresa teve os projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do Prodec e

expansão vai gerar cerca de 3,6 mil novos empregos

Jaraguá do Sul - o Grupo
Weg vai investir, através do Pro
dec Industrial (Programa de
Desenvolvimento da Empresa
Catarinense), mais de RS 175
milhões em sete novos proje
tos industriais. A iniciativa vai

gerar 920 empregos diretos e

mais 2.760 indiretos. A propos
ta da Weg foi a primeira a ser

aprovada pelo Conselho De
liberativo do Prodec, em re

união realizada no final de

março, em Florianópolis. Os
projetos deverão estar concluí
dos em três anos.

Inicialmente, estavam pre
vistos no programa Weg seis

projetos de ampliação dos

parques fabris atuais. O sétimo,
a instaloção de uma nova

fábrica de motores elétricos
para eletrodomésticos, que
exigirá investimentos da ordem
de RS 36 milhões, foi apresen
tado e aprovado no final do
mês passado. A nova unidade
deverá ficar em Jaraguá' do
Sul ou Guaramirim e vai criar
cerca de 180 novos empregos
diretos e 540 indiretos.

Outro projeto financiado

pelo Prodec é a ampliação da
Weg Motores, onde serão in
vestidos RS 88,4 milhões. A es

timativa é gerar 562 ernpreços
diretos e cerca de 1,6 mil in
diretos. A Weg Motores, sedia
da em Jaraguá do Sul. produz
motores elétricos monofásicös
e trifásicos. Da mesma forma

:Prodec: governador e Décio Silva em visita à Weg
a Weg Automação, também
em Jaraguá do Sul, vai passar
por ampliação dentro do pro
grama de investimentos do
Prodec. Serãö investidos RS
12,7 milhões, criando cerca de
37 empregos diretos e 110 in
diretos.

A Weg Automação traba
lha com .sisterno de au

tomação de manufatura, de
velocidade e quadros elétri
cos. Para a Weg Máquinas,
que fabrica geradores e mo

tores elétricos de corrente
contínua e de indução, o pro
jeto vai destinar RS 12,5 mi
lhões, com previsão de serem

criados 58 novos empregos
diretos e 174 indiretos.

Na opinião do secretário
de Desênvolvimento Econômi
co e Integrado ao Mercosul,
Henrique Weber, presidente

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

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

.Jaraguá do Sul· SC
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do Conselho Deliberativo do
Prodeo. a nova unidade da

Weg estava' sendo disputada
também por Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Paraná. Ele
disse que ficou satisfeito pelo
fato dos primeiros projetos
aprovados terem sido de uma

empresa catarinense.
"Este é um programa volta

do para o Estado, e uma em

presa não pode ser mais
catarinense que a Weg. O Es
todo ganhou a 'briga' pela
instalação da nova unidade

porque o Prodec fez a dife

rença".
PROGRAMA - O Prodec In-

.

dustrial foi assinado pelo go
vernador Paulo Afonso Vieira

(PMOB) no dia dez de dezem
bro do ano passado, no Clube
Atlético Baependi, em Jara

guá do Sul. Na oportunidade,
Weber explicou que o progra
ma tem como meta apoiar Cl
atividade lndustrlcl é fomentar
a geração de empregos.

O Prodec permite que as

empresas retenham até 75%
do ICMS (Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias e

Serviços), gerado no em

preendimento, para serem

aplicados em projetos de ex

pansão. Os investimentos
terão cinco anos de carência
e juros de 12%.

o A partir deste mês, o serviço de atendimento aos clientes da Marisol - Alô Marisol - foi

ampliado para a região Sudeste e São Paulo.
O serviço foi implantado em maio do ano passado, atendendo a região Sul. Em setembro foi
estendido para as regiões Centro-Oeste e Norte/Nordeste.

\

o O número de cheques sem fundos e. carnês não pagos em fevereiro atingiram 59.144, um
aumento de 58,14% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em janeiro, foram registradas 51.948 inadimplências, representando acréscimo de 13,85% sobre

janeiro de 1997.
Em Jaraguá do Sul a inadimplência também atingiu índices preocupantes nos dois primeiros
meses do ano. Em março, no entanto, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) registrou queda de
9% na inadimplência em comparação com fevereiro.

o O tollste Alberto Pacheco da Rosa foi eleito presidente da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul. O proprietário da Mobiliar Haus, Hilário Corrêa, assume a vice

presidência da entidade.
A eleição aconteceu no início da tarde da última quarta-feira (1), na AABB (Associação Atlética

�a�c�do Brasil). � ...:_ � _j

.-

Enio Padilha Filho

o Marketing e os erros profissionais
Antes de começar a ler este artigo, bata três vezes na

madeira.
Erros profissionais não estão nos planos de ninguém.

Ninguém imagina que possa errar um pênalti, muito menos se

esse pênalti for na partida final do campeonato. Mas isso é
coisa que acontece e, nessas horas, alguns conceitos de
marketing são remédios muito mais eficazes do que desespero
e fuga.

-

No dlo 31 de outubro de 1996, às 8 horas da manhã, um
avião da TAM (Transportes Aéreos Regionais SA) caiu, 25
segundos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, em
São Paulo.

O acidente, no qual morreram 98 pessoas, tinhc:i todos os

ingredientes para quebrar a empresa. Além da gravidade
em sl do número de vítimas e dos danos materiais causados,
era um desastre que caía como uma luva para os lnteressss
da concorrência e de outras empresas interessadas em se

aproveitar comercialmente da situação. Seria, enfim, um
desastre completo.

Seria! Seria um desastre completo, se o Comandante Rolim

(presidente da companhia) e sua equipe não estivessem
preparados para enfrentar aquela situação.

Eles agiram de forma rápida, tomando providências simples,
posicionando claramente a empresa e solucionando os

problemas possíveis. Sabiam, por exemplo, que os parentes
das vítimas seriam apresentados na televisão, chorando,
mostrando a fotografia do parente morto e culpando alguém
pelo "crime". Por isso, prontamente eles "recolheram" o

máximo de parentes que puderam em um hotel de luxo, com
médicos, enfermeiros e psicólogos. Com isso eles mataram
dois coelhos com uma só cajadada: providenciaram o

atendimento às vítimas (es parentes também são vítimas) e

evitaram todo o terrorismo que teria sido feito na televisão se

os parentes ficassem "soltos".
Em momento algum deixaram de informar a imprensa sobre

o que estava acontecendo. Todas as ações foram rápidas e

coordenadas. Parece até que eles estavam treinados para
enfrentar uma catástrofe daquela envergadura.

Parece? É claro que estavam treinados! Uma empresa
cuja atividade convive diariamente com o risco de acidentes

graves precisa estar preparada para administrar os problemas
causodos por acidentes graves. Muita gente elogiou °

comportamento da TAM naquele episódio. Eu mesmo acho

que eles foram ótimos. Conseguiram reduzir ao mínimo as

conseqüências inevitáveis do acidente.
Mas não foi, como muita gente quis dizer, puro feeling. Puro

intuição de marketing do Comandante Rolim (até porque
ele não estava no Brasil no momento do acidente e só voltou
no dia seguinte).

Foi, antes de tudo, uma manifestação de competência,
de preparo e de planejamento. A empresa agiu rápida e

eficientemente porque estava "esperando" que coisas desse

tipo acontecessem. Os procedimentos já estavam previstos.
Esta é a lição que nós devemos tirar daquele lamentável

acidente. Se você é prestador de serviços, você precisa ter

consciência de que alguma coisa pode, um dia, sair errado.
E vocêprecisa pensar nessa possibilidade bem antes que coisas

ruins aconteçam. Com a cabeça fria, para fazer o melhor

planejamento possível. E estar preparado para enfrentar a

situação quando for necessário.
.

Na próxima edição, vamos discutir algumas posturas e

atitudes que são recomendáveis para "odrnlnlstror" as

conseqüências de um erro profissional, sem transformar um

acidente numa tragédia. Um simples erro num fim de carreira.
Até semana que vem.

Càixa postal191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620
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Revistas Usadas

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60· Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 371-3100

Rua: Donringos da Nova, 102

(próximo ao supermercado VitórÍlIl

Jaraguá do Sul « SC
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Compositor sertanejo quer
conquistar reconhecimento
---�-----------------------------

Genésio tem 15 canções concluídas, duas já gravadas, e outras foram enviadas

para serem qnalisadas porduplas consagradas nacionalmente

Jaraguá do Sul - Embala
do pelos sucessos das músi
cas sertanejas, que têm le

vado multidões aos estádios
de futebol e a ginásios, o
compositor Genésio Amaro,
32 anos, vem apostando no

gênero para expressar sua
visão de mundo e cantar as
belezas do amor. Genésio
tem 15 composições pron
tas, uma inclusive gravada
pela cantora jaraguaense
Viviane e outra - Volte para
mim - tocada pelas rádios e
apresentadas nos clubes da
região nas vozes da dupla
Sandro Luiz e Clóvis, tam
bém de Jaraguá do Sul.
"Deixe isso assim, volte

para mim. Não quero que
esse amor tenha fim. Deixe
eutolor o que slnto. você é
tudo para mim e eu não
minto".
Apostando no sertanejo

romântico, Genésio compõe
cançõesque fazem a cabeça
dos jovens apaixonados. Assim
como os cantores já consagra
dos pelo grande público. Ape
sar das insistentes oposições, a
música sertaneja já conquis
tou o espaço necessário e

tem público cativo. Atual
mente, os campeões de
vendas são exatamente os

cantores sertanejos, ,como
Chitãozinho e Xororó, Zezé
di Camargo e Luciano e Le
andro e Leonardo.

. Genésio está compondo
uma canção para ser apre
sentada ao cantor Daniel,
que estará em Jaraguá do

Expectativa: Genesio vai mostrar canção a Daniel

Sul em 13 de junho. A rnúsl- Desde então, Genésio
ca conta a história da du- vem se apresentando em

pia até a morte do parceiro festivais pelo Estado e com

João Paulo. EI� também en- pondo canções. Ele não dis
vlou outras para serem ana- farça o interesse em ver suas

lisadas pela dupla Zezé di músicas gravadas pelos in

Camargo e Luciano.
'

térpretes já consagrados
CARREIRA - Com apenas pelo públiCO e reconhecidos

a 4° série. Genésio aprendeu internacionalmente.
a compor e tocar violão "A expectativa é ver rnl
sozinho. O primeiro reco- nhas canções gravadas pe
nhecimento veio como intér- las grandes duplas. Assim
prete, em 1984. em Concór- posso ser reconhecido, além
dia. quando cantou a rnúsl- de ser um incentivo à minha
ca Aline. durante os festejos carreira".
da cidade. Depois, em 1988, PROJETO - Genésio com

venceu a gincana Grupo pôs a música "Não pedimos
Revolução. em Guaramirim, para nascer". onde conta a

aíjá como compositor, apre- difícil vida dos meninos de
sentando a música "Meu rua, suos aspirações e de
amor não tem tamanho". cepções. Ele pretende gra-

"Eu te amo. Meu amor var um clipe com um coral
não tem tamanho. O que de meninos para ser envia
sentimos um por outro não do à Rede Globo.
é estranho. Se um dia o tem- "A intenção.é usar a músi

po parar. vai te dizer tudo o ca no programa 'Criança
que eu fiz, foi porvocê". espercnçc

"

Desembargador antecipa
criação de varas em JS

Jaraguá do Sul - Ante

cipando os efeitos do

projeto de lei comple
mentar que dispõe sobre
a criação de comarcas e
de varas, o corregedor
geral da Justiça, desem
bargador Francisco O
liveira Filho,· dlstrlbulu os

processos do fórum da
cidade conforme a na

tureza. O desembarga
dor esteve no Município
na última terça-feira (30),
viabilizando a criação da
Vara Criminal de Infância
e Juventude.

Na oportunidade. o

desembargador distri
buiu os processos quan
to a natureza aos dois

juízes substitutos da Co
marca. O juiz Edson Mar
cos de Mendonça ficou
com os processos crimi
nais do Juizado Especial
Criminal, enquanto que
Elleston Lissandro Canali
será responsável pelo
Juizado Especial Cível.
executivos e fiscais.

O projeto de lei com

plementar foi aprovado
no TJ (Tribunal de

Justiça), no dia 18 de

março e deverá ser apro
vado também pela As
sembléia Legislativa. A

juíza Hildemar Meneguzzi
de Carvalho disse que o

objetivo da criação da
nova vara é dar respos
tas mais rápidas à so

ciedade, "indo a-o efl

centro dos anseios de

advogados" .

A visita de Oliveira Fi
lho à região deveria ana

lisar também o panorama
das cadeias públicas, o

que não foi tratado.

Vereador propõe valor
às mini-cestas básicas
corupé - o vereador

Ernesto Felipe Blunk (PFL)
apresentou emenda aditiva
ao projeto de lei do Executi
vo estabelecendo valores às
mini-cestas básicas que
serão distribuídas aos servi
dores municipais. A propos
ta do parlamentar. que está
tramitando nas comissões

legislativas. define valores
entre RS 30.00 e RS 50.00
para as cestas.

O projeto governamental.
aprovado pela Câmara de
Vereadores. estabelecia
como parâmetro para rece

ber a cesta vencimento de
até 3.5 salários mínimos. Como

não definia valores da cesta.
o vereador resolveu apresen
tar a emenda. como forma de

assegurar melhor controle.
ESCOLAS - Blunk apresen

tou ao plenário da Cãmara de
Vereadores indicação que
transforma as sete escolas mu

nicipais. desativadas no início
do ano. em centros comu

nitários: Na opinião do verea

dor, o objetivo é conservar o

patrimõnio público.
"Ao ser dado destinação

correta e de utilidade às co

munidades. incentivamos os

trabalhos comunitários e con

servamos os prédios, alguns
com décadas de existência",

Polícia é acionada para
conter rebeliao em colégio

Jaraguá do Sul - Confirman
do a tradição do Dia da Men

tira. na manhã da última quar-
'ta-feira. lOde abril, a redação
do jornal recebeu telefonema
informando que estudantes do

Colégio São Luís promoviam
protestos nas dependências da
escola. O informante disse que
o clima estava tenso, já que
muitos alunos não concorda
vam com a proposta de greve.

"Enviem uma equipe de re

portagem ao local porque o

clima está quente. Alunos e

professores estão fora das
salas de aula. a polícia já foi

chorncdo para conter os alu
nos. Não sei qual o motivo do

protesto",
Apostando na veracidade

da informação. não se im

portando com a possibiidade
da data. um repórter e um

fotógrafo se dirigiram ao colé

gio, Lá. foram recebidos pelo
diretor da instituição que. com
um sorriso maroto. como quem
diz: "vocês caíram no conto do

vigário". negou tudo.

7 horas, 9 horas e 19 horas - Matriz
8 horas - São Cristóvão
9h30 - N. Sa. Rosário

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

NOSSA MENSAGEM

Domingo de Ramos
Iniciamos a Semana Santa, recordando a entrada. de Cristo em

Jerusalém para celebrar a sua Páscoa. Como o povo da antiga aliança,
que durante a festa das tendas levava ramos, nas mãos, significando a

esperança.
De um lado, aclamamos Jesus, rei humilde, servidor do povo,

libertador dos oprimidos, glorificado pelo Pai e constituído Senhor do
Universo. Do outro lado, a celebração nos coloca diante da realidade da
cruz. Quem quiser participar da vitória deste rei, tem de assumir sua luta
e passar pelo que ele passou. Todo crescimento humano e espiritual é
graça de Deus, mas requer a nossa parte de entrega e renúncia.

Vamos iniciar a Semana Santa, convidados a intensificar, na oração
e no serviço, o seguimento de Jesus Cristo no mistério de sua morte e

ressurreição.

PARAFUSOS - PORCAS - ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

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

Jaraguá do Sul - SC

15 horas - Matriz (crianças)
19 horas - Matriz
17 horas - São Luiz
17 horas - Rainha da Paz

19 horas - Perpétuo Socorro
15h30 - São Benedito

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS
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Descanso de copo A MELHOR CERVF.)A DOBRASIL

Pela 3- vez consecutiva considerada a melhor
distribuidora de bebidas da região

Fones: 371-9954 - 371-1271 - Fax: 371-9011
Rua: Reinoldo Rau. 414 - Centro Jaraguá do Sul - SC

-- - -------- ---
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Médico

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

- Eletrôlise (eliminação definitiva de pêlos)
- Tintura de cílios e sombrancelhas
- Maquiagem definitiva
- Permanente 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 úma
lavação de aparência.

- Breve, novidades - Rua Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

CJJr. 9lcyr 9iideki CRodrigues da ai/va·
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
C_QNSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Pizzaria Caneri
Picanha na Bra..
Filé Mignon ii Parmegian.
Massas em Geral

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616
Jat á do Sul - se

'1�4\·

J ,-

Curtiram Carnaval no Baependi os amigos Joan'
Mahfud, Valcy Caglioni, Marcos Mahfud, Debo
Mahfud e Marco Antonio Chaves

ANIVERSÁRIOS
Comemorou idade novadia 27 demarço, médicoJúlio Jahnke
No dia 29demarço foi muito cumprimentado o dr. Donato
Seidel, emCorupá. Segunda-feira (6)aniversariaEmily S.

Jordan, filhadeArildoeCarin Sasse Jordan. Na terça-feira (�
Elisabeth Hanrel deSouza (JoalheriaElisabeth) será

cumpriIrentadíssima
TEXAS

Texas Grill Bar é a grande pedida
para os jantares da semana,

almoço e jantar de finais de

semana. No cardápio, chapeados
de picanha, alcatra, mignon,

ovelha e frango, regados com o

delicioso chope alemão
.Warsteiner, O Texas fica na Rua

Walter Marquardt, 1.778 e o

telefone para reservas é 372-1231.

POETA
Cazuza faria 40 anos amanhã

(4). Não seria "exagerado"
cumprimentar o "poeta",
mesmo que reverenciando

suamemória

PAGODE
A 'l:'Noite do Pagode, no
bar da piscina do Clube

Atlético Baependi, hoje (3),
deverá repetir o sucesso da

primeira.Mais de mil
ingressos foram distribuídos
entre sócios e não-sócios. O

grupo Jeito de Ser vai animar
a noitada, que terá muitas

surpresas. A promoção é do

professor Jorge, da
Academia Total Fitness.

Humberto Gonçalves e BiancaDereui
trocaram alianças na mão direita. O
noivado aconteceu no dia 23 demarço.
Cumprimentos dos familiares

Dulcio T. LenziFilho e

Wvian Solange
MarqULU'dt unem-se
pelos laços sagrados
do matrimônio,
amanhã (4), às 19
horas, na Igreja Cristo
Salvador (Barra do
Rio Cerro). Após a
cerimônia religiosa os

convidados serão

recepcionados no

Clube Atlético

Baependi

Alcides Rocha comemorou aniverslÍri!
dia 26 de março, com suculenta
churrascada

DIVINA PROVIDÊNCIA
O Colégio Divina Providência

inaugurou na noite de ontem (2),
novas e modernas instalações.
A cerimônia foi seguida de

coquetel. O novo espaço servira

para abrigar mais
confortavelmente alunos, pais
de alunos e os eventos que são

desenvolvidos diariamente pelo
estabelecimento de ensino.
Parabéns à irmã Ana e toda

equipe.

ARWEG
Diretoria da Associação Recreativa Weg está

preparando a grande festa de }O de Maio. Um show
com uma das melhores duplas sertanejas do Brasil está

na agenda, além de bingão com carros O km como

prêmios e muita diversão para os colaboradores do

GrupoWeg e familiares.

Alexandre Negretto, Ademir Avelino Fagundes,
Andrei Fagundes, João Verginio Vicente, MiguelAn
tonio Negretto e Edson Menslin, diretores da

. Distribuidora Schincariol de Iaraguá do Sul

Laboratório Santa
Helena Ltda.-.

�a5ter m:ransgIOUa!
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Dedicação e Qualidade
Análises. clínicas, hormônios

e microbiologia

9),. 9lmilchtl, fJunkes e

9),11. Wtlgdtl 9telentl Cférrtlzztl,! ,. LABORATÓRIO
L A .:' SANTA HELENA

Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade

..'::��
'/J'"': �"d. R GI�'.'''�:

==
!1,,,,'� "J"�"�
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COnto calcular a Páscoa?
A Páscoa é a mais importante festa da cristandade.
Comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo. A partir

dela, todas as outras datas do calendário são

estabelecidas. Os cristãos passaram a festejá-la no

� primeiro domingo depois 'da primeira lua cheia do -

Outono (no hemisfério Sul). Dois dias antes do

domingo de Páscoa é a Sexta-feira Santa. Quarenta
dias antes é a Quarta-feira de Cinzas e, portanto, 43

dias antes do Carnaval.
rá A origem da palavra Páscoa é hebraica. Vem de

Pessach, que significa "Passagem". Comemora um

marco na história do povo judeu: a travessia do mar

Vermelho ao se liberar de um longo período de
escravidão no Egito. Com este sentido, a Páscoa foi

instituída no ano 1513 a.C. e continua sendo

festejada pelosjudeus, mas em outra época.
Para calcular a Páscoa, divida o ano porJ9. Some 1
ao resto da divisão e você terá o chamado "número
dourado". Ele mostra a data da lua 'cheia pascal. Um
exemplo: 1995 dividido por 19 dá 1 05. O resto é O.
Some 1 a esse O e o resultado será 1. Procure a data

no-número 1 da tabela ao lado, que calcula a Páscoa

de 1900 a 2199. A Páscoa é celebrada no domingo
seguinte.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Datas comemorativas de abril
1..•.•.•...•.•..•...•.....••..••...............................•..•.......•.Mentira
2..•.........•.....•....•.Internacional do livro infanto-juvenil
7..•.........................•...••..•.••........•••••........Médico-Iegista
12.....•......•...••....•....•...•..•••••.......•..••••...•........••........Obstetra
14..•..•....•......•.•..•••..........•...•.•.......•........•.•..............Desenhista
18......••.•..................•.........•.....•.......•..Nacionai do livro

. ,

19••....................•......•....................•..•••.................Indio
20•••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••Diplomata
21 _ Metalúrgico
..•...••.•..............•.....••...•..................•� Tiradentes
22•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Descobrimento doBrasil
23••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Mundial do escoteiro
24•.•......•...••....•.....•...•••.•........••••..•..Jovem trabalhador
25 Contador
26..•....................•...••...•.••.........••••••........•...•..••.Goleiro
27••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Empregada doméstica
28•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Sogra
30••••••••••••••• �•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ferroviário
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Os 'símbolos da Páscoa
Entre os símbolos da Páscoa cristã, está o círio pascal, uma
vela onde estão inscritas as letras gregas, alfa e ômega,

simboliiando que Cristo é prtncípto, fim e ao

mesmo tempo luz.

O ovo é símbolo de nascimento e ressurreição. A lenda

conta que Simão, o cirineu que ajudou Cristo a carregar a

cruz até' o Calvário, era vendedor de ovos. Depois da

cru�_ificação, ele percebeu que, como por milagre, os ovos
estavam coloridos. Já o coelho era símbolo de fertilidade

no antigo Egito. Assim, o coelho esconde os ovos colorados

em ninhos para que as crianças possam procurá-los como
presentes de Páscoa .
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2 - CORREIODO POVO

Confira aHistória

"A Históriá de nossa gente não pole ficar só na
-

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu
Há 8 anos

- Em 1990, Jaraguá do Sul estavamuitobem representada para o Concurso
Miss Santa Catarina, no Pavilhão da Proeb, em Blumenau. Recordava-se

que a bonita e simpática Jane Lennert (20) preparava-se exaustivamente

para o concurso, sempre estampando o belo sorriso que também garantiu
sua consagração de Miss Jaraguá, realizado no dia 28 de outubro de 1989,
quando Jane venceu nove candidatas, após passarempor duas eliminatórias.
A Ckat Produções a acompanharia aBlumenau.
- Um erro no registro de nascimento acabou sendo responsável pela presença
do jaraguaense Helmuth Utpadel no II Regimento de Infantaria, que se

integrou à Força Expedicionária Brasileira - informava o Jornal CORREIO
DOPOVO. Nascido em 4-10-1921, Helmuth foi registrado como sendo 1920,
e acabou se transformando em um dos soldados de maior destaque entre os

pracinhas da FEB, contava um longo artigo a ele dedicado.

Há 6 anos
- Em 1992, o presidente Devanir Danna, do "Circulo Italiano de Jaraguá do
Sul", recentemente fundado, dava entrevista- à imprensa, revelando que os

descendentes de italianos formammais de 30% da população jaraguaense e
que, esses homens e mulheres, a exemplo dos alemães, tiveram importante
papel na colonização da cidade, daí o de se resgatar e estimular o culto às

tradições de origem. Conta Danna que, por ironia do destino, a idéia da
criação do Circulo Italiano surgiu dentro da comissão organizadora da

.

Schützenfest - festa tipicamente germânica. "Percebemos - diz Danna -

que, mais dametade da comissão era formada por descendentes de italianos
e tivemos a idéia de formar a entidade". Uma comissão buscava intercâmbio
com entidades congêneres. Em 29-11-19.91, Devanir acabava sendo eleito o
presidente.

Há 4 anos
- Em 1994, a sra. Maria Edith Jourdan de Lucena, em companhia de seu

esposo, generalZenildo Zoroastro de Lucena, ministro do Exército, visitava
Jaraguá do Sul. Maria Edith é bisneta do fundador da cidade, coronel e
engenheiro Erm1ioCarlos Jourdan. NaPraçaÂngelo Piazera depositou uma
coroa de flores junto ao busto do fundador. Do prefeito Durval Vasel ela -

recebeu um brasão com as armas doMunicípio e um livro sobre a história
de Jaraguá do Sul.
- Jaraguádo Sul sediavao Z'Seminário Sulbrasileiro de Bananicultura, de 7 a 12
de agosto,quando aconteciao 1°Encontro Estadual deBananicultura, coordenado
pelaSecretaria deAgriculturaeEpagri.É que aprodução dobrou nos últimos dez
anos, comurnacolheitade 500mil toneladas.Porém, 50% perdia-seporproblemas

-

demanuseio da fruta no campo e após a colheita, o que se corrigia.

Há 2 anos
- Em 1996, no dia 1 de março, a veneranda sra. Amanda Streese Hasse

completava o 100° ano de existência, no "Lar das Flores". Lúcida, muito
lúcida; desfilava para o entrevistador o passado de sua vida, nascida em

BeneditoNovo, filhadeHermann Streese, alemão, nascido emMaecklenburg,
e de Emilie Haake, nascida em Thmotchov, Rússia, segunda esposa de seu

progenitor. Lembrava que sua mãe veio num navio de nome "Baltimore",
que após desligar-se do Barracão dos Imigrantes, de Blumenau, dentro-das
condições oferecidas pela nova "Heimat" (Pátria) punham-se a braços para
preparar a terra plantando milho, aipim, taiá e alguma criação, enquanto o

pai, conhecedor do ramo de tornearia de metal, melhorava os ganhos com
serviços no porto de Itajaí. Recorda-se de seu casamento, em 1/8/1917,
condução uma Kutsche (carro de mola) pela Russenstrasse (Estradas dos
Russos), casavam na igreja evangélica de Timbó e o civil em Indaial, e um
almoço simples. No dia seguinte seguiam para o lugarMatador, pernoitando
em Subida, onde' ficou sete anos.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (106) - APONTAMENTOS

Em 8-3�76, falecia a sra. Hedwig Müller

Borchardt, no Hosp. Santa Izabel, de

Blumenau, aos 67 anos, nascida em 13-5-1908,
em Rio da Luz, filha de Carlos e BertaMüller e
viúva de Erich Borchardt com quem casara em

13-7-1929, e que faleceu em 23-5-1974,
deixando cinco filhos e duas filhas. Ela residia
no Ribeirão Aurora, em Rio Cerro II.

A imprensa jaraguaense saía com

editoriais, fazendo ver às autoridades a

necessidade da integração rodoviária com

Jaraguá do Sul- a ligação Pomerode SC-416-,
dentro de um traçado que significasse uma

solução definitiva ao velho e cansativo

problema da Serra de Jaraguá, sabidamente
perigosa e de difícil conservação, face a erosão

e às características do seu próprio traçado.
Nesse ano de 1976 - o do Centenário -

continuavam a versejar em língua alemã o EMSI,
de Rio Cerro, do Javali II e o Claro-Valente, o
Hellmuth, de Corupá, a que se ligou a

Muthemsia, uma prosadora do interior de São
Paulo que passava a usar o pseudônimo - o Muth

(de Hellmuth) e EMSIA (do EMSI) -, e acrescia'
ainda o HECKTOR, de Joinville, que também
entrava no duelo de versos que faziam o deleite
dos leitores de língua alemã. Acontecia que
Hans Spring, o pastor que servia à Comunidade

Evangélica, enviava de Londrina-PR, em

fevereiro/76, com seus versos AKTUELLES

LEBEN, lembrando os tempos de Jaraguá do Sul
e Rio Cerro e agradecendo as bananas colhidas
na lavoura de Emilio Siewerdt, remetidas via
ônibus. Passados vinte anos, com ou sem

nacionalização do ensino, as gerações que se

seguiram estão integradas à língua pátria,
restando, para consolo dos imigrantes e a

geração já nascida no Brasil, o culto das

tradições, com suas canções alemãs, as

vestimentas e danças que vieram do além mar,

muitos deles, contudo, bilíngües, quando não

aprendem outra língua na escola, que são pessoas
muito procuradas no atual estágio industrial do
sul do Brasil.

No Centenário de Jaraguá do Sul, a

Comissão Municipal de Turismo contava com

os já falecidos MoussaNacly e RolandoJahnke
e Odair Vailatti e Waldemar Rocha, que escolhia
os pontos turísticos do Município e que eram:
Noviciado da Barra do Rio Cerro, Gruta Nossa
Senhora de Lourdes, pontes pênseis e cobertas,
além do Pico Jaraguá.

O Hino a Jaraguá do Sul tinha a letra de
Rudolfo Francisco Hufenuessler e a música -

uma delas era do já falecido irmão Ático Rubini,
de tradicional família da Barra e outra era a de
Aleeste Berri, que a comissão escolheu pelo
seu melhor ritmo. Já se procurou conservar a

música do irmãoÁtico na memória histórica do

Município, sem sucesso até agora, como seria
de se desejar, já que a letra (em português) de
Hufenuessler se pode cantar em alemão por um
minucioso trabalho do poeta brasileiro também

já falecido, Rudolfo Hirschfeld, de São Paulo,
que amou esta terra como os melhores de seus

ilustres filhos naturais, e permite o que poucos
hinos conseguem ser bilíngüe. Por uma questão
de justiça, de lembrar-se, também, a senhora
Grete Busse Scheltzke, da vizinha cidade de

Blumenau, que igualmente concorreu comuma

versão do hino para o alemão (CORREIO DO

POVO, ed. 2.895/76), Hirschfeld e Scheltzke se

alternando num poético duelo, para dar mais

autenticidade à letra que' é a essência do

Jaraguá do Sul que é vibrante, que não há quem
a suplante, porque seu povo varonil, tem por
lema - "AVANTE BRASIL". Que coisa linda!

Os símbolos oficiais de Jaraguá do Sul, o

brasão, a bandeira e o hino (letra e música),
retratam fielmente o povo que habita às

margens dos rios Itapocu e Jaraguá.
Fritz von Jaraguâ - 4/98.

Afolo de 4-5-96, mostra a casa do« Borchardt, naAurora, em Rio Cerro. Neste capítulofocaliza"!'ls
o falo de Hedwig Müller Borchardt, esp. tie Erich, a imprensa batendo-se pela SC-416, ligando
Jaraguâ do Sul a Pomerode; lembra a manifestação dopastor Spring, de Londrina; Moussa Nacly,
Jahnke e Vailatti, escolhendo pontos turísticos, em Rio Cerro, no centenário de Iaraguâ do Sul; o
Hino a Iaraguâ do Sul e sua melodia segundo o irmão Ático Rubini e a versão da letra de Rudolfo
Hufenuessler; para o alemão da sra: Grete Busse Scheltzke, de Blumenau, transformando o hino em

bilíngüe. (CP), edição 2.895/76

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

Fone: (047)372-1846
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etornara um

lugar, depois de

alguns anos,
normalmente causa

1 surpresas para quem o faz
devido às mudanças que
ocorreram.

Hoje, propomos aos mais

idosos uma volta ao

passado e aos jovens uma

viagem aos tempos

pretéritos, com a pergunta:
de onde são asfotos? Qual
a cidade que ali está

retratada? Quase
impossível identificá-la. O

. ,.., '" .

casano nao e mats o

mesmo. Em lugar das
árvores e vegetação
ribeirinha, muros de
concreto. E em lugar das

canoas, pontes. Na outra

foto, o pófoi substituído

pelo asfalto. A humilde

residência deu lugar ao

edifício com inúmeros

andares e apartamentos.
Coisas até difíceis de

entender.

CORREIODOPOVO - 3

por Egon Iagnow
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cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • 373-0377 ·373-G297

Guaramirim • SC
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Memória Jaraguaense
Oque faltouparacontar... (LVll)

TioEugênio
Na sala de visita de Francisco Doubrawa, em Guaramirim, às 16h30 de 25-9-

1990, ele rememora aspectos da família e diz que seu avô Gustavo era casado com

Antonia Korun e João Doubrawa, o pai de Paula DoubrawaWieie, era casado com
Luiza Fuchs, filhos de João Doubrawa e Eva, da Áustria, vieram com uma grande leva
de imigrantes para o Brasil com o intuito de fixar-se em Santa Catarina. Nela estavam

os avós do dr. Harald Karmann, médico e prefeito de Joinville. Vieram até o Itapocu
(Itapocuzinho I), onde moravam muito tempo.

'

Ele acha que o navio "Valparaíso" era um navio à vela, mas uma parte à vapor, para
enfrentar as costumeiras calmarias e acelerar a travessia do Atlântico. Disse que os

antepassados moravam na região de Mähren, na cidade de Brünn, na Checoslováquia, e
que seus avós só falavam o checo e seu pai também falava melhor o checo do que o

alemão, língua que ele conhecia com os homens do lugar.
. Dona Neca (Áurea Müller Grubba, filha de Arthur Müller tinha como mãe dona

Adélia, filha de João Doubrawa) estes depois mudaram da esquina das quatro avenidas

(Mal. Deodoro, hoje Calçadão, Independência, atual Getúlio Vargas, Abdon Batista,
atual Mal. Floriano e Caminho do Cemitério, atual Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, onde hoje está o Banco Meridional), para a Presidente Epitácio Pessoa, à

margem do Rio Itapocu, onde moramWalterWiele e Eggon João da Silva, antigamente
Emílio Piazera, pai de Adalgisa (Lila) Piazera.

Numa noite de festa na Recreativa Marisol, aproxima-se de mim Lino Dalpiaz
funcionário daWeg, e me diz que seu avô Francisco Bertoldi, no dia 10-10-1990, vai

completar 100 anos de idade. Isso me interessava muito, pois, sendo lúcido, ele era

fonte de importantes informações sobre nosso passado. Voltaremos. Até a próxima.

Consciência depai
Comandava o coronelEmílioMallet, Barão de Itapevi, um regimento de artilhariaem frente

aPaisandu, quando recebeu ordem de atravessar o rio e atacar o exército paraguaio, acampado
na outramargem. Um dos seus filhos era o porta-bandeira e o outro; João Nepomuceno, que
chegou amarechal, comandava a primeira ala.

Ao receber a ordem, o comandante reuniu a oficialidade e expôs-lhes a situação da sua

consciência.
- Meus filhos - disse - devem ser os primeiros a atravessar o rio, devido à posição que

ocupam no regimento; mas estou indeciso, porque, se os mando na frente, poderão dizer que
quero enchê-los de glórias; e se os retirar para a retaguarda, pensarão talvez que procuro
poupar-lhes a vida.

Resolveu, porém, que eles iriam à frente. Um morreu. E outro foi o primeiro a pisar o
território inimigo.

Márcio Teixeira - "Os gaúchos", volume!, página 229.

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

371-1944/372-3363 A EDUCAÇÃO COMPLETA Epittido pBJ!II)(4 676", F0fie37J.()202
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I· O setor de �:ç���: ::o:::�::r em todo o

[ país, sendo responsável, por exemplo, por 50, 1 % do total de vagas
� do mercado de trabalho da região da Grande São Paulo, contra
21,3% da indústria.

Os especialistas dizem que esse crescimento do setor e o

aumento da concorrência que este ocasiona pode ser fator

propulsor de qualidade. Sim, pois, com mais opções no mercado,
o consumidor tem mais opções para escolher e se tomar mais

exigente. Assim, a qualidade passa a ser uma questão de
sobrevivência para quem produz ou presta serviços, porque é
através dela que as empresas vão buscar diferencial em relação
a seus concorrentes no mercado, garantindo maior produtividade
e menor custo .

A qualidade nos serviços é uma das principais formas de

diferenciar os produtos oferecidos, a fim de conquistar clientes e

manter mercados.
Mas de nada adianta haver qualidade em serviços prestados

se o consumidor não a exige.
Será que o consumidor brasileiro está mais exigente no que

se refere à qualidade em termos de serviços? Infelizmente, não.
Como a abertura comercial é recente, amaior preocupação, tanto
por parte do empresário como por parte do consumidor, ainda é

o custo. Essa "falta de exigência" do consumidor gera dificuldades
para se chegar à qualidade. O consumidor é muito humilde, aceita
tudo sem reclamar porque não quer passar por chato, mal

educado. Desse modo, emperra o fluxo de mudança de

mentalidade tão necessária em relação à qualidade de serviços.
A qualidade concedida pelo brasileiro está diretamente

relacionada à educação que recebeu e, vamos e venhamos, todos
sabemos que a educação no Brasil deixa muito a desejar.

Podemos perceber que as pessoas ainda consomem produtos
e serviços muito mais pda sua origem e preço que apresentam
do que pela qualidade. Mesmo porque o consumidor brasileiro

não tem a menor idéia de comomedir a qualidade de um serviço.
Como ele vai saber que as características anunciadas de um

produto qualquer são verdadeiras? De fato o próprio mercado

exclui as empresas que ignoram a busca pela qualidade. Sabemos
do velho ditado: um bom serviço é comentado com uma pessoa,
mas um mal serviço é comentado com umamultidão. Se os clientes

retomam, comentam positivamente, e o serviço sobrevive no

mercado, cresce e se perpetua, é sinal de que apresenta qualidade.
O mercado é a melhor referência do sucesso, independente

de campanhas ou propagandas.
� Quem não tem qualidade ou faz de conta que a tem é

I denunciado por sua própria obscuridade.

� Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff
� Elaborado por: Débora Amorim, aluna da 1o: fase de

ii Administração.
�

Do maternal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Imtituto Edacacional

-
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Sintonize-se com o seu anjo
Cursono IntiLiceu da Vida YFajuda como desenvolveruma comunicsção angélica

Programaçãoo Inti Liceu da Vida realiza dia 14 de maio,
próxima quinta-feira, o curso "Sintonize com seu

Anjo". Composto de 4 horas de duração, a aula
tem dois horários: 13h30min às 17h30min e

aulas de
YOGA
Às segundas, terras, quartas e quíntas lien.! ba VibaYF

Rua Emilio Stein, 300·U! Centro (1\./10 do Ediiic,» Carvalho}

Desperte a sensíbllidade

que existe em você .•
Aulas de Desenho e Pintura

Lien.! ba VibaYF Hotários de manhã, tarde e noite
R/lo EII"IÍll Stein, 301l·U! Centro (1\./10 do Ediiicio CI7I valho)

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:

Criando prosperidade - Deepak Chopra
"Com as atividades certas, todos podemos dirigir nossa

consciência (impulsos de energia e informação) e canalizar a
energia necessária para gerar os bens desejados - espirituais ou
materiais.

.

O amor venceu - Zibia Gasparetto
"Neste livro você tem dupla satisfação: vive uma grande história

e aprende sobre os segredos das leis do amor".

1 - Desenvolvimento do Guia Interior
v

Exercicios de contato com o Mestre Interior

2 - Conscientização
v

Lei da causa e efeito
v

Aceitação
v

Intenção

3 - Como sintonizar a Conexão Angélica
v

O que perguntar aos anjos
v

Como desenvolver uma comunicação

4 - Trabalho com os Anjos para alcançar suas metas
v

Cinco passos para umaboa manifestação
\

5 - Como criar nossofuturo
v

Meditação do "Cantinho da Paz"

Existe algo que você consegue
fazermelhordo que todomundo

Rua Quinlino Bocaiúva, 42 - Centro
. Jaraguá do Sul - SC

Fones: (047) 372-0972 - 372-0137

18h30min às 22h30min. Eliane Martines é a

angelóloga ministrante. Formada em Letras

(PUC/SP), Eliane atua na área holística há
8 anos, dedicando-se-ao estudo dos anjos,
esoterismo f! terapia de Reike.

O curso oferece o processo para
você se sintonizar com o seu anjo. Este
processo inclui 5 etapas além de exer

cícios, meditações e visualizações
paraficar em sintonia com o cam

po de energia angelical, apren
der a conversar com os seus an

jos e pedir-lhes orientação em

questões importantes ou do
seu dia-a-dia.

Quando você consegue descobrir o que é esta

"alguma coisa" surge a fagulha que cria a riqueza.
Se ensinarmos este pensamento para as crian

,ças, poderemos ve.r os seus efeitos. Faça isso com os

seusfilhos desde pequenos.
De vez em quando fale para eles que há uma

razão para eles estarem aqui e que cada 'um tem que
descobri�por si mesmo que razão é essa.

Diga-lhes que você não quer que eles sepreocu
pem emganharmuito dinheiro quando crescerem, nem
que o objetivo de suas vidas seja o de ser um sucesso

na escola, nem o de ter as melhores notas ou o de fre
quentar as melhores faculdades.

Mas diga-lhes que você não quer é que se per
guntem como poderão descobrir o seu talento e servir

à humanidade, pois cada um deles tem um talento úni
co que ninguém mais tem. O resultado é que eles aca
barão indo para as melhores faculdades e serão os

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

únicos naquilo que os torna economicamente auto

suficientes, porque estão concentrados no que vieram

fazer aqui.
Além disso, ensine-os a fazer as seguintes per

guntas:
Como posso ajudar? Como posso ajudar a to

dos com quem tenho contato?
Aí você ensinará a seus filhos a combinar a ca

pacidade de expressar seu talento único com benefí
cios à humanidade, Agindo assim, terá acesso à abun
dância ilimitada, e essa é a verdadeira forma de se

obter abundância.
E esta não é uma abundância passageira, ela é

permanente por causa de seu latento único, da sua

maneira específica de expressá-lo, dos beneficios e

dedicação a seus semelhantes, que descobriu ao se

perguntar: "Como posso ajudar?", em vez de "Oque
vou ganhar com isso?",

Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) sedißda em Curitiba na Avenida
7 de Setembro, 1924 • conj. 7

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

e lares. complementando a

harmonização com plantas e flores.
* Objetivo: reorganização do sistema de

energia humana (limpeza dos chakras e aura) .

.,

Auxílio à cura de depressões. estresse.
fobias. pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares, etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-L1ceu da VldaYF - Tel.: 372-1141

IRENE ZELAK

�··Iaco
TUDt)PARA ctJNSTtltJÇAo

372�1055
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MASSARAND1J8A
NA TELINHA

r::ir Parte das belezas de
Santa Catarina puderam ser

vistas esta semana, na telinha
da Globo, nas primeiras cenas

da novela Era Uma Vez ... , que
teve sua estréia na segunda
feira (30), no horário das 18

,

horas. As imagens são dos

campos do vizinho Município
de Massaranduba. Cenário

maravilhoso da mãe natureza

que certamente está enchendo
os olhos do povo brasileiro.
Com a exibição das belezas

da nossa região para todo o

Brasil, vale a pena assistir a

algumas cenas da novela.

PAGODE
(ir Em clima pra lá de

descontraído, acontece hoje
(3), a partir das 21 horas, no
bar da piscina do Clube
Atlético Baependi, a 2" Noite
do Pagode, com animação da

rapaziada jaraguaense do

Grupo Jeito de Ser. Sócios
terão acesso livre. Para quem
não é sócio, os convites

poderão ser adquiridos ria

Academia Total Fitness,
localizada próximo à

secretaria do clube.

POP 8AND
(ir Depois de abrigar o

estrondoso show da Fernanda

Abreu, que reuniu um público
de mais de três mil pessoas, a
Notre Dame já tem "guardado

.

no bolso" mais uma super
promoção. A agitação está
marcada para a véspera de
feriado, próximo dia 20,
segunda-feira, quando estará
no palco a excelente Pop
Band, de Joinville, muito

conhecida da galera local. Os
ingressos antecipados já
podem ser adquiridos na

Benetton e JR Lavações, por
R$ 5,00. Neste sábado (4), a

CD's - DJSCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 311-2847

o jovem casal Fernando R. Rozza e Karolina E.

Nascimento, emflagrante de pura alegria
boate estará funcionando
normalmente. O contato para

'contratação de novas atrações
está caminhando para o lado
do regg a e . .l

í

mmy Cliff,
quem sabe!?

TEATRO
<'

r::Jr A cultura ganha espaço
neste final semana em

Jaraguá do Sul. A

Companhia Teatral Luzes
da Ribalta, de BaI neário
Cam bori

ú

, se apreseta no

sábado (4) e domin�o (5), às
20 horas, no Teatro da Scar,
com a peça Sonhar é Viver,
produzida por Se b ast i an
Vieira. Ingresso: R$ 10,00.

DOMINGO
r::Jr A Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e. Lazer

realiza neste domingo (5), das
9 às 12 horas, na Escola Max

Schubert, uma série de
atividades voltadas ao lazer e

à cultura, com mais uma

edição do Brincando no

Bairro. Já às 19 horas, na

Praça Ângelo Piazera, "entra
em campo" o Projeto Música
na Praça, que desta vez traz

a Banda Hawaii, de
Londrina.

TITANIC
r::Jr Para as pessoas que ainda
não conseguiram assistir ao

filme Titanic, aí vai umä boa
notícia. A empresa GNC, de
Porto Alegre, responsável
pela administração das salas
de cinema do Shopping
Neumarkt, em Blumenau e

Shopping Mueller, em

Joinville, confirma que o

longa-metragem vencedor de
II Oscar ficará em cartaz até

o final do mês de maio. E já
que estamos no assunto, onde

estava com a cabeça o

responsável pela implantação
do remix (bate-estaca) na

canção romântica My Heart

Will Go On - tema de Titanic
-, da cantora canadense
Celine Dion. Para se ter idéia

do contra-senso do DJ

criador, basta associar o novo

ritmo dançante dado à música
com as cenas de amor e morte

do filme. É dançar em ritmo
de tragédia. Que legal, não!

808 DYLAN
r::Jr A colaboradora da coluna,
Andreine Busnello, de Porto

Alegre, antenada com as

principais promoções que
acontecem pelo Sul do País, nos
confirma a realização do show
com o cantor e compositorBob
Dylan, no próximo dia 7, terça
feira,no badalado BarOpinião,
localizado na Capital gaúcha.
Dylan, de 56 anos, que
conquistou recentemente três
Prêmios Grammy com seu

disco Time Out ofMind, abrirá
os dois shows dos Rolling
Stones, no Brasil. O ingresso
custa R$ 60,00.

QUICK
DOG

.

DISQUE-LANCHE
371-5309

ROLLING
STONES

r:ír A turnê Bridges lo

Babylon, dos Rolling Stones,
invade o Brasil nos próximos
dias 11 e 13. Pra variar, Rio
e São Paulo - nesta seqüência
- terão o privilégio de receber
os reis da rock and roll. Os
ingressos começaram a ser

vendidos na última terça.
feira, dia 31, nas lojas C&A,
com valores que variam de R$
65,00 a R$ 120,00.

JOINVILLE
r:ír Hoje, na Boate Mansão,
de Joinville, acontece a

Power Inter 98 Collection.
Festa esperta, que contará
com a presença das belas
modelos e maneq uins da

Agência 0.7.

HARPYA
r:ir Depois de estar de molho

por um longo período, a

Harpya Danceteria, de

Indaial, dá o pontapé inicial

para o ano de 98, abrindo as

suas portas neste sábado (4),
a partir das 21 horas, sob o

comando da vitoriosa equipe
de promoções da Thapyoka,
de Timbó. A coluna deseja
sucesso a todo o grupo.

,

FORMULA VM
r::Jr Pior do que não ver

nenhum brasileiro no pódio
num Grande Prêmio Brasil de

Fórmuia I, é não poder vê

los, sequer, chegando até o

final da prova. Bons ternpot
aqueles que tínhamos o

talento de um moço chamado

Ayrton Senna. Dava pra
torcer pela vitória. Hoje,
t o r c e mos p a r a que os

adversários não dêem mais de

uma volta sobre os nossos

pilotos. Isso, claro, quando
não abandonam a corrida.

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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que agora é elétrica, a sensação de liberdade é total. Dirigir tornar
se uma tentação irresistível, ao mesmo tempo em que surge um

punhado de dúvidas. A começar pelo traje ideal para ser usado

quando se está num carro desses.

Afinal, o motorista de um conversível é quase visto por inteiro.

Besteira? O para da moda masculina no Brasil, Fernado Barros, não
acha. E dá a receita. "O ideal é que as roupas tenham um apelo
esportivo. Ternos escuros não são a melhor opção, a não ser que o

conversível seja o único carro da pessoa".

Prazer ao ar livre

Embora as montadoras instaladoras instaladas no país tenham

deixado de produziresse tipo de veículo, as importadoras têm trazido

para cá um bocado de conversíveis bem sofisticados. O mais novo a

chagar por aqui é oBMW Z3 commotor 2.8, um roadster (esportivo
para duas pessoas) que começou a ser vendido no início do ano. O .

preço: US$ 82.000 (com câmbio manual), ou cerca de R$ 92.000,00.
Um brinquedo, portanto, para bem poucos. Espera-se vender cerca
de 200 a 250 carros por ano no Brasil.

Ao entrar nesse BMW. e acionar o botão para abaixar a capota,

RO
RODAS

ESPORTIVAS

EM5X
(30/60/90/120/1SO)
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FORD Vendo Escort 87, porR$ CHEVROLET . Ccmsórciö

Vendo Corcel 11.6 GT, 4 mil. Vendo Palio 97197
.

Vendo Chevette SUE Breitko· f
77, vermelho. Tratar ou troco por carro "mil", 88, álcool, azul,
fone 371-1965. por R$10.600. Tratar por R$ 4.400. Tratar

373-0641. pelo fone 372-3384 cl

Dagmar.Vende-se Corcel II 79,
gas., azul, em bom estado,
porR$ 2 mil. Aceita troca

efacilito opgto.
Tratar tel. 3721028.

Vendo Corcel L 85,
modelo Del Rey,

marrom met. Tratar

fone 975-5247.

Vendo Corcel II 82,
álcool, por R$ 1.900.
Tratar fone 966-7998.

Vendo Belina 83, por
R$ 3 mil ou negocio.
Tratar tel. 372-2916.

Vendo Escort L 91, gas.,
ún. dono, por R$ 6

mil.Tratar fone 371-7233

Vendo Escort 88. Tratar

fone 376-0421.

MOTOS
Vendo CG 91, vermelha,
porR$ 1. 700. Tratarfone
371-2154 ou maManoel
Fco da Costa, 260.

Vendo CG OKm, 36
pagas, por R$ 2.300 +

14:x R$ 70. Tratar fone
372-1679.

Vende-se NX 350 Sahara
96, vermo e preta, em

estado de OK. Valor R$
4.900. Aceito troca por
moto de menor valor.
Tratar com sr. Henrique

Walter, 372-1125.

Vendo Chevette DL 91,
gas., cinza, perfeito
estado, por R$ 5.200.
Tratar clAntonio, das
12 às 18 hs. pelo fone

371-7233.

Vende Chevette 91,
branco,

por R$ 6 mil. Tratar
fone 372-3030

Vendo Chevette SUE

88, álcool, por R$
4.600.

.

Tratar fone 372-3384.

Vendo ChevetteDL91, c/
18 mil km, único dono.
Tratarfone 372-1496.

372-2527

ADMITE VENDEDORES
<

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: 371-9421AUTOMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Comb.

EscortXR3 88/88 amarela alcool

Fiesta CLX 1.3 96/96 cinza gasolina
ParatiGL 1.8 92192 cinza gasolina
UnoMille 91/91 branca gasolina
Monza SL 85/85 prata gasolina

Opcionais
completo, conversível
des., Iimp. tras ar quente
des. Iimp. Iras. ar quente
básico

básico

Parati LS 85/86 verde gasolina des. limpo tras. ar quente
Escort 1.6 GL 95/95 cinza gasolina básico

Pampa 1.6 GL 86/86 branca gasolina 4x4

No finaciamento você só paga a

1 a parcela no dia 8/5/98.

PELA.5U VEZDESTAQUEDOANO
<'

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

11§)l!B�
OFICII'IA DE LATOARIA LTDA.

OFICINA DE LArOARIA

� �t'b:')
Mariã Sueli R. Gimenez

ESTATlSTlCARESPONSÀVEL

Dulce Parreira

1998
JARAGUÁ DO SUL· SC
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114· Casa alvenaria na Av, Barão do Rio Branco
115 . Casa alvenaria próx. Cal. Giardini Lenzi.
116· Casa alvenaria cl 270m2, por R$ 90 mil

APARTAMENTOS
Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba
201 • Sobrado corni: em construção Vila t.alau- R$85.000,OO· Aceita troca

203· Apto. "Residencial Clarice Koch", 2 quartos, rua Marina Fructuoso
204 . Apto. Isabella, prédio clelev., piscina, salão de festas, de ginástica,
etc
205 . Apto. Ed Vila Nova- Próx. Fórum R$ 40 mil • quitado
206· Apto. Condominio Amizade entrada de 8$ 13 mil + financiamento
207· Apto. Cond. Amizade 3 dorm. Entrada R$18 mil + financiamento
208 • Apto. Ed. Schiochet, serni-rnobtüaco. R$ 75 mil, quitado
209 • Apto. Pérola Negra, próx. Beira Rio, suite + 1 dorm.

, 210· Apto. Ed. Virgínia, cl 1 qto, centro

TERRENOS
301 . Terreno no alto da rua Henrique Marquardt cl quase 2.00m2• R$ 14 mil
302 • Área em torno de 1.000m2, avo Getúlio Vargas de esquina cl Bernardo
Grubba
303· Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304· Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930, 18m2
305 . Terreno em Guaramirim . c/l.350m2, fdos Sup. Breithaupt.
306 . Chácara no Rio Cerro cl 75 margas cl água, palmitos e árvores
nativas
307 • Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras· R$ 5 mil
308 . Área com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa· Centro cl um sobrado

antigo
, 309· Lotes no Lot. "Camposapiero"· R$13 mil entr .. +15x de R$329,00
311· l.otesc/ 538m2, próx. Faculdade· R$8.500,00 ou R$4 mil ent. +36 x

de R$ 250,00
312· Terreno no Jardim Guilherme R$ .10.500,00· negociável
314· Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
315· Terreno cl 688m2. BR·280· na frente das Malhas Fruet· Guárarnirirn
316· Chácara no inicio do Rio Molha com casas, pastagens, quadra da

esporte, etc.
317 • Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich cl esquina Rua
Guilherme Hering
318· Chácara no Morro Jguá, cl 11.500m2, R$ 10 mil
319· Fazenda no R. Molha, cl 1.300.000m2, R$ 320 mil, c/casas, lagoas,
gado, etc.
320 . Lote no Lot. Divinópolis, R$ 11 mil negociáveis
321 • Terreno Nereu Ramos, próx. escola, cl 1.375m2, R$ 20 mil
322 . Terreno cl 10.000m2, rua Wolfgang Weege, R$ 20 mil, próx.

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

CASAS
101 . Casa no centro, num terreno de 1.083m2 • R$ 120.000,00
102· Casa na Estrada Rio da Luz - R$ 37.500,00
103· Casa cl ponto comercial em Corupá • R$ 90.000,00
104· Casa cl 580m2, nurn terreno de 2.698m2• Figueira
105 • Casa alvenaria c/4 qtos.n bwc, por R$ 45 mil- Est. Rio da Luz
106· Casa alvenaria· 4 quartos + 3 bwc • R$ 55 mu- Estrada Rio
da Luz

,

107· Casa com ótima locahzaçãopor R$ 65 mil no centro
108· Sobrado com piscina, Próximo ao Angeloni com 3 suites.
109 • Casa em alvenaria· 2 pavimentos c/368m2 • 3 suites + 3
banheiros + churrasqueira cllavabo, ótima localização localização,
ideal pl clínica cl área anexa de 516m2, cl galpão de 270m2• R$ 240
mil
110· Casa em alvenaria ci270m2, num terreno de quase 2.000m2•
centro
111· Casa em Guaramirim R$ 42.500,00· negociável
112· Casas no ítapocuzinho- R$ 7.000,00de entrada + parcelamento
113 • Casas de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2• centro

Vendo terreno cl 412m2,
na rua Ernesto R. F.

Sohn, por R$ 6 mil,
aceito carro no negócio.
Tratar fone 986-0433,
após 18 hs cl Antonio.

Vendo terreno cl 4.400m2,
na Vila Nova,' rua Carlos

,

Milz, por R$ 5 mil. Tratar

fone 392-3073.

Vendo terreno no Lot.

Leopoldo Rodrigues, lote

106, Rau, por R$ 8.500,
aceito carro ou moto.

Tratar fone 975-3034.

Vendo terreno 17x27, na

rua Fco Hrushka, por R$
9 mil, aceito F-1000.

Tratar fone 372:3757..

Vendo terreno no Lot. S.

Luis, aceito carro. Rua

Roberto Ziemann, 2920.

Vendo terreno em

Guaramirim, cl 1.500m2,
na entrada do Boliche
28, aceito carro. Tratar

fone 372-1100 cl Cássio.

Vendo terreno 18x30 no

Lot. Avelino F. de Borba,
Figueira, por R$ 15 mil,
aceito carro. Tratar no

bar do Lelo,

Vendo terreno na Est.

Nova, por R$ 3.500 +

prest. Compro carro

financiado. Tratar fone
392-3126.

Vendo terreno no Lot;

Agua Verde, por R$ 5.500

+ prest. Tratar fones 372-

2221 ou 371-9714.

Vendo terreno na Est.

Nova 16x29, galpão 56m2,
por R$ 3.500 + prest.
Tratar fone 392-3126.

Vendo terreno em Barra

Velha, lote de esquina,
frente pl mar. Tratar fone
372-0084 ou 371-'3847.

Preço a combinar.

Vendo terreno cl 2.827m2,
22mts de frente, casa

precisando de reparos,
ótima área coml. Tratar

fone 372-0433.

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

CASAS
Ref.2154 . Terreno c/ 1.200m2, rua Julius Verch, Czerniewicz, R$ 50 mil, lugar alto e nobre
Ref. 1197 . Sobrado alven. c/ 314,56m2 • Rua Egidio Busarefa· LIa. Papp, Barra c/I suite
+ 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de festas > Permuta c/ casa menor. R$ 145 mil.
Ref. 1277· Casa alv. c/140m2• c/3 darm., 2 bwc, terreno c/l.190m2 + 2 apto nos fundos
• Ilha da Figueira • R$60 mil

Ref. 1274 . Casa alv., c/176m2, 1 suite + 2 dorrns., Rio Molha, R$ 39
mil

.

Ref. 1302 . C�sa de alvenaria, c/190m2 com dep. da empr. + BWC e

churrasq.. Bairro Amizade· 01 suíte + 02 darm. R$ 28 mil + financ.
Ref. 1315 . Casa de alvenaria c/150m2, rua Jacob Gesser, 209, LIa.

Champagnat . 03 darms, R$ 53 mil
Ref. 1318· Casa c/170m2, 2 dormitórios, 1 suite, toda murada,
churrsqueira, BWC hidra, Inicio J9uá Esquerdo, R$ 80.000,00 (neg.)
Ref. 1319 . Sobrado com 256m2, Vila Nova > 01 s,uite, toda murada,
piscina, jardim, portão eletrónico, R$ 130.000,00 (parcela)
ReI. 1322 . Casa c/70m2 + terreno c/420m2• Figueira· R$ 9.600,00.
Ref. 5011 . Gàlpão c/ frigor. instalado, escritório, açougue, 600m2,
terreno c/ 4.157m2, Vila Nova, R$ 550 mil
TERRENOS
Ref. 2120 • Terreno c/456m2• LIa Divinópolis . R$12.000,OO
Ref. 2132 • Terreno cl 605,00m2 • Lot. Versalhes· Amizade· R$19.000,OO
(parcela)
Ref. 2135 • Terreno c/694m2• Loteamento das Azaléias Cond. fechado,
local nobre· R$ 25.000,00 (parcela)
Ref. 2149· Terreno c/318m' • Lot. São Cristóvão· Amizade· com
rancho pronto + fundamento e planta aprovada, luz e água lnstalado >

R$ 11.000,00 (quitado)
APARTAMENTOS
Ref. 4076 • Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, Rua Antonio Carlos
Ferreira, Centro, R$ 48.000,00 (parcela)
Ref. 4081 • Ed. Vila Nova, apto c/90m2• 3 darm. R$ 20.000,00 +

finaciamento R$ 457,0" p/rnês > CEF.
Ref. 4083 • Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suite
+ 2 dormitórios, R$ 45.000,00
Ref. 4079· Ed. Itália c/ 240,OOm2 • cobertura, 1 suite + 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).

o.lIlIVli

Fleischmann
323· Terreno.na rua José T. Ribeiro, c/510m2, R$ 25 mil
324· Terreno c/767m2, na Fco. de Paula, esquina cl Ricardo Grimm,
R$ 30 mil
325 • Terreno fdos Bradesco, cl 4.260m2
326 . Terreno na rua da Pedreira, comi ou res., por R$ 9 mil
327· Terreno na rua Theodoro Roeder, próx. Wiest, R$ 13.650 neg,
:>28 . Lote na Figueira, c/ 1.062,1 Om2, c/ duas casas, R$ 45 mil
329· Terreno na BR·280, cl 8.150m2, edif. cl um sobrado alv.
330 . Terreno c/880m2, cl 670m2 de área const., rua Emílio Stein,
aceita casa no negócio

ALUGA-SE
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA

ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
ASSISTÊNCIA JURíDICA E PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE·NOSI
403 . Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorrn. Próx. Fórun
404 • Apartamentos com 3 e 2 dormitórios e salas comerciais no

calçadão
405· Quitinetes, toda murada, rua Pref. José Bauer próx. Faculdade,
R$ 145,00
408· Sala comI. c/ iOOm2, próx. Hosp. Jguá, rua Jorge Czemiewicz
409· Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
410 . Sala comI. c/45m2, rua Preso Juscelino, Ed. Ana Isabel, centro
411 . Aptos. com 2 dormitórios· Rua Venâncio da Silva Porto .

Próximo da Weg I . R$ 300,00
412 • Apto com 2 dorm .• entro Hospital São Josá- R$ 360,00
413 . Casa bem localizada, de esq. c/ estacionamento, ótimo ponto
comi, ideal pl escritório ou p/ clinica
414 - Casa alvenaria, c/3 dorms., cl churrasqueira, garagem, etc.,
nas prox. da escola Giardini Lenzi

'

415 • Apto. Ed. Florença, frente p/ calçadão, c/ 3 dorrns., dep.
empregada, sacada e garagem
416· Casa madeira, c/3 darms., próx. Weg I

O sonho da casa própria para 49 famílias está prestes a se

realizar, seja uma de las I

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas proximidades
da Ferj, no "Conjunto R�sidencial Imigrantes".

Entrega em 2 anos

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

mês.
Use o seu FGTS nesta aquisíção.

CONSULTE
NOS

SOBRE'
OUTRAS
OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

Empresa no ramo de vendas está contratando:

VENDEDOREEXTERNOS
* OFERECEMOS:
- Treinamento constante
- Melhor comissão do mercado

* EXIGIMOS:
Maiores de 21 anos

Experiência em vendas

2° grau completo

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

LOCAÇÃO
C6d. 602 - Casa de alvenaria, com suite, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cad. 603 - Sobrado central com suíte, 2 quartos. R$ 530,00

.

C6d. 607 - Quitinete com 1 quarto, bwe, cozinha. Rua Ana Zaeko - R$ 130,00
fCód. 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. cl 2 quartos, slgaragem, central, R$ 300,00
C6d. 639 - Apto. cl suíte + 2 quartos - Rua Reinaldo 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 áqua incluídos
C6d. 648 - Apto. e/2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00
C6d. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinaldo 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 - Sala comI. 40m2 defronte Associação Comercial, na avo Getúlio Vargas, R$ 350,00
C6d. 674 - Sala comI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
C6d. 683 - 2 salas eomls cl bwe (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 350,00
C6d. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee cl 350m2 - R$ 800,00
C6d. 695 - Galpão cl 1000m2 cl 2 pisos - R. Henrique Gefiert. R$ 2 mil

VENDA
C6d. 151 - Casa alv. 91m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
C6d. 156 - Casa alvenaria cl 122,56m2, suíte, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00
C6d. 158 - Casa alv. cl 115,00m2 - 3 qtos, demais deps.- r. Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca cl casa de maior valor.

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.alvenana com 147,00m2 com suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada. R$ 85.000,00 - Barra

C6d. 185 - Casa cl aprox. 300m2 CENTRAL IDEAL PARA CLjNICA - R$ 140 mil Aceita imóvel de menor valor.

C6d. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Schiechet - R$ 30 mil + financiamento

C6d.270 - Apto. cl 2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
C6d. 274 - Apto. cl suíte, 2 quartos, NOVO, R$ 17.000,00 e assumir financiamento
C6d. 345 - Terreno cl 300m2 - Barra - Pr6x. Breithaupt - R$ 12 mil

Cod. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58 mil

C6d. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10 mil- Financiáveis
C6d.387 - Terreno cl 385,00m2 - Res. Henrique Belhling - R$ 10 mil

C6d. 371 - Terreno cl 4809m2 - R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol - R$ 76 mil

C6d.391 • Terreno cl 1.820,00m2, sem benfeitorias, Barra - R$ 43 mil

C6d. 396 - Terreno com (+ ou -) 550m2, central - R$ 38 mil

EDIFÍCIO ÔNIX
- Aparatamento cl
135m2•
- Suíte + 2 dorms.
- Garagem privativa
- Edifício c/ apenas 6

aptos (2 p/ andar)
- Ótimo acabamento.
- Localização central
(rua Jorge Lacerda)
- Entrega em dezembro/
98.
- Financiamento direto

cl a construtora.

ÚLTIMAS
UNIDADES!

--- -
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.• CRECI Nº 1589 J

•
•
•
•
•
•
•

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734

Vende

• TERRENOS
- Terreno cl 2.250,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50 mil

•
- Terreno cl 1.820,00m2 (52x35), rua Vergílio Rubini, na Barra - R$ 45 mil
- Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo em 50x
- Total- R$ 12 mil

• - Terreno no Residencial Imperador, rua João J. Ayroso - R$ 8 mil entrada
+ 30 x de R$ 233,33 - Total R$ 15 mil

• - Terreno no Res. Miranda, rua Bertha Weege - a partir de R$ 6 mil à vista
- Terreno cl 3.632,00m2, rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado Breithaupt

•
da Barra - R$ 120 mil
- Terreno cl 160.000m2, Tifa da Alma, Rio Cerro II - R$ 70 mil

•
•

CASAS
- Casa de alvenaria e/154m2• 4 qtos, garagem, rua Francisco Hruschka,
início do asfalto - R$ 35 mil (parcelado)
- 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 mil
- Casa alvenaria, cl 140m2, 2 bwe, toda murada, ehurrasq., garagem pl 2

•
carros, rua 25 de Julho, Vila Nova, R$ 60 mil.

LOCAÇÃO
• - Sala comi cl 150m2, rua Pastor A. Scheider, perto Bom Preço, Barra - R$

600,00

•
- Sala comi cl 50m2, rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra -

R$ 270,00

•
- Sala comi cl 18m2 rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra -

R$ 130,00

•
- Sala comercial cl 72m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00
- Sala comercial com 36m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00

•
- Salá comercial cl aprox. 15 m2, rua Angelo Rubini, 518 - R$ 100,00
- Galpão em alvenaria com 1.10m2, Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00

•
- Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00 I- Apto com 3 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 230,00
- Casa de alvenaria c/4 quartos, 2 bwc, Rio Cerro II, R$ 200,00 I• - Casa de alvenaria c/3 qtos e demais deps., toda murada, Figueira, R$ 200,00
- Casa de alvenaria, e/2 qtos e demais deps., Rio da Luz, R$ 180,00

•
- Casa de madeira, cl 2 qtos e demais deps., Río da Luz, R$ 150,00 I

'

- Apto cl 2 qtos e demais deps., rua Albert Schneider, 759 (fdos), R$ 170,00

•
- Aptotérreo, e1,3 qtos, garagem, demais deps., Lot. Marquardt, Barra, R$ 250,00 I- Apto cl 2 qtos e demais deps., Lot. Salier, Barra, R$ 250,00

•
- Galpão de alv., cl 450m2 + 75m2 de eserit., na Barra, R$ 1

..200,00 I
SíTIO

I• Sítio com 80.000,00m2, com casa de madeira com 150,00m2 em bom estado,

galpão de alvenaria com 120m2 com instalações para gado leiteiro, porcos,

•
antena parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira, Igalinehiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal,
pastagem, palmito, Rio da Luz 8 km da Barra R$ 55.000,00.

I• TEMOS TELEFONE PREFIXO 376 PARA ALUGAR· R$130,00

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09
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CENTRAL DE INFORMAÇÕES
.

IMOBILIÁRIAS

Av. Marechal
Deodoroda

Fonseca, n° 1429
- Centro

Fone: 372-1034

Antes de comprar, vender ou alugar. Consulte a

VENAL.
Quer saber o porque?

Porque a VENAL é uma central de informações para vendas e

locações. Você tem acesso aos imóveis de várias imobiliárias em

apenas uma consulta via fax, telefone ou pessoalmente.
Imobiliárias cadastradas: A Chave, Marcatto,·Marimar,
Interimóveis, Menegotti, Girolla, Leier e Habitat.

NÃO PERCA' TEMPO/
.

VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
- 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
- Casa de alvenaria, c/70m2, próx. Nereu Ramos, nova, aceita-se carro no negócio
- 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 na Rua Pastor Alberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca

- Terrenos financiados 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 Condomíno Azaléia coir! 750m2 entrada + financiamento

Lança_nento
I

�PRO.A
� ell1llÇlllPlAllUIMENT

Rua Presidente Epitácio Pessoa. 421 ,Sala 102 - 19 andar - Jaraguá do Sul - SC Fone!Fax
371-6310" Jaraoua do Sul - se - eREAlSe 32]86-7

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

SISTEMA DE CONDOMÍNIO, A PREÇO DE CUSTO, COM

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE:PROMA

I IRuaAngeioScillochetl jR;;;;
I IRelnoldo R,!u

Apto. Tipo 01 com 141,40m2de 3 quartos = R$ 827,69
Apto. Tipo 02 com 148,55 m2de 3 quartos = R$ 869,46
Apto. Tipo 03 com 118,51 m2 de 2 quartos =R$ 693,76
Apto. Tipo 04 com 122,17m2 de 2 quartos =R$ 714,86

* 7 Pavimentos
* 24 Apartamentos
* Apartamentos
de 2 e 3 quartos

* Elevador
* Garagens
* Bicicletário

* Portão e Porteiro

Eletrônico
* Central de Gás
* Instalação de TV a cabo/

Antena Parabólica
* Fio Terra para computador
* Salão de Festas

VENDAS:

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421

......�
Sala 103 - 1 Q andar - Jaraguá do Sul - SC

�Fone: 371-8814
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4 - CLASSIFICADOS oconU:Ij;IO,DOo"DOllO, JARAGUÁ DO SUL, 3 DE ABRIL DE 1998
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-

LOCAÇAO
CASAS APARTAMENTOS

ENDEREÇO N° QUARTOS VALORR$

TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS VALORR$ R. Bernardo Dornbusch, 701 apto.01 03 400,00

Mix. R. Bernardo Karsten, 28 03 300,00 R. Joinville, 2241 apto. 01 02 200,00
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31 03 (1 suíte) 450,00

. Alv. R. João Ossowski, 275 - Guaramirim 03 400,00 R. Leopoldo Manhke, 85 apto.202 03 400,00
Alv. ' R. Acre, 34 03 (1 suíte) 480,00 R. Victor Rosemberg, s/n° apto. 02 03 400,00

Alv. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 03 300,00
R. Barão do Rio Branco, 760apto. 101 03 (1 suíte) 800,00
R. Domingos da Nova, 334 apto.204 03 (1 suíte) 450,00

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

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

Mad. R. Carlos Schulz, 159 - FDS 02 180,00 ENREREÇO ÁREA VALOR R$

Av. Getúlio Vargas, 210 140,00m2 (lj/sobrelj) 1.000,00
Mad. R. João Planischeck, 671 02 280,00 R. Rio de Janeiro, 88 30,00m2 250,00

Alv. R. João Franzner, frente casa 953 04 250,00 R. Angelo Schiochet, 1d, 321 45,00m2 335,00

Mix. R. Tarcisio de Oliveira Motta, 145 04 350,00
R. Leopoldo Meyer, s/n° 104,00m2 450,00
R. João J. Ayroso, 1189 60,00m2 250,00

Mix. R. Bernardina B. Muller, 349 03
.

335,00 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 74,00m2 Ed. Florença

linha extensão telefone.
Rua Carlos Sbardelatti,
35, V. Nova. Valor R$ 70
mil. Tratar no local cl

Manoela.

CASAS

Vendo casa alv., tijolos
maciços, 142m2 área

constr., terreno 465m2, 2

qtos, 2 bwc (1 cl hidra),
salão, copa, coz.çárea,
chur., toda murada e

calçada em volta, pisc.,
Vendo sobrado em alv., 2

suítes, copa, coz.; sala,

, ..

PROCASA
fM OBI L I"Á R ,I A

CASAS
Ref. 102 - Casa mad., terreno c/ 833, em frente ao Kohlbach,
por R$ 90 mil.
Ref. 105 - Casa mista, c/ 4 qtos, no Amizade, por R$ 25 mil.

Ref. 107 - Casa alv., c/ 3 qtos, na Vila Lenzi, por R$ 23 mil.
Ref. 109 - Sobrado alv., no centro, por R$ 90 mil

TERRENOS
Ref. 207 - Com 377m2, próx. Hosp. Jguá, por R$ 23 mil.

Ref. 209 - Com 1026m2, próx. Marisol, por R$ 52 mil.
Ref. 210 - Com 440m2, Figueira, por R$ 17 mil.

APARTAMENTOS
Ref. 302 - Com 2 qtos, próx. Kohlbach, por R$ 38 mil (pare.)
Ref. 304 - Com 3 qtos, Ed. Carvalho, por R$ 98 mil.

.

Consulte-nos sobre outras opções de vendas e locações!

bwc, gar. pl 2 carros e

demais deps., na rua

Emílio Stein, 205. Valor
R$ 150 mil. Aceito casa

menor valor no centro.

Tratar fone 372-0672 ou

983-2010.

Vendo casa mista no

centro de Massaranduba

cl 90m2, ter. cl 532m2 em

ót. localização. Somente
R$ 18 mil ou troco pl

terreno em Jguá. Contato
fone 371-8246..

Guaramirim. Tratar fone
373-0147.

mil. Tratar fone 975-
0300.

Vendo casa alv., cl 128m2
+ rancho madeira 38m2,
ter. cl 15x30, sito à rua

José Mesh, entr. Moretti
Mat. de Constr., em Três
R. do Norte. Valor R$ 14
mil. Tratar fone 975-

2351.

Vendo casa alv., cl 60m2,
ter. cl 14x30, Vila Rau,
rua Luiz Picolli, 3a casa

após n° 57, cl Maria.
Valor R$ 17 mil, aceito

carro.

Vendo cara de madeira

7x9, por R$ 22 mil, em

Compra-se terreno na

Vila Baependí ou Vila

Lalau, em torno de 350m2;
rua calçada, até R$ 20

Alugo apto cl 1 qto, sala,
coz., área serv., lavand.,
próx. Marisol e Dalmar.
Tratar fone 372-0187.

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
a (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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DIVERSOS 970, Jaraguá do Sul.

6irassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

Dou aulas part. de
, CRECI1741-J Barbara! Vendo física e matemática pl

IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA telefone celular 1° e 2° graus. Contato

transferível (linha + fone 372-2877 cl
Imóvel Area 2 tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Pre o R$ Informa ões Gerais aparelho: CP 90 Reinoldo.

Sobrado 320 4 I 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 135.000 Aceita apto em Meia Praia Gradiente cl uma
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Sobrado 260 3 2 Baependí ua Bernardo Dornbush, 1678 150.000 Excelente ponto pl clínica bateria, carrego Vendo Super Nintendo
Casa Alven. 120 3 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar inteligente e carrego semi novo, cl 2 contr.Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m2 - negocia
Casa Alven. 152 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor de auto). Valor R$ e 8jogos, por R$195.
Casa Alven. 115 3 I Champaghat R. Irmão Magno, sIn°

.

70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 120 3 I Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca 400. Tratar fone Tratar fone 372-0405.
Casa Alven. 60 2 I Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis 975-1100.
Casa Alven. 70 3 I Rua Olívia Pradi, 88 11.000 Assumir CEF 430,00 I mês)
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.000 Quitado - Todo mobiliado Vendo aparelho CD
Apto. Pronto 90 2 I Centro Ed. Juliana - 2" andar 53.000 Quitado Vendo celular Philips, porR$ 120,Apto. Pronto 92 3 Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado (cozinha embutida)
Apto. Pronto 150 3 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado Gradiente compelto, novo. Tratar fone
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 36 parcelas

por R$ 250. TratarLote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz: Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado 371-2198.
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I Parcelado fone 973-9485.
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 21.000 Parcelado

Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis Vendo freezer 530 lts,
Lote 828 30.0 x 28.0 VilaNova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado Inglêspráticopl 2 meses de ÚSO, por
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado Iniciantes. Caixa R$ 800, faço em 2x.
Terreno 514 17,0 x 30,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Lote comi cl duas frentes Postal572,89251- Tratar na rua Irmão
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Neg6ciáveis/Parceiado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Pr6x. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis I Parcelado
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Pr6x. Elite Móveis 35.000 Troca pl imóvel maior valor
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Pr6x. Malhas Elian

Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 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$ 230,00 pl 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 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 2827 22.0 x 130.0 Corupá Rua João Tosini, 1401 30.000 Casa antiga pr6x. centro

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

Parecer Comercial ATENDIMENTO 24 HORAS

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

CELULAR 973-9089

Incorporação

Vende - Administra
DEFRONTE AO FÓRUM

CRECIOO1nQ-J
JARAGUÁ DO SUL - SC Compra - Aluga

TROCA-SE
* Terreno bem localizado em Jguá, por apto em Bal. Camboriú, cl 3 qtos, em boas condições.
* Apto excelente na Meia Praia, por apto ou outro imóvel em Jguá.
* Duas casas defronte Weg II, d 3 qtos e demais deps, por apto ou sítio.

VENDE-SE
* Áreas comerciais, na avo Mal. Deodoro
* Terreno próx. às novas instala"cões do Ciretran, Vila Nova.
* Casa mista no S. Luís, terreno cl 14x33 (462m2), R$ 20 mil, negociáveis
* Casa madeira, cl 3 qtos, demais deps., Rio Cerro II, R$ 13 mil, negociáveis.
* Telefone, plano de expansão cl prefixo 371, R$ 1 mil, ou entrada de R$ 250 + 3x R$ 270,00, negociável.

PERMUTA E INCORPORAÇÃO
* Permuta-se terreno na Reinoldo Rau, por outro imóvel (já escolhido) mais construção.
"Temos área pl incorporação de prédios, etc.

APARTAMENTO
* Ed. Cristiane Munique, d 144m2, 2 qtos, salajantar, sala estar, cozinha, lav., dep. empregada, bwc, por R$ 48 mil, negoc.

LOCAÇÃO
* Temos salas comerciais pl alugar naReinoldoRau, entrega emmaio, valor a nego
* Apto no Ed. Hertel, cl 3 qtos, 2 bwc, sala, coz., dep. empregada, área serv., R$ 430,00, centro.
* Apto próx. Hosp. S. José, cl 3 qtos, 2 bwc, sala, coz., área de serviço, garagem, R$ 380,00.
* Casa alv., Vila Nova, cl 3 qtos, sala, 2 bwc, coz., área serv., copa, garagem, R$ 500,00.
* Casa alv., próx. ã Fleischmann-Royal, cl 3 qtos, demais deps., ótima. Valor a negociar.

TERRENOS
* Terreno no Lot. Champanhgt, com 378m2 - R$ 30 mil - negociado
* Terreno na rua Eugênio Nicolini, cl 1479 ,68m2, R$ 130mil ou vende-os separados
* Terreno próx. CoI. Giardini Lenzi, d 468m2, fundamento pi casa de 2 pisos, d planta aprovadana PMJS,
d tijolos, laje, cal, ferro, água e luz instalados, R$ 12 mil

TERRENOS

I
ReC. 003 - Terreno cl I.540m2 - Próx. Sear - Centro - R$ 100.000,00

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

60.000,00
ReC. 008 - Terreno cl 537,oom' Loteamento Versalles (lote nO 053) - R$

15.000,00

I
�:�� Terreno e1l2x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirim)

R$I' jReC. 038 - Terreno cl 651,50m2 Lote 91 Ana Paula R$12.ooo,00
ReC. 041 - Terreno e/5.380,48 cl frente pIBR280 e Rua dos Imigrantes
R$ 60.000,00 "

ReC. 010 - Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto Rua
,

326 José Narloeh R$ 15.000,00
ReC. 037 - Lote nO 086 Loteamento Ana Paula III cl casa mista de 70m'

R$ 16.000,00

II
ReC. 031 - Lote n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia

Água R$ 5.600,00 + 38x R$160,00
ReC. 034 - Lote n" 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500,00 + 42 x

R$180,00.
ReC. 035 - Lote n° 176 Loteamento Ouro Verde cl casa de madeira 99m'

R$ 7.500,00 + 40x R$ 170,00 '

Ref. 036 Lote n° 025 - Loteamento Piazera R$ 8.000,00
ReC. 039 - Lote n" 059 Loteamento Constntino Pradi cl 466m2 eleasa

I
mista 66m2 R$ 15000,00

ICASAS

ReC. 017 - Casa mista cl 100m' - Rua 209 - Francisco Hrusehka

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

I
Esquerdo R$ 25.000,00,

I
ReC. 042 - Casa madeira cl 88m' e uma de alvenaria de 98m2 Rua

Goiás Vila Lenzi R$ 70.000,00
ReC. 032 - Casa alvenaria com 95m2 - terreno e/645,00m2
Loteamento Fredolino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00
ReC. 033 - Casa de Alvenaria 180m2 Ricardo Mass n° 106 Nova

Brasília R$ 80.000,00
COBERTURA

II'
ReC. 023 - Edifício Argus com 250,00m2 - R$ 180.000,00

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

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

Jaraguá do Sul • SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

VENDE:

CASAS
REH 073 CASA ALY.: c/3 qtos + dep. AMIZADE, R$ 21.500,
REE 065 CASA ALY.: cl 3 quartos + dep. lARAGUÁ
ESQUERDO, R$ 17 mil + financ.
REH 059 CASA ALY.: c/3 quartos + dep. SÃO LUIS

REF. 047 CASA ALY.: cl 3 quartos + dep. WALTER

MARQUARDT, R$ 47 mil
REH 075 CASA ALV.: c/4 quartos + dep. lGUÁ ESQUERDO
REH 025 CASA ALY. c/4 quartos + dep. lGUÁ ESQUERDO
REH 023 CASA ALY. cl 2 quartos + dep, lGUÁ ESQUERDO

TERRENOS
REE 121 COM 765,00m2 VILA NOVA, R$ 25 mil
REE 080 COM 867,00m2 BARRA RIO CERRO
REE 084 COM 980,00m2 lARAGUÁ ESQUERDO
REE 109 COM 450,00m2 AMIZADE
R-EE 110 COM 406,00m2 lARAGUÁ ESQUERDO, R$ 16
mil

Geraldino, 396, Vila Lalau, cl Ildegard ou Ademar.

Vendo baú 608 cl1,5 x 2,3 m. com chapéu, por R$ 1.500.
Tratar fone 973-5429. -

Vendo prancha de Windsuifcompleta com todos

acessórios, por R$ 500,00 e uma Vela Mistral de 6,3m2
para windsurfpor R$ 130,00, e uma traje térmico para

windsurfou mergulho R$ 50,00. Tratar: 372-0933.

Vende-se frigobar Consul, ótimo estado, R$ 230,00 Tratar
975-0782; após as 17h30 cçm Gilmar.

Vende-se toca fitas auto reverse, todo digital, CCE, R$
80,00. Tratar com Gilmar no 975-0782.

Vendo Fiat Pálio 4p. ED 97, vermelho, clar quente,
desemb.Zlimpador traseiro, entrada + financ. Tratar fone

372-0298 ou 371-1700 clPatrícia.

Vendo Ford KA 97, prata, cl 2 mil km, completo (- ar), por
R$ 11 mil. Contato fone 371-6409.

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

372-3090

NSEN

CRECI 1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Chácara no Rio Molha cl área' de 84.000m2 cl piscina, 2 lagos, infra
estrutura necessária pl chácara, 300m antes da gruta.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2

vagas garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120,000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edifício Amarillis - Rua Ãngelo TorineIli - Vila Nova

Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada de R$35,500,00 + assumir prestações de ondomínio
de 2,23 Cub's (R$960,32) - término previsto para 03/99

Apto clsuíte + 1 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada de R$ 28.930,00 + assumir prestações de condomínio
de 1.886 Cub's (R$ 812,18 - término previsto em 12 meses.

Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari • lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m', 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$ 26 miln+ assumir parcelas de condomínio de 2,11 Cub's (R$908,65)
- término previsto para 24 meses.
- Apto 301 cl suíte + 2 quartos e demais dependências - Entrada de R$ 25.142,00 + assumir parcelas de candomínio de 2,040
Cub's (R$ 878,50) - Término previsto em 24 meses.

(

Edif. Tower Oenter » R. João Marcatto, esqu. cl Clemente Baratto
- Apto 702, cl suíte, 2 qtos e demais deps., entrada de R$ 17.088 + assumir parcelas de condomínio de 2,480 (R$ 1.068).
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos cl preços a partir de: entrada R$ 7.179,60 e parcelas a partir de R$
448,73.

CASAS
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 60 mil
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 O,OOm', c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredmann - João Pessoa
, R$ 22mil - aceita-se carro no negócio.
- Casa cl 120m2, 3 quartos, 2bwc e demais dep. - R. Adão Noroschny, esq. cl Dito Mayer, Vila Lenzi, R$ 48 mil
- Casa cl 120m2, c/3 quartos e demais dependêncis - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jguá Esquerdo - Próx Azaléia -R$ 60 mil
- Apto cl 2 qtos, 2 bwc e demais deps., semi novo, R$ 50 mil.

TERRENOS
- Terreno 'cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro -.R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m2 • Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3 mil + 5 parcelas de
R$1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55 mil
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45 mil, troca-se por casa ou apto
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40 mil
- Terreno cl 364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15 mil
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 51 O,OOm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17 mil
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau ', R$ 15 mil
- Lote cl 687,00m2 - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40 mil
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1 020,00m' - R$ 50 mil
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,OOm' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OGm' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42 mil

.

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ 800 mil

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - 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.

MB - Representações e
'

.

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
L-l!!!!!!!��C�R�E�C�/1�66�7-��� j.
Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/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 cl 30m2 - Rua Carlos Fritz

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

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

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

Terrenos:
Terreno cl 3.240m2, RuaRicardo 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. Aproveitei
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-431 1 ou na

Associação Comercial de sua cidade..

- TORNEIRO. MECÂNICO

Permuta-se telefone de Guaramirim por

telefone residencial de Jaraguá do Sul.

Contato pelo fone: pelo fone 373-0497

Vende-se esteira manual marca Atletic, semi

nova por R$ 170,00 - em condição. Contato

pelo fone 373-0497

WIEGANDO OLSEN

Manufatura em Madeira desde 1924

Pisos Säo Bvrnardo-
Piso de madeira, laminados e MACIÇO

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

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

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

5 anos de garantia
F & F Representante para região

Rua: Preso Epitácio Pessoa, 555 .

Anexo a Fival Veículos

Fone: (047) - 372-1362

�
HUMANA
_"'IIM

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 Saúde Ocupacional. às empresas
associadas desta Entidade.

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS LIDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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EDITAL

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot AdéliaGrubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do 10Distrito 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° 21.583 de 27-03-1998

LUÍS HENRIQUE BENEVENUTTI E ALEXANDRA ZANGHELINI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar técnico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente naRua DoutorAguinaldo José de Souza, 142, Chico de Paula, nesta cidade,
filho de Herrninio Benevenutti e Edite Grossl Benevenutti.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua AntonioMachado, 73, Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Luiz Zanghelini
e Claudete AureaMoretti Zanguelini.

EDITAL N° 21.585 de 30-03-1998

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado

JUNIOR CÉSAR JUNKES E MARIA APARECIDA VEGINI

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua João Januário Ayroso, 1777, Jaraguá Esquerdo,

nesta cidade, filho de Lauro Junkes e Maria de Lourde� Junkes.

Ela, brasileira, softeira, doméstica, natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente em Primeiro Braço do Norte, em Massaranduba, neste

Estado, filha de João Francisco Vegini e Terezinha Ranguetta Vegini.

EDITAL N° 21.586 de 30-03-1998

MÁRCIO DECKER E SANDRA MARGARET FELICIO DOS REIS

Ele, brasileiro, solteiro, eletrecista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na Rua Santilia Pures Rengel, 119, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de lrineu

Decker e Hilda Luchini Decker.

Ela, brasileira, solteira, estampadora, naniral de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Santilia Pures Rengel, 119, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de

João Felicio dos Reis e Sophia Felicio dos Reis.

EDITAL N° 21.590 de 31-03-1998
DENYS IVAN BERTOLDl E MARLÍ STENGER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Timbó, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua 529, 45, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Amo Bertoldi e
VilmaBertoldi.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

naRuaMarcos ValdirGirolla, 212, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Silverio

Stenger e Irene Demarchi Stenger.

EDITAL N° 21.592 de 31-03-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
ENO JORDAN E JACIRA SCHNEIDER

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente

em Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Poswaldo Jordan e Leonita Kissling
Jordan.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Duque de Caxias, 113, Schroeder, neste Estado, filha de Reinoldo Schneider

e Iraci Zoz Schneider.

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

QUE SEJA UM ENLACE PERFEITO

Amor 1'�rf�ito�'a7dÚtJ.

/

A melhor decoração para o seu casamento
R: Augusto Milke, 32 Próx. Rádio Jaraguá - Fone 372-0481

FLÁVIO TAVARES DA CUNHA MELLO NETO, Tabelião Designado da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto
os Títulos contra:

A.G.T. Comércio de Materiais de Constr., Rua Joinville, 389 - Nesta

Abranorte Com. Repres. Abrasivos, Rua B"arão do Rio Branco, s/n - Schroeder-SC

Agrop. Waf Ltda., Rua Manoel Fco da Costa, 4955 - Nesta

Almiro Gramm, Praça D'Anta - Corupá-SC
Anilton Rodrigues, Rua Três Rios do Norte - Nesta
Antonio Vieira, Rua José Emmendoerfer, 1583 - Nesta
Arte Calhas Ltda., R. Prof. Irmão Geraldino, Vila Lalau - Nesta

Bauhaus Jaraguá Mal. de Constr. Ltda., Rua Joinville, 4885 - Nesta

Carlos Roberto Rita e/ou Olivia Rita, Rua Elpidio Martins, 164 - Nesta
Carlos Rogerio Arruda, Rua José Theodoro Ribeiro - Nesta

Claudia Ronsani Borges, Rua Epitácio Pessoa, 868 - Nesta
Comercial Multi Som Ltda., Rua JOão Planinscheck, 1424 - Nesta

CornI. Kikar Auto Center Ltda., Rua Antonio Carlos Ferreira, 865 - Nesta

Conf. H. Marq. Ltda., Sala 16, ala 01, Cond. Portal Jaraguá - Nesta

Confecções Rio Cerro I Ltda. ME, Rodovia SC-416, 4650 - Nesta

Cristal Têxtil Ltda., Estrada Schroeder, km 2 - Schroeder-SC
Decortec Decorações Representações, Rua Joinville, 1958 - Nesta

Dieter Schuster/ Patricia Kuhn Schuster, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1232 - Nesta
Edson dos Santos, Rua Pedra Molar, lado Igreja Assen. Deus - Nesta

. Elevir Fernandes de Lima, Rua Abilio Chale, 305 - Nesta

Eliseu Trindade Vaz ME., Rua José Narloch, s/n - Nesta

Esvaldo Lorenzi, Rua Waldemar Lessmann, s/ri - Nesta
Extinsul Com. Assist. Técnica Ltda., Rua Prof. Antonio e Ayroso, 122 - Nesta

Fernando Francisco Grim, Rua Helmuth Hansen, 80 - Nesta

Fonetec Telecom. e Informática Ltda., Rua Procópio Gomes, 297 - Nesta
FranciscoWiIle Junior, Rua Angelo Rubini, ao lado n" 160 - Nesta

Geison Pereira Magalhães, Rua Guerorg G. Mortdthordst, 22 - Corupá-SC
Geraldo Sardagna, Rua Francisco de Paula, 4490 - Nesta

Gillus M. da Intima, Rod. BR-280, Waldemar Grubba, 5249 - Nesta

Gilmar Kosloski, Rua Frida Piske, 546 - Nesta

HS Ind. e Com. de Prod. Alimentícios, Rua 3 de Outubro, 3405 - Schroeder-SC

Ind. Com. Alim. Rio Cerro Ltda., Estrada Rio Cerro II, s/n - Nesta

Indústria e Comércio Manske Ltda., Rua Joinville, 1532 - Nesta
Iracema Pedrelli Dalcanale, Rua 5 14, Barra - Nesta
Irineu Ivo Didzian, Rua Bernardo Dormbusch, 630, B - Nesta

Isaias Godoi Carvalho, Rua 250, 48 - Nesta
Ivo Terra, Rua Schroeder I, Vila Amizade, 532 - Schroeder-SC
Jair Rincaweski, Rua São Bento do Sul, 5 - Nesta

Jaraguá Ind. Com. de Maq. Ltda. ME., Rua Marcelo Barbi, s/n, sala 2 - Nesta

Jarmac Ltda., Rua Pedro Avelino Fagundes, 66 - Nesta

Jartec Comércio de Equip. Industriais, Rua 13 de Maio, 155 - Nesta

Jean Ricardo Demathe, Rua Francisco de Paula, 3093 - Nesta
Joakes Calçados Ltda., Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta

Jocar Auto Peças Ltda., Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1589 - Nesta

Jovilde Albuquerque e Clarice Alb, Rua Frederico C. Alb. Basel, 100 - Nesta

Jumir Schulz - Nesta
KM Motos Ltda. ME., Rua Marechal Castelo Branco, 3434, sala 6 - Schroeder-SC

Lauder Ind. Com. Conf. Ltda., Rua Antonio Carlos Ferreira, 1345 - Nesta

Lucy Maria Calgioni, Rua Barão do Rio Branco, 214 - Nesta
Ludial Móveis Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta

Lunepris Beneficiamento Têxteis Ltda., Estrada Itapocu, s/n - Corupá-SC
Magali Costa Manrich ME., BR-280, km 69, 80, lateral Água Verde - Nesta

Malhas Marodi Ltda., sala 10, ala 2, Condonúnio Portal Jaraguá - Nesta

Manoel Dias Filho, Rua Alberto Santos Durnond, 180 - Nesta

Marcos Roberto Batista, Rua Saibreira, 64 - Schroeder-SC
Maria da G. Santana ME., sala 43, ala 01, Condomínio Portal Jaraguá - Nesta

Mario Martins e/ou, Rua Francisco Hruschka, 164 - Nesta

Martini Confecções Ltda., Rua Leopoldo Manske, 160 - Nesta
Móveis Andreoni Ltda., Rua João Planinscheck, 27 - Nesta

Nyalla Com. de Importados Ltda., I\v. Getúlio Vargas, 896 - Nesta

Odamir M. Moretti, Rua Julio Tissi, 991 - Nesta
Premoldados Agha Ltda., Rua Clara Hanemann, s/n - Nesta

Protetores Jaraguá Ind. Com. Ltda., Rua João Wiest Jr., s/n - Nesta

Rematex Ind. e Com. de Malhas Ltda., Rua Angelo Rubini, 1079 - Nesta

Rodolfo Escopelli ME., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 136, sI. 07 - Nesta

Rosane Jungton, Rua Joaquim Francisco de Paula, 1250 - Nesta
Roselene Maximo Ltda., Condonúnio Portal Jaraguá, sala 13, ala 02 - Nesta

SR Zonta & Cia. Ltda., Rua João Planinscheck, 293 - Nesta

Sete Equipamentos Ltda., Rua Marina Frutuoso, s/n - Nesta

Sulmarco' s Desing Editorial, Rua 972, 105, Rio Cerro - Nesta

Sup. Clemar Ltda., Rua José Narloch, 2055 - Nesta
-

Transportes Lupe, Rua Henrique Krause, s/n - Nesta
Valdeci Lopes, Rua João Januário Ayroso, 136 - Nesta

Valter Peças e Acessórios Ltda., Av. Juscelino Kubitschek, 4 - Nesta

Vipa Alimentos Ltda., Rua Luiz Sarti, 1185 - Nesta
'

Vipa Alimentos Ltda., Rua Luiz Sarti, 1185 - 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, 1 de abril de 1998.

I1ton Hoffmann

Tabelião Substituto
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371-9822 - 973-5158

Moto Titan melhor preço vermelha Okm

Vectra GL completo vermelho Okm

Ford K financiado bege 97

Blaser verde 96

Saara vermelha 96

Tempra Stile azul 95

Tipo preto 95

Pampa braco 94

UnoELX azul 94

Escort Hobby vermelho 94

Uno CSL completo prata 93

KadetGSI bordô 93

Voyage cmza 93

Kadet verde 92

Kadet cmza 92

Versales 4 portas prata 92

Goi CL branco 92

Pampa preta 92
.

Uno Mille bege 91

Gol prata 91

MonzaSLE azul 90

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

Chevette azul 85

Fusca verde 83

R ....a ...Jc:>i ..."ille ...º 3573
Fc:> ...e (047) 37"-9822

...J.A.R.A.GUA DO SUL - SC:

SILENCAR Fone: 372-1307

��
AMORTECEDORES

Rua: Adélia Fischer, 52
Jaraguâ do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

CHEVROLET Vendo Gol1.8 85, gas., Tratarfone 372-2208 cl

Véndo Chevette SUE 89, . porR$ 2.700 + 7xR$ Sidnei.

gas., 2° dono, porR$ 317. Tratarfone 975-

4.800,00. Tratarfone 971- 2051 cl Cida. Compro carro batido ou

0443. com reparos. Tratarfone
Vendo Goi CL 91, gas., 975-1100.

Vendo Chevette 76, em por R$ 7.200 ou troco.

bom estado, documentos Tratar fone 973-5163. FIAT

em dia, porR$ 650. Tratar Vendo Fiorino 85, por
noBar São João, Ana Vendo Gol1.6 86, cinza R$ 5.200. Tratarfone
Paula IL c/Jonas. met., por R$ 4.300. 372-2532.

Tratar 371-0676 cl

vendoMonza SUE 89, Antonio. vendo Uno Mille 93, por
gas., único dono, porR$ R$ 7.500. Tratarfone
6,500. Tratarfone 371- Vendo Passat 86, claro 372-2285.

7233. esportivo, som, alarme,
ou trocopormoto. Vendo Uno ELX 94, por

vendoMonza SUE 90, Tratarfone 973-3378. R$ 5.500 + cons. Aceito

aceito carro maior valor. carro menor valor.

Tratarfone 973-3724. Vendo Passat Pointer 8?, Tratarfone 372-3641.

por R$ 6.500. Tratar

vendo Kadett 90, gas., por fone 979-0321 clBeto. Vendo Uno 94. Tratar

R$ 8mil ou trocopor fone 376-0421.

Corsa ou Gol1000. Tratar Vendo Passat 82, ót.

fone 372-0364 c/Jean. estado, porR$ 2 mil. Vendo Prêmio CSL 89,
Tratar na rua Bertha gas. Tratarfone 372-

vendo Opala Diplomata Weege, fundos do Bar do 0057 cl Junior.

89, porR$ 7mil. Tratar Frico.

fones 376-3821 e 973-
.

Vendo Palio EDX 4p.,
3043. Vendo Fusca 80, bom porR$6mil +

estado, por R$ 2.700 ou finançiamento. Tratar
VOLKSWAGEN troco por moto CG. fone 371-4547.

vendo Gol90, Corsa Wind Tratar fone 979-0228.

95,Pampa GL 1.8 92, Gol Vendo Palio 97197 ou

L 85, Gol1.8 CLi 96. Vendo Santana GLS 90, troco por carro "mil ",
Tratarpelofone 435-1723 completo ou troco por por R$10.600. Tratar
ou 964-7663 c/Nelo. carro menor valor. fone 373�064I.

Troco Gol 96/97por
Saveiro ou Pampa, no

valor deR$ 8mil + 12xR$
268. Tratar na rua

Irmão Leandro, 178, próx.
viaduio, c/Solange da

Silva.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

, JiIi GLASS-SHOP
.-

'#!� PARA-BRISAS

+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
+ Recuperação de pára-brisas
+ Calafetação/polimentos
:,: Especializada em pára-brisas colados, com garantia de vedação.

Rua: Joinville, 2.222 à 100mts. do Líder Club

Fone: (047) 975-2980

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

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

L Fon.e: 372-3675 Fax: 371-7157 '.JI--------------------
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Regata Moto
$ua�dI(J/VJJII

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

371·2999
C-100 CG Titan'

R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

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

•

ea ue seu son o

Consórcio

Breitkopi
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC

.

Fone: (047) 372-2527
..._http://www.breitkopf.com.br

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
,

Q

o/J IßJ @� 1ßJ�lßJm�lLO�OO@o
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Jaraguá do Sul, 3 de abril de 1998 • CORREIO DO POVO· 7

AOAllfIGO JOAO BIRON

E", �'N"ON'IJ
r:r Não é sonho, não! Está confirmado para o próximo dia 17, sexta-feira,
na Boate Notre Dame, o show do cantor Milton Guedes (Sonhos de uma

noite de verão), ex-saxofonista do Lulu Santos e uma das grandes revelações
do pop nacional.

-"BI Rua Marina E
Frutuoso, 180 5

fone/Fax: 372-3306 � •I �raguá do Sul - se � (ADi

1- - C , 1'1 E 1'1\ J-\ - - -
JOINVILLE I
I CNe. eine Mueller I: Titanic.

Horários: 14h, 17h45, 2Ih30(sextaadomingo). I
I 13h30, 17h 15, 21 h (segunda à quinta).

CN e. eineMueller 2: Eu Sei o que VocêsFizeram no Verão Passado. I
Horários: 15h, 17h, 19h, 21 h 15.

I CNe. eine Mueller 3: Gênio Indomável. I
Horários: 14h, 16h30.

IMelhor é Impossível.
Horários: 19h30, 22h. IßLUMENAU

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

I CNe. eine Neumarkt 2: Ti��c. IHoranos: 14h, 17h45, 21h30.

I
CNe. eine Neumarkt 3: Me��r é Impossível IHoranos: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
CNe. eine Neumarkt 4: Gênio Indomável.

I Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
CNe. eine Neumarkt 5: Esfera.

I Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h. I
CNe. eineNeumarkrô: EuSei o que Vocês Fizeram no Verão Passado,

I Horários: 15h15, I7h15, 19h15, 21h15. I- Programação válida para o período de 3 a 9/4.

----. ---------

I

A Globodisk, empresa do grupo Sigla - leia-se Som

Livre/RGE - que promove a venda de coleções exclusivas
de CDs por telefone com mídia em TV, está lançando uma
coleção em dois volumes com osmaiores sucessos doRaça
Negra. Ao todo são 30músicas, selecionadas pelo radialista
Benê Alves. Entre os sambas estão Docepaixão, Sozinho,
Caroline, É o amor, Cheia demanias, Pro dia nascerfeliz,
Me leva junto com você, Oi (Estou te amando) e Estou

bem. Os pedidos podem ser feitos pelo fone (O I I) 253 2999
e o custo de cada coleção é de R$ 29,90 mais o frete. Se o
consumidor comprar outra coleção no mesmo pedido - a

empresa tem títulos com Xuxa, Emílio Santiago, Cazuza,
Elis Regina, temas de cinema, dance music, músicas de

novelas e o mellhor dos festivais - o preço da segunda cai
para R$ 19,90. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Titanic, Celine Dion (Let's

Talk About Love), Banda Eva (Ao Vivo) e Backstreet

Boys (Backstreet's Back). Título mais vendido: Will

Smith (BigWillie Style).

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

Bot-\tiqt-\e
Leila De�ise

* Trajes Sociais e Sport
* Modinha

N I V E R

Mirtes Schiochet

(3/4), Jean CarIo
Rossi (7/4) e

Alexandre

Girolla (9/4).

I

1�liim
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

\.

�.A�

��
e��

--'�",. e'1i?tJ/se 4540
C

-r-:

Fone: 371-8024

Av. Getúlio Vargas, 99
Centro» Iaraguâ do Sul

,---------"
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 preferir, :
I para os fax: 371-1919 ou I
I 372-3363, aos cuidados I
I deste colunista. I
'- ..J

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇ� SUA VIDA '

MAIS DIVINA!

CWIZARD
®

IDIOMAS

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

MOMENTOS DE REFLEXÃO

A Igreja a serviço
A característica principal da Igreja

.é o serviço. Ela, nós, estamos aí para
servirmos ao próximo com amor.A isto
se dá o nome de Diaconia Talvez você

já tenha lido ou ouvido alguma vez esta
.

palavra. Ela significa serviço. No tempo
da Comunidade de Jerusalém, como

podemos ler nos primeiros capítulos
do livro dos Atos dos Apóstolos, era
grande a preocupação com a Diaconia

Ela estava sempre na pauta das
.

discussões. Nesta época de quaresmal
Páscoa, também somos convidados a

refletir sobre a Diaconia, pois temos

em Cristo o verdadeiro Diácono,
Aquele que serve por absoluto amor,

sendo capaz de entregar sua própria
vida em favor de muitos. Foi este

serviço de Cristo que nos dá a salvação,
e é Ele também quem nos convida a

servirmos ao próximo. Na

comunidade, percebemos que não

estamos sozinhos. Ao contrário,
fazemos parte de uma comunidade

que tem muitas pessoas, cada qual
diferente da outra, cada qual com
seus problemas. Mesmo assim,
participamos todos da Santa Ceia, e
Cristo se dá a cada um de nós da

mesma maneira. Por isso, a

quaresma/Páscoa também é uma

época de refletirmos sobre nossa

conduta da vida. Somos aqueles que
não têm tempo? Aqueles que não

têm condições? Aqueles que sempre
não sabem fazer nada? Ressurreição
significa nova vida. Significa que o

Domingo da Páscoa nos transforma,
nos faz ver o mundo com olhos

diferentes. Percebemos que a

ressurreição de Cristo tem algo a ver

conosco: é a nossa ressurreição.
Temos uma nova vida para termos

comunhão com outros irmãos e irmãs
da comunidade. Como uma dona de

casa, que todo o dia trabalha para
manter a casa limpa, para o almoço
estar à mesa na hora certa, que

administra o seu lar para que a família

chegue ao [mal do mês tranqüila, e
que muitas vezes não é reconhecida

pelo seu trabalho, assim também é o

serviço cristão. Não participamos da

Igreja para recebermos elogios pelo
que fazemos, mas participamos para
servir. E servir com alegria, como
também Deus tem alegria em nos

salvar. Há muito o que fazer, todos
sabemos disto. E a cada um de nós é
dada a certeza de que a Páscoa é uma
festa de alegria e comunhão. É por
isto que celebramos a Ceia do

Senhor no Domingo de Páscoa.

Porque fazemos para celebrar a

lembrança do que Cristo fez por nós

(fazei isto em memória de mim).
Assim; damos o nosso testemunho
de fé, de que cremos na ressurreição
de Nosso Senhor e de que também

com Ele queremos ter, uma Feliz
Páscoa!

Marta Moura Streppel

alentro à.e <1Iultura J\l.entã
à.e Jjaraguá ào -�ul

Boletim Informativo
Temos boas notícias para os nossos associados:

1. Em 25 de abril, sábado, realizaremos o nosso 20 Café Colonial,
parao qual estánovamenteconvidada todaa comunidade, em especial
as pessoas que apreciam canções alemãs populares e folclóricas.Este
é umconviteespecial do nossogrupo de canto, embriãodo futuro coral

.

OqÜécolonial, fartoe variado comodaprimeira vez, será realizado
na Recreativa Duas Rodas, apartir das 16 horas. Teremos mesas de
jogos. Participações à venda, a partir da próxima semana, na sede
social àRuaCeI. ProcópioGomes deOliveira, 638, e outros pontos a
serem divulgados.SOCIAIS

Enlace deNaraElisa ePaulo José 2. Conforme já anunciado, o 10 Baile Social de nosso centro, realizar
se-á no dia 29 de maio na sede recreativa da Arweg, abrilhantado pela
afamada Banda Bavária. Pormenores, serão comunicados em breve.Jaraguä do Sul - A

Capela Nossa Senhora de .

Lourdes, em Rio Molha,
receberáamanhã, 4-4-98, os
distintos jovens NARA

ELISA, filha dileta de
Marcos Beltrarnini, ex-alto
funcionário do Grupo
Energe, e BrasíliaGástaldi
Beltrarnini (inmemoriam),
ela, acadêmica do curso de
Arquitetura e Urbanismo,
do Centro deEnsino Superior daFerj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) e PAULO JOSÉ,

Bem e da exma. sra. Lacyr
Rosa de Bem, ele

empresário e ex-prefeito de
Joinville eGuaramirim.

A cerimônia religiosa
transcorrerá na presença
das testemunhas e dos

convidados, seguida de

recepção na Associação
Atlética Banco do Brasil
desta cidade.

Este jornal honra-se em
cumprimentar os distintos noivos e

pais, com os votos de perenes
felicidades ao jovem par.

Coopere com a divulgação e desenvolvimento de nosso Centro

Cultural, e ajude amanter as belas tradições de nossos antepassados.
Contatos com Bethe 372-9035,Gennano 372-3992 eE on 372-1300.

CONSTATAÇÃO

Prefeitospodempouco
centralização de recursos nas mãos
daUnião.

Ele propõe colocar amaior parte
dos recursos nas mãos dos

municípios, depois outra parcela
expressiva para os estados e, por
último, o quinhão da União.

- Nomeu entender, aUnião - diz
deve cuidar apenas do

planejamento geral do País, da

política externa e das Forças
Armadas, nada mais que isso -

argumenta.

Jornal do Senado, edição 635 -

"Bezerra quermais recursos nasmãos
dos prefeitos.

O senadorCarlosBezerra (pMDB
MT) disse, em entrevista, que vencida
a etapa das reformas constitucionais,
a grande tarefa dos governantes e

legisladores brasileiros deve ser

"encontrar formas e meios para
promovero desenvolvimento e ajudar
a gerar empregos, tirar o País da

estagnação e atacar as questões
sociais, que são gravíssimas".

Ele defende, entre outras

iniciativas, uma reforma tributária
que acabe com a concentração de
recursos nas mãos da União e dê

aos municípios a maior parte dos

recursos públicos do País.

Carlos Bezerra não se conforma

com o fato de que "para construir
uma escola, fazer um posto de saúde
ou conseguir um ônibus escolar, o
prefeito tem de ir a Brasília". O
senador defende uma reforma
tributária que quebre a atual

CASA
CARRO

BBREITHIUPI A cada R$10,OO em compras você ganha um cu om Cert. AutorlzaçjolMJ nOO1/0510130/97
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Especializada em fabrica.ção de parques
-

infantis. em madeira roliça, tratada com

sistema autoclave, proporcion.arid.o
longa durabilidade aos produtos.

,

A família CORREIO DO POVO está cada vez maior.
•

Em dezembro) nasceram: Carolina Sthefani, filha do fotógrafoEdson •

•

Junkes eRosimere, eBruna, filha dagerente-comercialMariaAparecida •

eDenis Hohl. :
No dia 27 de març�, chegou Eduardo Felipe, filho do fotolitógrafo :

Cesar Junkes e Irma. •

Três dias depois, veio Ana Laura, filha do repórterMilton Raasch. e :
d '.Sema· ar. •

Já no dia 2 de abril, chegou Glenda Thais, filha do vendedor John •

•

Bertsch e Gladis. •

•

•

•

William
, Gielow
comemora
o 2°aninho
dia 8 de

abril.
Parabéns
\ de todos os

lJamiliares
e

do

padrinho
Jean

A sorridente gatinha Nayara, filha
do casal Alberto e Teresinha Ittner,
comemora o 4° aniversário no

próximo dia 5 de abril. Felicidades

Iuliane Cristina comemorou 2 aninhos
no dia 2 de abril. A festinha será

domingo na sua casa, ela irá

comemorar com o irmão Jean Carlos e

ospais Edson e Valéria Fischer, amigos
e parentes

.Rua Gustavo

Friedmann, 127.
FonelFax:

372-0219/372-0144

BRINQUEDOS

C."�i�Içl ur10 ca).! ,o,ran •

(y��37:2�·- 3670

y,pediatra
crm 4645

___-'- Rua Dr. Waldemi'o Mazurechen. 50" sala 15

•

• 23/3/98 - Nayane Larissa Alves
20/3/98 - Poliana Mendonça
18/3/98 - Samuel Strelow

23/3/98 - Jennifer Jaroczinski
23/3/98 - Larissa Peres de Oliveira

13/3/98 - Lucas Gabriel Sabel

8/3/98 - Guilherme Augusto Melatti
25/3/98 - Douglas Gonçalves
17/3/98 - Jean Novais da Silva de Moura

18/3/98 - João Vitor Mohr
23/3/98 - Crislaine do Prado

20/3/98 - Thais Luana Pereira

1/3/98 - Luan Franco Rocha
23/3/98 - Fernanda Zangheline
24/3/98 - André Eduardo Morais

22/3/98- Bruno Henrique Rodrigues das Chagas
24/3/98 - Gabriel Fausto Stähelin

13/3/98 - Henrique de Paula

25/3/98 - Alessandra Soares de Oliveira

27/3/98 - Jessica da Silva
28/3/98 - Fábio Stenger
23/3/98 - Laura de Oliveira
27/3/98 - Nayara Mikaela Kuester

28/3/98 - Andrieli Thalia da Silva
24/3/98 - Fábio Ricardo da Silva Urnau
26/3/98 - Helena Terezinha Demarchi

19/3/98 - Bruna Schmitz

19/2/98 - David Matheus Bezerra de Araújo'
•

3/3/98 - Cleison Macedo

23/3/98 - Gustavo Henrique Raasch

26/3/98 - Emerson Rodrigo Ceolin
28/3/98 - Jonatan Mikael Dias
26/3/98 - Anderson Antunes

24/3/98 - Mateus Marcon

23/3/98 - Bruna Meschke Belarmino
-

27/3/98 - Marcelo Tank

• 23/3/98 - Bianca Carolina Locatelli
• 24/3/98 - Eduardo Alessio Cucco
•

• 17/3/98 - Luana Chrystyna da Silva deOliveira
.............

'

- .

"- Co-' ---
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írculo

Italiano
de Jaraguá de> Sul

A massa: um pouco de história
. .

A palavra pasta deriva do latim
tardio; tal termo, por sua vez deriva
do grego pástê, com o qual se

chamava uma espécie de "farinata".
Os tipos mais antigos de massa

alimentar de que se tem notícia, são
os lasani, sempre do grego lásanon,
já conhecidos dos Etruscos e dos
habitantes de algumas regiões da
Itália: tratava-se de uma massa

que vinha cozida em caldo,
semelhante na forma com as

atuais lasagnas. Eram cozidos no
caldo também os macarrões, cujo
nome provavelmente deriva do

grego makrós, ou "comprido", ou
também makários, que significa
"beato"; eram então os

macarrões, a "comida que faz

beatos", ou também o "alimento
dos deuses".

Os colonos gregos, que
emigraram para terras vizinhas à

procurade uma nova pátria e

sobretudo de terras para plantar,
levaram junto os seus próprios
costumes, também os pratos
característicos da sua terra de

origem. Os macarrões chegaram
assim até a colônia grega de

Nápoles, onde encontraram o

lugar pretendido. Foram em

seguida os mesmos napolitanos
a decretar o triunfo com a

invenção, verdadeiramente toda

napolitana, da "pummarola",
molho obtido do tomate, que
chegou à Europa apó.s o

descobrimento do Novo Mundo,
encontrando na região de

Nápoles, e em todo o Sul da Itália
o seu novo ,"hábitat".

É necessário chegar à metade
do século XII para encontrar

citados em algum texto árabe os

"vermicelli" que com o nome de

"itriya", haviam alcançado
naquele período uma certa

notoriedade, chegando mesmo a

ser produto de exportação, da
região de Palermo onde eram

produzidos, até a Campânia e as

Púglias.
O termo, que até hoje

sobrevive na fala siciliana, "tria"
seria a prensa "torchio" de
madeira com o qual se prepara a

mão os spaghetti.
Mas então, como muitos

livros famosos dão como a China
a pátria dos verrnicelli? Trata-se
com toda probabilidade de pura
coincidência.

INFORME PUBLICITÁRIO

Farmácia Ultrafarma
Jaraguá do Sul .. Desde

amanhã de 25 de março de

1998, a cidade conta com

mais uma farmácia, para
atender com conforto os

habitantes da "Pérola do
Vale do Itapocu", em

incessante crescimento .:
O novo estabelecimento

acha-se instalado na

AvenidaGetúlio Vargas, 79,
no Edifício Hungária -

telefone 372-1590'-'e está
sob a direção de Eliana

Krueger formada em

farmácia e bioquímica. A

abertura deu-se informal

mente, com a presença do

pastor Ingo Piske, e do
sócio da farmácia, sr.

Vilmar SabeI.
Para os que não sabem, a

farmacêutica e bióloga
Eliana Krueger, é filha de
Hermes Krueger e esposa
llse, ele, durante longos anos
atuou no ramo que exerceu

como profissional, como
sócio e por conta própria até
a aposentadoria, cabendo
agora à filha a continuidade
da profissão e, quem sabe,
num segundo estágio
partindopara atividadesmais
ousadas, que só o futuro

saberá revelar o sonho da

jovem empresária.

Sexta-feira, 3 de abril de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Plano Estratégico. Próximo Rotary de Guaramirim, no que se

trabalho para a concretização do relaciona ao empenho na melhoria!
Plano Estratégico será a preparação reforma do Hospital Santo Antônio,
de líderes para um trabalho. de ao planejamento do crescimento do
conscientização, integração e Município e, também, na busca de
levantamento de informações, nos solução em relação aos lixões.
moldes do Projeto Jaraguá 2010. Nova gestão > A gestão 98/99,
Com isso, estamos contando com a formada, principalmente, pelo
colaboração de GilmarMoretti e do presidente e 'secretário, participa, no
Poder Público de Guaramirim, em dia 4 de abril, de encontroem Indaia!.
especial do prefeito Antonio Os futuros presidentes e secretários
Zimmermann, uma vez que para a dos clubes rotários dos Distrito 4650
concretização, somente é possível receberão instruções e orientações no
com a união do Poder Público e sentido de melhor conduzir seus

, iniciativa privada abraçando a causa, clubes. O encontro tem também
sem paixões e despojados de caráter interativo, impulsionando a

qualquer sentimento de abertura da comunicação entre os

autopromoção. vários clubes do distrito. Em
Encontro no RJ . Os Guaramirim, assumirá a presidência

companheiros Osnildo Bartel e Alencar Vasques, e a secretaria,
Paulo Veloso .

retornaram Orjaria Bartel.:
extremamente otimistas do Companheiro Brisola • O

encontro, no Rotary Internacio- companheiro Brisola, do Rotary Club
nal, no Rio de Janeiro. Eles Jaraguá do Sul - Pérola do Vale -,

receberam vários incentivos, em honrou-nos com sua presença na

especial do presidente de RI, quinta-feira, ao explanar sobre as

Glen Kinross, para apresentarem vantagens de pertencer a entidade

projetos de desenvolvimento, que mundial rotária. Ele fez uma

poderão ser aparelhados pelo explicação sobre o grupo de

Rotary, via Fundação Rotária. motoqueiros ou, como diz, dos
Realizado de 17 a 21 de março, a apaixonados pelo motociclismo do

participação foi de grande valia qual participa e divulga, bem como

para o Rotary de Guaramirirn, que apresentou-nos, simbolicamente, o
pôde apresentar suas conquistas, seu mais ilustre integrante, o

além de abrir as portas a presidente Glen W. Kinross.

companheiros de outras nações. Atuallzação > No sentido de
Encontro no RJ (2) . Os aprofundarem seus conhecimentos

nossos companheiros trouxeram jurídicos, os companheiros Marcos

entre outras novidades, a certeza de Roberto Hasse, Orjana Bartel e

que somos uma-grande família, que Frediani Bartel participam em

tern suporte nos vários clubes Curitiba, entre os meses de março e

espalhados pelo mundo. E foi neste julho, do curso de extensão em

sentido que os companheiros direito imobiliário. Participa,
Osnildo e Paulo receberam o igualmente, o companheiro Osnildo

integral apoio pelõs feitos do Bartel

.

Dr. João Biron
Pesarosamente participamos aos

nossos leitores o inesperado
falecimento do muito co nce ituado
médico dr. João Biron, ocorrido no

Hospital Nossa Senhora das Graças -

Mercês em Curitiba, Paraná.
Desaparece do nosso meio um dos mais
humanitários médicos que Jaraguá do
Sul e região já teve, que comoveu até a

classe médica local pela dedicação aos

pacientes, mesmo que fosse prejudicial
à própria saúde. Sua instalação em

nosso meio deveu-se a outro

competente médico, dr. Fernando

Springmann, na década de cinqüenta.
Fazemos nossas as palavras do dr.

Springmann: "Jaraguá do Sul perdeu um

pequeno GRANDE· homem".
Sentimentos de pesar aos familiares.
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Da guerra nasce a bombacha
Ainda não está totalmente

comprovada a origem da

bombacha, apresentarei nesta
edição a mais provável, que é

descrita por Mano Terra no livro

"Raízes da América".
A bombacha é uma roupa,

cujo nome só tem origem no

francês: bombage. Na língua
espanhola, o termo só surge

depois de 1850: bombacho, e quer
dizer calça de forma arredondada

e larga.
Como é que essa estranha

roupa chegou aqui? Pelo que foi

possível levantar até agora, foi
um "presente" de inglês.

Entre 1854 e 1856, Inglaterra,
França e Turquia estiveram em

guerra contra a Rússia, um

conflito que a história chama de

"Guerra da Criméia".
Como a Rússia estava

vencendo sucessivas batalhas, os
ingleses, franceses e turcos,
adotaram uma tática pouco comum:
infiltrar soldados nas linhas

inimigas mediante disfarce. Eles
usariam as mesmas roupas dos

inimigos para tentar confundi-los.
Calça folgada, amarrada à perna
acima do tornozelo, comumente
usada com botas de cano. Que

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

Fone: 372-165.4
Rua: CeI. Procópio

Gomes de Oliveira, 227 .

roupas eram essas? Nada mais
nada menos que a bombacha.

Na expectativa da guerra se

prolongar, a poderosa indústria
têxtil inglesa foi encarregada de

produzir uma enorme quantidade
de bombachas. Mas não foi
assim. A tática não deu certo, a

Rússia venceu a guerra e as

bombachas ficaram armazenadas
em Londres.

Em 1866 aconteceu a Guerra
do Paraguai. Para derrotar o

poderoso exército do Paraguai, o
Uruguai, Argentina e Brasil
unem-se formando a tríplice
aliança, comandada por Luiz
Alves de Lima e Silva, Duque de
Caxias. A Inglaterra tinha grande
interesse na derrota do Paraguai,
e por isso bancou tudo.

Aquela roupa que estava há
dez anos armazenada veio da

Inglaterra para os soldados da
cavalaria aliada. Esses
estranharam aqueles trajes
totalmente fora dos padrões
tradicionais. As chacotas devem
ter tomado conta dos

acampamentos. Mas, sem roupa
não dava para brigar e outra não
havia. Os uruguaios apelidaram
de "Calzones chinos", poispara
eles tudo o que viesse do Oriente
era chinês.

Tudo foi uma questão de

tempo, no subir e descer do

cavalo, no abaixar-se e levantar

se, saltar cerca, dançar, brigar nas

guerras e outras tantas lidas,
para os homens perceberem que
é um traje adequado para este

trabalho, e hoje, a bombacha é um

símbolo/sinônimo de gaúcho.
Fonte: Raízes da América"

Mano Terra

Agenda gaúcha
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 5/abril- Primeira FestaCampeira - Amigos da Tradição - Joinville

2Q1abril- ShowDanteRamonLedesma - ChurrascariaBuenasTchê - Joinville
8/maio às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
24/abril às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
16 a 19/abri,l- Rodeio - CTG Amore Tradição- Rio Negrinho
14a 17/maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

Marcon - Piquete Estampa de Taura

,--------1
I Faltam I

: 42 dias :
I I

: para o VII :
: Rodeiodo :

. I
CTG Laço:
Jaraguaense :

I
I
I

o :
I
I
I

L _j

--BeLiZe geLúchCJ
o CTG Laço Jaraguaense
promoverá, dia 4 de abril,
baile gaúcho c�m formatura
dos cursos de Laço e Dança,
com o conjunto "Fogo de
Chão". Ingresso antecipado:
Demarchi Carnes, Smurf's
Lanches e Hobby Vídeo

Locadora. Preço do ingresso
antecipado R$ 8,00 e no dia

R$10,OO,mesalivre.
Infor�ações:371-4547

,

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 1998-

10 ANOS SERVINDO QUALIDADE
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC
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As 11 estatuetas que arrebanhou na festa do Oscar não propiciaram a James Cameron

apenas o gostinho de sair com a cabeça erguida, depois da saraivada de críticas que
amargou ano passado quando seu "Titanic" parecia naufragar em meio a atrasos de

filmagem e estouros de orçamento. O diretor ganhou força e prestígio suficientes para
cobrar da Fox algo em torno de US$ 100 milhões. Explica-se: quando o desastre

rondou o filme, Cameron abriu mão do resto de seu salário. Mas agora não tem por que
ficar a ver navios ...

371-2447

Em bonita cerimônia na

Igreja Nossa Senhora do
Rosário (Rio Molha),

sexta-feira ei7), troca�am
alianças na mão esquerda
Deisi Schlickmann e dr.

Joe Waltrick Ir: Após o ato

religioso os convidados

foram recepcionados no

Clube Atlético Baependi.
Deisi é filha de Silvestre e

Joséfa Schlickmann, e dr.

Ioe é filho de Joaquim
Waltrick e Veralba Amélia

da Silva Vieira

empacotamento
• Ilha da Figueira
• FAX: (041) 372-3203

dOSul - SC
Os noivos com os pais dela, Silvestre e Iosêfa
Schlickmann

Deisi e dr. Ioe com os pais dele, Joaquim Waltric e

Veralba Amélia da Silva Vieira
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Prefeito de Guaramirim é Secretaria de Educação divulga
. o plano de trabalho para 1998

eleito presidente da Fecam
---------------------------------

Antonio Carlos Zimmermann (PMOB) obteve 68 votos, contra 44 dados ao

prefeito de São José, Oório Berger, do PFL

Guaramirim - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) foi eleito para presidir
a Fecam (Federação Cata
rinense de Associações de

Municípios), entidade que
congrega 22 associações. A
eleição aconteceu na noite
da última terça-feira (31), na
sede da entidade, em Flori

anópolis. Zimmermann ob
teve 68 votos, contra 44 da
dos ao prefeito de São José,
Dário Berger (PFL). O PMDB
tem 134 prefeituras no Estado,
enquanto que o PFL tem 52.

Zimmermann substitui o

prefeito de Porto União, Ale
xandre Puzyna (PMDB), res
ponsável pela aprovação
dos novos estatutos da en

tidade. Esta foi a primeira vez
que duas chapas partici
param da eleição de direto
ria na federação. A posse de
Zimmermann ainda hão tem
data definida. Até fevereiro,
Zimmermann presidiu a Am
vali (Associação dos Municí
pios doVale do Itapocu), sen
do substituído pelo prefeito
de Barra Velha, Orlando No

garolL também do PMDB.
Dos 151 prefeitos que

compareceram para a

eleição, apenas 112 votaram.
Os demais estiveram impossi
bilitados, já que se encontra
vam inadimplentes com a

entidade. Uma das primeiras
preocupações de Zimmer
mann, que estará à frente da
Fecam por um ano, é pro
mover a interiorização do
atendimento prestado pela
federação, inclusive progra
mando a solenidade de pos
se para uma cidade localiza-

Defesa: Zimmermann quer forta/e�imento domunicipalismo
da no centro do Estado, po- municípios. Ultimamente fo
dendo ser Lages ou Cu- rom aprovodos muitos proje
ritibanos. tos que foram prejudiciais ao

Zimmermann considerou desenvolvimento dosmunicí
positivo o. fato de ter havido pios, como o FEF (Fundo de

disputa entre duas chapas Estabilização Fiscal) e a LDB
na eleiçãó de diretoria, afir- (Lei de Diretrizes e Bases da
mando que isto

"

democrati- Educação), subtraindo recei
za o processo".Segundo ele, tas e aumentando os encar

a participação de mais urno go� dos municípios".
chapa, é conseqüência da Na opinião dele, cerca de
alteração do estatuto pro- 80% dosmunicípios perderam
movida ainda no ano passa- grande parte das receitas e

do, permitindo que todos os a maioria deles já não con

prefeitos participem da vo- seguem cumprir tarefas ele
tação. Antes, só dois repre- mentores como cumprir o pia
sentantes de cada asso- no de obras da odrnlnls
ciação de municípios filiada tração e pagar em dia a to-
tinham direito a voto. Iha de salários do funciona-

Segundo Zimmermann, lismo.
uma das primeiras bandeiras A Fecam deverá, de ime�
na gestão, será buscar a uni- diato, agendar audiências
ão dos prefeitos, em defesa com os governos estadua'l e
do fortalecimento dos rnu- federal, Assembléia Legislati
nicípios. va e Congresso Nacional,

"Deveremos fazer pressão para iniciar esses contatos.
sobre o governo federal e o Além disso, já está sendo tra
Congresso Nacional para todo da participação da Fe

que os prefeitos sejam mais com na "Marcha a Brosâío".
consultados na apreciação que as federações de mu

de matérias do interesse dos nicípios estão organizando.

Moradores de Rio Branco encaminham

reivindicações à Câmara Municipal
Guaramirim - A Comu

nidade de Rio Branco, no in
terior do Município, apro
veitou a realização da primei
ra sessão ordinária descen
tralizada da Câmara de Vere
adores deste ano, para en

caminhar diversas reivindi
cações ao Executivo muni
cipal. A sessão foi realizada
na Escola Básica São José, no
dia 26 de março, dando con
tinuidade à proposta do Po
der Legislativo municipal de
promover a descentrali

zação das atividades.
Os moradores solicitaram

o asfaltamento ou pavimen-
.

tação do trecho de acesso

à Escola São José, o funcio
namento do curso Supletivo
de 10Grau, a instalação de

-t-elefGFle públlco.Iunto.rro .

Posto de Saúde e a cons

trução de abrigos de pas
sageiros nos locais de para
da do transporte coletivo.

Outras reivindicações fo
ram: auxílio financeiro para
a construção do salão da

igreja da comunidade, cons
trução de rotatória no aces

so poro a Vila Carolina, ilu
minação pública na Estrada

Tibagi e construção de esco
la na Tifo Brúhrnúller. Outro
pedido foi pela dlteração
nos horários de ônibus para
que as crianças possam
estudor _em Guaramirim.

As lideranças-aos comu
nidades de Figueirinha e

Tibagi também aprovei
taram a oportunidade para
solicitações. Entre os pedi
dos dos moradores' da

Figueirinha constam a insta

lação de telefone público e

o asfaltamento do trecho
que liga a SC-413 com Jara
guá do Sul.

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Educação divulgou
em reunião realizada segun
da-feira (30) com os represen
tantes das APPs (Associações
de Pais e Professores), no
Sindicato do Vestuário, o
relatório de atividades do
ano de 1998. Constam do
relatório, as ações e investi
mentos a serem desenvolvi
dos pela pasta.

Estão previstas as ampli
ações das escolasmunicipais
Albano Kanzler, Cristina Mar
cotto. Jonas Alves de Souza,
Guilherme Hanemann e

Antônio Estanislau Ayroso. A
primeira dessas escolas já
está em obras e o investimen
to será de RS 276.905,84. Por
outro lado, estão confirma
das as obras de sete escolas

pelo projeto padrão, com
cinco salas de oulo, dois pavi
mentos, sanitários e rampas
antiderrapantes.

A secretaria também pre
tende construir quadras de
esportes cobertas nas esco

las Vitor Meirelles, Maria Nilda
Salai Stahelin, Santo Estêvão
e Ribeirão Molha. E fazer a

cobertura das quadras de
esportes das escolas Albano
Kanzler, Rodolpho Dorn
busch, Machado de Assis,
Jonas Alves de Souza, Hel
muth Guilherme Duwe,
Antônio Estanislau Ayroso e
Max Schubert.

O plano de investimentos
prevê também a equipagem
das escolas, através da
aquisição de 26 microcom
putadores, móveis e equipa
mentos como bebedouros,
mesas para o programa de
incentivo ao tênis de mesa,
arquivos de aço e escriva
ninhas. Os acervos das bi
bliotecas infantis receberão
obras novas de literatura in
fantil.

Por outro lado, a secre

taria dará continuidade aos

cursos de capacitação
para os professores, ofere
cer alimentação escolar de

qualidade e manter a políti
co de incentivo aos

estudantes, através da con

cessão de bolsas de estudos
para alunos de 20 Ei 30 graus
e o programa Bolsa de Tra
balho.

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo
Fone:(047) 371-5042

Ce I.973-5220
89253-250 - Jaraguá do Sul - SC

Núcleo dos Sorveteiros
vai divulgar o produto
Jaraguá do Sul - O Nú

cleo dos Sorveteiros da Acijs
(Associação Comercial e In
dustrlcl de Jaraguá do Sul)
promoverá no dia 29 de
abril, no auditório do Cen
tro EmpresariaL um semi
nário para a divulgação do
valor nutritivo do sorvete. As

empresas produtoras liga
das ao núcleo, pretendem
divulgar a importância do
sorvete como alimento, prin
cipalmente entre os dire
tores de escolas.

O representante do Nú
cleo dos Sorveteiros, Julmir
José Rozza, acredita que
através de iniciativas como
a realização do seminário,
será possível aumentar o
consumo desse tipo de ali
mento.

"Nossa intenção é elimi
nar estigmas como esse de

que tomar sorvete pode
prejudicar a garganta da

criança, ou que o sorvete
não pode ser incluído em

regimes porque engorda".
O seminário deverá con

tar com a participação de

médiços e nutricionistas
convidados, que respon
derão as perguntas formu
ladas pelo público. Segun
do Déborah Amorin, co

ordenadora de núcleos se

toriais da Acijs, o Núcleo dos
Sorveteiros está preparando
todo o material necessário
para sustentar a tese do
valor alimentício do produ
to, num esforço para con

seguir que o sorvete seja in
cluído na merenda das es

colas.
O Núcleo dos Sorveteiros

também tem agendado
para o mês de agosto a re

ollzcçöo do 10 Festival do
Sorvete, que deverá reunir
mais de sete mil pessoas, no
Recreativa Duas Rodas.
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Iris Barg Piazera preside os gestores
de assistência social em Santa Catarina

2° Feira Festiva de Artesanato

.
acontece neste final de semana

Jaraguá do Sul - A

Secretaria de Desen
volvlrnento Econômico

promoverá amanhã a

2a Feira Festiva de Arte

sanato, evento que

pretende. apoiar a

produção artesanal no
Município. A progra
mação mais uma vez

será desenvolvida em

meio período, das 8 às
12 horas, na Praça Ân- ,

gelo Piazera.

Estão confirmadas
as presenças de repre
sentantes dos clubes

de mães, da Casa de

Apoio à Criança e ao

Adolescente, Asso
ciação dos Artesãos e

Associação Jara-

guaense de Artistas

Plásticos. Além destes,
são esperados tam

bém representantes
da Associação de

Artesãos de Joinville.
A secretaria, orga

nizadora da feira, tam
bém quer contar com
a participação de es

colas ou academias in

teressadas em fazer

apresentações no pal
co. Para tanto, de
verão encaminhar ins

crições através do

telefone 372.:8000, rc

ma18093, Com Henriet

ta Neves. As feiras

serão realizadas sem

pre no primeiro sábado
de cada mês.

------------�--------------------

A secretária da Famt7ia de Jaraguá do Sul teve o nome confirmado para dirigir o
Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A

secretária da Família,
Iris Barg Piazera, deverá .

presidir o Cogemas'
(Colegiado Estadual de
Gestores Municipais de

. Assistência Social), insti
tuído durante o 10 En

contro de Gestores Mu

nicipais de Assistência
Social, realizado na ci
dade, no último dia 26
de março. A finalidade
do conselho será con

gregar os gestores, fun
cionando como órgão
permanente de inter
câmbio de experiên
cias, e garantir o cum

primento da Lei Orgâni
ca de Assistência So
cial.
O Cogemas deverá

apoiar a organização
dos ges,tores munici

pais, reunir infor

mações que possibi
litem a obtenção de
recursos' financeiros e

técnicos, buscando o

aumento do repasse
de recursos destinados

à assistência
social nos

municípios.
Deverá

também par
ticipar da for

mulaçãodas
políticas de
assistência,
em âmbito
estadual,
com repre
sentação em

instânciqs
d e c i só ri as,
acompa
nhando a

concretiza

ção, alémde
promover en
contros, se-

o.

minários e Tarefa: Iris quer integrar gestores
outros even-

tos que possibilitem dis
cussões e troca de ex

periências.
Mais de uma cente

na de pessoas, repr-e
sentando 60 municí
pios catarinenses, par
ticiparam do encontro

que instituiu o Coge-

.'nfrações
gravíssimas - 7 pontos

- Parte 1 -

mas. A programação
incluiu palestras da

professora Beotrlz Au

gusto Paiva, da UFSC

(Universidade FederaJ
de Santa Catarina), e
da coordenadora do
Fórum Nacional de
Gestores, Tânia Garib.

Obra do sistema de esgotos
poderá usar tecnologia alemã

seriam poro. tratamento de

esgoto, nas bacias 2, 3 e 4

que serão implantadas na

cidade, A Bacia 1 já está em
execução pelo Samae

(Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto), Com
rede de 60 mil metros de
extensão, a Bacia 1
atenderá 16 mil moradores
nos bairros Amizade, Água
Verde e Franciscode Paulo,

Segundo o prefeito Wer

ninghaus, nos contatos com

Jaraguá do Sul - O
prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) esteve reunido
terça-feira (31) com técni
cos da empresa alemã
Gauff JBG Ingenieure, espe
cializada em obras de sa

neamento, A empresa tem
interesse em aplicar tecno
logia alemã no desenvolvi
mento de projetos para
tratamento de. esgoto scnl
tório no Município.

Os projetos em discussão

os técnicos alemães, interes
sam ao Município, além da

tecnologia oferecida, tam
bém as fontes de financia
mento que poderão ser ín
dicadas pela empresa. Só
com mão-de-obra, a

Prefeitura deverá investir RS
181.326,30, na execução da
primeira bacia. Para a cons
trução dös outras três ba
cias previstas, será preciso
investir cerca de RS 18 mi
lhões.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

Cestas EspeeiaiS - CasqUikRas - ..Alt\UdoiMS - Coe.�RikRos
OfOlie.dades eM. CRoeo�ates ...

K - LIENT Chocolate Artesanal

�ti__dß��dJê1311Uj.
---__ OverdadeiroCacau

,
__ Rua Angelo Rubini 1347 (em frente à Malwee Malhas)
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Obras de ampliação da Casan.
vão quadruplicar abastecimento
---------------------------------

Sistema de tratamento de água, orçado em RS 4,6 milhões, deverá garantir o
abastecimento de Guaramirim até o ano 2.076

Guaramirim A ca-

pacidade de abastecimento
de água da cidade vai pas
sar dos atuais 35 para 150 litros

por segundo, após a con

clusão das obras de ampli
ação do sistema da Casan,
que iniciarão em junho. A
confirmação foi feita pelo
gerente regional da com

panhia, Rui Borba, durante
reunião com empresários do
Município realizada segunda
feira (30). O custo está orça
do em RS 4,6 milhões,

Borba afirmou que as lici

tações estão encaminhadas
e que a decisão de realizar a
obra é "irreversível", O proje
to foi executado prevendo
um crescimento anual da

população de 5%, e deverá
garantir o abastecimento da

cidade nas próximas duas
décadas. Atualmente, quase
a metade da população ur

bana não tem acesso à

água tratada.
O engenheiro Kissabro Sas

saki informou que a

captação de água continu
ará sendo feita no Rio
ltcpocuzlnho. que as pesqui
sas apontaram como ainda
sendo o local mais adequa
do. A Casan chegou a estu
dar a possibilidade de/ insta
lar a captação em Schroe
der, mas desistiu em função
do custo elevado, Está pre
vista a construção de um

sistema novo de captação e

recalque,
Sassaki destacou que o

projeto prevê também a

melhoria no tratamento da

água. Ele explicou que o a

tual sistema, por filtração dire
ta, é para ser usado no trata
mento de água de boa qua
lidope. Mas, o aumento da
turbidez da' água, em

função das enxurradas, está
exigindo um sistema mais

completo, com aplicação
inclusive de carvão ativado,

Está prevista a instalação
de 40 mil metros de rede, o
dobro do que existe hoje, A
tubulação será de PVC e de
ferro fundido, com diâmetros
variando de 50 a 400
milímetros. Regiões distantes
do Centro, como o Bairro
Corticeira e as partes mais
elevadas da cidade, tam
bém serão atendidas com a

instalação de quatro re

calques isolados,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTERDIÇÃO
curadorprovisório até o término dapresente ação;
2")Cumpridos os trâmites processuais previstos,
seja declarado a Interdição de REGINALOO

GAZCZYNSKI, já qualifiéado anteriormente,
nomeando-se-lhe curador o seu pai Sr.
GERVÁSIO GALCZYNSKI. 3°) Ante a

inexistência de qualquer bem imóvel em nome

do interditandoe apobrezado curadoreo caráter
eminente�tesocialdapresentemedida,requer
se sejao mesmodispensadodaespecializaçãoda
hipoteca legal. 4°)A citação do interditando para
fins de interrogatório, na forma do disposto no

artigo 1.181, doCPC, nomeando-se-IheCurador
Especial para o acompanhamento da ação. 5")
Deferida a medida requer-se a inscrição da

sentençanoRegistroCivil competente,bemcomo,

se promova a sua regular publicação. 6°) A
produção de provas, notadamente adocumental
acostada com a presente e, sendo necessária, a
inquirição de testemunhas. Dá-se à causa, para
efeitosmeramente fiscais, o valordeR$ 120,00,
deixando de recolher custas face a pobreza dos
interessados e a isenção legal. Pelo Deferimento.
Jaraguádo Sul,25 de agosto de 1997. Alexandre
S. dos Santos, Promotor de Justiça".
SENTENÇA: "Vistos.etc... OMinistérioPúblico
doEstado de SantaCatarina, através do Promotor .

de Justiça, requer a presente AÇÃO DE

INTERDIÇÃO, em favor de REGlNALDO .

GALCZYNSKI, devidamente qualificado nos

autos, alegando os fatos narrados às fls. 02/03

que, porbrevidade, ficam fazendoparte integrante
desta. Com a inicial juntou os documentos de fls.
04110. Recebida a inicial, registrada e autuada,
foi nomeado curador ,provisório (fls. 11) e
designadadatapara interrogatóriodo interditando.
Nadatadesignada foi interrogado o interditando
(fls. 17), nomeando-Ihe curadoraespecial. Após,
aCuradora do interditando manifestou-se às fls.

18, requerendo a realização da períciajudicial,
pata que seja determinada a incapacidade total
do interditando. De outra parte, o Dr. Promotor
de Justiça manifestou-se favoravelmente ao.
pedido, requerendo o julgamento de plano do
presente feito, sem necessidade de realização
de perícia médica. É o breve relatório.
DECIDO: Trata-se de Ação de Interdição,
requerida pelo Ministério Público de Estado
de Santa Catarina, através do Promotor de

Justiça, em favor de REGINALDO

GALCZYNSKI, com amparo na legislação
em vigor. oaprova coletada nos autos, através
dos documentos de fls. 05, constata-se que o

AOOUTORAHILDEMARMENEGUZZlDE .

CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2a
VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL, ESTADODESANTACATARINA,NA
FORMA DA LEI, ETe. ..

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
de interdição vierem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, com 'prazo de IS

(quinze) dias, que por parte do Requerente
GERVASIO GALCZYNSKI, através do
Promotorde Justiça,Dr. Alexandre S. dosSantos,
lhe foi dirigida a petição do seguinte teor: -

"Excelentíssimo Senhor DoutorJuiz deDireito
da Vara da Comarca de Jaraguá do Sul- Se. O
Ministério Público do Estado de SantaCatarina,
através do Promotor de Justiça firrnatário, vem
perante Vossa Excelência, legitimado pela Lei
OrgânicaEstadual doMinistério Público (artigo
32, item IX, letra "d", n° 2, e artigo 53, XIII)
fundamentado pelos artigos 448, item II do

CódigoCivileartígo 1.177,itensIelI,doCódigo
de Processo civil, ajuizar a presenteAÇÃO DE

INTERDiÇÃO, em favor de REGINALOO

GALCZYNSKI,brasileiro, solteiro, com 21 anos
de idade, filho deGervásioGalczynski eAdelaide
Galczynski, residente e domiciliado na Rua

GennanoMarquardt, 129,nestemunicípio,diante
dosseguintes fatosefundamentos: I -OSFAlDS.
O interditando desde o nascimento é portador de
deficiência mental grave, sendo totalmente

dependente nas atividades da vida diária,
apresentando ainda severas perturbações,
distúrbios de comportamento e incapacidade
ocupacional e social, diagnosticado como

paralisia cerebral, e autismo, impedindo-o de
exercernorrnalmente todos os atos da vida civil.
Por não ter condições de manter a própria
subsistência e também pelo fato de não exercer
atividade laboral em face da doença descrita, o
requerido está sob a responsabilidadedos pais, os
quais vem lhe dando todaaassistência necessária

para que possa sobreviver. II - O DIREITO. A
pretensão tem guarida no artigo 446, inciso I do
Código Civil, abrangendo toda a sorte de

. psicopatias que gerem incapacidade de

autodeterminação, lembrandoque "A curatelaé
o encargo público cometido, por lei, a alguém
parageriredefenderumapessoaeadministraros
bensmaiores incapazes, que porsi SÓS, nãoestão
emcondições de fazê..lo,em razãodeenfennidade
ou deficiência mental" (RT 529:80). III - O
PEDIOO. Diantedoexposto, requer-se: 1°) Seja
declarado o Sr. GERV:�SIO GALCZYNSKI,

interditando apresenta paralisia cerebral e

autismo, sendo pessoa deficientemental grave,
dependente nas atividades davidadiária e prática,
apresentandoSeveras perturbaçõese incapacidade
ocupacional e pessoal. Por outro lado, o
interditando foi ouvidoem Juízo, onde verificou
sepessoa1mentequeomesmonãotemcapacidade
paragerira suapessoaeadministraros seus bens,
umavez que o mesmo limitou-se a dar sorrisos e
baixar a cabeçaquando inquirido. Procede, sem
dúvida, o pedido. Considerando, ainda, o parecer
favorável dacuradora nomeadaedo representante
do Minitério Público, DECRETO a

INTERDIÇÃO DE REGINALDO

GALCZYNSKI, brasileiro, solteiro, nascidoem
07/04/76, filho de Gervasio Galczynski e
Adelaide Galczynski e com eles reside na rua

Germano Marquardt, neste município, sem
condiçõesdeexercerqualquertipodetrabalho,o
que faço com fulcro na art. 446 e incisos do

CódigoCivildcoan. 1.178 e seguintes doCódigo
de Processo Civil, DECLARANDO-O
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE
EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.
NomeioCURADOR o Sr.GervásioGalczynski,
que, intimado, prestaráo compromisso legal, sem
que haja imposição nos limites da curatela, uma
vez que trata-se de moléstia permanente e

incurável. Dispenso o Curador de promover a

especialização da hipoteca legal, face ao

caráter eminentemente social da presente
medida. Expeça-se mandado ao Cartório de

Registro Civil, para registro desta sentença,
que deverá, ainda, ser publicada pela imprensa
local e pelo Diário da Justiça, observando-se
os requisitos legais constantes do art. 1.184,
do CPC. Fixo os honorários da curadora em

7,5 URHs. Sem custas, face a assistência

judiciária gratuita. P.R.I. Jaraguá do Sul, 05
de Fevereiro de 1998. Ass. Hildemar

Meneguzzi de Carvalho - Juíza de Direito.
ENCERRAMENTO: E, para que chegue ao

conhecimento de todos interessados incertos e
não sabidos, foi passado o presente edital, que
será publicado na forma da lei e afixadoàs

portas do Fórum. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos dezesseis dias do mês
de março do ano demil novecentos e noventa
e oito. Eu (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã
Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito
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t Um grupo de 45 idosos da Comunidade do

I Quilômetro 4, em Joinville, realizou visita terça-feira
I (31) a Barra Velha. Eles foram recepcionados pela
� Secretaria de Turismo do Município e conheceram
.�

diversos pontos turísticos da cidade, como a Praia
Central, a Lagoa e Morro do Cristo.

Barra Velha I

Barra Velha II
A Comissão Regional do
Idoso de Joinville promove
no dia 7 de abril, no Portal

Turístico, o 10 Fórum

Regional sobre a Política

,t Estadual do Idoso. Os
trabalhos iniciarão às 8

horas, com palestra do

presidente do Conselho

f Estadual do Idoso, Edi Moto

I Oliveira, que falará sobre "A

i política nacional do idoso".
J
'�

Guaramirim I

O Colégio Estadual
São Pedro deverá

receber uma quadra
de esportes coberta,
O convênio para a

execuçöo dessa
melhoria já foi
firmado entre a

Prefeitura e o

governo do Estado,
O investimento será

de RS 40 mil.

Guaramirim II
A Prefeitura deverá construir uma galeria para

solucionar os contantes alagamentos que ocorrem

no centro da cidade, A obra seró executada sob
os trilhos localizados naquela área, Por isso, antes
será necessário solicitar a autorização da Ferrovia
Atlântico Sul, empresa responsável pela ferrovia.

Guaramirim III
Termina hoje o prazo
de inscrições para
pessoas interessadas

em freqüentar os
cursos supletivos de 10

e 20 graus. As

inscrições deverão ser

feitas na sede da

Aciag (Assoclcçöo
Comercial, Industrial e

Agrícola de

Guaramirim).

Schroeder
A Associação dos

Bananicultores elegeu
no último dia 21 de

março a nova diretoria
da entidade, A

presidência da

ossocloçöo passará a ser

exercida pelo produtor
IIson Nelson Obenous,
Uma das metas de
trabalho da nova

diretoria é a construção
da nova sede,

}

�
;�
�1
� Massaranduba

� A Secretaria de Saúde está atendendo mais de 1,9
j

mil crianças, com idade até 12 anos, através do

programa "Alegria de Sorrir". O programa foi

instituído há quatro anos e tem a finalidade de

melhorar as condições de higiene e saúde bucal
dos alunos de 34 unidades escolares do Município,

" Os alunos recebem atendimento odontológico. e
f fazem bochechos semanais com fluoreto de sódio,� .

�

[ A secretaria também fornece de escovas e creme
[
ii. dental.

r�-------------7---�-'
I CASA DO AUTOMOVEL I
I I
I I
I
.. AUTOPEÇAS I

I .. CORREIAS
I

I I
I I

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157 J--------------------
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Moradores das ruas Luís Kreis e Vitor Bramorski, em
Massaranduba, estão reivindicando providências' da
Prefeitura para os freqüentes alagamentos no local.

.
Segundo eles, o transtorno começou depois que foi

Instalada uma tubulação com diâmetro insuficiente no

Ribeirão Massaranduba, nas proximidades da Rua 11 de
Novembro.
A tubulação foi autorizada pela Prefeitura para permitir

o acesso a uma propriedade. Será necessário substituí-Ia
Por outra maior

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

Mais de 290 vagas no serviço público municipal estarão sendo oferecidos
em 70 áreas diferentes de atividades

Jaraguá do Sul - A Prefei
tura realizará concurso públi
co no dia 10 ou 17 de molo

para preencher ou regula
rizar cerca de 290 vagas em
70 diferentes áreas de funci
onamento do serviço públi
co. A data depende de con
firmação da empresa res

ponsável pelas provas. A
Prefeitura ainda está definin
do a empresa ou instituição
que realizará o concurso,
com boa probabilidade de

que seja a Furb (Fundação
Universidade Regional de Blu

rnenou).
O secretário de Finanças,

Sérgio Kuchenbecker, disse'

que o edital de realização do
concurso, especificando as

funções a serem preenchidas
e definindo o período de ins

crições, seja publicado já na

próxima semana. O local de

realização das provas só será
conhecido depois da ho

mologação das inscrições. As
definições de alguns deta
lhes, como a data das pro
vas, ainda depende da con
firmação da empresa que
será responsável pela realiza

ção do concurso.

Kuchenbecker explicou
que, neste caso, a Prefeitura

não precisará fazer a lici

tação, tendo em vista que
deverá ser contratada uma

instituição de ensino para a

realização da tarefa. Ele afir
mou que a fiscalização nas

salas de provas será feita por
.

pessoas de outras cidades.
Cerca de 120 pessoas es

tarão envolvidas na realiza

ção e fiscalização do con

curso. As provas terão 15

questões de conhecimentos

gerais e 35 específicas da
área em que o candidato
deverá trabalhar. Para algu
mas funções, serão incluídos
testes práticos.

Definidos os novos integrantes do
Conselho da Criança e doAdolescente

Jaraguá do Sul. - Em só
lenidade realizada ontem
na Cãmara de Vereadores

manos; Marilda Rosemarie
Grossklags; das comunidades

religiosas; Alcides Machado
Neto e Roque Bachmann.

Os suplentes do Executivo
são: 'Eluiza Dominoni e Maria
Alice da Silva Reitz (Secreta
ria de Educação), Lídia Ze
naide Sabei e Cristiane Maria
dos Santos (Secretaria da

Fornflic), Fãtima Duarte (Se
çretaria de Saúde) e Luderitz

Gonçalves Filho (Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer).

Os suplentes da Partici

pação Popular são: Alcino
de AraújO (Acijs), Sérgio
Zapella (Clubes de serviços),
Janice Breithaupt (Asso
ciação Jaraguaense de Re
cursos Humanos); Renate
Mueller (comunidades reli

giosas), Newton Gilberto
Saloman (Preparação de
mão-de-obra para o merca

do de Trabalho) e Moacir
Schwirkowski (associações
de bairros}.

Canaricultores conquistam a melhor premiação estadual
.

Jaraguá do Sul - A SJCO

(Sociedade Jaraguaense
de Canaricultura e Ornitolo

gia) participou com

destaque do 23° Campe
onato Estadual de Ornitolo

gia, realizado de 24 a 30. de

março, em Florianópolis.
Mais de quarenta criadores
catarinenses competiram
nesse evento, expondo 1,1
mil pássaros. A SJCO ven

ceu em três dos quatro seg
mentos do campeonato,
conseguindo as melhores

premiações nos Periquitos
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. Prefeitura de Jaraguá do Sul

".!:.;,}��!��_.,."'E"" Eml ..J faz concurso público em maio
Na próxima terça-feira, dia 7 de abril, às 19h30min, no Caie,!

hoverá reunião sobre desratização no Bairro São Luís. Estarão I
presentes técnicos da Vigilãncia Sanitária, da Secretarial
Municipal de Saúde. O projeto é uma parceria que, vem dando!
certo em outros bairros. Uma mostra de que, quando 01
comunidade participa e o Poder Público se esforça, as coisas I
IUncionam. I
Neste sábado, 4 de abril. pela manhã, vai ao ot Ci primeiro!

programa dos bairros, através da Rádio Comunitária "Alternativa I
fM." Este programa seró coordenado pela União Jaraguaense I
das Associações de Moradores - Ujam, e será uma espaço!
democrático a disposição das comunidades. Pretende-se!:
divulgar trabalhos das comunidades, incentivar o trabalho des]
associações de moradores, ouvir críticas e suçestöes.]
reclamações e agradecimentos. Pretende-se ainda, divulgar a I
cultura das comunidades através de suas produções artísticasl
eartesanais, e o resgate da história das comunidades. A Rádio!
Alternativa FM irá ao ar na freqüência (107,1). I

�
A Associação de Moradores do Bairro Três Rios do Norte, I

comunica que o bingo e o torneio de pênaltis, previsto para o I
próximo dia 5 de abril foi cancelado. Oportunamente serö]
comunicado a nova data do evento. Aproveita para convidar a j
comunidade em geral para partiCipar do "Brincando no Bairro",!
uma promoção da Associação e da Secretaria de Cultura Esporte!
eLazet

!

1
1

Os moradores e APP da Escola de Ensino Fundementell
Albano Kanzler, solicita providências das autoridades para as I
saídas dos alunos em frente a escola. Ocorre que como a rua éí
estreita e os motoristas não respeitam a proibição de estacionar!
em um dos lados, e com a coincidência de saída dos operários j
da Weg, no mesmo horário dos alunos, um verdadeiro caos se j
instala na rua. No último dia 1 de abril. mais uma criança foi;'
atropelada no local. Solicita-se a presença de um guarda na 1
saída das aulas com urgência. Pode-se estudar também 01 tomaram posse os novos

viabilidade de transformar em mão única a referida rua. ,.1., conselheiros titulares e su-

plentes do Conselho Muni-
No próximo dia 25 de abril, acontecerá a eleição da novai cipal dos Direitos da Criança

diretoria da Associação de Moradores dos bairros Vila Lenzi ei e do Adolescente. O grupo
Nova Bras�ia. Os interessados em participar deverão procurar 01 de conselheiros responderá
aluai diretoria para maiores informações. I pela condução da entidade

"O trabalho popular é uma arte. É uma arte que vai sei durante o biênio 1998/2000.

aprendendo nq prática. É a arte de lidar com gente. Há quel Na oportunidade, foram

ser um ato de amor - serviço que recupera o povo _ sujeito dal definidos os nomes do ad

história. É uma arte de transformação em rnutlröo. É o fazer da! vogado José Benedito de

obra-prima que o povo deseja. É um trabalho de libertação. ÉI Campos, representante da

a busca constante de uma autêntica organização do povo".! Acijs (Associação Comercial

(Federação das Associações de Moradores do Estado de Santa I e Industrial de Jaraguá do

Catarina). . I Sul), e de Meika Tereza

!
. Neves, representante da

Esta coluna tem como objetivo divulgar os trcbothos.] Secretaria de Educação,
reivindicações e reclamações dos moradores, bem como! para as funções de presidente
críticas e agradecimentos aos órgãos públicos nos três níveis el e vice, respectivamente. Ou
apresentar sugestões. j tros integrantes do Conselho

são Lade Márcia Martins dos
Santos, Lucrécia Lunelli. Iris

Barg Piazera, Maria Eunice An
dreatta e Rogério Tomazelli.

E ainda: Mario Sousa Júnior,
representante dos clubes de

serviços; Afonso Agostinho
Bortolini. da Associação Joro

guaense de Recursos Hu-

Ingleses, Agapornis e Psi
tacídeos e' o vice-campe
onato em pássaros exóticos.

A entidade jaraguaense
esteve representada por 15
associados, que inscreveram
338 pássaros, dos quais sete
obtiveram os melhores resulta
dos na classificação por cria
dor. No segmento Periquitos
Ingleses: Rolli Bruch (1 ° lugar);
Osmarina P. Vicenzi (3°) e

Patrick Venturini (5° lugar). Em
Psitacídeos: Wilfredo Dalmann
(2° lugar) e Luiz Carlos Schmitt
(6° lugar). Nos Agapornis: Vi-

cente Urbainski (2° lugar) e

Rolli Bruch (3° lugar). Exóticos:
Lauri A. Korner (2° lugar) e

Ivanir Lombardi (7° lugar).
SULBRASILEIRO - A SJCO

participou também do 9°

Campeonato Sulbrasileiro de

Ornitologia, realizado nos dias
20 e 22 de março, em ttoloí
que reuniu criadores dos três
estados do Sul. com a ex

posição de 1.3 mil pássaros.
Os criadores foram vence

dores nas três categorias prin
cipais: Periquitos Ingleses,
Agapornis e Psitacídeos.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Polícia investiga derrame de
notas falsas em Rio do Sul

Ladrão consegue escapar de
cerco policial em Guaramirim \

Rio do Sul - A poüclo ini-
ciou tnvestrçocôes para
tentar apurar a origem de
um derrame de notas fal
sas no Município. O dele

gado Roberto Schulze cal
cula que mais de RS 3 mil

podem estar circulando
nos rnunícfpios do Vale do
ItajaL Schulze disse que a

polícia foi informada
através de um telefonema
anônimo de que o respon
sável pela distribuição das
notas seria um menor.

Sete notas falsas de RS
10,00 e de RS 50,00 foram
apreendidas na região
nos últimos dias. Segundo
o delegado, as notas
recolhidas mostram um

tipo grosseiro de falsifi
cação, que pode ser
facilmente percebida.
Mas o que mais preocupo
o delegado, foi a infor
mação recebida no tele
fonema anônimo, de que
'o derrame pode estar
apenas .iniciando.

O .deleçodo ainda não
sabe se as notas falsas fo
ram conseguidas em csn-

. tros maiores ou se estão
sendo impressas em algum
lugar no Vale do ItajaL As
pessoas, com as quais as

notas foram encontradas,
já foram liberadas e o caso

já foi comunicado à Supe
rintendência da Polícia Fe
deral em Santa Catarina.

- - _._ - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - -- - - ---

Policiais militares, que faziam patrulhamento, conseguiram intervir num touco

que estava sendo praticado na revendedora Águia Motos

Guaramirim - A Polícia
Militar prendeu em fla

grante, na madrugada
de domingo (29), o

ladrão Reginaldo Cristian
de Quadros, 22 anos,

quando participava do
orrombamento na re

vendedora Águia Motos,
na BR-280. Ele e o com

parsa, identificado ape
nas' como Denilson, já
haviam se apoderado
de vários objetos e de
aproximadamente RS 14
mil, em dinheiro e

cheques, e tentavam fu

gir em duas motocicletas
Suzuki, quando foram
avistados pela polícia.
Denilson conseguiu es

capar e está foragido.
A dupla saiu pelos tun

dos do estabelecimento,
mas Reginaldo foi preso
no pátio de uma empre
sa ao leido. Na Delega
cia, contou que se en

contrava numa lancho-

nete em Joln-
-

ville, quando
lhe oferece
ram RS 300,00
para partici
par do furto.
Ele' disse que
foram trazidos
numa Brasilia
amarela para
Jaraguá do
Sul - cujo mo

torista não
identificou - e !

que o objetivo
era furtar as

motocicletas.
O sócio

proprietário
da revende
dora, Sérgio
Martins Mel
c h i o re tt6, in - Porpouco: ladrões não levaram as motos
formou que os

ladrões arrombaram o do no furto tenha sido a

cofre da empresa, de
onde levaram os

cheques e o' dinheiro.
Eles roubaram também

três jaquetas
de couro, seis

capacetes e

i três pares de
luvas, além de

aproximada
mente RS 3 mil
em notas

prom issórias.
Melchioret

to presume
que a dupla
já tivesse
colocado as

-mercadorias
no carro que
dava cober-·
tura, quando
a polícia che

gou ao local,
mas não
acredita que

Recrutado: Quadros ganharia R$ 300,00 o veículo use-

Menor denuncia prostituição
infantil em boate de Joinvilte
Joinville - A menor

D.A.F.C., 14 anos, encami
nhou denúncia à Delega
cia de Proteção à Criança
e ao Adolescente, no últi
mo domingo (29), contra o

proprietário da Boate "Mil
e uma noites", Cirlei
Fernandes da Silva, acu
sando-o de favorecer e

'

manter a prostituição infan
til, crimes previstos no Có-

digo Penal Brasileiro.
.

Ela disse ao delegado
Hélcio Ferreira, que veio do
Estado de Minas Gerais, há
cerca de 30 dias, e que foi

parar na boate porque
não havia encontrado tra
balho. Desde então, afir-

mou D.A.F:C., teve que sub
meter-se aos caprichos do

proprietário da boate.
A jovem contou que, nos

últimos dias, começou a re

cusar '''programas'' com

parceiros, pois estaria
acometida de uma doença
sexualmente transmissível, e
que desde então começou
a sofrer maus-tratos por
parte do patrão. Segundo
ela, Silva a maltratava e

agredia fisicamente.
O dono da boate con

testou as alegaçôes da
menor. dizendo que D.A.F.C.
não trabalha no estabele
cimento e que nem a co

nhece.

Brasilia.
"Temos informações

de que um Del Rey foi vis
to no local em atitude

suspeita".
Segundo Melchioret

to, os ladrões só não con
seguiram fugir com as

motocicletas porque
tiveram dificuldades

para quebrar a parede
de vidro temperado da

loja, que tem dez
milímetros de espessura,
e devido a chegada
providencial da polícia.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro

Jaraguá do Sul - SC Fone: 371- 0091
---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

COMPRAS
ACIMADE
R$ 60,00

CHEQUE PARA
815198

Rua Padre Alberto Jacobs
- Vila Lenzi - Fones: 372-
1160 .. 372-2936.,- JaraguêÍ

do Sul- SC
.
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FME vai incentivar a prática do
tênis de mesa na comunidade

Mau tempo prejudica
7 a Etapa do Paropenfe·
Jaraguá do Sul - A pro

vo de paropente, válida
pela la Etapa do Cam

peonato Catarinense de
Vôo Livre, que estava

programada para o final
da semana passada, no
Morro das Antenos. teve
que ser adiada em

função das condiçôes
desfavoráveis do tempo.
Segundo o presidente do
Jaraguá Clube de Vôo
Livre, Márcio Milcke, a
decisão teve que ser to
mada para garantir a

segurança dos pilotos.
"Mais uma vez a mas

. so de ar polar nos pegou
d� surpresa, obrigando
nos a tomar a decisão

extrema. Mas, embora os

transtornos causados

pelo mau tempo, a pro
gramação que havía
mos traçado também
teve efeitos positivos,
porque trouxe para o

.

Município um número
expresslvo de pilotos e

visitantes de várias

regiões do País.
. Milcke disse que em

função dessa reper
cussão, foi acertado que
a Federação Para
naense de Vôo Livre, es
colheu Jaraguá do Sul

para sediar as provas ofi
ciais da modalidade do
vizinho Estado do
Paraná.

--�------------------------------

Fundação vai promovermensalmente torneios da moda/idade abertos à
participação do público

Jaraguá do Sul - A FME

(Fundação Municipal de
Esportes) e o Centro de

rreinamento de Tênis de

Mesa promoverão men

salmente torneios de tênis

de mesa, que serão aber
tos à participação da co

munidade. A intenção é
incentivar o interesse da

população pelo esporte.
O primeiro desses eventos
está previsto para o próxi
mo dia 18 de abril, poden
do participar atletas de
todas as categorias. As

inscrições já estãosendo
recebidas.

No último final de se

mana, foi realizado o

primeiro torneio deste ano
nessa modalidade, restri
to à participação dos
alunos da escolinha da

fundação, que hoje so

mam 130 integrantes. O
torneio foi realizado no

Centro de Treinamento,
.

no Bairro Czerniewicz, e
teve mais de 60 inscritos,
entre masculinos e femini
nos, nas categorias 12, 15
e 18 anos.

A promoção apresen
tou os seguintes resulta
dos: Mirim (masculino - até

12 anos) 1 ° Jessé Banak, 2°
Christianb Goulart, 3°
Charles Peters. Mirim (fe
minino) l° Josiane Leitold,
2° Jenifer da Silva Vieira e

3° Emanuela Krüger.lnfan
til (masculino - até 15

anos) 1 ° Michel Skoula, 2°

Rodrigo Zonta, 3° Marcos
Schmoeller. Infanto-Juve
nil (feminino) l° Angélica
Cecília da Silva, 2° Nerise
Utech e 3° Dayane Krüger.
Juvenil (masculino - até 18

anos) 1 ° Rafael Gras
smann,. 2° Altair Heider
mann e 3° Michel Ro

drigues.

Campeonato de Futebol deAreía
terá três jogos em Guaramírím

cio Dias informou que o

Campeonato de Fute
bol de Areia está
contando com as par
ticipações de 14

equipes. masculinas e .

quatro equipes femini
nas, representando
bairros e localidades
rurais.
"O nosso objetivo,

além de promover o

lazer através do es

porte, é dar opor
tunidade de inte

gração para as cornu
nidades da zona urba
na com as localidades
do interior".

Guaramirim - Três jo
gas estão previstos para
este final de semana,

válidos pelo 1 ° Campe
onato Municipal de Fute
bol de Areia. Às 14 horas

jogarão na cancha do
Bar do Zlco. as equipes
masculinas do BEC e da
Mannes/Riboldi, e às 15
horas, Rio Branco x

Lunender. São partidas
válidas péla segunda
fase do campeonato.
Ainda amanhã, às 16

horas, jogarão no mes

mo local, as equipes
femininas do União Fa
miliar x Schroeder, dis
putando o ter
ceiro é quarto
lugares. A

partida final
do grwpo femi
nina já está
marcada

para o próxi
mo dia 18, às
15 horas, na lo
calidade de
Rio Branco,
quando jo
garão Expres
so Jovem x Flo
resta. As semi
finais do mas

culino
.

estão

previst.as para
o dia 11.

O secre-

tário de Es

portes
Lourival Patrí- Dias: Integração através do esporte

Jaraguá do 'Sul fica em terceiro
na Volta Ciclística de P. Alegre
Jaraguá do Sul- A equipe \ competição e Fischer ficou Santa Catarina, que hoje é

sern dúvida a segunda
maior força desse esporte
no País. Estamos chegando
ao mesmo nível dos atletas
de SãQ Paulo".

Este cno. já foram dis

putadas três provas do ran

king nacional, duas delas
vencidas pelos catarinen
ses. Valcemar Justino, de
Blumenau, venceu o Circui
to Boa Vista, e neste final de

sernoriq. Erni Meira foi o

destaque. Os paulistas já
haviam vencido o Torneio
de Verão, com Hernandes
Júnior. A liderança do ron- .

king, nomomento, está com
o atleta blumenauense Val
cemar Justino.

da Ciluma/FME conquistou
a terceira colocação na

Volta Ciclística de Porto
Alegre, realizada no último
final de semana, em Porto

Alegre, no Rio Grande do
Sul. A prova foi válida pelo
ranking nacional de 1998. A
primeira colocada foi Blu
menau, seguida de Flori

anópolis que ficou em se

gundo lugar. Os atletas jara
guaenses Aldo Cemin Júnior
e Murilo Fischer foram os

Primeiros .cotocodos. res
Pectivamente, nas catego
rias Júnior e Sub-23.
Aldo Cemin Júnior garan

tiu ainda a nona colocação
no classificação geral da

em terceiro. O melhor

desempenho foi Erni Meira,
de Florianópolis, que foi o

primeiro colocado no indi
vidual. Os atletas jara
guaenses também partici
param com destaque da
terceira e última etapa da

competição, chegando ab

pelotão principal e soman

do o mesmo tempo dos de
mais competidores. Na

opinião do técnico Rogério
Müller, a representação
catarinense participou com
desfoque em Porto Alegre.

"Seis dos dez melhores
ciclistas eram catarinenses,
isto mostra a evolução que
o ciclismo já conquistou em
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Marcelo Saragossa faz testes
na equlpe juvenil do sõo Paulo
---------------------------------

Médio-volante da Escolinha Meninos de Ouro poderá ser aproveitado pelo
time paulista, Daniel Aldrovandi também faz tostes. no clube,

Jaraguá do Sul - O mé
dlo-volonte Marcelo Sil
veira soroçosso. 16 anos,
viajou terça-feira (31)

,

poro o capital paulista,
onde integrou-se esta
semana à equipe juvenil
do São Paulo Futebol
Clube, O atleta é reve

lação da Escolinha de
Futebol Meninos de Ouro
e já foi submetido a um

períodO de testes de
duas semanas no clube,
devendo agora ser inte

grado efetivamente, Um
outro atleta da escoli
nha, Daniel AldrovandL
'12 anos, também está
participando de testes
no clube,

Marcelo era aluno do

Colégio Estadual Abdon
Batista e residia em Jara

guá do Sul desde 1989,
quando a fornillo se insta
lou na cidade, proce
dente do Estado de Mato
Grosso do Sul. Ele contou

Edson Junkas/o>

que sémpre
gostou de es

porte e que
chegou a ser

praticante de
handebol,
"Mas a minha

grande paixão
sempre foi o fu-:
tebol". diz,

Ele era

aluno da Es
colinha de Fu
tebol Meninos
de Ouro, des
de que ela foi
fundada, há
dois anos, Se

gundo o pro
fessor Carlos
Alberto Men-
des, o volan- .

te Daniel AI- Despedida: Marcelo embarca para SP

drovandi também está metidos a testes na

em testes no São Paulo e equipe paulista, Há dois
igualmente poderá ser anos atrás, a escolinha

aproveitado, No total, fo- integrou o meia-direita
ram quatro alunos da es- Jeferson Vieira à equipe
colinha· que foram sub- da Portuguesa,

�cP , ; ,
"

L5�[?(Q)�lJ�
o atirador Samuel Lopes, de Jaraguá do Sul. conquistou

a 30 colocação na 10 Etapa do Campeonato Estadual de
'

Tiro. realizada no último final de semana em Blumenau, na
categoria .Carabina Deitada, Lopes também foi o primeiro
colocado na disputa individual. com 577 pontos,

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Na terça-feira última rea

lizamos nossa tradicional re
união semanal. com boa

partiCipação do pessoal, in
clusive com a presença do

companheiro Bill (Rosá), com
seu chapéu de cowboy,
Também esteve presente o

músico Waldemar Maass,
com o bandônion, que exe
cutou várias músicas, de

épocas diversas, Trata-se de
um excelente profissional.

Recebemos o convite

para o 10 Jipe Cross Fenaso

ja no dia 3 de maio, do Jeep
Club Fronteira Noroeste, .de
Santa Rosa (RS),

Também fomos convida
dos pelo Jeep Club de
Pomerode, para o primeiro
Jeep Röid daquela cidade,
nos dias 1 e 2 de maio (Trilha

do Trabalhador) e no dia 3
de rnolo. para o 10 Jeep
Cross, Certamente Jaraguá
do Sul fará rnoclçc pre
sença,

-

Estiveram de aniversário

pos dias 29 e 30 de março os

companheiros Richard Her
mann e Cláudio Finta, res

pectivamente, Parabéns,
Neste último sábado es-

.

tiveram dando continuidade
na abertura de trilhas, o dire
tor desta prova Vilmar Cat
toni, Lauro Marquardt. Ismar
Kanibert e seu amigo Paulo,
Aguardamos voluntários
para o próximo sábado,

Convocamos desde já to
dos os sócios para nossa re

untöo ordinária terça-feira,
dia 7 de abril. Sua presença
é importante,

ESTOfADOS MANNES
Mànnes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Estofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
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