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pá,
�, Olimpíada Folclórica Alernõ reunirá

30 grupos brasileiros e argentinosào
T�
'OI Mais de 30 grupos fol- Para amanhã, estão
0\
tief clóricos brasileiros e er- previstas as com-

gentinos estão sendo petições da 30 Olimpía
�if} aguardados para o 6° da Folclórica Alemã, às

Acampamento Folclóri- 14h45. Às 20 horas acon-
.

co e 30 Olimpíada Fol- tece o Laternenzug
clórico Alemã que (Desfile das lanternas),
acontece neste final de na Avenida Marechal

semana no Parque Mal- Deodoro da Fonseca.

wee. Os eventos, pro

'e.
movidos pela direção
do Parque Malwee e de
grupos folclóricos, ini

ciam-se hoje, a partir
das 15 horas.

A festa termina com

a realizaçãó de um

baile às 22 horas, no

Salão Botafogo, com
concursos de valsa e

polka. Página 13 Resgate: Grupo Folclórico Regenwalde (Armalwee), danças e traiesqermànicos

Prefeito presta contas
à As-sociação Comercial
o prefeito em exercício de

Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB),secretário licenciado de
Planejamento, esteve na Acijs
(AssociaçãoComercial e Indus-

trial de Jaraguá do Sul), na últi
ma segunda-feira (13),para pre
star contas das realizações da
administração no ano passado.

Num relate sintético, Pa-
Edson Junkes 'CP

sold apresentou os principais
dados referentes a 1997, re
lacionando receita, despe
sas e investimentos. Este últi

mo relacionado com o

número de habitantes.

Foram investidos RS 130,00

per copito na educação, RS
52,00 na saúde, RS 45,66 em

obra; RS 34,24 em sanea

mento básico; RS 14,30 na

agricultura; RS 13,02 em cul

tura e esportes e RS 9,82 na

- área social. Página 7

Café Colonial
Dia: 25 de abril

Horário: 16 horas
Local: RecreativaDuas Rodas

Promoção: Centro de
Cultura Alemã

ALIMENTOS

Tem sempre um

jeito de fazer
� melhor

Contas: Pasold apresenta balanço de 1997 àAcijs

", Fundíçóo
�.VITORIA

\ �

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
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Estacionar, um direito de todos
A cada direito' conquistado tem-se um dever

correspondente. Essa é a premissa básica e necessórlo
para qualquer comunidade que se dispõe a convlver
com o mínimo de respeito e de democracia.
Entretanto, o homem acostumou-se a buscar, às vezes
a qualquer custo, o direito a que ele acredita que

tenha sem se importar com a

contrapartida. É exatamente
isso que está acontecendo
em Jcroçuó do Sul em

relação ao estacionamento
rototlvo. Todos se julgam no

direito de exigí-Io, mas

poucos reconhecem o dever

de pagá-lo.
A potêmlco vem se

arrastando desde o início do'
ano passado, quando o

sistema foi implantado na

cidade. Criou-se uma onda
de protestos, beirando a

esterio de uns, produzindo
quase uma desobediência
civil, se se levar em

consideração que muitos motoristas colecionam
dezenas de notificações de multas pelo
estacionamento irregular. O clima de rebeldia chegou
ao Legislativo municipal por mais de uma vez sem que
fosse apresentado argumentos convincentes para
esclarecer a celeuma. Aliás, o caso vem sendo tratado
de forma parcial e pessoal, demonstrando um certo

quê de revanchismo.
Não se pode negar que a implantação do

estacionamento rotativo, se não resolveu, amenizou e

muito o tumultuado trãnsito no centro da cidade. As
críticas são partes do complicacfo jogo de xadrez que
arquitetos, urbanistas e afins vêm debatendo há anos.

Para julgar algo é preciso ver-lhe as conseqüências. É
preciso transportar-se para além do ato em sl. de

pagar o estacionamento ou ser multado. É preciso usar

de bom senso para analisar a situação com o mínimo
de consistência, pois é lá que as conseqüências se

fazem sentir.

Infelizmente a consciência anda sempre atrasada
em relação aos fatos. E a insistência em criticar a

empresa responsável pela Zona Azul revela o

despreparo de alguns para com as exigências da
modernidade. O mais exaltado é o vereador Corlonl
Pavanello, que vem batendo na Transitar desde o

início. Os argumentos do parlamentar oscilam entre a

rejeição das multas e a forma como 6 sistema rotativo
vem operando. Não é possível que Pavanello

desconheça o processo de licitação e' implantação
do estacionamento rotativo, feito no final do governo
Vasel.

As constantes queixas de Pavanello na tribuna da
Câmara revelam o lado irõnico da questão, prestes a

colher mais do que protestos. Como amarrar as pontas
de uma equação que parece resistir a todos os

exercícios da lógica política? O caso é simples, mas
muitos preferem complicá-lo, talvez por considerar

ínlusto a cobrança de RS 0,50 por hora. O que se faz

urgente é o equilíbrio emocional conjugado às

exigências do progresso. Referência obrigatória,
geralmente positiva, às vezes entusiástica. Então,
chega de nhenhenhérn e mãos à obra.

Carta do Leitor

"Felicidade" virtual e o engodo geral_ ...

A melhor maneira de
dominar pessoas é com

promessas de felicidade
E7m quaisquer de suas for
mas. É mais eficiente que
métodos de atemoriza

ção e sem os perigos de
resistência. Se ao temor

, pode alguém se opor, re
sistir e lutar, a felicidade,
contrariamente, sendo
uma aspiração geral, nin
guém questiona, ainda
que virtual.
Batizar coisas velhas

com palavras novas e cri
ar expressões sistematica
mente enganadoras são
métodos de dominação
infalíveis. Recordemo-nos
que na história mais re

cente do Brasil todos nos

engajamos por uma

"nove República" e "uma
nova Constituição", como
se meras palavras tives
sem o mágico poder
transformador. Em segui
da, o sonho de democra
cia estaria para se conso

lidar com um presidente
eleito pelo voto popular, e
esse, surgindo auriverde, é

* Elias Mattar Assad

eleito com vãs promessas
de liquidar os "marajás"
do serviço público, aos
nossos sentidos "único mal
naCional ... "

Expurgado, vem uma

moeda novo ("real" por
ironia) e, em seguida, o
discurso de um tal
"neoliberalismo". Debita
mos, agora, todo nosso

sacrifício a um suposto
"ajuste" por uma tam
bém sonhada política in
ternacional de "globali
zação". Observe-se aqui
que não se fala em

"globalizar" salários, e a

tal "competitividade", tão
propalada naquele dis
curso, 'refere-se, em ver

dade, ao "competidor"
que tiver maior ca

pacidade de fazer jejum ...

A felicidade nunca é
hoje! Segundo o Aurélio, o
termo' "virtual" significa:
"Que existe como facul
dade, porém sem exercí
cio ou efeito atuai ...

"

De
veríamos viver a verdade
do hoje, fosse qual fosse.
Ao menos, conscientes da

infelicidade, poderíamos
construir solidamente uma

felicidade futura. Iludidos,
jamais! Povo que semeia
ilusões, nada colhe ...

Ainda não compreendi
como pode a oitava eco
nomia do mundo ter moe
da quase tão forte quan
to as primeiras. Vivemos
uma contradição filosófi
co-Jdeológica de um

"capitalismo sem capital"
e de um "liberalismo sem

liberdade" . Superadas es

sas crises conceituais,
avançaremos.

Enfim, redesccbriremos
o Brasil quando redesco
brirmos a verdade. O me

lhor dia da sua vida deve
ria ser hoje, o melhor mo
mento, agora. O ontem
passou e o amanhã é
mera expectativa. O en

godo (hipnose coletiva?)
da "felicidade virtual" só
se equipara aos artigos
importados de efêmera
duração que adquirimos
por RS 1,99.

*Advogado

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para RtJa Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.
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Sasse quer lmpedírc instalação
do aterro alegando contaminação

\
---------------------------------

Pareceres anteriores do Ibama e da Fatma apontavam o local como impróprio
.

para a instalação do lixão

Massaranduba - O prefeito
Mário Sasse (PMDB) voltou a

criticar o projeto que prevê a

instalação de um aterro sani
tário na Vila Itoupava, em Blu
menau, divisa com o MunicípiO.
Ele insiste que o aterro poderá
contaminar o lençol freático e

as terras cultiváveis da cidade

prejudicando a economia e

comprometer a saúde da po
pulação. AComissão de Saúde
e Meio Ambiente da Assem
bléia Legislativa, promotora das
visitas e encontros, está dis
cutindo o caso e promete
apresentar uma solução.

"Estamos usando todos os

recursos disponíveis para im

pedir a instalação do aterro

naquele local. Não somos con
tra o projeto em sl. mas preo
cupados com a possibilidade
de contaminação. O aterro é
estadual, o-que vai permitir o
depósito de lixo de toda a

região, inclusive lixo hospitalar".
De acordo com Sasse, a

empresa responsável pelas
obras do aterro sanitário na di
visa com Massaranduba, a
Momento Engenharia, de Blu
menau, não garante o isola
mento da área em 100%, o que
tem levado a comunidade de
Massaranduba a protestar con
tra a instalação do lixão no lo
caI.O prefeito afirmou que téc
nicos da empresa identificaram
pelomenos outros quatro locais
para a instalação do aterro. No
próximo sábado (25), está mar
cada audiência pública, em
Florianópolis, para decidir o des
tino do aterro.

Na opinião do prefeito, a
liberação do local para a ins

talação do aterro foi feita

Edson Junke�ÇP_
"meio no escu

ro",já que,ante
riormente, o

Ibama (Instituto
Brasileiro de
Meio Ambiente)
e a Fatma

(Fundação do
Meio Ambiente)
deram pare
ceres contrários
à instalação do
aterro no local.
Sasse insiste em

dizer que o Mu
nicípio não é
contra o lixão,
mas faz questão
de ressaltar os

perigos de con

taminação tóxi
ca da região:
Ele garantiu que
vai tentar im

pedir a insta
lação do aterro Insatisfação: Sasse quer impedir o aterro

no local, recor
rendo, Sé preciso, ao governo
federal.

"Vamos lutar até o fim para
inviabilizar a instalação do ater
ro sanitário naquele local. O

Município vai exigir do Ibama
e da Fatma a responsabilidade
pela liberação. Inclusive, esta
mos encaminhando à Casan

(Companhia Catarinense de
Água e Saneamento) uma in

timação judicial para que se

responsabilize pelas possíveis
contaminações das nossas

águas e terras".
Massaranduba tem como

atividade econõmica principal
o cultivo e o beneficiamento
de arroz, sendo conhecida
como a capital do arroz. Para
Sasse, uma provável contami-

nação das águas e das terras
poderão comprometer a eco
nomia do Município, além da
saúde da população. "Esta
mos alertando para os perigos
da contaminação, mas não
estamos sendo ouvidos", disse.
Sasse chegou a questionar o
acordo feito para a instalação
do aterro sanitário, afirmando
que "tem gente grande por
trás".

Na manhã da última terça
feira (14), a Momento Enge
nharia foi notificada sobre
crime contra o meio ambi
ente por infringir dispositivos
legais. A Potíclo Ambiental

embargou 40 dos 180 mil
metros quadrados de área
destinada ao aterro.

Linha completa para seu escritório
* Móveis de madeira elou aço;
* Máquinas, calculadoras, etc.;
* Balanças eletrônicas;
* Bebedouros,
* Ventiladores...
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Jaraguá do Sul tem pouca vocação
turística, mas com pequenas melhorias no

Morro da Boa Vista poderemos atrair a

atenção de grandes empresas que têm
interesse em explorar turisticamente a

cidade.
O Jaraguá Clube de Vôo Livre não tem

pretensão em realizar projetos faraônicos,
uma vez que temos como prioridade o fator
acesso e segurança das pessoas que se

deslocam até o morro.

Todos os anos a cidade recebe, em média,
cinco mil pilotos do Brasil e do mundo, devido
a ótima posição geográfica das montanhas
e a hospitalidade dos jaraguaenses. Assim, o
Jaraguá Clube deVôo Livre se comprometeu
elaborar um anteprojeto para melhorar o

acesso, reformar os prédios das repetidoras,
fazer estacionamento e muros de proteção
no morro.

Márcio MUcke - Jaraguá do Sul

Os textos para esta coluna com críticas,

sugestões e reivindicações, devem conter no

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

sintetizados pelo jornal, observando a

essência. O jornal se reserva o direito de fazer

as correções ortográficas e gramaticais
necessárias. ,

As cartas devem ser assinadas e com o nome

completo do outor. endereço ou telefone

para contato. Os textos sem essas [ntorrnoçöes
não serão mais publicados.

As colaborações devem ser enviadas para:
Rua Walter Marquardt, 1. 180, Barra do Rio

Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19 ou pelo
telefax (047) 371-1919.

Neste 21 de abril,
Dia do Trabalhador

Metalúrgico, parabenizamos
a todos os metalúrgicos, que
representam a vanguarda da
luta operária brasileira
por melhores condições
de trabalho e salário .

SINDICATO DOS METALÚRGICOS

(iii i
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Udo Wagner aposta na reeleição
. e espera receber 20 mil votos

-----------_ ...--------------------

Deputado criticou o número "excessivo" de candidatos a deputado estadual
por Jaraguá do Sul e desdenhou a campanha pelo voto útil

Florianópolis - Apesar do diz
que-me-diz em torno da candi
datura do deputado estadual
Udo Wagner (PPB), o perlernen
tar demonstra muita confiança
na reeleição. Ele afirmou que es

tima conseguir 20 mil votos,
número suficiente para ser reelei
to. O deputado aposta no

desempenho do senador Espe
ridião Amin ao governo do Esta
do para "puxar" votos para a

legenda. Wagner criticou o

número "excessivo" de candida
tos a deputado estadual, o que
poderá inviabilizar as pretensões
dos partidos.

De acordo com ele, a cam
panha "Vote por Jaraguá do
Sul", do voto útil aos candida
tos da cidade, promovida pela
Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul)
nöo surtirá o efeito desejado,
já que as demais regiões farão
campanhas semelhantes. Na

opinião dele, o ideal seria os

partidos se reunirem para ava

liar o atual quadro e
o

buscar o
entendimento quanto ao

número de candidatos. Wag
ner disse estar disposto a abrir
mão da candidatura caso haja
um consenso "por Jaraguá do
Sul".

"Em eleições regionalizadas
as pretensões pessoais devem

ficar teoricamente em se

gundo plano. Será muito
difícil os candidatos da Am
vali, por exemplo, con

quistarem votos fora. As de
mais regiões vão promover
campanhas pelos seus can
didatos. Assim, corremos o

risco da região não eleger
ninguém" .

Sobre a divisão dos vo
tos, Wagner vai mais além
e diz que muitos candida
tos de outras regiões, pela
projeção estadual, têm
votos cativos na Amvali
(Associação dos Municí-.
pios do Vale do Itapocu),
o que contribuirá para a

não eleição dos candida
tos daqui. É o caso, por
exemplo, do deputado

'

___

Cesar Souza (PFL), que tem Aposta: Wagner espera 20mil votos
um programa na "Re'de
Barriga Verde". O deputado
afirmou desconhecer uma pes
quisa realizada no Município,
onde aparece com uma mar

gem mínima das intenções de
votos.

"Desconheço a pesquisa.
Foi feita por um instituto sério?
Pesquisa para mim tem de ser

oficial e independente, o res

to é especulação eleitoreira".
Sobre as possíveiS alianças,

Wagner disse que o PPB está

trabalhando para concretizar a

coligação com o PFL e o PSDB,
além de abrir canais de nego
ciações com o PTB e o PL. Caso
a coligação se formalize, o PFL

lança o candidato ao Senado,
neste caso o mais cotado é o

presidente nacional da legen
da, Jorge Bornhausen; o PSDB

apresenta o nome do vice

governador e o senador Espe
ridião Amin, do PPB, o candi
dato a governador.

Paulo Afonso volta atrás e
decide disputar reeleição
Florianópolis - O governa

dor Paulo Afonso Vieira

(PMOB) decidiu concorrer no

vamente ao Executivo esta
dual. O anúncio foi feito na

tarde da última segunda-feiro
(13), acirrando o disputo en

tre os peemedebistas que de
fendem a candidatura do ex

prefeito de Crlclúrno. Eduardo
Pinho Moreira, e simpatizantes
do projeto, de reeleição do

governador. O deputado Ivo
KonelL um dos coordenadores
da componho Pinho Moreira,
disse estar surpreso com a de-

o

cisão do governador.
"As declarações do gover-

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-347.1
Rua Wolfgang Weege, 748

Barra do Rio Cerro

nador nos pegou de surpresa, estaduais da legenda, disse que
principalmente depois de ter a decisão do governador cou
registrado a desistência por sou estranheza.
escrito. A maioria dos Na segunda-feira (14), foi
peemedebistas, neste rno- lançado o edital sobre a can

mento, está pendendo para o didatura de Eduardo Pinho
Eduardo Moreira". Moreira ao governo do Esta-

No final de janeiro, o gover- do, e convocando os filiados
nador Paulo Afonso, em carta- para a convenção ex

renúncia entregue ao presi-' traordinária marcada para o

dente estadual do partido, ' dia 2 de maio. O calendário
senador Casildo Maldaner, de- das convenções partidárias
sistiu de concorrer a reeleição. definido pelo TSE (Tribunal Su
Desde então, a cúpula do perior Eleitoral) é entre 10 e 30
PMDB vem apostando na can- de junho. Até lá, o partido de
didatura de Pinho Moreira. O verá decidir o nome do can

prefeito de Jolnvílle. Luiz Hen- didato para concorrer às
rique da Silveira, um dos líderes eleições de outubro.

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Cf!orfculfurtl
Cf!orfsél g&

'rl-
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695
371-8146

Rua Bernardo Dornbusch,2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

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

O deputado estadual Carlito Merss (PT), em cerimõnia
realizada em homenagem às vítimas do Regime Militar

(1964/85), lembrou a participação política da Arena na

sustentação da ditadura em nosso País.
No discurso, Merss fez um paralelo

entre a Arena, PPB e PFL.
"Devemos lembrar dos inimigos da -democracia que,
abrigados na Arena, davam suporte político aos

ditadores e que hoje posam de democratas".
Em tempo: PFL e PPB são descendentes do PDS, que por

sua vez originou-se da Arena.

Fim do sonho
Está cada vez mais difícil a
candidatura do deputado
federal Paulo Bauer (PFL)
ao governo do Estado.
A aliança PFL e PPB,
embora negada

insistentemente por Bauer,
está a um passo.

O presidente nacional do
PFL, ex-embaixador Jorge
Bornhausen, e o senador

Vilson Kleinübing estiveram
reunidos com o também
senador Esperidião Amin

(PPB), virtual candidato do

partido ao governo
estadual.

Falta somente um

documento oficial para
enterrar de vez as

pretensões de Bauer.

Enquanto isso ...

Sempre alerta
Já na outra ponta, o
deputado estadual Ivo

. Konell (PMOB), que
desponta como reeleito,

inicia as costuras

políticas poro garantir
vaga na Assembléia

Legislativa.
Entre correligionários e

simpatizantes, Konell

prefere os dois.
Na noite de ontem,
Konell reuniu para um

jantar a cúpula
dissidente do PPB e

"buscar apoio".
O teor da conversa não
foi revelado, mas sabe-
se que a intenção dos

ex-pepebistas é apostar
em Konell para evitar o

deputado Udo Wagner.

Cara-de-pau
Depois dos acordos feitos nos bastidores para que o

PMDB apoiasse o projeto de reeleição do presidente
Fernando Henrique, engajando-se na campanha, o

governador Paulo Afonso disse que o dia 31 de março
deve ficar registrado como um dia histórico e inédito

para o Estado. ,

Neste elo. Santa Catarina refinanciou a dívida,
reduzindo os juros de 25 para 13%, como disse o

governador.
"A partir de agora aumenta nossa capacidade de

investimento em novas obras e serviços".

Nonsense
As soluções encontradas

para pequenos
"problemas" às vezes são
o que existem de mais

absurdo.
O semáforo na Rua Walter

Marquardt. ao lado do

prédio da Prefeitura,
estava escondido atrás

de uma árvore.
Ao invés de deslocá-lo

um pouco para a

esquerda, a
administração decidiu
cortar a árvore. É
Impressionante.

Adiado
O 5° Encontro

Catarinense da Mulher'

Empresária, que estava
marcado para os dias

24 e 25 de abril.
acontecerá na primeira
quinzena de julho, no
mesmo período da 3°

Multifeira.
A Acijs informou que o

encontro coincidia com

a reunião da plenária
da Facisc (Federação

das Associações
Comerciais e Industriais
de Santa Catarina).

IADD/Makleêl
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.

NO"O Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f".i,a)\'�Rf,ÇO Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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.Convenção coletiva do vestuário
deve ser julgada pelo ministério

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

PREFEITO PRESTA CONTAS DE 1997 NA ACIJS
o prefeito em exercício, Irineu Pasold, apresentou na Acijs,
a prestação de contas do exercício de 1997, de forma
sintética, que registra os principais dados da
administração municipal em relação às receitas, as
despesas e os investimentos realizados no período. O
folder vai ser distribuído à população de Jaraguá do Sul,
junto com as faturas de consumo de ágUa do Sornce.
informou Irineu. Em relação à população oficial, a
municipalidade investiu RS 130,00 per copito na

educação, RS 52,59 na saúde, RS 45;66 em obras, RS 34,24
no fornecimento de água e esgoto sanitário, RS 19,41 na

compra de automóveis, veículos e equipamentos, RS
14,30 na agricultura, RS 13,02 em cultura e esporte e RS
9,82 na área da forníllo. criança/adolescente, portadores
de deficiências e dos excluídos do mercado de trabalho
e do acesso aos bens e serviços sociais essenciais.
O relatório mostra que o investimento na educação foi
de 33,54% e de 12,20% na saúde. Os gastos com pessoal,
incluído os encargos sociais, totalizaram 52,23% das
receitas. Entre caminhões, veículos e equipamentos,
foram 38 unidades adquiridas no ano passado. O prefeito
em exercício afirmou que a prestação de contas, nesta
forma, é uma maneira democrática de mostrar ao povo
tudo o que é arrecadado e onde vai o dinheiro que entra
nos cofres municipais. Segundo ele, o preféito Geraldo
Weminghaus, que se encontro em férias, fez questão de

.

que a Adjs fosse a primeira a tomar ciência do
documento.

TíTULOS ELEITORAIS SÃO TRANSFER!DOS NAS EMPRESAS
A Justiça Eleitoral está iniciando nas principais empresas
de Jaraguá do Sul, a transferência e inscrição de eleitores.
A iniciativa da parceria partiu da Acijs e encontrou
acolhida da juíza dra. Hildemar Meneguzzi de Carvalho
e um calendário foi estabelecido.As empresas indicaram
um funcionário para colaborar. O objetivo é fazer com

que os títulos eleitorais de colaboradores vindos de outras
cidades e regiões sejam transferidos a Jaraguá do Sul,
ampliando o colégio eleitoral. A expectativa é de que
ultrapasse as cinco mil transferências, segundo
levantamento preliminar realizado pelas empresas, a
pedido da Acijs.
Com a regularização dos documentos realizados nas

próprias empresas, alivia a carga nos cartórios eleitorais,
até porque, o prazo para inscrições e transferências
termina no dia 6 de maio. E para o dia 3 de maio, durante
atividade cultural, na Praça Ângelo Piazera, d Justiça
Eleitoral disponibilizará urnas eletrônicas, para votação
simulada e treinamento do eleitor, que pela primeira vez

utilizará esse processo.

ACIJS PREPARA ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS
A Associação Comercial e Industrial marcou para o dia 7
de maio, às 19h30, no Clube Atlético BaependL palestra
com o economista Eduardo Gianete, da Universidade de
São Paulo. O tema da palestra será "Perspectivas da
economia brasileira a curto e médio prazo", atualíssimo,
oportunizando ao participante uma visão da economia na
ótica de um experiente profissional da área.Posteriormente,
um Jantar, por adesão, fecha o encontro de empresários, o
primeiro da gestão da atual diretoria da Acijs.

----------�----------------------
Pafrões e empregados não chegaram a um acordo na segunda rodada de

negociações, piso confinua no impasse

Jaraguá do Sul- A tercei
ra rodada de negociações
entre patrões e emprega
dos nas indústrias do ves

tuário será intermediado
por representantes do Mi
nistério do Trabalho. No se

gundo encontro entre as

partes, ocorrido na manhã
de ontem, na Acijs (Asso
ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), não
se fechou o acordo. O sindi
cato dos trabalhadores ad
mitiu reduzir o piso, mas não
abriu mão do reajuste inte

gral do INPC (índice Nacio
nal de Preços ao Consumi

dor), algo em torno de 4,7%.
Na primeira rodada, os

empresários propuseram
reduzir o piso normativo dos
trabalhadores em 47%, pas
sando dos atuais RS 330,00
para RS 175,00, o que não foi
aceito. Ontem, o sindicato

dos trabalhadores reivindicou dicada.

. piso admissional de RS 240,00, Caso as partes não
RS 10,00 a menos que o pago cheguem a um acordo du
atualmente, e salário norma- rante a terceira rodada de
tivodeRS315,00,4,54%menor negociações, marcada

que o atual, além do reajuste para a próxima quarta-feira
de 100% do INPC em duas (22), às 16 horas, na Acijs, o
vezes, mais manutenção da .

processo será encaminhado

convenção coletiva por dois ao TRT (Tribunal Regional do
anos. Trabalho), em Florianópolis,

O Sindicato Patronal fez a onde será julgado. Neste

contraproposta: reajuste período, os trabalhadores
zero, fim do salário admis- recebem o que está estabe
sional e redução de 44,54% lecido hoje. -

do solórlo normativo, pas- "Se alguém vai tirar as

sondo para RS 183,00. Com conquistas dos traba-
o fim do salário admissional, Ihadores, não seremos nós
o trabalhador, durante os 90 da comissão de nego
dias de experiência, rece- ciação. O trabalhador não
berá o que for acordado pode pagar essa conta

pela livre negociação, po- sozinho. Admitimos a

dendo receber salário míni- redução dos pisos, por isso,
rno. Os empresários alega- não podemos destruir toda
rom que as empresas não a convenção", reclamou o

têm como manter o piso e a presidente do sindicato dos

convenção coletiva reivin- trabalhadores, Gildo Alves.

Varig Cargo é premiada pela eficiência·
.

Porto Alegre - Pela

quarta vez consecutiva,
a Varig Cargo recebe o

Prêmio Global de
Comércio Exterior e

Transporte como a me

lhor transportadora
brasileira de carga
aérea nos quesitos qua
lidade, atendimento e

pontualidade. A premi
ação é resultado de
uma pesquise. realizada
pela Editora Update,
com transportadores
brasileiros.

A Varig Cargo é res

ponsável por 65% do
mercado doméstico,
ocupando o 24° lugar
no ranking da lata (In
ternational Air Transport
Association). Na Améri
ca Latina, a empresa é
a primeira colocada em

volume transportado,

trabalhando com a

mais completa malha
aérea.

Na opinião do diretor
da Varig Cargo, Carlos
Ebner, a premiação re

cebida "é o reconheci
mento dos investimen
tos para a e tlctêriclo
dos processos operacio-

nais, comerciais e de
. atendimento ao cli
ente. Ele informou que
a empresa está pro
movendo a moderniza
ção de todas as ope
rações. O objetivo é
atingir os mais elevados
níveis de agilidade, se

gurança e rapidez.

AUDITO�IA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul- SC
Fone/Fax: (047)

371-4509
371-5611 .

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL
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Governo concede reajustede 8%
e mínimo passa para R$ 130,00
---------------------------------

Anúncio foi feito na tarde de ontem, mas já repercutiu na Fecam, onde o

presidente afirmou que o novo valor pode comprometer as prefeituras

BrasOia - O ministro do
Trabalho, Edward
Amadeo, divulgou na tar
de de ontem o novo volor
do sotórlo mínimo - RS
130,00 - que entra em vi

gor a partir de 1 de maio.
O novo valor criou di

vergências entre sindi
calistas e prefeitos. Para o

presidente da Fecam

(Federação Catarinense
das Associações de Mu

nicípios), Antonio Carlos
Zimmermann, disse que o

mínimo de RS 130,00 terá
efeito decisivo sobre a ar

recadação, podendo
comprometer os investi
mentos das prefeituras.

Na opinião do econo

mista do Dieese (Departa
mento Intersindical de Es
tatística e Estudos Sócio
Econômicos), José Maurí
cio Soares, o reajuste
dado ao salário mínimo
não cumpre a promessa
de dobrar o valor do piso
em quatro anos, feita pelo
presidente Fernando Hen-

Edson Junkes/CP

rique Car
doso em ja
neiro de 1995.
Soares disse

que o valor
real do salário
mínimo de
veria ser de
RS 202,35!
para acom

panhar a in

flação do

período.
Desde a.

posse de
Fernando

Henrique Car
doso até hoje,
estimando-se

inflação de
0,5% em abril,
o INPC (ífldice Zimmermann: "PiSO limita investimentos"
Nacional de

Preços ao Consumidor)
acumulado é de 42,22%.
Soares afirmou que, se a

conta for feita a partir da
criação do Real, em julho
de 1994, o salário mínimo
deveria ser de RS 220,78. De
ocorço com ele, o gover-

no apenas dobrou o valor
nominal do salário, não ga
rantindo o mesmo poder
de compra.

FECAM - Zimmermann,
também prefeito pelo
PMDB em Guaramirim,

disse estar preocupado
com os efeitos do novo va
lor do salário mínimo na er

recadação. Na opinião
'dele, vai faltar dinheiro
para os investimentos. Ele
estima que 60% das prefei
turas do Estado não con

seguirão saldar em dia as

dívidas com fornecedores,
além de comprometer a
folha de pàgamento.

"A única solução para
que o problema financeiro
das prefeituras não se torne
incontornáveLéa legislação
desobrigar os administra
dores públicos a não pagar
o novo salário mínimo".

-------------------,
1 CJ A Prefeitura de Jaraguá do Sul expediu esta semana a ordem de serviço para a execução das 1
lobras de duplicação da Rua Joinville e do contorno viário, em Joroçuó do Sul, estimadas em RS 1
11.766.456,00, ,I
1
A=s= foi vencida pela empresa Cazamusa Construções Civis, de Curitiba,

1
1 CJ O Shopping Center Brelthoupt, que inicialmente teria 24,441 metros quadrados, deverá ser 1
1 acrescido 'de mais i 3,5 mil metros quadrados, 1
1 A infra-estrutura continua a mesma, com 38 lojas, hipermercado, cinemas, praça de alimentação, 1
1
restaurante e lojas de departamentos, 1

1 CJ A Petrobras não vai mais transferir a superintendência, sediado em São Francisco do Sul, para 1
1 Curitiba, 1
1 A diretoria da empresa se reuniu na quarta-feira (15) para deliberar a questão e decidiu manter o 1
L:scritório_:�S�t�Catarin� ...,.... _j

,ft,

Enio Padilha Filho

Me dá um tempol
As relações entre duas empresas podem ser comparadas

ao namoro de duas pessoas, Está sujeito a chuvas, trovoadas,
ciúmes, mal-entendidos e outros problemas, '

O sucesso de uma empresa está cada vez mais ligado à
copockíoce de estabelecer e administrar parcerias, Mas o
termo parceria tem sido usado de forma muito indiScriminada
e acaba com isso sendo vulgarizado, Assim como o "eu te
amo" dos namorados, O "eu te adoro", "não consigo viver
sem você", 'Frases que, muitas vezes, acabam sendo
desmentidas pelos gestos,

As atitudes (e não as palavras) constituem a verdadeira

linguagem'do ornor E no mundo dos negócios a coisa não

pode ser diferente, Não se pode forçar a barra e eleger à
condição de parceiro um fornecedor que não seja
estratégico, Que não seja, de verdade, parte do seu negócio,

Se alguém vende alguma mercadoria de consumo
ordinário ou presta um serviço demanutenção pura e simples.
E se esse fornecedor pode ser substituído a qualquer tempo,
sem causar danos, sem deixar saudades, não pense em

manter com ele uma parceria, Não é necessário, Não vale
a pena,

Parceria custa caro, Envolve disposição para perdas,
sacrifícios. Em uma parceria as duas partes precisam ser

beneficiadas, Os dois lados precisam se sentir ganhadores,
Isso significa que você precisa estar disposto a abrir mão de

algumas vantagens para viabilizar a relação,
Significa que você não pode praticar exercício de poder,

Não deve' impor sua maior ou menor importância, Não pode
ficar fazendo corpo mole ou sangue doce,

A outra parte precisa se sentir importante, Não pode ser

descartada na primeira ventania, Como a namorada que
diz "me dó um tempo. Você está me sufocando, Eu tenho
muitos problemas, Preciso ficar longe de você para poder
resolvê-los" ,

Se é verdade que a parceria existe, você precisa contar
com ela para tocar o seu negócio, Parceiros são pessoas (ou
empresas) com as quais você pode contar e a quem você
pode recorrerquando as coisasnão estão bem, Mas também
são empresas (ou pessoas) que devem saber que podem
contar com você, quando estiverem em dificuldades,

No meio de uma parceria malresolvida existe uma corda
esticada, O tempo, a distãncia, os mal-entendidos, as

oportunidades alternativas e a falta de comunicação são
elementos que irão, pouco a pouco, corroer essa ligação,

Um dia essa corda arrebenta e a parceria se acaba para
sempre. Se é que existiu, um dia.

Caixa posta/191 - 89.251-970 - Jaraguá do Su/- Fone: (047) !;J73-8620

* Curso demanequim e modelo
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

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

- .Jaraguá do Sul - SC

COMPRA-VENDE-TROCA

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60 - Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 371-3100

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercado Vitória)

Jaraguá do Sul - SC
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Pasold vai à Acijs prestar
contas de 1997 da Prefeitura
---------------------------------

Administração municipal está distribuindo folder's contendo os investimentos
durante todo o ano passado

Jaraguá do Sul - O

prefeito em exercício, Irlneu
Pasold (PSDB), secretário li
cenciado de Planejamento,
esteve na Acijs (Assocloçôo
COmerciai é Industrial de

Jaraguá do Sul), na última se

gunda-feira (13), para prestar
contas das realizações da ad
ministração no ano passado,
Num relato sintético, Pasold
apresentou os principais da
das referentes a 1997, rela
cionando receita, despesas
e ínvestlrnentos.

A administração vai distri
bulr folder's à população jun"'
to com as contas de água,
Neles estão relacionados os

investimentos por habitante,
Na educação - pré-escola,
primeiro grau e formação de
adultos - foram investidos RS
130,.00 per copito; na área
da saúde RS 52,.0.0; RS 45,66
em obra; RS 34,24 em sànea�

menta básico; RS 14,3.0 na

agricultura; na cultura e es

portes a Prefeitura investiu RS
13,.02; e na área social, envol
vendo família, criança, ado
lescente, portadores de defi
ciência, excluídos do merca

do de trabalho e do acesso

aos bens e serviços sociais e

assistenciais, RS 9,82,
A receita realizada pelo

Município em 1997 foi de RS
53,525,.0.0.0,0.0, contra uma

despesa de RS 51,242,000,.0.0,
apresentando superávit de
RS 2,283,.0.0.0,.0.0, As principais
fontes de receita foram: re

passe do ICMS (Imposto so

bre Circulação de Merca
dorias e Serviços), com RS
21,9 milhões; FPM (Fundo de

Participação cos Municípios),
com RS 3,5 milhões; IPTU .(Im
posto Predial e Territorial Ur

bano), com RS 2,5 milhões e

ISQN (Imposto Sobre

Qualquer Natureza), com RS
3,2 milhões,

De acordo com Pasold,
os cálculos foram feitos le
vando em conta a popu
lação oficial de Jaraguá do
Sul - 93,082 habitantes, Na

opinião dele, a prestação
de contas dessa forma é
"uma maneiro democrática
de mostrar ao povo tudo o

que foi arrecadado e onde
foi investido", O pre te lto
apresentou ainda as

aquisições em equipamen
tos, maquinários e veículos,
num investimento de RS 1,8
milhão, além de pagamen
to de dívidas do exercício
anterior, que chegou a RS
3,576,7.00,.00,

"O prefeito Geraldo Wer-'

ninghaus tez questão que a

Acijs fosse a primeira a tomar
ciência do documento sobre as

realizações do ano passado",

RELATaRia DE GOVERNO (em RS)
.

SAOOE .. 4.895.300,00

Receita orçada da Prefeitura. . .• . 50,000.000,00 .

Receita orçada de Fúndações e Fundos' .: 18.763.000,00

Rece.itas orçadas para 97 68.763.000,00

Receitas realizadas da Prefeitu.\! .... 42.058.000,00
Receita realizadas de Fundações e Fundos' .. 11.467.000,00

Receitas realizadas em 97. . . 53.525.000,00

Despesas realizadas da Prefeitura ....•...... 40.134.000,00
Despesas realizadas de Fundações e Fundos' .11.108.000,00

Oespesa� realizadas em 97. . . 51.242.000,00

• Exceto.fERJilSSEM e SAMAE

PRINCIPAIS FONHS DE RECEITA DA PREfEITURA/97 (em RS)

ICMS -lmposto sobre Circulação
de Mercadorias .. .... 21.918.000,bo

FPM; Fundo de Participação dos Municípios.. 3.504,000,00
.

ISQN -lmposto sobre Qualquer Natureza ..... 3.253.000,00

IPTU ·Imposto Predial e Territorial Urbano .. 2.549.000,00

IPVA ·Imposto de Propriedade sobre
Vercu!os Automotores.. . ... 1.785.000,00

IPI·lmposto sobre Produtos Industrializados . 1.680.000,00

RDA· Receita da Dívida Ativa .. ,.......... 1.019.000,00

Tlp· Taxa de Iluminação Pública 802.000,00

Taxas para Prestação de Serviços Urbanos 654,000,00

IGMS (Exportação): 559.000,00

IRRF· Transferências do IR Retido na Fonte .... 501.000,00

Multas de Trânsito 411.000,00

Receitas Diversas ",,'. . " 3.423',000,00

Total da Receita Realizada .. ..... 42.058.000,00

• Do orçamento geral do Municlpio, a

Gonstituição Federal determina que o

MU':liclpio deve gastar'
• Jaraguá do Sul gastou ........ .. .. ... .. .... 12,20%
� Foram realizados ..

.............. 10%

. ... BOB.5BO procedimentos
Pertazendo um total per capitã de ,.,8,68 procedimentos

� Foram transportados '" "'1 .", .• ",7,742 pacientes
Perfazendo uma média de . , , , " 20 pacientes/dia

08RAS .. 4.250.000,00

� Ruas asfaltadas ".""""",.",." .. ". 29 Ruas

perfazendo um total de 9.133 metros lineares

� A Prefeitura custeou.. ' , , , ... ", .. ".".,,58%

dos valores gastos com asfaltamento, além
da tubulação necessária à infra-estrutura

não incluída nos cálculos.
� Restauração de ruas com lajotas e

paraleleplpedos. . .' 77.746 m'
· Goleta de lixo (ao custo de R$ 36,00 pAon.) .16.033 Ton.
� Manutenção das ruas

(a um custo de R$ 36,79 p/Km) 14.465 Km .

� Roçamento e capinação química de ruas .. ' 2.599.673 m.

\ � Cargas de macadame utilizadas em

restauração de ruas, , '. .,.,.. 12.896 Cargas
� Produção tubos de diversas bitolas, , , '. 27,000 unid,
• Instalação tubos diversas bitolas 25.600 uníd.

PÁGAMENTO DA DlvfOA DO EXERClclO
ANTERtOR. , , •.•••••••••••••••. 3.576.700,00

MATERIAL DE CONSUMO .•••• , • , •• , , 1.895.000,00

PRINCIPAIS DESPESAS DA PREFEITURA (em RS)

EDUCAÇÃO .. 12.108.500,00

- Dos impostos arrecadados em receita

própria, a Constituição Federal determina

que omunlcíplo deve gastar ... , , , .. , " ",'.' .. , 25%

� Jaraguá do Sul gastou , ..... ,. , , •. " .

� Atendeu à.

� Custo médio anual'dos alunos do ensino

. .33,54%

.14.692 Alunos

Legislativovai promoverdia de combate à dengue
Jaraguá do Sul - Diante

do atual quadro da dengue
no Estado e da identificação
de 10 focos do mosquito
aedes cegypti no Município,
os vereadores decidiram
promover o dia de combate
à dengue, O objetivo é,
além de erradicar os focos
de desenvolvimento da lar':'
vo. conscientizar a popu
lação sobre os perigos da

doença e suas conseqüên
cias, com a distribuição de
material lnforrnotlvo.

Fundamental e Pré-Escolar ..... ... R$ BOO,OO pl Aluno
� Custo médio anual nos centros

l!1unicipai� de educação infantil .... , R$1.750,OO p/ Aluno
� Transporte escolar, . , , , . , , .. , , , , , , . 628 Alunos/dia

� Total Km/rodados/dia com transporte escolar" 744 Km/Dia

� Bolsas de estudo (à funcionários municipais,
alunes carentes, auxílio magistério e bolsa
trabalho do ensino médio) . . 453 bolsas

DESPESAS COM PESSOAL
(EXC�O EUUCAÇAO E So\OOE) .• ..7.413.000,00

� Das respectivas receitas correntes, a Constituição Federal
determina queo Municlpio deve gastar no máximo .. " 600/0

• Jaraguá do Sul gastou (incluso encargos speiais) .. 52,23%

O presidente da Cãmara
de Vereadores, Lio Tironi

(PTB), informou que a de
cisão em promover o dia de
combate à dengue foi inicia
tiva dos próprios ver-eàdores
"que têm-se mostrado preo
cupados com o crescente
número de focos e de pa
cientes vítimas do mosquito,
"O assunto, hoje, é uma pre
ocupação nacional. A in

tenção é alertar a popu
lação quente a prevenção
e forma de tratamento",

disse,

Hoje, a partir das 16 ho
ras, no Cãmara de Verea
dores, acontece reunião
poro o planejamento das

ações, O dia de combate à
dengue ainda não tem data
definida, Segundo o coorde
nador do grupo, vereador
Vicente Caropreso (PSDB),
em princípio, será realizado
um mutirão com O' partici
pação cornunltórlo para
tentar erradicar os focos e o
mosquito cedes aegypti,

PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA
Quantas vezes no nosso dia-o-dia ouvimos

alguém comentando que "fulano" usou de muita

psicologia em determinada situação?
Expressões como esta são cada vez mais
comuns, é como se cada pessoa tivesse a "sua

psicologia",
Usamos o termo psicologia, no nosso

cotidiano, para deSignar uma série de fatos,

Aquela mãe que consegue lidar com a birra do
filho no supermercado; o vendedor que
consegue encontrar o argumento adequado
para persuadir o cliente a comprar o seu

produto; o amigo que sabe ser um bom ouvinte
e dar conselhos: todos são considerados "meio

psicólogos" ,

Será essa a psicologia que chamamos de
ciência? Não, Falamos até agora de uma

psicologia proveniente de um conhecimento
restrito e superficial que as pessoas vão
acumulando no cotidiano através de suas

próprias vivências e que lhes possibilitam uma

observação dos problemas do ponto de vista

pslcolóqlco.
Podemos dizer que a partir da apreensão dos

acontecimentos da vida do homem foram
construindo-se conhecimentos sobre como os

seres humanos se comportam e interagem, E é
a esse conjunto de conhecimentos voltados

para a vida do ser humano e seus aspectos
psicológicos que chamamos de psicologia,
agora vista como ciência,

A partir da sua concepção científica, a

psicologia deixa de ser apenas um conjunto de
teorias poro tornar-se também uma profissão;
surgindo a figura do psicólogo como o

profissional responsável por tornar aplicáveis na

prática os conhecimentos da clê nclo

psicológica, Essa prática, que no início ficava

quase que restrtto aos consultórios privados,
hoje, vem conquistando novos espaços de

atuação, Atualmente o psicólogo pode atuar
em empresas, fazendo recrutamento e seleção,
acompanhamento e suporte para os

funcionários, mediação nas relações entre

empregador-empregado dentre muitas outras
coisas, Em escolas, auxiliando na elaboração de
currículos, orientando pais, professores e olunos
nas questões psicológicas que interferem no

processo de aprendizagem, Em hospitais,
atendendo paci'entes, dando suporte e

orientação à equipe, a fim de promover a

humanização do atendimento e a saúde mental
das pessoas que têm a doença como uma

vivência cotidiana, Em consultórios, realizando
diagnósticos psiCOlógicos e psicoterapia de

crianças, adolescentes e adultos; além de estar
realizando cada vez mais trabalhos específicos
corno: atendimento à aids, psicoterapia com

casais e famílias, psicologia aplicada ao trânsito,
ao marketing e ao esporte, somente para dar
alguns exemplos,

.

Definitivamente saímos de uma concepção
mística e mágica da psicologia para reconhecê
Ia como uma ciência voltada para o estudo e o

desenvolvimento do ser humano nas reloçöes
que estabelece consigo e com o meio onde
interage,
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A MELHOR CER�A DOBRASIL

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

Fones: 371-9954 - 371-1271 - Fax: 371-9011

Rua: Reinoldo Rau, 414 - Centro Jaraguá do Sul - SC
------------------- - - ---------

�·�7�
Médico

Diagnóstico -

Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

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

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

Posto Leodato
Ribeiro

Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

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

CJJr. 9lcyr 91ideki :Rodrigues da ai/va

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. vIIa/demiro Mazurechen� 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Su/- SC

Da nova geração, Bianca Cristina Deretti
aniversaria domingo (19). Parabéns dos

familiares e do noivo Humberto

NAPRAÇA
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promove
domingo (19), a partir das 19 horas, Música na

Praça com a Banda New York, de Londrina (PR).
A �anda é conhecida da galera da cidade e traz um

repertório bastante variado. Haverá brindes e

refrigerantes da Schincariol, patrocinadora do
evento.

Edileusa Maura

Piccoli, filha de
Arcelino e Anita

Spézia Piccoli, colou
grau em Ciências
Econômicas pela
Universidade Fed
eral do Paraná,
quarta-feira (15), no
Teatro Ópera de
Arame. O baile de

formatura será
amanhã (18), no
Clube 21 de Abril,
em Curitiba

O
contabilista

Lauro
Stoinski

aniversaria

amanhã

(18).
Cumprimentos

dosMônica Reblin comemorou idade
nova ontem (16). Parabéns da irmã
Iuri e da mãe Nadir

PRATO TÍPICO
A Sociedade Paraná (Barra do Ribeirão Grande) de
Nereu Ramos, promove amanhã (18), a partir das
20 horas, Jantar Dançante Típico Ilaliano. Será

servida a deliciosa comida italiana elaborada pelas
cozinheiras da sociedade, regada a vinho. Após O

jantar, baile com animação do Musical Os Verticais.
'

Ingresso para o jantar e baile a R$ 7,00 por pessoa.

ANIVERSÁRIOS

familiares e

amigos

Aniversariou no último dia oito deste mês Eliana de Oliveira.

Guilherme Lemke completou 12 anos no dia II. Franciele Stein
trocou de idade no dia 13. Driele Ferreira comemorou aniversário
ontem (16). Os gêmeos Regis eMarciani Hornburg completaram
15 anos ontem (16). Hoje (17), Alcir Pradi aniversaria. ReJinde

r----------------------------, Mahnke Marschall aniversaria

domingo (19). Segunda-feira
(20), Dilan Neckel completamas
um ano de vida. Quarta-feira (22)
comemora idade nova Zilda I. O.

Guenther. Dia 23,Mayra Lizziare
Reiser troca de idade. Magrid
Getelina aniversaria no dia 27.

Laboratório Santa
Helena Ltda."

�a5ttr �rans'glouQI
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas, hormônios

e microbiologia
Parabéns.

Cj)r. 9Imílchar 8unkes e

Cj)rtJ, 9r1agda 91elena Cferrazza
/ " LABORATÓRIO

r J; -:' SANTA HELENA
Participante do Programa Nacional de

Controle de Qualidade

,�-�-;-·�-:��-8-
..

-:;---�=\=='=1='_
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"V02eSDivina II

cantam eencantam
Na Semana de Páscoa, muitas pessoas de nossa

comunidade puderam acompanhar as apresentações'
do Coral "Vozes Divina".

Os pequenos cantores além de se apresentarem
no colégio estiveram levando alegria ao Banco do

Brasil, Besc, Caixa Econômica Federal, Bradesco e

também para o São José e Lar das Flores.
Formar um Coral Infantil, com crianças de 2 a 6

anos, foi a maneira que o Colégio Divina Providência
encontrou para trabalhar amúsica dentro da escola.

Desde muito cedo os alunos entram em contato com

vários instrumentos, sons e melodias, e ainda resgatam
! canções populares e folclóricas pormuitos esquecidas.

"Vozes Divina" é composto por 65 crianças e as

músicas apresentadas lembraram esta data tão

importante que é a Páscoa, num ritmo animado e

contagiante.
O objetivo das apresentações, além de divulgar o

belo trabalho desenvolvido no colégio, foi
proporcionar às pessoas momentos de paz, alegria e

descontração, recordando a todos que a Páscoa é um
momento todo especial para iniciarmos uma vida

nova, juntamente com Cristo Ressuscitado.

CENTENÁRIO DE MORTE DE CRUZ E SOUSA

Itaocara e o poeta
\

simbolista

y . �-"

o Estado denominou o Palácio Rosado de Cruz e Sousa, ocupadopormuitos governadores,
hoje transformado em museu e sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina

Causou-nos imensa alegria ver
em "Letras Itaocarenses", da

edição n" 105, de março do corrente '

ano, um alentado trabalho, da
acadêmicaElly Regal, daAcademia
Itaocarense de Letras, da qual nos
honramos fazer parte, mesmo que
em longínquas distâncias,
homenageando o catarinense Cruz
e Sousa, pela, passagem do
centenário de morte.

,Pedimos licença para
transcrever alguns tópicos da,
excelente peça: "No solo

itaocarense, semeei a esperança
viva, na alegria de somar com

eminentes idealistas, no

recrudescimento cultural.
Esta semente' jorrou, floresceu,

fecundou estrelas na comunhão do
infinito azular de tão aprazível cidade,

.
por ocasião da solenidade de

comemoração do vintenário da
Academia ltaocarense de Letras, sob
o comando de Sebastião Kleber da
Rocha Leite, o qual perpetuou novos
imortais, "Acadêmicos Ad

Honorem", incluindo,
generosamente meu nome,

Enquanto acadêmica da

Academia Guanabarina de Letras,
da Academia Friburguense de

Letras, na primeira, representante
do cantor de "Primaveras"
Casimiro de Abreu; na segunda, do
poeta-Itaocarense de harpa lírica
José Navega, sinto-me honrada em
ser parte integrante desta
academia de poder propulsor,
impregnada de vivência literária,
que na sua simplicidade e união,

.

vem enriquecendo os valores
culturais do nosso amado Brasil.

Abro meu coração em segredo,
absorvendo este momento

histórico, do Centenário de Morte

do poeta, Cruz e Sousa, patrono
da cadeira n'' 16, da conhecida
internacionalmente Academia
Itaocarense de Letras.

João da Cruz e Sousa, (Cruz e

Sousa), poeta do movimento

simbolista, que irrompeu da

inquietação desencadeada no País

pela revolução de 1893. Este

movimento revolucionário deixou
marcas de sangrentos episódios,
infiltrando de melancolia a alma de

jovens dos Estados de Santa
Catarina e Paraná, O clima frio e as

brumas hibernais desses lugares
favoreceram a condensação do
movimento renovador da nossa

poesia. O fator cultural concretizou
se no Brasil com a chegada de livros
de poemas de simbolistas belgas e

franceses, por intermédio de
Medeiros e Albuquerque, João
Itiberê da Cunha e outros nomes de
tão grande importância na histórica
simbolfstica,

Cruz e Sousa nasceu em 21 de
novembro de 1861. Filho de

escravos, criado e educado por
senhores brancos, sem progênie,
e generosos, marechal-de-Campo
Guilherme Xavier e a esposa. O
casal deu ao filho descendente de
escravos uma esmerada educação.
O moço de enorme sapiência
socrática, transformou o viver e

tornou-se um dos mais eminentes
cantores líricos da problemática
que se encerra no ser... negro.

Numerosos são os poemas do

notável poeta, nos quais
observamos o ideal da

transmutação do amargor da

negritude.

Seus restos mortais foram
trazidos fora do esquife, para o Rio,
num vagão de cavalos, tendo um

enterro condigno, a expensas de
José do Patrocínio,

-

O vento, enfeitiçado nos

letrados raios do ouro do poeta
simbolista, cintila como a chuva ao

chorar a perfumada saudade ... de
um homem, cujo sonho, consolo
infinito e profundo tormento,

representou, com maestria, o!
orquestrado viver doloroso.

1RIUNF0 SUPREMO

Quem anda pelas lágrimas
perdido,

Sonâmbulo dos trágicos
flagelos,

É que deixou para sempre
esquecido

O mundo e os fúteis ouropéis
mais belos!

Équemficou domundo redimido,
Expurgado dos vícios mais

singelos'
.

E disse a tudo o adeus indefinido
E desprendeu-se dos carnais

anelos!
Os catarinenses sentem-se

orgulhosos pela lembrança dessa

oportuna homenagem.
Cumprimentos à acadêmicaElly

Regal e à Academia Itaocarense de
Letras. (EVS)Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória-

. "A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Bario de ltapocu
Há 8 anos

- Em 1990, acontecia em Florianópolis uma grande homenagem ao,

gerente-geral da Varig, em Santa Catarina, na pessoa do' dedicado'
blumenauense Alfons Schneider. A comemoração realizava-se nos salões
de festa do, elegante Restaurante Cabanas, na saída para o, Balneário da
Joaquina, O jantar dançante era promovido pelo' colega daVarig, Gilson
düs Santos, jaraguaense que muito, tempo trabalhou no escritório' de A

Comercial, onde funcionava a agência da Varig de Jaraguá do' Sul e

região'. Era a festa de despedida de Schneider, marcada de muita emoção
pelos 38 anos de serviços prestados àquela organização, Para dar aquele
toque, Gilsün dos Santos e a esposa Jurema Gonzaga contratavam uma

banda típica, enquanto, os diretores da Varig presenteavam Schneider
com uma maquete de avião' da empresa transportadora. Noutra foto o,

detalhe do' proprietário do' Cabanas Romualdo Zenoni, Schneider e a esposa
Valmira Struve, Gilson e Jurema Gonzaga düs Santos com a filhinha

Mayara. O casal Eugênio' (Brunhilde) Schmöckel, recebia buquê pelos
40 anos de Varig em Jaraguá do' Sul.

Há 6 anos

.

- Em 1992, a empresajaraguaense, Organização'Contábil "A Comercial",
estava assumindo, a Varig/Cargas também de Joinville, que já atuava há
mais de 40 anos em parceria com a Varig de Jaraguá do', Sul e região',
pelo' büm trabalho - graças a um plano' de reestruturação' desta empresa
de aviação' civil que está terceirizando seus serviços paraminimizar custos,
A Varig/Rio Sul implantava mais uma inovação no sistema de trabalho'
de aviação' civil no, Sul do' País. Dizia Roberto Leandrini que o,

agenciamento por terceiros é bastante criterioso. Assumia a gerência
administrativa em Joinville, o, sr. Francisco' Alves.

. '

\ Há 4 anos

- Em 1994, o, BNDES lançava crédito, para tratar os dejetos de suínos,
liberando' financiamentos da ordem de US$ 100 milhões, nüs próximos
anos. Os recursos destinavam-se ao, equacionamento de graves problemas
ambientais gerados ao, longo düs anos por este tipo' de atividade, além de

permitir a expansão'da produção' de came suína e produção' de fertilizantes.
Na época, apenas 15% dos suinocultores tinham sistemas de tratamento,

de dejetos, o, que era considerado insignificante diante do' plantel de 2,5
milhões de cabeças existentes em Santa Catarina. Com isso', cerca de
85% das fontes.de água estão' contaminadas. Em nosso Estado', os dejetos
suínos lançados nos rios eram da ordem de 28 mil metros cúbicos por
dia. Lembrava-se que a produção de suínos era a maior do' País, com 3,5
milhões de cabeças, representando' 30% do' total nacional, garantindo'
150 mil empregos diretos no, Estado'. No Vale do' Itapocu a criação' de
porcos era comum,

Há 2 anos

- Em 1996, saía o, CORREIO DOS BAIRROS, que era encartado' na ed.
4.031, de 3/3, do' CORREIO DO POVO, que alcançava os bairros de Santa

Luzia, João Pessoa e Barra do' Rio Cerro" produzido pela Editüra
Jürnalística Estrela Flamígera Ltda., a cargo' de Jürge Carlüs Rüüs, cüm
üitü páginas.
- Na página düis trazia uma nüta de frei Álidü Rüsá üfm, que falava sübre
"O transporte dos duque&es". Falava de 1948 �té 1950, em que a linha
de Pacheco' üu Brustülim e 'de Carlos Cecatti e Pedro' Bértüli, cümpra�am
um Chevrolet de "nariz cümpridü", carroçaria de madeira, 27 assentüs de
sarrafmhüs e o, pürta-mala na parte superiür, ünde eram cülocadüs üs produ-

'

, tüs agrícülas, galinhas, t{atü, pürcü e tudo' o, que o, passageiro' precisava
trocar na cidade. Até Jar guá levava hüra e meia. Mas tudo' era feito, cüm

I güstü, cümo quem hüje vi �a a São, Paulo'. Ein 1950 a passagem custava 700
i réis e, �m 1960, 10 hril 'is. Havia muitüs cülünos que achavam cara a

p�sag'1m, então, iama üu de biCicle� até Jaraguá.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (108) - APONTAMENTOS

No apagar do' ano, de 1976, entre os

formandos da Faculdade de Administração de

Empresas, da Fundação' Universitária da Região'
de Joinville - FURJ - concluía o, seu curso, o, jovem
Vigando Staats, filho' de Valentin Staats e a

esposaWanda, residentes na Barra do, Rio, Cerro"
com culto, e colação de grau na Catedral do,

Bispado', de Joinville, em que era paraninfo' o, ex
presidente da República, general Emílio'
GarrastazuMédici, e patrono, o, empresário' João
Hansen Neto.

Coestaduanos participavam de pesquisas
durante o, Centenário de Jaraguá do Sul. Um
deles foi o, padre Mário' Bonatti, colaborador do,
CP, "feliz e anônimo' nomeio' damultidão, no dia
25 de julho", diz o, festejado' sacerdote, fazia
pesquisas que ele divulgou em diversos meios

-

científicos de São, Paulo', o, resultado que realizou _

junto, com o, dr. Heye, da Alemanha, sobre a

situação' lingüística de Jaraguá do' Sul, onde não'

se tratava de bilingüismo, mas a população se

distribuía em três línguas, o, que .dava uma

configuração original,
Segundo' constatação, havia na cidade 59%

de descendentes alemães, 31% de descendentes
de italianos, distribuindo-se os restantes entre

portugueses, ,húngarüs, poloneses e outras

etnias menores.

Para os antropólogos havia um quadro muito,
interessante e, em termos Iingüísticos, a situação'
era igualmente interessante, o, que representava
uma vantagem cultural, pois cada língua traz

consigo um mundo diferente de conceitos e

valores. Havia ainda uma vantagem intelectual
consistindo em maior agilidade proporcionada
pelo' uso de mais de um modelo, Nas escolas, no
lugar do, inglês, tem opções, "desatrelando" a

nação' da dependência de um único' país
,

estrangeiro, .

Em nações como a Suíça e a Bélgica o,

bilingüismo é aceito, e defendido, por adequada

política administrativa. Nessa conceituação
entrava bem o, Bairro' do' Rio, Cerro', pela rica
mistura das descendências de nações
predominantes,

Concluía padre Mário, Bonatti: "O que aqui se
diz com relação' às duas línguas mais faladas na

regiãode Jaraguá do' Sul, ém São, Paulo' vale para
o, japonês, por exemplo'. Sentir-se-á aos poucos a

influência alemã, italiana, japonesa, com a

seqüência de valores que lhe são' característicos,
como a dedicação' ao, trabalho', a tenacidade em

perseguir os objetivos propostos".
Em data de 20-2-1977 as Irmãs Catequistas

Franciscanas de Barra do' Rio, Cerro, comemoravam
os 25 anos de chegada, acontecida a 11-2-1952,
quando' as primeiras irmãs Sofia Olesky, Ida
Vicenzi e Fede Tonoli aqui se instalaram a convite
do' povo, e a contribuição, na época, das
autoridades eclesiásticas e civis. Foi organizador
da recepção' das irmãs o, padre Sílvio, Satler, com
primeira residência na propriedade de Henrique
Piazera até a conclusão da atual casa, tendo, por
finalidade o, atendimento, à catequese através do

magistério'. Com a chegada das catequistas, em
1952, a Escola Estadual da Barra do, Rio, Cerro, era
transformada em Escolas Reunidas Prof. José
Duarte Magalhães. Em 1968, seguiu-se o

funcionamento do Ginásio' Normal "Padre Aloisio

Boeing", anexo, às Escolas Reunidas e depois em
Escola Básica, em 1970. As irmãs colaboraram na

criação' do' Jardim de Infância "Marieta Satler
Rubini". Irmãs que prestavam serviços na Barra:

Sofia Olesky, Ida Vicenzi, Fede Tonoli, Verônica
Scotini, PaulaOening, BelarminaGirardi, Angelina
Squisatto, Ad Avosani, Alma Sperandio, Rita
Campregher, Edite Tomelin, HildaMoratelli, Rüsa
Schorc, GeraldinaRover, Olga Ferreira, Augusta
Gilli, Amélia Zanella, Tereza Boaretto, P�trünilha
de Oliveira, Inês Lazarini, Santina Kestring, Maria
C. Rover, T. Pacheco', Panini e Ana Buzzi.

Fritz von Iaraguâ - 4-98.

Estafotofoifeita em 4·4.98, quemostra umapequeníssima construção,perdendo.se no matagal
à beira da Rodovia Wolfgang Weege, no começo de Rio Cérro II, logo após a Estrada Alma.

Apa�entemente insignificante. Mas nos anos1970·1973foifundamental na administração Mayer·
Schmöckel, quando no exercício do cargo o último, 'foi inaugurada uma estação abaixadora,
para assegurar o fornecimento regular de energia elétrica para as indústrias que ali estavam

instaladas, hoje prósperas. Neste capítulo, em 1976, o padre Bonatti falava de cultura e de

línguas. Ainda a formatura de Vigando Staats, as irmãs catequistas estabelecidas na Barra do
Rio Cerro e,jinalmente, umprato extremamente interessantepara um estudo antropológico que
ainda falta ser feito
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lharpara umafoto,
como a primeira,
lembrando-se que é

uma cidade que hoje já
não existe mais (dela quase
nada resta!), é transportar-se
no tempo, é voarpara o

passado, dando asas à

imaginação. Como seria a

vida nesta cidade? Como seria

o dia-a-dia das pessoas que
nela viviam? Será que também

já eram levadas pelo ritmo
frenético das máquinas e

apitos das indústrias e pela
disparada louca dos

automôveis nos semáforos?
Olhando, então, para a

segunda foto encontramos

uma resposta. O labor, com

certeza, era árduo, mas o

ronco nervoso das máquinas
ainda não perturbava o

trabalho sossegado, que
homens, auxiliados muitas
vezes por animais, realizavam.
A água mansa do rio só se

agitava em pequenas ondas

quando o braço forte do

homem, com a pá, depositava
materialpara construir a

ponte que o transporia.

1ft;onltru çii;/::ff���"ponte. N�'t
;;;caminhões;".:as" carroças, p
'�í;6umanafazíªm (J trabalho

• cO:inhas
JlJerhm
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim - SC
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COMEMORAÇÃO
As Bodas de Safira deLindolfo (Doracy)Braun

No domingo de Páscoa (12/4), no Grêmio
Recreativo eEsportivo Dalmar, realizou-seum
festivo almoço comemorativo da passagem, no
dia 11, do 45° ano decasamento do distinto casal,
e foi motivo de muitos cumprimentos pelo
alcance de sua Boda de Safira, e pelo
aniversário da sra. Doracy, no dia 12.

Outrossim, a mãe de Doracy e sogra de

Lindolfo, coincidentemente, no dia 19,
completará o seu 93° ano de existência, a sra.

FERJ
Curso de Tecnologiq

empenho, oscurso

. logia em Mecânica, quy
,

aula inaugural no díli' 16'
ministrada

Gertrudes BIosfeld Ober, fez questão de mencionar o fato,
ao mesmo tempo que afirma que lê regularmente o jornal
e reclama quando não lhe passam o CORREIO DO POVO

que ela tanto gosta de ler.

Dado o fato de três importantes datas, fizemos as fotos

parademonstraro triplo fato, queaproveitamos a oportunidade
para reiterarmuitas felicidades ao casalLindolfo-Doracy, pelos
45 anos de casados, pelo aniversário da sra. Doracy e

pelo aniversário de dona Gertrudes BIosfeld Uber, pelos
seus 93 anos, com os votos que continue a ler o mais

antigo semanário de Santa Catarina, por muitos e muitos

anos, a ocorrer no próximo domingo.

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

371-1944/372-3363

AVANÇO PEDAGÓGICO

ColégioMarista São Luís
Realizou-se no dia 7 do mês

corrente, pela segunda vez no

Colégio São Luís, homenagens
cívicas, que têm por objetivo o

desenvolvimento da cidadania,
através do amor pátrio, espírito
artístico e comunitário.

A primeira homenagem realizada

no mês de março teve absoluto

sucesso, devendo doravante
realizar-se a cadamês do ano letivo.

A segunda homenagem cívica

foi denominada: "Abril, mês da

alegria pascal" e trouxe à cena temas
'escolhidos por professores e

alunos,com quadros que lembram
. a Semana Santa, homenagens à

imprensa, o problema indígena,

Gutenberg e o livro, as grandes
navegações de portugueses e es

panhóis, o alcoolismo e as drogas,
tudo o mais apresentado commuita

propriedade, de modo a permanecer
corno homenagem cívica e adver-

'

tência para os grandes males da
atual civilização.

Nesta segunda apresentação
mensal, o liastearnento do Pavilhão
Nacional coube ao diretor desse

jornal.
Cumprimentos ao colégio, aos

corpos docente e discente e o bom

gosto artístico desenvolvido.
Valeu! É fazendo que se

aprende, marcando para todo o

sempre.

COMEMORAÇÃO PASCAL

Famílias confraternizando
o bom tempo no domingo de Páscoa fez com que as pessoas

fossem comemorar a data de mais diferente do usual.
Assim é que, as famílias Conti e Steinmacher reuniram-se em

torno de umamesa, quandofoi feita esta foto quemostramuita

descontração daquele domingo, noGredal- Grêmio Recreativo
e EsportivoDalmar- velhos conhecidos do'CORREIODO POVO

e do diretor. Cumprimentos às famílias.

Do maternalao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Instituto Edac:acional

'

A EDUCAÇÃO COMPLETA EpiJ4ciqP6!fIqf4 676 - Fone3Ú..o202
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Janete C. Marcatto zvs

Inti Liceu completa 2 anos
tãomuito bemneste tmmento.

Mas a maioria dos casos sõo
acarretadospe/oestressedo dJa..a..dJa.
que vem através do medo, da inveja,
damim, da ambição de "um querer
engolir o outro"; isto émuito comum
nasempresas; desdeoaltoescalãoaté
omaisbaixo, cam tambémderltrodos
própriosrelacionamenJosfamiliarese
mmangas.Etodosestessentim!nk:As
c(etamaspessoasprofowJamente,oca
sionando depressãoprrfonda, doen
çasfisicas; sindranes, tristezas, etc.

.

Qual. op1'Óximopasso doInti
.

Liceu da J1da?
Jande-OpróxinvpassodoIm

será em direção de atendimmtosfet
toscomo doaçãtJ. Porque Iu@ o que
mredoa, nnJ4eriaIouespiriJUa/,mre

. terá Zvezesmaisdevolta:
Umotaropassoserá de Investir

forie na divulgação da filosofia do
.Ióga.

Comoprofessoraáeyoga, oque
vocêadra ÜIfJ0110111e que os abutas
aprendam através tIeIe?

Jande -ApáYminhafomzatura
e iniciação tia escola Yoga Vedanta
Center, emFt. Lauderdde, quejlcana
F1órida,EUA, commeuguru fog/Harl
esua esposal.eelaMata; passet real
menle a senttrmais intensamente os

henejlciosdoyoga, niJoapenasfisioa
mente, masocorrendoacadaprática,
UI1'K1maior expansão de consciência,
e é isto que achomuito importante e

tento passar para os alunos nasmi
nhasauJast1l1tlVésch./ifotKdiach)'Jga,
queénosapraamarcadaveztmlsdo
NafSOCriador.

Você acrescentou uma letra
dando uma terminaç40 a seu nome.
Qual o objetivo tkssa alteraçiio?

Janele - Segundo o estudo de
uma ciência exata, que é O estudo do
nome, foi acroseentado eskls letras
paramudarasintonia, visto quemeu
nome não estava stntarimdo com o

meu objetivo tIO todo.Esteestudoéfoi
toatravésdaCabala, ec:osItIn1a-sede
naninara isto. cabaIizarseumme.

História do centro é contada em entrevista com a fundadora, Janete C. Marcatto ZYS

OIm-Iiceuda� centrode
e.51Udo de temas espirituais, comple
tou tIO dia 16 de abrilseus dois anos
4e_pjslênçjaNadamelhorqueJanete
CiV.l:3:'.aDYs,jUndadomdo centro,
para contar sua história. A seguir, a
entrevista.

Comofoia concepçJIodoInti
Liceu da J1da?

Janele - Olnti - Liceuda J!ida
nasceu danecessidadede umespaço
paraminislmrasaulasde Yoga O lo
caideveriaserarejado, hamvnizado
e langedo bandbo.Eonome Inti, que
querdizer "sol"na Ifnguados incas,
foi-me passado durante a maior
vivência de mirlha vida, a trilha que
perrorri a pé durante cinco dias, na
viagemparaMachuPicdm, au1eehe
gueia4milmelrosde altura.

SaiJe.BequevocêjátrabalJunv.
compromoção de eventOIS voltados à
espirilluzlidtule. Como começou seu
interessepor esta área? Em que as

pecto elantIUlousua vida.?
Janele -Eujá trabalhava com

promoçõ» de eventos, masnão eram
todosvolladosàesptrlluaJidade.Meu
intereSYe se acemuoupara esta área,

justamente após a purlficação que
passei quandopercorrimeucanVtho
de Cuzco aMachuPtcchu.

Partindo desteponto, aminha
postura équemudouperanteavida, e
islol� com que você se sinta 1WiIo

hem, sempre.
Jarogu/l do Sul. é uma cidade

.

muitopreocupada com o traboUw, o
que 1IfIlitas vezes tlCfJIT'f!ta f!SIre&fe e
outros tipos de tlesartllOlÚlls espiritu
ais. Vocêpercebeu a n.ea!SSido.de de
criaç80 do Inti com essafina/iáade?

JtlII!!Ie - JaraguádoSulé uma
cidade maravilhosapara se viver, e
essassuuoçõesdeestresse edesarmo
masespirituais11UImcidade tãoprós
pera são aceitáveis, mas quantomais
dissoIvennos isto, me/Jvr.

Ejustamente, o Intt - liceu da
Mdafoi cnadocomessafinalidodede
qjudaraspessoasaaprendera cami
nhar com o lodo financeiro; menJal,
espiritual efamliarjuntos, enão se
parados, que é isso que nos traz de
pressão, iifelicidade, earesse.

. Quantaspessoas (aJunos).fre
quentamoInti-Liceu?QJIalaprojis..
slio que amaioria exerce?

aulas de
YOGA
As segundas, tnças, quartas e quintas Ucew �Á Vf'N,YF

. Noemv lrenv Engelke
- Terapia di Rtikt t Shiatsu - ToIÔ

MlRQIEJASaCII.DI· 311·1141
Estará attndtndo

dias 23, 24 i 25 di abril

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:
.

Tftulo: "O jardineiro que tinha fé" - Autora: Clarissa Pinkola

Estés, PhD.
"O jardineiro que tinha fé é a história de uma criança de coração

aberto, que cresceu ouvindo atentamente os velhos da sua terra,
para perpetuá-los como contadora capaz de cativar ouvintes e

leitoras de todas as idades com a magistral força da vida".

Título: "João de ferro" - Autor: Robert Bly
\João de ferro relata sobre a iniciação masculina e o papel do

mentor, resultado de dez anos de trabalho para descobrir as

verdades sobre a masculinidage que vai além da cultura popular".

Janete-AJunosde tunmsjixas
temos 88 pessoas. E de pessoasmm
atendimentos individuai.s, uma ,wdia
de 40 a50pessoas/mês.

A maioria deles são

professoresias), empresáriostas),
terapêutas, donas-de-casae advoga
dos.

Quais são os resultadas 0bti
das diantedaspessoasquefazemcon
su/toseaulIlsnoInti - Liceu?

Jande-Aspesoasvême dizem
abertamente, eagente tambémpassa
aperceberumamelhoraconsiderável
comoemcasosde depressõo; insônia,
pânico, etc.Etambémapessoa come
çaasen1irque estáprogredindo, está
saindo do lugar, que ela está apren
dendoaatrairreaJmenteoqueelaquer
paraasua vida.

OInti-LiceurfereceauJmpara
ftlf'ltlllÇÍlOdeprofl!S!lOl'eSlUISÓI'e4fem

queeJe...,?PoreJa!ltlp/o,"ptlIYJ
f017lUll' professores de yoga, reik�
slriotsu, etc Seníio, há algumprqeto
voltadopara isso?

Janete - OInJi, àsvezes, aferece
cursosparafOl71'KJfão deprofessores
nasáreas em que atua, masnamai0-
ria das vezes, náY temos intercâmbio
até tmemadonal, mmoutras escolas
e espaços voltados para esta área e

que possam fornecer cursos

diplomados. Parque a casa tempor
jllosqfia que você só deve atuar em
deterlninadaánm quando estiverde
vidamentehabilitadopara isto. E lo
dasaspe.NJaSque trabaDzamtlOlnJi
Liceu, estão dentro deste contexto.

Existem CQSOIS depessoas que
cura.ram-se de doençaspormeio de
consultDsno Inti - Liceu?

Janete - Existem até casru de
ameaça desuicIdio, Cl!iaspeS30ases-

IRENE ZELAK
GRAF/PEL Parapsicóloga (desenvoltle trabalho com

;nanlroterapia) sediada em Curitiba na Avenida
7 de Stlembro. 1924 • conj. 7

relefont: (041) 362.1648
• Limpeza energética de empresas

e lares, complementando a

harmonização com plantas e nores.
• Objetivo: reorganização do sistema de

energia humana (limpeza dos churas e aura).•
Auxílio à cura de depressões. estresse.

fobias. pesadelos. sistema' nervoso. dores
musculares. etc.

• INCLUSIVE TERAPIA DE �IDAS
PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI·Llcou da VldaYF· Tel.: 372-1141

LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Quintino Bocaiúva. 42 - Centro

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

ß,:;;,
TUDQ�PARA ctJNsrrwÇAo

372-1055
-------------------
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Face ãface com a lente da fotógràfa Fernanda L. de
Souza, Micheie Alquini, Ramon Schrauth e Anna Paula

Cavalcanti da Silva

MILTON
GUEDES

r:lr O balanço da canção Sonhos
de Uma Noite de Verão, um dos

grandes sucessos da última

temporada da estação mais quente
do ano, estará embalando a

juventude da região, logo mais à
noite (17), na Boate Notre Dame,
onde estará presente o cantor e

saxofonista Milton Guedes. Após
o show, a festa continua sob o

comando do DJ Marcelo Luís.

COLUMBIA
r::iif"" Mais uma opção noturna

está chegando na cidade.

Inaugura no sábado (18), a partir
das 23 horas, a Columbia
Danceteria. Dois ambientes
fazem 'parte da Casa, um próprio
par a

'

grandes bailes e outro

direcionado à danceteria (boate),
cada um com capacidade para
duas mil pessoas. O mais novo

point fica na Rua João Januário

Ayroso, 1616, no J araguá
Esquerdo, defronte ao Salão de
Festas Bompani. Para a badalada
noite de inauguração, os

proprietários (Júnior e Paulinho)
chamaram o DJ Júnior, de
Balneário Camboriú, e para
animar o baile, a Banda ElIos, de
Blumenau. Os ingressos poderão
ser adquiridos no local por R$
6,00 (homens) e R$ 4,00
(mulheres). Pra conferir!

CENTERRSOM

CD's - DlSCOS - FITAS

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

,

CAFE
CONFUSÃO [

,

FABRICA II
� Alteração na data de

inauguração do Café Confusão, em
Jaraguá do Sul. Os proprietários
marcaram para 8 de maio a primeira
promoçãó da Casa, já intitulada A

Festa do Café Contusão, Como já
havíamos antecipado na semana an

terior, será um barzinho dançante,
com capacidade para cerca de 500

pessoas, com espaço para
apresentação de bandas de garagem,
que funcionará num casarão de dois

pisos" localizado na Rua Max

Wilhelm, 604 - ao lado da antiga
fábrica de bebidas Max Wilhelm. Já
a Fábrica II (defronte ao Café

Confusão), pertencente aos mesmos

proprietários, deverá abrir somente
no final de maio ou nomês de junho.
A rapeize local está ansiosa!

/

Modelos. Os ingressos podem ser

adquiridos no Quick Dog Lanches,
Barão Video Locadora I e II e no

Cowboys Bar.

NEWYORk
� O palco da Praça Ângelo
Piazera recebe neste domingo (19),
a partir das 19 horas, a Banda New
York. O repertório é composto de

pagode, axé music e rock and roll.
Para deixar a noite mais agradável,
a Schincariol, patrocinadora oficial
do Música na Praça de 1998, estará
distribuindo vários brindes e

refrigerantes.

POP BAND
�

.

Responsável pela animação
musical de vários eventos aqui em
Jaraguá do Sul, a excelente Pop
Band, de Joinville, dá um show de

som e dança, na próxima segunda
feira (20), véspera de feriado, na
BoateNotre Dame. As duas loirinhas
vocalistas, Kênia e Dênia, prometem
deixar os marmanjos de queixo
caído, como já é de costume.

Ingressos antecipados a R$ 5,00, na
Benetton e JR Lavações.

RIO NEGRINHO
r:ir' Começou ontem (16), na já
famosa Fazenda Evaristo, o 18°
Rodeio de Rio Negrinho, uma

promoção do CTG Amor e Tradição.
É uma das maiores festas do gênero
do Sul do País. Além de uma

magnífica estrutura para camping, o
evento contará com supermercado,
lanchonete 24 horas, açougue,
restaurante, farmácia, sinal de
telefone móvel celular, lenha e

chuveiros quentes, além de bungee
jump e vôos panorâmicos de '.

helicóptero. Sete atrações musicais
estarão animando a xiruzada:
Rafael & Cristiano, Teixeirinha

� Dando seqüência às suas Filho, Dante Ramon Ledesma,

promoções rave party, o Hangar 21 Piazito Gaudério, Garotos de

sacode a moçada neste sábado (18), Ouro, Grupo Minuano e Os'

a partir das 23 horas, com a Festa Nativos. Para bem atender ao

do Ôba Ôba. Nesta noite estará público estimado de mais de 40mil

funcionando o esquema de ingresso pessoas, os organizadores contam

consumação. Cada ingresso dará com o apoio de 300 voluntários.

direito a quatro Bônus Bar, que por Como acontece em todo ano,

sua vez-dará direito a quatro drinks. muitos jaraguaenses estarão

A agitação tem o apoio da Wizard marcando presença nesta bela festa

Idiomas e da Cekat Agência de .. da tradição gaúcha.

HANGAR 21

QUICK
DOG

FESTILHA
� O pagode pede passagem e in

vade a 10" Festilha, em São Fran
cisco do Sul, neste sábado (18), com
a apresentação da Banda
Gerasamba.

ARTE
� Paracolecionadores e amantes da

arte em geral, a GaleriaMonserrat, no
3° piso do Shopping Mueller Joinville,
estará apresentando a partir do dia 23
.de abril, a exposição "Em Busca da

Memória", de Carlos Scliar. As 10
obras em gravura com técnica em

serigrafia datadas, numeradas e

assinadas, apresentam oRio deJaneiro
no anode 1874. Scliarnasceu em Santa
Maria (RS), em 1920. A partir de 1931

começa a colaborar nos cadernos

juvenis e infantis dos jornais Diários
de Notícias e Correio do Povo, assim
como na Revista do Globo de Porto

Alegre e no Jornal do Rio de Janeiro,
escrevendoe ilustrando poemas, contos
e novelas. Em 1940, é premiado coma
Medalha de Prata em Pintura na

Divisão de Arte Modema do Salão
Nacional de Belas Artes. Nos anos 50,
após ter participado da II Guerra

Mundial, na Im.lia, o artista se fixa em

Porto Alegre em busca de suas raízes.

Participa da criação do Clube de

Gravura, embrião que se espalhou pelo
País e até pelo exterior. Em 1956, no

Rio de Janeiro, é convidado por
Vinícius de Moraes como consultor
plástico de Orfeu da Conceição. Ern
1958, toma-se diretor de arte da
Revista Senhor, considerada urn
marco no setor editorial brasileiro,
A partir de 1960, passa a viver

.

exclusivamente como pintor.
,

MUSICA
,

CLASSICA
� A Coordenação d� Eventos do I

Teatro Carlos Gomes, de Blumenau,
informa da apresentação daVirtuosi
di Praga - Orquestra de Cordas,
marcada para a próxima quinta-feira
(23), a partir das 21 horas. Desdesua
criação, em 1976, Virtuosi di Praga
é constantemente convidada para
numerosas turnês pela Europa,
apresentando-se na Itália, Espanha,
Alemanha, Suíça, Grécia, Áustria,
França e Holanda. As apresentações
incluem grandes solistas e regentes
corno Vaclav Neuman, Justus Frantz,
Martin Sieghart, Placido Domingo,
entre outros. Ultimamente,
apresentaram-se em turnê pelo Japão
(1995), com Helmut Rilling e a

Gächringer Kantorei, e pela
Austrália (1997), com Hilary Griffith
e Albert Rosen, junto ao Coro de
Câmara de Praga. É a primeira vez

que a orquestra se apresenta na

América do Sul.lngressos: R$ 15,00
(balcão) e R$ 20,00 (platéia).

Milton Guedes coloca a galera pra dançar, hoje (17), 'fUI Notre Dame

DISQUE·LANCHE
371-5309 Fi.lmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Multas

Cadê o meu dinheiro?
Confira o que é feito com os impostos e taxas que você paga por ter um automóvel

Veja o que acontece (ou deveria acontecer) com as taxas e

contribuições que você paga:

o novo Código de Trânsito Brasileiro é claro: toda a receita das

multas deve ser aplicada em sinalização, conservação, engenharia
a de tráfego e fiscalização. De tudo o que for arrecadado mensalmente

com as infrações, 5% deve ser depositado pelas secretarias de

Fazenda dos estados em um fundo nacional destinado à segurança
e à educação no trânsito,' para financiar, entre outras coisas,
campanhas de esclarecimento. "Trata-se de uma letra morta da lei,
pois gastamos muito mais com estradas e vias públicas do que se

arrecada com o total das multas", diz Clóvis Panzarini, coordenador
de administração tributária de São Paulo.

, Licenciamento
�

para custear a emissão dos documentos. A taxa é recolhida a uma

conta geral pelas secretarias da Fazenda,
misturando-se a outras taxas e impostos.
Cada estado cobra o que quiser e isso causa

diferenças absurdas. Enquanto em Minas

Gerais o licenciamento é gratuito no Mato

Grosso cobram pelo certificado R$ 64,00.

o dinheiro pago para licenciar seu carro serve, pelo menos em teoria,

IPVA
o imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores (lPVA), serve para
recuperar ruas e estradas nas quais seu

carro vai trafegar, certo? Errado, por mais
absurdo que possa parecer. A

Constituição proíbe que o que for

arrecadado com impostos seja vinculado
a algum fim predeterminado. "Quando
existir esse vínculo, a contribuição deve

I

ser chamada de taxa, como o pedágio, que .é uma taxa de

conservação da via", explica o professor de Direito Tributário

da Universidade de São Paulo, Estevão Horvath. Por isso, o

dinheiro vai passar em um caixa comum. Assim, há um repasse'
para a utilização em outros fins. Ou seja: o trânsito paga, mas

não necessariamente leva.

Seguro
Obrigatório

'Pedágio's
o destino do dinheiro arrecadado depende de quem é o "dono" da

estrada. No caso das rodovias estaduais, tudo acaba indo para

conservação e reparos. Em São Paulo, por exemplo, 100% do

pedágio da estrada é empregado na mesma, de acordo com o

Departamento de Estradas de Rodagens (DER). Quando se trata de

uma rodovia privatizada, como a Dutra, uma parte do dinheiro vai

passar paramanutenção e outra é o lucro da empresa concessionária.

Além disso, 5% são destinados ao DNER, que repassa à Polícia

Rodoviária Federal para manutenção e compra de viaturas

Se você sofrer um acidente e precisar pagar
hospital, não hesite: use o seguro obrigatório.
Os R$ 49,20 que você pagou lhe dão direito
de gastar R$ 1.524,54, na rede particular de
saúde. E garantem R$ 5.081,79 no caso de

morte ou invalidez de parentes (motoristas ou
pedestres). Por lei, o acidentado ou parente
deve procurar qualquer seguradora, entregar
boletim de ocorrência e comprovação de

gastos hospitalares ou atestado de óbito para.
receber o dinheiro em quinze dias. Na prática,
é necessário brigar muito para achar uma

seguradora que queira atender o beneficiário
do seguro. (Fonte: Quatro Rodas)

. �" .
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Rua Barão do Rio Branco= Centro
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, JiI'.GLASS-SHOP
!f}!!�.PÁRA-BRISAS·

,

+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
... Recuperação de pára-brisas
+ Calafetação/polimentos
,: Espcdalizada cm pára-hrisas colados, com garantia de vedaçâo.

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

Fone: (047) 975-:2980

Fiat Elba 95/96, 4 Vende-se Gol1000, ano Vende-se Uno Ep, ano 96

portas, preta, 94, porR$ 7mil. Tratar: com 4 portas, porR$
direção hidráulica, 975-0688. 9.200,00. Tratar: 2662.
trio elétrico, aros, Compramos automóveis ---------_

som. R$ 10.500,00. acima do ano de 90 para Vende-se Gol CL 1.6,
Tratar: 371-6642. revenda. Contato pelo gasolina, ano 94
---------- telefone: 435-1723 ou verde metálico, por
Vende-se Corsa ano 964-7663 com Acácio. R$ 7 mil, Tratar:
95, ou troco por

----------

973-8901.

carro de menor Vende-se Chevette SLE/ ---------_

valor. Tratar pelo 88, super inteiro, com Vende-se Monza

telefone: 372-1864. manual, azul metálico, Clube, ano 94, bordá,
---------- por R$ 4.200,00. Tratar: 4 portas, gasolina,
Vende-se Gol 87 CL 372-3384 ou 975-1763. completo, impecável,
com opcionais, R$

----------

por R$ 8,5 mil + 9x

4.900,00. Tratar Vende-se PalioED, ano de R$ 493,00 ou

fone: 371-3255. 97, 2 portas, vermelho, R$ 12 mil quitado.
----------

com opcionais por Aceita troca, 372-

Vende-se CG Titan R$ 2 mil de entrada + 2178 com Nilcéia.

96, vermelha, valor financiamento. Contato: ----------
R$ 2.500,00. 371-1700 ou 3720298 Vende-se Fiat Uno S,

Tratar sr. Henrique com Patrícia. ano 88 por

Walter, 372-1125. ---------- R$ 4.000,00. Tratar:
---------- Vende-se Pampa GL, ano 371-4231.

Vende-se NX 350 94, gasolina, direção - - - - - _'_ - --

Sahara 96, hidráulica, trio elétrico, Vende-se Fusca, ano

vermelha, valor por R$ 6,2 mil de entrada 82, por R$ 2.200,00
R$ 4.800,00. + 5xde Rua Carlos Zerbin,
Tratar com sr. R$ 300,00 fixas. Contato: 121, Schroeder.

Henrique Walter, 372-0357. ----------

372-1125. ---------- Vende-se Passat, ano
---------- Vende-se Chevette SLG 82, gasolina,
Vende-se CBX 200 ano 88, super inteiro, em ótimo estado,

strada 97, vermelha, azul metálico, por R$ 2 mil,
valor R$ 4.000,00. R$ 4.200,00. Rua Bertha Weege,
Tratar: 372-1125. Tratar: 975-1763. emfrente ao n° 1402.

GIOMOTO,S
PEÇas EACESSORIIS

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

flODA IIIIM
':::::=====��-ryAuto Mecânica

Foi1e (047) 372 - 2791
Fone (047) 372 - 1029

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC Rua Olilio Domingos Brugnago, 643 - Vila Nom

[fd@fJdfbV@
371-9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho Okm
Ford K financiado bege 97
Titan vermelha 97
Blaser verde 96
Saara vermelha 96

Tempra Stile azul 95
Tipo completo bordô 95

Pampa branco 94
Sephia completo bordô 94
Logus prata 94
UnoELX azul 94
Escort Hobby vermelho 94

Voyage cinza 93
Escort XR3 completo Bordô 93

Omega completo bordô 93
Kadet verde 92
Kadet Cinza 92
Versales 4 portas prata 92
Goi CL branco 92
Pampa preta 92
Elba azul 91
Prêmio CSL bordô 91
Gol prata 91
Prêmio prata 89
Escort guia finan. bordô 88

Opala azul 88
Chevette prata 88
Escort L azul 88
CB 450 Tr azul 87
Fiorino verde 87
DelRey azul 87
Parati bege 86
Santana Quantum dourada 86
Uno branco 85
Chevette azul 85
Escort azul 84
Fusca cinza 83
Brasília branca 80

RlUa .... <»i ...vill� ...º 3573
F<» ...� (047) 37"-9822

,

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

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�����1�� ,

Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major .Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - ..Jarag .
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Classificados do . CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1998

'1. HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

115 - Casa em alvenaria com 260m2, 5 dorm. num terreno de 1.541m2 em

Schroeder.
APARTAMENTOS

Estudantesl Temos apàrtamentos para venda e locação em Curitiba
201 - Sobrado coml. em construção Vila Lalau - R$85.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. "Residencial Clarice Koch", 1 suite, 2 quartos
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00 - Quitado
204 - Apto. Edifício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de
ginástica, etc.
205 - Apto. Condomínio Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
206- Apto. Conc;lomínio Amizade 3 dorm. Entrada R$18.000,00 +

financiamento
207 - Apto. Pérola Negrã, Próx Beira Rio, 01 Suite + 02 dorm.
208 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - centro

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

CASAS
101 - Casa no centro, num terreno de 1.083m2 - R$ 120.000,00
102 - Casa com 270m2, num terreno de quase 2.000m2 - Centro
103 - Casa c/ ponto comercial em Corupá - R$ 90.000,00
104 - Casa com 580m2, num terreno de 2.698m2 - Ilha da Figueira
105 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suítes + 3
banheiros + churrasqueira e/lavabo, ótima localização localização, ideal
p/ clínica com área anexa de 516m2, com galpão de 270m2 - R$
240.000,00
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 próximo Colégio Giardini Lenzi.
110 - Casa em alvenaria c/270m2 - R$ 9d.000,00
1'11 - Casa em Guaramirim R$ 42.500,00.- negociável.
112 -Casas no Itapocuzinho - R$ 7.000,00 de entrada + parcelamento
113 - Casas de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquardt c/ quase 2.00m2 - R$
14.000,00
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo
Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m2 R$ 40.000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 morgos cl água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,00
308 - Terrenos com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro c/ um sobrado

antigo
309 - Lotes no Lot. "Camposapiero" - R$13.000,00 entr.. +20x de R$329,00
310 - Chácara no Morro do Jaraguá com 11.500m2 - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m2, pröx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x
de R$250,00
312 - Lote no Jardim Guilherme R$ 10.500,00 - negociável
313 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
314- Terreno c/688m2. BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim
315 - Chácara no.tnícío do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de
esporte, etc.
316 - Terreno no centro Rua Exp. Cabo Harry Hadlich c/ esquina Rua·
Guilherme Hering
317 - Fazenda no Rio Molha cl1.300.000m2 - R$320.000,OO clcasa, lagoa, gado, etc.
318 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/1.375m2 - R$20.000,00
319- Terreno com 1 0.000m2 na RuaWolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.
Fleischann
320 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
321 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo Grimm
- R$30.000,00

Vende-se terreno com

área de 25 mil m2,
próprio para

loteamento, próximo a

Malwee. Preço a

combinar. Contatos -

372-1267.

Vende-se casa mista no

centro de
. Massaranduba com 3

I

quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia e

banheiro, total 90m2 e

terreno com 532m2,
sometne R$ 18 mil.
Tratar 371-8246.

Vende-se casa em

alvenaria, com terreno

18x80, todo murado na

Rua Angelo Rubini, 110
próximo cozinha da

Ciluma, por R$
70.000,00 - a combinar.
Tratar no local com sr.

Ladislau.

Vende-se casa com

terreno em Corupá por
R$ 10 mil. Tratar pelo
telefone 371�0302 com

Jader ou 'José.

Vende-se sítio de 67

margas em Rio Cerro,
ou troco por casa.

Contato pelo
fone 372-3081 .

Vende-se casa mista, de
75m, com 3 quartos,

garage + meia água de

3 peças. Valor

R$17.000,00 aceito

carro até R$ 5.000,00.
Tratar: 371-5722, com

Amilton.

Vende-se terreno no

loteamento

Champanhagt por
R$ 24.000,00.

Tratar pelo telefone
975-0886.

322 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,00m2
323 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.000,00
324- Terreno com 880m2 com 670m2 de área construída, Rua Emílio
Stein, aceita casa no negócio
325 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062,1 Om2 com 2 casas R$ - R$
45.000,00
326 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado de
alvenaria

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

ASSISTÊNCIA JURíDICA E PONTUALIDADE NOS
PAGAMENTOS, PROCURE·NOSI

401 - Casa bem localizada de esquina, com estacionamento, ótimo
ponto comercial, ideal para clínica.
402 - Casa de alvenaria com 3 dormitórios com churrasqueiras,
garagem, etc., nas proximidades da escola Giardini Lenzi
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
404 - Apartamentos com 3 e 2 dormitórios e salas comerciais no

calçadão
405 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer próx, Comercial Rau R$ 135,00
407 - Sala com. Rua preso Juscetíno, Edil. Ana Isabel, centro, c/45m2
408 - Sala cornl. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na -Rua Jorge
Czerniewicz
409 - Sala cornl. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
41. O - Sala comercial com 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro
da Fonseca
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 de madeira com 3 dormitórios - próximo a WEG L
414 - Apartamento Ed. Florença frente para o calçadão com 2
dormitórios + dep. empregada, sacada, garagern.

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

Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas

proximidades d Ferj, no "Conjunto Residencial

Imigrantes".
Entrega em 2 anos

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

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

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

\ CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.ITAIVAI
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

CASAS
Ref. 1197· Sobrado alven. c/314,56m2 - Rua Egídio Busarelo - t.to, Papp -

Barra c/1 suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salão de festas - Permuta
c/ casa menor - R$ 125.000,00.
Ref.1291 -Casa alvenaria com 270m2terreno alto com 20.000m2. 01 suíte
+ 2 dorm. Bairro Amizade. - R$ 125.000,00
Ref. 1302 • Casa de alvenaria, c/190m2 com dep. da empregada + BWC e

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

financiamento.
Ref. 1305 � Casa alv. com 70m2 + terreno com '455,88m2 Amizade - R$
16.000,00
Ref. 1315 • Casa de alvenaria corn 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$ 73.000,00 (negociável)
Ref.1319· Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada, písclna,
jardim, portão eletrônico, R$ 130.000,00 (parcela)
Ref, 1321 - Casa de alvenaria com 144m2 - Chico de Paula - 3 dorm. terreno
com 395m2 - R$ 45.000,00
Ref. 1328· Casa de alvenaria com 130m2" Rua Henrique Marquardt, 190 -

3 dorm. + 2 bwc - R$ 65.000,00
Ref. 3015 - Ao lado do Clube dos Viajantes com iluminação pública, luz,
ág'ua corrente, 9 lagoas, 2 casas de madeira - R$ 130.000,00 (negociável)
com 152.000m2•
TERRENOS
Ref. 2120 • Terreno c/456m2 - Uo Divinópolis - R$12.000.00
Ref. 2132· Terreno c/605.00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,00
(parcela)
Ref. 2135 • Terreno c/694m2 - Loteamento das Azaléias Cond. fechado,
local nobre - R$ 25.000,00 (parcela)
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
ReI. 4076· Ed. São Rafael, corn 2 dormitórios, sacada com churrasqueira,
garagem, (novo), Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro, R$ 48.000,00
(parcela)
ReI. 4081 • Ed. Vila Nova, apto cl 90m2 - 3 dorm. R$ 20.000,00 + finacíamento
R$ 457,00 p/mês - CEF.
ReI. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suíte + 2

dormitórios, R$ 45.000,00
ReI. 4079· Ed. Itália c/ 240,00m2 - cobertura, 1 suíte + 2 dorm., móveis
imbutidos, dep. empregada, sacada ampla, hidro, piso Portinari, acabamento
padrã�classe A - centro - R$ 145.000,00 (60% entrada e sido parcelado).
GALPAO
ReI, 5011 - Galpão com frogorífico instalado, açougue, 600m2, terreno com
4.157, Vila Nova, R$ 550 mil.
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INfERIMÓVErS
CRECI 0914-J

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

* Casa em alvenaria com 140m2, terreno
com 675m2• Rua: Friedrich W. Sonnenhohl

(próximo Arweg).
Preço: R$ 55.000,00

ANUNCIE

371-1919

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela intercessão de Santa Clara, ó senher todo-poderoso
me abençoe e proteja, volte para mim seus alhos

misericordiosos, mê de a paz e tranqüilidade, derrame sobre
mim suas copiosas graças. 12: depois desta vida .me aceite
no céu em companhia de Santa Clara e de todos os Santos,
Amém. Fazer 3 pedidos à Santa Clara: 1 de negócio e 2

impossíveis. Rezar durante 9 dias, 9 Ave-Marias, rezar com
uma vela acesa, deixar queimar no nono dia, mesmo sem

, ,

fé será atendido:Mande publicar no 9° dia.

Agradece A.A.B.

A oportunidade
para o melhor

negócio está

aqui!

I LOCAÇÃO
C?d. 602 - Casa de alvenaria, com suite, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 603 - Sobrado central com suíte, 2 quartos. R$ 530,00
Cód. 605 - Casa mista c/2 quartos, central, R$ 300,00
Cód. 607 - Quitinete com 1 quarto, bwc, cozinha.-Rua Ana Zacko - R$ 130,00
Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 330,00
Cód. 614 - Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planiseheek - R$ 1.200,00
Cód. 637 - Apto. cl 2 quartos, slgaragem, central, R$ 300,00
Cód. 639 - Apto, cl suíte + 2 quartos - Rua Reinaldo Rau - R$ 800,00 I

Cód. 642 - Apto. cl 3 quartos, 2 bwe's, ' Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 cl luz e água incluídos
Cód. 648 - Apto. cl 2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00
Cód. 660 - Sala comi. 30m2 - R. Reinaldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comi. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mai. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 673 - 2 Salas comi. 40m2 defronte Associação Comerciai.' \

Cód. 674 - Sala comi. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód.683 - 2 salas eomls cl bwe (3 ambientes), sala 'própria pl consultório médícoou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 350,00
Cód. 692 - Galpão na Barra - próx. Malwee cl 350m2, R$ 800,00
Cód. 695 - Galpão cl 1000m2 cl 2 pisos - R. Henrique Geifert. R$ 2.200;00

VENDA
Cód. 151 - Casa alv. 91 m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 156 - Casa alvenaria cl 122,56m2, suíte, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00
Cód. 158 - Casa alv. cl 115,00m2 - 3 quartos, demais depend.- R: Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca cl casa de maior valor.
Cód. 174 - Casa em construção Com 292,00m2 central. R$ 95.000,00
Cód. 178 - Casa de alvenaria com 192m2, com suíte e quartos, garagem para 2 carros. Rua PadreAluísio'8oing - Garagem para 3 carros, Barra
do Rio Cerro, R$ 125.000,00 - Aceita Apto.
Cód. 184 - Casa de alvenaria com 147,00m2 com sufte, 2 quartos, cozinha mobiliada. R$ 85.000,00 - Barra
Cód. 185 - Casa cl aprox. 300m2CENTRAL IDEAL PARA ClÍNICA - R$ 140.000,00 Aceita imóvel de menor valor.
Cód. 214 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Sehiochet - R$ 30.000,00 + financiamento

.

Cód. 270 - Apto. cl 2 quartos, demais dep. Central - R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 274 - Apto. cl suíte, 2 quartos, NOVO, R$ 17.000,00 e assumir financiamento
Cód. 345 - Terreno cl 300m2 - Barra - Pr6x. Bre�haupt - R$ 11.500,00
CoeI. 356 - Terreno cl 495m2 - R. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 - Terreno cl 320m2 - Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Firianeiáveis
Cód.387 - Terrenocl385,OOm2- Res. Henrique Belhling - R$10.ooo,00
Cód. 371 - Terreno cl 4809m2 - R. ErwinoMenegolti - Fundos Tecnosol- R$ 76.000,00
Cód.391 - Terreno cl 1.820,00m2, sem benfe�orias, Barra - R$ 43.000,00
Cód. 396 - Terreno com 1.198m2, sem benfeitorias. CENTRAL - R$ 38.000,00
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I TERRENOS

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

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

I-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

I entrada + 30 x de R$ 233,33 - Total R$ 15.000,00
- Terreno no Reseideneial Miranda, Rua Bertha Weege, - a partir de R$

I
6.000,00 à vista
- Terreno cl 3.632,00m2, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado Breithaupt
da Barra - R$ 120.000,00

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

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

Barra Sul
Imóveis

FONE: (047) 372-2734

Vende

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

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

LOCAÇÃO
- Sala comercial cl 150,00m2, Rua Pastor Albert Scheider, perto Bom Preço,
na Barra - R$ 600,00
- Sala comercial cl 50,00, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra - R$ 270,00
- Sala comercial cl 18,00m2 Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra r R$ 130,00
- Sala comercial cl 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$
250,00
- Sala comercial com 36m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00
- Sala comercial com aproximadamente 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518 - R$
100,00
- Galpão em alvenaria com 110m2, Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00
- Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00
- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua PastorAlbert Schneider, 1187 - R$
250,00
- 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
- R$ 200,00 I

SITiO
Sítio com 80.000,00m2, com casa de madeira com 150,00m2 em bom estado,
galpão de alvenaria com 120m2 com instalações para gado leiteiro, porcos,
antena parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, tritu'radores', roçadeira,
galinehiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal,
pastagem, palmito, Rio da Luz 8 km da Barra R$ 55.000,00.

TEMOS TELEFONE PREFIXO 376 PARA ALUGAR - R$130,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - ALA 09

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se terreno com Vende-se terreno de Vende-se
casa 6x8, semi 450m2 próximo Salão apartamento novo,

acabada, por Amizade, entrada da com 3 quartos, na
R$ 8 mil, próximo Tifa Schubert por Vila Lenzi, por

ao centro. Tratar com R$ 6 mil. Contato: -R$ 14 mil +

. sr. Gonzaga na 372-2180. financiamento.
Estrada Nova, antes Aceito carro.

de Nereu Ramos, na Vende-se casa em Tratar 371-8253.

Tifa dos Monos; Rua Guaramirim com

Germano Striker; 678. galpão de 7 x 14 por Vende-se terreno com

R$ 25.000,00. Tratar: casa de alvenaria de

Vende-se terreno em 373-0892. 7x8 com garagem
Schroeder, próximo a 3x8 e um puchado
Marisol, lateral Rua Vende-se terreno de nos fundos de 3x7,
Bom Pastor, 2.400m2, 432m2 no loteamento por R$ 12 mil, pode
por R$ 12.000,00 Leadara Rodrigues, ser parcelado.

aceito carro. Tratar: por R$ 7,5 mil. Contato: 392-4807
371-1853 com José. Tratar: 975-3034. com Mara.

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA .

MÓVEIS SOB MEDIDA

Na Dicc's Móveis você

compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida
a preços a prazos imperdíveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas de jantar; Estantes

e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
ir (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC

Se você quer VENDER ou ALUGAR, procure uma destas
IMOBILIÁRIAS CADASTRADAS na VENAL, que é uma central de

Imóveis: AChave, Marcatto, Marimar, Interimóveis, Menegotti, Girolla,
Leier e Habitat.

CLIENTES - Em apenas uma consulta você pode achar o seu imóvel.

FAÇA UM BOM NEGÓCIO - CONSULTE-NOS.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nQ 1429 . Centro- Fone: 372-1034CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

Lar Imóveis
VENIDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOSAv. Mal. Deodoro, 583 - sala. 1

VENDAS
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenri e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios do Norte
- Sala com'ercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno

- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no Lot. Divinápolis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenri e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 morgos c/ casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte c/23 morgos, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo c/8 morgos, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

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

O roais lido da região.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Procópio
Gomes de

Oliveira, 246 -

Centro

Jaraguá do

Sul- SC

Fone:371-0091

Vende-se telefone celular,
motorola, completo -

contato pelo fone 372-3434.

Vende-se geladeira
Consul e um freezer de
1401t. cor marrom, por
R$25�00osdo�.Rua
Oscar Schneider, SO casa

com Valdir da Silva, na
Barra.

Vende-se máquina de

costura overloque de 7.500

pontos. Tratar: 975-3053.

� 'a 'PR,():é�S,j NOV? EN!>ERE�O
U '

'

.'.' '" " ,,,\ Rua. Barao do Rio

S' , 'I'M O a;. � ,I�Ã, � II'AjBranco, 296 - Centro.

CASAS
Ref. 101 - Case demadeira - Terreno com 792m2 - Barra - R$ 50,000,00
Ref. 104 - Casa cl 3 dorm. - Terreno com 7,500m2 - Próximo Malwee. -

R$ 88,000,00
Ref. 106 - Casa, de alvenaria/madeira - 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 de esquina com 3.724m2 - Schroeder. - R$ 48,000,00
Ref. 208 - Terreno com 726m2 - llha da Figueira - próximo ao Colégio -

R$ 42.000,00
APARTAMENTOS

Ref. 30 I - Apto, com 3 dorm. próximo Kolhbach - R$ 44.000,00 +

financiamento (parcela e entrada)
Ref. 303 - Apto, com 3 dorm. Ed. Vila Nova, entrada 'R$ 17.000,00 =

financiamento
Ref. 305 - Apto, com 3 dorm. Ed. Schiochet - entrada R$ 30 mil +

financiamento. Aceita-se carro ou proposta.

Fone / Fax: (047) 372-0605

Promoção Es1pecial
Viajar está cada vez mais fácil.

Tarifas especiais para São Paulo em vôos específicos,
diariamente para o Aeroporto Internacional de Guarulhos,

Joinville/São Paulo

RO 137 - 12h30 - Boeing 737-200
São Paulo/Joinvílle
RO 136 - 15h15 - Boeing 737-200-
Tarifas:
Joinville/São Paulo = R$ 112,18
São Paulo/Joinville = R$ 114,13

R$226,31

973-5405

-

LOCAÇAO
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 Grubba, 77 apto.Ol 02 300,00
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31 03 (1 suíte) 400,00

Alv. R. João Ossowski, 275 - Guaramirim 03 400,00 R. Amazonas, 120 - próximo Scar 03 300,00
Alv, R. AcreJ34 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.l0l 03 (1 suíte) 650,00,
R. Domingos da Nova, 334 apto.304 ()2 335,00

Mad. R. Francisco 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 VALORR$

R. Rio de Janeiro, 88 30,00m2 250,00
Mad. R. João Planischeck, 671 02 280,00 R. Angelo Schiochet, Id, 311 45,00m2 335,00

Alv.. R. João Franzner, frente casa 953 04 250,00 R. Leopoldo Meyer, s/n° 104,00m2 450,00

Mix. R. Tarcisio de Oliveira Motta, 145 04 350,00
R. João J. Ayroso, 1189 60,00m2 300,00
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 49 48,00m2 220,00

Mix. '

R. Bernardina B. Muller, 349 03 335,00 R. Emília Carlos Jourdan 220m2 1.800,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tdresso! 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOrEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

Imóvel Aream tos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto Ref. Pre o R$
Sobrado 320 4 1 2 Centro R. Francisco Vegini, 55 1l2.000 Aceita apto em Meia Praia
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 Barra R. Concórdia, 82 3-8.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 152 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 '1 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 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 Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 3 Jguä 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 Centro Ed. Juliana - 2° andar 53.000 Quitado
Apto. Pronto 92 3 Amizade Res. Amizade - I ° andar 30.000 + CEF (30 parcelas)
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde 'Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II '20.000 Parcelado

Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,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. Cal. Giardini Lenzi 80.000 Negociáveis / 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 p/ imóvel maior valor
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian

Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morr? dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno' .lO50@ 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 / Parcelado
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240

Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

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

DEFRONTE AO FÓRUM
Parecer Comercial

CRECIOO177o-J Incorporação
JARAGUÁ DO SUL - SC Vende - Administra

Compra - Aluga

ATENDIMENTO 24 HORAS
FONES/FAX (047) 372-2990

- 371-7542
CELULAR 973-9089

APARTAMENTOS,
* Apto. próximo Americanas, em Joinville, com 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, fica ar condicionado, cortinas,
eficício com churrasqueira coletiva, cancha de volei, parque, etc. - R$ 25.000,00 aceita troca com aptó. em Jaraguá.
* Apto no Edif. Maguilú, com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavaderia, dep. com bwc, banheiro, fica ar cond. e as cortinas - R$ 44.000,00
- aceita terreno até R$ 15.000,00
* Apto. no Ed. Cristiane Monique, com 2 quartos, sala de jantar, estar, bwc, coz., lavanderia, dependência empregada - R$ R$ 48.000,00
aceita casa em Guaramirim ou Jaraguá.
* Apto. no Bergamo, com 2 quartos, 1 suíte, sala, copa, coz., lavanderia, garagem, dependência empregada, sacada, área de circulação
R$ 50.000,00 nego (na Reinoldo Rau)

CASAS
* Casa de alvenaria na Vila Lenzi, próximo Igreja Madre Paulina, com 2 quartos, sala, coz., bwc, lavanderia, terreno com 15/30 - 450m2
- R$ 23.000,00 - nego

�* Casa de alvo na Rua Richardt Piescke - Czerniewicz, com 1 suíte, 2 quartos, sala, coz., lavanderia, bwc, terreno com

392,50m2 - R$ 25.000,00 - nego
* Duas casas de alvo defronte aWeg II, com 3 quartos demais dep. terreno com 1.700m2 - R$ 40.000,00 - nego troca porapto. ou sítio
* Casa de alv, na Rua do Supermercado Alexandre - Ilha da Figueira, com 3 quartos, sala de estar, coz., bwc, social, lavaderia,fora + I

quarto, terreno com 693m2 - R$ 45.000,00 nego
.

* Casa de alvo ao lado Dormitório Fabiano na Barra, com 3 quartos, 2 salas, coz., garagem, + 2 quartos nos fundos, toda murada, tercom
400m2 - R$ 48.000,00 - nego
* Casa de alvo na Rua 25 de julho, com 5 quartos, demais dep. T área de oficina - R$ 85.000,00 - nego

.

* Chácara na Estrada TIfa Funil Grande, 14 km do centro, com área de 80.095m2, 10 lagoas, 3lagoas com peixe, almambrado casa com

60m2 de alvo 2 quartos, demais dep., rancho, bwc social, churrasqueira - R$ 120.000,00 nego aceita casa. até R$ 60.000,00
* Chácara em Garibaldi com 30.000m2, com casa de madeira antiga, ranchos, plantação de banana, árvore frutíferas R$ 15.000,00 aceita terreno

TERRENO
* Terreno no lot. Rodrigues - Vila Rau, com 450m2 - R$ 8.000,00 - nego
* Terreno próximo CoI. Giardini Lenzi, com 458m2 com fundamento 'para casa de 2 pisos, com planta aprovada na PMJS, com 4 .000

tijolos, 100m2 de laje piso, 80 sacos de cal, 100 barras de ferro, água e luz instalados. - R$ 12.000,00 - nego
* Terreno na Rua José Ernmendoerfer com 376m2 cada (são 02) R$ 29.000,00
- Terreno próx. Gatos & Atos - Vila Nova, com 4.ooom2 - R$ 85.000,00
- Terreno defronte a Ciluma com 400m2 - R$ 15.000,00 - nego

ÁREA
* Área na BR-280, próx. a Faculdade, com 4.071m2 para incorporação - aceita-se 80% em troca de imóveis em Barra Velha, Jaraguá
* Área na Rua Roberto Ziemann, Três Rios do Norte com 20.ooom2 nascente casa com 1 suíte, 3 quartos, sala, co., escritório garagem,

para 2 carros, salão de festas - R$ 135.000 - nego
VENDE-SE SUPERMERCADO NO ANA PAULA

IMOBILIARIA LEIER LTDA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA

LOCAÇÃO
- Casa alv. 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 I

- Casa alv. com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavand. garagem,
Rua João Franzner, R$ 330,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, cozo bwc, lav. rua Frederich
Sonnenhol (Marisol) R$ 335,00
- Casamistacom 3 quartos, sala cozo bwc, garagem,pröx. Weg II, 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, rua JoãoPlanischeck, R$ 225,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, coz., bwc, lav. garagem, próx.
Clube Beira Rio, R$ 180,00
- Casa mista com 3 quartos, sala, COZ., bwc, lavand., rua Luiz Ayroso,
Jaraguá Esquerdo - R$230,OO
-Apto, com 3 quartos, sala, coz.,lav., bwc, garagem, rua Leopoldo
Mahnke, 85 - R$ 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., lav., dep. empregada, garagem,

semi-mobiliado - R$ 48.000,00

Reinoldo Rau, 144 - Fone: 371-9165

TERRENOS

1
Rer. 003 - Terreno c/l.540m' - Próx. Scar - Centro - R$ 100.qOO.OO

1Ref, 004 - Terreno cl 5.184m' - Rua 199 (Vila Nova) - R$ 100.000,00
Ref, 007 - Terreno cl 85.000,OOm' - Rio Molha (ao lado da Gruta) - R$

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

15.000,00
Ref, 029 - Terreno e/12x25,50 Rua Antonio Zielmann (Guaramirim) R$

116,000,00 1Ref, 038 - Terreno e/651,50m' Lote 91 Ana Paula R$12.000,OO
Ref, 041 - Terreno c/5.380,48 cl frente p/BR280 e Rua dos Imigrantes
R$ 60.000,00
Ref, OiO - 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'

R$ 16.000,00

11
Rer.·031 - Lote' n° 162 Loteamento Cirilo Zanghelini - Edif. cl Meia

Água R$ 5.600,00 + 38x R$160,OO
Ref, 034 - Lote n° 034 Loteamento Cirilo Zanghelini R$ 3.500.00 + 42 x

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

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

1
mista 66m' R$ 15000,00

1CASAS

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

R$ 21.000,00
Ref. 021 - Casa alvenaria cl 75m' - Ouro Verde (nova) c/

. financiamento - R$ 32.000,00
Ref, 025 -Casa de 60m' lote n° 180 Ana Paula IV - R$ 14.000,00
Ref, 040 - Casa alvenria 70m' Rua Lui� Bortolini - Jaraguá

1
Esquerdo R$ 25.000,00

'1
Ref, 042 - Casa madeira c/ 88m' e uma de alvenaria de 98m' Rua

Goiás Vila Lenzi R$ 70.000,00
-

Ref, 032 - Ca, a alvenaria com 95m' - terreno e/645,OOm'
Loteamento Fredolino 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

11
Rer. 023 - Edifício Argus com 250,OOm' - R$ 180.000,00

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1594

Jaraguá do su- SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

VENDE:
CASAS

REF. 045 - com 2 quartos + dep. CZERNIEWICZ - R$ 35 mil.
REF. 069 - com 1 suíte com closet + dep .. NOVA BRASÍLIA.
REF. 080 - com2 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$
16 mil + finane.
REF. 079 - com 4 quartos + dep. VILA NOVA.
REF. 082 - com 4 quartos + dep. - BARRA

TERRENOS
REF. 135 - com 630m2 - JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 9 mil
REF. 134 - com 350m2 - AMIZADE - R$ 5.500,00
REF. 127 - com 420m2 - VILA NOVA - R$ 16.000,00
REF. 110 - com 392m2 - ARDUÍNO PRADI - R$ 16 mil
REF. 100 - com 429m2 - RUA JOSÉ EMMENDOERFER -

CENTRO
REF. 063 - com 1.834m2 - EPITÁCIO PESSOA - CENTRO

ALUGA
CASA DE ALV. - com 2 quartos + dep. - VILA NOVA -

R$ 350,00 - semi nova
CASA MAD. com 2 quartos + dep. VILA NOVA - R$ 200,00

AMBA - Associação dos Moradores do Bairro Amizade

Fundada em 27/08/97.

Jaraguá do Sul - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Provisória da Associação de Moradores do
Bairro Amizade, no uso de suas atribuições, convo todos
os moradores do referido bairro para Assembléia Geral
de Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, para a gestão
98/99, conforme Estatuto Art. 13.
Data: 25/4/98.
Horário: às 15 horas.
Local: Escola M. E. F. Amizade.

<'

As fichas de inscrições para a composição da/o:
1 - Diretoria Executiva com o sr. Valfredo Scheidt, a

Rua: Frederico Todt, 182, Bairro Amizade, para contato

fone: 371-0275.
2 - Conselho Fiscal poderá ser efetuada via telefone:
- Fone: 371-0275 com sr. Valfredo Sceidt.
- Fone: 372-2272 com professora Lilian (E.M.E.F. Amizade)
Prazo de encerramento das inscrições: até 17 de abril de 1998.
Tem direito a votar e ser votado todos os moradores do Bairro

Amizade, acima de 16 anos, apresentando Carteira de Identidade.
Atenciosamente

Comissão Provisória

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

372-3090

NSEN

CRECI 1873·J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Chácara no Rio Molha com área de 84.000m2 com piscina, 2 lagos, infra
estrutura necessária para chácara, 300 antes da gruta - •••••••

APTOS EM CONSTRUÇÃO R$ 243.000,00
Edif. Disnthus » Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 C/397,80m", c/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m" - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasquelra, 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 c/suíte + 2 quartos e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada de R$34.500,00 + assumir prestações de ondomínio de
2,23 Cub's (R$960,32) - ténnino previsto para 03/99

Apto c/suíte + 2 quartos e demais dep. sacada c/ churrasqueira - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de condomínio
de 2,23 Cub's (R$ 812,t8 - ténnino previsto em 13 meses.

Edit. Amaranthus Rua Adolfo Sacari -Iat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/300m", temos disponíveis apartamentos nQ 301,302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$1.571 ,84)/mês.
Residencial Tulipa - R. Ângelo Schiochet
- Apto 301 c/ suíte + 2 quartos e demais dependências - Entrada de R$ 24.487,00 + assumir parcelas de candomínio de 2,040 Cub's
(R$ 878,50) - Término previsto em 26 meses.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto 702 comsuíte + 2 dann. edemais dep. - Entradade R$17.0B8,00+assumirparcela de condomínio de 2,4BO cub's (R$1.068,00)
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos, com preços aparnr de R$ 7.179,00,60 de entrada e parcelas de R$ 448,73.

CASAS
- Casa alv. c/3 quartos, c/180,00m" - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. c/156,00m" + sobrado c/300,00m" - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.

.

- Casa mista c/91 ,00m" + 140,50m" - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv, nova, bem construída, c/11 0,00m", c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa - R$ 22.000,00
- aceita-se carro no negócio.

"

- Casa alv. de 165,77m" c/ suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa c/150,00m", 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se ou troca-se.
- Casa c/120m", c/3 quartos e demais dependêncis - Rua Ollvia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia -R$60.000,00.
- Sobrado em alv. com i80,00m" com 0.1 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demaiS dep. - RuaArthurGuinther 134 - R$120.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m2 - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 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" + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - 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 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. p' refeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotecl 687,00m2 - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,00m2 - R$ 50.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com ásea total de 4.200,00m" - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ BOO.OOO,OO

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/sALAS
- Apto. com 1 quarto e demais dependências Rua Guilherme Hering.
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua Procópio Gomes - Edifício Isabela
- Apto com 3 quartos e demais dependências - Condomínio,Amizade
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
.
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ASSINE

Jornal
CORREIO DO POVO

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

,.

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda. I'

CRECI1667-J

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

esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2. RuaAlexandre Haake, 698-
Bairro Champagnat.

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

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

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

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

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

Terrenos:
Terreno c/ 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 c/ casa. 371-1919/372-3363

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

* OPERADOR DE EXAUSTORES DE

PLÁSTICOS;

.

* CROMOANALISTA;

* TORNEIRO MECÂNICO;
* TÉCNICO EM PLÁSTICOS;

* TECELÃO DE MALHAS;
* REPRESENTANTE DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO; * MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE

MÁQUINAS;
*ANALISTA DE CRÉDITO;

* CALDEIREIRO.
* SOLDADOR MIG;

I

* TÉCNICO TÊXTIL;
A HUMANA está cadastrando. Não há nenhum

custo no cadastramento para emprego.
Recrutamento para empresas também. Aproveite!

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-431 1 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Assinatura semestral:
R$ 30,00'

Assinatura anual:
R$ 50,00

�
HUMANA
A....OIIIAEMRH

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 LTDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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EDITAL

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot 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° 21.608 de 08-04-1998

JURANDIR JORGE VICENZI E ROSANA RAHN

Ele, brasileiro, solteiro, escrituário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Pastor Alberto Schneider, Rio da Luz II, nesta cidade, filho de Evaristo Vicenzi e
Helia Vicenzi.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Pastor Alberto Schneider, Rio da Luz II, nesta cidade, filha de Reinor Rahn
e Renita Hass Rahn.

EDITAL N° 21.617 em 13-04-1998
DALMIR ANTONIO FAGUNDES E ELIANE PATEL

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Major Gercino, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua José Narloch, 1.554, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Antonio
Martinho Fagundes e Geni de Silva Fagundes.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Taió, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua José Narloch, 1.554, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Elidio Patel e Miriam
Luzzani Patel.

EDITAL N° 21.618 de 14-04-1998

EDILANEO MOREIRA DA SILVA E IDALÉCIA GONÇALVES
Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural, de Crato, Ceará, domiciliado e residente na

Rua Dom Pedro, 520, em Schroeder, neste Estado, filho de Francisco Moreirada Silva e

Maria Pereira da Silva.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Crato, Ceará, domiciliada e residente na Rua

Manoel Francisco da Costa, João Pessoa, nesta cidade, filha de Afonso Almeida Gonçalves
e MartaMaria Gonçalves.

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

·EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao

responsável, pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham
neste ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não

. forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de

protesto ao apresentar declaração de resposta por escrito.
ESP. DP. 41648/98 - VENCIMENTO 08/11/97 - VALOR R$ 500,00
ESP. DP. 41649/98 - VENCIMENTO 08/12/97 - VALORR$ 500,00
ESP. DP. 41647/98 - VENCIMENTO 08/01/98 - VALOR R$ 500,00

./

DEVEDOR: AVELLI TRANSPORTES LTDA.

DOCTO: CGC/ME 01.435.268/0001-19
CREDOR: MÜLLER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Na formado Art. 883 do Código de ProcessoCivil e Decreto Lei nr. 7.661/
45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 14 de abril de 1998
IIton Hoffmann

Tabelião Designado

aUE SEJA UM ENLACE PERFEITO

"
mC"),"'

n t" t" f t"" i r I'�,
;
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A melhor decoraçao para o seu casamento

R: Augusto Milke, 32 Prox. Radio Jaragua - Fone 372-0481

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 protesto os Títulos contra:

Antonio deOliveira - Refrigasmq, R. João Januário Ayroso, 234 - Nesta;
Borroz Ind. e Com. Lt., RJoão Planischeck, 938, Nesta;
Calliny Panstein, R. Emil Burow, 10, Nesta;
CBS Com. de Art. Esp. Armas/Aces. Rep., R. Marechal Deodoro, 903,
sala 09, Nesta;
Computer e Networking Sol. Conectiv.R. Theodoro Holtrup, 877,
Nesta;
Escalametros Edwi Ltda., R. Prefeito José Bauer, 134, Nesta;
Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. L., R. CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, Nesta;
Funilaria Bili Júnior Ltda. ME, Estrada Schroeder I, s/n°, Schroeder
SC;
Gilcelio Nogath, R. Henrique Behling, lote 64, Nesta;
Ildefonso Barth, R. José Emmendorfer, 1742, Nesta;
Ind. Com. Alim. Rio Cerro Ltda., Estrada Rio Cerro II, s/n°, Nesta;
João Batista Linhares, R. Bernardo Dornbusch, 590, Nesta;
João Sabel/Jeanne Rosemery de Amorim, R. Eleonoro Pradi a/c

Lanchonete, Nesta;
Keretch & Ulbrich Ltda. ME, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1067,
s3, Nesta;
Leonildo Aires de Lima, R. 795, lote 86, Juventus, Nesta;
Liamar Com. de Mat. de Constr. Lt., R. Roberto Ziemann, s/n°, sala
3608, Nesta;
Liamar de Mad. Mats. de Constr., R. Roberto Ziemann, s/n° , sala 3608,
Nesta;
Lunepris Benefic. Têxteis Ltda., Estrada Itapocu-Hansa, s/n°, Corupá
sc..
Máquinas Grassia Ltda., R. Max Wilhelm, 786 A, Nesta;
Marino Greffin, R. Manoel Francisco da Costa, s/n°, Nesta;
Molgi Malhas Ltda., R. 802, s/n°, Nesta;
Montserrat Ind. de Móveis Ltda., R. Vidal Ramos, s�n°, Corupá - Sc.;
Móveis Pradi Ltda., R. João Januário Ayroso, 2286, Nesta;
Olavio de Souza, R. José T. Ribeiro, s/n°, Ilha da Figueira, Nesta;
Osmar José Vailatti, Nesta;
Posto 416 Ltda., Rod. SC-416, Km 17,5, Nesta.
Rita de Cássia Grillo Arnold, R. Valmor Zonta, 197, Nesta;
Ronaldo Alberto Walter, R. Roberto Seidel, 505, Corupá - SC

Rosane Petry/ Catia M. C. Faria, R. Eleonora Satler Pradi, 307, apto.
201, Nesta.
Sérgio da Cunha, R. Epit�cio Pessoa, 111, apto. 36, Nesta;
Sete Equipamentos Ltda., R. Marina Frutuoso, s/n°, Nesta;
Supermercado Clemar Ltda., R. José Narloch, 2055, Nesta;
ValdemarCorreia de Negredo, R. Reinoldo Rau, 238, Nesta;
Vilson Leal, R. Onelia Horst, s/n°, V. Lenzi, Nesta.
Walter Hintz/Cloci Aparecida Hintz, R. José Pommianowski, s/n°,
Francisco de Paula, Nesta.
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

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

JD/Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1998.

Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto
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Vende-se Belina L, Vende-se Corcel II, Vende-se Passat, ano
ano 82, gasolina, por ano 79, gasolina, por 80, por R$ 2.000,00.
R$ 3 mil, tratar rua R$ 1.800,00. Contato Tratar: 372-2364
Francisco Zacarias pelo-fone: 372-1028. com Isabel.

Lenzi, 372, Vila ---------- ----------

Lenzi. Vende-se Escort, ano Vende-se Monza
_--------- 93, preto, 1.8, retch, ano 83, por
Vende-se Chevette gasolina, por R$ 2.400,00. Tratar
SLE, ano 88 por R$ 6.000,00 + 17x na garagem da

R$ 4.300,00. R$ 380,00. Prefeitura ao meio

Tratar: 372-3384. Tratar 372-1347. dia com Amauri.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GRANDE OPORTUNIDADE!
Fiat Elba 95/96, 4 portas, preta, direção hidráulica,

trio elétrico, aros, som, R$ 10.500,00.
Tratar: 371-6642.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

QUER NEGOCIAR
O SEU CARRO?

o Jornal CORREIODOPOVO tem amelhor opção.

ANUNCIE NO CADERNO DE VEÍCULOS

372-3363

SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

II
I' Fone: 372-1307

Rua: Adélia Fischer, 52
Iaraguâ do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

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

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

.. ROLAMENTOS

Rua: Barão do Rio Branco, 72
Jaraguã do Sul - SC

L-:o.!'::...��2.:��!_F..:'!:...�7..:-.:�1__5�.J

Rua Reino/do Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421AUTOMÓVEIS.

CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Combo .

Uno es 89/89 bege gasolina
Escort 1.0 hobby 96/96 azul gasolina
Fusca 1600 75/75 amarelo gasolina
Kadett SUE 92/93 prata gasolina
Verona GLX 92/93 vermelha gasolina
Escort XR3 89/89 cinza álcool
Kadett GL 95/95 vermelha gasolina
Uno Mille EP 96/96 preta gasolina
No finaciamento vocêsó paga
a L" parcela no dia 8/5/98.

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

Regata Moto
$ua�dI()J1I2J4

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

371·2111
C-100 CG Titan'

R$ 65,03 R$ 74,89

. CBX-200 XLR-125
R$ 113,50 R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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Reclamações no Procon
As fábricas de automóveis continuam gerando insatisfação

entre os consumidores. Segundo os dados divulgados pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo

(Procon), houve 2.500 reclamações contra fábricas e

importadoras em 1996. Em 1997, esse número subiu para

2.896. A Fiat -e a GM estão entre as dez empresas do setor

de produtos que mais receberam queixas no ano passado.
,

. Entretanto, o número de consultas (apenas esclarecimento

de dúvidas) diminuiu:�.888 em 1996 contra 4.790 em 1997.

As reclamações referentes a automóveis somam um

número pequeno em relação ao total de queixas recentes pelo
Procon, mas dão muito mais trabalho para serem

solucionadas. "As montadoras são as empresas que mais

relutam em obedecer às determinações do código do

consumidor quando se trata de sanar o defeito no prazo de

30 dias, e, sobretudo, quando são obrigadas a trocar o carro

ou a devolver a quantia paga ao cliente", afirma Cecília.
.' .

Confira abaixo as queixas recebidas contra as quatro

principais fábricas nacionais
Quatro Rodas

•

ea ze seu son o

Consórcio

Breitkopf'

2
c
Q)
E
�
Q)

E
B
o
u,

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC
Fone: (047) 372-2527
http://www.breitkopf.com.br
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N I V E R

t
Eder R. Nicholetti (16/4),

CristinaMarcatto (17/4), Luiz
G. Pacheco (19/4), Gilmar

Jungton (19/4), Márcia daSilva

(20/4) e Maria Augusta F.
Nicolodelli (23/4) ..

E� �'N'fON'4

Satisfaction!! !
Iaraguaenses e

joinvilenses foram
conferir de perto, no
último sábado (11), no

Rio, porque a banda

inglesa Rolling Stones

é considerada a

número um do rock
and roll

r:IF A Boate Notre Dame confirma para o próximo dia 25, sábado, a realização da terceira

. edição da sempre divertida Festa Brega. Vá separando os trajes mais cafonas do armário e

marque presença nesta noite dedicada às combinações de modelitos do tipo nada a ver.

MEMORIA - CARL
PERKINS

o cantor, compositor e �

guitarristaCarl Perkiffimorreu
no dia 19 de janeiro deste ano

emsuacasa, em Nashville, vítimade um ataquecardíaco fulminante. No ano passado
ele tinha sofrido outros três ataques e aparentemente estava se recuperando bem.
Há alguns anos, Perkins havia superado um câncer na garganta.
Mais do que qualquer outro cantor, Carl Perkins foi a personificação do rockabilly,
a mais pura forma de rockque surgiu nos anos 50 no Sul dos EUA. Enquanto outros
contemporâneos seus como Elvis, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison e Johnny Cash se

aventuraram em outros estilos, Perkins continuou tocando até morrer a música que
o consagrou nos estúdios da Sun Records, em Memphis, Tennessee.
Filho de agricultor, Perkins viu que a única forma de vencer na vida seria fazendo
música. Formou um grupo com os irmãos e conseguiu descolar um contrato junto a

Sam PhilIips, na Sun. Turn Arounde Let The Jukebox Keep On Playing, os dois
primeiros discos, foram sucessos regionais. Já o terceiro lançamento, Blue Suede

Shoes/Honey Dont, explodiu no final de 55 e chegou ao topo das paradas pop,

country e rnydlln and blues.
No auge do sucesso, Perkins sofreu um acidente de carro que o deixou longe dos

palcos por algum tempo./Quando retomou, seu momento tinha passado. Mesmo
assim continuou gravando e lançando clássicos comoEverybody s Tryind To BeMy
Baby, Matchbox. PI/t Your Cat Clothes On, Sure To Fall e vários outros. No final da
década ele deixou a Sun e foi para a Columbia,
Nos anos 60, Perkins lutou corara o alcoolismo mas viu a carreira ser revitalizada

quando os Beatles gravaram várias músicas suas. Ele se juntou a seu ex-colega da
Sun, Johnny Cash, participando de shows, discos e programas de TV e na década
de70 gravou alguns álbuns country, Nos anos 80, Perkins recebeu várias homenagens,
como a introdução noRock andRoll HallofFame. Em 85, gravou o especial deTV
Rockobilly Session ao aldo de George Harrison, Eric Oapton, Ringo Starr e outros.
O último disco de Perkins saiu no 11m de 1996 e se chamou Go, Cat Go, com
participação de Paul Simon, John Fogerty, Paul Mcí.artney e Tom Petty, entre
outros. Com sua morte, vai embora mais uma pane da história do rock em suas

origens. (Paulo Cavalcanti)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Gala (Come intomy life), PorAmor (Internacional), Backstreet
Boys (Backstreet Back) eCeline Dion (Let'sTalk AboutLove). Principal lançamento:

(Você Não Sabe Quem Eu Sou).

, 1 C , 1'1 E 1'1\ J-\.--------------.
I JOINVILLE O HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO •
I G.N.e. Cine Mueller 1: Titanic.

•Horários: 14h, 17h45,2Ih30(sextaadomingo).13h30, 17h15,2Ih(segundaàquinta).
- Direção: Randall Wallace.

G.N.e. Cine Mueller 2: Alien 4 - A Ressurreição.
-Elenco: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, JohnMalkovich,Gerard Depardieu, GabrieI •

Horários: 14h, 16h, J8h, 20h, 22h (sexta, terça, Byme, AnneParillaud,Judith Godreche, Edward Atterton, PeterSarsgaard,... •
quarta e quintá). 14h, 16, 18h, 20h (sábado, domingo e segunda).

- Gênero: Aventura. - Duração: 132 minutos.

•.

O Homem da Máscara de Ferro. SINOPSE

Horário: 22h (sábado, domingo e segunda). Há muitos anos desde que Aramis, Athos, Porthos e D'Artagnan lutaram •.
G.N.e. Cine Mueller 3: Central do Brasil. juntos como os melhores e mais corajosos Guardas Reais, os Mosqueteiros, •

Horários: 15h, 17h 15, 19h30, 21h45. Athos, agora, leva urna vida simples, dedicado a criar seu filho Raoul. Porthos,

BLUMENAU apesar de mais pesado e mais velho, ainda sente falta das grandes batalhas do •
eine Neumarkt 1: Titanic. passado. D'Artagnan foi o único que continuou servindo ao trono na função de •

Horärios: 13h30, 17h, 20h30. Capitão dos Mosqueteiros. E Aramis trilhou o caminho da fé e se tomou padre, •
G.N.e. Cine Neumarkt 2: Titanic (terça à sexta). mas guarda um grande segredo do passado: há 22 anos, o Rei teve filhos gêmeos

Horários: 14h, 17h45, 21h30. e, temendoumaguerra na época em que os herdeiros tivessem que assumir o •
O Homem da Máscara de Ferro (sábado à segunda). trono, pediu que Aramis mantivesse um dos meninos num exílio anônimo. O •
Horário: 21h30. mosqueteiro no imaginava o terrível destino que esse jovem sofreria, quando •

G.N.e. Cine Neumarkt 3: Alien 4 - A Ressurreição. seu irmão se tornou jovem perverso, soube de sua exisência. É 1662 e a França
Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30. está morrendo de fome. Luis XIII, o Grande Rei, morreu e foi sucedido por seu •

G.N.e. Cine Neumarkt 4: Possuídos. herdeiro, o arrogante e cruel Rei Luis XIV, que mantém há quase uma década, •
Horários: 14h15, 16h45, 19h 15,21 h50. encarcerado na Bastilha um prisioneiro misterioso que ostenta uma máscara de •

G.N.e. Cine Neumarkt 5: Um Ratinho Encrenqueiro. ferro. Para salvar uma nação, os Mosqueteiros precisam se unir e enfrentar a

Horários: 14h, J 6h. mais perigosa missão de todas: libertar o prisioneiro e desvendar o segredo de •
Melhor é Impossível, sua identidade. Somente através deste ato de clemência eles realizarão seu sonho •
Horários: 18h30, 21 h. de encontrar e servir a um grande rei - em nome do prisioneiro enigmático, de •

G.N.e. Cine Neumarkt 6: Central do Brasil. um reino que outrora existiu e que poderá existir novamente ali e em nome da

Horários: 15h, 17h 15, 19h30, 21h45. honra de cada um deles. •
- Programação válida para o periodo de 17 a 23/4. Um por todos, e todos por um. •

._-----------------------------------------_.

r---------,
I Artigos para esta coluna I
I devem ser enviados para I
I Rua João Picolli, 246, I

: Jaraguá do Sul (SC), I

ICep: 89251-590. Se preferir, :
I para os fax: 371-1919 ou I
I 372-3363, aos cuidados I
I deste colunista. I
'-------.,-----..}

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

I�l}rrrrl BOt-\tiqt-\e �. ,,4�

W.';rMat�'Leila Denise ��CORRETORA DE SEGUROS * Trajes Sociais e Sport
I,DIOM.AS

��
* Modinha b. e;etJ!Se 4540

-B 371�3633 er CONVERSAÇÃO IMEDIATA- .

Rua Marina E Rua Bernardo <::%:
Frutuoso, 180 V Dornbusch, 719 - sala 03 Fone: 371-8024 Rua Ângelo Schiochet, 144FonetFax: 372-3306 � •

Jaraguá {lo' Sul - SC gCADi Procópio Gomes, 481 Fone: 371-8331 Av. Getúlio Vargas, 99 (Próximo ao Beira Rio)
Centro - Iaraguâ do Sul Fone: (047) 371-3153
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MOMENTOS DE REFLEXÃO
"Por que tão cedo, dr. Biron?"

Também nesta coluna, senti que
deveria falar algo de uma pessoa tão
querida. O nosso grande médico dr.

Biron, em sua jornada aqui nesta
terra, principalmente em Jaraguá do
Sul, deixou um rastro de amor ao

próximo, um rastro de humanidade e

por que não dizer, de saudade.
Particularmente, devo dizer que
sempre aí estava com sua conduta

impecável de um profissional
competente e ciente do que fazia.
Creio que este é o caso de muitas

pessoas aqui em nossa cidade. Já
cedinho, lá estava ele, só de manga
de camisa, mesmo no inverno,
visitando os seus pacientes no

chamou para Si, e é por isso que.
temos a resposta da pergunta que
fazjuz ao título deste artigo.Tão cedo
foi, porque Deus achou que aqui, o
que.ele tinha que fazer, ele fez eDeus
também ama os que nós amamos e

queremos bem.Devo ainda dizer que
para o dr. Biron, serve as palavras
que estão escritas no Evangelho de

Mateus, o capítulo 25, verso 23:
"Muito bem, servo bom e fiel; foste
fiel no pouco, sobre o muito te

colocarei: entra no gozo do teu

Senhor".
Um carinhoso beijo em suas

mãos, que salvaram tantas vidas.
Alba Piske

hospital.
No consultório, atendia a todos,

,

sempre que o tempo lhe era permitido.
Penso que quase não lhe tomava

tempopara suas refeições.O outro lado
do dr. Biron, era o de um homem
brincalhão e bem-humorado. Também
conhecemos este seu lado. Podia ter

carro deúltimo tipo, carrodo ano,mas
preferiaaBrasilia, quede igualmaneira
o levavaparaondeprecisava ir.Em sua

classe, a classe médica, sempre foi o
médico prudente e respeitado, dando
vez para que todos pudessem ter sua

vez.

Enfim, poderíamos falar muito
mais. Aos 64 anos de Idade, Deus o

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA

Familiares enlutados de ROBERTO ALVARENGA FILHO,
ainda profundamente consternados por seu falecimento, agradecem
a todos que enviaram flores, coroas, telegramas e pelas palavras de
conforto.
Convidam a todos para a.,MISSA DE 7° DIA, a ser celebrada dia

17 de abril, sexta-feira, às 19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião -

Centro.

A família enlutada.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° DIA

Familiares enlutados de PEDRO HILLESHEIM, consternados
por seu falecimento, agradecem a todos os que remeteram
flores, coroas, cartões e acompanharam o extinto à sua última
morada.

,

Convidam parentes e amigos para assistirem a MISSA DE 7º
DIA, que será celebrada no dia 18 de abril, sábado, às 17h30, na
Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz - Bairro Vila Nova.

Agradecem familiares enlutados de PEDRO HI,LLESHEIM.

-

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Com seus amigos - Respeite suas opiniões, mesmo que eles
pensem diferente, tenham outra religião ... Mas seja honesto e exija
honestidade.

Na escola - Seja amigo de seus colegas e professores. Respeite
o patrimônio de suaescola. Saibaexigiruni ensino de boa qualidade.
É seu direito!

Na hora de votar - Escolha bem os candidatos. Não cobre
favores dos políticos; cobre eficiência e honestidade com os bens
públicos em benefício de sua comunidade.

No trabalho e na profissão - Seja amigo dos patrões e de seus

empregados. Respeite seus colegas de profissão.
Na família e na paternidade - Seja amigo, ame o seu cônjuge

e seus filhos. Saiba escutá-los e compreendê-los. Encare a

patemidade de maneira responsável: tenha somente os filhos que
puder educar.

No trânsito - Dirigir é um ato coletivo. Saiba dividir e ceder.
Fila dupla, contramão, ultrapassagem irregular, atrapalham todo

mundo, inclusive você. Respeite a sinalização. Pedestre: você
também é responsável'.

No esporte - Esporte não é guerra. Divirta-se com ele, respeite
o seu adversário e os outros torcedores. Pratique esporte. Esporte
é saúde e lazer.

Com a sua saúde e seu corpo - Diga não às drogas. Saiba
usar o sexo com dignidade. Com bom senso é fácil escapar da

maioria das doenças e, principalmente, da aids. Tenha uma

alimentação sadia e variada.
No meio ambiente - Conserve o lugar onde você mora,

trabalha e passeia. No ponto em que as coisas chegaram temos

a obrigação de consertar o estrago. Participe e faça seus amigos
participarem da conservação e limpeza do meio ambiente e dos
bens de uso comum: ônibus, telefone, etc ..

Com seu próximo - Respeite seus vizinhos. Estamos no

mesmo barco. Na rua, no ônibus, no trânsito, nas escolas e no

trabalho, no clube e na sua associação recreativa, religiosa ou

política: saiba ouvir para ser escutado, seja paciente e conciliador
sem ser submisso. Lute pelos seus direitos sem ser prepotente.

Guarde esta publicação: discuta o' assunto com seus

amigos e parentes - Divulgue estes pensamentos. Você

ajudará a fazer um BRASIL MELHOR! Se você puder, copie
e distribua. Se algum amigo ou empresa puder fazer isto,
peça e o BrasiL agradecerá.

Viva melhor - Salve o Brasil
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dormir, deixa

toda a família

-cheia de

�:hrgulho

A fofinha

Evalqn
completou o 1°

aninho no día

15 de "abril. Os

pais Aríldo e

Karin Sasse

Jordan e a irmã

•

•

•

NASCIMENTOS
8/4/98 - Pâmela Caroline de Oliveira

11/4/98 - Bruna Jaqueline Schulz

8/4/98 - Emanoela Guszak Kiatkowski

9/4/98 - Rafael Augusto Correia

9/4/98 - Gustavo Goldacher Rosa

12/4/98 - Kalynka Albuquerque

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

}Jfoo.C,ilL .At1.tot1.io
I

"

CLl'PUCA
If'lIFMTIL

pediatra
crm 4645

372 - 3670
-- Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - sala 15 - Jaraguá do Sul- SC--
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VIDA ROTÁRIA

A festiva do Re Jaraguá do Sul
Na noite de 7 do corrente, o

Rotary Club Jaraguá da SuLrealizou
a sua reunião festiva.da Páscoa, que
contou com a presença do futuro

governador do D-4650, companheiro
Orélio Camilotti e esposá IIze.
Durante a reunião fizeram-se ouvir

os intercambistas Tia Jefferson, de
Wisconsin-USA e Jackson Rogers,
da Austrália, que aparecem na foto,
na mesa principal, ambos já se

comunicando em português.
O governador entrante também

fez a entrega do título de

Companheiro "Paul Harris" ao

companheiro Rolf Hermann e nome

indicado a governador do Distrito

4650, no ano de 2.000.

B:rrculo
Ita.lia.J:1C>
de Jaraguá de> Sul

Novo encontro no dia 24 de

abril, na Recreativa da Marisol,
para a alegria de todos. Comida

típica italiana, um bom vinho,
muitos cantos com o Coral Italiano
e todos os "cantores" presentes,
além do "gaititeiro" oficial, Venicius
Packer.

Estão todos convidados, porém,
procurem comprar seu ingresso
antecipado com os coralistas. Na

dúvida, ligar para a tesoureira

Clarice Bressan, telefone 375-
1302 -Ó,Tói, vê se vem! Momento de descontração dos encontros mensais

Calendário de eventos italianos - 1998
Junho 05-13

05

Festitália - Proeb ein Blumenau

IV Festa Italo-Alpina - Indaial $ATl/E/llv.�7-----�.

Malh�s em Rolo,
,�MelaMalha. �

.

Serviço de Facção
�

Julho 11
18

Festa dei Vino Artigianale - Taió .

VIII Notte Italiana - Jaraguá do Sul

14 X Notte Italiana - Blumenau

(Circulo Italiano di Blumenau)
Brusquitália - Brusque
Vrnveneto (FestaVeneta deI Vino) - Joinville
Festa Per Tutti - Ascurra

Agosto

7-8

6-7-8-9
6-7-8-9

Fone/Fax 376 - 0714

Festa Trentina Riocedrense - Rio dos Cedros

Fepol - Circolo Trentino - Rio do Oeste

Festa "La Sagra" - Rodeio
Festa do Círcolo Italiano - Brusque

Setembro 3-7
4-5-6
13-21
26

Outubro 10-12
Todas as quintas

�Comida !Jlaliana com

mÚáica e môra

Festa Estadual do Queijo - Laurentino

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

INÍCIO ÀS 19:00 hs

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

([entro b-e ([ultura J\lcmã b-e

JjaraBuá b-o �ul
Boletim Informative

Qualquer entidade (agremiação, clube, associação) possui algo de
similar. São as pessoas. Pouco adianta um espaço físico, um prédio
fabuloso, e assim por diante, sem a presença e o engajamento das

pessoas.
Nosso Centro de Cultura não é uma exceção. Em última análise,

você e só você poderá dar o necessário suporte, fazendo com que o

centro efetivamente tome-se um centro de pessoas com propósitos e

objetivos comuns.
É a coletividade (e a coletividade são as pessoas!) que torna um

centro ser um centro! Venha visitar-nos, solicite informações, dê

sugestões. Sua presença e participação são fundamentais. Afinal,
você é a razão última da existência do nosso centro. Contamos com

você e é com o máximo prazer que gostaríamos de incluí-lo em nosso

quadro associativo.

PRÓXIMASPROMOÇÕES:
* Café Colonial: 25/4 (sábado), a partirdas 16 horas, na Associação

Recreativa Duas Rodas. Cartões disponíveis.
* 10 Baile do Centro de Cultura Alemã: 29/5 (sexta-feira), a partir

das 22 horas, na Associação Recreativa Weg (Arweg). Animação
com a Banda Bavária. Ingressos à venda.
* Rifa: sorteio previsto para 25/7, através da Loteria Federal. O 10

prêmio será uma viagem à Alemanha (2 pessoas), com passagens e

estada durante dez dias. Bilhetes à disposição.
Mais novidades virão. Aguardem!
Para contatos, informações, aquisições de cartões, ingressos ou

bilhetes na sede social, Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
638 (entre a Pizzaria Caneri e Bar e Restaurante Cowboys) de

segunda à sexta-feira, das 9 às J 1h30 e 14 às 20 horas, aos sábados
das 8 às II horas. Ou pelo 372-3992 (Merli/Germano), 372-1300
E on ,372-9035 Bethei.

Memória Jaraguaense

O que faltou para
contar... (LIX)

Tio Eugênio
Ensaboava o rosto do homenageado para amolecer os grossos fiapos

de barba. Ele está desconfiado comigo e aparentemente nervoso com o

inusitado cerimonial em que ele era o personagem central. Toda a vez

que era perguntado ele olhava para o neto, como que querendo saber o

que devia dizer. E o Lino Dalpiaz ajudava naquele seu linguajar enrolado.
Seu filho, professor aposentado, acompanha a entrevista e, de repente,
sai das respostas para perguntar ao filho Lino e ao neto Lino Dalpiaz
ele queria saber o que quer o tedesco (alemão) com tantas perguntas.
Começa a sessão de fotografias, após as explicações, respondendo
que também se deixa fotografar, relutando, contudo, em vestir um paletó,
para melhorar a pose. Quando o Silva tira uma foto de surpresa, ele se

rebela e murmura: "Daqui a pouco dou uns tampas!"
Mas o "nono" sabia o que estava fazendo. Depois do episódio do

"tedesco", ele me pergunta se tinha fumo. Respondo que não, que
deixei de fumar aos quarenta anos é ele mostra o seu cachimbo que está
sem a matéria-prima. Está desolado ... Enquanto converso com o

FranciscoBertoldi com o auxílio de seu filho Lino, o outro Lino, Dalpiaz,
dá um pulo rápido até a cidade para comprar o fumo em rolo,já picado
e, em meio das baforadas, melhorava o humor. Todo o mundo, agora,
estava descontraído.

Agora já gozo da sua simpatia e ele manda buscar diversos

documentos que são guardados em caixas de calçados: 1) - Um título de

empréstimo assinado por Angelo Bertoldi, irmão de Francisco, assinado
em 24-4-20, assinado por Leandro Longo, escrivão do Registro Civil, no
valor de Rs. 2:100$000 (dois contos e setecentos mil réis), o local
Encruzilhada, depois Rio dos Cedros, Arrozeira, Município de Timbö.
Voltaremos. Até a próxima.
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Sexta-feira, 17 de abril de 1998

Quantas vezes já
escutamos: se conselho

fosse bom não seria de

graça. Em briga de

marido e mulher não se

mete a colher. Boca

fechada não entra

mosquito. Abaixo, vamos
relatar um "causo" que
ilustra e responde a estes

provérbios.
Era uma vez, uma

fazenda que tinha um cavalo

e um 'porco. Certa noite o

cavalo foi reclamar da vida

para o porco.

Cavalo: Porco! você
tem uma vida mansa:

come, bebe e dorme

quando quer, não trabalha
na carroça e arado. Eu
trabalho o dia inteiro e

depois tenho que pastar
durante quase toda a

noite, não tenho tempo
de descansar, não estou

mais agüentando. Por

favor me ajude.
Porco: Bem, eu vou

lhe dar um conselho:

amanhã cedo, quando o

patrão vier buscá-lo,

finja que está com um pé
machucado, assim você

terá um dia de folga.
Não deu outra. No dia

seguinte o cavalo

apresentou-se conforme
combinou com o porco e

foi dispensado do

serviço.
Peão: Patrão, o cavalo

está machucado e não

poderá trabalhar. O quê
vamos fazer hoje?
Patrão: Vamos

aproveitar esta folga e

carnear o porco.

-

Casa cheia, gauchada fandangueira, educada e muito bem-vestida, assim foi o baile do CrG

Laço Iaraguaense no último dia 4 com o Conjunto Fogo de Chão. Parabéns ao CrG Laço
Jaraguaense e parabéns a Iaraguâ do Sul, ambos fazem por merecer este sucesso

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

Fone: 372-1654

Rua: Cel. Procópio
Gomes de Oliveira, 227

CORREIO DOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

I---Fillffim---�-�-��-----I

: 28 dias :
I � I
I para o 17° Rodeio do r I. �..���

I CTG Laço Jaraguaense I
L �

Odair Garcia e um

sonho realizado. No

final do curso de Laço
do CTGLaço
Laraguaense, Odair
Garcia, filho de Bento
Iuvite Garcia, concluiu:
"Realizei um sonho do
meu pai: ver eu laçando
nesta cancha". Odair, o

CTG agradece o carinho
e a participação que
recebemos do Piquete
Amigos de Corupâ,
nossas porteiras estão
abertas para que você
continue

proporcionando este

momento de alegria
para seu pai. Um abraço
bem chinchado do seu

Almiro e Valéria Spézia, com as filhas Carla e Daniele, familia
tradicionalista gaúcha comemora neste mês de abril duas datas

marcantes;·,Dia 14, Bodas de Pratado casal, e dia 25 oAlmiro completa
50 anos de vida. Os tradicionalistas gaúchos parabenizam o casal e

desejam muitos 25 e 50 em suas vidas. A tradição gaúcha agradece
aos trabalhos realizados por esta [amilia. Parabéns e felicidades

Agenda gaúcha
20 abril - Shaw Dante Ramon Ledesma - Churrascaria Buenas Tchê - Joinville
24 abril - às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
8 maio - às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
16 a 19 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 da Tradição - Campo Alegre
14 a 17 maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
12 a 14 junho - Rodeio CTG - Leodato Ribeiro - Schroeder

11 dejulho - Baile com "IchêGarotos'' - CTG Charrua- Joinville

,,,, ,

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDAe

1988 - 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
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Fone/Fax (047) 371 • 0520 T�RISlVlc)

r�=�H�='"H��W"-DisiiE-y-M-"'W='--'=""""hWl PORTUGUAl CANCUN
! ?ta.�t!e'tttt I dias / 7 noites __

,

_

I I ESPA,NH.4 domingos, voando Transbrasil 10 dias / 7 noites
j 9 dias / 7 noites

(4#ft�� Saídas: sábados, voando Vasp/LabI. Saídas às 6'feiras Voando TR'ANSBRASIL- 6 noites em Orlando com confortável 17 dias / 15 noites
'

I, hotel em ótima localização» Visita aos parques Epcot, Disney-MGM, Studios, Hopedagem no maravilhoso 5 estrelas: Oasis Cdncun, frente ao
. O melhor do sul de Portugal e Espanha com mínimo de 2 noites em cada cidade, d

•

I II', Reino Mágico, e Universal Studios todos cl ingressos inclusos.: I noite na Church Ih mar azul e Cancun com super parque aquático em oca izaçãohospedando-se nos melhores hotéis. Lisboa, Algarve (Riviera Portuguesa), Sevi a,1Street, centro da vida noturna em Orlando- Viagem Orlando/Miami, pela rodovia Granada Costado Sol, Madrid e Tânger; no Marrocos.Extensão com 4 maravilhos a shoppings com preços convidativos e de todo o agito da Ilha. Café
s beira-mar} noite em Miami em confortável hotel em ótima localização» Café da as noite sem Paris ou 3 noites em Barcelona Com café da manhã tipo buffet e manhã tipo americano. Passeio aos principais pontos turísticos.�,. manhã diário tipo americano incluso-Passeios em ônib�uxo especialpara,. meia pensão incluídos Consulte Promoção 98.Programação detalhada, consulte •

d US$ 179 00
\ .! turismo.- Assistência completa inclusive dentro das atrações com guias Sem Juros e , Á VISTA U.S$ 898,00!. falando português. agência. Desde US$ 2. 720,00 à vista ou

"

$ O d TTS$ 40800 EM REAIS 4XDE R$ 264,91 =R$I.059,8415X US$ 255,00 S/JUROS A VISTA USSl.278,00 20X US 146,0 + entr: e VI , *PreçoprogramaIOdias,parasaídasaté20Ijunho. Opção hotéisI
E"IRE' 'lS RSI 8 P

-

üid. 'd Consulte roteiro conhecendo o norte de PortugalI" n 4 X377,00 Igual a .50,00 romoçao va, apara SQl as
� Playa e Grand Oasis, ou com sistema "all inclusive"t::!1.!!!l!nho.C:�.'!::!!!':::!fões;om II: I?:"!l!}!"};!!!;mw,#,,�,,_,,='�'=,�=",_,",j ,_e,"E"s,�p,_a=nh""a=,,v"',·sm'w·t,a"n".d.,o,",S,,.a,,,.la'H,m,ma_n.c",,a,,"e'"mSam,n,"t,'w·a,g,mo""dwHe_Cm,omm,,,p,mo,s,.t,,e,1,a,"""'Wh>m_,m=, ",_,,,," ""","","m""""""";;;;";;""�""";";;"""'"",,'@m";;'"''"';';"�""""""','m;;';;;;;';;;;;;,"C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;,;;,,,"�;"",,,"',"';

PORTO SEGURO
8 dias - 7 noites
Hotel Terra Mater, localizado no centro da cidade

perto de todo agito.
Passeio histórico, pelos principais pontos da cidade e

praias, lual comshow.

5XR$ 85,20
à vista RS 409,00

POUSADA DO
RIO QUENTE

8 dias / 7 noites
HoteIChalet-R$ 949,00 ou 5Xsemjuros
Inclui: *0 transporte aéreo desde Blumenau, "hospedagem, "traslados,
"café, a/moço e janta, *bebidas nas refeições, "equipe de recreação,
*tril�a ecológica, *boite, *shows especiais.
* Preçospara saída abril e maio 98.

ROMA
10 dias / 7 noites .'
Saídas aos Sábados Voando Boeing 747 da AUTALIA 7 noites em hotéis de
I" categoria nas melhores localizações, com café da manhã diário tipo buffet.
Tour às principais atrações turísticas: Vaticano (Basílica e Praça de São Pedro),
Castelo Sant 'Angelo, Templo de Vesta, Teatro Marcel/o,Campidoglio, Praça,
Veneza, Avenida dos Foros Imperiais, Arco de Constantino e Coliseu.- Completa
assistência de guiasfalando português

5X US$ 279,00 SIJUROS À VISTA USSI.398,00
EMREAIS 4 X 412,411gual à RS 1.649,64
Promoção válida p/ saidas ll-}8-25/abril, 2-9-} 6-23-30/maio.

NATAL
e����fJ4k

8 dias - 7 noites --========
Hotel Belo Mar, localizado a uma quadra da

praia de Ponta Negra.
Passeios aos pontos turísticos da cidade,
àpraia de Genipabu com Passeio de buggy.
5XR$104,00
à vista RS 499,00

FORTALEZA

8 dias - 7 noites�========
Hotel Toaçú - a uma quadra da praia do Futuro.
Passeios: principais pontos turísticos e ao parque
aquático Beach Park (sem ingresso).
5X R$108,40 <,

à vista RS 520,00

CRUZEIRO NAS ILHAS GREGAS
19 dias/ 16 noites ou

22 dias / 19 noites
o tour mais luxuoso do mercado, com os mais famosos Hotéis-Castelos
do país. Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, Banf! (Montanhas
Rochosas) Edmonton, 3 noites em Vancouver. Programação detalhada,
consulte agência. Desde USS 3.260,00 à vista ou

20X US$175,00 + entr. de US$ 489,00
(Total USS 3.989,00) Possibilidade dejinal com 4 noites

emNew York.

9 dias / 7 noites ---------
saídas: IS, 22 e 29 de abri/ - 4 noites Athenas City Tour incluindo
visita a Acrópolis, todos os traslados café da manhã diário. 3 noites
de cruzeiro cato interna visitando Mykonos, Rhodes. Kussadasi

Patmos, clpensão completa. 10X US$ 167,00
à vista USS1.670,o'O Preço por pessoa em ap. duplo aéreo +

terrestre +cruzeiro (RS 2.004,00)

NE"" YORK

10 dias / 7 diárias
Saídas: 5asfeiras e Domingos Voando em moderníssimo MD-}} VASP PENSIL
VANIA HOTEL, loc. na 7"Avenida com a Rua 33 emfrente ao Madison Square
Garden e próximo ao Empire State Building. Com exclusiva sala VIP e balcão de
atendimento COSMOS. PARQUE CENTRAL HOTEL, localizado na Rua 56 entre

a 7'Avenida e a Avenida Broadway. Completa assistência de guias brasileiros.

5X US$ 259,00 S/JUROSA VISTA USSI.298,OO
EM REAIS 4 X 382,91 Igual à RSl.531,64 Preço Hotel Pensilvania válido
ara saídas até} 8/Jllnho

PARIS
10 dias / 7 noites
Saídas: Domingos voando MD-} I VARIG Oll 6as feiras, voando Aerolineas
Argentinas- 7 noites de hospedagem em hotéis de l=categoria nas melhores

localizações com café da manhà tipo continental.- Tour às principais atrações
turísticas: Torre Eiffel, Catedral de Notre Dame, Rio Sena, Champs Elysées,
Place de La Concorde, Place Vendôme e Arco do Triunfo.» Completa assistência
de guiasfalando português.

5 X US$ 299,00 SIJUROS A VISTA

USS 1.498,00 - EMREAIS 4 X 441,91 = RS 1.767.64 Preço voando
Aerolineas Argentinas p/ saídas }0-24/abril, 1-8-}5-22-29/maio.

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Fone/Fax (047) 371 • 0520

Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FotQ Nilto

empacotamen'to
-Ilha da Figueira
- FAX: (047) 372-3203

o Sul - SC

Veiculo&, peças e servIços

FONE: (0471371-2111

A agenda branca da

temporada registra o enlace

da médica Alessandra com o

odontólogo Fernando,
amanhã (18), às 20h30, na
Igreja Nossa Senhora das

Graças (Barra do Rio

Cerro). Após a cerimônia os

convidados serão
recepcionados no

aristocrático Clube Atlético

Baependi. Alessandra é

filha de Orlando Luiz Pradi

(in memoriam) e Ivete
Lombardi, e Fernando é

filho de Alfredo e Zilda Inês
Oselame Guenther

Trocam alianças na mão

esquerda no próximo dia 2 de

maio, Thiana e Cristiano. O ato

religioso será às 18h30, na
Igreja Nossa Senhora do

Rosário (Rio Molha). Após a

cerimônia religiosa os

convidados serão recepcionados
no Clube Atlético Baependi.
Thiana é filha de Valdir e

Rogéria Maria Bertoldi, e
Cristiano é filho de Plácido
Antônio e Carmem Miriam
Rausis

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Festa Nacional do Pi
nhão, que será realiza
da em Lages, entre os

dias 5 e 14 de junho. No
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Congresso da Abrajet vai debater
mídia, turismo regional e Mercosul

Florianópolis - O 15°

Congresso Brasileiro dos
Jornalistas de Turismo,
marcado para aconte
cer entre os dias 20 e 23
de maio, no prédio da
Fiesc (Federação das In
dústrias do Estado de
Santa Catarina), terá
como tema central "Tu
rismo: a indústria do
século 21 ". A proposta
foi definida pela comis
são organizadora, que
promete reunir cerca de
180 jornalistas especia
lizados de todo o Brasil e
dos países integrantes
do Mercosul ligados ao

turismo.
.

O congresso será pro
movido pela Abrajet (As
sociação Brasileira de
Jornalistas de Turismo),
que programou uma sé
rie de atividades envol
vendo apresentações
artístico-culturais com-

Blúmenau - Mais de 150

jovens, de aproximada
mente 100 municípios do Es
tado, estão sendo
aguardados para o 10 Con
gresso da Juventude Petls
to. que começa amanhã e

vai até a próxima terça-fe
ria (21), no Caic (Centro de
Assistência Integrado à Cri
ança). Eles deverão deba
ter temas como: eleições,
emprego, instituciona
lidade e socialismo. O en

contro contará também
com oficinas de teatro e

capoeira, além da exi

bição de vídeos sobre

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

encerramento do con

gresso; na noite do dia
23, está prevista a

Noite de Florianópolis.

reau, Roberto Gheler.
De acordo com a As

sessoria de Imprensa da

Abrajet. opresidente da
Acif (Associação Comer
ciai e Industrial de Flori

anópolis), Vinícius Lum
mertz Silva, e o ex-presi
dente da Santur (Santa
Catarina Turismo), Luiz
Moretto Neto, já confir
maram presenças no

congresso. Para a noite
de abertura, está progra
mada a .apresentação
do Grupo de Danças de
Joinville e da Noite de
Santa Catarina, promo
vendo as festas de ou

tubro, com muita comi
da típica, músicas e

dança.
No dia 21, será a vez

da Noite de Balneário
·Camboriú. No dia

seguinte, acontece a

Noite Serrana, com o

lançamento oficial da

O painel sobre socialis
mo será conduzido pelo
professor da Unicamp (Uni
versidade de Campinas),
Plínio de Arruda Sampaio. A
discussão sobre institucio
nalidade será feita pelas
correntes internas da le

genda. Para o coordena
dor estadual da Juventude
Petista, Cedenir Simon, o

congresso vai permitir que
o partido. "identifique as

caras da juventude". Para

conseguir esse objetivo, o

congresso organizou me

sas-redondas, que aconte
cem no domingo, com a

Evento, que acontece entre os dias 20 e 23 de maio, em Florianópolis, deve
reunir cerca de 7 80 jornalistas especializados

participação do padre Gil- tude, que deverá ser

berto. de Caçador, e da apresentada ao plenário
professora Janice Ponte, da Assembléia Legislativa,
da UFSC (Universidade Fe- na próxima quarta-feira.
deral de Santa Catarina). (22). A crise no emprego

Políticas públicas espe- será debatida por lide
cíficas para a juventude ranças sindicais da CUT
também entram em de- (Central Única dos Traba
bate, com o prefeito do Ihadores), MST (Movimen
Município, Décio Lima, o to dos Trabalhadores Sem
secretário de Desenvolvi- Terra) e diretores do
mento Econômico de Di- Dieese (Departamento In
onísio

. Cerqueira, Ivan tersindical de Estatística e

Cance, e o deputado es- Estudos Sócio-Econômi
tadual Carlito Merss. Merss cos). A presidente esta
é autor do projeto que dual do PT, Luci Choinas
propõe a criação do Con- kl. também participa do
selho Estadual da Juven-' congresso.

:'a_dO!J!t conta com uma eljuipe L

�Zadod e eljuipamentod de última

Juventude petista vai'promQver
congresso estadual em Blumenau

pondo o mosaico de
Santa Catarina .. Durante
o evento serão debati
dos também assuntos
como mídia, turismo re

gionalizado e Mercosul,
além do tema: Turismo na
virada do século e turis

mo/produção de notí
cias.

Na opinião do presi
dente da Abrajet, Mano
el Timóteo, o evento pos
sibilitará ao Estado a

oportunidade em divul

gar o potencial turístico,
já que os mais influentes
e especializados jornalis
tas de turismo estarão

participando do con

gresso. O evento contará
com palestras com o

governador do Estado
do Paraná, Jaime Lerner,
do prefeito de Salvador,
Antônio Ambassi, e do

presidente do São Paulo
Convention & Visitors Bu-

Cuba e do líder revolu
cionário Ernesto "Che

"

Guevara.
Os jovens prometem,

para segunda-feira, ato de

protesto contra a política
do governo Fernando Hen

rique Cardoso. O pré-can
didato ao governo de San
ta Catarina, deputado fe
deral Milton Mendes, par
ticipa do congresso. O
evento deverá ainda reunir

lideranças locais e regio
nols das legendas consid
eradas de esquerda, que
costuram aliança para dis
putar o governo do Estado.

Fone/Fax: (047) 371 - 7646

LABORATÖRIO DE
ANALISES CLiNICAS
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Cidade registra a primeira
extraçoo múltipla de órgoos

Aciag contesta calendário'
de feriados em Guaramirim
Guaramirim - o Depar

tamento Jurídico da Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

Guaramirim) deverá ques
tionar o calendário de fe
riados anunciado pela od

ministração municipal, A

posição foi tomada segun
da-feira (13), na reunião de
diretoria da entidade, di
ante da constatação de

que o dia 2 de novembro,
.

feriado, não está incluído
na programação divulga
da, Os empresários defen
dem a unificação das da
tas de feriados nos municí

pios da microrregião para
evitar transtornos à comu

nidade,

Segundo o presidente
da Aciag, Adriano Zimmer

mann, se ,a Prefeitura não
revisar a programação,

.

Guaramirim será o único

Munlcíplo da microrregião'
que não terá feriado no

Dia de Finados,
"Isto causará dificul

dades para a comunidade

naquele dio. porque a vida
das populações de
Guaramirim e Jaraguá do
Sul, por exemplo, estão

muito interligadas, Existem
muitas empresas de
Guaramirim que são
fornecedoras para a

região, e são muitas as pes
soas que residem aqui e
que trabalham em Jara

guá do Sul. Todos sofrerão
transtornos se não houver
sintonia, Isso vale também
no sentido inverso, quando
houver feriado em Jaraguá
do Sul ou outro município,
·Zimmermann lembrou

que, além das razões men
cionadas, existe a própria

. questão comercial, porque
o comércio de uma ci
dade perdera clientes

para os estabelecimentos
da cidade vizinha, se não
houver sincronismo nessas

datas, Segundo ele, a

cusênclo de um ca

lendário unificado pára os

feriados, há tempo está

prejudicando o comércio
e a indústria de Gua
rornirlrn.

Ele informou que o De

partamento Jurídico de
verá procurar os poderes
Executivo e Legislativo
para propor que o assunto

seja discutido,

--------------------------�------

Doador é um morador de Guaramirim que na quarta-feira
foi vítima de acidente de trânsito

Jaraguá do Sul - O

Hospital São José re

gistrou hoje o primeiro
caso. de extração
múltipla de órgãos. O
doador é o traba

lhador autônomo EI

frido Westphal, 41

anos, morodor na

Rua Rio Branco, em

Guaramirim, que na

quarta-feira (15) foi
vítima de atropela
mento próximo ao

trevo de c ce sso

àqu�\la cidade, Ele

sofreu traumatismo

craniano. A família
autorizou os médicos
a extraírem para fins

de doação, os rins, o

coração e o fígado
de Westphot.
A extração múlti

pla foi realizada por
médicos do Hospital
das Clínicas da Uni

versidade Federal do

Paraná, e da Central

Regional de Notifi

cação e Captação
de Órgãos, de Joln

viiie. Os médicos não

informaram os nomes

dos prováveis re

cebedores desses

órgãos. Segundo os

médicos, o coração
e o fígado serão uti

lizados em transplqn
tes em Curitiba, Os

rins deverão ser

aproveitddos por pa
cientes em Joinville e

Blumenau.

A cirurgia teve iní

cio ao meio-dia, pro-
.

toriqorido-se por
várias horas, West-

phal deu entrada no

Hospital São José,
quarta-feira, por vol
ta de 20 horas. On

tem ficou constatada

a morte cerebral,

quando os médicos
do Centro Cirúrgico
decidiram consultar a

família sobre a possl
bilidade de doação
dos órgãos.
A primeira extração

de órgãos registrada
no Município ocorreu

em outubro do ano

passado, quando fo

ram retirados os rins do

mecânico Roberto

Santos Luzzani, 25

anos, que morreu num

acidente de moto na

Rua Jorge Czerni

ewlcz. Os recebedores

dos rins de Luzzani fo

ram Ciro Silveira, 42
anos, de Joinville, e

Ingo Klotz, 57, de Joro

guá do Sul.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO

SETOR MATRIZ
DOMINGOSÁBADO

15hOO - Matriz (crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz
.19hOO - Perpétuo Socorro

7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - São Cristóvão
09h30 - São Benedito

---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA C. E CRIMINAL DA COMARCA DE JÁRAGUÁ DO SUL -

_ ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS
° DOUTOR EDSON MARCOS DE MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO-SUBSTITUTO EM

COOPERAÇÃO NA 28 VARA C. CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE

SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.-
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tendo sido

designado o dia: 24 de abril de 1998, às 13:00 horas, para ter lugar a Sessão de Julgamento pelo-Tribunal
do Júri desta Comarca, do Acusado: ADALBERTO JANTSCH, pronunciado nos autos de Processo Crime
n° 1.390/93, foram sorteados na forma da Lei, os seguintes JURADOS: 1) JORGE O, AMÓDIO, 2)
FERNANDO C, GARCIA, 3) ADRIANE APARECIDA GIRALDI, 4) MARCIANA LUDERO, 5) IVETE
LOMBARDI, 6) FRANCISCO V. ALVES, 7) MAURO MATHEDI, 8) MARINÊS RONCHI ERSCHING,
9) FÁBIO FIDELIS, 10) RAMIRO p, SCHMITZ, 11) OSNILDO REIF, 12) JOÃO CESAR TISSOT, 13)
MARCOS HOEPPERS, 14) GELÁSIO CAMPESTRINI, 15) JOÃO C. LESCOWICZ, 16) JOSIANE L.

SPaRRER, 17) IRINEU MILBRATZ, 18) MAURO JÚLIO WESENDOCK, 19) DÉCIO MENGARDA,
20) MARCOS SAWULSKI e 21) JOSÉ LUIZ PETRY,

FAZ SABER, mais, que na referida Sessão: será levado ajulgamento pelo Tribunal do Júri, o acusado:

ADALBERTO JANTSCH, ficando os senhores jurados convidados a comparecerem neste Juízo, na Sala
do Tribunal do Júri, Edifício do Fórum, no dia e hora supra mencionados, sob as penas na Lei se faltarem

sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente
edital, que será afixado no átrio do Fórum, Jaraguá do Sul, 03 de abril de 1998, Eu (CLÁUDIA JENICHEN

JANSSEN), Escrivã Judicial, o subscrevi,
Edson Marcos de Mendonça

Juiz de Direito
Substituto

NOSSA MENSAGEM

Domingo de São Tomé
Na tarde do primeiro dia da semana, os discípulos estavam

reunidos, de portas fechadas, quando o Senhor apareceu,
ressuscitado. Era ele mesmo, vivo, verdadeiro, Do lado dos

discípulos, havia o medo, a incredulidade, a tristeza. Do lado de

Jesus, a paz, a reconciliação e uma força capaz de provocar
atitudes novas no meio da comunidade. Os discípulos estavam

com medo, mas ao verem Jesus, exultaram de alegria,
Hoje, a presença de Jesus não é visível como naquele tempo, ele

se manifesta invisível, mas não menos real, Ele entra em nossa

comunidade, na situação concreta de cada pessoa, vem ao encontro

de nossa frágil fé, cheia de medo. Contemplamos o Senhor
ressuscitado com as mãos feridas pela morte, Que ele nos ajude a

superar a cultura da morte e a viver o tempo novo da ressurreição,

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
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Cidose propõe ação integrada
para a saúde animal e vegetal
---------------------------------

Técnicos da empresa relataram a proposta terça-feira durante encontro
com lideranças da microrregião

Jaraguá do Sul - A Ci
dose (Companhia Integra
da de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina)
está defendendo a atu

ação conjunta dos vários
setores comunitários, de
prefeituras a empresas prl
vados. passando por asso

ciações comunitárias, co
operativas, sindicatos e or

ganismos em geral, na e

xecução da política de
saúde animal e vegetal nos
municípios do Vale do

Itapocu. Técnicos da em

presa fizeram uma ex

planação sobre o assunto,
terça-feira (14), durante en

contro em Jaraguá do Sul.
O gerente regional da

Cidasc, Fernando Wend
hausen Rothbarth, disse que
a intenção é reforçar o

padrão sanitário no Estado
e País que, segundo ele, es
taria deixando a desejar.
Rothborth explicou que o

Brasil está hoje muito sus

ceptível às críticas e im

posições de concorrentes

estrangeiros na comerciali

zação de produtos
agropecuários, justamente
pela inexistência de uma

condição sanitária mais efi
caz.

"Nossos produtos lá fora

são considerados rulns. Em

contrapartida, eles (os con
correntes€strangeiros) estão
sempre querendo colocar
os produtos deles no nosso

mercado. Isso têm reflexos

prejudiciais sobre os nossos

pequenos produtores, prin
cipalmente considerando

que estamos numa época
em que caíram as barreiras
de mercado".

Rotht>arth disse que a

única saída para modificar
esta situação é melhorar a

conõlçöo sanitária, o que
deverá ser feito através da
prevenção às doenças na

produção animal e vegetal.

Segundo Rothbarth, o de
senvolvimento dessa políti
ca passa pela ação in

tegrada dos vários organis
mos e agentes comunitári
os, sejam públicos ou priva
dos.

O gerente regional infor
mou que já existe inclusive
um çonvênio firmado entre
a Cidasc e o Ministério da

Agricultura, prevendo a

sistematização das ações
neste sentido. A coorde

nação será feita através da
Unidade de Saúde Animal e

Vegetal, que está sendo ins
talada junto ao escritório da
Cidasc, em Jaraguá do Sul.

Prefeitura realiza mutirões para despoluir cursosd'água
Jaraguá do Sul - A Secre

taria de Agricultura e Meio
Ambiente quer mobilizar as
comunidades na realização
de mutirões para a despolu
ição dos cursos d'água. No
sábado passado (18), foi re
alizado um mutirão no Bairro

Jaraguazinho. Cerca de 30

moradores da comunidade

participaram da lirnpezo dos
afluentes do Rio Jaraguá. Já
está prevista a reoüzoçöo de
outro mutirão, com a mesma

finalidade, no Bairro Rio Cer
ro II. Através dos mutirões, a

secretaria quer combater o

mosquito borrachudo.
O fiscal ambiental Luís

Stephani 'informou que serão

instalados dois coletores de
lixo tóxico no Bairro Jara

guazinho. A colocação dos

equipamentos é necessária

para evitar que os agricul
tores depositem as embala

gens de produtos agrotóxicos
no leito dos rios. A Secretaria
de Agricultura e Meio Ambi

ente já providenciou a colo

cação de 19 desses coletores
em áreas rurais.

Na terça-feirei (14), foi rea
lizada uma reunião com a co

munidade do Bairro Rio Cerro
II, quando foram discutidos os

detalhes da realização do
mutirão naquela comunidade.
Na ocasião, os técnicos da

secretaria orientaram osmora

dores para que evitem a colo

cação de lixo e dejetos ani
mais nos ríos. Segundo o fiscal
Luís Stephani, esta é a princi
pal couso. juntamente com o

desmatamento desordenado,
da proliferação do mosquito
borrachudo.

rrcp ··· ··.··· .. · ·.··.···
..
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Jaraguá do Sul I
Os alunos das 3°5 séries das redes municipal,
estadual e particular de ensino receberão,

gratuitamente, a segunda edição atualizada do
livro "Crescendo com a nossa História", de autoria
de Eliza M. ResseI, Alcioni Macedo Canuto e Egon
Jagnow. O livro tem 150 páginas-e conta a história

do Município.
A Gráfica e Editora Paloti, de Curitiba, deverá

imprimir três mil unidades da obra. Os olunos que
receberem a obro deverão devolver os livros no

final do ano para que outras turmas possam ser

atendidas.

Jaraguá do Sul II
A Amvali (Associação
dos Municípios do
Vale do Itapocu)
realiza hoje, às 18
horas, na sede da

entidade, reunião dos

prefeitos e secretários
de Saúde dos

.muntcípíos da
microrregião. Serão
discutidos detalhes
para a realização de
uma campanha de

prevenção à
dengue.A

campanha será
promovida em todos
os municípios filiados.

Jaraguá do Sul III
A Secretaria de Cultura,

Esporte e Lazer adquiriu 30
estantes para a biblioteca

pública e 130 estantes para o

arquivo histórico. A compra
do material tem por
finalidade facilitar a

organização de livros e

documentos naquelas
repartições.

Por outro lado, a biblioteca

pública foi contemplada com

a compra de 600 novos livros,
além de outros 900 recebidos

através de doações. O
acervo da blblloteco é

composto, hoje, de 20 mil,

publicações.
Guaramirim

Os sindicatos da região colocarão ônibus à

disposição da população da região para
pàrticipar do 5° Baile do Trabalhador, no dia 1 de
maio, em Guaramirim. Os ônibus partirão às 22

horas, saindo de Massaranduba e Corupá. Sairão
também dos bairros Santa Luzia (via São João),

Santa Luzia e Ana Paula (via Ilha da Figueira) e da
frente da Arweg.

Florianópolis
Está marcada para

quinta-feira (23), às 10
horas, em Florianópolis, a
posse do nova diretoria
da Fecam (Federação

Catarinense das

Associações de

Municípios). O prefeito
de Guaramirim, Antonio
Cmlos Zimmermann

DB), deverá assumir a
da entidade,

sucedendo no cargo ao)

prefeito de Porto União,
Alexandre Puzyna

(PMDB). A solenidade
será realizada na sede

da federação.
'

Schroeder
A Prefeitura divulgou nota
solicitando à população
o cumprimento da Lei n°
452/84, que determina

que todos os

proprietários de terrenos
com frente para

logradouros públicos,
construam passeios em

toda a extensão da
testada. As calçadas
deverão ser construídas
até o dia 31. de julho.
Após esse prazo, a

Prefeitura promete as

providências cabíveis;
aplicando, inclusive,

multas.

SUPERMERCADOS

EXTRATO DE TOMATE
NADIR 370gr .. R$ 0�59

ÁLCOOL PRISMA
llitro ;. R$ 0,83

2 pacotes de sopa HERCULES
MAGGI - GRÁTIS 1 pc,
MACARRÃO ORIENTAL

FILTRO MELITTA 103 -

LEVE 3 PAGUE 2 -

R$ 2.88
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" Parque Malwee sera sede da

Olimpíada Folclórica Alemã

Jaraguá do Sul -

Mais de 30 grupos fol
clóricos brasileiros e

argentinos estão sen

do aguardados para
o 6° Acampamento
Folclórico e 3°
Olimpíada Folclórica
Alemã que acontece
neste final de semana
no Parque Malwee.
Os eventos serão pro
movidos pela direção
do Parque Malwee e

dos grupos folclóricos

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

Evento acontece neste final de semana e deverá reunir em Jaraguá do Sul
mais de 30 grupos folc/óricos brasileiros e argentinos

Pomerano - Regen
walde e Kinder Und
Jugend Volkstan
zgruppe. A progra
mação tem início
hoje, a partir das 15
horas, com recepção
aos grupos convida
dos e a realização do
Baile de Integração,
no Galpão de Festas
do Parque Malwee.

O coordenador do
Museu Parque Mal
wee, Carlos Hof-

....rn_ '"

Dedicação: integrantes doGrupo Folclórico Pomerano

Infrações
gravíssimas -7 pontos

- Parte 2-

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Si!va, 90
11l andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

fmann, disse que o

objetivo da pro
moção é oferecer
oportunidade de inte

gração aos grupos
que se dedicam à
danças alemãs, além
de mostrar os valores
culturais deixados pe
los colonizadores da

região. Segundo Hof
fmann, foram con

vidados 218 grupos
de toda a região Sul
do País e da Argenti
na. Entre os grupos
que confirmaram o

envio de represen-
.

tações estão dois de
Buenos Aires, na Ar

gentina.
As inscrições serão

recebidas amanhã a

partir das 9h30. Às
14h45 terão início as

competições da 3°

Olimpíada Folclórica
Alemã. Para às 20 ho
ras esta previsto o La

ternenzug (Desfile das

Fotos: Divulaacão

que a intenção é pro
porcionar uma pro

gramação variada à

população, que ofe

reça não só re

creação, mas tam

bém faça a pres

tação de serviços
úteis.
Além de oferecer

. diversas opções de

jogos e brincadeiras,
o evento também
contará com as pre

senças de profissio
nais como cabelei-

O secretário Silvio reiros e manicures. A

Celeste Bord disse Justiça Eleitoral

Entusiasmo: grupo KinderUndJugendVolkstanzgruppe
lanternas), conside
rado uma das princi
pais atrações do
evento. O desfile
acontecerá na Aveni
da Marechal Deo
doro da Fonseca, ini
ciando no cruzamen

to com a Ruo Barão
do Rio Branco e termi
nando na Praça Ân
gelo Piazera, no Cen
tro.
A programação de

amanhã será concluí-

da com a realização
de um baile às 22 ho

ras, no Salão

Botafogo, com' ani
mação da Banda
Cávalinho Branco.
Durante o baile, serão
realizados concursos

de valsa e polka. A

programação pros
seguirá domingo com

prevlsöo de serem di

vulgados os resulta
dos das competições
por volta de 11 horas.

Secretaria· promove
o "Domingo cidadãoll

aproveitará para pres
tar serviços de atualiza
ção e transferência de
títulos eleitorais e

para orientar sobre o

funcionamento das

urnas eletrônicas.
A Secretaria de

Saúde deverá prestar
serviços como medição
da pressão arterial e
förnecer orientações
sobre saúde. Está previs
ta a participação tam
bém de representantes
da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros
Voluntários.

Jaraguá do Sul - A

Secretaria de Cultura,

Esporte e Lazer, com o

apoio do Sesc

(Serviço Social do

Comércio), promo
verá o "Domingo ci

dadão", na Praça Ân
gelo Piazera, no dia 3
de maio, no horário
das 13 às 18 horas. A

promoção deverá o

ferecer atividades de
cultura e lazer e pres
tar serviços à comu

nidade.
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Mulher m'orr-e ao colidir o
,

carro em muro de cemitério

Jaraguá do Sul - A

secretária Saionara Bon

gratz, 28 anos, moradora
na Vila Nova, morreu na

madrugada ríe segunda
feira (13) ao colidir o Fiat

Uno, placas LYC-3683, que
estava dirigindo, contra o

muro do Cemitério Munici

pol. na Rua Procópio Go
mes de Oliveira, no Centro.
Saionara transitava em

direção ao centro da ci

dade, quando aconteceu
o acidente. O carro bateu

primeiro contra uma ár- .

vore, que foi arrancada
I pelo impacto, atingindo o

muro na seqüência.

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

Acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira na Rua Procópio
Gomes de Oliveira e causou a morte de Saionara Bongratz

De acordo com infor

mação da Polícia Militar,
Saionara sofreu traumatis
mo crânio-encefálico e

morreu no local do aci
dente.- Outras duas pes
soas que estavam no

veículo sofreram ferimen
tos generalizados e pre
cisaram ser conduzidas
ao Hospital São José.

O ferido Nilson Car
doso, 21 anos, teve fratu
ras no fêmur esquerdo e

no braço esquerdo. Ou
tro ocupante do Flet. Al
ceu Dirceu Fernandes, 20,
também sofreu fratura na

perna esquerda
.

Destruição: Fiat bateu primeiro numa árvore e em seguida contra o muro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 2� VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTERDIÇÃO
curndorprovisOOoatéoténninodapre;;enteação;
2")Cumpridos os trâmites processuais previstos.
seja declarado a Interdição de REGINALoo

GAZCZYNSKI, já qualificado anteriormente,
nomeando-se-lhe curador o seu pai Sr.
GERVÁSIO GALCZYNSKL 3°) Ante a

inexistência de qualquer bem imóvel em nome

do interditandoe a pobrezado curadore o caráter
eminen�mente social da presentemedida, requer
se sejaomesmodispensadodaespecialização da
hipoteca legal. 4°)A citaçãodo interditando para
fins de interrogatório, na forma do disposto no

artigo U81, doCPC, nomeando-se-lheCurador
Especial para e acompanhamento da ação. 5")
Deferida a medida requer-se a inscrição da

sentençanoRegistroCivil competente, bemcomo,

se promova a sua regular publicação. 6°) A
produção de provas, notadamenteadocumentai
acostada corri a presente e, Sendo necessária, a
inquirição de testemunhas. Dá-se à causa, para
efeitosmeramente fiscais, o valerde R$ 120,00,
deixando de recolher custas face a pobreza dos
interessados e a isenção legal. Pelo Deferimento.
JaraguádoSul, 25 de agosto de 1997. Alexandre
S. dos Santos. Promotor de -Justiça".
SENTENÇA: "Vistos,etc ... OMinistério Público
doEstado deSantaCatarina, através do Promotor
de Justiça, requer a ·presente AÇÃO DE

INTERDIÇÃO, em favor de REGINALOO
GALCZYNSKI, devidamente qualificado nos

autos, alegando os fatos narrados às fls. 02/03

que,porbrevidade,ficamfazendopatteintegrante
/ desta. Coma inicial juntou os documentos de fls.
041 IO. Recebida a inicial, registrada e autuada,
foi nomeado curador provisório (fls. 11) e
designadadatapara interrogatóriodo interditando.
Nadatadesignada foi interrogado o interditando
(fls. 17), nomeando-lhecuradoraespecial. Após,
aCuradorado interditandomanifestou-se às fls.

18, requerendo a realização da perícia judicial,
para que seja determinada a incapacidade totaI
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 pelo Ministério Público de Estado
de Santa Catarina, através do Promotor de

Justiça, em favor de REGINALDO

GALCZYNSKI, com amparo na legislação
em vigor, Da prova coletada nos autos, através
dos documentos de fls. 05, constata-se que o

AooUTORAHILDEMARMENEGUZZIDE
CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2"
VARA DA COMARCA DE JÄRAGUÁ 00
SUL, ESTAOODESANTACATARINA,NA
FORMADALEI,EfC...

FAZ SABER a todos quantos o presente editai
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

PromotordeJustiça, Dr.Alexandre S. dos Santos,
lhe foi dirigida a petição do seguinte teor: -

.

"Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito
da Varada Comarca de Jaraguá do Sul - Sc. O
Ministério Público do Estado de SantaCatarina,
através do Promotor de Justiça furnatário, vem
perante Vossa Excelência, legitimado pela Lei
OrgânicaEstaduai do Ministério Público (artigo
32, item IX, letra "d", n° 2, e artigo 53, XIII)
fundamentado pelos artigos 448, item Il do

CódigoCivil eartigo 1.177, itens Ie Il,doCódigo
de Processo civil, ajuizar a presenteAÇÃODE

INTERDIÇÃO, em favor de REGINALoo

GALCZYNSKI,brasileiro, solteiro,com21 anos
de idade, fi1hodeGervásioGalczynskieAdelaide
Galczynski, residente e domiciliado na Rua

GennanoMa!quardt, 129,nestemunicípio,diante
dos seguintes futosefundamentos: 1-OSFATOS.
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 da vidacivil.
Por não ter condições de manter a própria
subsistência e também pelo fato de não exercer
atividade laboral e�m face da doença descrita, o
requeridoestá soba responsabilidadedospais,os
quais vem lhe dando todaaassistência necessária

para que possa sobreviver. Il - O DIREITO. A

pretensão tem guaridano artigo 446, inciso I do
Código Civil, abrangendo toda a sorte de

psicopatias que gerem incapacidade de

autodeterminação, lembrando.que "A curatela é
o encargo público cometido, por lei, a alguém
paragerire defenderumapessoae administraros
bensmaiores incapazes, queporsi sós, não estão
emcondiçõesdefazê-lo,emrazãodeenfurmidade
ou deficiência mental" (RT 529:80). Ill - O
PEDIoo. Diantedo exposto, requer-se: 1")Seja
declarado o Sr. GSRVASIO GALCZYNSKI,

interditando apresenta paralisia cerebral e'

autismo, sendo pessoa deficiente mentaI grave,
\

dependente nas atividades davidadiária eprática,
apresentando severas pertwbaçõese incapacidade
ocupacional e pessoal. Por outro lado, o
interditando foi ouvido emJuízo, onde verificou
sepessoaImentequeomesmonãotemcapacidade
para gerira suapessoae administraros seus bens,
umavezque o mesmo limitou-se adarsorrisos e
baixara cabeçaquando inquirido. Procede, sem
dúvida, o pedido. Considerando, ainda, li>parecer
favorável dacuradoranomeadaedo representante
do Minitério Público, DECRETO a

INTERDIÇÃO DE REGINALDO

GALCZYNSKI, brasileiro, solteiro, nascidoem
07/04/76, filho de Gervasio Galczynski e
Adelaide Galczynski e com eles reside na rua

Germano Marquardt, neste município, sem
condições deexercerqualquertipo de trabalho, o
que faço com fulcro na art. 446 e incisos do

CódigoCivildcoart.1.l78eseguintesdoCódigo
de Processo Civil, DECLARANDO-O
ABSOLUTAMENTE -INCAPAZ DE
EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.
NomeioCURADOR o Sr. GervásioGalczynski,
que, intimado, prestaráo compromisso legal, sem
que haja imposição nos limites dacuratela, 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.!. 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 afixadoäs

portas do Fórum. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos dezesseis dias do mês
demarço do ano de mil novecentos e noventa
e oito. Eu (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã
Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzí de Carvalho
Juíza de Direito

Vendedor é acusado
de estuprar a filha

Marido comete suicídio
após atirar na esposa

BraçQ do Norte - O de

legado Genuíno Eugênio
Martins está tomando de

poimentos para apurar a
denúncia de que o vende
dor Vilson Cardoso dos
Santos estaria há um ano

mantendo relações sexuais
com a filha S,c'S., 11 anos.

A denúncia chegou ao

conhecimento da polícia
através da mãe da menor,
Lúcia dos Santos, que re

gistrou ocorrência domin

go à noite, quando um tio'
também tentou abusar da
menina.

Gaspar - Uma discussão
entre marido e mulher termi
nou em tragédia, no Bairro
Fortaleza, na madrugada de

terça-feira (14), Jair Jotskas,
38 anos, suicidou-se com um

tiro de revólver calibre 38 na

cabeça, após ter discutido e

disparado duas vezes contra
a companheira Ivone Cris
sinske, 40.

Segundo a polícia, a dis
cussão e Cl tentativa de
homicídio contra a mulher
ocorreram na residência do
casal, Em seguida, num ges
to desesperado, Jotskas pe
gou uma caminhonete Fiorino
e seguiu para o Bairro Bel
chior, onde cometeu suicídio,

O delegado solicitou e

xame de conjunção carnal
e ficou constatado que
S.C.S. teve relação via anal,
e não vaginal. A polícia de
verá requerer a prisão pue
ventiva do vendedor, após
ter sido constatada a violên
cia cometida' contra a

menor,

Martins espera concluir
hoje a tomada de depoi
mentos e pretende enviar
imediatamente o inquérito
policial à Justiça para que
a prisão do acusado possa
ser feita.

no lugar conhecido como
Cascata da Cananéia.

O corpo foi encontrado
por Enilda Won-DalI, por vol
ta de 8h30, quando ela cami
nhava pelo local, Segundo a

polícia, Ö suicídio foi cometi
do num barranco. Jotskas fez

um disparo na altura do ouvi
do, possivelmente usando a

mesma arma que havia uti
lizado para atirar contra a

mulher.
Ivone teve que ser sub

metida a cirurgia para a reti
rada dos projéteis, que atin

giram o pescoço e a clavícu
la. Ela permanece internQda
no Hospital Santa Isabel, mas
está lúcida e fora de perigo.
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Atletas de Caratê participam de
treinamento com mestre espanhol
------------------�--------------

Antonio Oliva ensinou novas técnicas para mais de uma centena de caratecas
durante curso realizado em Guaramirim

Guaramirim - Aproxima
damente uma centena de

caratecas de vários municí

pios da Região Norte parti
ciparam de treinam.ento
ministrado pelo mestre es

panhol Antonio Oliva, no

período de 3 a 5 d� abril, em
Guaramirim. Entre os parti
cipantes, esteve a equipe
masculina de Caratê de

Jaraguá do Sul. O técnico
Paulo Oscar Danker, respon
sável pelo equipe, disse que
o treinamento faz parte da

preparação do grupo para
a participação nos Jogos
Abertos deste ano.

O treinamento foi orga
nizado pela Confederação
Brasileira de Caratê, Fede

ração Catarinense de Ca
ratê e Associação Danker
de Caratê e constou prlncl-

palmente de orientações
sobre Shiai Kumite (luta). Na
opi-nião de Danker, foi uma
experiência importante
para os atletas.

"O grupo teve a opor
tunidade de obter muitos
conhecimentos, que contri
buirão muito para melhorar
o nível técnico. Eu acredito
que, com os ensinamentos
de Antonio Oliva, nossos

atletas estão mais prepara
dos para competir nos Jo

gos Abertos".
Danker prefere não fa

zer prognósticos sobre a

participação da equipe de
Jaraguá do Sul nos Jogos
Abertos deste ano, afir-
'mando que é melhor "mos
trar serviço do que criar ex
pectativa". Mas destacou

que a quarta colocação

que a equipe consequiu
na competição no ano

passado, quando superou
Joinville, inclusive, foi "alta
mente posltlvo",

COMPETiÇÕES - Os co

ratecas jaraguaenses par
ticiparão amanhã de uma

competição microrregional
em Joinville, que deverá re

unir atletas de oito municí
pios da Região Norte do Es
tado. Segundo Danker,
será um evento com obje
tivos de integração e ades
tramento dos atletas da
modalidade. Já para o dia
27 de junho está prevista
uma etapa do campe
onato estadual de Ca
ratê, em São Bento do Sul.
envolvendo também as

equipes dos municípios da'
Região Norte.

Enxadrista jaraguaense
é campeão brasileiro
Jaraguá do Sul - O en

xadrista Alexcndr Fier, da
FUF'1dação Municipal de
Esportes, sagrou-se
campeão brasileiro de xa

drez, na categoria até
dez anos, ao participar
de competição nacional
realizada na primeira se

mana de abril, no Rio
'Grande do Sul. Com este
resultado, Fier garantiu'
classifica.ção para parti
cipar do Campeonato
Mundial de Xadrez, na
mesma categoria, em

Barcelona, na Espanha,
em outubro.

No final de semana

passado, ele voltou a re

presentar o Município no

Campeonato Brasileiro,

dessa vez disputando na

categoria Cadete (até 16

anos), com provas reali
zadas em Porto Belo. Fier
ficou na 12° colocação.
Enio Bozzano Júnior foi o
11 ° colocado nessa cate

goria. Outros enxadristas

jaraguaenses também
participaram da etapa
em Porto Belo. Thatiane
Leontino ficou em 8° lugar
na categoria Cadete
feminino; Ricardo Benares
foi 4° colocado no Infan
to-Juvenil masculino e Lei
ka Her foi a primeira
colocada na Copa Porto
Belo Feminino. Jorge
Gbdois, de Guaramirim, fi
cou em 4° lugar na Copa
Porto Belo Absoluto.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CpMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA 18 VARA

EDITAL DE PRAÇA
o DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DE DIREITO DA la VARA CÍVEL

,
I

DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

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

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento

tiverem, ou ainda a quem interessar possa, que no dia b4/05i1998,
às 14:00 horas, realizar-se-á no átrio do edifício do Fórum, a praça
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva número

13.542/92, em que é exeqüente OSVALINA VARGAS
RODRIGUES e executado ELMO MATHIAS, qual(is) seja(m):

'

Metade ideal (50%) do imóvel penhorado; ou seja: Um terreno

situado neste município, no lado ímpar do rugar denominado
Ribeirão Alma, com área de 195.525 m2, edificado com um rancho

de madeira, fazendo frente ein terras de Mário Schulz, fundos com
terras devolutas, extremando pelo lado direito com terras de
Ambrósio Rüdiger, e pelo lado esquerdo com terras de Laudelino

Potrywiecki, distante 15 km do centro desta cidade, cadastrado no.

INCRA sob n'' 801.062.010.1383, área total 19,5, área explorada
13,5 área explorável18,5 módulo 27,2, número de módulos 0,68 e

fração mínima de parcelamento 19,5, escritura pública lavrada em
- 24.10.79, no livro n° 148 às fls. 135 do Registro de Imóveis desta

Comarca, Avaliado em R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais). Obs.:
Para a realização da praça, considerar a metade da avaliação, ou
seja, R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s)
bem(ns) não alcançar(em) lanço superior á importância da

avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo
maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 14/05/1998
às 14:00 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades

designadas, bem como seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), caso
não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.

Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s)
bem(ns) acima mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E,
para que chegue ao conhecimento e para que ninguém alegue
ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.

Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa

Catarina, aos vinte dias do mês de março de 1998.

Eu, Técnica Judiciária Auxiliar, que o datilografei e subscrevi.
ADIBERn> BRAATZ MÁRCIO RENÊ ROCHA

Escrivão Judicial JUIZ DE DIREITO
Matr.5566

Aldo Cemin'Júnior vence
competiçöo no Uruguai
Jaraguá do Sul � O ciclis

ta Aldo Cemin Júnior, da
I equipe Ciluma/FME, con

quístou a primeira colo
cação na coteçoito Júnior,
das 500 Milhas do Norte, re
alizada no período de 8 a

12 de abril, no Uruguai. Ele
foi também o primeiro
colocado na última etapa
no categoria Elite. O
primeiro colocado na clas

sificação geral foi Marcelo
Moser, de Blumenau.

'

A equipe da Ciluma/
FME estará participando

de outra competição a

partir deste domingo. Tra
ta-se da Volta da Incon
fidência, que acontecerá
até terça-feira, em Belo
Horizonte. A prova será dis

putada em três dies. sendo
uma etapa de circuito,
uma de contra-relógio in
dividual e outra de resistên
cia. Segundo o coordena
dor da equipe da Ciluma/
FME, Rogério Müller, a pro
vo na capital mineira é das
mais importantes porque
estará valendo pontos

pela 4° etapa do ranking
brasileiro.

PASSEIO - A Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer

promoverá neste domingo
mais um passeTo ciclístico
com participação aberta

para toda a comunidade.
O local-de partida e che

gada será a Praça Ângelo
Piazera, no Centro. O
evento terá o apoio da
empresa Breithaupt que
estará patrocinando a dls

tribuição de prêmios e o

sorteio de uma bicicleta.Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul estréia amanhã
na

.

Divisão Especial de Fufsal
---------------------------------

Equipe treinado por Manoel Dolposquole jogará em Cnciúma. às 20h30; o
segundo partido será com o AO Blu, no próximo final de semana

Jaraguá do Sul - A

equipe da AD Jaraguá do
Sul/FME realizará amanhã
às 20h30, em'Criciúma, a
partida de estréia na Di
visão Especial do Campe
onato Catarinense de Fu
tebol de Solôo, Esta será a
primeira participação do
futsal jaraguaense na Di
visão Especial, desde que
a categoria foi instituída. O
segundo jogo será realiza-

do em casa, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller,
frente ao AD Blu, no próxi
mo final de semana.

O técnico Manoel Dal

pasquaie, Maneca, de
verá formar a equipe utili
zando praticamente a

base do time infanto-juve
nil que conquistou os títu
los do Campeonato Esta
dual e dos Joguinhos A
bertos, no ano passado.

Inédito: será a primeiraparticipação da cidade na Divisão Especial
.;

Dalpasquale deverá tam
bém reaproveitar atletas
adultos como Paulinho,
Maba e Draiton, além de
contar com os reforços de
Tigrinho, de São Bento do
Sul, e Josué, de Blumenau.

"A idéia de entrarmos
na Divisão Especial este
ano, tem como objetivo
conseguir a preparação
necessária visando aos

Jogos Abertos do ano que
vem, que estão previstos J

para serem realizados em

Jaraguá do Sul".
Durante esta semana,

Dalpasquale intensificou a

preparação da equipe, re
alizando treinamentos dia
riamente, das 18 às 21 ho
ros.no GinásioArthur Müller.
O técnico destacou a im

portância do apoio da tor
cida nestemomento, infor
mando que, a título de in
centivo, não haverá co

brança de ingresso na

partida com a AD Blu no

próximo dia 25.

�cP .

L5��@�lí� .
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Está previsto para amanhã, no Bairro Czerniewicz, o 10 Torneio Aberto de
Tênis de Mesa.A promoção é da Fundação Municipal de Esportes e
acontecerá no horário das 10 às 17, horas, na sede do Centro de

Treinamento de Tênis de Mesa, na Rua 13 de Maio, 400. O professor
Guido Mannes, responsável pela modalidade, informou que as pessoas

interessadas nesse esporte poderão inclusive participar dos treinamentos
que acontecem de 2° à 5° feiras, das 20 às 22 horos, no Centro Esportivo.

Jeep Club de Jaraguá do Sul

ESTOFADOS MANNES

Na última terça-feira (14) re-
alizamos uma reunião ex

i,;' troorolnórlo. que teve intensa

� participação dos presentes.Tive
� mos como aniversariantes os

[ .companheiros Alexandre Kot-
o

� charowski (12/4) e Cesar P. Flori-
ani

.

(13/4). A eles, nossos

parabéns.
De acordo com a es-

colação, estão indicados os

companheiros Airton Strelow,
Anisio Lima e Alexandre Kat

charowski, poro. no dia 21 de

abril, fazerem a abertura de tri

lhas, juntamente com o diretor
da Área.

Nosso companheiro Richard

Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Estofados

KRAUSE
Requinteo seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466

P. Hermann (Argi) doou uma

faixa anunciando o nosso Raid
deste ano.

Recebemosa revista Adven
fure of road que está sendo de
senvolvida pelo jipeiro Dionei
Rank criador do Masternav.

Neste final de semana tere
mos o 10" Raid de Florianópal�.
Novidade: a Bosch lançou um

novo tipo de vele. apropriado
para as mais difíceis situações
com água, lama, calor e outros

situações.
No dia 21 de abril, terço-fel

ra próxima, acontecerá re

união. Todos os sócios estão

convidados.
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