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Morro das Antenas será transformado num

dos maiores centros turísticos da região
.

. .

07 de Abril: DIA MUNDIAL DA SAÚDE

Está nas mãos do prefeito de Jaraguá do Sul,
Geraldo Werninghaus (PFL), projeto da vereadora

Elisabet Mattedi, também do PFL,· que quer

explorar o potencial turístico dos morros das

Antenas, Boa Vista e Pico de Jaraguá. A proposta,
que promete transformar os locais num dos

maiores centros turísticos da região, prevê a
I

construção de teleférico ligando, em primei'ro
momento, a Fazenda Spézia ao Morro das

Antenas, a instalação de

restaurantes e lançhonetes,
áreas de lazer, além d.e

melhorias em toda a infra

estrutura de acesso.

Na opinião da veread
__

ora, o

projeto criará condições de

projetar Jaraguá do Sul

turisticamente para todo o

País. Página 4
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Prefeitura inicio urbanização do Ruo Joinville
A Codejas iniciou, na segunda-feira (6), as obras de

urbanização da Rua Joinville.O trecho compreendido entre
a Weg II e o Posto Alvorada, de 1,8 quilômetro, prevê a

construção de três pistas para veículos, uma dedicada a

ônibus e caminhões, e padronização das calçadas,
obedecendo o Código Municipal de Obras. Página 8

Urbanização: melhorias obedecerão Código de Obras

unlmed
Sistema Nacional de Saúde

, .

ESCRITORIO: 371-2257

SEMPRE ZELANDO PELA

SUASAÚDE

CENTROGUINDASTES �

JARAGUA

DIIMAGEM
Hospital Jaraguá

Café Colon.ial
Tem' sempre um

jeito de fazer
melhor

Dia: 25 de abril - Local: Recreativa Duas Rodas

Promoção: Centro de Cultura Alemã

VENDAS: 371-7953
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"pegas", ultrapassar sinal
vermelho e tantas outras.

Esperemos todos que os

novos motoristas - neste País
onde a estimativa do De
natron para os próximos
sete anos é de um carro

para cada habitante, em

grandes centros como São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Curitiba - te
nham paciência para es

perar poro obterem uma

carteira 'de habilitação, e

também tirem-na após real
mente saberem dirigir, o
que não ocorre até o pre
sente momento, sem que
rer generalizar, já generali
zando. Tomara que não se

tire tão precioso documen
ta por telefone ou através
do pagou tirou, até
porque, os candidatos a

motoristas aprovados no

exame de habilitação re

ceberão apenas uma per
missão provisória para diri
gir e só terão direito ao

documento definitivo se

não cometerem infrações
graves ou gravíssimas du
rante o primeiro ano da

habilitação.
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o silêncio dos inocentes
Apesar da distância, o Jornal CORREIO DO POVO não

poderia se furtar a comentar a matéria apresentada
pela "Rede Globo" sobre o tráfico de crianças no Sri
Lanka. Às portas do ano 2.000, a escravidão deveria
ser uma página virada na história da humanidade

que, por muito ternpo. submeteu os semelhantes ao
absurdo do cativeiro. O
momento é oportuno, já que
no domingo cristãos de todo
o mundo comemoram a

vitória de Jesus sobre os

algozes, revelando a tão
sonhada liberdade do povo
de Deus.

As cenas apresentadas,
onde um repórter compra
uma menina de 12 anos por
apenas US$ 200,00,
confirmam as críticas feitas
à globalização, que
infelizmente não atinge a

todos, muito menos os países
pobres da América Latina,
África e Ásia. O negócio é
feito pelos próprios pais que,

escondidos pelo véu da ignorância, da miséria e pela
cumplicidade das autoridades internacionais,
vendem os filhos como se fossem meras mercadorias.
A reportagem mostrou ainda que o destino desses

pequenos inocentes é o Oriente Médio como

escravos de gente insana.
Uma brasileira, moradora no Líbano, admitiu

possuir uma "empregada" levada do Sri Lanka. Ela,
entretanto, não contou como a conseguiu, se a

comprou, se paga pelos serviços prestados, se lhe

garante assistência médica e odontológica. Limitou
se a dizer que as outras "patroas" maltratam as

escravas, etc.. etc .. É de todo improvável que os

olhosde um brasileiro, ocosturncdo às mais absurdas

iniqüidades cometidas contra os cidadãos comuns,

possa atentar para a nostalgia de uma nova casa

grande e senzala. Aos nossos olhos isso não passa
de uma anomalia de um país castigado pela miséria,
pelo analfabetismo e seus derivados.

O problema é muito maior do que possa supor a
nossa vã filosofia.A tão propalada globalização está
aumentando consideravelmente a distância entre

pobres e ricos. Os miseráveis, aqueles que vivem
abaixo da linha de pobreza, estão crescendo em

progressão geométrica, enquanto que a distribuição
de renda continua sendo concentrada. Mas a

miopia fidalga não permite visualizar o quadro tão
claro e transparente que vislumbra em nosso

horizonte. No Brasil, volta e meia, denúncias de

regime de escravidão pipocam nas telinhas,
confirmando a globalização da miséria, fruto da

política elitista patrocinada pelos Estados Unidos.
Ficamos perplexos com as arbitrariedades

cometidas pelos "povinhos" subdesenvolvidos, mas
não nos damos conta do tamanho danossa senzala.
Essa matriz da não-família, essa antifamília criada

pelo desemprego e pela marginalidade,
engendradd pela política econômica neoliberal.
Carece identificar, denunciar e desentocar esses
desmemoriados que insistem em divulgar as

"maravilhas" da globalização sern atentar para as

conseqüências nefastas dela. Estamos enfeitiçados
pela camuflagem doméstica e esquecemos de olhar

para o nosso umbigo. E o Brasil continua sendo o

gigante adormecido.

Carta do Leitor

Novo Código Nacional de Trânsito
" Juarez Furtado

"Por incrível que pareça, e até mesmo nos Estados
os motorístos.' em princípio, Unidos, que têm uma rigi
estão mais cautelosos. Até dez indiscutível no controle

quando?" do trânsito.

Peço vênia aos inúmeros As inovações foram mui-
leitores desse prestigioso tas, como por exemplo, os
órgão de imprensa poro. pedestres também serão
nesta crônica, falar sobre o punidos se atravessarem à
novo Código Nacional de rua fora da faixa específica
Trânsito. (onde estão as faixas?), en-

Por incrível que pareça, quanto que bicicletas
os motoristas, em princípio, poderão ser apreendidas
estão mais cautelosos. Até caso não tenham corn

quando? No meu enten- painha, sinalização noturna
der, até se "acostumarem" dianteira, traseira, lateral e
com a nova lel. que impôs nos pedais, além do espe
novas regras para 6 trönsl- lho retrovisor do lado es

ta brasileiro, com mais rigor querdo. equipamentos que
na aplicação das multas e devem acompanhar, obrl
emissão de carteiras de ho- gatoriamente, o dia-o-dia

bilitação, em substituição à dos ciclistas.
uma legislação que tinha Mas a diferença básica
mais de 30 anos, portanto entré a velha e a nova lei

ultrapassada. está no rigor da punição. As
São mais de 20 multas, por exemplo, estão

definições sobre veículos e
.

classificadas como graves,
mais de 100 infrações médias e leves, e o valor

passíveis de punições. De- poderá ultrapassar a RS
pois de acostumados, 800,00.
voltarão (tomara que eu São multas por ultrapas
esteja errado) a comete- sagem 'irregular, buzinar su

rem absurdos. cessivamente, andar sem
As multas previstas são documentos do carro, ex

mais altas do que as corres- cesso de velocidade, deixar
pondentes infrações ,em de prestar socorro, dirigir em-
países como Japão, França briagado, participar de "

Advogado e político

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

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

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornaL
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Carioni Pavanello é contrário ao
pagamento de multas da Zona Azul
---------------------------------

Gerente da Transitar foi convocado pela Câmara de Vereadores para explicar
a medida e discutir alternativas

se co Ioca - Posição: Pavanello vai discutir multas

rom à disposição para atrasadas. A inconstitu

integrar o grupo de tra- cionalidade apontada
bolho para buscar uma por Pavanello se refere

solução quanto a co- à promulgação da lei -

brança das multas janeiro deste ano. "A

retroação só se bene

* Curso demanequim emodelo ficiar o infrator, nunca

para prejudicá-lo".
Na noite de quarta

feira (8), vereadores se

reuniram com o ge
rente da Transitar para
discutir a cobrança das

multas. Nada ficou

Jaraguá do Sul - O

vereador Carioni Pa
vanello (sem partido)
ocupou a tribuna da

Câmara, na segunda
feira (6), para defender

o não-pagamento das

multas recebidas no es

tacionamento rotativo.

Pavanello afirmou que
a cobrança é lnconstl
tucional, já que a medi

da pretende retroagir o
recebimento a janeiro
do ano passado. O par
lamentar propôs à Mesa

Diretora a convocação
do gerente da Transitar,
Jair Eugênio de Souza,

para prestar esclareci
mentos ao Legislativo, e
a criação de uma

comissão parlamentar
para discutir o assunto.

Edson Junkes/CP

A posição
de Pavanello
recebeu o

apoio de
outros verea
dores que,
da mesma

forma, apon
taram irregu
laridades na

cobrança
das multas
daZonaAzul.
Vicente

Caropreso
(PSDB) e.

Ademar Pos
somai (PFL)

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

372-0620
-- - -

* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

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

.Jaraguá do Sul - SC
definido.

�
�,R·,ECOMAQ
'C0l1!ércio de Máquinas Ltda.

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

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

Bauer insiste na candidatura
ao governo de Santa Catarina
Florianópolis - O depu- milhão de votos".

todo federal Paulo Bauer, Segundo a assessoria

pré-candidato do PFL ao
'

do deputado, apenas Blu

governo do Estado, vol- menau e Florianópolis
tou a defender a tese da apóiam uma possível coli
candidatura própria do gação, "ainda assim com

partido. Em reunião rea- divergências", totalizando
lizada na tarde da última 1,1 milhão de votos. Fal

segunda-feira (6), na As- tom ainda 54 cidades
sembléia Legislativa, para a conclusão da pes
onde a legenda reuniu quisa interna do PFL. Na
mais de 100 lideranças es- opinião de Bauer, as de
taduais, Bauer recebeu o cisões do partido devem

apoio dos correligionários ser democráticas e não

para disputar o governo impostas de cima para
nas eleições deste ano. O baixo. A declaração do

ex-prefeito de São José, deputado atinge_ a cúpu
Gervásio Silva, afirmou Ia do partido que, naeio

que uma eventual coli- nalmente, ja teria definido
.

gação entre' PFL e PPB a coligação estadual.
"seria um retrocesso do "Desafio os políticos
PFL". acostumados a fazerem

Bauer disse que os âni- política nos gabinetes
mos das bases do partido com ar refrigerado a

voltaram após ele ter per- saírem às ruas e terem
corrido o interior do Esta- contato direto com o

do apresentando a povo. Fiz isso e senti que os

opção da candidatura catarinenses querem algo
própria. O deputado novo. Fim de séculoétem
mostrou números fa- po de faxina. O que é ve
voráveis da pesquisa rea- lho, joga-se fora. Santa
lizada pela legenda às Catarina não quer voltar
bases poro identificar a ao passado".
vontade do partido nas Especulações dão con
eleições de outubro. Ele ta que o PFL e o PPB já fe

garantiu que a tese da charam acordo para dis
candidatura própria está putarem o governo do Es
empatada com a opção todo. O candidato a go
pela coligação. vernador seria o senador

"A diferença entre elas Esperidião Amin, do PPB,
é que a tese da candi- tendo como vice um

datura própria tem apoio nome a ser indicado pelo
de grandes municípios PFl. O ex-embaixador em
como Joinville, Jaraguá Portugal e presidente na-

,

do Sul, Chapecó, Criciú- eional do PFL, Jorge Born
ma,Tubarão e Lages, que hausen, concorreria ao

representam cerca de 1,4 Senado.

,t.�thuf1I11
Revistas Usadas

OMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercado Vitória)

Jaraguá do Sul - SC

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 371-3100
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Cidade deve explorar potencial
turístico do Morro das Antenas
---------------------------------

Projeto, apresentado pela vereadora Elisabet Maffedi, quer transformar o local
em um dos maiores centros de atração turística da região

Jaraguá do Sul - O Mor
ro das Antenas, com 926
metros de altura, poderá se

transformar num dos
maiores centros de atração
turística da região. Pelo
menos é o que promete o

"Projeto Turístico para o

Morro das Antenas", apre
sentado à Prefeitura pela
vereadora Elisabet Mattedi
(PFL). O projeto, denomina
do 3P, numa alusão aos três

picos, é ambicioso e inclui
a construção de teleférico,
a instalação de restau
rantes e lanchonetes, áreas
de' lazer, além de melhorias
na estrada de acesso aos

morros das Antenas, Boa
Vista e Pico de Jaraguá.

O projeto, ainda sem

orçamento, deverá envol
ver a iniciativa privada e

Poder Público num progra
ma pioneiro na região.
Constam também da infra
estrutura recepção com

pórtico, estacionamento,
- horto florestal, centro de

pesquisa e cultura, pista
para decolagem e

mirantes. De acordo com a

vereadora, em 1991, quan
do se discutia o Projeto
Jaraguá 2010, algumas per
guntas ficaram sem respos
tas, principalmente no que
se referia à cultura e lazer.

"Temos vocação turísti
ca? Quais os atrativos que a
cidade possui? A partir des
sas perguntas chegamos a

conclusão que os picos de

Jaraguá do Sul podem ser

muito bem explorados turis
ticamente. Assim, o Projeto
Turístico para o Morro das
Antenas vem ao encontro
de nossos anseios".

Na opinião da verea

dora, olhando pelo lado

ecológico, o projeto
poderá ser denominado
como "Projeto de preser
vação dos picos". Elisabet

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

FonelFax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra do Rio Cerro

Objetivo:E/isabetacreätaem alternativosde lazeresaúdementol

acredita que, depois de
concluído, o local atrairá
turistas de todas as partes
do País. "Fomos contem
plcdos por Deus com essa

beleza que não estamos

explorando turisticamente
como deveríamos".

Sobre a possibilidade de

implantar um teleférico ou

mesmo um bondinho, o 200
e 210 passos do projeto, a
vereadora recomenda que
esse saia da Fazenda Spézia,
passando pela parte mais

íngreme, atingindo o topo
do morro. Pelo projeto, a ins

talação do teleférico de
acesso aos outros dois picos,
com construção de mirantes
em cada um deles, encerra
a proposta. Elisabet ressalta
que, com o tempo, outras
novidades e aperfeiçoa
mentos poderão ser incluí
das no projeto original.

Cflorículfurtl
Cflorístl-

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

ORIGEM - A idéia do pro
jeto surgiu há cerca de oito
anos com Adolfo Juliano
Zimmermann, Na época,
Zimmermann apresentou a

proposta à Elisabet que
prometeu viabilizá-Ia, De
pois de eleita, a vereadora
retomou à discussão e,

após 30 dias de estudos,
elaborou o, projeto,

De acordo com ela, as
pessoas que visitam o Mu

nicípio se encantam com a

belezo e com a altura dos
morros,mostrando interesse
em chegar até os picos. A
vereadora garante que os

três picos são mundial
mente conhecidos,

"O objetivo do projeto é
dar respostas às perguntas
sobre lazer e cultura, além,
é claro, de apresentar alter
nativas turísticas à popu
lação",

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

••••••••••••••••••••
Os vereadores de Jaraguá do Sul têm demonstrado muita
falta de respeito para com colegas durante a "palavra

llvre", Sem a menor cerimônia, deixam o plenário enquanto
outros se apresentam na tribuna da Casa,

Na sessão de quinta-feira passada (2), nada menos que seis
deixaram o plenário durante as exposições. Os demais
ficaram, talvez. para falar também, A cena vem se

repetindo há ternpos.
Na semana passada, saíram do plenórlo os vereadores:
Gilmar Menel (sem partido), Zeca Schmitt, Lorita Karsten e
Maria Salete (PMOB), Carioni Pavanello (sem partido) e

AdemarWinter (PTB),

Substituto
O suplente de vereador

pelo PFL de Jaraguá do Sul,
Antônio Berns, vai substituir
Alcides Pavanello por 30

dies. Berns assumiu o cargo
na semana passada,
prometendo dar

continuidade aos trabalhos
e apresentar muitas

indicações,
O interessante é que
Alcides Pavanello foi

indicado líder do governo
na Câmara no início dos
trabalhos legislativos deste
ano, função que será
exercida por Ademar

Possemol. também do PFL.

Ghostwriter
Tem muito fantasma por aí
participando de licitações

públicas, Para quem
acreditava que depoiS de
tanta maracutaia o País

tinha tomado jeito, perdeu,
O pior é que a doença da
corrupção está rondando o

nosso lado, inclusive com os

ingredientes de assinaturas
falsas e laranjas,

É preciso combater esse
mal na raiz para evitar a

degeneração total.
A novidade é que tem

genteprometendo
denunciar toda a

bandalheira, Bom né?

�
.�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Curso
Na próxima quinta-feira (16), a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul promove o

� Fórum de Qualificação Profissional, através do Sine

(Serviço Nacional de Emprego),
O objetivo é definir as necessidades do Município quanto

aos cursos profissionalizantes.
O fórum acontece a partir das 14 horas, na Acijs

(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), e
será ministrado por profissionais da Ferj, Senai e Senac. As

inscrições poderão ser feitas no Sine.

Naberlinda
O deputado Ivo Konell

(PMDB), candidato a
reeleição, ainda não se

livrou de duas ações
administrativas que
pesam sobre ele,

Uma, inclusive o deixa
inelegível até 2,002,

sentenciada pelo juiz da
� Vara, Stephan Klaus
Radloff, publicodo no

Diário Oficial em 13 de
outubro do ano

passado,
Outra, sobre a rejeição
das contas referentes
ao ano de 1991, está
no SuperiorTribunal

Eleitoral.

Longe das urnas
Ademar Duwe assumiu a Casa
Civil do Estado. Até a semana

passada, Duwe respondia pela
Secretaria de Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente,
Quando deixou o cargo, voltou à
tona as especulações em torno
da candidatura a deputado
federal, o que Duwe sempre

negou.
Por falar em candidaturas, corre à

boca-pequena que foi feita uma
pesquisa em Jaraguá do Sul sobre

os candidatos a deputados
estaduais, De acordo com a

"Rádio Peão", somente Konell
está bem cotado, os demais têm
índices que variam entre 1 03,8%
da preferência dos eleitores.

IADD/Maklef I
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

�o"O <

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)f$f,�O Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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E�presários do vestuário propõem
redução de 50% do piso salarial

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CELESC X ACIJS (1)
Aproximadamente RS 645 mil foi o valor da perda

de produção que treze empresas locais apresentaram
à Celesc, para ressarcirem-se dos prejuízos causados, '

decorrentes da quedo de energia motivada pelo
rompimento de fiação no dia 3 de março, por um avião
que fazia a pulverização de bananais, em Schroeder.
Das ,1 Oh34 às 16h 10, grande porte da cidade e região
ficaram sem energia. Esse assunto foi discutido no dia 6
com o diretor de Engenharia e Operação da Celesc,
Antônio dos Santos e, pelo diretor de Distribuição,
Juçucrccv Carpinetti Campos. A estatal admite
apreciar o relatório dos prejuízos, mas que, antes de
assumir responsabilidades, será feita uma análise
técnica criteriosa, impondo, também, uma

interpelação à empresa causadora do ocidente. Os
diretores da Celesc afirmaram que, em quinze dlos. será
dada uma posição oficial às empresas reclamantes e

àAcijs.

CELESC X ACIJS (2)
Os dirigentes da estatal prestaram outras

informações acerca do sistema elétrico em Jaraguá
do Sul. Antônio dos Santos disse que, no final de abril
ou início de maio, será lançado o edital para
construção da linha Jaraguá-Blumenau (Eletrosul) e da
subestação do Rio da Luz, o que demandará
investimentos de RS 16 milhões. A previsão é de que no

primeiro trimestre de 1999 esteja concluída. Segundo
ele, vai trazer confiabilidade e qualidade no sistema.
O diretor Juguaracy Campos disse que, desde o dia 15
de março, as quedas e religações de energia no Rio
Cerro e Garibaldi cessaram, com a divisão de circuito
dos alimentadores. Foram investidos RS 37 mil e falta
ainda a colocação dos pára-raios poro completar as
melhorias.

FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O Conselho Municipal dó Trabalho e Emprego, que

tem por objetivo oportunizar a participação da
sociedade na odmlrustroçöo de um sistema público de
emprego e na utilização dos recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FAT), vai realizar no dia 16 de
abril, das 14 às 17 horas, no auditório do Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, o 3° Fórum de

Qualificação Profissional. As entidades, entre elas a

Acils, discutirão quais os cursos prlorltórlos.poro at-ender
as necessidades do município, dentro da proposta da
qualificação e requalificação. Os cursos devem
começar em maio.

ESCLARECIMENTO SOBRE TRIBUTOS
O Núcleo dos .Cabeleireiros da Acijs, dentro da

finalidade de desenvolver e fortalecer o setor,
programou para segunda-feira, 13 de abril, às 19h30,
no Cejqs, reunião para esclarecimento acerca da

cobrança de tributos como a taxa do Alvará de

Localização, Alvará Sanitário e ISQN, com a diretoria
da Vigilãncia Sanitária da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
No encontro será tratado, também, acerca das

inscrições para o curso de "Tranças e penteados" com
o Senac, e avaliação do curso "Cortes à navalha", com
Carlos Biazus.

INSTALADORES TERÃO SEMINÁRIO TÉCNICO
No dlo 22 de abril, das '19 às 22 horas, o Núcleo dos

Instaladores Elétricos realiza um seminário técnico com
a Bosch do Brasil, na Associação Recreativa Breithaupt.
O treinamento é voltado especificamente para os

proprietários e colaboradores das empresas do setor.

Informações com o consultor LuizAntônio, na Acijs, pelo
telefone 371- 1044.

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

Na primeira rodada de negociações entre patrões e empregados não houve
acordo, Sindicato dos Trabalhadores aceita manutenção do salário

Jaraguá do Sul - O presi
dente do Sindicato Patronal
das Indústrias do Vestuário,
Durval Marcatto Júnior,
propôs reduzir em 47% o piso
salarial da categoria, passan
do dos atuais RS 330,00 para
RS 175,00. O anúncio foi feito
na tarde da última querte
feira (8), na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), quando
aconteceu a primeira roda
da de negociações entre

patrões e empregados com
vistas à convenção coletivo
de trabalho. Os trabalhadores
recusaram a proposta e' não
fecharam acordo.

,

Em princípio, o sindicato
da categoria reivindicava
reajuste de 27% no salário
normativo, passando para
'RS 420,00, além da re-

, posição de 100% 'do INPC
(índice Nacional de Preços
ao Consumidor) em duas

vezes 'de 2,37%. Os patrões
insistiram na redução do piso
salarial. Inicialmente, o obje
tivo era impor na convenção
coletiva a cláusula sobre re

muneração mínima. A comis
são de negociação dos tra
balhadores chegou a ad
mitir, para fechar a con

venção, a manutenção do
piso' normativo e o admissio
nal em RS 240,00.

"Não podemos aceitar o
pagamento de salário rnínl
mo aos trabalhadores. Isso
seria um desrespeito a quem
confia no sindicato. Salário é
referência ao trabalhador",
disse Gildo Alves, presidente
do Sindicato dos Traba
lhadores. '

, Após meia hora reunidos

separadamente, os patrões
voltaram à mesa de nego
ciações com uma contra

proposta que "emperrou" o
acordo. Eles propuseram, RS

175,00 de salário normativo,
reajuste salarial zero. além
da negociação somente

prosseguir com base no rol

apresentado pelos em

presários. A pauta de reivin

dicação dos trabalhadores
inclui ainda adicional no
turno ge 25%, pagamento
de 140% em cima de horas
extras nos finais de semana

e feriados, além da garan
tia de emprego ao traba
lhador acidentado, em vias
de aposentadoria, doente
de olds. gestantes e diri

gentes sindicais.
"Lamentamos que só os

trabalhadores estejam pa
gando o preço de uma

conta que não é deles, mas
fruto da irresponsabilidade
do governo federo!". disse
Alves.

Nova, reunião está mar

cada para a próxima quin
ta-feira (16), na Acijs.

Programa habitacional da
CEF vai investir RS 5,6 bilhões
Brasília - A CEF (Caixa

Econômica Federal) promete
investir este ano RS 5,6 bilhões
em projetos habitacionais. O
sistema será feito através de
contratações de carta de
crédito e de financiamentos
com Carta Garantia por De
manda Caracterizada, com
comprador idenNficado. O
banco pretende manter a
média de 15 mil contratações
mensais, sendo 12 mil pela car
ta de crédito FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço) e três mil pela carta
, de crédito Caixa.

O objetivo do programa é
atingir cerca de 180 mil
famílias em 1998. As con

tratações efetivadas entre
1996/98 totalizam 241.062, ab
custo de RS 4,7 bilhões, bene-

flclondo cerca de 1,2 milhão
de pessoas. Pela carta de
crédito FGTS foram contrata- ,

das 207.140 operações no

valor de RS 3,6 bilhões. Na
outra opção foram 33.922

contratações, no valor de RS
1,1 bilhão.

A carta de crédito FGTS
atende famílias com renda

.

máxima de 12 saláriosmínimos,
RS 1,4 mil, com juros entre 3 e
7%. Tem valor médio RS 12 mil
e prazo máximo de 20 anos. A
carta de crédito Caixa não
tem limite de renda. Os juros
são de 12% ao ano mais TR

(faxa Referencial), num prazo
máximo de 15 anos. Financia
mentos até RS 120 mil têm 15
anos para pagamento, acima
deste valor, o prazo é de 10
anos. A carta de crédito Caixa

pode ser utilizada para
oqulslçõo de imóvel residen
cial novo ou usado, para
construção, reforma ou

aquisição de terreno.
A carta de garantia para

demanda coroctertzodo.
com recursos da Caixa, é o

ferecida à pessoas jurídicas
que produzam unidades
habitacionais com a con

cessão de financiamento
direto ao mutuário final do
imóvel. Não tem limite de
renda e pode financiar até
100% do valor do imóvel,
com juros de 12% ao ano

mais TR, num prazo de 15
anos.

Para Santa Catarina, a
carta de crédito FGTS acu

mulada investiu RS, 153,8 mi
lhões, em 9.557 imóveis.

------------------�I
II:] O Porto de São Francisco do Sulmovimentou em março deste ano 248 mil toneladas. I
I Apresentando um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, I
I quando foram movimentadas 209 mil toneladas.

, I
I A principal atividade foi a exportação de farelo de soja com 113.838 tonelcdos.enquonto I
I que o destaque na importação foi de trigo em grãos com 21.461 toneladas. I
II:] OS dirigentes sindicais Rosane Sasse Gieburowski e José Pedro Sóares foram I
I empossados, na última segunda-feira (6), como juízes closslstos. na Junta de Conciliação I
I e Julgamento de Jaraguá do Sul. . I
I' I
II:] A produção automobilística brasileira registrou queda de 28% no primeiro semestre I
l.S!est�a.!l.0�r:!!.relação S!.igu�período do�� pa�ado� ., _j
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Arte Click Foto

............ID.Z ..

clnagel@netuno.com.br

A MELHOR CERVEJA DO BRASIL

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

�.� 7tUtttuPz4
Médico

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em
Cardiologia.

Psicóloga

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

Fone - '371-3247

- Eletrôlise (eliminação definitiva de pêlos]
- Tintura de cilios e sombrancelhas
- Maquiagem definitiva
- Permanente em cílios

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

Posto Leodato IRibeiro
I

Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

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

CJ)r. 9lcyr 9tídekí CJtodrígues da öíloo
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro MazurechenJ 55 - Apto. 1

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

, Pizzaria Caneri
Picanha na Bra..
Filé Mignon à Parmegiana
Massas em Geral

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

I
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Silvio Celeste Bard (Secretário de Cultura, Esporte e

Lazer) eDionara selaram compromisso de viveremfelizes
para sempre

ANIVERSÁRIOS - Comemorou idade nova no dia 7
de abril Elisabeth Harmel de Souza (Joalheria

Elisabeth). Também dia 7, Jaíne de Oliveira recebeu

parabéns. No dia 8, assoprou velinhas Jaqueline
Balsanelli. Dia 17 completa seis �inhos André Luiz

.
Fodi. Fabrício Zampieri aniversaria no dia 21. No dia 23

troca de idade Fabiane Glatz e Marlene Mendonça.
Oscar Mendonça (Som Mendonça) aniversaria no dia

26. Parabéns.

li
..

Casamento elegante de Alessandra e Ric
Alexandre aconteceu na sexta-feira (3), na Igre'
Nossa Senhora do Rosário (Rio Molha). Após
ato religioso os convidados foram recepcion
no Restaurante Califórnia. Ela éfilha de Jorge
Marilda Grossklags, e ele é filho de Bernardo
Lili Gonzaga dos Santos

NOTRE DAME - Agita amanhã (II)
com a superfesta de Páscoa. Próxima
sexta-feira (17), mais um supershow na

Notre Dame, com o cantor Milton
Guedes. Ingressos antecipados no

Smurfs Lanches, Hobby Vídeo Locadora

O Boticário Calçadão e na boate.

TEXAS - A grande opção
em chapeados é o Texas
Grill Bar. Picanha, alcatra.
ovelha, frango e deliciosos

patiscos. Texas Grill Bar
fica na Rua Walter

Marquardt e atende pelo
372-1237.

.-
�asttr m:rans'�[OúQI

Prémio de Qualidade
Empresarial e Profissional

Laboratório Santa
.

Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas, hormõnios

e microbiologia

'br. 9lmilchar 8unkes e

Cf)rcJ. 9't/agda 91elena crerrazza

-�------------------�

Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade

"
" LABORATÓRIO

tA -:' SANTA HELENA

_.--=±;::::__
D,,,c� "." .... ""

1998
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·- DISQUE PIZZA
371-3809

.
ACADADUAS

- '.�" .- PIZZAS,
UMAGARRAFA
DE VINHO!

"'.�
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E a cidade ia-se fazendo, como uma fina

peça de mosaico, pedrinhas de muitas cores,
trazidas pelas mãos de todos, com jubilosa
alegria.

E ela se emancipou. Engrandeceu-se. Está
diante de nossos olhos deslumbrados, bela,
asseiada, radiante, comemorando o 1"

centenário com três estrelas, pisando, passo
firme em frente, a estrada do progresso, rumo

ao 2° centenário: largará no espaço dess€ tempo
a terceira, depois e segunda estrela para ostentar
bem alto, com ufania a primeira, a única, a da

primazia!
Este é o Vale do Senhor. Rezemos, irmãos:

"Recebe Senhor da natureza, todo o fruto que

colhemos; / Recebe o louvor de nossas obras;
IE o progresso que fizemos"!

A cidade centenária era homenageada pela
Ígreja Evangélica de Confissão Luterana no

BraSil, através do Distrito Eclesiástico de

Jaraguá do Sul, com a organização do 3° En

contro. Dessa homenagem dos 100 anos par

ticipavam através do canto coral os coros das

seguintes comunidades: Rio Negrinho, São

Bento do' Sul, Corupá, Guaramirim, Barra do

Rio Cerro, Três Rios do Norte, Itapocuzinho,
Jaraguá do Sul e Juventude de Rio Cerro e

Juventude Evangélica de Jaraguá do Sul; que
individualmente apresentavam dois' hinos e"

todos em conjunto sob a regência do chantre

da IECLB, pastor Frank Graf, de Blumenau.
Falecia em Curitiba o jovem Gustavo

Alberto Gumz, tragicamente, filho de Arthur

G. G. (Edeltraud Bauer) Gumz, e a família

agradecia a solidariedade recebida,

agradecendo aos pastores Gerhard Briese e

Egberto Schwanz, e convidavam para o culto

em sua memória, na Igreja Cristo Bom Pastor,
da Comunidade Evangélica Luterana de Rio

Cerro II, rio dia 12 de dezembro de 1976.

Fritz von Iaraguâ 4/98.

2· CORREIODO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade", O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

•

Há 8 anos

- Em 1990, oMunicípio de Jaraguá do Sul trabalhava na futura Lei Orgânica
Municipal, reformando a que já estava ultrapassada pelo tempo. Queria-se
que ela fosse modema, mais elaborada e abrangente que a anterior, e que,
por isso, criava diferentes pontos de vista entre o Legislativo e o Executivo.

Era o que, no dia-a-dia:, acontecia entre o prefeito Ivo Konen, o presidente
daCâmara:, vereador-presidenteBalduino Raulino e o relatordaConstituinte

Municipal, vereador Heinz Raeder. O prefeito Konen reunia o seu secreta

riado especialmente para analisar o texto inicial da futuraConstituiçãoMu
nicipal. "Apresentamos as nossas sugestões a serem incluídas na carta e os

artigos que, na nossa opinião, precisam ser suprimidos", relatava Konen.

Nascia do consenso uma nova Lei Orgânica do Município de Jaraguá do
Sul, depois demuita discussão. '

Há 6 anos

- Em '1992, o CORREIO DO POVO comparecia com coluna mostrando o

perfil de profissional liberal. Em 16 de março completava os 40 anos de
banca de advogado em Jaraguá do Sul. Do longo comentário que resgata a
vida do profissional, mencionava-se o forte de sua profissão com 55

júris, realizados em Jaraguá do Sul e região e em Indaial, ações no cível,
ações contra a implantação do calçamento e viagens com ArthurMüller,
às 4as feiras, a Corupá. Na política teve destacada atuação, chegando à

.

presidência do Legislativo. Na sociedade desempenhou quase todos os

cargos, sendo-lhe outorgado o título de sócio-benemérito, fundador do
Beira Rio, Clube da Lagoa e do Botafogo. Pelo espaço que nos é

reservado, mencionamos o "Destaque Esportivo Especial" - 1991 - pelo
Jornal "A Notícia", de Joinville. Hoje o jubilado é Murillo Barreto de

Azevedo, está profissionalmente jubila90' pela OAB, secção de Santa
Catarina.

Há 4 anos
- Em 1994, a Minupar Participações S.A., holding controladora da

Companhia Minuano de Alimentos, de Lajeado (RS), concretizava a

compra da totalidade das ações do Frigorífico Gumz, de Jaraguá do Sul,
Santa Luzia-Itapocuzinho (ver a pesquisa de Frei Álido Rosá, em seu

"Herdeiros da duquesa"), com atividades no ramo de criação, industria
lização e comércio de suínos. O gerente da área, Lúcio Paz, informava
à imprensa que a compra integra um programa de diversificação de

atividades e expansão dos negócios, definidos em 1990. A opção pelo
Frigorífico Gumz, segundo a empresa gaúcha, levou em conta a tradição
de 49 anos no mercado nacional, sua boa estruturação comercial, com
oito mil clientes cativos, a qualidade dos produtos e a posição estratégica
junto aos portos de Itajaí, para onde escoam 90% das exportações da

Minuano, e São Francisco do Sul.

Há 2 anos
- Em 1996, preparavam-se os partidos para a disputa da prefeitura, e a

imprensa procurava ouvir os Ifderes dos diversos partidos. Entre eles foi
ouvido o empresário ReinerModro, então filiado ao PPB (Pàrtido Pro
gressista Brasileiro) 'que pretendia junto com os membros do diretório,
apresentar um plano de governo na convençãomunicipal, que ainda não
tinha sido definida. Modro pretendia discutir um cronograma, traçando
os objetivos do partido, antes de escolher o candidato para a disputa da
prefeitura. "A idéia tem que vir primeiro, depois o candidato", lembrava.
ßJl·tre outros pontos: o complemento do ensino superior e

profissionalizante, além de um trabalho abrangente na área social. Para
ReinerModro, a atual administração está deixando de lado três pontos:
,"Por ser uma cidade com muitas empresas, não vimos sequer um curso

superior de engenharia química. Só as empresas investem no ensino

profissionalizante, quando isto oMunicípio deveria implantar nas esco
las. É uma miopia geral", definia o empresário.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (107) - APONTAMENTOS

Esta foto é de 9 de dezembro de 1993, feita no Parque Malwee, quando de uma visita do frei
. Aurélió Stulzer; oJ.m., a sua cidade natal, quando escrevia sobre o centenário de Jaraguá do Sul

- Rio Cerro e região, lembrando opastorSchlunzen e ospadres Schultz e Francken, o aparecimento
do trem de ferro, as homenagens das entidades religiosas e o falecimento de Gustavo Alberto

Gumz, de tradicional[amilia de Rio Cerro II

Frei Aurélio Stulzer, autor do Primeiro

Livro do Jaraguá (do Jaraguá para se referir

ao seu estabelecimento), filho ilustre de

Benjamin Stulzer e Hermínia Satler, do Poço
d'Anta, falecido em Vila Velha, Estado do Es

pírito Santo, em 13 de setembro de 1994,
escreveu inúmeros artigos sobre o passado
de Jaraguá do Sul na imprensa local. Assim

também o fez com relação ao Centenário de

Jaraguá do Sul, em 1976, quando com o título

de A cidade de três estrelas escreveu o que
se segue: "No princípio, Deus criou o céu e a

terra, que em sucessivas convulsões chegou
ao término do seu processo de acomodação".

Um rio, formoso e pujante, nasceu de dois
outros e partiu para as temidas águas do mar

onde desenhou caprichosas línguas de terra:

o Itapocu.
.

Ou outro pegando pelo áspero caminho

diversos outros tributários - o Jaraguá -

correu para juntar suas águas às do irmão
maior.

No vértice da pirâmide, um arrojado
engenheiro, repleto de responsabilidade,
lançou a semente. E eis que de um sonho

nasceu esta centenária cidade.

Alemães, mochilas nas costas, para o Rio

da Luz, húngaros de longos bastões, para o

Rio Garibaldi, tiroleses, rosário na mão, para
o Rio do Cerro, os alegres teutos-brasileiros

de Joinville e Blumenau ocupando o

"Stadtplatz", Jaraguá e Itapocu.
Juntos lavraram a terra,. ocuparam-se em

tarefas de artesanato, tocaram comércio, sob
as bênçãos de Deus, sempre lembrado, para ser

amado e respeitado, pelos profetas; o pastor
Schlünzen, os franciscanos de Rodeio, o padre
Ernesto Schultz, o padre Pedro Francken.

Um dia apareceu o trem de ferro. Novo

enorme impulso brotou, coroando os

fecundos esforços dos pioneiros.

Defi(iente fiSi(O, assede-se à AJADEFI.
_-

---��- - -

Fone: (047)372-1846
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porEgon Iagnow
uando se vive no

dia-a-dia num

determinado lugar,
as mudanças que

ocorrem no correr dos anos

não são nem percebidas.
Mas, quando se faz um
salto no tempo, dentro de

um espaço de tempo razo

ável, as mudanças ocorridas chegam a assustar. É o que apresentamos hoje. Uma foto da

década de trinta a quarenta e uma foto atual do mesmo local.

Para se entender melhor, é preciso dizer que, acima, na foto antiga, aparece a Empresul (atual
Celesc) que na foto recente situa-se à frente do Edifício Iaraguâ. E, em lugar do/referido
edifício, havia uma das mais belas construções em enxaimel da cidade. Quem não sabe dizer

que as fotos são do mesmo lugar, não acredita, não é?

•.
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim - SC
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Memoria Jaraguaense
o que faltou .para contar... (U )

• A •

Tio Eugeruo
Nascia naquele instante o "Destaque da Semana n° 38", que levou o título "Francisco

Bertoldi, o homem dos 100 ANOS", publicado no semanário "Mensageiro de Jaraguá
- Jaraguá Bote", muito apreciado pela grande família Bertoldi.

Combinamos uma viagem na manhã de 22-9-1990, para Corupá, a antiga Hansa

Humboldt, fundada em 1897, que foi 3° Distrito do Município de Joinville e, com a

emancipação de Jaraguá do Sul, em 1934, o Distrito que era o 3° de Joinville, passou
a ser o 2° Distrito do Município de Jaraguá, depois alterado para Jaraguá do Sul.

Estou no carro de Lino Dalpiaz, que vai me contando coisas sobre o seu avô e alegre
por saber que comigo ele poderá fazer uma grande surpresa, tanto para o avô como

para toda a família, que vai ficar em segredo até lá.

Chegado em Corupá, rumamos para a Rua Padre Gabriel Lux, a antiga estrada

para o Seminário Sagrado Coração de Jesus, estabelecimento que já deu tantos

religiosos que se destacaram em altos cargos eclesiásticos. Antes de entrar pelo portão
do Seminário, derivamos para a direita, num caminho menor, que acabou na casa

onde deveríamos encontrar o nosso personagem.
Demos de cara com o nosso homem, que estava descalço, apesar do ternpo frio e

chuvoso. Informam que ele não costuma usar calçado, nunca está doente e nem se

resfria. Eu estou de pulôver e ele de pé no chão. Bonita comparação.
. Reparo que ele está de banho tomado, certamente porque lhe informaram que vinha

um homem falar com ele e ele não gosta de tomar banho, o que não é novidade.

Comparecíamos ali com o fotógrafo Silva, com atelier na cidade, e o Lino Dalpiaz
resolve fazer a barba do velhinho. Voltaremos. Até a próxima.

PÁSCOA

Omaior acontecimento da Terra
Num ponto de parada de

transpürte coletivo, um homem

depara com um emissário. do.

Planeta Marle, que se

identificou como repórter.
O jornalista de Marte fôra

enviado. ao. planeta vizinho. para
descobrir, fazer cobertura e re

latar nos jornais de Marte, o.

maior acontecimento ocorrido

na Terra desde todos os tempos
até a presente época.

Isto. não. estava fácil, pois
catástrofes, visitas de homens
de estado, reformas sociais,
descobertas da medicina e de

outras áreas, não. seriam

assuntüs de interesse para üs

jornais de Marte.

Conversando, conversando,
o. terráqueo. com o. marciano,
surgiu o. tema de que em tem-

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

371-194.4/372-3363

pos muito. longínquos, Deus
enviara o. seu próprio. filho, para
a Terra.

O repórter de Marte,
muitíssimo. admirado, quase não.

pôde compreender e perguntou:
"Corno o. Senhor veio. a este

planeta e habitou entre vocês

como simples homem?"
Isto. é, com efeito, o. maior

acontecimento da Terra.

Mas, conte mais, como

vocês o. receberam?

Certamente fizeram uma

festa gigantesca, com

importantes discursos e

saudações de· boas-vindas,
não.?"

"Não, respondeu o. homem
da Terra, não. fizemos nada
disso".

"Mas então, logicamente,

vocês lhe concederam as
.

maiores honras, renderam-se a

Ele e deram-lhe a soberania
sobre toda a Terra?"

"Pois assim nós

procederíamos lá em Marte, se
o. Filho. de Deus do. Universo.
tivesse vindo. até nós".

"Não, respondeu o. homem
da Terra, não. fizemos nada

disso".
"Mas então, o. que fizeram

com o. Filho. de Deus?"

"Nós, ... nós o. crucificamos".
O repórter do. PlanetaMarte,

horrorizado, emudeceu.

(Tradução. livre de

MarburgerMissionsblätter, em
um encontro de jovens em

Nuerenberg, foi apresentado.
um sketch)

fica Rau de Mio - Pásc0a/98.

Sexta-feira, 10 de abril de 1998

CONCERTO

Reflexão com música
Realizou-se às 20 horas, de 3-4�98, sexta-feira, um concerto na

Igreja Evangélica Luterana - Centro, pelo organista Ricardo Feldens
e a participação especial de Cristine Marquardt, no violino e o Coral

Evangélico Jaraguá.
A coleta se destinou a cobrir parte dos gastos com a restauração

e manutenção do órgão.
Para os que não sabem, o Órgão Bahn existente na igreja foi

inaugurado em 10-8-1958 e durante 40 anos vêm sendo utilizado em

cultos e cerimônias religiosas e recentemente totalmente restaurado.

Qualidade total
O que hoje veio a ser a principal preocupação nas

empresas de destaque, tem sido uma constante já há muitos
anos no grupo Time. Motivo este agregado aorespeito
com nossos clientes é que temmantido a Time sempre em

lugar de prestígio. Prova disto foi a entrega do título de

principal empresa de treinamento em informática 98, título
este já reservado à escola pelo 2° ano consecutivo.

Valmor Veloso, diretor-geral do grupo.icomemora o

sucesso da empresa com a ampliação de suas estruturas.

Agora a Time dispõe de nova equipe de trabalho, novos
laboratórios, nova sistemática de ensino, novos cursos,
enfim, tudo novo para que você SEJA TAMBÉM UM
CAMPEÃO.

Do maternal ao Terceirão,
educação com
responsabiliJade.

O
Instituto Educacional '

A EDUCAç40 COMPLETA EpitócilJ plJJSOQ, 676 _ F0fie37J.()202
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Lice14 ba VibaYF

312-1141

[anete C Marcatto zvs

Terapias contra o stress
Noemy Ireny faz consultas de tarô, terapia âeshuusu e Reiki II no Inti Liceu

ReikiNoemy Ireny Engelke,
terapêuta holística registrada no
Conselho Regional de Terapia
Holística(SCRS-PR), atuahá30
anos na área de tarô e terapias
de Reiki e Shiatsu. Estará aten

dendo no Inti Liceu daVidae, em ,

Jaraguá do Sul, dias 23, 24 e 25
de abril.

Noemy faz consulta com

pleta de tarô voltado ao auto-co

nhecimento e nurnerologia com
os anjos. Utiliza e ensina a fazer
técnicas de magias com os an

jos e arcanjos e fala os seus nú
meros de sorte,: de suas vidas

passadas conforme o seu nome.

A consulta tem duração de 2
horas.

Faz acupuntura com os de
dos (shiatsu) por meio de óleos
essenciais e cristais, trazendo a

cura e equilíbrio para o pacien
te. Cada consulta dura de 1 hora
e meia a 2 horas.

Com a terapia de Reiki II,
promove uma energização pes
soal na qual todo corpo estabe
lece urnaharmoniaplena em tor

no de sua vida,
Conheça ao lado urn pou

co mais sobre as terapias.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

=1S'i;tonize com seuAnjOqt :· .,_ .
• Com Eliane Martinez •

: LI«w ....-.." 14 de maio no Inti �:
• 372-1141 �.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Noemv lrenv Engelke
- Terapia de Rdk« e Shiatsu - Tam

--- MARQUEJASUACONSU1TA - 312-1141
Estará atendendo

lkeu ba VibaYF dias 23, 24 e 25 de abril

•••••••••••••••••

Reiki éum ideograma de ori
gemjaponesa que, lida literalmen
te, pode-sedizer: "ChuvaMaravi
lhosa de Energia Vital" ou "Chu
vaMilagrosa quedá vida",porém,
é mais do que isto. É a idéia de

algo que vem do cosmos e que, em
seu encontro com a terra; produz o
milagre da vida.

Tudo começou quando o

monge japonês Mikao Usui saiu
em busca de redescobrir as instru

ções quepermitissem curar o cor

po da maneira como utilizavam
Jesus e Buda, tendo conseguido
alcançar seu objetivo após muitos

Tarô
••••• ••••••• •••••

É um baralho de cartas, se
tenta e oito cartas no todo. Segun
do o RegistroAkâshico, essas car
tas contêm o conhecimento do "Li
vro de Thoth".

As cartas contêm - para
aqueles que as sabem ler! - todo o
conhecimento da históriapassada,

Shiatsu
•••••••••••••••••

"Éumaforma demanipula
ção administrada com os polega
res, dedos epalmas dasmãos, sem
o uso de qualquer aparelho mecâ
nico ou de outro tipo,para aplicar
pressão sobre a pele, corrigir o
mau funcionamento interno, pro
mover emanter a saúde e tratar de

doenças espec(ficas." (Ministério

anos de dedicação, estudo emedi:'
tação.

Esses ensinamentos, desde
então foram transmitidos direta
mente do mestre ao aluno, o que
vem sendo mantido até hoje.

Intitulado Sistema Usui de

HarmonizaçãoNatural; éuma téc
nica de harmonização energética,
feita através de impostação das
mãos.

Essa técnica não se prende
a nenhuma crençafilosófica, dou-

.

trina ou religião.
Sua prática nos ajudará a

encontrar nossos centro demanei
ra holística, completa, integral, le
vando em conta osplanosfisicos,
emocional, mental e espiritual.

mas hoie em dia também são utili
zadas para adivinhação..

As cartas Tarõ são
.

embaralhadas, e o subconsciente
da pessoa magnetiza algumas de
las, demodo bem semelhante àque
lepelo qual um pedaço de ébano,
quando esfregado, pode atrair um
fragmento de papel fino, ou do
mesmo modo pelo qual um ímã

Japonês da Saúde eBem-Estar)
Por causa do stress, o corpo

cria uma espécie de couraça,
enrijecendo amusculatura.

Conhecida como acupun
tura digital, aprática tt;abalha to
dos osmeridianos (canais de ener
gia) com o toque dos dedos, ga
rantindo alívio nas tensões e abrin
do os canais.

A sessão é finalizada com

Reiki neutraliza os efeitos do
stress, tensões, crises pessoais e

sociais, má alimentação, má res

piração, harmonizando nossas

campos energéticos e restabele
cendo a energia vital

Écom harmonização denos
sos campos energéticos quepode
mos nosmanter equilibrados, com
saúde e bem-estar.

OReiki não deve ser utiliza
do como substituto aos tratamen

tos de saúde, mas sim como auxili

ar, devido ao seu poder de harmo
nizar eequilibrarenergeticamente
o organismo para que ele respon
da melhor aos tratamentos que
está sendo submetido.

atrai um pedaço de [erro. O sub
consciente, que perfaz nove déci
mos de nós, exerce uma influência
magnética pelo étérico, e assim
certas cartas são subcons-ciente
mente selecionadas. As cartas

Tarot, nasmãos de umapessoa sin
cera, são sinceras, e inteiramente
infalíveis.

umamassagem relaxante com óle
os essenciais de rosas ou ervas cal
mantes, como erva-doce e pinho
silvestre, escolhidos de acordo com
a necessidade do paciente.

Em casos específicos, ou
para potencializar o tratamento,
pode seraliada àMaxoterapia, que
utiliza um bastão de artemisia (erva
chinesa) capaz de liberar calor e

fumaça nosmeridianos.
-

GRARPEL lRENEZELAK
Parapsicôloga (desenvolve trabalho com

LIVRARIA E PAPELARIA mantroterapia) sediada em Curitiba na

Avenida 7 de Setembro, 1924 - conj. 7

.t)de,
Telefone: (041) 362-/648

�
• Limpeza energética de empresas

e lares, complementando 8

harmonização com plantas e Dores.

�I
• Objetivo: reorganização do sistema de energia
humana (limpeza dos chakras e aura).• AuxRio à
cura de depressões, estresse. fobias, pesadel�s.

sistema nervoso. dores musculares. etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro PASSADAS.

Jaraguá do Sul - SC Atende em Jaraguá do Sul

Fones: (047) 372-0972 - 372-0137 mensalmente no Centro
INTI-Llceu da Vida· - Tel.: 372-1141

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

.

Livros que merecem ser lidos:
Título: De olho na saúde - Autor: Ora. Eliana G.Pin

Ora. Maria Lucia dos Santos

lridologia - medicina - metabólica - kisliangrafia aplicádos em
busca do equilíbrio e do bem-estarfísico e mental.

Título:Você pode ser feliz - Autor: Richard Carlson
"O contentamento, o estado de felicidade, nada tem a ver

com forças fora do nosso controle, na verdade, contentamento é
o nosso estado natural. Podemos ser felizes agora pormeio da

compreensão de cinco princípios".

ßr:öl
.TUDt)PARA CtJNSf1l(JçAO

372-1055
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o sorriso da querida Taísa Foss Frata dámais vida ao nosso

final de semana

NOVIDADE
PINTANDO NA

,

AREA
r:::iT" Rosseie Gianesini, Julian

Olsen, George Bleyer e Cezar

Mocelin são os responsáveis pela
novidade mais do que bem-vinda.
Esta equipe anuncia a abertura

de dois novospoints em Jaraguá
do Sul.u) primeiro é o Café
Confusão. Um bar dançante com
capacidade para cerca de 500

pessoas, que terá vários
ambientes de som, inclusive com

espaço para apresentação de
bandas de garagem. Urna das

especialidades da Casa será a

grande variedade de coquetéis
trazidos dos EUA e Europa. Na
pista, a agitação ficará por conta
dos DJs Fernando (Bali Hai, de
Piçarras) e Dudu (Bali Hai, de
Guaratuba e Boate Forum, de

Curitiba). A princípio, duas

festas acontecerão a cada mês.
O local escolhido foi um casarão

CENTERRSOM

CD's. DlSCOS - FITAS

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

de dois pisos localizado na Rua

Max Wilhelm, 604 - anexo à

aruiga fábrica de bebidas Max

Wilhelm. A inauguração está
marcada para o próximo dia 24,
sexta-feira - data esta que poderá
ser prorrogada caso aconteça
algum imprevisto nas obras. E o

<,

segundo point também será na

entrada da cidade, bem defronte
ao .Café Confusão. -Ali será

inaugurada, em maio, a Fábrica

II, marca conhecida em nossa

região, por promover festas com
os mais diferentes ternas e por
atrair um grande número de

pessoas. Como se vê, aos poucos
a cidade vai ganhando novas

opções noturnas. São projetos,
sonhos, e idealismos de al-gumas
pessoas que estão apostando na

cidade, oferecendo a todos nós

novas altemativas de lazer. A
sorna dos já instalados

empreendimentos com os novos

que estão chegando é que deixará

Jaraguá do Sul cada vez melhor.
A todos, desejamos sucesso!

QUICK
DOG

PAGODE
W O alto astral predominou na

segunda ediçãodaNoitedoPagode,
oconida na última sexta-feira (3), no
bar da piscina do Clube Atlético

Baependi. A empolgação foi
tamanha que a banda parava a cada
música para algum comentário,
quebrando um pouco o 'ritmo

daqueles que queriam sambar. A
idéia é excelente, com total aprovação
dos que lá estiveram. Com alguns
acertos, a festa vai pegar, com
certeza!

STONES E
DYLAN

WOs reis do rock-und-rollestão

de volta ao Brasil! Os Rolling
Stones se apresentam amanhã

(II), na Praça da Apoteose
(capacidade para 42 mil pessoas),
no Rio de Janeiro, e ria segunda
feira (13) - ninguém entendeu o

porquê desta data -, na Pista de

Atletismo do Ibirapuera
(capacidade para 37.480 pessoas),
em São Paulo, Ambos os shows

serão abertos pelo veterano Bob

Dylan, de 56 anos,' que
recentemente conquistou três
Prêmios Grammy com seu disco
TIme Out of Mind. Estudantes
com carteirinha da UNE terão 50%
de desconto nos ingressos, que
estarão custando entre R$ 65,00 e

R$ 120,00. Shows imperdíveis!

RIVAGE
WA Atlântida FM,'de Blumenau,
estará comemorando o seu 17°

aniversário, neste domingo (12), a
partir das 19 horas, na Rivage
Danceteria. Os locutores estarão

fazendo a festa dagalera e sorteando
um Corsa Ok. A realização é da AS
Eventos e Promoções.

BALl HAI
W Para aqueles que terão o

litoral como destino neste feriadão,
a melhor opção é conferir a festa
Uma Páscoa Alucinante, que'
acontece neste sábado ( II ), a partir
das 23 horas, no Bali Hai Sum
mer Club, em Piçarras. É a última

promoção da temporada.

SHOPPING
MLIELLER

DISQUE·LANCHE
371-5309

WA EDM Logos Comunicação
comunica que o Shopping Mueller,
de Joinville, terá atendimento nor.

mal ao público neste sábado (II).
Hoje (10) e domingo (12), as lojas
e o supermercado Angeloni não
abrem suas portas. Mas estarão
abertos ao público' a Alameda
Noite & Dia, a praça de
alimentação, os cinemas e a Aldeia
Universal.

,

E O FIMl
W Casamento de cachorro e

cadela, com o mesmo cerimonial
usado para a união matrimonial de

pessoas foi ao ar esta semana, em

horário nobre, na novela Por Amor,
da Rede Globo. Agora dá pra
entender porque um certo Ratinho
vem conquistando a audiência do

telespectador brasileiro.

Não se esqueça: domingo
é dia de procurar o

ovinho.

Alexandre H. Takeda Sakai dos Santos Fier, atleta que defende as cores de Jaraguá do Su�
conquistou recentemente o título de Campeão Brasileiro de Xadrez, categoria 10 anos

Dedicação exemplar ao esporte, que merece os aplausos da comunidade jaraguaenss
Parabéns, garoto!

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Vende-se vacas leiteiras.
Tratar Rua Bertha Weege,

1736 ou 376-1315.

Vende-se título do Clube
Atlético Baependi, super
oferta R$ 300,00. Conta-
tos 372-0284 ou 975-

2574.

Vende-se casa mista no

centro de Massaranduba
com 3 quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia e

banheiro, total 90m2 e

terreno com 532m2, so
mente R$ 18 mil. Tratar

371.:8246.

Vende-se casa mista no

centro de Barra do Sul (à
100m do mar) com 3

quartos, 2 salas, cozinha,
wc, garagem para 2 car

ros e para barco, toda
murada. Valor R$ 20 mil.

Tratar 372-2791.

Compra-se manequim'
para loja (usado). Tratar

372-2900.

115 . Casa.de alvenaria próx. CoI. Giardini Lenzi.
116· Casa de alvenaria com 270m2, por R$ 90 mil.

APARTMENTOS
Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

201 - Sobrado cornI. em construção Vila Lalau - R$85,OOO,OO - Aceita troca
202 - Aipo. "Res. Talismã", 1 suíte + 1 quarto e 1 suíte + 2 quartos
203 - Apto, "Residencial Clarice Koch", 1 suíte, 2 quartos
204 - Apto. Isabella, prédio clelev" piscina, salão de festas, de ginástica, etc
205 - Apto, Ed Vila Nova - Próx. Fórum R$ 40.000,00 - Negociável.
206 - Apto. Condomínio Amizade enirada de R$ 13.000,00 + financiamento

,207 - Apto. Cond. Amizade 3 dorm. Entrada R$18.ooo,OO + financiamento
208 - Apto, Ed. Schiochet, semi-mobiliado., Entr. R$40.000,OO+saldo de R$
45.000,00 financiado.
209·Apto. Perola Negra, Próx Beira Rio, Suije+1 dorm. R$14.200,OO+36xR$565,OO
210 - Apto. Ágata Próx, Scar suíte + 2 dorm. 60 parcelas de R$ 1.583,33 si entrada

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquardt cl, quase 2.00m" - R$ 14.000,00
302 - Area em tomo de 1.ooom", Av. Getúlio Vargas de esquina cl Bemardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m", esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930,18m"
305 - Terreno em Guaramirim - cl1 .35Om" R$ 40.000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos cl água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Pii;:arras - R$5.000,OO
308 - Terrenos com 1 .963m" na Rua EpITácio Pessoa - Centro cl um sobrado antigo
309 - Lotes no Lot. "Camposapiero" - R$13.000,OO entr.. +20x de R$329,OO

'

310 - Terreno com 880m2, com 670m" de área construída, Rua Emílio Stein, aceita
casa no negócio.
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.000,OÖ ent.
+36x de R$250,OO
312 - Lote no Jardim Guilherme R$ 10.500,00· negociável
313 -Chácara em Massaranduba - R$35.000,OO
314 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
315 - Terreno c/688m2• BR·280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim
316 . Chácara no início do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de
esporte, etc.
317 - Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich c/ esquina Rua Guilherme
Hering

.

318 - Fazenda no Rio Molha c/(300.000m2 - R$320.000,OO o/casa. lagoa,
gado, etc.
319 - Lotes no Lot.' Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
320 . Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/ 1.375m2 - R$20.000,OO
321- Terreno com 10.000m2 na Rua Wollgang Weege - R$ 20.000,00
- Próx. Fleischann

'

322 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.ooo,OO
323 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/RicardoGrimm - R$30.ooo,OO

Vende-se terreno com área
de 25mil m2, próprio para
loteamento, próximo a

Malwee. Preço a combinar.
Contatos 372-1267.

Vende-se Celular Sony
CMRX 100, novo. Tratar

975-3456.

Procuro colocação em

empresa como estagiário
na área eletromecânica.

Contatos com Luciano

371-1209.

Vende-se aparelho de som

3xI Philips, com CD, 2
decks, controle remoto,
valor R$ 400,00, aceito

proposta. Tratar 372-0395

(horário coml.).

Vende-se aparelhos' de
celular usados, em 3 vezes.

Tratar 975-3456.

Vende-se TV 5 polegadas,
colorida, com rádio AM
FMpor R$ 180,00. Tratar

975-3456.

324 - Terreno nos fundos do. Bradesco com - 4.260,OOm2
325 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial- R$9.ooo,OO
326 - Terreno na Rua Theodoro Roeder, próximo Wiest - R$ 13.650,00-
negociável
327 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062,10m2 com :2 casas R$ - R$
45.000,00
328 - Terreno na BR-280 com 8.15Om2 edificado com um sobrado de
alvenaria
329 - Galpão Insdustrial com 250 ms2 próximo a Marisol
330 - Terreno com 880m2, com 670m2 de área constr. Rija: Emílio Stein,
aceita casa no negócio.

. �-
A IMOBILIARIA HABrrAT ESTAA DISPOSIÇAO PARAADMINISTRAR E
ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADENOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 - Casa para ponto comercial- próximo a Wizard
402 . Casa de alvenaria nas proximidades da escola Giardini Lenzi
403 - Apto. Edif. Vila Nova com 3 dorm. Próx. Fórun
'404 - Apartamentos com 3 e,2 dormitórios e salas comerciais no calçadão
405 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer pröx. Comercial Rau R$ 135,00

.

407 - Sala GOm. Edff. Ana Isabel, centro, c/45m2
408 - Sala cornt, c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czemiewicz
409'- Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Apartamentos e salas comerciais - Santa Luzia Próxima Frigumz
411 - Aptos. com 2 dormitórios - Rua Venâncio da Silva Porto - Próximo
da Weg I - R$ 300,00
412 - Apartamento com 2 dorm. - Entrada Hospital São José - R$
360,00
413 - Casa bem localizada, com 3 dorm. de esq. com estacionamento,
ótimo ponto cornI. ideal para escritório ou para clínica
414 - Casa de alvenaria com 3 dorm. com churrasqueira, garagem,
etc., nas proximidades do Giardini Lenzi

'

415 - Casa de madeira com 3 dorm. próx. a Weg
416 - Apto. Ed. Florenca, frente para o calçadão com dep. empregada,
garagem e sacada
O sonho da casa própria pará 49 famílias está prestes a se

realizar, seja uma delasl
Apartamentos de 2 quartos, com 96m2mas proximidades d

Ferj, no "Conjunto Residenciallmigrantes".
Entrega em 2 anos

Finaciamento pela CEF com recursos do FGTS, juros de 3
a 7% ao ano, resultado em prestações de até R$ 350,001

mês.
Use o seu FGTS nesta aquisição.

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

CASAS
101 - Casa no centro, num terreno de 1 .083m2 - R$ 120.000,00
102 - Casa na Estrada Rio da Luz - R$ 37.500,00
103 - Casa c/ ponto comercial em Corupá - R$ 90.000,00
104 - Casa de alv, semi acabada - R$ 21.000,00 bem negociável
105 - Casa em alvenaria em Guaramirim - Centro - R$ 39.000,00
106- Casa de alvenaria - 4 quartos + 3 bwc - R$ 55.000,00 - Estrada
Rio da Luz
107 - Casa com ótima localização por R$ 65.000,00 no centro •

108 - Sobrado com piscina, Próximo ao Ageloni com 3 suítes.
109 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suites + 3
banheiros + churrasqueira e/lavabo, ótima localização localização,
ideal p/ clínica
110 - Casa em alvenaria c/270m2 - R$ 90.000,00
111 - Casa em Guaramirim R$ 42.500,00 - troca por apartamento em

Jaraguá do Sul.
112 -Casas no Itapocuzinho - R$ 7.000,00 de entrada + parcelamento
113 - Casas de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Baião do Rio Branco

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-..1

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕESIT.AI
REPRESENTAÇÕES IIIO.BIUÁRIAS LTDA.

CASAS
Ref. 1197 - Sobrado alven. cl 314,56m2 - Rua Egídio Busarelo - UO. Papp
- Barra c/ 1 suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de lestas - Permuta
c/ casa menor- R$ 145.000,00.
Ref. 1277· Casa de alveraria com 140m2 - com dorm., 2 bwc, terreno com

1.190m2 + 2 apto. nos fundos -Ilha da Figueira - R$ 60 mil.
Ref. 1302 - Casa de alvenaria, c/190m2 com dep. da empregada + BWC e

churrsqueira - Bairro Amizade - 01 suite + 02 dorm. R$ 28.000,00 +

financiamento.
Ref. 1315· Casa de alvenaria com 150m2, Rua Jacob Gesser, 209, UO.
Champgnat - 03 dormitórios, R$ 53.000,00
Ref. 1318 - Casa com 170m2, 2 dormitórios, 1 suíte, toda murada,
churrsqueira, BWC hidro, Início Jguá Esquerdo, R$ 80.000,00 (negociável)
Ref. 1319 - Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada,
piscina, jardim, portão eletrônico, R$ 130.000,00 (parcela)
Ref. 1322 - Casa com 70m2 +'terreno com 420m2 - Ilha da Figueira - R$
9.600,00.
Ref. 1318 - Casa de alv. com 130m2 - Rua Henrique Marquardt, 190 -

Czerniewicz - R$ 65.000,00
Ref. 1325 - Casa de alv. com 102m2 - Rua Onélia Horst, 460 - Vila Lenzi-
03 dorm. R$ 34.000,00
Ref. 1321 - Casa alv. com 144m2 - Chico de Paula· 3 dorm. terreno com

395m2 - R$ 45.000,00
Ref. Casa alv. com 3 dorm. Vila Lenzi - R$ 6.000,00 + financiamento R$
229,00 por mês
Ref. 5011 - Galpão com frigor instalado, escritório, acougue, 600m2, terreno
com 4. 157m2, Vila Nova, R$ 550 mil
TERRENOS
Ref. 2120 - Terreno com 456m2 - UO. Divinópolis - R$ 12.000,00

, ReI. 2132 - Terreno c/ 605,OOm2 - 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)
ReI. 2149 - Terreno c/318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho

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

-,

APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, RuaAntonio Carlos Ferreira,
Centro, R$ 48.000,00 (parcela)

.

Ref. 4081 - Ed. Vila Nova, apto c/ 90m2 - 3 dorm. R$ 20.000,00 + finaciamento
R$ 457,00 p/mês - CEF.
Ref. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suíte + 2

dormitórios, R$ 45.000,00
.

.

RE;l1. 4079 - Ed. Itália cl 240,OOm2 - cobertura, 1 suite + 2 dorm., móveis
Imbutidos, dep. empregada, sacada ampla, hidro, piso Portinari, acabamento
padrão classe A - centro - R$ 145.000,00 (6Q% entrada e sido parcelado).
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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: * EXIGIMOS:

Maiores de 21 anos

Experiência em vendas
2° grau completo

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

- Treinamento constante
- Melhor comissão do mercado

Irolla
IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Códo'602 o Casa de alvenaria, com. suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,000 Central
Códo 603 - Sobrado central com suíte, 2 quartos, R$ 530,00
Códo 605 • Casa mista c/2 quartos, central, R$ 300,00
cõd. 607 o Quitinete com 1 quarto, bwc, cozinha. Rua Ana Zacko o R$ 130,00
cöd. 610 • Casa de madeíra com 3 quartos Rua Bertha Weege o Barra do Rio Cerro - R$ 330,00
Códo 614 'o Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planischeck - R$ 1.200,00
Códo 637 - Apto. c/2 quartos, s/garagem, central, R$ 300,00
Cód. 639 • Apto. c/ suíte + 2 quartos- Rua Reinoldo Rau' R$ 800,00'
Códo 642 • Apto. cl3 quartos, 2 bwc's, • Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira· Centro. R$ 500,00 c/luz e água incluídos
cöd, .648 • Apto. c/2 quartos- Ed. Savana - Centro R$ 300,00
Cöd, 660· Sala comI. 30m2. R. Reinoldo Rau - Center Foca- COM EST.ACIONAMENTO PRÓPRIO· R$ 400,00
Códo 661 . Sala comI. 70m2, fundos· Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro- próx. Sorvetão - R$ 900,00
Códo 673 • 2 Salas comI. 40m2 defronte Associação Comercial.
cöd, 674· Sala comI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Meriegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Códo 683 - 2 salas comls c/ bwc (3 ambientes), sala própria p/ consultório médico ou dentário· Ed. Miner . Em frente antiga
Prefeitura· R$ 350,00
Códo 692 • Galpão na Barra - próx, Malwee c/350m2. R$ 800,00
Códo 695· Galpão c/1000,m2 c/2 pisos - R. Henrique Gefiert. R$ 2.200,00

VENDA
cöo, 151 o Casa alv. 91 m2 • 3 qtos., Jguá Esquerdo· R$ 500000,00
Códo 156 • Casa alvenaria cl 122,56m2, suite, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00
Códo 158· Casa alv.c/115,00m2 • 3 quartos, demais dependo - R: Ferdinando Pradi . cemro- R$ 750000,00 - Acerta trocá c/ casa de maiorvalor.
Códo 174 - Casa em construção com 292,00m2 central. R$ 95.000,00
Códo 178 o 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.
Códo 184· Casa de alvenaria com 147,00m2 com suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada. R$ 85.000,00 - Barra
ceé, 185.- Casa c/ aprox. 300m2CENTRAL IDEAL PARAClÍNICA· R$ 140.000,00 Aceita imóvel de menor valor.
Códo 214 - Apto. c/ suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet • R$ 300000,00 + financiamento
Códo 270 - Apto. c/2 quartos, demais dep. Central- R$ 470000,00 (NOVO)
Códo 274 - Apto. c/ sufle, 2 quartos, NOVO, R$ 17.000,00 e assumir financiamento
Códo 345 - Ter:reno c/300m2 - Barra . Pr6x. Breithaupt . R$ 11.500,00
coe. 356 . Terreno c/495m2 - Ro Jorge Lacerda· Centro - R$ 58.000,00

.

.
Códo 366· Terreno c/320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee· R$100000,00 - Financiáveis'
Códo 387 • Terreno C/385,00m2 - Res. Henrique Belhling - R$ 10.000,00
Códo 371 - Terreno c/4809m2· R. Erwino Menegotti - Fundos Tecnosol· R$ 76.000,00
Códo 391 • Terreno C/1.á20,00m2, sem benfeitorias, Barra - R$ 43.000,00
cee, 396· Terreno coA110198m2, sem benfeitorias.'CENTRAL· R$ 380000,00

.* Casa em alvenaria

com Zl Zmê,
terreno com 420m2•

Rua: Bahia (Próximo
Batalhão Polícia

Militar).

Preço: R$ 75.000,00

--- -------- -
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I CRECI Nº .1589 J

I
I
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.

Vende

I TERRENOS
.

· Terreno c/2.2,50,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00

1- Terreno c/ 1.820,00M2 (52x35), Rua: Vergílio Rubini, na Barra > R$
45.000,00' .

- Terreno Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo em 50x
- Total· 12.000,00
· Terreno no Residencial Imperador, Rua João J. Ayroso • R$ 8.000,00
entrada � 30 x de R$ 233,33 . Total R$ 15.000,0'0
• Terreno no Reseidencial Miranda, Rua Bertha Weege, • a partir de R$
6.000,00 à vista
· Terreno c/3.632,00m2, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado Breithaupt
da Barra· R$ 120.000,00
- Terreno c/160.000,00m2, Tifa da Alma, Rio Cerro II . R$ 70.000,00

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734

I
I
I
I
I CASAS

· Casa de alvenaria c/154m2. 4'quartos, garagem. Rua Francisco Hruschka,

I
início do asfalto· R$35.QOO,00 (parcelado)
· Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem, terreno c/1.000,00m2, Rio Cerro
II, defronte para o asfalto· R$40.000,00 .

I . Casa de alvenaria c/ 250 m2, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para 3

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

I 90.000,00. .

I LOCAÇÃO
• Sala comercial c/150,00m2, Rua Pastor Albert Scheider, perto Bom Preço,
na Barra- R$ 600,00

.

I o Sala comercial c/ 50,00, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra· R$ 270,00
I . Sala comercial c/18,00m2 Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da

Barra· R$ 130,00

I
o Sala 'comercial c/ 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra: R$
250,00
· Sala comercial com 36m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

I . Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 • R$ 150,00
· Sala comercial com aproximadamente 15 m2; Rua Angelo Rubini, 518· R$

1100,00
.

- Galpão em alvenaria com 110m2, Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00

I
. Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197· R$ 300,00
• Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$
250,00

I o Casa de alvenaria c/4 quartos, 2 bwc, Rio Cerro II, R$ 200,00
• Casa de alvenaria com 2 quartos e demais dependências - Lot. Papp na Barra

I - R$ 200,00
.

•

. SITIO .

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,

I
antena parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira,
galinehiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal,
pastagem, palmito, Rio da Luz 8 km da Barra R$ 550000,00.

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

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Antes de comprar, vender ou alugar. Consulte- a
VENALAv. Marechal

Deodoroda

Fonseca, n° 1429
- Centro

Fone: 372-1034

Porque a VENAL é uma central de informações para vendas e

locações. Você tem acesso via fax, telefone ou pessoalmente.
Imobiliárias cadastradas: AChave, Marcatto, Marimar,
Interimóveis, Menegotti, Girolla, Leier e Habitat.

NÃO PERCA TEMPO!
CENTRAL DE INFORMAÇÕES

IMOBILIÁRIAS

VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
- Casa de alvenaria cl235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor
.,. Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria cl 100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala comercial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno

- Terreno na Rua Carlos Ferreira cl540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
- Terreno no Lot. Divinápolis Ilha da Figueira cl397m2
- Terreno cl420m2 n Rua Bernardo Karsten, próximo à Prefeitura.
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c13080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 margas cl casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte cl23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo cl8 margas, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomino Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Vende-se terreno próx.
a Malwee, com asfalto,
por R$ 11mil. Tratar

973-5620.

som 3xl Philips, com
CD, 2 decks, controle
remoto, valor R$

400,00, aceito propos
ta. Tratar 372-0395

(horário coml.).

Vende-se Carretinha

para moto e jet, nova,
aro 15, documentação
em dia. Faço em 3x.

Tratar 975-3456.

Vende-se Startac 8600

novo, completo. Tratar
975-3456.

Vende-se terreno de

480m2 com casa de
madeira de 70ni2 e

uma meia água de

40m2, tudo murado

por R$ 16mil. Tratar
973 -3590 com Maria

até 12horas.

Vende-se título do

Baependi por R$
400,00. Tratar 372-

1360.

Vende-se casa mista no

Amizade de 12 peças,

por R$ 28mil, com
terreno. Tratar 372-

1306.

Vende-se casa de

95m2, com 2 quartos,
sendo 1 suíte, com

varanda, Rua Marce

lo Barbi, lote 43

fundos colégio
Giardini Lenzi, por
R$ 21mil a combi

nar. Tratar 371-2480
com Márcia.

Vende-se aparelhos de

celular usados, em 3

vezes. Tratar 975-3456. Vende-se terreno de
.

500m2 com casa mista,
.próx. ao São Judas.
Valor R$ 29mil. Tratar

372-1955.

Vende-se filmadora
Panasonie VHS-C

com maleta e contro

le remoto. Por 10x

R$ 95,00. Tratar
975-3456.

Vende-se TV 5 polega
das, colorida, com

rádio AM-FM por R$
180,00. Tratar 975-

3456.

Vende-se casa na Vila

Rau por R$ 15mil, ou
troco por 2 carros.

Tratar Rua Luiz

Picolli, após n° 57, r
casa com Joares.

Troca-se casa no

Jaraguá Esquerdo,
com 170m2 de alvena
ria por outra na área

central. Tratar 372-
3589.

Vende-se vídeo
Panasonie Stereo, 6

cabeças, por 10x de

R$ 50,00. Tratar
975-3456.

Não pague multas .

Viva voz para todos'

os modelos de celu-
lar. Tratar 975-3456.

. Vende-se máquina
copiadora por R$
700,00. Tratar 371-

8954.

Vende-se 2 máquinas
overlock por R$ 600,00
cada. Tratar 372-0805.

Procurando a melhor oferta?
Está- procurando no lugar certo.
Classificados do Jornal CORREIO DO POVO

o mais lído da re
.�

ao.
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LOCAÇÃO
CASAS APARTAMENTOS

ENDEREÇO N° QUARTOS VALORR$

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

Mix. R. José Narloch, 1741 03 250,00 R. Leopoldo J. Grubba, 77 apto. 01 02 300,00

Alv. R. João Ossowski, 275 - Guaramirim
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31 r 03 (1 suíte) 400,00

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.04 03 400,00

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

R. Domingos da Nova, 344 apto.204 03 (1 suíte) 335,00
R. Fco. Zacarias Lenzi, 221 01 225,00

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,OOm2 (lj/sobrelj) 1.500,00
Mad. R, João Planischeck, 671 02 200,00 R. Rio de Janeiro, 88 30,00m2 250,00

Mix. R, Roberto' Ziemann, s/n° 02 220,00 R. Angelo, Schiochet, Id, 311 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 300,00

Mix. &. Bernardina B. Muller, 349 03 335,00 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 49 48,00m2 220,00

Vende-se aparelho de
CD Philips por R$
120,00. Tratar 371-

2189.

terreno de 700m2. Acei

to apartamento ou

carro no negócio. Tra
tar 372-0293.

Vende-se casa de alve- Vende-se terreno na

naria com 300m2, corticeira de 15mil m2,

�

CI
'. NOVO ENDEREÇO

� . PROCASA Rua: Barão do Rio

�.
'

fM O B I L I··Á R I A Branco, 296 -

U Centro

CASAS
Ref. 101 - Casa madeira - Terreno com 792m2 - Barra - R$ 50.000,00
Ref. 104 - Casa 3 dorm. - Terreno com 7.500m2 - Próx. Malwee - R$ 88.000,00
Ref. 106 - Casa de alven / mad. - Terreno com 660m2 - Jaraguá Esquerdo - Próximo
ao Juventus - R$ 28.000,00

TERRENOS
Ref. 201 - Terreno com 632m2 - Vila Lalau - R$ 27.000,00,
Ref. 203 - Terreno / Esquina com 3.724m2 - Schroeder - R$ 48.000,00
Ref. 208 - Terreno com 726m2 - Ilha da Figue!rn - Próximo Colégio - R$ 42.000,00

APARTAMENTOS
Ref. 301 - Apto. com 3 dorm. - próximo Kohlbach - R$ 44.000,00 (parcela)
Ref. 303 - Apto. com 3 dorm, - Ed. Vila Nova - entro R$ 17.000,00 = financ.
Ref. 305 - Apto. com 3 dorm. Ed. Schiochet - entro + fmanc.

ATENÇÃO SENHORES PROPRlETÁRIOS, NECESSITAMOS
DE CASAS PARA VENDA NO VALOR DE R$ 50.000,00

preço a combinar. Tra

tar Rua Bernardo
Dornbusch, 1950 ou

1917,

Vende-se computador ,

Pentium 1-66 com im

pressora jato de tinta,

por 10x de R$ 200,00.
Tratar 975-3456.

ria com 2 mesas, 43
chapas, rasquetas, e

alguns quadros por R$
3mil a combinar. Tra
tar 371-0269 com

Jorge.

Vende-se terreno de
412m2 na Rua Ernesto
Fritz Sohn por R$ ômil,
aceito carro. Tratar
986-0433 após 18_ho
ras com Antonio.

Vende-se freezer 530li
tros por R$ 800,00.

Tratar Rua Prof Irmão
Geraldino, 396 com

Ademar ou Hildegard.

Vende-se casa de alve
naria semi-nova de

194m2, terreno 586m2
livre de enchente,

próx. da prefeitura de
Guaramirim. Tratar

373-0339 com Ro

lando.

Vende-se uma estampa-

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 dejantar; Estantes
e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

OICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
W (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1998

Vendas de veículos reagem e

crescent37,6% em março
Por: Cleide Silva

As montadoras venderam em março Federação Nacional da Distribuição de participação. A montadora de Betim

144.256 automóveis e comerciais leves Veículos (Fenabrave), Sérgio Reze. (MG), já ocupara o posto de líder de

(picapes e utilitários), o melhor

resultado obtido desde outubro, quan-' continuam lançando promoções. Uma

Para livrar-se do encalhe, as lojas setembro a dezembro.

A Volkswagen ficou com 27,9% das

do foram entregues para as revendas delas, a Anhembi, da General Motors, vendas de carros, a GM, com 24,9%, a

autorizadas 177.745 unidades. Em até apelou para o apresentador de TV, Ford, com 13 % e a Ronda e os

relação a fevereiro, foi registrado um Ratinho, que iniciou uma campanha importados, com 4,5%. Somando os

crescimento de 37,6%. promocional. comercrai s leves, a liderança de

Comparado ao mesmo mês do ano Liderança - Somente em automóveis, mercado continuou com a Volkswagen,

passado, houve uma queda de 11,5%. foram vendidos em março 118.045 que ficou com 27,1% de participação
O setor automobilístico já contava com unidades. 35,8% a mais do que em seguida pela Fiat (25,7%), General

essa recuperação, por causa do maior fevereiro. A Fiat voltou a ocupar a Motors (24,5%), Ford (14,3%) e

número de dias úteis em março, mas liderança no segmento, com 29,7% de importados (8,4%).,
também porque está apostando na

retomada das vendas, que deve ser

mantida em abril.

No varej o (das revendas para os

consumidores), a previsão é de um au

mento de 8% a 10% em relação a

fevereiro. Ainda assim, os concessio

nários continuam preocupados com o

alto estoque de veículos em seus páti
os que pode estar próximo de 100 mil

,

unidades, segundo o presidente da

Os oito mil trabalhadores da Fiat, que
estavam com licença remunerada, voltaram

ao trabalho. A empresa informou que

pretende retomar o ritmo normal de

produção, de 2,3 mil unidades ao dia. Na

Ford, os funcionários da produção
retomaram a jornada de 42 horas semanais,

porque o acordo para a manutenção da

jornada flexível de 38 horas não foi

renovado. Nesta semana eles entram em

férias coletivas.
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Vendo Monza 84, 4p,
completo (ar + dh, trava e

vidros elét.) gas., bordô.
Tratarfone 372-2178 cl

Nilcéia.

Vendo Monza 85, cinza,
vidros elétr., 4 p, por R$
4.300. Tratar fone 979-

2076.

MOTOS
Vendo CG Titan 96,

vermelha, por R$ 2.460.
Tratar fone 372-2791.

Vendo Honda Dream 98,
vermelha, porR$1.900 +

12 pare. Tratar fone 973-

5105 clRose ..

Vendo consórcio de CG cl
17 pare. pagas + presta

ções. Tratarfone 973-5402.

Vendo CG Titan 97198, por
R$ 2 mil + 15 x R$ 74,00.
Tratar na rua Feliciano

Bortolini, 245, Barrá.

Vendo CBX-200 Strada 98,
por R$ 3.500 + 9 x R$110.

Tratar fone 376-5621.

Vendo CG 87, porR$1.400.
Tratarfone 973-9445.

VEíCULOS
Fiat

Vendo Palio 98, 4p., por R$
5.800 + 32x R$ 330� Tratar

fone 372-1347.

Vendo UnoMille 93, porR$
7mil impec. Tratarfone 372-
2285 ou 372-2714 cl Curto

Vendo Uno 93, 2° dono, 48
mil km, original, por R$ 7
mil. Tratar em Chico de

Paula, emfrente Menegotti
Malhas, n" 2.545,cIOzail

Gadotti.

Vendo Fiorino 87, gas., por
R$ 2.700. Tratarfone 372-

3757.

Vendo Fiorino 85porR$
2.500. TratarJane 372-2532.

Vendo caminhão Fiat 85, cl
baú, por R$ 8.500. Tratar

I

fone 973-5429.

Ford
Vendo Belina 1.8, 89190,

álcool, por R$ 5.200. Tratar
fone 975-2825 clSilvio.

Vendo ou troco Pampa GL
1.8, 94, gas., trio elét., cl
dh, porR$ 8.500. Tratar

fone 372-0357..

Vendo EscortXR3 85, gas.,
por r$ 3.500 + 6xR$ 80 ou
R$ 4.500 a vista, aceitomoto
atéR$ 2.500. Tratar na rua
Oscar Schneider, 419fdos.

Chevrolet
Vendo Chevette SE 89,

álcool, por�$ 3.800. Tratar
na Cohab, Rau, rua João da

Cruz e Souza, 96.

Vendo Chevette SUE 88,
álcool, azulmetpor R$

4.400. Tratarfone 372-3384.

Vendo Chevette 78, branco,
gas., por R$ 1.800. Tratar

fone 372-2056, clPaulo.

Vendo Chevette 88, gas., por
R$1.800 + 4 x R$190.
Tratarfone 975-1475.

Vendo Chevette Júnior 92,
porR$ 6mil, ou trocopor
carro menor valor. Tratar

fone 372-2155.

Vendo Chevy 84, álcool, por
r$ 3 mil. Tratar 372-3420.

Vendo Monza 1.8,85, bordô
met., por r$ 4.700, aceito
carro menor valor. Tratar

fone 973-3901.

Vendo Corsa 97, cl 8 mil
km, por R$ 6mil entr. + 18x
R$ 378. Aceito carro no

negócio. Tratarna Piz.
Casarão, clAdilson, após

16:30.

_
Vendo Monza SL 89, gas.,
por R$ 6.700, aceito carro
no negócio. Tratar fone 975-

1705.

Vendo Vectra GLS 97, cl
ABS, 4 p, por R$ 27.500.
Tratarfone 973-8954.

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421•
AUTOMÓVEIS
CARROS NO�OS E USADOS

Veículo Ano Cor Comb. Opcionais
Uno Mille EP 96/96 Preto Gasolina Básico

Escort 1.8 GL 95/96 Branco Alcool Básico

VoyageCL 88/88 Azul Alcool Des. Ar. condicionado

Pick Up Fiat 1.5 91/91 Branco gasolina Básico

Escort GL 95/96 Bege gasolina Básico

Escort 1.8 L 94/94 prata gasolina Ar. quente, des. limpo tras.

Elbà eSL 89/89 cinza alcool Trio Elétrico

Santana es 89/89 cinza alcool des. ar. quente
Fusca 1600 85/86 branco branco sedã

No finaciamento você só paga a II ,

parcela no dia 8/5/98.

PELA5U VEZDESTAQUEDOANO

.·8
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

Ig��
OFICINA DE lATOARIA LTDA.

OFICINA DE LATOARIA

��t,·(h
Masia Sueli R. Gimenez

ESTATISncA RESPOHsAva

Dulce Parreira

1998
JARAGUÁ DO SUL - SC
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R. [&@fJdfb'i1@
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 cinza 93

Kadet verde 92

Kadet cinza 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 450Tr 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

Rua -'<>i.--'ViUe .--2 3573

F<>.--e(047)37�-9a22
-'ARAGUA DO SUL - SC:

Fone: 372-1307SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

Rua: Adélia Fischer, 52
Iaraguá do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Latoaria, Pintura' e Mecânica
TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

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

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

L
Fone: 372-3675 Fax: 371-7157 I

-�------------------�

Vendo Comodoro 84, Vendo Gol CL 90, Vendo Santana GLS

impec., por R$ 2.500. 1.6, por R$ 6.600. 89, 2.0, azul met.,

Tratar na avo Tratar gas., por R$ 7.200.

Mal. Deodoro, 838, fone 973-9445. Aceito veic. menor

apto 11. valor. Tratar fone
Vendo Gol 87, por R$ 975-3901.

Volkswagen 5 mil, aceito troca.

Vendo Gol 81, bom Tratar fone 371- Vendo Santana 1.8

estado, por R$ 1.700. 3255. 88, 4 p, cl dh, por R$

Tratar fone 371- 6.500. Aceito veíc.

2064. Vendo cons. Gol CL menor valor. Tratar

1.6Mi, 60 meses, cl fone 973-3901.

Vendo Gol CL 90, por 17 pagas. Tratar fone
\

r$ 6.800. Tratar fone 371-3443. Vendo Passat 86, ót.

372-2892. estado, ou troco pl
Vendo Parati 92, moto. Tratar fdos do

Vendo Gol 92, por R$ único dono. Tratar salão Igreja Nsa.

7.500. Tratar fone fone 372-0835. Sra. Ap", 140,
372-3422. Figueira.

Vendo Parati CL 95,
Vendo Gol 1000 94, por R$ 9.500. Tratar Vendo Passat 80, por

por r$ 7 mil. Tratar fones 979-21430u r$ 1.800. Tratar fone
fone 975':'0688. 375-1058 cl Marcos. 372-3757.

RODASIM
����Auto Mecânica

Vendo Fusca 78,
branco, por R$

4.600. Tratar fone
973-9445.

Vendo Parati LS 86,

gas., por R$ 6 mil.

1 Tratar fone 372-2285
.1
é
� ou 372-2714 cl Curto

Vendo Santana CD 85,

por R$ 4 mit. Tratar

fone 975-3901.

Vendo Kombi 82, por
r$ 3.500. Tratar fone

372-2532.

Fone (047) 372· 1029

Ruu alivio Domingos Brugnugo. 642 - Vuu Nova

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA ,� GLASS-SHOP

1, tI!� PÁRA-BRISAS
� I + Pára-brisas novos'(nacionais/importados)
.. Recuperação de pára-brisas

.

.. Calafetação/polimentos
i : Especializada em pára-lu-isas colados, nun garantia de vedação.

Fone (047) 372 - 2791

Rua Reinoldo Rau • sala 02
Jaraguá do Sul- SC

Rua: Joinville, 2.222 à lO(Jmts. do Líder Club
Fone: (047) 975-2980
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Consórcio

Breitkopi

Regata Moto
ßua�dI(j!V:h4

* 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 ze seu son o

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.
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Girassol 371�7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS

Imóvel Aream tos Sul Gar Bairro Endere olPonto Rer. Pre o R$ Informa ões Gerais

Sobrado 320 4 1 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 112.000 Aceita apto em Meia Praia
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terrenolparcelar
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 152 2 'L Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 Champaghat R. Irmão Magno, sIn° 70.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 120 3 Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca

Casa Alven. 60 2 Schroeder ViLa Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 3 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 11.000 Assumir CEF (430,00 pl mês)
Casa Alven. 85 Vila Rau Rua Carla Orasse lote 79 25.000 Ne ociáveis

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

Apto. Pronto 90 2 1 Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - 1 ° andar 30.000 + CEF (30 parcelas)
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana PaoLa - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas
Lote 480 L5.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 20.000 ParceLado

Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,OO
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 514 17,0 x 30,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Negociável - Próx, Urbano

Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 80.000 Negociãveisz Parcelado

Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis I Parcelado
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis 35.000 Troca pl imóvel maior valor
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian

Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista 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 Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 401,14 15,0 x 14,10 Lenzi Rua: 423 7.500 Negociáveis
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 Geraniürn 8.000 sem entrada - R$ 220,00 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 20% entrada - Saldo 36 x

VOCÊ QUER CONSTRUI�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 973-9ÓS9

Incorporação

Vende - Administra
DEFRONTE AO FÓRUM

CRECl00177o-J
JARAGUÁ DO SUL - SC Compra - Aluga

CASAS
* Casa de alvenaria no Lot. Luiz Manfrini - São Luiz, com 60m2, 1 suíte, 1 quarto, sala: bwc.Iavanderia, cozinha, falta terminar, toda,de
piso, garagem, R$ 22.000,00 - negociado

.

* Casa de alvenaria na Rau 423, próximo Igreja Madre Paulina, Vila Lenzi., com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia" terreno
com15/30 - R$ 450,00 - R$ 23.000,00 - negociado'
* Casa de alvenaria na Rua Itapocu, Araquari, com 4 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2 bwc, garagem, área aberta, fica ar condicionado
e parabólica, terreno com 240m2 - R$ 23.000,00

.

* Casa de madeira naRua Francisco de Paula, com 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc, lavanderia, dispensa, garagem, terreno com 15/

30 - 450m2 - R$ 23.000,00 - negociado
* Casa mista na Rua João Carlos Stein, com 2 quartos, sala, coz, suíte, bwc, garagem, dispensa, R$ 35.000,00 - negociado
* (02) Casa defronte a Weg II, terreno com 1.7oo,oom2, com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem, bwc, - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvenaria, Rua do Supermercado Alexandre - Ilha da Figueira, com 3 quartos, sala, sala de estar, coz., bwc, bwc social,
lavanderia, fora + 1 quarto, terreno, terreno com 21/33 - 693,OOm2 - R$ 45.000,00 - negociado

.

* Casa de alvenaria na RuaWalterMarquardt, comS quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, área de serviço, garagem, toda murada,
R$ 45.000,00 - negociado
* Casa de alvenaria na Rua do Dormitórios Fabiano, casa com 3 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, garagem, + 2 quartos no fundos,
toda inurada -'R$ 48.000,00 -negociado
* Casa de alvenaria na Rua Francisco de Paula, ao lado Recreativa Kohlbach, com 1 suíte, 2 quartos, sala de visitas, copa, cozinha,
lavanderia" garagem, terreno com 4.800m2 _ R$ 70.000,00 - negociado

.

* Casa de alvenaria naRuaJoãoKrause, com 1 suíte, 2 quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia, varanda, terrenocom 328,OOJn2, R$75.000,00 - nego
.

CHÁCARA
* Chácara em Garibaldi, com 33,333,OOm2 com casa, ótima localização, R$ 20.000,00 - nego troca por casa.
* Chácara em Luis Alves, 2° braço, com área de 139.467,llm2, com água - R$ 25.000,00 - negociado
* Chácaraem Schroeder, em frente ao Leodato Ribeiro com 480 morgos - R$ 120.000,00 - negociado

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

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

com o seu gosto, também tem casas prontas com 2 {! 3 quartos.

IMOBILIARIA LEIER LTDA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA

Reinoldo Rau, 144 - Fone: 371-9165

LOCAÇÃO
- Casa alvo com 02 quartos, sala, cozo bwc, lav., garagem, Rua
Eleonora S. Pradi, 333, R$ 350,00
- Casa alvo com suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavand.

garagem pl 2 carros, centro, R$ 450,00
- Casa alvo com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavand. garagem,
Rua João Franzner, R$ 330,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, cozo bwc, lavo rua Frederich

Sonnenhol (Marisol) R$ 335,00
.

- Casamista com 3 quartos, sala cozo bwc, garagem, pr6x.Weg IL R$ 180,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, coz., bwc, lavo rua Tereza

Hruschka, R$ 180,00
- Casamista com 2 quartos, sala, coz., bwc, ruaJoãoPlaoischeck,R$ 225,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, coz., bwc, lavo garagem, próx.
Clube Beira Rio, R$ 180,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, coz., bwc, lavand., rua Luiz Ayroso,
Jaraguá Esquerdo .; R$23b,OO
-Apto. com 3 quartos, sala, coz.,lav., bwc, garagem, rua Leopoldo
Mahnke, 85 - R$ 500,00
- Apto.central com suíte + 2 quartos, sala, coz., bwc, lav.,·
garagem, Ed. Savi, R$ 330,00

VENDE

PROMOÇÃO DA SEMANA - Apto com suíte, 2 quartos,
sala 2, amb., bwc, coz., Iav., dep. empregada, garagem,

semi-mobiliado - R$ 48.000,00

TERRENOS

I
ReC. 003 - Terreno cl 1.540m' - Próx. Sear - Centro � R$ 100.000,00

IReC. 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
Ref, 008 - Terreno cl 537,OOm' Loteamento VersalIes (lote n° 053) - R$

15.000,00
Ref. 029 - Terreno e/l2x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirirn) R$

I
16.000,00

IRef. 038 - Terreno e/651,50m' Lote 91 Ana Paula R$ 12.ooo,OO
ReC. 041 - Terreno e/5.380,48 cl frente p/BR280 e Rua dos Imigrantes
R$ 60.000,00
Ref, 010 - Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto Rua

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

I
·R$ 16.000,00

I
Ref, 031 - Lote n" 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia

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

R$180,oo.
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
Ref. 039 - Lote n° 059 Loteamento Constntino Pradi cl 466m' elcasa

I
mista 66m' R$ 15000,00

ICASAS

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

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

I
Esquerdo R$ 25.000,00'

I
ReC. 042 - Casa madeira cl 88m' e uma de alvenari� de 98m' Rua
Goiás Vila Lenzi R$ 70.000,00
ReC. 032 - Casa alvenaria com 95m' - terreno c/645,OOm'
Loteamento Frecio lino Martins R$ 25.000,00 + 22x R$ 155,00
ReC. 033 - Casa de Alvenaria 180m' Ricardo 'Mass n° 106 Nova

Brasília R$ 80.000,00
COBERTURA

I
Ref, 023: Edifício Argus com 250,oom' - R$ 180.000,00

ILOTES 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
REE 080 CASAALV:: cl2 quartos + dep. JGUÁESQUERDO,R$ 16mil +

financ.
REE 075 CASAALV.: c/4 quartos + dep. JGUÁESQUERDO
REE 059 CASA ALV.: cf 3 quartos + dep. S. LUIS, R$ 23mil
REE 047 CASA ALV.: c/3 quartos + dep.WALlERMARQUARDT
REE025CASAALV.:cf2quartos+dep.JGUÁESQUERDO,R$24mil
REE018 CASAALV.:c/1 suíte+dep.JGUÁESQUERDO
REFOlICASAMAD.:c/3quattos+dep.emeia-águaJGUÁESQUERDO

TERRENOS
REF. 130 cl 382,00m2 VILA NOVA, R$ 16 mil
REF. 084 cl 980,00m2 JGUÁ ESQUERDO, R$ 13 mil

REF. 069 cl 392,OOm2 JGUÁ ESQUERDO
REF. 080 cl 687,00m2 BARRA
REF. 081 cl 733,OOm2 BARRA, R$ 8 mil
REF. 089 cl 420,OOm2 VILA LENZI

.

REF. 110 cl 406,OOm2 JGUÁ ESQUERDO

JUÍZO DEDIREITO DA COMARCA DE

GUARAMIRIM - SC
CARTÓRIO DO CRIME, CÍVEL E ANEXOS

EDITAL DE 10 e 20 LEILÕES
Autos : Execução de Título Extrajudicial n° 721/96
Exeqüente•..•. : Banco Itaú S/A
Executado•.•.• : TransportesWulfLtda. - ME; AlvaroWulf

e OsmarWulf.
r Leilão ..••.••• : 05.05.98, às 14:15 horas, por valor

igual ao superior ao da avalição;
2° Leilão ..••..•• : 20.05.98, às 14:15 horas, pelo maior

lanço.
Bem••..•••. ; .•.••• : "Um caminhãoMercedez Benz, mode

lo 1519, placa AGS-1519, cor Laranja, ano 1972".
Valor da Avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cincomil

reais)·
.

Fitam intimadas as partes através desteedital, na eventuali
dade de não o serem por este Juízo encontrados, Guararnirim,
20.03.98. Eu TelmaWehmuth, Técnico Judiciário Auxiliar, o

digitei e subscrevi.
ELLESTON LISSANDRO CANALI I,

Juiz de Direito Substituto e.e

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

372-3090

NSEN

TERRENOS

CRECI 1873·J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Chácara no Rio Molha com área de 84.000m2 cl piscina, 2 lagos, infra
estrutura necessária para chácara, 300m antes da gruta - R$ 243,00

.APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m", cl 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 elsuíte + 2 quartos e demais dep., sacada elehurrasqueira - Entrada de R$34.500,00 + assumir prestações de ondomínio
de 2,23 Cub's (R$960,32) - término previsto para 03/99
Apto clsuíte + 2 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de

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

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

(R$ 1.571 ,84)/mês.
Residencial Tulipe » R. Ângelo Schiochet
- Apto 404 cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Entr. R$ 24.000,00 03/99 + assumir parcelas de condomínio de 2,04 Cub's

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

CASAS
- Casa alv. e/3 quartos, cl 180,00m" - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau .

.

- Casa alv. cl 156,00m2 + sobrado cl 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se earro/apto.
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, ct 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa
- R$ 22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demals dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Pieolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa cl 120m", cl 3 quartos e demais dependêneis - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia -

R$60.000,00.

- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m2 - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 +5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bemardo Dornbusch - Próx, Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m" - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m"+ 3.300,00m" área construída, imóvel para uso industrial ou comercial- R. Cartos Blanek - R$ 800.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe .Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m" - Loteamento Renascença - R. P refeito José Bauer - Vila Rau,- R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Loteei 687,00m" - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,00m" - R$ 50.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m" - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m" na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

GALPÃO INDUS"FRIALICOMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m" - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOSlCASASlSALAS
- Apto. com 1 quarto e demais dependências Rua Guilherme Hering.
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício lsabela
- Apto com 3 quartos e demais dependências - Condomínio Amizade
- Galpão Industrial cl 660m" - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

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

Empreendimentos Imobiliários ttda
CREC/1667-J

Fone: (047) 3.71-0124 - 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 (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 -

II

Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 120m7 - Rua 664, Bairro João Pessoa
R$ 30.000,00 - Aceita apartamento.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - RuaCarlos 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, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

ORAÇÃO A SANTA CLARA

Pela intercessão de Santa Clara, ó senhor todo-poderoso me
abençoe e proteja, volte para mim seus alhosmisericordiosos,
mê de a paz e tranqüilidade, derrame sobre mim suas copiosas
graças. Edepois desta vidame aceite no céu em comanhia de

Santa Clara e de todos os Santos, Amém. Fazer 3 pedidos à

Santa Clara: 1 de negócio e 2 impossíveis. Rezar com uma

vela acesa. Deixar queimar até o fim. mande publicar no 9°
dia.

AgradeceM.L.

PARA ALCANÇAR UMAGRAÇA
Num lugarmais alto que a sua cabeça, acender 3 velas bran
cas num prato com água e açúcar, reze para os três anjos pro
tetores Rafael,Miguel eGabriel, e fazer o pedido. Em três dias

você alcançará a graça. Mande publicar no 3° dia e observe o

que acontece no 4° dia. Agradece K.R.G.

Excursão
Piratuba (Águas Termais).

Saída: 30/4/98
Retorno: 3/5/98

Preço por pessoa: R$ 148,00
.

Emônibus leito turismo, cl hotel, café, almoço e jantar.
Informações, fone 973-8281 ou 375-1056.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Para

Charles Schünke:
o carinho e sensibilidade não tem idade. Parabéns!

De Carla Bamabe, com carinho!

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

- OPERADOR DE EXAUSTORAS DE

PLÁSTICOS;

- TÉCNICO EM PLÁSTICOS;
- REPRESENTANTE DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO;
- ANALISTA DE CRÉDITO;

- SOLDADOR MIG;

- TÉCNICOTÊXTIL;

- ELETROMECÂNICO;

- TORNEIRO MECÂNICO;
- TECELÃO EM MALHAS;

- MECÂNICO DE

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

- CALDEIREIRO.

- CRONOALISTA;

A HUMANA está cadastrando. Nöo há nenhum
custo no cadostramento para emprego.

Recrutamento para empresas também. Aproveitei
INFORMAÇÕES PELO FONE: 371 -431 1 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

�
HUMANA
_DI...

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite
de 1 7/1 1 , 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

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRAjES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°Distrito da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

.

habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 21.596 de 03-04-1998

DENINGS CHARLYVENTURELLI E FABIANE FANTON

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente naRua José João Junckes, 82, VilaNova, nesta cidade,
filho de João Carlos Venturelli e Judith Sanson Venturelli.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, naturalde Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente naRua José Pomianowski, 288, Chico de Paula, nesta
cidade, filha de Xisto Fanton eMarcíCorreia Fanton.

EDITAL N° 21.598 de 06-04-1998
IVO STRELOFF E CLARICESTEIN

.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural deCorupá, nesteEstado,
domiciliado e residente emEstradaGaribaldi, nesta cidade, filho de Geraldo
StreloffeWally Streloff.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Stil, domiciliada e

residente na EstradaGaribaldi, nesta cidade, filha de Arno Stein e Lucia Ninow
Stein.

EDITAL N° 21.599 de 06-04-1998
CHARLESMARCIANO SALVADOR E AUCIONETEAPARECIDA

KIATKOWSKI

.

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar técnico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente naRua Lourenço Kanzler, 65, Vila Lenzi, nesta cidade,
filho de Laurindo Salvador e Anita Salvador.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente na RuaErvinoMenegotti, 1326, Vila Rau, nesta cidade, filha de Ary
João Kiatkowski e AudeteMaria Kiatköwski.

EDITAL N° 21.600 de 06-04-1998

Cópia recebida do cartório deGuaramirim, neste Estado
LEONDINO PEDRO BRUCH EMARCIA BACHMANN

Ele;brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural deMaripá, Paraná,
domiciliada e residente emVila Lalau, nesta cidade, filho de Rudi Bruch e

Eleonora Francisco Bruch.

El<i, brasileira, solteira, industriária, natural de Guararnirim, neste Estado,
domiciliada e residente emRio Branco; emGuaramirim, neste Estado, filha de
Dionisio Bachmann e TeresinhaMarfisaReinert Bachmann.

As pessoas abaixo relacionadas deverão comparecer no Tabelionato

ÁureaMüller Grubba. Rua ArthurMüller, 78 • Centro.
Arlindo Borchardt

Rovino Braun ou a esposa MariaOdete Braun

Renato Birr ou Irio Birr, Adelino Birr, VilmarBirr
.

Jair Antonio Hemsing ou a esposa Nilza Pedro dos Santos

Ivo Welk ou a esposa AliceWelk

Silvia ClarisseMaas Fernandes

ll.,TONHOFFMANN
Tabelião Designado

EDITAL
ILTON HOFFMANN, 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 protestos os Títulos contra:

Alede Maria Lenzi, Estrada Geral Garibaldi - Nesta;

Antonio Carlos Hammes, R� Roberto Ziemann, 3634 - Nesta;

Arlei Chiapetti, R. Bertha Weege, lateral 229 - Nesta;

Arte Laje Jaraguá Ltda., R. Prof. Antonio Ayroso, 695 - Nesta;

Augustinho Flor da Silva, R. Willy Gunther, sln - Nesta;
Bernadete Muchalk, Av. Mal. Castelo Branco, 2300 - Nesta;
Cerâmica Intercontinental Ltda., R. Schroeder I - Schroeder-SC.;
Comase Com. Repr. Art. Segurança Ltda.i R. Bernardo Dornbusch, 1043

- Nesta;
David de Borba, R. 271, 35 - Nesta;
Di Mare Confecções Ltda., Rodovia BR-280, Km 58 - Nesta;

,

Elizabet Tietz, R. Reinaldo Rau, 696, apto. 203 - Nesta;

Fatima Scapini Confecções Ltda., Rod. BR-280, Km 52, ala 1, n° 5249-

Nesta;
Gilmar H. Gadotti, R. Irmão Leandro, 215 - Nesta;

Grabner Adriano Conf. Ltda., BR-280, Km 60, n° 5249, s/34 - Nesta;

Grabner Adriano Conf. Ltda., BR-280, Km 60, n° 5249, s/34 - Nesta;

Helio, Schmidt, R. Bernardo Dornbusch, 1001 - Nesta;

Impressos Jaraguá Ltda., R. Reinaldo Rau, 21 - Nesta;

Joel Antonio Beber, R. dos Atiradores, 271 - Nesta;

Klos Móveis e Decorações Ltda., R. 7 de Setembro, 83 - Corupá-SC;
KM do Brasil Aut. Industrial Ltda., R. Pref. Engelbert Oeschler, 2000 -

Nesta;
Lauder Ind. Com. e Conf. Ltda., R. Exp. Antonio C. Ferreira, 1345 -

Nesta;
Laura da Silvá Zeferino, R. Friedrich W. Sonnenhol - Nesta;

Luciano Adilson da Silva, R. Antonio Bernardo Schmidt, 393 - Nesta;

Ludial Móveis Ltda., Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;

Luwa Frigonífico e Com. de Carnes Ltda., R. Três Rios do Norte - Nes-

ta;

Marcos de Souza, R. Rio da Luz - Nesta;

Metal L.J. Ltda., R. Manoel Francisco da Costa,'1255 - Nesta;

Norberto Gutz, R. Roberto Zimermann, 3497 - Nesta;

Osnildo Pavanello, R. Vitor Rosemberg, sln - Nesta;

Papel art Papelaria Ltda., R. Reinaldo Rau, 696 - Nesta;

Park's Ind. Com. Conf. Ltda., Rod. BR-280, Km 63, loja 21, ala 02, n°

5249 - Nesta;

Roberto Guizela, R. José Emendorf., 111 - Nesta;

Ralf Hafmann, R. Francisco de Paula, 1588 - Nesta;

Salete M. Silva, Lat. Tifa da Mosca, 209 - Nesta;

Sete Equipamentos Ltda., R. Marina Frutuoso, sln - Nesta;

Supermercado Nardelli Ltda., R. Oscar Barcellos, 250 - Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas Sul Ltda., R. Fritz Bartel, 727 - Nesta;

Veneccia Malhas de José Carlos Vicente, R." 535, sala 01 - Nesta;

Vipa Alimentos Ltda., R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta.

E como então os ditos devedores não foram encotrados ou se recusam a acei

tar devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mes

mos compareçam neste Tabeliontato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguä do Sul, 08 de abril de 1998.

Ilton Hoffmann

Tabelão Designado
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Evelise M. Garcia (10/4),
Dionísio L. Klein (12/4),

J Denny C. Schwartz (12/4),
J Andréa de F. Macanhan (13/4),

Sergio L. Cunha (15/4), Maíra
F. Ribeiro (15/4), Raulino

Kreis Jr. (15/4), Taiana Alves
da Silva (16/4) e Morgana

Maiochi (16/4).

ato

:'bJiItfijrcio de subir a

rnoÍ!:!qâlj,ij � çompensadopela

��f"i�II!I�b��1:o��os
E� �'N'fON'4

'rr o Jaraguá Clube de Vôo Livre marcou novas datas

para a realização da I a etapa do Campeonato
Catarinense de Parapente, categoria Cross Country.
Será nos dias I, 2 e 3 de maio. Vamos ver se São Pedro

colabora desta vez.

es-

cei-

�B'Rua Marina E
�

Frutuoso, 180 V
Fone/Fax: 372-3306 � •
Jaraguá do Sul· se �(ADi

ROLLING STONES - COMO TUDO

COMEÇOU
Tudo começou na virada da década de 60.

graças ao estouro do rhythm 'n 'blues de Chicago' e
do rock 'n 'mil de Chuck Berry junto aos jovens
ingleses, Nascia ali uma geração de músicos que
acabaria detonando uma série de reviravoltas no

mundo pop, com a "invasão britânica" dos Beatles
e dos próprios Stones ou o psicodelismo do Cream e do.Pink Floyd.

Ao mesmo ternpo em que estudava na tradicional London School Of Economics, o jovem Michael Phillip
Jagger embriagava-se com os blues que seu amigo americano Dick Taylor lhe apresentava. Não demorou
muito até que ambos formassem um grupo - Linle Boy BIllt' And TIl!! BIllt' Bors - e caíssem nas graças da

comunidade hlueseira de Londres.

Logo depois, um franzino e orelhudo guitarrista entra na banda, graças a um encontro casual num vagão de

trem. Keith Richards, conhecido de Jagger desde os cinco anos - quando estudaram juntos em Dartford -.

encontrou seu velho amigo com discos de Muddy Waters e Chuck Berry. Depois de um chá na casa do guitarrista
veio o convite e o nascimento de uma das ruais importantes parcerias da música modema.

O grupo passou a tocar freqüentemente no Ealing Blues, o clube da moda, ondea Blues lncorporated
(grupo liderado por Alexis Korner) "balizava" os novatos na cena. Lá, ex-aluno do colégio interno de Cheltenharn,
Lewis Brian Hopkin-Jones e sua banda - que contava com o pianista lan Stewart - também passaram a freqüentar
o palco do Ealing Blues. \

Pouco depois, numa jarn session que contava com Jones, Jagger. Richards, Stewart e o baterista da Blues

lncorporated - um fã de jazz chamado Charlie Watts -. nascia o embrião dos Rolling Stones. A direção musical
do grupo ficou clara logo nos seus primeiros ensaios. Ela ia de encontro ao som de Chicago, o rhvthm 'n 'blues
de Bo Diddley e - é claro - o nxk 'nrotl de Chuck Berry. Animada com o resultado. a gangue logo oficializou
o nascimento da banda. Seu nome foi tirado dos versos do blues "Mannish Boy", escrito por Willie Dixon e

imortalizado na voz de Muddy Waters,
Durante oito meses. o grupo tocou regularmente no Crawdaddy Club. onde, numa noite foi assistido pelo

empresário Andrew Loog Oldham. Este apresentou uma fita da banda à gravadora Decca e logo em seguida os

Stones assinaram seu primeiro contrato de gravação. (Bizz)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos rnais vendidos: Special Reserve (Vol. 2), As Sete Melhores (Vol. 8). Os Paralamas do
Sucesso (Hey na na) e Celine Dion (Lets Talk About Love). Principal lançamento: Iran Maiden

Virtual). Willie Style) .

•• 1 C I 1'1 E i'l\ 1-\.-------------- •
JOINVI·LLE ALlEN 4 - A RESSURREIÇÃO I
CNe. eine Mueller J: Titanic. I
Horários: l14h, 17h45, 21 h30 (scxta a domingo). 13h30, 17h 15, 21 h

- Direção: Jean Pierre Jeunet

(segunda à quinta), - Elenco: Sigoumey Wenver. Winova Ryder, Dominique Pi- I
C.N.e. eine Mueiler 2: Melhor é Impossível. non, Ron Perlman, Michael Wincott, Dan Hedaya, .. , I
-Horários: 14h30, 17h.

_ Gênero: Ficção I
Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. I
H �oo�orários: 20h, 22h.

ICNe. eine MI/eller 3: Alie" 4 - A Ressurreição. O futuro, E um velho inimigo. O predador perfeito, Derrotado,
Horários: 15h, 17h, 19h, 21h15. mas não destruído, Se ao menos pudessem reconfigurar, I·
BLUMENAU ressuscitar seu instinto. Dá-se início a experiências abomináveis, I
eine Neumarkt J: Titanic. I
Horários: 13h30, 17h, 20h30.

Uma terrível combinação de gênes ·humanos e alienígenas é

CNe. Cine Neumarkt 2: Titanic. deJcobeJ1a graças a uma estranha aliança entre um bando renegado I
Horários: 14h, 17h45, 2i h30. de contrabandistas e um grupo de cientistas e oficiais. Umassunto I
CNe. eine Neumarkt 3: Alien 4. familiar - uma mulher ligada à espécie alienígena - e agora objeto I
Horários: 14h, I óh30, 19h,21 h30, de muito questionamento. Ripley está de volta e nada é como I
CNe Cine Neumarkt 4: Melhor é Impossível.

parece ser. Arrogância, ciência, tecnologia, nada pode, controlar IHorários: 14h, 1 óh30, 19h, 21 h30.
CNe. eine Neumarkt 5: Um Ratinho Encrenqueiro. o destino biológico dos aliens. Um destino que apenas Ripley •
Horários: 15hl5, 17h15, 19h15, 21h15, compreende, de uma forma profundarnente pessoal e primitiva. I
CNe. eine Neumarkt 6: Esfera. Para combater a ameaça alienígena, ela deve se juntar aos I
Horários: 13h30, I ôh, I Xh30, Icontrabandistas, incluindo uma mecânica enigmática chamada
Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado.
Horário: 21h, Call, que pode ser o instrumento da ressurreição de Ripley ou a I

- Programação válida para o período dc 9 a -I ó/4, arma de sua destruição, I
.._----------------------------------------_.

I�IiinTI
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

BOLAtiqLAe
Leila Denise

* Trajes Sociais e Sport
* Modinha

Rua Bernardo

Dornbusch, 719· sala 03

Fone: 371-8331

�.rI�

��
��
e1etJ/se 4540

Fone: 371·8024
Av. Getúlio Vargas, 99
Centrá- Jaraguâ do Sul

.r---------,
I Artigos para esta coluna I
I devem ser enviados para I
I Rua João Picalli, 246, l
I Jaraguá da Sul (SC), I .

I - I
ICep: 89251-590. Se preferir,

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

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

CWIZARD
l'l o 10M AS)

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

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

Feliz e abençoada Páscoa
Páscoa para nós é vitória. Vitória'

de Deus sobre amorte. Jesus Cristo

que foi crucificado, sepultado,
ressuscita. Ele está vivo! Páscoa é
o momento de compartilhar com
você, prezado amigo, prezada
amiga, a boa notícia que é o nosso

poderoso Deus que tem a última

palavra. A morte foi vencida pela
ressurreição.
Imaginem só a surpresa e a alegria

de MariaMadalena, Joana eMaria
na manhã da Páscoa quando
encontraram a pedra removida e o

sepulcro estava vazio ... O medo, a
tristeza e a pergunta das mulheres .:

Quem nos removera a pedra foi
vencida pela atuação vitoriosa de
Deus. Deus tem a última palavra.
Ele atua em meio a dor, ao

sofrimento e a morte. Deus

ressuscita o seu filho!
E as mulheres, os discípulos e

discípulas de Jesus levaram adiante
a alegre e fortificante notícia da

ressurreição. A boa notícia se

espalhou. As pessoas, você, eu,
nós podemos festejar a vitória da
vida: Jesus está vivo!
Vivendo onde nós vivemos,

diariamente SOOldS confrontados
com tantas coisas e situações que
não combinam com a vontade de
Deus. No entanto, já agora
podemos nos alegrar e celebrar a

boa notícia de que Deus tem a

última palavra. Nossas vidas estão
nas mãos de Deus. E todos aqueles
que pretendem governar e exercer

autoridades sobre nós, e que fazem
coisas que experimentamos como

injustiças haverão de, mais cedo ou

mais tarde, confrontar-se com a

ressurreição de Jesus. Em Cristo, a
vida venceu o poder da morte em

suas mil faces.
Feliz e abençoada Páscoa para

você, prezado amigo e amiga. Nós
também somos convidados a levar
adiante esta grande mensagem de

vida e esperança. O nosso Senhor
está vivo! A pedra foi removida!
Com muita fé e com a força e o

poder de Deus, nós também vamos

remover as pedras de nossa vida,
do nosso caminho e de nosso

mundo. Vamos vencer as dificulda
des na certeza da presença do Deus
viva na nossa história e nossa vida.

Que a bússola da Palavra de Deus

seja sempre a luz do nosso caminho,
assim, as pedras serão removidas.
Vivam intensamente cada dia e

cada momento. Nós temos a mara

vilhosa notícia que nos fortalece e

enche dê fé evida: Cristo morreu,

mas ressuscitou por cada um e cada
uma de nós! Desejamos uma feliz e
abençoada Páscoa em Cristo, na

certeza da salvação para todos que
crêem e levam adiante amensagem
da ressurreição. Jesus Cristo diz:
"Eu vivo, vós também vivereis

(João 14.19)"�
Pa. Claudete Beise Ulrich

I

INAUGURAÇÃO
Divina amplia instalações

Jaraguá do Sul - Realizou-se no

entardecerdoúltimodia2deabrilacerimônia
de inauguração das instalações do colégio,
ocasião em que ii diretora, irmã Ana

Bevilaqua, ressaltou a importante obra para
o renomado estabelecimento de ensino e

para a comunidade.
Uma área de 500 metros quadrados,

transformou-seem sala de dança, duas salas
de aula, cantina, banheiros, área de

alimentação e de jogos.
Inaugurou-se, igualmente, um

estacionamento para 60 veículos e 200
metros de passarela coberta, ligando o

colégio ao ginásio de esportes. No mo
mento da inauguração, a irmã Ana lem
brou à'compacta assistência que ali

compareceu que "todas estas obras e ino
vações é paramelhorar ainda mais oaten
dimento aos nossos alunos e colaborar
na construção de uma educação de quali
dade".

Na foto 1, o instante da cerimônia

religiosa que antecedeu ao desatamento
da fita inaugurativa,

A direção do colégio agradeceu aos

colaboradores, empresas que realizaram
os trabalhos, aos alunos e principalmente
aos pais, pela confiança depositada no

estabelecimento de ensino.
CORREIODOPOVO cumprimenta as

irmãs da Divina Providência por mais
esta ampliação no ensino da cidade que
se honra ter amelhor qualidade de vida
e� Santa Catarina.

CASA·
CARRO

BIREITHIIPT

QIcutro b-c QIultura J'lcmã
b-c JJaraguii b-ô �ul

Boletim Informativo
Como já anunciado, confirmamos a realização do 2° CaféColonial

de nosso centro, a realizar-se em 25 de abril, às 16 horas, na
RecreativaDuas Rodas.
Pretendemos ultrapassar o sucesso de nossaprimeira realização,

apresentando nosso grupo de cantores entoandomúsicas populares
. alemãs. Todos os pre�entes devem afinar suas vozes-e participar da
nossa alegria.
Teremos nesta ocasião a presença de cinco intercambistas do'

Rotary da Alemanha, profissíonais de diversas atividades que vêm
conhecer a nossa cidade, nossos costumes e potencialidades.

Anunciamos ainda o lançamento de uma rifa em prol da instalação
de nossa sede social. Já podemos antecipar que o primeiro prêmio
será uma viagem à Alemanha, com acompanhante. Pormenores serão

divulgados nos próximos boletins.

Informamos ainda que no domingo último nosso centro foi

prestigiado com uma entrevista ao vivo pela Rádio União, de
Blumenau, divulgando assim os nossos trabalhos e as nossas metas.

Agradecemos ao sr. Henry FredU1lrich, organizador do Programa
Alemão, daquela emissora, que é irradiado aos domingos, às 10h30,
pela sua cooperação e incentivo.
E por último, não esqueçam que no dia 29 demaio, na Recreativa

Arweg, teremos nosso primeiro baile.

SOCIAIS

Enlace De Bem - Beltramini

Bonita cerimônia do enlace dos jovens Paulo José, filho de Paulino
João de Bem e Lacyr Rosa de Bem e Nara Elisa, filha de MarcoS

Beltramini e Brasília Gastaldi Beltramini (in memoriam), oficiada pelo
minist�o do matrimônio Milton Adolar Stange e esposa Neusa Schulz

Stange, na Capela Nossa Senhora de Lourdes, em Rio Molha,

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A fofinha Ana Laura nasceu no dia 30 de março, deixando os pais
Milton e Semadar Raasch felizes da vida

Irma e Cesar Junkes estão com todos os cuidados voltados para Eduardo

Felipe que chegou no dia 27 de março

•

•

•

•

•

•

•

•

•

27/3/98 _ Eduardo Felipe Pereira Junkes

30/3/98 _ Dianefer Richartz

30/3/98 _ Ana Lucia de Almeida

30/3/98 _ Jessica da Silva

31/3/98 _ Bruna Kiatkowsky Erdmann

31/3/98 _ Christyan Vinícius de Oliveira

31/3/98 _ Joice Paim

31/3/98 _ Tais Maria de Freitas

1/4/98 _ Maiko Ferreira de Souza

1/4/98 _ Eduardo Biernazki
1/4/98 _ Miguel Luís Winter
1/4/98 _ Nathália Markieuvizi
1/4/98 _ Larissa Beatriz Fallgater
1/4/98 _ Guilherme Bernardo da Rosa

1/4/98 _ Marciele Schmitz Ferrari
2/4/98 _ Hélison Trevisani Ubinski
2/4/98 _ Letícia Moretto

2/4/98 _ Christian Finato
2/4/98 _ Morgana Junkes
2/4/98 _ William Valmir da Silva
2/4/98 _ Emanoela Macedo Marcos

2/4/98 _ Amanda Caroline Karsten

3/4/98 _ Katiane Klaus
·4/4/98 _ Gabriela Fischer

_"'�i����4/4/98 _ Gesuino Alves Nogueira Junior .. �
6/4/98 _ Nathália Maris Gessner ��
6/4/98 _ Billy Thomas Seechis � I!:.. - •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

A gatinha Mayra completa 4 anos no domingo de

Páscoa, dia 12. Ela éfilha de Ingo e Marina Sasse

Mooeill.A�to�io

pediatra
crm4645

Rua Dr. Wademro Mazurechen, 50 • sala 15

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DISCIPLINA RODOVIÁRIA'

SC-474: 122 dias semmor'tcs
Itoupava Central- o posto da

Polícia Rodoviária Estadual tem o

salutar hábito de anunciar diaria

mente, numa placa, os dias em que
não ocorre acidente com morte.

Nosso .diretor, retornando da

Capital, deparou com aquela placa
anunciando (ver foto ao lado) que

já se passavam 115 dias sem a

ocorrência de acidente rodoviário
com moqe. Na ocasião, o diretor

soube, através do cabo Jonas, que
faltavam mais três dias para
alcançar o novo recorde de não

haver morte naquela rodovia
estadual.

No momento em que redigíamos
esta nota (lOh lOde 6-4-98), o cabo
Tadeu informava que já se haviam

passado 121 dias em que não havia

morte, em decorrência de acidente

rodoviário, o que confirmou o re

corde de dias em que não

lamentava a perda de vidas
humanas.

Face a esse aconteci mento,
enviamos à guarnição da Polícia
Rodoviária Estadual, os cumpri
mentos, pelo zelo na fiscalização
da rodovia em que existe,
realmente, PAZ NA ESTRADA.

Um exemplo a ser imitado em

outras rodovias, que é de simples
manejo quanto a sua execução,
quando se quer falar em

segurança em nossas

conturbadas estradas. Renova
dos cumprimentos!

TROCANDO DE IDADE

ProfessoraAnaMaria Nasato
Numa ocasional passagem de

nosso diretor pelo Colégio São

Luís, fomos surpreendidos com a

realização de uma reunião na sala
dos professores, na parte
matutina, quando ali, no momento
do recreio, se comemorou o

aniversário da professora Ana
Maria Nasato, coordenadora

.
pedagógica do importante
estabelecimento de ensino.

Além do cumprimento
batemos uma foto, para
conhecimento do fato aos nossos

leitores. Parabéns à professora
Ana Maria Nasato!

Seguem ainda dois aniversários

que transcorrem dia 12-Páscoa.
Referimo-nos à sra. Verônica

Aparecida,
esposa do dr.
Paulo Maurício
Bernardini Basto
da Silva, gerente
comercial geral
da Fleischmann
& Royal, de Rio
Cerro II, quadro
urbano isolado
da cidade de

Jaraguá do Sul.
Nesta data

ainda comemora o seu 49° ano de

vida, o .dr. Nelson Luiz Schmitz,
,.

cirurgião- dentista conceituado
nesta praça. O ilustre nataliciante
é filho de Waldemiro (in
memoriam) e de Hilda Leutprecht

Schmitz que, se seu progenitor
estivesse vivo, 'comemorariam na

mesma data as suas bodas de ouro.
Aos aniversariantes de

projeção em Jaraguá do Sul, os

cumprimentos deste jornal. .

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRIM - SC
CARTÓRIO DO CRIME, CÍVEL E ANEXOS

EDITAL DE fO e 2° LEILÕES
Autos••..........• : Execução de Título Extrajudicial n° 721/96
Exeqüente : Banco ltaú SIA
Executado : Transportes Wulf Ltda. - ME; AlvaroWulf e Osmar Wulf.
1° Leilão : 05.05.98, às 14:15 horas, por valor igual ao superior ao da avaliação;
2° Leilão : 20.05.98, às 14:15 horas, pelo maior lanço. '.
Bem : "Um caminhão Mercedes-Benz, modelo 1519, placa ASG·1519, cor Laranja,
ano 1972".
Valor da Avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Ficam intimadas as partes através deste edital, naeventualidade de não o serem por este Juízo encontrados.
Guaramirirn, 20.03.98. Eu, TeImaWehmuth, Técnico Judiciário Auxiliar, o digitei e subscrevi.

ELLESTON LISSANDRO CANALI

Juiz de Direito Substituto e.e

Sexta-feira, lOde abril de 1998

rculo

Italiano
de Jaraguá do Sul

Cognomi come ti chiami?
Bõrri (De Bona)

VARIANTI: Bano, Bon e Buõno; De Bani e De Banis, De Bona e

De Bon, De Bona, De Vuöno, Del Bano e Della Bona, Del Buöno, Di
Bano; Lo Bano e Lõbono, Lo Buõno e Lobuõno. ALTERATI E
DERIVATI: Bonelli e Bonêllo, Boniéllo, Bonétti e Bon nétto, Bonét,
Bonini e Bonino, Bonln Bonucci e Bonuccelli, Boniõli e Boniàlo,
Bonötti e Bonõtto, Boniõtti o Boniötto, Bonóni e Bonón, Bonacci,
Bon nàccio e Bonaccini, Bonazzi e Bonazza, Bonassi, Bonassini e
Bonassín Bonassõ li; Bonaca, Bonaga e Bonaghi, Bonaldi e Bonaldo,
Bonàudo, Bonani, Bonandi e Bonando, Bonante e Bonantini, Bonara
Bonardi, Bonati e Bonato, Bonatti, Bo nêri, Bonéschi, Bonico e Bonici
o Bonichi, Bonicelli, Bonicco, Bonito, Bonutti e Bonutto. Diffuso
con varia ma sempre alta frequenza secondo le diverse forme in tutta

I'Italia: Bon, Dei Bon, Ie forme tronche in genere e Bonutti so no

propri delle Venezie; le forme inuö- predominano nel Sud, dove sono

specifici De Vuono, con v- per b-, Boniello e Bonito, e i tipi deterrninati
con I'articolo Lo; Bonaudo e Boneri sono prev. piemontesi. La base
e ii nome Bano (con ii f. Bona), ehe continua in parte il personale
latino Bonus ma in parte molto piü rilevante viene formato sin dai

primo Medio Evo, come soprannorne e nome, dall' agg. ormai volgare
buõno o bano, "buono, di buon carattere e buoni sentimentin (e alia

grande diffusione di questo nome ha contribuito anche iI fatto ehe
Bono era stato adottato come personale anche dai Longobardi e dai

Franchi). Aleuni cognomi dati qui come derivati di Bono possono
anche avere un etimo e un processo di formazione diverso: Bonaldi
o Bonaldo pua continuare direttamente un tipo francone *Bonwald,
e nel Veneto, dove e molto comune, rappresenterà spesso ii toponimo
Bonaldo (nome di tre centri nei comuni veronesi di Arcole, Veronella
e Zinella); il tipo Bonico pua riflettere ii personale longobardico
Bonichis, attestato a Lucca nel 724; Bonati, in Lombardia pua avere

alla base ii toponimo Bona; e di Sopra e di Sotto (BG), e nelle Venezie

I'agg. o il sost. bonàt, bonato
"bonaccione, brav'uomo".

Todas as quintas �Comida .!Jtatiana com
Malhas em Rolo,

.�MeiaMalha. �
Serviço de Facção'

.

INÍCIO ÀS 19:00 hs

Fone: 371 - 5742
Nereu Ramos - ao lado da Igreja

Fone/Fax 376 - 0714

Novos e Usados - Fone 371 - 8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

.·CRIAÇÓES DE lOGOMARCAS 1)E$ENHOS TÊXTEIS
·CARTÓES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

11------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Hélio Emmendoerfer e a tradição gaúcha
Hélio Emmendoerfer,

guardião incansável da tradição
gaúcha, patrão doCTG Tropeiros
do Vale da cidade vizinha de

Guaramirim e proprietário da

Fazenda São João, muito

gentilmente nos enviou esta

matéria corno mensagem do Dia

de Páscoa.
.

"Tradição é tudo o que nos faz
crescer no amor à pátria e tudo o

que é nosso. Tradição é o que

chegou até nós do passado, é a

memória do povo. O povo que

perde suátradição é um povo que
enfraquece e fica sem rumo, a

mercê de culturas estranhas.

I
Cultuar a tradição é guardar a

I

vivência de fatos e lendas, de usos
e costumes, de geração em

geração através do tempo e do

espaço desde o passado até

nossos dias. É pela educação que

transmitiremos a nossos filhos os

valores espirituais e morais que
trouxemos do passado, num
sempre reviver daquilo que não
se pode perder, valores trazidos
em trabalhos honrados que
ajudarão as gerações novas a

seremmais homens, e amarem a

terra em que pisam. O
tradicionalista ama a sua terra
porque é tradicionalista e é
tradicionalista porque ama a sua

terra, portanto, se nós amamos o
Brasil devemos ser

tradicionalistas.
Nós ternos um pedacinho

deste Brasil que nos cabe guardar,
cuidar.fazer crescer, enriquecer
nós e nossos filhos e isso nós
faremos com'o culto à tradição,
com o culto do amor à terra em

que vivemos.

Cumpre-nos dizer que a

identidadedogaúcho tradicionalista
não se limita a manifestações
externas, corno o US0 da bota e da

bombacha, mas abrange algo de
mais importância que, de modo

especial, o devem caracterizar. O

gaúcho de bota e bombacha ou de
calça comprida e sapato sempre
será o mesmo homem, que ama a
sua terra e sabe honrá-la com

sabedoria.
Assumamos o culto da

tradição corno um sagrado dever
de honra. Eduquemos nossos

filhos dentro destes princípios e

teremos no futuro um Brasil
maioremelhor que o de hoje. Um
Brasil do qual nós não teremos
nada a lamentar, porque ele será

grande, corno nós somos grandes
cultuando a tradição",

Colaboração: Hélio
Emmendoerfer

Agenda gaúcha
20 abril - Show Dante Ramon Ledesma - Churrascaria Buenas TcM - Joinville

24 abril - às 19 horas - Treino de Laço nó CTG Laço Jaraguaense
8 maio - às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
16 a 19 abril - Rodeio - CTG Amor e Tradição - Rio Negrinho
25 abril - Baile no CTG Leodato Ribeiro, com o Conjunto Cantos do Sul
1 a 3 maio - Rodeio Vaca Parada - Armada daTradição - Campo Alegre
14 a 17 maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
12 a 14 junho - Rodeio CiG Leodato Ribeiro - Schroeder
11 julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua - Jóinville

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

Fone: 372-1654
Rua: Cei. Procópio

Gomes de Oliveira, 227

CORREIODOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

1--------------------1
I Faltam I
I 35dias' o I
I I
I para o VII Rodeio do I
I JJ

.

I
I CTG Laço Jaragu�ense I
L �

Feliz Páscoa
o eTG Laço Jaraguaense e piquetes filiados,

através do patrão geral Giovane Demarchi, deseja
uma Páscoa com paz e alegria a todas às famílias.

Agradecemos a todos que de alguma forma e/ou a

seujeito colaboraram para o sucesso e beleza dos
cursos de Laço e Dança, treinos e baile que

promovemos no último mês. Muito obrigado e feliz
Páscoa.

Vaca! se eu não te laço, te pego com os dentes.

Rafael Augusto dos Santos na eliminatôria no

curso de Laço. Valeu Rafael. Continue com esta

garra e logo logo os troféus virão

"

,DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE·

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

.JARAGUÁ DO SUL .. SC
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FALECIMENTO

o peq1Je�o gr€ZlZde João Biron
Chocado pelo inusitado da

notícia, ligo pro compadre
Springmann, e ele atende com uma

voz embargada, estranha, de
tristreza. Pergunto a ele o que
tinha e me responde que estava,

naquele instante, sob o impacto
de uma forte emoção: "Perdeu-se
um grande amigo e podes
escrever, Eugênio, sobre este

homem - o pequeno grande João
Biron", Adoto, então, a frase

para o título desta nota.

Fui um entre milhares de
clientes que sofri uma urgente
cirurgia, que foi assistida, a meu
pedido, pelo dr. Fernando

Springmann, meu compadre. Eu
que estava mapeado para morrer,

hoje estou a redigir sobre ele que
me antecedeu. Por uma questão
de consciência devo revelar que
se excedeu em zêlo pelo paciente,
ele mesmo procurando recursos

em Curitiba, para aprofundar as

razões do meu mal-estar, fato que
me fez escrever treze capítulos,
intitulados O impaciente do 813,
no Hospital Evangélico, na

capital paranaense, e divulgado
por este veículo. As suas

suspeitas não se confirmaram,
graças a Deus! Aí está a

FALECIMENTO

qualidade do médico, pensei co
migo. E passei isso pro papel, que
hoje, também emocionado pela
morte do médico, torno público.
Quem sabe um dia converto isso
num livro.
Assim que formado, um dia

passou com outro médico

(Ewaldo RiedeI) por Jaraguá do
Sul e fala com o dr. Springmann,
este animando-os a permanece
rem aqui. Mas foi a Presidente

Getúlio, depois a Pomerode e,

finalmente a Jaraguádo Sul até a

sua morte, em 1 de abril de 1998,
óbito ocorrido no Hospital Nossa
Senhora das Graças, nas Mercês,
em Curitiba-PR.
Nasceu Biron na 'Cidade

Sorriso' , em 24 de junho de 1933,
tendo alcançado, portanto, 64

anos, 9 meses e 7 dias, sepultado
no Cemitério Municipal-Centro,
desta cidade, depois de velado na

Igreja Evangélica-Centro, com
grande comparência de

conhecidos, amigos e admirado
res.

Permou-se pela Faculdade de
Medicina do Paraná, há 37 anos,
e estava com consultório
estabelecido em nosso meio há
28.

Era casado com Erica Rita

Biron, com quem teve dois filhos:

Eduardo, acadêmico de Medicina,
e Cássia, acadêmica· de

Odontologia.
Como todo mortal também

tinha o seu hobby - o seu

profundo gosto por possuir
carros antigos.
Tinha sólido conceito pela

honestidade, amor ao próximo e

extrema humildade. Durante o

velório, não tinha quem não

lamentasse a infausta morte do
médico. Todos enalteceram as

qualidades de Biron. Não foram

poucos os que me

confidenciavam que, muitas

vezes, não tinham dinheiro para
pagar a consulta no momento,
assim mesmo era atendido o pa
ciente, para receber depois de re
cuperada a saúde.
Os pais de Biron Vitorino e

Ivina Biron, já falecidos, deixando
a esposa, o filho, a filha, um irmão,
cunhados, sobrinhos e demais

parentes.
Noutras profissões, com a

conclusão do curso estaria
concluída a caminhada, restando
lhes um atalho para a vitória final.
Namedicina, porém, o caminho

Eugenio Sthal
Sepultamento

ocorrido no Cemitério

Municipal de Jaraguá do

Sul, de Eugênio Sthal,
. filho dos pioneiros

jaraguaenses Martin e

Petronília Sthal,
empresário

estabelecido em

Maringá-PR, deixando a

esposa, três filhos e

oito netos.

AGRADEC�NTOECONVnEPARACULTO
A família enlutada do saudoso Dr. JOÃO BIRON expressa os melhores

agradecimentos a todas as manifestações de pesar recebidas, bem como do

envio de flores, coroas, telefonemas e telegramas de toda a comunidade,
com destaque especial às palavras de conforto, tão comoventes, proferidas
pelo Pastor Ingo Piske e das homenagens recebidas das categorias
representativas.
Comunica que o Culto em que o pranteado terá seu nome lembrado,

será realizado no Domingo de Páscoa, dia 12-4-98, às 9h30, na Igreja
Evangélica do Centro.

O dr. Biron e esposa, na Boda de Ouro de Paulino e Julieta Pedri, em
setembro/97, no Baependi, com outros convidados

que lhe resta palmilhar, é o mais Biron, como disse Fernando
áspero, na proporção do tempo, Springmann. Certa vez chamaram,
e em razão direta do sofrimento lhe de médico da aldeia - mas

que se desvelará aos seus olhos, esqueceram de dizer que a aldeia
muitas vezes em que os recursos era Jaraguá do Sul - a cidade que
não bastam para minorá-lo. Sem conquistou o primeiro lugar em

embargo, o seu valor, a sua dedi- qualidade de vida em Santa
cação, o seu interesse serviram Catarina, que não se alcançariasem
como guias na caminhada, ocomponentesaúde,queelelonga
norteando-lhe a ação, conduzin- e pacientemente conseguiu
do-lhe ao triunfo, que agora, não alcançar. Lá onde está, continuará
conseguiu para si próprio, porque a velar pelos seus pacientes. E nós
também pobre mortal. sobreviventes, nos despedimos
Ele foi o pequeno grande João com umaté um dia!

Todesanzeige und Danksagung
Hiermit machen wir allen Freunden und bekannten die

Trauermitteilung das Gott, den Herrn ueber Leben und Tod,
gefallen hat, unseren liebemutterSchwiegermutterGrossmuther
und Urgrossmutter.

HILDAGEHRINGBISONI
Unseren herzlichenDank allen die uns zu seite standen, die

den lieben Entschlafenen zu lestzten Ruhestatte geleiten und
sein grabmit Blumen und Kränzen Schueckten.

.

Besonderen Dank unseren lieben Pastor Ingo Piske fuer

die TrostreictenWorte imHause und amGrabe.
Ebenfalls die Donnerstag Grupe der OASE.
ln tiefer Trauer ire Frau, KinderEnkeln und Urenckeln.

Jaraguâ do Sul, 10-04-98.

NOTA DE AGRADECIMENTO
. E CONVITE PARA CULTO

Filhos, genros, noras, netos e bisnetos de:

HILDAGEHRlNGBISONl
.agradeçem sensibilizados as palavras de conforto

pelo falecimento, ocorrido no último dia 3 de abril,
com a idade de 77 anos, em especial a família de

FaustinoRasá pelo apoio e dedicação nas horas difíceis.
Convidam para o Culto em memória a ser

realizado na Igreja Evangélica Luterana·

Centro, no dia 12-04-98, domingo, às 9h30.
Famüia enlutada.
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. Adanceteria LiderClub e Sunshine

s brem suas pertas amanhã (I I),
m a grande promoção de Páscoa.

e Banda Emoções anima a noitada.

I Nodomingo (12), Banda Hannover
a alegra os dánçarinos. Na Sunshine

rolam os maiores sucessos

a tlançantes. Haverá.sorteio de cestas

i1ePáscoa.
' .

s IlEUÃO
s Umbeijo nem sempre é só um beijo.

Pode ser também um recorde

mundial. Um casal do Estado de

Michigan (EUA) ganhou o
teneurso do beijo mais longo do
mundo, depois de colarem seus

lábios por 29 horas. Roberta eMark
Griswold venceram outros oito

casais. Para ile, o Segredo do
sucesso foi o uso de "roupa de

Mixo cômoda", mas ela foi mais
bnge: "Foi por isso e também

porque estivemos praticando por 16
anos", finalizou.
, .

IlAtH>VERCHOR

empacotamento
36 • Ilha da Figueira

• FAX: (047) 372-3203
do Sul - SC

Gilmar Moretti e Vera Triches foram perfeitos anfitriões na sexta-feira
(3), no jantar que reuniu artistas e alunos do Atelier de Vera Triches.

A paella, especialmente preparada pelo mestre "Lucho ", estava
deliciosa. E a música de Edi Jamaica & Cia. ditou o ritmo alegre da

noitada.

�---------_.-_
... ,...:.
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Urbonização da Rua Joinville
vai obedecer Código de Obras
-------------�----------- ..-------

Calçadas terão no mínimo 2,5 metros, com rebaixamento do meio-fio somente

para a entrada de veículos

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Planejamento prome
te cumprir à risca o Código
Municipal deObras, promulga
do em 1988, no projeto de ur

banização da Rua Joinville. As
obras, coordenadas pela
Codejas (Companhia de De
senvolvimento de Jaraguá do
Sul), iniciaram na segunda-fei
ra (6) e deverão estar concluí-

das ,no dia 25 de julho, data
do ooiversórlo do Município. O
trecho entre aWeg II e o Posto
Alvorada, de 1,8 quilômetro,
terá três pistas para veículos,
sendo uma dedicada a ônibus
e caminhôes, e calçadas pa
dronizadas.

O diretor da Codejas,
Humberto Irovl. informou
que as calçadas terão no

mínimo 2,5 metros de largu
ra, quando a do outro lado
da rua atingir os cinco
metros definidos pelo códi

go, As melhorias estão orça
das em RS 300 mil e deverão
ser pagas pelos moradores
em parcelas, Outra

mudança é o fim do acos

tamento, que será substituí
do por "bolsôes de estacio
namento", de 300 em 300

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

metros, com capacidade
para três veículos. Está pre
vista também a arborização
de toda a rua,

"O cumprimento ao códi
go na construção das calça
das tem como objetivo tam
bém, além do visual, garantir
a segurança dos pedestres,
O rebaixamento do meio-fio
não garante a segurança, A
população precisa entender
que as obras vão trazer
benefício e segurança",

A abertura dos envelopes
para a concorrência pública
com as propostasjxro a exe

cução da obra aconteceu na
manhã da última quarta-fei
ra (8), no Fórum local, A
vencedora foi uma empresa
de Curitiba, cujo nome não
foi revelado,

Vigilância Scrnltórlo investiga
caso de, malária no Rio Cerro

NESTA PÁSCOA VEJA COMO VALE A PENA COMPRAR NO lENZI SUPERMERCADO!

Jaraguá do Sul - A

Vigilãncia Sanitária ini-'
ciou levantamento jun
to aos moradores do
Bairro Rio Cerro,
abrangendo as comu

nidades de Tifo Javali e
Tifo Aurora, para inves

tigar a existência

provável de casos de

rnolórlo. Toda a popu
lação da região, num
raio de 12 quilômetros,
está sendo submetida
a exames de sangue
para verificar se existe
risco de propagação
da doença, Na terça
feira (7), foram coleta
das amostras para aná
lises de sangue de.310
alunos do Colégio João
Romário Moreira, .

O médico sanitarista Rastreamento: co/eta de sangue

Nonohai Cunha da Silva, da necessárias para rastrear
FNS (Fundoçöo Nacional de um caso de malária identifi

Saúde), disse que' as cado na região, no início do
providências estöo sendo ano, Segundo o médico,

SUPERMERCADOS
,

e.".",._�,.� - eI.úwt;e

em fevereiro, um tra
balhador rural da Tifo
Javali, de 29 anos, cujo
nome não foi revelado,
deu entrada no Hospi
tai São José apre
sentando sintomas da

doença,
"Trata-se de um tra

balhador que veio de
Itaituba, Pará, e que já
estava na fegião por
mais ce 100 elos. Por
isso, a nossa preocu
pação em fazer um le
vantamento da situ

ação no local".

Segundo o médico,
em Santa Catarina exis
tem condições para a

propagação da
malária, como a exis
tência do mosquito
anophelis, Ele explicou

que o trabalho de coleta de
amostras de sangue foi feito
junto a todas as famnios des
sas comunidades,

.-

Enio Padilha Filho
o Marketing e os erros profissionais

(segunda parte)
Na semana passada introduzimos o assunto "erros

'profissionais" ressaltando a importância de estarmos
sempre preparados para as notícias rulns. Aqueles
resultados que não queremos que aconteça, que não
esperamos que aconteça, mas que fazem parte do risco
inerente à nossa atividade profissional.

.

Qual é o engenheiro que gostariq de ver uma obra
construída por ele, cair três meses depois de concluída?

Qual· médico espera ver um paciente seu ser

submetido a uma segunda cirurgia, para retirada de uma

tesoura esquecida na primeira intervenção?
Qual cabeleireira deseja ver uma cliente sua usando

uma peruca, porque o cabelo caiu todo, depois do uso

de um determinado produto em uma simples tintura?
Durante a carreira de um engenheiro, de um médico,

de uma cabeleireira ou de qualquer outro proflsslonol,
problerncs podem ocorrer, Erros podem ser cometidos,
Alguns menores, com pequenas conseqüências, Outros,
maiores, potencialmente destruidores, É óbvio que esses

problemas não são desejados, Mas eles precisam ser

previstos. Na hora de um problema você precisa ter em
mente algumas consldercçöes sobre marketing e precisa
saber com certa precisão o quê fazer ou que postura
assumir.

Vamos sugerir alguns comportamentos e

procedimentos que poderão ser úteis para a minimização
de um problema. Lembre-se: esses procedlrnentos e

comportamentos precisam estar introjetados em você.
Não se trata de "sofrer por antecipação". Trata-se de estar

preparado para administrar as conseqüências de um erro

profissional. Trata-se, também, de fazer as coisas certas
desde o início, evitando assim que um eventual erro
profissional se transforme num desastre'.

• Não saia por aí dizendo que você não tem culpa de
nada, Que você fez tudo certo, Que você está coberto
de razão, Mas também não precisa sair assumindo toda
a culpa pelo problema, a menos que você tenha certeza
absoluta de que o problema foi gerado por um erro seu,

Muitas vezes aquilo que parece óbvio não é tão óbvio
assim. Não custa nada esperar um pouquinho antes de
manifestar alguma conclusão, Não se dê ao sacrifício
sem necessidade. No entanto, desde o primeiro
momento, você deve mostrar-se disposto a aceitar que
o erro foi seu, desde que isso seja dernonstrcdo.

• Não fuja do campo de batalha, Apresente-se no local
do problema, Muitas vezes a vítima (o cliente) não quer a

reparação financeira pelo estrago causado. Ele só quer ter

alguém em quem possa colocar a culpa, Ele quer que você

veja a cara dele diante daquele desastre, Nessas horas,
deixar de atender o telefone ou sair da cidade é a maneira
mais simples de amplificar o tamanho do problema. Além
disso, as pessoas têm um natural constrangimento de dizer
"verdades" quando estão na presença do principal atingido.
Assim, se você estiver no local, já reduz bastante o tamanho
das queixas e os comentários irresponsáveis de terceiros,

• Não tenha a ilusão de que vai eliminar todo o problema,
utilizando técnicas de marketing e de relacionamento,
Muitas vezes você precisa, além de reconhecer o erro,

assumir as conseqüências financeiras que o problema traz,

Nesses casos convém, antes de fazer o contrato, fazer uma
análise de riscos e incluir cláusulas que tratem do assunto.
Em alguns casos, faça seguro. O seguro contra danos
materiáis causados por erros profissionais pode ser uma ooo

propaganda da sua empresa,

Caixa postal191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620
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Autores participaram da Feira Festiva, na Praça Ângelo Piazera, para fazer a

divulgação da produção literária

Jaraguá do Sul- A Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores Independentes de
Jaraguá do Sul) estará

lançando em maio a segun
da obra contendo 30 textos,
entre contos e poemas, dos
autores associados. A

produção do livro é iniciati

va da própria entidade, que
aproveitou a Feira Festiva do
Artesanato, realizada na

Praça Ângelo Piazera, no úl
timo final de semana, para
instalar o Varal Literário e di

vulgar a produção dos asso
ciados.
O primeiro livro produzido

pela entidade "Poetondo e

contando"vendeu cerca de
três mil exemplares. O presi
dente da Apeijas, Daniel
Francisco da Silva Mendes,
informou que os textos apre
sentados na feira deverão
constar do novo livro.

"Para nós, a participação
na feira foi importante
porque tivemos a opor
tunidade em divulgar o tra-

Jaraguá do Sul - A Secre
taria Municipal de Saúde e

a FNS (Fundação Nacional
de Saúde) comemoraram o

Dia Mundial da Saúde, na

terça-feira (7), com uma

FOIOS: Edson Junkes/CP

.....

bolho da associação e mos

trar para a comunidade o

trabalho dos outores locais".
Mendes reclamou da fal

ta de apoio da população, .

ele esperava a presença de
muito mais público no "Varal
Literário". O livro "Poetando
e contando", colocado à
disposição dos interessados

pelo preço de RS 1 0,00, teve

poucos exemplares vendi-

campanha de esclareci
mento e prevenção à den

gue. Técnicos dos dois

órgãos estiveram na Praça
Ângelo Piezero. informando
o público sobre as formas de

Campanha contra a dengue no Dia Mundial da Saúde

�.''><iIa _� h_W! <\00

Mobilização: público recebeu informações

dos. Mendes acredita que o
interesse da população au

mentará se a associação
continuar divulgando o tra
balho dos escritores na co

munidade.
A Apeijas, fundada em

1991, promove reuniões
com os 12 associados quin
zenalmente, na sede da
Scar (Sociedade Cultura

Artística).

prevenção à doença. A

principal recomendação é
de que a população evite
deixar qualquer tipo de re

cipiente contendo água
parada, para que não se

jam formados criadouros do

mosquito transmissor.
Até o momento a Vigilân

cia Sanitária identificou 12
focos do mosquito aedes

aegypti no Município, mas

ainda não existe nenhum
caso da doença. Os dois úl
timos focos do mosquito fo
ram localizados na semana

passada, em duas residên
cias da Vila Lenzi. Os técni
cos já vistoriaram todas as

residências da área, ori
entando os moradores na

eliminação dos criadouros e

coletando as larvas que
possibilitarão a identifi

cação do mosquito, através
de exames de laboratório,

SETOR MATRIZ
SEXTA-FEIRA SANTA

15hOO - Perpétuo Socorro
15hOO - São Cristóvão
15hOO - São Luiz

SÁBADO SANTO - Vigília Pascal

17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Benedito

20hOO - Matriz17hOO - Matriz

17hOO - Rainha da Paz

17hOO - Molha

20hOO - São Cristóvão
20hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO DE PÁSCOA
06hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

09hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM
'"

PASCOA
Feliz Páscoa, festa da vida e da esperança. Cabe-nos com o Res

suscitado, continuar a Páscoa de cada dia, sepultando o pecado e

ressuscitando o bem e a verdade.
Páscoa é vida, compromisso nosso com o Cristo ressuscitado que é

a extensão do Amor do Pai para conosco. A verdadeira Páscoa desce

ao cerne do nosso existir. Pois sua Ressurreição continua sendo o centro
de nossa Fé, Alegria, a certeza e a força que impulsiona nossa vida de
cristão.

'Nesta Páscoa, lembremos de Cristo, nosso amigo, que deu a vida

para nos salvar!

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

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

Jaraguá do Sul - SC

K - LIENT Chocolate Artesanal Cestas EspeeiaiS - OasqUikRas - ..AllWtdoiKS - Coe!RikRos
LYOliedadts ti{ CRoc.of.ates ...

j;J1?fk-�
��

. áJé1311Vj,
OverdadeiroCacau _____ RuO Angelo Rubinl 1347 (em frente à Jv1alwee Jv1alhas)
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Paulo Roberto Time assume a

gerência regional do Celesc
------------ .. -------------------

Ele substitui a Luiz Freitas Melro Neto, que licenciou-se para concorrer a

deputado estadual

Jaraguá do Sul - o técnico
em contabilidade e funcionário
administrativo, há 17 anos, Pau
lo Roberto Time, 42, assumiu no

última segunda-feira (6) a od

ministração regional da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina). Ele substitui a Luiz Frei
tas Melro Neto, que licenciou
se para concorrer ao cargo de

deputado estadual pelo PFL.
Time está na empresa desde
1981 . Há sete anos atua na área
administrativa.

A prioridade deTime é con
servar e melhorar a distribuição
de energia elétrica nos municí
pios atendidos pela gerência
regional: Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Jaraguá
do Sul.

"Queremos evitar as

freqüentes interrupções no

suprimento de energia registra
das na região. Conseguire-

Edson Junkes/CP

Paulo Roberto Time

mos isso fazendo a substituição
das redes que estiverem pre
cárias, instalando mais transfor
madores e conservando me

lhor o sistema".

Segundo ele, outra prio
ridade será a construção da

linha de transmissão ligando
Blumenau/Jaraguá do Sul.
que possibilitará o recebi
mento da energia elétrica
da Eletrosul.

O administrador regional
destacou que a Celesc tam
bém está investindo na me

lhoria do atendimento ao

público. O escritório da Rua

Epitácio Pessoa, onde são
esclarecidas as' dúvidas so

bre tarifas de consumo, re

cebeu móveis e equipa
mentos novos.

" LUCRO - O lucro líquido
da Celesc no Estado em

1997 foi da ordem de RS 43
milhões, 31 % a menos do

que no ano anterior. Segun
do a direção da empresa,
a redução foi causada; prin
cipalmente, pela provisão
relativa 100 Programa de
Demissão Incentivada.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 2" VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTERDIÇÃO
curadorprovis6rioatéoténninodapresenteação;
2")Cumpridos os trâmites processuais previstos,
seja declarado a Interdição de REGINALDO

GAZCZYNSKI, já qualificado anteriormente,
nomeando-se-lhe curador o seu pai Sr.
GERVÁSIO GALCZYNSKI. 3°) Ante a

inexistência de qualquer bem imóvel em nome

do interditandoe apobreza do curadore ocaráter
eminentementesocial dapresente rredida, requer
se seja o thesmodispensado daespecializaçãoda
hipoteca legal. 4°)A citação do interditando para
fins de interrogatório, na forma do disposto no
artigo l.l8l, doCPC, nomeando-se-lheCurador
Especial para o acompanhamento da ação. 5°)
Deferida a medida requer-se a inscrição da

sentençanoRegistroCivil competente,bemcorro,
se promova a sua regular publicação. 6°) A
produção deprovas, notadamente adocumental
acostada com a presente e, sendo necessária, a
inquirição de testemunhas. Dá-se à causa, para
efeitosmeramente fiscais, o valor deR$ 120,00,
deixando de recolher custas face a pobreza dos
interessados ea isenção legal. Pelo Deferimento.
Jaraguádo Sul, 25 de agosto de 1997. Alexandre
S.

-

dos Santos. Promotor de Justiça".
SENTENÇA: "VIstos, etc... OMinistério Públioo
doEstadode SantaCatarina, através do Promotor
de Justiça, requer a presente AÇÃO DÉ
INTBRDIÇÃO, em favor de REGINALOO

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

designadadataparainterrogalÓriodointerditando.
Na data designada foi interrogado o interditando
(fls. 17), nomeando-llie curadoraespecial. Após,
aCuradorado interditando manifestou-se às fls.

18, requerendo a realização da perícia judicial,
para que seja determinada a incapacidade total
do interditando. De outra parte, oDr. 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 peloMinistério Público.de Estado
de Santa Catarina, através do Promotor de.
Justiça, em favor de REGINALDO

GALCZYNSKI, com amparo na legislação
em vigor. Da prova coletadanos autos, através
dos documentos de fls. 05, constata-se que o

AOOUTORAHllJ)EMARMENEGUZZJDE

CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA za

VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ 00
SUL,ESTAOODESANTACATARINA,NA
FDRMADALEI,src.,

'

FAZSABER a todos quantos o presente edital
de interdição vierem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, com prazo de 15

(quinze) dias, que por parte do Requerente
GERVASIO GALCZYNSKI, através do
Promotor de Justiça,Dr. Alexandre S. dos Santos,
lhe foi dirigida a petição do seguinte teor: -

"Excelentíssimo SenhorDoutorJuiz de Direito
da Vara da Comarca de Jaraguá do Sul- Se. O
Ministério Público do Estado de SantaCatarina,
através do Promotor de Justiça firmatário, vem
perante Vossa Excelência, legitimado pela Lei
OrgânicaEstadual doMinistério Público (artigo
32, itein IX, letra "d", n° 2, e artigo 53, XIII)
fundamentado pelos artigos 448, item II do

CódigoCivil eartigo 1.177, itens Ie II,doCódigo
de Processo civil, ajuizar a presenteAÇÃODE

IN1ERDIÇÃO, em favor de REGINALOO

GALCZYNSKI, brasileiro, solteiro, com 21 anos
de idade, filho deGervásioGalczynskieAdelaide
Galczynski, residente e domiciliado na Rua

GermanoMarquardt, 129,nestemunicípio,diante
dos seguintes fatosefundarnentos: 1-OSFAfOS.
O interditando desde o nascimentoé portadorde
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
exercer normalmente todos os atos davida 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
requeridoestá sob a responsabilidade dos pais, os
quais vem lbe dando todaa assistência 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, lembrando que "A curatelaé
o encargo público cometido, por lei, a alguém
parageriredefenderumapessoaeadministraros
bensmaiores incapazes, quepor si SÓS, nãoestão
emcondiçõesdefazê-Io,emrazãodeenfennidade
ou deficiência mental" (RT 529:80) .. III - O
PEDIDO. Diante doexposto,requer-se: 1") Seja
declarado o Sr. GERVASIO GALCZYNSKI,

interditando apresenta paralisia cerebral e

autismo, sendo pessoa deficientemental grave,
.

dependente nas atividades davidadiáriae prática,
apresentando severas pertuIbaçõese incapacidade
ocupacional e pessoal, Por outro lado, o
interditando foi ouvidoem Juízo, ondeverificou
sepessoalmentequeomesmonão tem capacidade
paragerir a sua pessoa e administraros seus bens,
umavezqué o mesmo limitou-se adarsorrisose
baixar a cabeçaquando inquirido. Procede, sem
dúvida, opedido. Considerando, ainda, oparecer
fuvoráveldacuradoranomeadaedorepresentante
do Minitério Público, DECRETO a

INTERDIÇÃO DE REGINALDO

GALCZYNSKI, brasileiro, solteiro, nascidoem
07/04176, filho de Gervasio Galczynski e
Adelaide Galczynski e com eles reside na rua

Germano Marquardt, neste município, sem
condições deexercerqualquertipo detrabalho, o
que faço com fulcro na art. 446 e incisos do

CódigoCivilclcoartl.l78eseguintesdoCódigo
de Processo Civil, DECLARANDO-O
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE
EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.
NomeioCURAOORo Sr.GelVásioGalczynski,
que, intimado, prestaráocompromisso legal, sem
que haja imposição nos limitesda 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, serpublicada 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.1. 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

r?cP ..
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Jaraguá do Sul I

O Éscritório Regional da Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina) de Joinville promoverá no dia 14 de abril,

às 14h30, uma reunião na sede da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. No

encontro será debatido sobre o Sistema Integrado
de Saúde Animal e Vegetal.

Jaraguá do Sul II
A Secretaria de

Educação realizou esta
semana, no Clube
Atlético Baependi. o
Fórum de Educação

Infantil. com a

participação dos

profissionais da área da
Rede Municipal de Ensino

e educadores
convidados. Esteve

presente a doutora Gisela

Wajskop, coordenadora
do Rêferencial Curricular

Nacional para a

Educação Infantil e
Consultora do MEC.

Jaraguá do Sullil
A secretaria executiva da

Associação dos

Municípios do Vale do
Itapocu está alertando
aos empresários da

microrregião, de que o

prazo para entrega das
Dief' s (Declaração de
Informação Econômica
Fiscal) vai encerrar no dia
30 de abril. As empresas
deverão enviar esses
documentos para as

prefeituras ou

diretamente para a sede
da associação, em
Jaraguá do Sul.

Schroeder I
A servidora municipal Melita Lindner Rubin responde
desde o dia 1 de abril pela Secretaria Municipal de
Saúde, Saneamento e Bem-Estar Social. Além da

confirmação do nome de Melita na pasta da Saúde,
o prefeito Gregório Tietz (PFL) estuda outras

alterações na equipe de governo.
Ainda segundo o prefeito, as secretarias de Obras, e

de Indústria e Comércio, que até pouco tempo
tinham Mário Zanella e Hilmar Hertel.

respectivamente, como responsáveis, ficarão, por
enquanto, sem a indicação de outros nomes. Tietz
disse que a intenção é concentrar algumas funções
no governo municipal para reduzir os gastos com

salários.

Schroeder II

A Prefeitura aguarda para o mês de junho a

liberação dos recursos do convênio realizado com o

governo do Estado, para a construção da cobertura

da quadra de esportes do Colégio Estadual Miguel
Couto. O convênio firmado é da ordem de RS 30 mil.

Guaramirim

Os presidentes da
Fecam, Antonio Carlos

Zimmermann (PMDB), e
dd Amvali, Orlando

Nogaroli. também
prefeito de Barra Velha

(PMDB), estiveram
quarta-feira (8) em

Florianópolis, discutindo
ações de- prevenção à

dengue.
Na terça-feira, os

secretários de Saúde des

municípios da

microrregião da Amvali,
estiveram reunidos em

Guaramirim, debatendo
sobre o mesmo assunto.

São José do Cerrito
A Fecam (Federação

Catarinense de

Associações de

Municípios) marcou poro
os dias 14 e 15 de abril. a

primeira reunião da nove

diretoria da federação,
com os secretários

executivos das entidades
filiadas. Será tratado

sobre a modernização da

federação e a

participação dos

prefeitos catarinenses nc

'Marcha a Brasília', que
está sendo organizada

pelo Movimento

Municipalista.
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" .. Bombeiros reftrorn cadáver
%"& que boiava no Itapocuzinho

)

r �-------I
I

CJ o trabalhador Renato Ribeiro, 35 anos, :
foi morto a golpes de faca e enxada no I
último domingo (5), no Município de Campo,
Alegre. Ele sobrevivia com a venda de

bananas numa barraquinha localizada no

quilômetro 90, da Rodovia SC-301 ,A polícia
suspeita de um amigo de Ribeiro, que está

sob investigação.

------------------�-----�--------
Falta de documentação dificultou a identificação do cadáver de um homem

de aproximadamente 50 anos, que foi sepultado como indigente

Jaraguá do Sul - A ) Portal. O homem esta- as pedras do rio. O

polícia não conseguiu
identificar o corpo de

'um homem de aproxi-
a rnadamente 50 anos,

retirado pelos Bom

beiros Voluntários na

terça-feira (7), do Rio

Itapocuzinho, e sepul
tado no dia seguinte

J como indigente. O

cadáver estava preso
à vegetação .do rlo.

quando tol localizado

por populares nas pro

dmtdodes da Ponte do

va vestido com uma ferimento ainda san

camisa estampada e grava, quando o cor

calça jeans e usava so- po foi retirado do 10-

patos, mas não porta- cal.

va nenhum documento. A delegada Jurema

Segundo os Bom- Wulf disse ter poucas
beiros Voluntários, o informações .sobre o

cadáver foi retirado fato e que providenci
da água às 13h40, e ou levantamento to-

CJ O delegado' de Porto União, César

Padilha, instaurou inquérito para apurar as

circunstâncias em que ocorreu o incêndio

que causou a morte das irmãs Cristiane, de

três anos, Crislaine, dois, e Jocelolne. um

ano. A tragédia ocorreu no início da

semana. Elas são filhas dos lavradores Luís

Maciel Soares de Lima e Simone Motta

Soores de Lima, que moram numa fezende I
no Interior do Município. A� meninas:
estavam sozinhas em casa quando o I
incêndio aconteceu. ' I
L � � �

o único ferimento

constatado foi um

corte na altura do

olho esquerdo, que
pode ter ocontecldo

num, choque contra

tográfico, que facili

taró na eventual
;

identificação do cor-

po. O sepultamento
ocorreu no Cemitério

da Vila Lenzi.

Rua: Procópio
Gomesde

Oliveira, 246 -

Centro

Jaraguá do

Sul- SC

Fone:371-0091

Infrações
gravíssimas - 7 pontos

- Parte 2-

Promoção,Especial
Viajar está cada vez mais fácil.

Tarifas especiais pára São Paulo em vôos específicos,
diariamente para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

JoinvilleJSãoPaulo
RO 137 - 12h30 - Boeing 737-200
SãoPaulo/Joinville

'

RG 136 - 15h15 - Boeing 737-200
Tarifas:
Joinville/São Paulo = R$ .112,18
São Paulo/Joinville = R$ 114,13

R$226,31

Desde 1975

Seguros Garcia
C,ORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
112 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcig;@netuno.com.br

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA
, \

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470
Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL
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Fundação promove passeios
para incentivar o ciclismo

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

Evento, reunindo mais de 100 estudantes, revelou sete novos atletas que
poderão integrar a equipe da cidade nos Joguinhos Abertos

Jaraguá do Sul - Mais de
uma centena de
estudontes participaram
do passeio ciclístico reali
zado no último sábado (4),
na Ilha da Figueira, O

passeio teve percurso de
dez quilômetros e fez parte
de uma série de eventos
que estão sendo promovi
dos pela FME (Fundação
Municipal de Esportes)
para incentivar o interesse

pelo esporte, Anterior
mente, foram realizados
passeios nas comunidades
de Nereu Ramos, Garibal
di e Barra do Rio Cerro, O

próximo está marcado

para acontecer no domin

go dia 19, no Centro,
O técnico Rogério Müller,

responsável pelo Ciclismo
na Fundação Municipal de
Esportes, disse que a in

tenção é difundir a im-

portónclc da modalida,de,
não só como opção de
atividade esportiva, mas

também como uma forma
de lazer, Ele também está
aproveitando os eventos

para descobrir novos talen
tos entre os estudantes, que
deverão ser aproveitados
nas equipes de ciclismo da
cidade,

"Só no passeio na Ilha
da Figueira, descobrimos
pelo menos sete alunos
que reúnem todas as

condições de se tornarem
atletas, Eles poderão ser

utilizados nos Joguinhos
Abertos, previstos para se

tembro, em Brusque",
Müller destacou tam

bém os benefícios do ciclis
mo para garantir melhores
condições- de saúde, Se

gundo ele, trata-se de
uma das práticas esporti
vas mais aconselhadas pe
los médicos, porque propi
cia benefícios diretos aos

sistemas respiratório e cir
culatório dos praticantes,

�cP ············"1
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Jeep Club de Jaraquá do SUl

Realizamos nesta terça-feira
(7) nossa reunião ordinária, quan
do foram discutidos diversos as

suntos referentes ao funciona
mento do nosso clube, Na opor
tunidade, foi lançado o 1 ° Jeep
Raid feminino de Jaraguá do Sul
(denominado Trilha das Mães),
que será realizado no dia

_
16 de

maio, onde as esposas jipeiras
farão mostra das habilidades
como'motorista,

Recebemos convite para o

10° Jeep Raid da Grande Flori
anópolis (Trilha dos 10 anos), nos
dias 17 e 18 de abril. Também re

cebemos convite do 4°Jeep Raid
Cidade de Urubici nos dias 24 e

25 de julho deste ano, que pro
mete muita neve,

Nosso amigo e também
jipeiro, Kleber Schulz, trouxe para
Jaraguá do Sul mais um troféu, o
� lugor na categoria Master Mo
tos, na cidade de Fraiburgo, Nos
sos parabéns,

O companheiro Sandro Les
smann está organizando um

./

róteiro poro o dia 18 de obnl
onde os jipes sairão de JarogU6
do Sul passando por Corupá,
São Bento do Sul, Rio Negrinho,
Volta Grande, Dona Emrna
chegando em Ibirama: contr;
ternizando na fazenda do oryj.
go Friedel Sacht,

Foi ainda nessa reunião
elaborada pelo diretor de T�
lhas, um calendário de saídas,
para levantamento de trilhas,
onde todos os sócios particf
porão,

Tivemos uma bela marisca
da regada a chope da Schin
cariai oferecida pelos amig�
Errai Henschel, que aniversariou
no dia 1 de abril, e o Valdereo
Kuchenbecker, que anteCipou
a comemoração do natalício
que acontece ainda esse mês,

A diretoria convoca, através
deste meio de comunicação,
uma reunião extraordinário
poro a próxima terça-feira (14),
sendo indispensável a pre
sença de todos os sócios,

ESTOFADOS MANNES

Vontade: passeio teve ampla adesão na Ilha da Figueira

.'

Mannes Ind. Com.

'Espumas e
Colchões Ltda.

Requinte o seu Bom Gosto

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




