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Triplica o número.de atendimento
psiquiátrico aos servidores de JS
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O número de atendi- Prefeitura pormau aten- exigências do rm �i5"!.l�r�'N'
mento pslqulótrlco aos dimento e de nöo acei- moderno". Ela afirmoCC'

',' ,"

,...1\ <::

servidores públicos de tor atestados médicos que o problema J1lêlp se:>
III cp,

Jaraguá do Sul passou concedendo licença restringe a Jaraguö'(dó,_;,
de uma média rnensol de trabalho. Sul, sendo registrac;t�, em
de sete, em 1996, para O presidente da jun-

"

todo o País. Página� -:-
"

I" I

20, no ano passado. A to. Gletlio Rodrigues, ex-
'

' ,

informação é do pslqul- plicou que os procedi
aträ-�Afonso Carlos mentos são definidos

Quental de Moura, únl- por lei municipal.

pelo Issern. afirmando Nanci Zimmermann, cd

que somente entre fe- mitiu o aumento, mas

vereiro e março aten- atribuiu o acréscimo "às

co médico que atende

deu mais de dez casos

de/tentativa de suicídio.,,I

À denúncia partiu do
. ,1.'.)-1,' ,',

,

Sinsep', que credita o
''; �. Ir ,1

,
,

crescimento do número

de casos às cobranças
feitas pela adminis

tração. O sindicato acu-

Causa: None! açteaita que vida agitada é fator determinante sou a Junta Médica da

Parque Malwee sedia acampamento
e a '3° Olimpíada Folclórica Alemã
Mais de 500 jovens

procedentes de municí
pios de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do
Sul, participaram do 6°

Acampamento Folclóri
co e da 3° Olimpíada Fol
clórica Alemã, realiza
dos' no Parque Malwee,
no último final de sema

na,

As competições es

portivas entre os grupos
folclóricos alemães (gru
pos de danças) reaUza
das no sábado à tarde

,

(18) e domingo pela
manhã, e o Desfile das
lanternas, que aconte
ceu no sábado à noite,
foram as principais
atrações do evento, Desfile: grupos folclóricos na Av. Marecha/ Deodoro

A secretária de Saúde,

�Funçjição
UVITORIA

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor
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Pelas portas abertas
A velha frase do cotidiano brasileiro "essa lei não

pega" parece que está encontrando guarida em

Jaraguá do Sul. Pelo menos é o que se pode constatar
em relação ao novo Código de Trânsito. Apesar dos
resultados positivos obtidos no País depois da

implantação da nova legislação, a cidade demonstro
um certo grau de .indolência

quanto ao cumprimento da
lei. Os poderes constituídos
insistem no prolongamento
da condescendência e

ainda não se atentaram para
as adaptações exigidas pela
nova lei.

O código é rigoroso,
entretanto, não está sendo

respeitado como deveria.
Não há como questionar a

falta de fiscalização de
veículos e motoristas, muito
clara em relação a

equipamentos e acessórios.
Em princípio, a Polícia Militar

prometeu agir com rigor no

cumprimento do código,
informando que, havendo

necessidade, as autuações seriam feitas. Passados três
meses da entrada em vigor do novo Código de
Trânsito, pouca coisa está sendo respeitada.

É comum ainda vermos crlcnçosrnenores de dez
anos sendo transportadas no banco dianteiro,
motoristas e passageiros sem o cinto de segurança e

o mais perigoso: "Dirigir sob influência do álcool, em
nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou
qualquer substância entorpecente ou que determine

dependências física e psíquica". Sobre este último é
fácil comprovar a nãõ observância da lei, basta
conferir nas saídas dos bailes nos finais de semana,

quando são registrados os rnplore s números de
acidentes e incidentes.

As ruas do Centro continuam sendo palcos para os

"rachas" dos garotões, infringindo os artigos 170, 173
e 174 do CÇ>digo, que versam sobre direção perigosa.
"Dirigir ameaçando os pedestres que estão
atravessando a via pública ou demais veículos";
"Disputar corrida por espírito de emoção"; "Promover,
na via pública, competições esportivas, eventos

organizados, exibição e demonstração de perícia em

manobras de veículos, ou deles participar, como
condutor".

r:

São algumas das regras definidas pelo Código de
Trânsito que estão vergonhosamente sendo

desrespeitadas. Quem desconhece essas infrações
constantemente cometidas em nossa cidade? Não é
possível conceber tais arbitrariedades e indisciplinas.
Não podemos nos igualar aos grandes centros do País
onde a impunidade campeia, trazendo no bojo as

mais terríveis conseqüências. É preciso o mínimo de

conscientização -de toda a comunidade.

Jaraguá do Sul é destaque nacional em termos de

qualidade de vida, não podemos perder essa

referências Somos parte integrante da sociedade e

responsáveis pelo desempenho dela. A nossa cota de

participação é muito importante no contexto geral.
Por isso, há a necessidade de nos atentar para as

conseqüências de nossos atos. Não vamos permitir que
Jaraguá do Sul engrosse as estatísticas nacionais e se

torne desumana. A nossa tradição de luta e disciplina
tem de sobressair. Ao Poder Público cabe promover
as adaptações exigidas e fazer cumprir a lei: O resto
vem em decorrência.

Não
podemos nos
igualar aos>
grandes
·centros do
País onde a

impunidade
campeia,
trazendo no

bojo as rnots
terríveis
conseqüências

Carta do Leitor

O medo nos sistemas organizados e
suas conseqüências

o medo inerente ao ser

humano pode gerar obstácu
los que refletem na eficiência
cooperativa das pessoas e

comprometer as finalidades
e os resultados a serem obti
dos. O medo é de origem in
terna e profunda, manifes
tando-se de várias formas nos
sistemas organizados que
compõem a sociedade. Veja
como o governo, através das
medidas provisórias, influen
cia alvoroçando a so

ciedade, gerando angústias,
inseguranças, medos, muitos
ficando impactados na espe
ra dos acontecimentos.

O medo sócio-coletivo
como conseqüência de

ameaças constantes é históri
co e cultural. O medo é um

sintoma que tem intensidades
e conseqüências diversas de

Individuo p<;lra tndlvlduo, e .

depende das çondições psl
cológicds do momento. A

compreensão da psicologia
no grupo .tem outra cono

tação. O medo, derivado da

coerção exercida pelos que
detêm o poder, poderá ter

conseqüências várias. desde
total indiferença a agressão
e/ou auto-agressão.

A maneira mais satisfatória
de lidar com o medo, tão
corocterlstlco nas empresas.
está lonqe de ser entendido

* Rolf Eugênio Fischer

e analisado pelos administra
dores. Deve-se recorrer aos

especialistas em psicologia,
que poderão assessorar. É
preciso evitar os conselhos
dos GURUS ESOTÉRICOS para
soluções mágicas.

O medo desencadeia
uma série de ações compor
tamentais inadequadas em

toda estrutura. Assim sendo,
a maioria vai procurar culpar
alguém quando surgem os

problemas. Geralmente são
os subalternos. O maior res

ponsável, no entanto. é o

chefe. Então por que age as

sim? Como defesa surge a hi

pocrisia como prática da
mentira, do jogo de interes
ses. das perseguições e de to
dos os tipos de enganos e

auto-engano.
.

A mente humana não
está preparada para supor
tar e dirigir a verdade. A

condição humana não é
muito aceitável. A experiên
cia nos mostra a enorme di
ficuldade para admitir e ad

quirir a real noção do que
é o mundo mental. A hipo
crisia e afins parecem ser re

cursos com os quais se dou
ra a pílula nas relações hu
manas e para si mesmo.
Toda essa dinâmica subjeti
va somada poderá contri
buir para o insucesso ou re-

tardamento do desenvolvi
mento e do crescimento no

processo de mudança.
Como esse processo é

dinâmico. todos os seus mem

bros se encontram num esta
do de permanente incertezá.
alimentador de medos. Méto
dos ortodoxos aristotélicos de
causa e efeito, aplicados em

questões obletlvos para nada
servem, quando se tratam de
resolver questões subjetivas.
Não se deve tratar as

soluções dos problemas rela
tivos aos recursos humanos
de forma cartesiana, exata.
em bloco e generalista. Para
gerenciar o desenvolvimento
do recurso humano, eficiente
e eficazmente, dentro desse
clima de conflitos, é funda
mental que as pessoas
pertencentes ao grupo de
lideranças percebam o fato
de estarem lidando com

seres humanos. cujas opiniões
devem ser ouvidas e respei
tadas.

Por fim, é preciso que as

lideranças façam com que'
'

todos na organização sintam
e vejam que há uma tentati
va de realizar uma aproxi
mação entre os interesses do

organização e os interesses
das pessoas.

* Professor e consultor

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

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

Rua Walter Marquardt. 1.180 - CEP 29259-700 - Caixa Postal19- Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.
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Zimmermann assume a presidência/, ,

-

da Federação dos Municípios
---------------------------------

Prefeito de Guaramirim quer dos governos estadual e federal a isenção do ICMS
e IPI para viabilizar as administrações

'".feto:Zimmermann quer Isenção de IPI e ICMS

,bos eleitorais,
"O problema, mais

grave dos municípios é fi
nanceiro, Precisamos
buscar alternativas para
viabilizar as adminis

trações, putro ponto fra
co é a falta de represen
tatividade junto à Assem
bléia Legislativa, A Fe
com quer a participação
dos prefeitos, de forma
consultiva, nas comis
sões" ,

Jaraguá do Sul - O bilizando os

prefeitoAntonio Carlos Zim- prefeitos cata
mermann (PMDB) assumiu rinenses para a

na noite de ontem a "Marcha a

presidência da Feoorn Brasília", entre
(Federação Catarinense os dias 18 e 20
das Associações de Municí- de maio, movi

pios), A cerimônia aconte- mento liderado
ceu na noite de ontem na pela Confede
sede da entidade, em Flo- ração Brasileira
rianópolis, e contou com a de Municípios,
presença do governadOr Sobre as di
Paulo Afonso e de lide- ficuldades fi

ranças peemedebistas do nanceiras dos
Estado, Zimmermann infor- m uni c í p i o s

mou que a principal reivin- catarinenses,
dicação da Fecam aos Zimmermann

governos estadual e fede-
'

acredita que
rol é a isenção do ICMS (Im- falta incentivos

posto sobre Circulação de fiscais que pos
Mercadorias e Serviços) e sam atrair em
IPI (Imposto sobre Produtos presas, gera
Industrializados), doras de em-

De acordo com Zim- prego e renda.
mermann, cerca de 60% Ele revelou que a Fecam
dos municípios catarinen- vai propor Ô Assembléia
ses têm dívidas para com Legislativa que em cada
fornecedores e servidores, comissão dois prefeitos
fato pelo qUÇlI obriga a Fe- façam' parte, de forma
com a buscar alternativas consultiva. O objetivo é,
para viabilizar as adminis- segundo ele, assegurar à
trações,Outro dado apre- Fecam parecer prévio an
sentado pelo presidente tes que o Legislativo pos
para justificar a isenção so aprovar as leis. Na opi
dos impostos, está relacio- nião dele, os prefeitos se

nado aos constantes atra- sentem pouco atendidos
sos das folhas de paga- pelos parlamentares, ser
mento. A Fecam está rno- vindo apenas como co-

Dlro+órlos regionais cío PPB
definem acordos para aliança

Mafra - Em reunião reali
zada na sexta-feira passada
(17), o PPB definiu as regras
poro disputar as eleições de
outubro coligado com PSDB
e PFL. O encontro reuniu

lideranças de cinco diretóri

oa da Microrregião Norte e

Nordeste do Estado: Joinville,
Jmaguá do Sul, São Bento do
Sul, Mafra e Canoinhas. Na
oportunidade, foram discuti
das a política de alianças e

se redigiu a "Carta de Ma
fra", onde o partido delibe
rou a posição em relação ao
pleito.

De acordo com a carta, os
entendimentos políticos en

volvendo as próximas
eleições devem ser orienta
das obedecendo as seguintes
determinações: o PPB não
abre mão da cabeça-de
chapa para disputar o gover-

no do Estado. O candidato a menta igualitário e proporcio
vice-governador deve ser do .ncl para todas as regiões,
PSDB, o senador do PFL e o

primeiro suplente a senador
será do PPB, tendo sido indica
do para o cargo o ex-prefeito
de Joinville, Luiz Gomes, o

Lula.
Os líderes pepebistas se

posicionaram contrários à

coligação na chapa propor
cionaL ou seja, a aliança só
será válida para a disputa ao
governo'. De acordo com o

presidente da Comissão Pro
visória do partido em Jaraguá
do Sul, deputado Údo Wag
ner, a insistência da cabeça
de-chapa é devida a me

lhores condições do senador

Esperidião Amin, líder nas pes
quisas de opinião.

Por fim, a Carta de Mafra
afirma que o PPB defende "in

transigentemente" o trata-

quanto ao número de candi
datos às eleições proporcio
nais. As regiões Norte e Nor
deste concentram cerca de
25% do colégio eleitoral cata
rinense.

CONVENÇÃO • A Comis
são Provisória do PPB de Jorc

guá do Sul realiza amanhã,
entre 14 e 19 horas. na Câma
ra de Vereadores. a con

vençâo do partido. quando
serão eleitos os membros do
Diretório e da Executiva Mu

nicipal.
O presidente da Comissão

Provisória. deputado Udo

Wagner, descartou a possibi
lidade em presidir o partido no
Município. Ele afirmou que irá
dedicar-se às eleições de ou

tubro como candidato a

reeleição.

As colaborações devem
ser enviadas para: Rua

Walter Marauardt. 7. 7 80,

Barra do Rio Molha, 89.259-

700. Caixa Postal 79 ou

pelo telefax (047) 377-7979.

� CP : n .' ..

L5����@ [Q)@ l.S[§�iJ@�
---- -----------

Os textos para esta coluna

com críticas, sugestões e

reivindicações, devem
conter no máximo dez

linhos de 70 toques.
Os textos com mais de dez

linhas serão sintetizados

pelo jornal, observorido a

essência. O jornal se
reserva o direito de fazer

as co.rreções ortográficas
e gramaticais necessárias.

As cartas devem ser

assinadas e com o nome

completo do autor,

endereço ou telefone

para contoto. Os textos
sem essas informações

não serão mais

publicados.

* Curso demanequim � modelo
,

* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem'
* Limpeza de pele

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

Jaraguá do Sul· SC
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Funcionários públicos buscam 'cada
vez mais atendimento psiquiátrico

--------- ---------.
- - - - - - - - - --_ ...- - -1--- --------------

Presidente da Junta Médica da Prefeitura confirma o aumento. mas diz que
números são exagerados

Em reunião do diretório do PFL de Guaramirim, ocorrtdn
nd noite da última terça-feira (21), na Recreativa da

Nutrlrnentol. o vereador licenciado e ex-presidente da
Cõrnoro. Ivaldo Kuczkowski, comunicou aos

correligionários que está de posse de documentos sobre
as licitações realizadas pela Prefeitura no ano passado.

De acordo com Kuczkowski, as irregularidades são

tantas, que ele classificou de "caso de polícia". Ao
todo são mais de duas mil páginós de documentos

contendo informações sobre todas as atividades da

administração municipal de 1997.

"Estou fazendo um levantamento detalhado para
elaborar um dossiê e encaminhar às autoridades

competentes" .

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul - mudanças exigidas
Os atendimentos pelo mundo moder-

psiquiátricos aos no. que influem no

servidores munici- distúrbio do compor-
pais triplicaram no tomento". Ela disse
ano passado. Men- que o problema não
salmente, cerca de é restrito a Jaraguá
20 funcionários do Sul e lembrou co-
p ú b I i c o s sos apresentados por
procuraram ajuda reportagens em ou-

psiquiátrica recla- tros municípios e es-·

mando, na maioria . todos. Nanci atribuiu
4....

das vezes, do ex- o aumento do
cesso de cobrança número de atendi-
imposta pela ad- L mentos às faci-'

ministração. O
't

lidodes no acesso

psiquiatra Afonso
j

aos especialistas.
Carlos Quental de -;0;."

" "Hoje, o paradig-
Moura, único médi- ma do psiquiatra está
co que atende desmistificado. É um

pelo Issem (Instituto benefício que está
de Seguridade do mais perto da popui"
Servidor Municipal), Rod,igu�s: "Tem. '!'.uit�,s ' atestados' loção. Com certeza o
co n fi r m o u o ou - consequioo» c0'!l,ettmho , número de casos au-

mento do número de ca- camentos alopáticos". mentou, mas não conheço
sos e foi mais além, "so- O presidente da Junta os números". disse Nanci.
mente entre fevereiro e Médica, Glenio Mota Ro- Segundo o Sindicato

março atendi mais de dez drigues, confirmou o au- dos Servidores Públicos,
casos de tentativa de merito na procura de . ciutor das denúncias sobre
suicídio". atendimento psíqulótrlco o aumento no número de
Quental de Moura in- entre os servidores muni- atendimentos psiquiátri

formou que. durante o cipais. Ele disse que o cos. as reclamações mais
ano de 1996, atendia a acréscimo está em torno comuns entre os funci
uma média de sete a oito de 1 d%. Sobre as denún- onários da Prefeitura são
servidores por mês e que cios de que a junta vem referentes ao "ritmo aluci
esse número saltou para atendendo mal às pes- nado de cobranças". O
20 no ano passado. De soas e que não aceita os presidente do sindicato,
ocordo com ele, o au- atestados, Rodrigues ex- Luiz César Schörner, afir
mento no atendimento plicou que as ações obe-. mou que a entidade tem

psiquiátrico- se deve a decem a Lei Municipal recebido reclamações na
vários fatores, entre eles a 2.278, aprovada pela Câ- mesma intensidade.
crise econômica e princi- mara de Vereadores. Ro- Schörner afirmou que
palmente a mudança na drigues disse que a junta grande parte das r'e
direção da administração homologa os atestados clamações dos funcionári
municipal. O médico re- apresentados no prazo de os municipais são rela
velou um dado ainda 48 horas, depois do prazo, cionadas ao atendimento
mais preocupante: "Os a decisão é administrati- realizado pela Junta
tratamentos feitos so- va. Médica, presidida por Ro
mente à base de terapias Para a secretária de drigues, "O servidor que
não estão mais surtindo Saúde, Nanci Zimmer- fica doente é obrigado a

efeito. É cada vez maior mann, o aumento do repor o dia parado con

o número de pacientes atendimento psiquiátrico cedido pelo atestado

que necessitam de medi- é "decorrente às médico".

A globalização
Somente em 1997, o
Brasil pagou cerca

de RS 11.5 bilhões de

juros da dívida externa.

Algo muito próximo dos
RS 12 bilhões

arrecadados em imposto
de renda de pessoas

físicas.
Não .prectso saber nada
de economia para se

chegar a conclusão que
o dinheiro arrecadado
com o imposto vai direto

para os bancos de outros

países.
Aliás, a dívida interna
saltou de RS 65 bilhões,
em 1994, para RS 210
bilhões até o início de

abril.

Mals um

O PL de Jaraguá do Sul
não descarta a

possibilidade em lançar
candidato a deputado
estadual. O partido tem
se reunido regularmente
para discutir nomes e

alianças.
Alguns membros da

legenda se encontram
com freqüência na

Câmara de Vereadores e

debatem as olternotlvos
viáveis.

O nome mais cotado para
disputar uma vaga à

Assembléia Legislativa é
do ex-presidente da
Cãmara e atual

presidente do Diretório
Municipal. Heinz Raeder.

Descaso
Para quem precisa utilizar a entrada para Nereu Ramos,
na BR-280, é submetido a um teste de paciência. A

quantidade de buracos no acesso, além de exigir muita
perícia dos motoristas, pode causar danos ao veículo. É

. trnpresslononte.

Decisão
No próximo dia 2, cerca
de 570 convencionais do

PMDB vão decidir o
nome do candidato ao

governo do Estado.
O governador Paulo
Afonso e o ex-prefeito
de Criciúma, Eduardo
Pinho Moreira, disputam
a vaga, usando todos os

recursos disponíveis, até
mesmo as ofensas

habituais.

Começou bem para o

partido.

Frase
Do ex-ministro das

Comunicações, Sérgio
Motta, falecido na última

segunda-feira (20).
"O Brasil ainda está longe

de alcançar a
democracia plena. A

distribuição de renda e o

acesso à saúde e à

educação são muito

desiguais, se não
desumano. Não existe
nenhuma democracia
em relação à questão

social".

Perguntinha
Quantos litros de combustível cabem no tanque de uma

Kombi? 46?
Em Guaramirim, alguns veículos têm capacidade para até

65 litros .

.IADD/MaklefI
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.

Cflorículfurtl
Cflorístl 1!§Íf;

.?
..

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Fone: 372-0695

371-8146

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

t;'1'oI\)f$\,�ÇO Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
l'\

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau- Jaraguá do Sul

Rúa Joinville, 2655 • Vila Lalau

(ao lado da Arweg) .laraguá do Sul
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Expositores da 3° Multifeira .

receberão treinamento .do Apevi
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS APÓIA AUMENTO DO NÚMERO DE VARAS NO FÓRUM·
o presidente Jurandir Hilário Bertoldi e o vice-presidente

Paulo Mattos, da Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil/Jaraguá do Sul, estiveram na Acijs reivindicando apoio
poro o aumento do número de Varas à Comarca local.
Bertoldi disse que o Tribunal de Jus;tiça de SC encaminhou
projeto à Assembléia Legislativa, onde contempla a

Comarca com mais uma Vara, o que não agradou os

advogados, que esperavam mais. O presidente da Subseção
da OAB afirmou que a criação dessa Vara, conforme o

proletç. nada mais é do que a oficialização da Vara dê
exceção hoje existente, Para ele, o ideal seria o projeto
contemplar diversas Varas à Comarca de Jaraguá do Sul,
mesmo que viessem a ser implantadas futuramente, porque
já estariam criadas por lei.

O que se busca, agora, é emenda 09 projeto original e, para
tanto, os deputados da região receberão subsídios para a defesa
e argumentação. Vai-se também marcar uma audiência com o

desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
quando lideranças de Jaraguá do Sul e Corupá (Comarca), vão
expor as razões técnicas e a necessidade da criação de novas

Varas, para atender com maior rapidez as causas que chegam
no Fórum. Mais de nove mil processos estão tramitando em

Jaraguá do Sul.

SAMAE ANALISA EFLUENTES PARA AS EMPRESAS E
COMUNIDADE

O sornce. pelo seu diretor-geral Nelson Klitzke e pelos
engenheiros César e Olga, apresentaram, na Acils. os novos

serviços que estão disponíveis para as empresas e comunidade:
o laboratório para análise de efluentes e de água com

equipamentos de última geração. Esses serviços compreendem
a execução de análises laboratoriais, físicas, físico-químicas e

bacteriológicas de águas naturais, águas residuárias e efluentes
industriais. Os laboratórios são de uso do Samoe, mas podem ser
utilizados também pelas empresas e comunidade, mediante
custos competitivos. Já estão operando, com a emissão, inclusive,
de laudos técnicos, quando exigidos pelos órgãos ambientais.

O diretor Nelson Klitzke informou que a Caixa Econômica
Federal selecionou o projeto de financiamento para o Samae
de Jaraguá do Sul, para dotação de 1998, para obras do esgoto
sanitário. O valor é de RS 12,258.000,00. Sobre o montante, a
autarquia aplica 10 por cento de contrapartida.

GIANETTI PALESTRA NO ENCONTRO DE ÉMPRESÁRIOS
Estão abertas as adesões para o 33° Encontro de Empresários,

com palestra "Perspectiva da economia brasileira a curto e médio
prazos", com o economista Eduardo Gianetti da Fonseca. O
evento vai acontecer no dia 7 de maio, às 19h30, no Clube
Atlético Baependi, encerrando com jantar de confraternização,
às 21 h30. A adesão custa RS 20,00 para associados e RS 30,00
poro não associados, não inclusa a bebida. Informações e

inscrições na Acijs, com Neusa, pelo 371-1044,
O palestrante é PHd em Economia (Cambridge, Inglaterra),

professor de graduação e pós-graduação na USP, pesquisador
da Fipe, membro do'Conselho Superior de Economia da Fiesp e
-tern várias publicações, inclusive premiada com o Prêmio Jabuti,
da Câmara Brasileira do Livro,

ENCONTRO DA MULHER EMPRESÁRIA EM JULHO
O 5° Encontro Catarinense da Mulher Empresória está

confirmado para os dias 10 e 11 de julho, no mesmo período da
Multltelro: A abertura será no Clube Atlético BaependL com
palestra "Inteligência emocional na empresa", com Ômar Souki,
e no dia 11, toda a programação vai 'ser desenvolvida no Parque
Malwee, no restaúrante do ginásio de esportes, A organização
prepara o encontro para mais de 400 mulheres empresárias, de
todo o Estado,

PLENÁRIA DA FACISC SERÁ EM LAGUNA
A Acijs vai defender diversas moções na 104° Reunião Plenária

do Conselho Diretor da Federação das Associações Comerciais
e.lndustrlols do Estado de Santa Catarina (Facisc), nos dies 8 e 9
de maio, em Laguna, Representantes da entidade estarão

presentes naquele evento,

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

o curso é gratuito e tem como objetivo dar noções de marketing, análise de
objetivos, promoções de venda e atendimento

Jaraguá do Sul - A Ape
vi (Associação das Peque
nas Empresas do Vale do
Itapocu), promotora da 30
Multifeira, vai promover
aos expositores treinamen
to específico para a óreo.
O curso será ministrado

pelo engenheiro eletricis
ta, Ênio Padilha Filho, pós
graduado em Marketing,
no die 2 de junho, no au

ditório do Cejas (Centro
Empresarial de JaragLJá
'do Sul),

O programa contará
com noções de marke

ting, análise de objetivos,
promoções de vendas,
atendimento e estratégia
para exploroç öo do es-'

paço, Para os organiza
dores, o treinamento irá
posslbltltor o máximo de
profissionalismo durante a

30 Multifeira, que acon

tece no Parque Municipal
de Eventos, de 3 a 12 de
julho, O presidente da

Apevi, Richard Peter Her
mann, aposta num incre
mento de mais de 100%

Edson Junkes/CP,

nas ofertas

para o Leilão
de Máquinas e

Equipamentos
Usados,

"Todas as

empresas pos
suem equipa
mentos obsole
tos e querem
negociá-los,
Isso significa ren
da para quem
vende e bom

negócio para
quem compra,
já que os

preços pratica
dos são bem
melhores que os

do mercado",
disse,

A Apevi já
comercializou
90% dos estandes destina
dos à Feira Industrial, en
quanto que o Feira da
Pronta Entrega, que este
ano substltul a Feira da
Malha, negociou cerca

de 50% dos estendes. Para
essa edição estão previs-

tos shows com grupos: Os
Nativos, para a noite de
abertura, e da cidade e

região, ainda em nego
ciações, A Apevi vai
sortear um Fiat Uno Mille
EX 1,0, zero quilômetro no

encerramento da feira,

Santa Catarina vai implantar
Câmara Permanente de Crédito
Florianópolis - O Conse

lho Executivo do Fórum
Catarinense de Desenvolvi-

. mento decidiu .crtor a Câ
mara Permanente de Crédi
to, O objetivo é identificar e
propor soluções para as di
ficuldades de crédito a em

preendimentos produtivos
no Estado, O cnúnclo foi
feito na semana passada,
no Auditório do BRDE (Ban
co Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul), pelo
técnico do fórum, Joel Pe-

.

rotte.
A Câmara será integra

da por instituições que atu
am na área de apoio finan
ceiro e por entidades re-

presentativas dos toma
dores de crédito, A coorde
nação do projeto ficará a

cargo do Badesc (Banco
de Desenvolvimento do Es
tado de Santa Catarina), A
capacitação profissional,
que deverá criar uma cen

fral de informações sobre o

desenvolvimento econômi
co e social, terá o coorde
nação do Senai (Serviço
Nacional deAprendizagem
Industrial),

A central de informações
estará vinculada ao fórum e

os dedos sistematizados
serão cotocodos à dis

posição através do site da
entidade na Internet, As ins-

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL

tituições de ensino superior
do Estado têm até o dia 30
de junho para que identi

fiquem as necessidades da
economia das respectivas
regiões, e procurem orientar
a produção científica para
atender a vocação
econômica do local.

A Secretaria Executiva do
Fórum Catarinense de De
senvolvimento informou que
está mantendo nego
ciações com a iniciativa pri
vada e órgãos públicos para
viabilizar a implç:mtação do

projeto de qualificação de
14 estruturas técnicas ope
rativas para os fóruns no Es
tado,

RuaDonaldo

Gehríng, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047)

371-4509
371-5611
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Çentro de Treinamento da Weg
promove 3a Feira de Ciência

- - - - - - - _"_- -- --- -- --- - ---- - - -- ----

Evento faz parte do programa de comemoração dos 30 anos de fundação do
centro, criado para formar mão-de-obra para a empresa

Jaraguá do Sul' - O Cen
tro de Treinamento da Weg
estó promovendo até
amanhã a 3° Feira de Ciên
cia, com exposição de tra
balhos dos alunos. O even

to, iniciado ontem, marca os

30 anos de fundação do
centro. Desde o início, o
centro forma profissionais
para a empresa - 15% do
total de funcionários daWeg
são ex-alunos do Centro de
Treinamento. Os trabalhos
vencedores serão divulga
dos no final da feira.

O chefe do Centro de Trei
namento, Paulo César Borto
íottt disse que a feira reúne
trabalhos de 105 alunos dos
cursos de Mecãnica, Eletrôni
ca, Elétrica e Química, A Fei
ra de Ciência está dividida
em duas categorias: conhe
cimentos gerais e aplicação
dös conhecimentos adquiri
dos em salas de aulas. Se

gundo Bortolotti, não existe
nenhum direcionamento por

Edson Junkes/CP

parte dos professores quanto a
apresentação dos trabalhos.

"A feira tem como objeti
vo mostrar o potencial dos
alunos do Centro de Treina
mento da Weg. Esses alunos
são oriundos da comu

nidade e serão aproveita
dos pela empresa assim que
concluírem o curso", disse.

O Centro de Treinamen
. to ocupa uma área de 2,64

mil metros quadrados e .ml
nistra cursos específicos'
para as áreas daWeg.Con
ta hoje com 202 alunos, que
durante três anos recebem

informaçôes sobre as disci

plinas de "Mecânica,
Eletrônica, Elétrica e Quími
ca. Neste ano, 76 alunos fo
ram admitidos no centro e

serão funcionários da Weg
em janeiro de 2001 .

Sindicalistas vão participar de
encontro internacional em Cuba
Jaraguá do Sul - O Encon

tro Internacional de Mulheres
Sindicalistas, que será realiza
do em Havana, Cuba, entre
os dias 2? de abril e 2 demaio,
deverá reunir representantes
do mundo inteiro. A secretária
do Sindicato do' Vestuário,
Rosane Gieburowski, vai par
ticipar do evento integrando
a comissão catarinense,
composta ainda por Marli
Leandro, de Brusque, Zeli da
Silva, . de Rio do Sul, e

Rosângela Faggioni, de Ro
deio.

. O evento terá como tema
central "A estratégia sindi
calista frente aos efeitos no-

�,

civos que as políticas neoli
berais têm ocasionado aos

direitos econômicos e sociais
da mulher".

De acordo com a Assesse
ria de Imprensa do Sindicato
do Vestuário, o objetivo do
encontro "é resgatar a luta
das mulheres na defesa dos
direitos civis e políticos e traçar
uma ação sindical nesta

direção". Na opinião de Ro
sane, coordenadora do De

partamento da Mulher do
sindicato, que reúne mensal
mente as mulheres para de
bater temas específicos do

gênero, os direitos das mu

lheres ainda estão longe se

comparado aos homens.
"As mulheres não pos

suem sequer a metade dos
direitos reservados aos ho
mens no processo produtivo
e no próprio contexto social".

A sindicalista acredita que
o encontro será a opor
tunidade para que as mu

lheres possam discutir e apre
sentar sugestões em relação
ao papel desempenhado
por elas na sociedade. Para
ela, o convite para participar
do encontro "significa o re

conhecimento do trabalho
de organização das mulheres
desenvolvido no departa-

. mente".

--�-----�---------�I
O fundador da Casagrande Consultores, de Brusque, Gilson Casagrande, 34 anos, é 1

1 o novo diretor-comercial da Marcatto em Jaraguá do Sul.
'

1
1 Casagrande ossurna o cargo com a missão de aumentar em 20% o faturamento deste ano. 1
1 D . Santa Catarina registrou superávit primário em torno de RS 50,6 milhões em 1997. 1
lo resultado não contabilizou os empréstimos na receita e os pagamentos no lado das 1
1 despesas.' 1
1 Para este ano, as estimativas apontam para algo em torno de RS 232 milhões,

, 1
1 D Desde 1 de abril, a CEF (Caixa Econõmica Federal) vem concedendo descontos de 1
150% na quitação antecipada dos 800 mil contratos da carteira imobiliária com cobertura 1
1 do Fundo de Compensação de Variações Salariais. O desconto é válido até 30 de 1
I dezembro deste ano. _j�-----------------------�---------

�

Enio Padilha Filho
\.

Marketing Pessoal
Porque as pessoas precisam investir em Marketing Pessoal?
Em uma única frase: porque os tempos mudaram,
Há pouco rnols de dez anos, palavras como Flamengo,

Grêmio, Vasco, Corinthians ou Cruzeiro eram apenas os nomes
de times de futebol com torcidas imensas, Hoje são marcas

registradas que valem milhões de dólares, E rendem milhões de
dólares aos respectivos clubes, através da venda de camisas,
calções, meias, chaveiros, bandeiras, bonés, relógios, cartões
de crédito e uma infinidade de outras coisas, inclusive ingressos
para jogos,

Com as pessoas está ocorrendo um processo semelhante,
O nome e a imagem de uma pessoa está cada vez mais se,
transformando em um elemento de negociação. Em muitos
casos a qualidade do serviço é muito menos importante do que
o nome de quem faz.

Quer um exemplo: um escrltor oferece os originais de seu

último livro poro uma editoro. que aceita sem pestanejar o
contrato proposto, No final da negociação, um minuto antes
da assinatura, o autor diz: "Só tem mais uma coisinha: eu não
quero utilizClr, neste livro, o meu verdadeiro nome (Fernando
Sabino), Gostaria de editar o livro sob o pseudõnimo de José da
Silvo e Souza", Não é necessário dizer que a negociação terá
de recomeçar e que o entusiasmo do editor desaparece na

horo.
Considerando que o autor tem umq qualidade verdadeira,

o editor certamente mantém o interesse em editar o livro, Porém,
com certeza, os termos do contrato terão de ser outros e o autor
perderá muitas vantagens que o nome Fernando Sabino
garantia, Porque o editor sabe que o livro de um autor
desconhecido, por melhor que seja, leva, algum tempo para
decolar. fazendo com que o retorno. do investimento demore
rnols, No entanto, um livro "mais ou menos" de um autor famoso
já decola de uma rampa, com vendagem imediata e lucros
muito rápidos,

Resumindo: o nome é importante. E é importante porque a

ele está associada uma imagem. É sobre essa imagem que se

debruça o Marketing Pessoal.
lrnoçern pessoal é um conjunto de valores atribuídos a uma

pessoa pelos outros. É construída a partir da avaliação que es
"

outros fazem das características, qualidades e defeitos que uma .

pessoa apresenta,
.

O Marketing Pessoal é o esforço de adaptação e mudança
da maneira de pensar e agir. com o objetivo de conquistar é
manter seguidores que contribuam para atingir objetivos pessoais,
sociais e profissionais,

A imagem pessoal deveria ser verdadeira e completa, mas isso
quase nunca é verdade. A imagem que fazemos de outras pessoas
quase sempre é, no mínimo, incompleta. Muitas vezes, errada,

.

O Marketing Pessoal ganhou importância a partir do momento
em que o tempo passou a determinar o destino das relações
entre as pessoas. O destino de urno conversa ou de uma

relação depende muito de como as partes se enxergam e o

tempo está sempre jogando contra quem tem mais coisas boas

para oferecer, O Marketing Pessoal desenvolve instrumentos é
técnicas para dominar o tempo e transmitir as mensagens
necessáriaspara a fixação da imagem desejada.

.

Caixa postal19J - 89.251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620

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

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

"�.r.ag.uá�do Sul ",--SC"

Rua: Domingos da Nova, 102
(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul- se
'

eOMPRA-VENDE-TROCÃ

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Buck, 60· Centro

Jaraguá do Sul

Fone: 371-3100
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Apae de Guaramirim lança componho
para estruturar situação financeira
Entidade vai recorrer à comunidade para conseguir contribuição expontânea

através das contas de energia elétrica

Guaramirim A

Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Ex

cepcionais) lançou
esta semana campa
nha para buscar apoio
financeiro. A entidade
vai levar à comu

nidade comunicado

explicando a situação
econômica e apre
sentando os trabalhos
desenvolvidos na es

perança de poder sen
sibilizá-Ia no intuito de
receber doações ex

pontâneas através das
contas de energia
elétrica. A associação
quer manter a qua
lidade dos atendimen
tos prestados e garan
tir conforto aos porta
dores de deficiência.
O presidente da

Apae, Osnildo Bartei,
disse que, depois da di

vulgação da campa
nha, quer distribuir os for
mulários para que as pes
soas possam autorizar o
débito automático
através da conta de luz.
Ele lembrou que a Apae
é uma entidade não

governamental e de

ação comunitária de

ajuda rnorol. psicológica
e material aos pais e ami
gos dos excepcionais,
sem recursos definidos.

\\Qualquer contri-

buição será bem-vinda

para uma entidade que
apresenta tantas defi
ciências e dificuldades
como a Apae", disse Bar
tel.

Bartel informou que
a Apae desenvolve um

trabalho de muita res

ponsabilidade, envol
vendo estruturas edu
cacional e assistencial

que
\\

não deve se

apoiar apenas no assis
tencialismo e ca

ridade". Para ele, as

relações com órgãos
públicos e com a so

ciedade, além dos en
traves da legislação,
têm exigido dos diri

gentes da Apae plane
jamento estratégico e

orçamento organiza
do.

A diretoria da Apae
está mantendo nego
ciações com a Prefeitu
ra com o objetivo de

conseguir transferir a en

tidade para o prédio
onde funciona o Clube
da Terceira Idade.

Governo promete zerar déficit
de eletrificação rural em se

"Use o nome o nome de sua empresa com Destaque"
Adesivos Promoclonais- Cartões de visita PVC.

êtlquetas- Sacolas pl Boutique
Placas lndicatlvas- Acrílico- PVC.

Florlcnôpoíls - Dentre
as prioridades traçadas
pelo plano de governo,
denominado "Plano Es

pecial de Ações", está o

Viva Luz, que pretende
zerar o déficit de eletrifi

cação rural no Estado. O
anúncio foi feito pelo
governador' Paulo Afon
so Vieira ePMDB), na

primeira reunião do
novo colegiado, que
aconteceu na semana

passada no Palácio San
ta Catarina. Na opor
tunidade, foi apresenta
do todo o projeto de

governo .. que reúne cer

ca de 70 ações, com.

(047)987 -5588
Rua: João Januário Ayroso,675
Jguá Esquerdo -Jaraquá do Sul

prazo de finalização pre
visto para o final do ano.

Outra promessa
definida pelo plano de

governo é implantar o

projeto Viva Casa. O

objetivo é reduzir pela
metade o déficit habita
cional, atendendo 60 mil
unidades. O plano esta
belece ainda reapare
Ihamento das polícias
Civil e Militar e do pro
grama rodoviário, além
da consolidação do pro
jeto Viva Escola, do

orçamento descentra
lizado e o reaparelha
mento dos hemocentros
de Joinville, Criciúma e

Chapecó.
"Os projetos que são

prioritários vão exigir
uma concentração de

esforços de toda a

equipe e serão plena
mente cumpridos", disse
o governador.

CAMPANHA - Adversári
os políticos e correligionári
os contrários à reeleição
do governador Paulo
Afonso desdenharam o

programa de metas do

governo. Na opinião deles,
o projeto faz parte da es

tratégia política eleitoral

traçada pelo Palácio San
ta Catarina para con

quistar o apoio da popu
lação.

Muitos acreditam que
as metas definidas pelo
plano de governo "não
sairão do popel". Os ad
versários lembraram o

descaso do governo em \

relação aos projetos so

ciais do Estado, além do
endividamento, O funci
onalismo público ainda
não recebeu o 13°
salário de 1997,

PSICOLOGIA EM FOCO
o PSICÓLOGO COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE
Uma das concepções que vem ganhando especo é

a do psicólogo como profissional da saúde. Um

profissional que, ao lado de muitos outros, aplica
conhecimentos e técnicas da Psicologia para promover
a saúde.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde),
saúde é o "estado de bem-estar físico, mental e social",

Ampliando um pouco essa concepção, ao falarmos de
saúde, estamos fazendo réferênclo a um conjunto de

condições (alimentação, educação, lazer, participação
na vida social, trabalho, etc.) criadas coletivamente, que
permitem a sociedade produzir e reproduzir-se de forma
saudável.

�

Nesta perspectiva, o psicólogo, como profissional de
saúde, deve empregar seus conhecimentos em

psicologia na promoção de condições satisfatórias de
vida, na sociedade em que vive e trabalha, isto é, em
que está comprometido como cidadão e como

profissional,
Assim, o psicólogo tem seu trabalho relacionado às

condições gerais de vida de uma sociedade, a partir da
vida psíquica ou do mundo interno dos indivíduos e de
suas manifestações na realidade social. Pensar a saúde
dos indivíduos significa pensar a forma como as pessoas
se relacionam consigo próprias e com o mundo que as

cerca. Este trabalho pode ser realizado nos mais diversos
locais: consultórios, escolas, hospitais, creches e

orfanatos, empresas e sindicatos dos trabalhadores,
bairros, presídios, instituições e reabilitação de deficientes
físicos e mentais, ambulatórios, postos e centros de saúde
e outros.

A Psicologia ern seu desenvolvimento histórico como

ciência, cria teorias para explicar os fenômenos
psicológicos e comportamento humano (por exemplo a

psicanálise, a bioenergética, o behaviorismo, etc.) bem
como criou métodos e técnicas próprias de investigação
psicológica, Hoje, o psicólogo se utiliza de instrumentos

próprios para obter dados sobre a vida psíqulco. como
os testes pstcolóqtcos (de personalidade, de atenção,
de inteligência, de interesses, etc.). as técnicas de
entrevista, as técnicas específicas de observação e

intervenção,
Os dados citados através de testes e entrevistas de

observação devem ser interpretados a partir de
modelos psicológicos de análise e interpretação, isto
é, cada teoria em Psicologia tem ou se constitui em
um modelo de interpretação de atribuição de

significado ao dado coletado. Após a coleta e análise
-de dados, temos o diagnóstico, que pode ser individual,
de um grupo ou de uma instituição, Este diagnóstico
pode demonstrar a necessldode de uma intervenção
do psicólogo, que pode ser uma terapia, uma

orientação/aconselhamento ou qualquer outro tipo de
intervenção, seja grupal ou institucional.
Quando falamos em promoção de saúde, logo

pensamos em prevenção, ou seja, evitar os

problemas emocionais, Neste grupo, é importante
lembrar que em hipótese alguma o psicólogo
deixará de intervir quando se defrontar com pessoas
que apresentam certa ordem de distúrbios e

sofrimentos psíquicos, que necessitem de uma

intervenção curativa através da psicoterapia (o
psicólogo não pode utilizar-se de medicamentos,
pois esta é uma prática restrita aos médicos - no

caso, os psiquiatras),
Assim, a prática do psicólogo como profissional

de saúde irá caracterizar-se pela aplicação dos
conhecimentos psicológicos no sentido de uma

intervenção específica junto a indivíduos e grupos
com o objetivo de autoconhecimento, desenvol
vimento pessoal e grupo!, uma postura de promoção
-do saúde,

Fabiane da Silva - Psicóloga - CRP-12/0 1779
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ANIVERSÁRIOS
Aniversariou no dia 17 de abril, AugustoRogério

Seisfeld. No dia 18, Rosane Vieira trocou de idade e

também Rodrigo Schroeder. Valberto Mass aniversariou
no dia 20. No mesmo dia, Luíza Kacharoschi foi

cumprimentadíssima. Daiana Joice Mass, de Corupá,
comemorou idade nova no dia 21 de abril. Dedling

Werlieh aniversariou ontem (23). Magrid Getelina troca
de idade dia 27 (segunda-feira). Na terça-feira (28), o

bem lançado Ivaldo Sacht Junior (JR Lavações),
comemora idade nova.

...1CJJr.� .•••••••••

·············N··�����.
.

clnagel@netuno.com.br

Empório da Foto

A MELHOR CJ:RVF.JA DO ß�SII.

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

- - -- -- -- - -- -�----�------- - -----

G.�.'_.M
elf·' ica

�·�7�
Médico

Vefeulos, peças e se"'l�

I
FONE: [047) 371-2111

Rosemeri Todt foi cumprimentadfssima
na quarta-feira (22), pela idade nova

BOTAFOGO
O Botafogo, da Barra, promove amanhã (25)
Baile de Rei e Rainha. Às 14,horas haverá

concentração dos sócios na sede social e

saída da caravana para busca das majestades
Adenor e Úrsula Franzner. Às 23 horas início

do baile que será animado pela Banda
Badenblu, de Blumenau.

Psicóloga

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

Fone - 37-1-3247

Diagnóstico -

Tratamonto

Prcvcriçào em
Cardiologia

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

Rua Manoel Luiz da Silva, 139
<'

Vila Nova - Iaraguâ do Sul - SC - Fone: 372-3325

Posto Leodato
IRibeiro

Felizes ganhadores da promoção Casa, Carro e Alegrill dos
lojas e 'supermercados Breithaupt. Da esquerda para
direita, Darci dos Santos, ganhou um Corsa, Emeli B.

Krause, ganhou um Corsa e Osmarina Bastos, ganhou uma

casa ou apartamento com um Corsa na garagem

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

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

.

Caroline Nuemann troca de idade

terça-feira (28). A comemoração será
com familiares e amigos, em Curitiba

CJJr. 9lc!Jr 91ídekí :Rodrigues da Oí/va
Laborcüôrio Santa

Helena Ltda.

Dedicação e Qunlidade

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

\\.�'
�

�a5ttr �ran5gI0Ú�1
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Análises clínicas, hormônios
e microbiologia

9Jr, 9lmilchar 8unkes e

9JrD, <Jtlagda 91elena lferrazza,! " LABORATÓRIO
fA �\ SANTA HELENA

Participante do Programa Nacional de
Controle de Qualidade

���� �
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FW:E:C:::::C:::::_��

..=:�::+
'I.J",; �I,,·I. fi G'�'�noP.

1998

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MAQUINAS

o trabalho e a honestidade sempre foram nossos -aliados

-

•••••••••••••••••••••••••••••••

"

••• �',�'. • • • • • • • • Célio Bayer - Diretor-Técnico Comercial
1,1 I

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

Eduardo Schmidt - Diretor -Superintendente

Fundada em 25 de
abril de 1963, por
Rudolfo Kreis e Fritz

Pheifer, a lndumak -

lndústria de

Máquinas Kreis Ltda.
completa 35 anos,
consolidando-se
comoumadas
maiores fabricantes
de máquinas
empacotadoras
automáticas do

t'loI',I'
Brasil.
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ESPECIAL INDUMAK
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Indumak: maior fábrica brasileira
de máquinas empacotcdorns

A maioria das

pessoas talvez não

saiba, mas ao comprar
arroz, feijão, farinha,
açúcar, sal e muitos
outrosalimentos, além
de outros tipos de
produtos, granulados e

farináceos tem grandes
probabilidades de estar

levando para casa,

mercadorias

empacotadas em
máquinas automáticas
fabricadas pela maior
empresa deste

segmento no Brasil: a
Indumak � Indústria de

Máquinas Kreis.
Utilizando tecnologia

própria, desenvolvida
por seus técnicos e

engenheiros, a
Indumak é referência
nacional na fabricação
destas máquinas,
consideradas as

melhores do País. Seus

equipamentos são

comercializados em
todo o Brasil e nos

países produtores de

alimentos,
principalmente da
América Latina,
mercado em que
pretende incrementar '

ainda mais suas

exportações,
aproveitando as

r#!r.,

.,

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Com capacidade para produzir até 32,

máquinas por mês, a lndumak está instalada
em uma área de quatromil metros

quadrados de área construída, sendo um
prédio de produção e outro para o setor

administrativo.

Empregando 85 colaboradores diretos, mais
um quadro de 20 representantes e 22

assistentes técnicos regionais, a empresa tam
bém investe na volorização dos seus

funcionários. Partindo do princípio de que
"primeiro se faz o homem, depois as

máquinas", a lndumak mantém um

constante aprimoramento técnico de seu

pessoal, pois acredita que a qualidade do
homem é o resultado de seu trabalho.
A informática está presente em todas as

áreas da empresa, agilizando e interligando
os diversos setores: engenharia, produção,
estoque, consultas de apoio às vendas e

faturamento, por exemplo. Através deste
controle, que é proporcionado por

programas especialmente desenvolvidos
para cada setor, a lndumak assegura a

excelência no atendimento ao cliente,'
consolidando-se como um fornecedor

confiável no mercado.
O bom atendimento ao cliente começajá na

entrega, que é feita por três caminhões da

própria empresa, garantindo, assim, o
padrão de qualidade desde o transporte de

suas máquinas. E tem mais: há quatro
automóveis Vectra especialmente destinados

à assistência técnica direto de fábrica.

A lndumakmantém um curso de formação
é aprimoramento de operação e manutenção
para operadores de suas máquinas, que é

ministrado gratuitamente na fábrica ou no
. cliente - quando formados grupos regionais.
E para sanar qualquer dúvida à distância, a

empresa oferece catálogo de produtos
codificados e atendimento gratuito por

telefone. Todos estes cuidados traduzem à
lema da empresa:

"O cliente lndumak nunca está sozinho".

oportunidades
surgidas com a

formação do Mercosul.
A filosofia de

trabalho da Indumak é
oferecer a opção certa

aos clientes,
,observando a evolução
dos processos,
produtivos através do
aprimoramento
constante de seus

produtos, sempre
recebendo rigoroso
controle de qualidade
em todas as etapas.
Neste sentido, quem
adquire equipamentos
da empresa está
comprando máquinas
com a garantia da

qualidade Indumak e

ainda dispõe de serviço
de assistência técnica
em todo o território

, nacional.

'.
•

•

•

•

•
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•
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Wizard Jaraguá do Sul é premiada

Sr. Carlos WizardMartins

(presidente mundial da
Wizard), emocionado,

agradece aos alunos e a

equipe deprofessores da
Wizard Iaraguâ do Sulpelo
excelente trabalho

realizado e que chegou
entre as três melhores

escolas de ensino didático

de idiomas da rede Wizard e

também entre as 10 maiores

da rede

CWIZARD
I o 10M A S

®
,.

RAPIDO
E

EFICIENTE
"

Rua: Angelo Schiochet, 144 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone: 371-3153
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2 - CORREIODOPOVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

Há 8 anos

- Em 1990, Álvaro Rosá acumulava funções na Prefeitura. Era o secretário

Agropecuário, assumindo duas funções importantes. Rosá dirigia também a

Divisão do Interior e todas as obras de ensaibramento das ruas centrais,
ambas as atribuições da SecretariaMunicipal de Obras e Viação (Sumov).
Assumia com a solicitação para que os agricultores colaborassem com a

limpeza de valas e auxiliando os trabalhos da administração. Durante a

administração de Durval Vasel, na Prefeitura Municipal, Rosá já havia
assumido a Secretaria de Serviços Públicos.
Agora ele contava com cinco patrolas, 12 caminhões e três retroescavadeiras
e tinha planos de "descentralizar os serviços, cumprindo desejo do próprio
prefeito Ivo Konell". Rosáentendiaque, em 60 dias, os serviços de limpeza
da cidade estariam em ordem. A Ceval, em abril de 1991, fazia entrar em

funcionamento a Estação de Tratamento de Efluentes.

Há 6 anos

- Em 1992, era inaugurado o novo terminal rodoviário da cidade, projetado
para atender a demanda por mais 50 anos. O prédio de quase cinco mil
metros quadrados, tem capacidade para receber 14 ônibus

simultaneamente, enquanto que a atual (situada na Praça do

Expedicionário, no Centro) tinha apenas cinco boxes. Localizado noBairro
Baependi, nos fundos do Bretzke e a poucos minutos do centro da cidade,
a rodoviária tem dois pavimentos, 16 salas para lojas, uma lanchonete,
um restaurante, dependências administrativas, sanitários emuito conforto
aos usuários. A obra foi totalmente construída com mão-de-obra da

própria Prefeitura. A qualidade técnica da obra é muito boa e de alto

padrão estético do prédio e do pátio externo - com chafariz, jardins e

iluminação. Com a inauguração procurava-se, também, o fim da

aglomeração de marginais no centro da cidade.
"

Há 4 anos

- Em 1994, o turismo férreo comemorava dez anos - a Litorina

transportava visitantes na região. O grupo "Amigos de São Paulo",
formado de 30 pessoas que vieram dos estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais, visitava Jaraguá do Sul. Viajavam de São Paulo a

Curitiba de ônibus, depois seguiam viagem com Litorina, passando por
Lapa, Rio Negro, Rio Negrinho, Mafra e São Bento do Sul. O objetivo
era comemorar os dez anos de turismo férreo, iniciada em 23-3-1984,
realizando 62 viagens, transportando 2.181 passageiros. O idealizador,
secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Balduino Raulino, recepcionava
os turistas na sede da secretaria, acompanhado do grupo de dança alemã
"Grünesthai", composto por crianças de dez a 13 anos. Por motivos
vários o projeto com os custos de outras formas de turismo rateou e,

com a privatização do ramal, apenas fica a "Maria Fumaça".

Há 2 anos

- Em 1996, Jaraguá do Sul passa a se integrar aoPrograma Nacional
de Municipalização do Turismo. O selo era entregue em Brasília, na
sede da Embratur. O objetivo do projeto era incentivar empresas
privadas a investirem no setor. Segundo a Divisão de Turismo do

Município, Loreno Hagedorn, apenas um hotel estava qualificado
dentro das normas, como duas estrelas. Além de Jaraguá do Sul,
Schroeder e Corupá também receberam o selo. Hagedorn apontava
alguns fatores sobre a escolha do Município em receber o selo da
Embratur: investimento do setor nas áreas do turismo nas escolas,
turismo rural e täxi-tur, além de cursos de especialização de

profissionais. "Fora as belezas naturais como o Parque Malwee,
Morro da Boa Vista, as cachoeiras de Corupá e Schroeder",
enfatizava o diretor da divisão. Em Santa Catarina já receberam o

selo 31 cidades, algumas muito próximas de Jaraguá do Sul, tomo
Joinville, São Bento do Sul, Pomerode, Rio Negrinho e Blumenau.

24 de abril de 1998

REMINISCÊNCIAS
RI,O DO SERRO E SUA HISTÓRIA (109) - APONTAMENTOS

Na recente festa em homenagem a São complemento Oeste da Serra dos Bois, a qual
Marcos, co-padroeiro da Capela Nossa Senhora emerge de uma planície de Itapocu superior, numa
das Graças, da Barra do Rio Cerro (em .1996), subida brusca e alta, e' forma para o Oeste um

durante o almoço ali acontecido, trocamos idéias vasto planalto da (do?) qual vertem os rios Novo,
sobre as reminiscências da sérieRIO DO SERRO Itapocu e Itapocuzinho'''. E acrescenta: "A Oeste,
E SUA HISTÓRIA, com o sr. Waldir Octávio em direção da região serrana da Província do

Rubini, presidente da Acijs (Associação Paraná,esteplanaltotemcomo divisa o Rio Negro,
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), que segundo eu verifiquei naminha primeira expedição
em 1977 teve destacada atuação, junto com as através da serra". E diz mais: "Eu galguei aí
congêneres de São Bento do Sul, Joinville e seguindo o Rio Turvo, perto de sua confluência

Blumenau, na construção e conservação da com o Rio Negro, a serra aí existente em direção
Rodovia Jaraguá do Sul-Corupá-São Bento do Leste e alcancei de lá também o tal planalto, que,
Sul e estudioso dos temas de sua região, eu pude observar do Rio Benedito em direção
estranhou o título ao trabalho, em que Rio Cerro Oeste. Da direção Norte vem os vales que formam

aparecia comRio Serro, na antiga grafia, atribuída a baía (bacia?) do Rio dos Cedros, e através dos
à interpretação do vocábulo SERRO, de serra e quais se poderá traçar amelhor via de comunicação
CERRO, de cerrado,já que o Rio Serro nasce na entre os rios Itajaí e Jaraguá (in "Centenário de

Serra de Jaraguá e, quando encontra o Rio Tirnbó", prof. GelindoS. Buzzi,páginas28-29).Eis
Jaraguá, nos fundos da MALWEE, dá lugar ao " aí o nome do Rio Jaraguá mencionado como um

rio da serra em que nasce, portanto, de reduzida rio já conhecido de muitos no distante ano de

distância até atingir o Rio Itapocu, com o qual 1863, tanto queWunderwald dispensa-se de mais
vai até a praia de Barra Velha, rro Oceano esclarecimentos que citar-lhe o nome, bem como

Atlântico. Oportunas as observações trocadas, ao Itapocu e Itapocuzinho. Ora, como é referido

que dá seqüência sobre o vocábulo do nosso por elemesmo, fizeraWunderwald uma primeira
querido José Alberto Barbosa, quando dedicou expedição àregião serrana da Província do Paraná.
as suas considerações sobre a expressão De fato de suas andanças, já em 1854, (mais de

JARAGUÁ aos corpos docente e discente da vinte anos antes do estabelecimento de Jourdan

Ferj (Fundação Educacional Regional aqui) pelas terras da Colônia Dona Francisca,
Jaraguaense) e ao Rotary Club de Jaraguá do existem mapas e cadernetas de campo até hoje
Sul, nos seus 25 anos, no ano de 1977. manuseáveis e quandoWunderwald chegou a São

No capítulo III ele aborda: JARAGUÁ, EM Bento do Sul (então Campos de São Miguel), no
SANTACATARINA, ÉNOMEPREEXISTENTE distante ano de 1865, ali já encontraramoradores

A JOURDAN e diz: "Na região de Jaraguá do (conf. "São Bento do Sul", de Carlos Ficker,
Sul a palavra Jaraguá como topônimo (Serra (do, Impressora Ipiranga, Joinville, 1973, página 17) que
de) Jaraguá; Rio Jaraguá) antecede à vinda do certamente conheciam a Serra do Jaraguá,
colonizador ceI. Emílio Carlos Jourdan. Em 1 de contraforte da Serra do Mar. Também nosso

julho de 1863, o engenheiro Carl August festejado historiador frei Aurélio Stulzer constatou
Wunderwald, fazendo relato de uma expedição no Arqui vo Nacional um pequeno mapa,

,que tivera ao Rio Benedito e outras paragens litografado, no qual constam duas explorações
circunvizinhas, refere que, de longe, avistara um aqui procedidas em 1855 e 1866 pela Comp.
planalto que 'referido planalto que se expande Hamburguesa de Colonização".
de Norte a Oeste é, segundo eu suponho, Fritz von Iaraguâ • 4/98.

A foto mostra o dr. José Alberto Barbosa, tirada em 2-7-96, em seu gabinete
profissional.
Este capítulo versa sobre a forma de grafar a região onde nasce o Rio Cerro de hoje,
que, então, se escrevia Rio Serro, dado ao fato de nascer na Serra de Iaraguâ e não
no Cerrado, levando a algumas dúvidas em determinadas ocasiões. Vale a pena ler o

importante trabalho do emérito pesquisador, que está em parte divulgado na revista
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, do qual é membro efetivo e

totalmente nas páginas do CORREIO DO POVO, em diferentes datas
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Sexta-feira, 24 de abril de 1998

travessia dos rios que
cortam Iaraguâ do Sul
teve, antes das pontes e

onde estas não existiam,
fatos que iam dopitoresco ao
trágico. Sujar os sapatos, recém- é,

lustrados com muito capricho e

esmero, nas ribanceiras dos rios,
ao transpô-los com a canoa, até

erapouco. Quantas vezes a lama

reservava surpresas aos nobres
cavalheiros, que afundavam opé
até o joelho, fazendo-os retornar,
desistir (sepossível) oúseguirem
seu caminho com aperna da

calça suja ou molhada. Mas,
enfim, erapreciso: a canoa era o
meio de atravessar o rio, e, ao

fazê-lo, muita coisapoderia
acontecer.

Mesmo os nobres senhoresjá
possuíam seus automóveis, as

surpresas na travessia dos rios

não estavam descartadas.

Quantas vezes o Ford' 'bigode"
ou oAustin, ' 'morriam" nomeio
do rio obrigando o nobre

chauffeurmolhar as canelas e

procurarsocorro.

Relembrando estes fatos, é
possível avaliar o conforto e a

tranqüilidade que hoje temos.

CORREIODOpovo- 3

por Egon Iagnow

•
cozinhas

.. Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

,

Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373.;0267
Fones: (047) 373.;0467 ·373.;0377 • 373.;0297

Guaramirim • SC
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RECONHECENDO MÉRITO

Octucílio Pedro

Lemos com real agrado na

edição n° 74, de 16' a 28 de
fevereiro de 1998, na

contracapa da A cijs
Informativo, o envio de um

ofício ao "Cica" dos bons tem

pos do futebol azurra,

reconhecendo méritos, dos

quais se destaca a de conselhei
ro do Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, cargo
que ocupou por 13 anos; onde

chegou a exercer a presidência,
de desportista a merecer a

Comenda "Belfort Duarte", seu
maior sonho, o de vereador, de
presidente da Câmara e prefeito
em exercício, assim como por
quatro legislaturas foi deputado
estadual à Assembléia

Legislativa, onde foi digno
representante de nossa região
e defensor dos interesses
maiores do Vale do Itapocu.

No tempo de ArthurMüller,
serviu de secretário e colaborou
nas páginas do CORREIO DO

POVO, com artigos e a coluna

esportiva, enveredou um tempo
como empresário, entremeado
de atividades no Clube Atlético

Baependi, quer como jogador de
futebol, quer como presidente do
clube ou integrando o Conselho
Deliberativo.

Nascido em Joinville, em 24
de fevereiro de 1928, é filho de

Hermíljo Francisco Ramos e de
dona Teresa dos Passos
Ramos.

Ru-rnos
Seu nome

consta, dentre
1.050 nomes

ilustres de Santa

Catarina, do
"Dicionário
Político
Catarinense" ,

organizado pelo
escritor, Walter
Fernando Piazza,
editado em

1985.
Na vida

social, atividades
empresariais,
como vereador e

deputado estadu
al, sempre foi
homem de com

posição, mesmo
em momentos

quando atacado pelos
adversários, e não de inimigos,
que ele não tinha e não tem.

De comportamento mo

derado, mesmo no tempo da

redemocratização, onde nos

diversos partidos a exaltação
falava mais alto do que a razão,
pode-se dizer hoje, fazendo-se
as devidas avaliações, que
Octacílio Pedro Ramos,
chegava de mansinho aos

ânimos alterados, conseguia
com a ponderação impor-se aos

seus correligionários, dominando
os que se consideravam

"indomáveis". E ajudou a abran
darmomentos em ebulição. Che-

gando, agora, aos setenta anos e,
entrando na compulsória nos

serviços públicos, tem aindamuita

"seiva", para quem já deu tanto

de sua vida.
De nossa parte, como

colaborador do Jornal

CORRÉIO DO POVO, nos' senti
mos perfeitamente à vontade

para cumprimentá-lo pelo seu

aniversário, ao mesmo tempo,
enquanto sobram energias,
possa continuar a ser um

elemento prestativo à
comunidade jaraguaense, onde
forem exigidos mentes serenas

na solução de problemas
equilibrados e sensatos.

Sexta-feira, 24 de abril de 1998

STIDORES D� . I
DMINISTRAÇAO I

AI IGREJA� UMA
NOVA REALIDADE

Em todas as áreas da sociedade estamos sofrendo

profundas mudanças envolvidas num processo de evolução
'e sem retorno. Mudanças essas dominadas pela
informação, tecnologia e ação. Diante desse novo mundo,
precisamos de um novo comportamento, cujos fatores são

imprescindíveis à criatividade, rapidez, comunicação e

participação.
_

São exemplos desta situação, várias empresas que
inovam seus produtos e serviços, a !im de conquistar o

novo perfil de seus clientes e por conseqüência não

morrerem como empresa ou entidade.

Por falar em entidade ou comunidade e para provar
que não só as empresas carecem de inovações, tivemos a

grata satisfação de tomar conhecimento e agora por escrito
através da revista VIP, que grandes inovações estão
acontecendo e ainda estão por vir nos meios da prática
religiosa, mais especificamente na IGREJA CATÓLICA
APOSTÓLICAROMANA.

A Igreja Católica, conhecedora das mudanças de

comportamento e necessidade de uma nova geração,
começa a repensar alguns conceitos e métodos

tradicionalmente utilizados.

Vejamos alguns exemplos de mudanças consideradas
positivas por nós dentro da Igreja Católica:

Em São Paulo algumas comunidades estão inovando
a questão do Ato de Confissão de Pecados, onde para
evitar filas criaram um plantão com hora marcada,

agendando. antecipadamente. Também transformaram o

Ato de Confessar numa conversa amiga com o religioso,
trocou-se o famoso Confessionário por uma sala-de-estar.

Outros grupos de casais realizam encontros em suas

casas congregando e fortalecendo a convivência em

sociedade.

Quem sabe este é o começo de uma série de

mudanças que acompanham a evolução do homem como

cristão � que ajude os homens a novamente se

identificarem como irmãos.

Fonte: Revista VIp, ed. 153, janeiro de 1998.

Elaboradopor: Agnoldo Ruediger, Guidinae Guilow,
Iandilson Klein e Sérgio Tomasine, alunos da 9a fase
de Administração.

Coordenação: Professara Cláudia Regina Althoff.

POSTO MIME 5

M,�
mime B 371 9964!

. �

A EDUCAÇÃO COMPLETA· E�P';""'6'16;��37,i4JZiJ2
Rw Presidente Ep/tOO/o Pessoa, 1155
(próx. 00Kohlbooh] JcrogJÓdo Sul- SC
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Papel da Imagins
ção

A fonte de toda cria-
ção é a imaginação que se

manifesta pela projeção
das imagens. Uma das
mais profundas análises
do processo criativo acha-
se contida no Gênesis (1,
26-27): "E Deus dissie:
'Façamos o homem a nos

sa imagem e semelhança';
e criou o homem a sua imagem,
criou-o à imagem de Deus". O
princípio da semelhança de
Deus pode ser interpretado
como criatividade. Se Deus é
concebido como força criadora,
e criou o homem a sua imagem,
o homem possui igualmente po
der de criação, e criou deuses a

sua própria imagem. Apartir de
um vácuo teórico, o artista con

cebe uma imagem; do nada gera
algo vivente; do caos extrai a or
dem, isto é, chega a uma relação
de partes harmônicas. O apri
moramento das habilidades do
artista torna-se necessário, para
que' ele possa transmitir suas
idéias a outras pessoas. A arte

tranforma-se numa linguagem
composta de imagens e símbo-

los, pela qual o homem se cômu- gern mental, e na mesma medi
nica com outros homens em ter- da e com a intensidade e,m que
mos mais perceptivos que é recriada pela mente. E atra
conceptuais. A missão do artis- � vés de imagens brotadas de sua

ta é explicar, enfatizar, dramati- experiência que ele revela con
zar e interpretar o mundo em cepção do relacionamento com

que vive, em todos os seus as- o mundo que o cerca. Através de
pectos - físicos, sociais e espiri- tais imagens, questiona a exis

tência, busca pôr ordem em

suas confusas impressões
e dar unidade e significa
do a uma série de fatos
aparentemente heterogê
neos e sem conexão. Com
auxílio desse processo de

exteriorização é que o ser

humano busca entender-se
e ser entendido pelos de
mais seres humanos.

Como as experiências
da vida não cessam - antes
brotam e se modificam
continuamente -, nenhuma
única imagem projetada
pode ser considerada final
e definitiva; daí o número
inextinguível de manifesta
ções expressivas do ser hu-
mano sobre si mesmo, so

bre os demais seres e sobre o

mundo que o circunda. Assim

agindo, o homem tenta descar
tar-se do circunstancial para
conservar e dar unidade ao es

sencial de sua experiência; pela
criação de imagens de suas con-

.

cepções de vida, busca dar coe
rência e unidade à própria vida.

..
- .....

on odemanifestações expressivas do ser
humanosobresimesmo é inextinguível

tuais.

o Impulso Criador
O homem, como indivíduo

experimental, está sempre bus
cando transformar sua experi
ência em expressão articulada.
Toda a experiência passada de
um indivíduo pode-se dizer que
continua existindo como ima-

==:::�Tftêrê�L� �an?"'C)!a;fJ!Ii"",ílß��!;;;;;:;::;::!:�::�
Para pin ar, basta aprender

A fonte de toda criação é a imaginação que semanifestapela projeção das imagens
Ingres (1780-1867), o gran

de printor francês, comentou
certa vez que a capacidade de

pintar dependia da capacidade
de desenhar. O Inti - Liceu da
Vida oferece àqueles que pre
tendem iniciar-se na arte de de
senhar - ou até mesmo pintar,
aulas de desenho com a

professora Vanessa Gon

çalves. ''As aulas têm ob

jetivo de despertar a sen
sibilidade que existe em

cada um de nós", diz ela,
descrevendo o curso.

aulas de
YOGA
As segundas, terças, quartas e quíntas
RI/a Emilio Stein, 3"" "�r Centre (RI/a do Ediiicio Carvalho)

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:

Título: "Olivro completo da menopausa" Autor: Landau S. Moulton

"Uma rica fonte de informações sobre a saúde e o bem-estar

da mulher. A menopausa é misteriosa e assustadora para muitas

mulheres. Este livro afasta os fantasmas e mostra como a mulher

pode ser feliz e saudável durante essa época da vida".

Título: O livro das virtudes - Autor: Willian J. Bennett

"São paisagens históricas, contos e poemas que ilustram dez

virtudes essenciais para a formação moral de qualquer cidadão,
Um livro para a família, para o jovem leitor, para ser lido, relido e

.

contado".

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

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

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

integralmente as suaspesqui-Com trabalho direcio
nado à reorganização do siste
ma de energia (aura e chakras),

. IreneZelak volta aJaraguá do
Sulnoäis 30de abril, próxima
quinta-feira,para fazerconsul
tasno Inti - Liceu da Vida.

Formadapela Fsculdsde
de Ciências Biopsiquicss do
Paraná epresidente do Insti
tuto de Pesquisa
Parapsicobioffsica deCuritiba,
há 30 anos estuda os fenôme
nos ligadosao sistema de ener
gia humana. Em 1979, após ter
vivenciado duas "saídas fora
do corpo" - uma delas após um
parto complicado, quando teve
morte clínica de 10 minutos

comprovada por 4 médicos -,

Zelakdeixou o cargo de execu
tiva' de uma construtora de
Curitiba epassou a dedicar-se

IreneZelakatende
dia 30 de abril

sas.

Detentora de um

currivulo invejável que inclui
cursos e palestras realizados
em vários estados dopaís, tam
bém desenvolveu estagio e es
tudos avançados em terapia
com psicose no HospitalBom
Retiro, em Curitiba.

Hoje, Dra. IreneZelakde
senvolve um trabalho de aten
dimento com orientação
parapsicológica, bioenergis e

som (Mantroterapia)em várias
cidades do Paraná, Sstite
Catarina eSãoPaulo.

Aspessoas que estiverem
interessadas em informações
adicionais sobre as consultas,
podem contataro Inti - Liceu da
Vida, telefone372-1141.

Icurso.Sintonize com.seuAnjo
. Com Eliane Martinez

LkaobAVIb.\YF 14 de maio no Inti
372-1141 .

Noemy Ireny Engelke
- Terapia de Reike e Shlatsu - Taô

....� MARQUE JÁSUACONSULTA - 312-1141
Estam atendendo

lfcew bA VfbAYF dlas 23, 24 e 25 de abril .

RII(1 E","ío Stein, .wo"U! Centro (RI/a do Edificio Carvalho)

IRENE ZELA.K

lk."
Maco
TUD()PARA CONSTRUÇAo

Parapsicóloga (desenvolve trabalho com

rnanlroterapia) sediada em Curitiba na Avenida
7 de Setembro, 1924 • conj. 7

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

e lares, complementando B

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

energia humana, (limpeza dos chakras e aura) ...
Auxílio à cura de depressões. estresse.

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

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no Centro

INTI-L1ceu da VldaYF • Tel.: 372-1141

372-1055
-----------------------
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A INJUSTiÇA-
DA EDUCAÇAO
BRASILEIRA

r:ir Alguns professores de

escolas particulares não

escondem a decepção
vivenciada no dia-a-dia de sua

nobre profissão. São obrigados
a aturar certos filhinhos de

papai que insistem em

perturbar cada minuto da aula

previamente preparada.
Geralmente são garotos e

garotas que sempre receberam

do bom e do melhor e não estão
nem aí para os colegas que
realmente estão nos bancos

escol ar e s p a r a aprender
alguma coisa e tentar mudar os
rumos deste País. O respeito ao

professor parece diminuir a

cada ano. Agressões verbais e

brincadeiras de mau gosto são

as atitudes preferidas dessa

garotada mal-educada e

vazia, que têm o seu lugar
garantido na escola porque o

papai tem dinheiro. E pensar
que muitas crianças pobres,
cheias de sonhos e prontas
p ar a qualquer desafio em

busca de urna vida m a i s

digna, fariam qualquer coisa
para terem acesso a um

estabelecimento de ensino de

qualidade.

Renata Peixoto Colpo (centro), aqui em companhia
da irmã Claudia (esq.) e da amiga Fernanda L de

Souza, comemorou em grande estilo seus 15 aninhos
no último sábado (18). Parabéns!!!

CD's - DlSCOS - FITAS

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

ARRASANDO
r:ir A Pop Band, de Joinville,
anda com o Ibope nas alturas.
Atraiu uma verdadeira multidão

para a Boate Notre Dame, na
última segunda-feira (20).
Durante toda a apresentação,
mostrou o porquê de tanto

prestígio. Animação e

rnusicalidade de tirar o chapéu e

o paletó.

VLADV
r:Jr' A excelente banda
blumenauense Vlad V promete
estremecer as estruturas da

Harpya Danceteria, em Indaial,
na próxima quinta-feira (30) -

véspera de feriado -, quando
estará oficializando o

lançamento do seu primeiro CD,
A Espada e o Dragão, que já está
à venda nas principais cidades
catarinenses. A noitada terá
início às 21 horas, com exibição
de vídeo clips no bar principal
da Casa. O show está marcado

I

para às 24 horas. Logo após, os
músicos estarão distribuindo

autógrafos aos inúmeros fãs.

Ingressos: R$ 4,00 (até às 22

horas) e R$ 7,00 (após este

horário). Vocais e instrurnentais
de primeiríssima qualidade. Pra
conferir:

SKATE
r:Jr Skatistas da região Norte do
Estado estarão reunidos neste

sábado (25), a partir das 10

horas, na Liga, em Joinville, para
conferir de perto as acrobacias
radicais do penta-campeão
brasileiro de Skate, o famoso

Ferrugem.

VERGONHA
r:Jr Motoristas que transitam

pela BR-l O I, na região da
Grande

&

Florianópolis,
deveriam receber um prêmio
especial de paciência. Para

percorrer um raio de

aproximadamente 30

quilômetros, antes e depois da

Capital, estão sendo
necessários até três horas e 30
minutos. Uma vergonha para o

nosso Estado que tenta se

firmar como pólo turístico
brasileiro. Fica difícil apontar
os culpados pela atual situação
da rodovia, já que o problema
existe há muitos anos e sempre
foi empurrado com a barriga.
A duplicação da 101, tão

propagada pelos governos
estadual e federal, seria a grande
responsável pelos transtornos. O
problema é que a sua

concretização chegou tarde
demais. Ao invés de colocarem
a obra como um grande troféu a

ser utilizado para captação de
votos nas próximas eleições, os
atuais governantes deveriam ter

a humildade de assumirem a

demora, que até hoje resulta na

morte de milhares de pessoas.

EXPOS'Ç.ÃO
r:Jr' Várias alunas do VII
Semestre do Curso de Educação
Artística da Furb estarão

expondo seus trabalhos em

gravura no período de 28 de abril
a 7 de maio, no Saguão da

Reitoria, Bloco A, no Campus I

da Universidade de Blumenau.
Entre as artistas participantes
está a jaraguaense Daniela da

Costa. A promoção é da Pró
Reitoria de Extensão e Relações
Comunitárias, Divisão de

Promções Culturais, C�ntro de
Ciências da Educação e

Departamento de Artes.

NOTRE DAME
r:ir O alto-astral e o desfile

de modelitos esquisitos serão

os componentes principais da

terceira edição da Festa

CARLOS
GOMES

e

QUICK
DOG

Brega, amanhã (25), a partir
das 23 horas, na Boate Notre
Dame. Pelo o que se ouve pela
cidade, a criatividade dos
estilistas de mau gosto estará
presente em cada traje. Os
i ng r e s so s podem ser

adquiridos antecipadamente
na loja O Boticário
(Calçadão) e na Choperia da
Praça.

r:ir Na agenda cultural do
Teatro Carlos Gomes, de
Blumenau, consta a

apresentação da peça Lalo e

Lia: A Divertida Comédia da
Vida a Dois, com texto e

direção do músico e ator

Fernando Wellington, que em

1996 recebeu o Prêmio Sharp
como autor das músicas,
letras e direção musical do

espetáculo Pocahontas - A

Princesa da Paz. Entrou na

Rede Globo de Televisão em

1989 a convite do humorista

Chico Anysio e seu trabalho
mais recente na emissora foi

a novela História de Amor, de
Manoel Carlos. O espetáculo
acontece neste sábado (25), a

partir das 21 horas. Ingressos
a R$ 15,00 (antecipados) e

R$ 20,00. Em tempo: hoje
(24), a partir das 23 horas, no
salão nobre da Sociedade
Dramático Musical Carlos

Gomes, será realizada a

primeira edição do Baile

Country, com animação da

Banda SIA e dos Harrys. Na

oportunidade, haverá a

brincadeira do touro

mecânico e sorteio de vários

brindes.

DISQUE·LANCHE
371-5309 Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valorize sua pick-up com Capotas Universal
A Universal Fibras é uma empresa totalmente brasileira, que desenvolveu uma linha de capotas e kits para sua

pick-up, Preocupada com a valorização de sua camionete e com o conforto de sua família, põe a seu alcance um

produto de alta qualidade, com o melhor desing .

.

- :8jllam;SliI'it.•s

1 - 5564 ::::::::::::':=: (30/60/90/120/1
Rua Barão do Rio Branco - Centro
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371-9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho Okm
Titan vermelha Okm
Ford K financiado

,

bege 97
Blaser verde 96
Saara vermelha 96
Tempra Stile azul 95
Tipo completo bordô 95
GoI Plus prata 95 "

Tipo completo bordô 9S
oenooo branco 95

- Pampa branco 94

Tempra 16V completo cinza 94

Sephia completo bordô 94
Logus preto 94
UnoELX verm 94
Escort Hobby vermelho 94

Voyage cinza 93
Escort XR3 completo bordô 93

Omega completo bordô 93
Kadet , verde 92
Kadet cinza 93
Versales 4 portas prata 92
GoI CL branco 92

Pampa preta 92
PrêmioCSL bordô 91
Gol prata 91
Belina prata 89
Prêmio prata 89
Escort guia finan. bordô 88
Opala azul 88
Chevette prata 88
Escort L azul 88
CB 450Tr azul 87
Fiorino verde 87
Del Rey GL azul 87
Parati bege - 86
Uno branco 85
Chevette azul 85
Escort azul 84
Fusca cinza 83
Brasília branca 80

RLla Je»i.,._ille .,.º 3573

Fe».,.e(047)37�-9a22
JA.RA.GUA DO SUL - SC:

Vende-sé CG Titan

96 vermelha,
R$ 2.400,00.

Tratar: 372-2791

com Ademir.

,� GLASS-SHOP

,� PÁRA-BRISAS'
+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
+ Recuperação de pára-brisas
+ Calafetação/polimentos

Vende-se Corcel II

LDO, ano 84 em

perfeito estado, tratar

pelo telefone: 371-
3509 ou 975-1909.

.,

Espl'l'ializada em p<Íra-llI-isas l'olados. com garantia de vedação.

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

Fone: (047) 975-2980

Vende-se Monza, ano

92, gasolina. Tratar

, pelo telefone:
371-3443.

Vende-se Monza, ano

92, SL, em ótimo

estado, contato:
371-3443.

Vende-se Gol 1000,
ano 93, por \

R$ 6.500,00 com 30

mil km.

Tratar: 372-1490

com Alida.

Vende-se Fusca, ano

74, motor 1.500, em

ótimo estado, por
R$ 1.500,00.

Tratar: 392-3055.

Vende-se Brasília, ano

79, em ótimo estado

por R$ 2.000,00 ou

R$ 1.000,00 + 2x de

R$ 500,00.
Tratar com Iracema ou

Vanderlei

no 973-5856.

Vende-se Corsa, ano

85, por R$ 9.500,00.
Tratar: 372-1864. Vende-se Voyage,

ano 85, 5 marchas,

por R$ 3.000,00. '

Tratar: 371-4998.

Vende-se Chevette,
ano 89, gasolina,
por R$ 4.000,00

e vendo

Chevette,
ano 74, por
R$ 1.000,00.

Contato: 372-1896.

GIOMOTOS
.

PEÇAS E ACESSOR.OS
ESPEÇIALIZADA EM HONDA E YAMAHAVende-se Santana

GLS, ano 87, por R$
7.500,00, em ótimo

estado. Tratar pelo \

telefone: 975-.0411.

�..

'

..
Vende-se Corcel II,
ano 85, modelo Del,
Rei. Tratar: 973-

5247.

Vende-se Tempra
ouro ano 92,
completo.

Valor: R$ 11.000,00.
Tratar com

Luiz pelo telefone:
973-8804.

Fone (047) 372 - 2791
Rua Reinoldo Rau - sala 02

Jaraguá do Sul - SC

Vende-se Mercedes

L1418, truque, ano
89, modelo 90, cor
azul. Contato: com
Olmir, 376-3122.

Vende-se consórcio

comtemplado,
CG Titan,

com 26 parcelas
pagas, Valor

R$ 2.200,00.
Tratar com sr.

Ademir pelo
telefone: 372-2791.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
Vende-se moto

Yamara RD 135, ano
89, gasolina,

branca, contato:
com .Olmir; 376-

3122.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�4tI),���1�4tI),' .

Fone/Fax(047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jarâ' .

"
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1998

IMOBILIÁRIA
CRECI1583 J

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nS! 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAs
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 c/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$ 90.000,00
111 - 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

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

Schroeder.
APARTAMENTOS

Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba
201 - Sobrado corni. em construção Vila Lalau - R$75.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. Balneário Camboriú com 195m2 - tipo duplex - semi mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00 - Quitado
204 - Apto. Edifício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de
ginástica, etc.

-

205 - Apto. Ed. Vila Nova - R$ 16.000,00 entrada + finaciamento
206 - Apto. Condomínio Amizade entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207- Apto. Condomínio Amizade 3 dorm. Entrada R$18.000,00 +

financiamento
208 - Apto. Cond. Amizade - 2 quartos - R$ 12.000,00 + financiamento
209 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - centro
210 - Residencial Jade - LANÇAMENTO!!! - na Rua Jorge Lacerda - Centro

Apto. 1 su íte + 2 quartos = 60X R$ 831 ,49
Apto. 2 quartos = 60X R$ 622,67

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquaidt c/ quase 2.000m2 - R$
14.000,00
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo
Grubba

'

303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537m2, esquina com Frederico Bartel
304 -Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m2 R$ 40.000,00 - negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos c/ áqua: palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Lot. Santo Antonio, Piçarras - R$5.000,00
308 - Área com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro d 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, próx. 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 - negociávet
313 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
314- Terreno c/688m2• BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim
315 - Chácara no início 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 d1.300.000m2 - R$320.000,OQ dcasa, lagoa, gado, etc.
318 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/ 1.375m2 - R$20.000,00
319- Terreno com 10.0,OOm2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00
- Próx. Fleischann

Vende-se terreno

próximo a praia do

Grant em Barra Velha,
por R$ 3.800,00. Tratar
pelo fOf1:e: 371-0209.

Vende-se casa de

madeira para tirar do
local com 54m2 por R$
500,00, contato pelo
fone: 973-9616.

Vende-se casa em

Guraramirim, 78m2,
toda murada, por

R$15.000,00 ou troco

por carro. Tratar: 975-
1804.

Vende-se. casa de
alvenaria em Guramirim,
Rua Emilia Hard, 100m2
+ galpão 7x14, terreno

com 450m2por
R$ 25.000,00.
Tratar 373-0892

Vende-se apartamento
com 44m2por R$

7.000,00 + 20 vezes de

R$ 94,00 - tratar: 372-

1407 com Osmarina.

Vende-se casa mista de

105m2, + meia água de

38m2, terreno com

450m2por R$ 17 mil

aceito carro até R$ 5

mil. Tratar com

Amilton no 371-5722.

Vende-se chácara de

10.000m2, casa alvenaria
de 130m2, rancho, muito

palimito, árvores de
frutas, 1.500 metro da
Marisol em Schroeder
Contato: 973-5793.

Vende-se terreno próx.
ao Juventus, 510m2 por
R$ 12 mil. Tratar: 371-

1809 com Alinda.

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Padre Pedro Francken, �5 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-3412 - Creci 1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES

REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

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
322 - Terreno nos fundos do Bradesco com - 4.260,00m2
323 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial - R$9.00Ö,00
324- Terreno com 880m2 com 670m2 de área construída, Rua Emílio
Stein, aceita casa no negócio
325 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062,1 Om2 com 2 casas R$ - R$
45.000,00
326 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado de
alvenaria
327 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA
ADMINISTRAR E ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO
ASSISTÊNCIA JURíDICA E PONTUALIDADE NOS

. PAGAMENTOS, PROCURE-NOS! I

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 coma e 2 dórmtónos e salas comerciais no calçadão
405 - Quitinetes, rua Pref. José Bauer próx. Comercial Rau R$ 135,00
407 - Sala com. Rua preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, centro, c/45m2
408 - Sala cornI. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz
409 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Sala comercial com 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro
da Fonseca
411 - Aptos. corri 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 I.
414 - Apartamento Ed. Florença frente para o calçadão com 2
dormitórios + dep. empregada, sacada, garagem.
10 sonho da casa própria para 4!! famílias está prestes a se

realizar, seja uma delas!

Apartamentos de 2 quartos, cOn;l�96m2 mas proximidades
d Ferj, no "Conjunto Residenciallmigrantes".
Entrega em 2 anos
Finaciamento pela CEF com recursos do FGTS, juros de 3
a 7% ao ano, resultado em prestações de até R$ 350,00/
mês.
Use o seu FGTS nesta aquisição.

CASAS
Ref. 1197 - Sobrado alven. c/ 314,56m2 - Rua Egídio Busarelo - Llo. Papp
Barra c/ 1 suíte + 3 quartos, sala jardim, piscina, salâo de festas - Permuta
d casa menor - R$ 125.000,00.
Ref. 1291 • Casa alvenaria com 270m2 terreno alto com 20.000m2 - 01 suíte
t 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 com .150m2, Rua Jacob Gesser, 209, Llo.
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, piscina,
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$ 60.000,00
Ref. 1330 - Casa alv. com 151m2, com 3 dorm. + 1 suíte - Terreno com

664m2 - Rua do Cemitério da Vila Lenzi - Portão Eletrônico, salão de festas,
Churrasqueira, e demais dep. - R$ 69.000,00
Ref. 3015 - Ao lado do Clube dos Viajantes com iluminação pública, luz,
água corrente, 9lagoas, 2 casas de madeira - R$ 130.000,00 (negociável)
com 152.000m2.
TERRENOS
Ref. 2120 - Terreno c/456m2 - Llo Divinópolis - R$12.000,00
Ref. 2132 - Terreno c/ 605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,00
(parcela)
Ref. 2149 - Terreno c/318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho

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

• Ref. 2161 - Terreno com 1.575m2 - Ilha da Figueira, localização aprovada
para Posto de Gasolina - R$ 120.000,00
APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, sacada com churrasqueira,
garagem, (novo), Hua Antonio Carlos Ferreira, Centro, R$ 48.000,00
(parcela)
Ref. 4081 - Ed. Vila Nova, apto cl 90m2 - 3 dorm. R$ 20.000,00 + finaciamento
R$ 457,00 p/mês - CEF.
Ref. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suíte + 2
dormitórios, R$ 45.000,00
Ref.,4079 - Ed. Itália c/ 240,00m2 - cobertura, 1 suíte + 2 dorm., móveis
imbutidos, dep. empregada, sacada ampla, hidro, piso Portinari, acabamento
padrão classe A - centro - R$ 145.000,00 (60% entrada e sido parcelado).
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

Vende-se máquina de

overloque de 7.500

pontos, marca
Rinaldi por
R$ 600,00-'

Tratar pelo fone:
975-3053.

Vende-se duas

máquinas overloque
de 6.000 pontos
GN-800 e 1

cobertura Singer
Tratar pelo telefone:

371-8054.

Yende-se filmadora ,

Panasonie M-300 e

porta de vidro

temperado 12mm,
2,5 x 2,00.
Contato pelo

telefone: 975-1424.

IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

. LOCAÇÃO
cód. 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód:603 - Sobrado central com suite, 2 quartos. R$ 530,00
Có.d. 605 - Casa mista c/2 quartos, central, R$ 300,00 ,

Cód. 607 - Quitinete com 1 quarto, bwc, cozinha. Rua Ana Zacke - R$ 130,00
Cód. 610 - Casa de madeir,a 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 Planischeck - R$ 1.200,00
Cód. 637 - Apto. c/2 quartos, slgaragem, central, R$ 300,00
Cód. 639 - Apto. c/ suíte + 2 quartos - Rua Reinoldo Rau - R$ 800,00
Cód. 642 - Apto. cl 3 quartos, 2 bwc's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oüveíra- Centro. R$ 500,00 cl luz e água incluídos
Cód. 648 - Apto. c/2 quartos - Ed. Savana - Centro R$ 300,00
Cód. 660 - Sala cornl. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala coml. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão -,R$ 900,00
Cód. 673 - 2 Salas cornl. 40m2 defronte Associação Comercial.
Cód. 674 - Sala cornl. térreas, novas asrns.na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683 - 2 salas comls c/ bwc (3 ambientes), sala própria pl consultório médico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga
Prefeitura - R$ 350,00
Cód. 692 - Galpão na Barra - pröx. Malwee c/350m2 - R$ 800,00
Cód. 695 - Galpão c/l 000m2 cl 2 pisos - R. Henrique Gefiert. R$ 2.200,00

VENDA
Cód. 151- Casa alv. 91m2 - 3 qtos., Jguá Esquerdo - R$ 50.000,00
Cód. 156 - Casa alvenaria r:) 122,56m2, suíte, 2 quartos, NOVA, R$ 75.000,00

, Cód. 158 - Casa alv. r:) 115,00m2 - 3 quartos, demais depend.- R: Ferdinando Pradi - centro - R$ 75.000,00 - Aceita troca r:) casa de rnaiorvalor.
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 Padre Aluísio Boing - Garagem para 3 carros, Barra
do Rio Cerro, R$ 125.000,00 - Aceita Apto.
Cód. 184· Casa de alvenaria com 147,00m2 com suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada. R$ 85.000,00 - Barra
Cód. 185 - Casa r:) aprox. 3oom2CENTRAL IDEAL PARA ClÍNICA - R$ 140.000,00 Aceita imóvel de menor valot
Cód. 214 - Apto. r:) suíte, 2 quartos - Ed. Sehiochet - R$ 30.000,00 + financiamento
Cód. 270 - Apto. r:) 2 quartos, demais dep. Central- R$ 47.000,00 (NOVO)
Cód. 274 ·Apto. r:) suíte, 2 quartos, NOVO, R$17.ooo,00 e assumirfinanciamento
Cód. 345 - Terreno r:) 300m2 - Barra - !"rox. Breithaupt - R$ 11.500,00
Cad. 356 - Terreno r:) 495m2 -H. Jorge Lacerda - Centro - R$ 58.000,00
Cód. 366 -Terreno r:) 320m2 c Res. Miranda a 4km da Malwee - R$ 10.000,00 - Financiáveis
Cód. 387 - Terreno r:) 385,00m2 - Res. Henrique Belhling - R$ 10.000,00
Cód.371 - Terreno r:) 4809m2 - R. ElWino Menegotti - Fundos Tecnosol- R$ 76.000,00
Cód. 391 - Terreno r:) 1.820,00m2, sem benfeitorias, Barra - R$ 43.000,00
Cód. 396 - Terreno com 1.198m2, sem benfeitorias. CENTRAL - R$ 38.000,00

- Casa mista com 60m2, terreno com

338m2 (com espaçopara casamaior

emfrente).
Loteamento do Iuca - Ilha da

\Figueira).
Preço: R$ 25.000,00.
* OBS: permuta-se com casa em

Curitiba ou São José do Pinhais.
* Aceita-se carro como parte do

pagamento e parcela-se o restante.

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

I
I
I

I CRECI Nº 1589 J

I

§I ---- .1
I Barra Sul I
I Imóveis I
I FONE: (047) 372-2734 I
I Vende I
I TERRENOS I

- Terreno c/2.250,OO rnz, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00

I-Terreno c/ 1.820,00M2 (52x35), Rua: Vergílio Rubini, na Barra - R$ I45.000,00 .

I-Terreno
Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% de entrada e saldo em 50x

I- 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$ 15.0pO,00 I
- Terreno no Reseidencial Miranda, Rua Bertha Weege, - a partir de R$
6.000,00 à vista

.

II - Terreno c/3.632,00in2, Rua Feliciano Bortolini, atrás do mercado Breithaupt
da Barra - R$ 120.000,00

I - Terreno c/160.000,00m2, rua da Alma, Rio Cerro II - R$ 70.000,00 I
I CASAS I

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

I
início do asfalto - R$35.000,00 (parcelado) I- Casa de alvenaria c/4 quartos, garagem, terreno c/1 .000,00m2, Rio Cerro
II, defronte para o asfalto - R$40.000,00

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

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

loo,��, I
I LOCAÇÃO I- Sala comercial c/150,00m2, Rua Pastor Albert Scheider, perto Bom Preço,

I
na Barra - R$ 600,00 I- Sala comercial cl 50,00, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra - R$ 270,00

II - Sala comercial c/18,00m2 Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da
Barra - i=l$ 130,00

I-Sala comercial cl 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ I250,00

I-Sala
comercial com 36m2, Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

I- Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00

I-Sala
comercial com aproximadamente 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518· R$

I100,00
- Galpão em alvenaria com 110m2, Lofeamento Ouro Verde - R$ 300,00

I-Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00 I- Apartamento com 3 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$
�� II - 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

II-R$200� SíTIO

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

I TEMOS TELEFONE PREIi'IXO 376 PARA ALUGAR· R$130,00 I

I

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Compra-se casa ou loteamento Ouro Verde, R$ 5.000,00. Tratar:
terreno financiado nos Rua Oscar Scnheider, 372-0538.

bairros Água Verde, 2a à direita, n° 390.
Ana Paula, Vila Lenzi. Vende-se casa com

Tratar: 975-0448 com Vende-se terreno no terreno de 1.200m2 no

Elizete.
.

bairro Giardini Lenzi loteamento Orlando
com fundamento 110m2 Pereira, casa n° 06 por

Vende-se casa em a 100mts. do colégio, R$ 14.000,00, tratar no
Guramirim 110m2, toda por R$ 9.500,00. local.

murada, na Rua João Tratar: 975-1810.

Langui n032, próximo Vende-se terreno de

Central da Moda, BR- Vende-se impressora 1.446m2, com casa de

280, ou troco por uma colorida 692 HP por alvenaria nova e

próxima Malwee. R$ 320,00. Tratar: grande, na praia de

Tratar: 973-5056. 973-3130 com Márcia. Piçarras à 800mts. da

praia. Aceito carro no

Vende-se casa em Vende-se terreno no negócio. Tratar: 345-
construção no Chico de Paula por 0761 com Arcelino.

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
Av. Mal. Deodoro; 583 - sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

VENDAS
- Casa de alvenaria c/ 70nz2 rio Lsorearn.eruo Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/ _]46nz2 ria. Rua F'raricisco de Paula.
- Casa ele alvenaria c/ _]00nz2 - 3 quartos + dependências ern. TrêsRios doNorte
- Sala corn.eroicii térrea c/77,5nz:? na RuaReinoldo Rau, Centro, aceita-se casa Ou terreno

- Terreno rtcz Rua Carlos Ferreira c/540nz2
.

- Terreno rtcz Rua Francisco de Paula c/650nz2
- Terreno no Lot. DivinópoZis Ilha da Figueira c/397nz2
- Terreno nciRuaPastorAlberto Schneider c/3080nz2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara ern. Nereu Rcirncrs 88 rncrrgos c/casa de rnacieira; água e luz
- Chácara ern. Três Rios do Norte c/23 rncrrgos, 2 casas, água e luz
- Chácara ernRibeirão Cavalo c/8 rncrrgos, água e luz

,
- _] C'ha.ca.rci n.o RioMolha corn 30.000nz2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno n.o Condonzíno Azaléia corri 750nz2 entrada + financianzento

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

O maís lído da região.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



com Marise no 371-
3394.

Vende-se um

computador pentium
166, com impressora
jato de tinta em lax

de R$ 200,00.
Tratar pelo fone:

975-3456.

Vende-se filmadora
pequena, nova,
com maleta e

controle remoto, lax
de R$ 95,00.

Tratar pelo fone:
975-3456.

�n PROCASA RU�!::!�:;6RiO
� 1IiiI.I: I M 'o B I L I Á R I A (em frente a Baterias Sanson)
o Fone: 372-0605
CASAALVENARIA - CENTRO
REF. 111 - Área construída de 300m2, com terreno de 900m2, localizado à
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira. OBS: Ótimo ponto comercial.
TERRENO/VILA LENZI
Ref. 211 - Lotemedindo (14x22), área total de 308m2, localizada à Rua Irmão
Leandro - próximo a Soco União - Valor: 9.500,00.
TERRENO/VILA LALAU
Ref. 201 - Lote medindo (14,70x43, área total de 632, 10m2, localizado à Rua
Irmão Geraldino. Ótimo preço.
TERRENO/BARRA
Ref. 101- Lotemesdindo (24x33), área total de 792m2, localizado próximo à
Soco Botafogo - Valor: 49.000,00.
APARTAMENTO /ED. SCmOCHET
Ref. 305 - 2 dorm. I suíte e demais dependências, área de 155m2, piscina e

salão de festas, vista para frente, localizado à Rua Barão do Rio Branco -

próximo ao Angeloni. Valor: 25.000 entrada + 78x de R$ 764,00 (Financ.
CEF) - aceitamos propostas.
APARTAMENTO / ED. VILA NOVA
Ref. 303 - 03 dorm. e demias dep. áreade 90m2, RuaGuilhermeWackerhagen
- Bairro Vila Nova. Valor; 15.000,00 entrada + R$ 504,00 por mês (financ.)

Vende-se aparelho
celular Ericson

usado com opcionais,
Valor R$ 100,00.
Tratar: 975-1100.

Não pague multas.

Viva voz para todos

os mode los de
celulares. Contato:

975-3456.

Vende-se prancha de

windsurf, completa
com vela, importada
para ventos fracos, e

uma ventos fortes.
Valor: R$ 580,00 -

Tratar: 372-0933.

Vende-se Freezer de
220 litros, por,

R$ 200,00, contato
371-4811.

Vende-se celular

Nokia, 2 baterias,
por R$ 350,00

Tratar: 973",9970.

Vende-se lava roupa
Arno e geladeira

Consul de 280 litros

por R$ 100,00 os dois -

Tratar: 372-2144.

Alugo galpão com

750m2 próximo ao

Shopping Club. Falar

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 25Q,00 R. Leopoldo Manhke,85 apto. 202 - 203 103 335,00
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto.31 03 (1 suíte) 400,00

·A1v. R. João Ossowski, 275 - Guaramirim 03 400,00 R. Amazonas, 120 - próximo Scar 03 300,00
Alv. R.Acre,34 03 (1 suíte) 480,00 R. Victor Rosemberg, s/n° apto.04 03 400,00

Alv. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 03 300,00
R. Barão do Rio Branco, 760 apto, 101 03 (1 suíte) 650,00
R. Getúlio Vargas. apto. 202 - 303 03 400,00

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, 827 02 280,00 R.Angelo Schiochet, 1d, 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, 429 48,00m2 220,00

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

Vende-se celulares
usdos em 3 vezes de

R$ 50,00. Contato:
975-3456.

Vende-se celular

Sony CMRX-I00,
novo. Tratar pelo
fone: 975-3456.

Vende-se telefone
celular (linha e

aparelho). Tratar:
372,.2791 com

Rogério

Vende-se terreno. com
415m2 à 1.300mts. da

Malwee na Rua

Oscar Schneider
Barra do Rio Cerro.
R$ 12.000,00 Aceito
propo-sta. Contato:

392-3066.

Vende-se casa de
alvenaria na Barra
do Rio Cerro por
outra em Joinville,
até R$ 50.000,00
tratar 975-2158.

Vende-se terreno na

Vila Rau próximo ao

Mine mercado

Franzner. de 450m2

pronto para construir

por R$ 12.000,00 -

aceito carro até R$
6.000,00 -' 973-9296.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreilla 197

IIIÓrEIS CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

ream tos Sui Gar Bairro' Endere olPonto Ref. Pre o R$ Informa ões Gerais
260 3 I 2 Baependi R. Bernardo Dornbusch,I678 150.000 Excelente ponto para clínica
156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
120 3 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m' - negocia
152 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
115 3 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 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 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 12.000 Assumir CEF (430,00 p/ mês)
Casa Alven. 85 3 I Vila Rau Rua Carla Drasse lote 79 25.000 Negociáveis
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida

Apto. pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 150 3 I Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 36 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
Löte 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 21.000 Parcelado
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
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$250,OO
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$330,OO
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Lot. Urbano Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0' x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próximo ao Breithaupt 200.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital' do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno 1300 43,3 x 30,0 Molha 800mts após a ponte 15.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 401,14 15,0 x 14,10 Lenzi Rua: 423 7.500 Negociáveis
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Loteamento Vários Vários tamanhos
.'

Barra Residencial Satler Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 2827 22 x 130,0 Coru á Rua João Tosini - 1401 30.000 Casa antiga próximo centro

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

Parecer Comercial
Incorporação

Vende - Administra
Compra - Aluga

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

- 371-7542
CELULAR 973-9089

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177Q-J

JARAGUÁ DO SUL - SC

CASAS
* Casa mista na Rua Graciosa, próximo entrada CTG, com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, copa, lavanderia, terreno, com 18/28 - 504, m2
- R$ 17.000,00 - neg., aceita carro R$ 3.000,00 ou troca por outra em Joinville.
* Casa de alvenaria, no Lot. Luiz Manfrini - São Luiz, com 1 suíte, quarto, sala, bwc, lavanderia, cozinha, falta, terminar,
toda de piso, e garagem, - R$ 22.000,00 - nego
* Casa de alvo defronte a Weg II, com 3 quartos sala, bwc, cozinha.Iavanderia, garagem, + '1 casa de alv, com 2 quartos e demais dep.
terreno com 1.700m2 - R$ 40.000,00 - nego troca por apto. imóvel em Piçarras, ou chácara.
* Casa de alvenaria próximo Recreativa Breithaupt, com 125,OOm2 3 quartos, sala, cozinha.lavanderia, bwc, toda de piso, terreno com 15/

28, 420,OOm2 - R$ 40.000,00 neg., aceita troca, carro ou terreno.
* Casa de alvenaria na Rua Luiz Satler próximo Sup., Breithaupt. com 3 quartos, 2 salas, cozinhá, bwc, lavanderia, +
2 quartos, troca por casa em Joinville.

.

* Casa com 130m2, terreno 20x 20 - 250m2 - R$ 48.000,00
* Casa de madeira, na Rua Amazonas, com 4 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, terreno, com 598,OOm2 - R$
50.000,00 negociáveis, aceita imóveis de menor valor.
* Casa de alvenaria na Rua Francisco de Paula, ao lado Recreativa Kohlbach. com 1 suíte, 2 quartos, sala, de visitas, copa, cozinha
lavanderia, garagem, terreno com 4.800m2 - R$ 70.000,00 - nego

.

TERRENO
* Terreno com 18/26,- 468m2 próximo Colégio Giardini Lenzi, com fundamento para casa de 2 pisos, com planta aprovada na PMJS + R$
4.000,00 tijolos,laje, cal, barras de ferro, água e luz instalada, - R$ 9.500 aceita carro.
* Terreno na Rua Lilia Ayroso Oeschler - Ilha da Figueira, com 15/30 - 450m2 - R$ 12.000,00 - nego
* Terreno na Rua Irmão Leandro com 15/20 - 318m2 - R$ 13.000,00 ou entrada
* Terreno no loteamento Renascência defronte a Rua Pref. José Bauer de esquina com 19.5/25m2 487,�Öm2 - R$ 25.000,00 - nego

com 15/25m2 375m2 - R$ 15.000,00 - nego
de esquina com 450m2 - R$ 20.000,00 - nego

- 02 Terrenos no lot. Champagnagt com 378m2 - R$ 30.000,00 - nego cada

'LOCAÇÃO
* Apto. no Edif. Hertel, em cima do Unibanco com 3 quartos, sala, 02 bwc, cozinha, dependências, área de serviço grande - R$ 430,00
* Apto. próximo Hospital São José com 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem, sacada - R$ 350,00.
* Apto. Edif. Joana no calçadão com 2 quartos, 2 bwc, sala..cozinha, área de serviço, dependência empregada, garagem,
e sacada. - R$ 350,00.

Srs. proprietários aceitalnos ilnóveis para locação.
Vende-se Sorvetão II, COIn estoque, próxilno ao Posto Milne.

Locação de casa de alvenaria defronte Fleischmannl Royal com 3 quartos,
02 bvvc, sala, cozinha, lavanderia, garagem, toda murada, R$ 300,00

IMOBILIARIA LEIER LTOA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA

LOCAÇÃO
- Casa alvo com 115tn2 semi- nova, situado na Ilha da Figueira
R$ 40.000,00
- Casa alvo com 140m2 C0m 3 dorm. situado na Rua João Januário

Ayroso, Jguá Esquerdo - R$ 45.000,00
- Casa alvo com 180m2 nova, 3 dorm., situada na Rua Guilherme

Hass, Lot. Juventus - R$ 65.000,00
- Casa de madeira em terreno de esquina com 555,80m2, sito a

Rua Dona Antónia, próximo centro - R$ 27.000,00
- Terreno com 355,46m2, situado na Rua Arduíno Pradi, Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.000,00
- Sala comercial com 44,OOm2 situado na Rua Domingos da Nova,
com estacionamento - R$ 35.000,00
- Sala comercial com 120m2 com mesanino, 2 banheiros,
estacionamento no final da Marechal - R$ 100.000,00

LOTES FINANCIADOS
Com área de 416m2, 1,5km após a Malwee - Entrada a

partir de R$ 1.600,00 + 48 pagamentos a

partir de R$ 133,34 mensais.

OFERTA DA SEMANA
Sala comercial com 88m2 no Ed. Chiodini, sito na Rua

Marechal Deodoro da Fonseca - R$ 38.000,00

Reinoldo Rau, 144 - Fone: 371-9165

TERRENOS

I
Ref. 003 - Terreno cl 1.540m' - Pr6x. Scar - Centro - R$ 100.000,00

IRef. 004 - Terreno c/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,OOm' Loteamento Versalles (lote n° 053) - R$

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

I
16.000,00

IRef. 038 - Terreno cl 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. 010· Lote n° 002 Loteamento Ana Paula II - Rua 209 cl Asfalto Rua

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

I
R$ 16.000,00

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

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

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

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

I
mista 66m' R$ 15000,00

ICASAS

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

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

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 Luis Bortolini - Jaraguá

I
Esquerdo R$ 25.000,00

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

Brasília R$ 80.000,00
COBERTURA

II
Ref. 023 - Edifício Argus com 250,OOm' - R$ 180.000,00

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento São Cristovão II

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL 24 DE ABRIL DE 1998
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

VENDE:
CASAS

REF. 085 - com 3 quartos + dep. BARRA - R$ 27.000,00
REF. 043 - com 2 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 85.000,00
REF. 013- com 4 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 30.000,00
REF. 018 - com 1 suíte + 3 quartos - JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 89.000,00

/

REF. 030 - com 3 quartos + dep. VILA LENZI - r$ 53.000,00
REF. on - com 3 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 39.500,00
REF. 025 - com 2 quartos + dep. JARAGuÁ ESQUERDO - R$ 24.000,00
REF. 026 - com 3 quartos + dep. VILA NOVA - R$ 75.000,00
REF. 047 - com 3. quartos + dep. Walter Marquradt - R$ 47.000,00
REF. 073 - com 3 quartos + dep. AMIZADE - R$ 21.500,00
REF. 075 - com 4 quartos + dep, JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 37.000,00
REF, 079 - com 4 quartos + dep. VILA NOVA - R$ 100,000,00

CASAS DE MADEIRA

REF. 142 - com 2 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 18.000,00
REF. 148 - com 3 quartos + dep. ANA PAULA - R$ 16.000,00

TERRENOS

REF. 133 com 390m2 BARRA - R$9.500,00
REF. 135 com 630m2 JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 9.000,00
REF. 130 com 382m2 VILA NOVA - R$ 16.000,00
REF. 069 com 392m2 JARAGUÁ ESQUERDO - R$11.000,00
REF. 121 com 765m2 VILA NOVA - R$ 25.000,00
REF. 083 - com 25.000,00m2 BARRA - R$ 145.000,00

Vende-se terreno na

Vila Rau,
próximo ao Mine

Mercado Franzner,
de 450m2 pronto para
construir por R$
12.000,00. Aceito

carro

até R$ 6.000,00.
Tratar: 973-9296.

Vende-se terreno na

Figueira, 18x30 com

duas casas, por R$
45.000,00 aceito

carro até R$
4.000,00. Tratar no
bar'do Lelo, rua
Avelino Floriano

Borba. Figueira com

Margarida.

Troca-se casa de alvenaria na Barra do Rio

Cerro por outra em Joinville de até R$

50.000,00. Tratar pelo telefone: 975-2158.

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

372-3090

NSEN

CREC11873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Edlf. Amaranthus Rua Adolfo Sacarl - lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponíveis apartamentos n$1301, 302, 501,

com 2 quartos R$ 30.500,00, com 3 quartos R$ 37.500,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 eI 397,80m", eI 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 eI 225m" - Suíte + 2 qtos., sacada eI churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina -

Preço final incluindo acabamento diferenciado R$120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Édifício Amarillis • Rua Ãngelo TorineIli - Vila Nova

Apto c/suíte +2 quartos e demais dep., sacada elehurrasqueira - Entrada de R$34.500,00 + assumirprestações de ondomínio
de 2,23 Cub's (R$950,83,32) - término previsto em 11 meses

Apto elsuíte + 2 quartos e demais dep. sacada cl churrasqueira - Entrada de R$ 28.112,00 + assumir prestações de
condomínio de 1,886 Cub's (R$ 804,15 - término previsto em 11 meses.

Residencial Tulipa· R. Ângelo Schiochet
- Apto 301 cl suíte + 2 quartos e demais dependências - Entrada de R$ 24.487,00 + assumir parcelas de eandomínio.
de 2,040 Cub's (R$ 869,81) - Término previsto em 23 meses.

Edifício Tower Center· Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto702 com suíte + 2 dorm. edemaisdep. - Entradade R$17.088,00 + assumirparcelade condomíniode 2,480 cub's (R$1.057,42)
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos, com preços a partir de R$ 7.179,00,60 de entrada é parcelas de R$ 448,73.

CASAS
'

- Casa alv. c/3 quartos, cl 180,00m2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. cl 156,00m2 + sobrado cl 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carro/apto.
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00

'

- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m", cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa - R$
22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa alv. de 165,77m2 cl suíte + 3 quartos e demais dep. R. Marcos Emílio Verbinen - Água Verde - R$ 63.000,00
- Casa cl 150,00m2, 3 quartos e demais dep. - R. Luis Picolli - Vila Rau - R$ 45.000,00 - Vende-se' ou troca-se.
- Casa cl 120m", e/3 quartos e demais dependêncis - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia -

R$60.000,00.
- Sobrado em alv. com 180,00m2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Arthur Guinther 134 - R$
120.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350 m". Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr -R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m" - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 rTf - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m" planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m" + 3.300,00'm" 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 p.elo salário mínimo
- Lote de esquina c/ 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
- Loteei 687,00m2 - Rua Conrad Riegel (centro) - R$ 40.000,00
- 02 terrenos no loteamento Cl}ampagnat, com área total de 1020,00m2 - R$ 50.000,00
- '02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- oi terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum -"R$ 42.000,00

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

LOCAÇÃO/APTOs/CASASISALAS
- Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. com 3 quartos, sala copa, cozinha, e demais dep. BR-280 - Guaramirim
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com 3 quartos 03 bwc, e demais dep. Rua 25 de julho, 170
- Galpão Industrial cl 660in2 - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

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

Jornal
CORREIO DO POVO

371-1919/372-3363
I

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

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

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-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 (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2_ Rua Alexandre Haake, 698-
Bairro Champagnat.

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

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

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

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

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

Terrenos:
Terreno cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

* 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;

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

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

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371 -4311 ou no

Associação Comercial de sua cidade.

Assinatura semestral:

R$ 30,00
. Assinatura anual:

R$ 50,00

�
HUMANA
ADE"ORIA EM RH

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

.

de 17/11, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS
DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,

executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

Controle Médico da Saúde Ocupacional, às empresas
associadas desta Entidade.

,

Para atender de forma global e cóncatenada a nossos

clientes, Integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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° 21.620 de 15-04-1998
GILSON VELZ E KATIA SOLANGE RASSWEILER

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cerro II, nesta cidade, filho de Alidio Velz e Edith Homburg Velz.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio
Cerro I, nesta cidade, filha de Odilo Rassweiler e Ana Rassweiler.

EDITAL N° 21.621 de 15-04-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado.
MARCOS NATALÍCIO MOREIRA DOS SANTOS E MICHELLE ZABEL

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Marari - Tangará, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua José Menegotti, 59, nesta cidade, filho de Carlos Moreira
dos Santos e Estela Moreira dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente
no Bairro Avaí, Guaramirim, neste Estado, filha de Leopoldo Zabel e Orlanda Inês Zabel.

EDITAL N° 21.622 de 15-04-1998
ELVIS RODRIGO GIELOW E JULIANE APARECIDA ANTUNES

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, domiciliado e residente na Rua Dona Lidia, 229, Ilha
da Figueira, nesta cidade, natural de Palotina, Paraná, filha de Rubens Gielow e Elisabet
Gielow.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Bocaina do Sul- Lages, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Dona Lidia, 229, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Antonio Roza
Antunes e Ol�dír das Graças Ribeiro Antunes.

EDITAL N° 21.623 de 16-04-1998
VALERIO TADEU DOS SAN'rOS E SCHEILA FLORIANI

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

Rua Antonio Carlos Ferreira, 1.194, nesta cidade, filho de Erio João dos Santos e Maria
Salete Patricio dos Santos.

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

Rua Pádre Horácio, 225, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Osmar Floriani eDalva Floriani.

EDITAL N° 21.625 de 16-04-1998
ALAN PIERRE GUMZ E ALEXANDRA VELOSO

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

Rua Carlos Frederico Ramthun, Santa Luzia, nesta cidade, filho de Wilson Waldemar
Gumz e Dolores Tomaselli Gumz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliada ti residente na

RuaVictorioCampregher, 1.063, Santa Luzia, nesta cidade, filha de Pedro Veloso eMarlene
Ines Veloso.

EDITAL N° 21.629 de 20-04-1998
CARLOS ALBERTO MARTINI MOLINARI E GRACIELLE ENKE

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Londrina, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Emil Burow, 258, nesta cidade, filho de João Molinari e Carmen Salette Martini
Molinari.

Ela, brasileira, solteira, engenheira civil, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Emil Burow, 258, nesta cidade, filha de Florisval Enke e LedaMaria Enke.

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

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
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:

Agnaldo Schafauser, R. José Narloch, 890 - Nesta;
Alsemiro Jungton, R. Joaquim Francisco de Paula - Nesta;
Amadeu Lourenço Alves, R. Maria Albelina da Silva - Nesta;
Antonio de Maraes, Av. Juscelino K. de Oliveira, 298 - Nesta;
Arlei Chiapetti, R. Bertha Weege, 224 - Nesta;
Aurimar Lipinski, Estrada Garibaldi, Bar da Lenzi - Nesta;
Borroz Ind. e Com. Lt., R. João Planinscheck, 938 - Nesta;
Carlos A. Lourenço da Rocha, R. José Narloch, 890 - Nesta;
Cinderela Trat. Facial Corpo Ltda., R. Reinoldo Rau, 500, sala 6 - Nesta;
Cinderela Trat. Facial Corpo Ltda, R.Reinoldo Rau, 500, sala 6 - Nesta;
Comercial 470 Ltda., R. Walter Marquardt, 1.060 - Nesta;
Comercial 470 Ltda., R. Wàlter Marquardt, 1.060 - Nesta;
Confecções Lonimar Ltda., Rua Walter Marquardt, 1.988 - Nesta;
Coreauto Com. Repres. Peças Ltda.ME, Rua Domingos daNova, 98 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda., Estrada Schroeder I, Km 3, Schroeder - SC;
Daniele Budal Arins Basegio, R. E, L. 165, Ana Paula 3 - Nesta;
Domus Ind. eCom. de Móveis Ltda., R. João Tozini, 1.806 - Corupá-SC;
Erasmo Donath, R. XV de Novembro - Massaranduba - SC;
EvamarProds. Têxteis Ltda.ME, RodoviaBR-280,Km 75, cxp. 59 - Nesta;

Filimaq Com. Reprcs. Bals. Maqs. L., R. CeI. Procópio G. de

Oliveira - Nesta;
Gabriel Hisschen, R. Jorge Burh, 249, fundos, V. Rau - Nesta;
Gauchitos Com. Distr, Prod. Alim. Ltda., R. Alagoas, 80, fundos - Nesta;
L E. C. de Móveis Sievert Ltda., R. João Planinscheck, 1.424 - Nesta;
Ind. Com. Móveis M. Bueno Ltda., R. Carlos May, sin°, próx.
Alim. Bretzke - Nesta;
Ind. e Com. de Alim. Rio Cerro Lt, Estrada Rio Cerro II, sin° - Nesta;
Ind. e Com. de Alim. Rio Cerro, Estrada .Rio Cerro II, sin° -

Nesta;
Ind. Com. Estofados Otipan, R. 469, n° 93 - Nesta;
Iracema Lipinski Wolf, R. Pedra de Amolar, sin° - Corupá - SC;
João Olmiro Gerent, Rod. BR-250, Km 69 - Nesta;
José.Pereira, R. Santo Antonio, sin° - Nesta;
Kafam-Tex Têxtil Ltda. ME, Estrada Silvado sin° - Schroeder - SC;
Laura da Silva Zeferino, R. Friedrich W. Sonnenhohl

Loja de Móveis Andreoni Ltda. ME, R. João Planinscheck, 27 - Nesta;

Lunepris Beneficiamentos Têxteis Lt, Estrada Itapocu Hansa, sin° -

Corupá - SC;
Raulino Marquardt, R. Willy Germano Geisner, sin° - Corupá - SC;

Rayo Sport Ltda, R. Reinoldo Rau, 470, sala 05 - Nesta;
Salete B. Hansen, Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Valdeci Lopes, R. João Januário Ayroso, 136 - Nesta;

Vipa Alimentos Ltda., R. Luiz Sarti, t 185 - 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, 23 de abril de 1998.
I1ton Hoffmann

Tabelião Substituto
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AMORTECEDORES

Vende-se Gol CL,
ano 90, motor 1.6,
por R$ 6.000,00.
Troco por carro e

vendo Gol 1.6 ano

91, por R$ 7.500,00.
Tratar: 973-9445. -

Vende-se Kombi, ano
87, completo, por R$
5.500,00. Tratar:

372-1708.

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

Vende-se Uno 95,
gasolina, por
R$ 8.000,00.

Tratar: 376-4232.

..

Vende-se Pampa,
ano 94, à álcool,

com capota,
excelente estado,
por R$ 7.500,00.
Tratar: 975-1937

com Alvina.

r---------�-----�----,

: ,.
.AUTClMOVEIS

I CARROS NOVOS E USADOS

I Veículo Ano Cor Combo

I Logus CLi 96/96 verde gasolina
I Fusca 1300L 82/82 cinza gasolina
I Belina II L 78/78 azul gasolina
I Passat surf 80/81 branca gasolina
I Uno es 86/86 bege gasolina
I Pick Up Fiorino 1.0 95/95 branca gasolina
·1 Escort XR3 89/89 cinza álcool

I Kadett GL 95/95 vermelha álcool

I Uno Mille EP 96/96 preta álcool

L�������ó���:����������

C-100
R$ 65,03

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421

COMPROMISSO COM O
,

BOM TRANSPORTE.
,

o/J� lQ)� ���m�lLO��@Q

Vende-se Monza

SLE, completo, ano

87, por R$ 6.000,00.
Aceito troca com

carro ou outra

proposta.
Tratar: no 372-1708

com Luiz

ou na Rua João

Picolli, 533.

Vende-se Tempra,
ano 95, turbo,

completo. Tratar:
com Carlos Alberto

no Estádio do

Botafogo.

Vende-se Corcel II,
ano 79, por
R$ 1.800,00 .

Contato: 372-1028.

Vende-se Parati LS,
ano 86, com 5

marchas, gasolina, por
R$ 5.800,00, contato

pelo telefone: 372-
2714 ou 372-2285.

CASA DO AUTOMOVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Vende-se Monza, ano

85, por R$ 4.700,00 ou

troca por carro de

menor valor.

Tratar: 973-5500.

Vende-se caminhão

Fiat, ano 85, por
R$ 7.000,00.

Tratar pelo telefone:
372-5429

RODA ""M
c • � ;.-. '. • Auto Mecânica

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Vende-se Fiat Uno,
ano 84, com ar, 4

portas, por

R$ 7.500,00. Tratar:
\

975-0175.

Vende-se Pampa, ano

94, GL, 1.8, gasolina,
direção hidráulica, trio

elétrico, em bom estado,

porR$ 6.200,00 + 5x de

R$ 300,00 fixo.
Contato: 372-0357.

vende-se Kombi, ano

94, gasolina,
envidraçada. T

ratar Rua Francisco

Ruscka, 1164.
Fone(047) 372-1029

Rua Olil'ÍO Domingos Brognago, 643 - Vila Nova

Regata Moto
$ua�d/()/V:J:J1l

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

371·2999,
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-12-5
R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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DIESELt PROIBIDO PARA 'MENORES
Ele está cada vez mais presente nos tanques dos carros europeus. Mas, no Brasil, deve continuar abastecendo apenas caminhões

Os carros a diesel estão cada vez mais na moda entre os optar pelas rodovias em lugar das ferrovias como principal
europeus: em 1996 foram 22,3% do total de quase 13 forma 'de transporte de cargas, o Brasil ficou
milhões de automóveis fabricados - um recorde. Estimativas

apontam que, na virada do século, três em cada automóveis

vendidos na Europa serão movidos a diesel, o que está

encorajando fábricas de todo o planeta a desenvolver

motores alternativos para seus' carros a gasolina. '

Quase todos os modelos europeus têm versão a diesel,

seja uma perua Volvo V70, um RenaultMégane ou um Corsa.

E os brasileiros, vão poder desfrutar dessa tendência? A

resposta é "não". Aqui, o diesel continua proibido para os

carros de passeio.
Essa proibição tem uma explicação econômica, que vem

desde os tempos do presidente Juscelino Kubitschek. "Ao

exageradamente dependente do diesel", explica o

engenheiro e consultor ambiental Gabriel Murgel Branco.
"Por isso, quase todo o diesel refinado no país vai parar

nos tanques dos caminhões. E mesmo assim não é suficiente,
o que nos obriga a importar petróleo. "Hoje, o Brasil

consome 32 milhões de metros cúbicos 'de diesel, dos quais
18% são importados. A gasolina por sua vez, sobra. Isso

acontece porque, em condições ideais, um barril de óleo

bruto fornece quantidades iguais de ambos os combustíveis.

Mas consumimos apenas 15 milhões de metros cúbicos de

gasolina por ano, o que torna ainda mais ilógica a

substituição pelo diesel .

•

ea ze seu son o

Consórcio

Breitkopf
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>
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�
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ª
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Õ
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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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Os manos César (dir.) e Paulico (centrou.da Notre Dame, representando a
urbe nas boas vindas ao cantorMilton Guedes e sua banda

E� �'N'f"N'1J
r:Jr No último dia 16, aconteceu em Lages, o lançamento oficial da X Festa Nacional do

Pinhão. Entre as grandes atrações musicais desta edição, que será realizada no período de
5 a 14 de junho, no Parque Conta Dinheiro, estão Alceu Valença, Lulu Santos, Banda

....
Eva, Paralamas do Sucesso, Só Pra Contrariar, Renato Teixeira, Eliana e Daniel.

.......

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 1998- CORREIO DO POVO· 7

Depois dos Beatles e do Led Zeppelin agora chegou a vez

dos Rolling Stones terem as suas sessões radiofônicas
vasculhadas. A rádio BBC da Inglaterra anunciou que
descobriu 42 (faixas do grupo, gravadas entre 1963/65, que
muitos consideram o períodornais produtivoda turma de Mick

Jagger. Além de versões radicalmente diferentes de clássicos
como Satisjaction, as sessões incluem algumas canções que
os Stones nunca gravaram em seus discos oficiais como

Memphis, Roll Over Beethoven e clássicos de Ba Diddley e

Jimmy Reed. Os porta-vozes da BBC estão confiantes que
logo vão resolver os problemas de direitos aurorais e em breve
esse material precioso deve estar chegando ao alcance do grande
público. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos màis vendidos: Ritmo da Noite (Vol.7), Gala (Come Into

My Life), Backstreet Boys (Backstreets Back), Celine Dion

(Let's Talk About Love). Principal lançamento: Mamãe Legal.

N I V E R

Orjana A. Raizer (24/4), Liz Mara
Galastri (24/4), Eliane C. Bogo (24/4),
Veridiana Atanásio (24/4), Alessandra
S. Stinger (25/4) e Man1ia Porto (26/4).

,_••••••••••••_•• 1 C I l'1 .E J'I\ 1-\••••••••••••••••
I JOINVILLE

o HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO I
I G.N.e. eine Mueller J: O Homem da Máscara de Ferro. I- Direção: Randall Wallace.

I
Horários: 13h30. I óh 15. 19h, 21 h45.

_ Elenco: I .conardo DiCaprio . Jen-my Irons.JohnMalkovich,Gcranl Dcpardicu, (Jahrid IG.N.c,. eine Mueller 2: Alien 4 - A Ressurreição. Byrnc, Annc Parilluud, Judith Godrcche, Edward Auenon. Pctcr Sarsguard ....I Horários: 14h30. lóh30. _ Gênero: Aventura. - Duração: 132 minutos. I
I Central do Brasil.

I SINOPSE I
I Horários: 19h, 21 h 15. Há muitos anos desde que Arumis, Athos. Porthos e 1)' Artagnan lutaram I
I

G.N.e. eine Mueller 3: Titanic. juntos como IlS melhores e mais corajosos Guardas Reais. os Mosqueteiros, IHorários: 14h, 17h45, 21 h30 (sexta à domingo). Athos, agora, leva uma vida simples. dedicado a criar seu filho Ruoul. Porthos,
I 13h30, 17h 15, 21 h (segunda à quinta). apesar dc mais pesado e mais velho, ainda scnte falta das grandcs batalhas do I
I BLUMENAU passado. D'Artagnun foi o único que continuou servindo ao trono na função dc I
I eine Neumarkt I: O Homem da Máscara de Ferro. Capitão dos Mosqueteiros, E Aramix trilhou o caminho da fé e se tornou padrc, I

H
,.

I "h"O I óh I t: 19h 21 h4" mas guarda um grunde segredo do passado: há 22 a.nos. o Rei teve filhos gêmeosI oranos., .l .l , .r, , .r.

IG N e e
. . e. temendo uma guerra na época em que OS herdeiros tivessem que assumir o

I
'" 'ine Neumarkt 2: Titanic.

Horários: 14h, 17h45, 21h30. trono. pediu que Ararnis mantivesse um dos meninos num exílio anônimo. O I
I G.N.e. eine Neumarkt 3: Titanic. mosqueteiro no imaginava o terrível destino que esse jovem sofreria. quando I

seu irmão sc tornou jovem perverso, soube de sua cxisência. 13 I óó2 e a FrançaI Horários: 13h30. 17h, 20h30. ,. .• .' Iestá rnorrcnuo uc torne. I.uis XIII. o Grande Rei, morreu e foi sucedido por seu

I G.N.e. eine Neumarkt 4: Allen 4 - A Ressurreição. Iherdeiro. o arrogante e cruel Rei Luis XIV. que mantém há quase uma década.

I
Horários: 13h45. 15h45, 17h45, 19h45, 21 h50. encarcerado naBastilha um prisioneiro misterioso que ostenta uma máscara de

G.N.e. eine Neumarkt 5: Um Ratinho Encrenqueiro. Icrro, Para salvar uma nação, os Mosqueteiros precisam sc unir e enfrentar a
I

I Horários: 14h. 1 óh. mais perigosa missão dc todas: libertar o prisioneiro e desvendas o segredo de I
I Melhor é Impossível. sua identidade. Somente através deste ato de clemência eles realizarão seu sonho I
I

.

Horários: I Xh30, : 1 h. de encontrar e servir a um grandc rei - em 'nome do prisioneiro enigmático, dc I
I G.N.e. Cine Neumarkt 6_' Central do Brasil. um reino que outrora cxisuu e que poderá existir novamente ali e em nome da I

I
I

Horários: 15h, 17hI5,. 19h30, 21 h45. honra de cada um deles.
- Programação válida para o período dc 24 a 30/4. Um por todos. e todos por um. •

••......... � �...............•
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Rua Marina �
Frutuoso, 180 V

Fone/F�x: 372-3306 � (ADiJaragua do Sul - SC '"'"
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O

Rua Bernardo

Dornbusch, 719- sala 03

Fone: 371-8331

BOlAtiqlAe
Leila Denise

* Traje-s Sociais e Sport
* Modinha

I�lirtm
CORRETORR DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

�.rI�
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��

(. e;e()/se 4540
-

"."'.
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�.�.

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

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

: Cep: 89251-590. Se preferir. : .

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

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

Paz seja convosco !
Então Jesus falou: A paz seja

convosco! Assim como o Pai me

enviou, eu também vos envio (João
20.21). Esta também é uma maneira
de se comemorar a Páscoa! Cheios
de medo e com as portas trancadas!

Isto no dia da RESSURREIÇÃO, na
noite do Domingo de PÁSCOA. OS

discípulos estavam nesta lastimável

situação, mesmo conhecendo a

mensagem da Páscoa, pois o

Ressurreto havia aparecido à Maria

Madalena, incumbindo-a de
transmitir a notícia do próximo
retomo ao Pai. Também Pedro e João,
pela manhã, viram o túmulo vazio.

Mas nem a mensagem, os sinais,
conseguiram despertar alegria e fé
nos discípulos. Se trancamos portas,
duas coisas acontecem: excluímos os

outros, enquanto nos fechamos a

nós mesmos. Os discípulos temiam

que fossem perseguidos pelos seus

compatriotas exaltados. Por isto,
trancaram as portas, não pensando
na possibilidade de assim também

excluírem seu Senhor. Trancaram-se
assim em seu temor. Eles temiam

inimigos, sofrimento, a morte etalvez
a si mesmos e a Deus. Com a

destruição de toda a sua esperança,
eles ficaram sem orientação, sem

rumo. A situação dos discípulos é a

SOCIAIS

mesma como a de pessoas que não

crêem na mensagem da Páscoa,
mesmo lhes sendo anunciada. Uma

situação que nós hoje conhecemos
muito bem. De medo e desespero, se
trancaram em si mesmos. E nesta

situação entra Jesus Cristo. Portas

trancadas não são empecilho para o

Ressurreto.
Só ele pode destruir estas

fortificações humanas sem

perspectivas que construímos para
o nosso ego. Jesus Cristo diz: Paz

seja convosco. E esta palavra dita

pelo Jesus Ressurreto significa
vitória sobre o medo diante de

inimigos, medo de sofrer, medo da

morte; você tem paz com Deus, com
'

as pessoas e, por isto, também

convosco mesmos. Isto nos afirma

aquele que é a paz: que ele a

conquistou para todas as pessoas,
na cruz. Com a saudação de Jesus a

situação dos discípulos se

transformou. Jesus, vive e tem em

suas mãos as chaves do inferno e

da morte. Como não teria as chaves

para um coração angustiado e

desesperado? O simples ouvir da

mensagem da Ressurreição,
transmitida por Maria Madalena,
ainda não despertou fé, mas

aumentou o medo., Mas agora houve

o encontro pessoal dos discípulos com
Jesus. Também hoje ouvimos muito
sobre a Páscoa Mas isto de nada nos

adianta se não houver o segundo
passo: o encontro pessoal com Jesus

Cristo. Ele, que foi sacrificado na cruz

por mim, surge repentinamente em

minha vida marcada pelo medo, e diz:
Paz seja contigo! Aí desaparece todo

o medo; as ameaças de pessoas

inimigas, o medo do sofrimento e da

morte já não pesam mais. Uma paz,
antes não conhecida, e com ela uma

imensa alegria, tomam lugar em meu

coração. Mesmo que isto aconteça
somente no fim do domingo de
Páscoa ou no fim de nossas vidas,
ainda há tempo. O essencial é que
aconteça! Pois assim já não estou

mais presa, trancada, e outros não

estão mais fora, excluídos. Jesus está

comigo. A Paz está comigo. A luz da
Páscoa brilha, e a alegria toma o seu

lugar. Estou disposta a servir ao meu

Senhor, onde ele puder me usar!

Oração: Senhor Jesus, vem,

também hoje, com tua paz a nós.

Abre nossos corações trancados e

transforma nosso medo em alegria.
Faze de nós mensageiros corajosos
que levam com alegria tua

mensagem da Páscoa a todas as

pessoas. Amém.

VISITAS

Maria Aparecida de Oliveira Salgado

A sra. Brunhilde Mahnke

Schmöckel, esposa de nosso

diretor, teve a honra de receber,
em seu apartamento, a distinta

. senhora Maria Aparecida de
Oliveira Salgado, esposa do sr.

Antonio Capita Salgado, da
muito conhecida cidade de

Itaperuna, noEstado doRio de
Janeiro.

Dona Maria Aparecida e

esposo estavam de visita à sua
filha Veronica, esposa do dr.
Paulo Maurício Bernardini

Basto da Silva, competente
administrador da Unidade de

Jaraguá do Sul da Fazenda

Santana, do grupo Fleischmann

&Royal.
Comesta visita, estreitaram

se ainda mais os laços de

amizade entre Jaraguá do Sul e
Itaperuna, onde, entre outras

ilustres pessoas, conta com a

amizade da dra. ZiláRodrigues
Leite, que deve ficar muito
satisfeita ao ler a notícia que
estamos dando agora.

Ecos do enlace Pradi - Guen�her
A recepção dos convidados,

comemorando a' união das
famílias Pradi e Guenther, no
Clube Atlético Baependi,
alcançou o mais amplo sucesso.

Na foto 1, um flash da mesa

que reuniu a grande família

Nicollini, catarinense"e gaúcha.
Junta-se ao grupo o irmãoAlcídio

Schmidt, diretor do Colégio São

Luís, grande amigo da fanu1ia.
A foto 2 mostra outra mesa

que prestigiou o casamento de

Alessandra e Fernando

Guenther, do mundo político
catarinense, vendo-se da 'e' o sr.

Norberto Piazera, o senador da

República, dr. Esperidião Amin
Helou Filho, o deputado estadual
UdoWagner, o vereador Vicente
Caropreso e o sr. Luiz Antonio,
filho ilustre do saudoso prefeito
de Jaraguá do Sul e deputado
estadual, Waldemar Grubba,
militante napolitica local.

A foto 3mostrao dr. LuisPilotto,
de tradicional famíliacuritibana, ele

organizador do curso de

Odontologie,membrodaAcademia
Paranaense de Odontologia, do
Centro de Letras do Paraná e

membro do Instituto Histórico e

GeográficodoParariá, ladeadopelo
dr. Osny Cubas D'Aquino, grande
admirador do notável professor, e,

Eugênio V. Schmöckel, nosso
diretor, que em idos ternpos
participou da fundação de um

Centro Literário, no tempo do

Colégio Progresso, que deverá ser

ampliado num comentário,
lembrando aqueles longevos
tempos. Gente! Como sabem

receberasGuenther,Oselamee,por
extensão, osErsching eNicollini...

-
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O .Jorrral CORREIO DO POVO abre espaço especiais, .mornen+os descontraídos

para os "baixinhos". Trata-se desta

página especial dedicada às crianças
na faixa etária entre zero a 12 anos.

O objetivo é divulgar a futura

geração de jaraguaenses, As fotos com os dizeres deverão ser

.
oportunizando aos "corujões" uma enviadas ou entregues na redação do

homenagem aos pimpolhos. Jornal CORREIO DO POVO, Rua Walter

ou em cerimônias, onde se

destacaram, bem. como em

•

•

•

•

..

•

•

13/4/98 _ Rafaela Ersching
13/4/98 _ Leonardo Henrique Pereira

13/4/98 _ Schirlei Taborda May
13/4/98 _ Gabriel da Silva

13/4/98 _ Fernanda Fagundes
13/4/98 _ Denilso BalsaneIli

13/4/98 _ Jonnas Délcio Ittner Júnior

13/4/98 _ Daniel Cleison de Meira da Silva

14/4/98 _ José Henrique Guaraciaba

14/4/98 _ Manoela Cristina Campestrini
14/4/98 _ Giani Marcieli Schotten Raitz

14/4/98 _ Laisa Taconi Mineiro

14/4/98 _ Paulo Henrique da Silva

15/4/98 _ Juliana Cristina Schuck

16/4/98 _ Nathane Andressa Maestri

16/4/98 _ Welington Wanderlind Lopez
16/4/98 _ Maynara Corrêa

17/4/98 _ Maísa Luana Mahs CoI

-t.;;o

17/4/98 _ Jefferson Daniel Pappen .;::'
..

'C> ._.:r
...:.:.... ._,)J. s-"

17/4/98 _ Tainara Aparecida Figueiredo s- -=--' ---
-

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - Sala 15 - Jaraguá do Sul - SC--

. ".

amver-sarroe.

Os pais poderão utilizar o espaço Marquardt, 1J8'O, Barra do Rio
I

L para fotos dos filhos em eventos Molha, Jaraguá do Sul. I
-------------------------------------------------------�
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<=> an.iversiirio de G--lau.cia
Jaraguá do Sul - Muito concorrido

o aniversário da acadêmica de

Pedagogia, Glaucia Rosa Ramos, no
último dia 19 do corrente, que colheu
mais uma f'Ior no jardim de sua

existência.
Glaucia é' filha de Vicente Nery

(Devanir Rosa, in memoriam) Ramos.
CORREIO DO POVO sente-se à vontade

para cumprimentar a jovem Glaucia por
esse auspicioso acontecimento.

t1rrculo
Italiano
de Jaragu.á do Su.l

Paradoxo francês estimula consumo
Os franceses estão três vezes menos expostos às moléstias

cardiovasculares porque consomem regularmente vinho tinto e, por
isso, as evidências científicas a favor desse álcool acumulam-se
há mais de dez anos. Um estudo realizado na Universidade de
Winconsin, apresentado durante congresso realizado em Atlanta,
atribui esta condição à presença de flavonóides na uva, uma delas
é a quercitina,

Esta substância impede a formação de coágulos sangüíneos,
enquanto o resveratrol, substância química e pesticida natural muito �----==============�
presente no vinho, confere a este álcool suas qualidades preventivas.
A taxa de mortalidade por enfermidades cardiovasculares é de 75

por 100.000 na França, enquanto nos Estados Unidos é de 200 por
100.000. Este paradoxo há anos intriga as autoridades americanas,
até porque os franceses também têm um regime alimentar rico em
gorduras, considerado fator de risco cardiovascular.

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Malhas em Rolo,
�Meia Malha. �

Serviço de Facção

Fone/Fax 376 - 0714

Fone: 371 - 5742 '

Nereu Ramos - ao lado da Igreja

Todas as quintas
�Comula .Jtatiana com

mÚóica e môra
INÍCIO ÀS 19:00 hs

FALECIMENTOS

Engelbert Freiberger
Causou uni impacto muito

grande na sociedade local, o

inesperado falecimento do sr.

Engelbert Freiberger, ocorrido no dia
17 do corrente. O corpo foi velado
na CapelaMortuária deVila Lenzi e
foi sepultado no jazigo da família, no
CemitérioMunicipal - Centro, com
grande acompanhamento. Engelbert
era membro de tradicional fanu1ia

jaraguaense, largamente relacionado

HildegardMayer Kopeaki (Muschi)
Outramortemuito sentida foi a

da sra. Hildegard Mayer, filha do
dr. Hans Mayer, dentista
estabelecido em Jaraguá do Sul, e
deLilli KellermannMayereirmãdo
saudoso empresário e ex-prefeito
de Jaraguá do Sul, Hans Gerhard

(Nutzi) Mayer, belo ornamento da
sociedade local, nascida em 13-3-
1930 e falecida aos 68 anos, em 20-
4-1998. Contraiu núpcias comPedro

Kopeaki, ferroviário do ramal de

em suas atividades profissionais que
foram variadas ao longo de sua vida
de muita luta pelo progresso da
cidade: Lembra-se, a propósito, que
foi ele que, pela primeira vez, utilizou '

para seus serviços de uma máquina
para lixar assoalho novos e usados

e, por isso, eramuito procurado para
a melhoria dos pisos das casas de
melhor qualidade. O que marcou

Engelbert foi a sua capacidade

São Francisco do Sul, da então

Rede de Viação Paraná - Santa
Catarina, atual Ferrovia Sul

Atlântico, e chefe da Estação de

Jaraguá do Sul, entre sua graduação
profissional.

A extinta faleceu no Hospital
São José, às 6 horas do último dia

20, sendo o corpo velado na Capela
Mortuária de Vila Lenzi, e sepultada
às 9 horas de 21, no jazigo da família,
no Cemitério Municipal - Centro,

profissional, tanto que teve que se

mudar por um certo tempo para
balneário de Barra Velha, onde foi
mestre-de-obras da importante
edificação conhecida por Hotel

,

Atlântico. As obras do Clube
Atlético Baependi, também tiveram
a sua participação, cabendo a ele,
como mestre, a construção da

piscina olímpica do tradicional
clube jaraguaense.

com grande acompanhamento de

familiares, parentes, amigos e

admiradores da fanu1ia.
Deixa o esposo, dois filhos, Ana

Júlia e Denis Roberto, um genro,
uma nora, cinco netos, uma

bisneta, cunhados, sobrinhos e

demais parentes.
Este jornal apresenta aos

enlutados o sentimento de pesar,
}amentando a perda de pessoas tão
valiosas na sociedade local.

Sexta-feira, 24 de abril de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARYXPLANOESTRATÉGICO
O Plano Estratégico de Guaramirim deverá ser nos moldes da iniciativa ocorrida no

Município de Jaraguá do Sul, criando-se inicialmente uma comissão coordenadora dos
trabalhos, com representantes do governo, dos empresários e comunitários (escola,
clube, associações, igreja, etc.), sendo nos moldes de um Conselho Municipal de
Desenvolvimento, criando-se posteriormente subcomissões com convocação aberta, se
não houver adesão com convocação dirigida. Em seguida estas subcomissões, tantas
quanto forem necessárias, deverão realizar reuniões para:
- Levantamento da situação atual, maior número de informações possíveis.
- Análise de pontos fortes e fracos.
- Desenvolver planos e sugestões para as necessidades futuras. O PlanoEstratégico
só poderá ser desenvolvido após exauridas as sugestões para as necessidades
atuais (implantação imediata) e futuras (Plano Estratégico).
Este trabalho deverá estar calcado em cima de metodologias e bases sólidas para
dar consistência ao mesmo. Esperamos que o Poder Público e lideranças não

governamentais atentem para isto para não cairmos em erros, daí sentimos
necessidade de formar a Comissão Coordenadora dos trabalhos para poder se
reunir com a equipe de Jaraguá do Sul, Gilmar Moretti e Solon Carlos Schrauth,
'que darão maiores informações afim de criarmos uma consciência do que é um
Plano Estratégico. O prefeito municipal Antonio Carlos Zimmermann se

comprometeu em mobilizar a formação da coordenação central junto com as

entidades não-govemamentais,já que sem a participação do Poder Público, torna
se bem mais difícil de acontecer o Plano Estratégico e Guaramirim 2.010.

ROTARYXAGRADECE
Rotary agradece o empenho do vereadorValério Verbinen que, através de indicação,
conseguiujunto ao deputado federal José Carlos Vieira, uma verba federal de R$ 50
mil para a Apae. Verba esta que deverá ser empregada em construção da sede

própria. Presente dia 16/4 o assessor do deputado, dr. José Alexandre Machado,
que em audiência com o prefeito municipal Antonio Carlos Zimmermann e

secretário de Saúde e Assistência Social, sr. Nilson Bylaardt, repassou a

documentação necessária que a Prefeitura deverá apresentar através de Conselho
de Assistência Social do Município para o recebimento pela Apae daquele valor.
Na ocasião, se fizeram presentes o presidente da Apae e a secretária executiva da

Apae, testemunhando o fato, já que a documentação da Apae já foi entregue e

aprovada pelo governo federal. Parabéns à comunidade que com isso só ganhou.
ROTARYX LABORSAD

Rotary agradece ao dr. CIeber Saade, proprietário do Laboratório Saad, que colocou
se à disposição da Apae para realizar todos os exames eventualmente necessários
para os excepcionais, mesmo os não pagos pelo SUS. São atitudes concretas como
esta que só nos resta agradecer e que seu ato seja seguido por outros, já que o

importante é AGIR e FAZER acontecer o que realmente prometemos e dizemos

que fazemos. Aliás, frase por diversas vezes ditas no Encontro Internacional do

Rotary, no Rio de Janeiro, onde Guaramirim se fez presente.

Memória Jaraguaense

O que faltou para
contar... (LX)

Tio Eugênio
Outro documento: 2) Uma procuração pública que Francisco Bertoldi

e RosaCampestrini passava paraGuilherme Bertoldi, daqui do 2° Distrito
de Jaraguá, Município de Joinville, morador do Ribeirão Braço do Cavalo,
para Guilherme residente em Rio Ada, Município de Blumenau, para
representá-lo no inventário da mãe Maria Bertoldi, nascida Zanluca,
desistência em favor do pai Baniamino Bertoldi. A procuração era feita
em Jaraguá, assinada no dia 26-9-1921, quando era escrivão ajudante
ArthurMüller, que a subscreveu, perante as testemunhas Camillo Uber
e Victor Rosenberg, e o escrevente juramentado Emílio da Silva,que a

escreveu, .preenchendo os claros da procuração impressa. Também
assinava o sr. Angelo Vicenzi, em nome dos outorgantes CarlosMarutti
e Mathilde Marutti, à rogo, por não saberem ler nem escrever.

De posse de tantos dados, teríamos uma interessante entrevista,
mas para entendermelhor o queme fôra relatado na casa de Lino Bertoldi,
filho de Francisco e da menina que ali trabalha, Cristiane, que é filha de
Adernar Bertoldi, Lino Dalpiazme propõe uma viagem, dia desses, a Rio
dos Cedros, o que acontece.

Na casa de Leandro Bertoldi, irmão de Francisco, mora numa caixa de

enxaimel, emmeio de arvoredos, tendo a vista para extensos arrozais, pessoas
muito simpáticas que abrem a sua casa numa hospitalidade que só as famílias
italianas sabem distribuir, e cada um gosta de acrescentar das lembranças

,

do passado mais um fato acontecido ou algum detalhe interessante para
quem vai em busca de dados sobre o início da colonização no Nordeste de
Santa Catarina e no Vale do Itajaí-Açu, por onde entraram as levas de

imigrantes italianos e alemães, além de outras nações européias, que tanto
desenvolveram esta região, que se procura segurar namemória. Voltaremos.'
Até apróxima
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Sexta-feira, 24 de abril de 1998

"Tata" no Rodeio de Campeões
Willian Jorge Murara!

essssste é ,o nome da fera.

Conhecido na tradição gaúcha
pelo apelido de "Tata" , mas o
nome de nascimento éWillian,

jaraguaense, 21 anos, residente

no Bairro Nereu Ramos,
colaborador daWeg (empresa
que é um orgulho para Jaraguá
do Sul) e narrador oficial do
CrG Laço Jaraguaense.

Tata iniciou como narrador

a pouco mais de um ano, mas

vem se destacando pelo bom
trabalho que realiza, sempre
com a humildade de um

tradicionalista gaúcho. Na
última reunião do MTG da

nona região veio o primeiro
grande reconhecimento: "Tata
será um dos dois narradores

que integrarão a seleção da
nona região para disputar o
Rodeio de Campeões do

MTG-SC".
O que é o Rodeio de

Campeões? Dias 22, 23 e 24

de maio próximo acontecerá
na cidade de Forquilhinha, Sul
do Estado, o Rodeio de

Campeões doMTG�SC. Para
a tradição gaúcha o Estado de
SantaCatarina estádividido em
13 regiões, Jaraguá do Sul

pertence à nona região
formando um grupo de 14

municípios do Norte

deste rodeio irão Tala com a patronagem do CTG Laço
Iaraguaense Giovane e Ninho

disputar O rodeio
nacional pelaCBTG (Conselho
Brasileiro daTradiçãoGaúcha)
ou seja o Campeonato
Nacional.

Tata! o CTG Laço
Jaraguaense e Jaraguá do Sul
estão orgulhosos de seu filho,
temos certeza que você

mereceu esta oportunidade e

fará um trabalho bem
macanudo fazendo brilhar as
cores do nosso CTG e da
nossa linda Jaraguá do Sul no
Rodeio de Campeões.Willian

Jorge Murara! pesa sobre
seus ombros e do seu colega

catarinense, com
26 CTGs
filiados. Uma vez

por ano é
escolhida por
região a seleção
de cada prova
oficial do MTG

para disputar o

Rodeio de

Campeões, ou

seja, o rodeio
dos rodeios ou

em uma lingua
gemmais popular
O Campeonato
Estadual. Os

campeões de
cada modalidade

MiguelMafra (Joinville) 14
municípios, 26 CTGs e

milhares de tradicionalistas.
Lembre-se que, quando você
falar no microfone, todas ou
quase todas as autoridades
tradicionalistas gaúchas do
Estado estarão te ouvindo,
mas não trema, pois você é

galo da espora preta e vai
fazer bonito.

Parabéns Tata, sucesso e

CORREIO DOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

1-
- -

Faltarn-
- - - - - - - - - - - -

--,

: 21 dias :
: para o 17° Rodeio do

I :
I CTGL�oJ�e� I
L__� �

Agenda gaúcha
24 abril - às 19 horas - Treino de Laço no CTG LaçoJaraguaense
25 abril - Baile no CTG Leodato Ribeiro com o Conjunto Cantos do Sul

25 e 26- abril- Rodeio Crioulo - CTG Mate Amargo - Canoinhas

1 a 3 maio - Rodeio Vaca Parada - Armada da Tradição - Campo Alegre
1 a 3 maio - Rodeio Criolulo - CTG Os Praianos - São José

8 maio - às 19 horas - Treino' de Laço no CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 maio - Rodeio Estadual de Campeões - MTG/SC - Forquilhinha
29 a 31 maio - Rodeio - CTG Independentes da Querência - Itajaí
14 a 17 maio - Rodeio - CTG Laço laraguaense
12 a 14 junho - Rodeio CTG - Leodato Ribeiro - Schroeder
11 julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua -loinville

Jaime Franzner Jr. em
uma armada colorada

tranqüilidade, pois nossos

pensamentos estarão com

você durante os três dias de O eTG Laço Jaraguaense e todos os piquetes filiados
rodeio. participaram,' neste final de semana, do Rodeio Crioulo de

Rio Negrinho. O destaque ficou para o laçador Jaime
Franzner Jr., que na disputa do individual de equipe acertou
oito armadas consecutivas,

ficando entre os de:melhores

laçadores de um total de 580

participantes. Participaram
também os piquetes do eTG

Leodato Ribeiro. Parabéns

Juninho, e como disse o Tata:

"Este é galo da espora

preta ".

Fone: 372-1654
Rua: CeI. Procôpio

Gomes d.e Oliveira, 227

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

"

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E ,FRIOS LTDA.

1988 - 1998
10 ANOS S�RVINDO QUALIDADE

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

J'ARAGOÃ DO SUL - SC
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10 dias! 7 noites
Saídas: domingos, voandoMO
II Varig ou 60S. feiras, voando

Aero/ineas Argentinas
7 noites de hospedagem em hotéis de 1 9 cato
nas melhores localizações cl cofê da manhã
tipo continental. Tour às principais atrações
turísticas: Torre Eiffel, Catedral de Notre

Dame, Rio Sena, Champs Elysees, Place de Ia
Concorde, Place Vendôme e Arco do Triunfo.
Completa assisl. de guias falando português

5xUS$ �99,
S/ JUROS. À VISTA US$ 1.498,

EM REAIS 4X 441,91';' R$ 1.767,64
PREÇO VOANDO AEROLINEAS ARGENTINAS PI
SAíDAS 10, 24! abril e 1, 8, 15, 22, 29! maio

o PARAíso DO TURISMO
9 dias/' 7 noites

Saídas: domingo, voando Transbrasil
10 dias! 7 noites

Saídas: sábados, voando Vaspl Lab
, Hospedagem no maravilhoso 5*, Oásis

Cancun, frente pl o lindo mar azul de
Cancun, cl super parque aquático em ótima
localização, próx. a shopping, cl preços

coavidofivos e de todo agito da ilha. Café da
manhã tipo americano. Passeio aos princi

pais pontos turísticos

20xUS$ ""179,
SI JUROS. À VISTA US$ 898"

EM REAIS 4X 264,91 = R$ 1,059,84
Preço programa 10 dies, pl saídas até 201 junho

Opçõo hotéis: Cancun Playa e Grand Oasis, ou cl sistema
HAll-inclusive"

o CHARME FRANCES E O AGITO HOlAN
DÊS EM UMA ÚNICA ILHA DO CARIBE

8 dias/' 7 noites .

Saídas aos domingos em vôo fretado
Hospedagem Great Beach Hotel & Casino, o

único resort com praia exclusiva, duos piscinas,
esportes aquáticos, tênis, sala de ginástica,
atividades de lazer, show e cassino. Café da
manhã tipo americano. Aluguel de 1 auto pl

apto. Tour aos principais pontos tur.
.

5xUS$, -,S'S),
SI JUROS. À VISTAUS$ 798,
EM REAIS 4X 235,41 = R$ 941,64

Promoção válida pl saídas 12, 19, 261
abril e 3, 10, 17, 241 maio.

onsulte opção no hotel Maho Beach, 5 *"

O TCHAN DO NORDESTE

8 dias/' 7 noites
Hotel Terra Mater, localizado no centro
da cidade, próximo de todo o agito.
Passeio: hisrórlco, pelos principais

pontos da cidade e praias.
Lual com show

5xR$ 8S',20
À 'vISTA R$ 409,

1 9 dias/ 16 noites
ou 22 dias/ 19 noites
o tour mais luxuoso do mercado, com os mais

famosos Hotéis-Costelas do país, Toronto,
Ottawa, Ouebec, Montreal, Bonff (Montanhas
Rochosas), Edmonton, 3 noites em Vancouver,

Programação detalhada, consulte agência.

20 X US$ ""I7S',
+ entrada de US$ 489,
À VISTA US$ 3.260,

(total Financiado US$ 3.989,)
possibilidade de final com 4 noites em New York.

SONHO MEDITERRÂNEO
9 dias/ 7 noites

4 noites em Athenas, city tour incluindo o

Acrópolis, todos os traslados, café da manhã
diário. 3 noites de cruzeiro 'cal. interno
visitando: Mykonos, Rhodes, Kussodasi,

Patmos, cl pensão completo,
Programação detalhada, consulte agência.

lOxUS$ -'67,
À VISTA US$ 7.670,

Preço por pessoa em apto. duplo aérea +

terrestre + cruzeiro (R$ 2.004,OOJ

SER VIÇOS

10 dias/ 7 noites
Saídas aos sábados, voando Boeing

747 da Alitália
7 noites em hotéis de 1 9 categoria nas

melhores localizações, cl cofê da manhã
diário, tipo buffet. Tour às principais atrações
turísticas: Vaticano (Basílica e Praça de S,

Pedro), Cestel Sont'Angelo, Templo de Vesta,
Teatro Marcello, Campidoglio, Praça de
Veneza, Av. dos Foros Imperiais, Arco de
Constantino e Coliseu. Completa ossisl. de

guias falando português,

5xUS$ �79,
SI JUROS. À VISTA US$ 1.398,

EM REAIS 4X 412,41 = R$ 1.649,64
PROMOÇÃO VÁL pl SAíDAS 11, 18, 25/

abril e 2,9, 16,23, 30! maio

NO MELHOR PONTO DE MANHATIAN

10 dias/ 7 diárias
Saídas: 50S. feiras e domingos, voando

em moderníssimoMO-II Vasp
Pensilvania Hotel, loc., no 72 Av. cl ruo 33

em frente 00 Madison Square Garden e próx,
00 Empire Stot&Building .. Parque Central
Hotel, loc. no ruo 56 entre o 7º Av, e Av.
Broadway, Completa assisl. de guias

brasileiros

5xUS$ ,�S'9,
SI 'JUROS. À VISTA US$ 1.298,

EM REAIS 4x 382,91 = R$ 1.531,64
PREÇO HOTEL PENSILVANIA VÁLIDO P!

SAíDAS ATÉ 18 JUNHO

COM MARROCOS

17 dias/ 15 noites
o melhor do sul de Portugal e Espanha com

mínimo de 2 noites em coda cidade, hospe
dando-se nos melhores hotéis. Lisboa, Algarve
(Riviera Portuguesa), Sevilha, Granado, Costa
do Sul, Modriâ e Tônger, no Marrocos. Exten
são com 4 maravilhosas noites em Paris ou 3
noites em Barcelona, Com café do manhã tipo

buffet e meia pensão incluídos,
Consulte PROMOÇÃO EXPO 98. Programa

ção detalhada, consulte agência.

20 X US$ ""146,
+ entrada de US$ 408, À VISTA US$
2.720, (total Financiado US$ 3,328,J

Consulte roteiro conhecendo o norte.de Portugal e Espanha,
visitando Salamanca e Santiago de Compastela.

NA MEDIDA CERTA

9 dias/ 7 noites
Saídas às 60s. feiras, voando Transbrasil

6 noites em Orlando em conf. hotel em ótima loc, Visita
aos parques: Epcot, Disney-MGM Studios, Reino Mágico
e Universal Sli.dios, todos cl ingr, inclusos, 1 naile no

Church Street, centro do vide not, de Orlando. Viagem
Orlando/Miomi pela rod. beira mar. 1 noite emMiami
em conf. hotel em ótimo Ioc, Café do manhã diório fipo
amer. incluso, Passêi� em ônibus luxo especial pl

turisma. Assis!. compl. inclus. dentro dos atrações, de
guias foI. português.

5 X US$ �S'S',
SI JUROS. A VISTA US$ 1.278,
EM REAIS 4X 377, = R$ 1.508,
PROMOÇÃOVÁL PI SAíDASATÉ 191 JUN,
Consulte opções cl 1 I, 12, 13 e 14 dias

AS MAIS BELAS CIDADES DA EUROPA

1 1 dias/ 8 noites
Saídas: 3as. feiras, voandoMQ-ll Varig
4 noites em Londres + 4 noites em Paris em

hotéis de 1 9 cato nas melhores localizações,
Café da manhã tipo buffet. Tour às principais
atrações turísticas das cidades visitadas.

Viagem de Londres à Paris no trem Eurostar,
por sob o Canal da Mancha. Completa assis!.

de guias falando português.

5xUS$ �99,
À VISTA US$ 7.998,

EM REAIS 4X 589,41 = R$ 2.357,64
PROMoçÃO VÁL p/ SAíDAS 14,21, 28!

abril e 5, 12, 19, 26! mio

lOS'ANGELES/ SAN FRANCISCO/ IASVEGAS

1 3 dias! 10 noites
Saídas: domingos emMq-ll Vasp
" noites em los Angeles visitando: Hollywood, Beverly
Hills, Rodeo Drive, Universal Studios (c/ ingr.). Percurso
los Angelesl San Francisco conhecendo: Sta Monica,
Molibu, Sta Barbara, Solvang (1 noite), Cormel e
Monterrey. 3 noites em S. Francisco visitando:

Fisherman'sWharf, Chinatown, Golden Gote Bridge,
Sausolito e passeio de barco pela baía de S. Francisco.
2 noites em Las Vegas: Tour noturno e hosp. no hotel!
cassino Stardust. Café do manhã diário tipo omer. ou

buffet. Compl. ossist. de guias Fal. portug. em todo o

percurso.

5xUS$44S',
51 JUROS. À VISTA US$ 2.228,'
EM REAIS 4X 657,25 = R$2.629,

PROMoçÃOVÁL PI SAíDASATÉ 141 JUN,

5xUS$ �79,
SI JUROS, À VISTA US$ 1.398,

EM REAIS 4X 412,41 = R$ 1.649,64
PROMoçÃO VÁL PI SAíDAS ATÉ 281 maio

CI PASSEIO AO BEACH PARK
c

8 dias/ 7 noites
Hotel Toaçu, a uma quadra da praia do

,

. Futuro.
Passeios: principais pontos turísticos e

ao parque aquatico Beach Park (sem
ingresso)

5 X R$ ""108,40
A VISTA R$ 520,

-

8 dias/' 7 noites
Hotel Chalet. Inclui: transporte aéreo, desde
Blumenau, hospedagem, traslados, café,
almoço e janto cl bebidas nas refeições,

equipe de recreação, trilhos ecológicas, boite
e shows especiais.

R$949,
OU 5X SEM JUROS

Preços pl saída abril e maio/ 98

10 dias/ 7 noites
Saídas às 305. e 50S. feitas,

voando Transbrasil
7 noites de hospedagem em hotéis de 1 º

cato nas melhores localizações, cl café
da manhã tipo buffet. Passeio às

principais atrações turísticas: Big-Ben,
Abadia de Westminster, Galeria

Nacional, Trafalgar Square, Torre de
Londres, Picadilly Circus e Hyde Park.
Completa assist. de guias falando

português.

CI BUGGY EM GENIPABU

8 dias/ 7 noites
Hotel Belo Mar, localizado a uma

guadra da praia de Ponta Negra.
Passeios: aos pontos turísticos da
cidade, à praia de Genipabu, c/

passeio de buggy

5xR$ ""104,
À VISTA R$ 499,
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ESPECIAL INDUMAI<

Iniciamos o ano de 1998
com a expectativa de que
possamos superar todas as

dificuldades e ad

versidades, contrariando,
assim, as opiniões de
muitos; de que 98 será um
ano de grandes
dificuldades, o País
crescerá pouco, as taxas de

juros e o custo de vida será
alto.
É certo que, para
tornarmos as nossas

expectativas em resultados
. favoráveis, devemos estar

preparados para as

sumirmos novos papéis,
novos desafios, novas

visões a respeito da

atualidade, das tendências
do futuro.
Analisando a evolução

tecnológica, as condições
de vida .e mudanças de

procedimentos e

mentalidade nestas últimas
décadas, temos a certeza de

que será exigido cada vez

mais do ser humano: sua

função serámais complexa,
deverá ter mais preparo,
mais empenho e mais

dedicação em suas

obrigações.
O mercado será cada vez

mais exigente e

competitivo. Assim, nossa

Frota

própria
poro a

entrega
das
máquinas
Indumak

técnica
dirêi� de
fób&a.e

"prédiodo
administra-

competência será um

pressuposto de sucesso.

Embasados naMissão da
Indumak e no seu

Objetivo para o Futuro,
lançamos neste início de
ano novos desafios, como:

I da qualidade
ao longo dos 35
s são reflexos

alorização dos

como a: Fenarroz

segmento na Am
Sul, no Rio Gran

presença na ediçã
abril e 10 de

Alimentação), q
Paulo, de 8 a 12

que a lnduma

a qualidade
ão em eventos
- a maior deste
Cachoeira do

reestruturação organi
zacional da empresa, com

planejamento estratégico;
implantação do Programa
5S e de programas de apoio
motivacional de incentivo

profissional, para que,

juntos, possamos enfrentar
os desafios sem receio e

com a segurança própria
dos bem preparados.

Eduardo Schmidt

Diretor-Superintendente

r---------

i)\Vd
CONTROLE O·E PESO

SEr/SE
Eletrônica Ltda ..

------'--- ..
-

HG Hernani Repr. é Comércio Ltda. !VAtE

Parkar
BRONZESUL

/8J,U",847&' .

Metalurgia Ind. e Com. Lida. Eletro 'fVaCional
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ALRI�ANDE

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

KfVS
COMUNICAÇÃO LTDA.

L_� �__ �
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ESPECIAL INDUMAK
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Fundada em 25 de.
abr il de 1963, por
Rudolfo Kreis e Fritz

Pheifer, sob a de

nominação de Oficina
de Torno KP Ltda., a

empresa iniciou suas

atividades em um

galpão na Rua Procópio
Gomes deOliveira, local
onde a tualmen te es tá

instalado o Restaurante
Tio Patinhas.
Em setembro de 1970,

com Fritz Pheifer

retirando-se da so

ciedade e o ingresso
dos novos .sócios

Raulino Kreis, Hilário
Kreis e Egon Schmidt,
a empresa passa a

denominar-se Indús
tria de Máquinas Kreis
Ltda.'. Em agosto de

1972,muda-se para seu

próprio prédio, com
uma área de 1,5 mil
metros quadrados, na
Ilha da Figueira, e

passa a configurar com

85�

"

a logomarca de

Máquinas Indumak.
Com o passar do

tempo, ganhou novos

sócios, ampliou o

espaço físico, o capital
social, desenvolveu
novos produtos.
Dirigida desde 1981 •

por Hilário Kreis, Egon :
Schmidt, Eduardo·

•

Schmidt e Célio Bayer,
a Indumak expe- •

•

rimenta uma de suas

melhores fases.

Não é tempo de vacilar.
Não é tempo de ficar indeciso
pormuito t
Não

'

evidências demonstrem o

contrário.
.

o acreditar que os
-

.

encidos um a

vez.Há
dem

capaci
É preciso acreditar

pessoas estarão sempre ao

nosso lado, mesmo que as

s acreditamos .

Hilário, Egon,
Eduardo e Célio

�

I
Empacotadoras Automáticas para Granulados e Farináceos.
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o casamento da médica

Alessandra com o odontólogo
Fernando foi dos mais

marcantes na agenda branca

da temporada. A cerimônia

religiosa foi celebrada pelo
padre Osnildo C. Klann, na

Igreja Nossa Senhora das

Graças (Barra do Rio Cerro). A

re�epção aos convidados

movimentou o salão nobre do

Clube Atlético Baépendi

empacotamento
• Ilha da Figueira
• FAX: (047) 372-3203
08ul - SC
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Esfofados Krause comemora o Empresa aposta no mercado

2'5° aniversário de fundação i��:�:�a��:s�p:����i����� �esnõ�=a�õóba�Lo�s
- _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ do os incentivos do governo, a Estofados também resistente e confortável.
A empresa forneceu aos exigentes consumidores europeus, nos últimos Krause apostou decididamente no mer- Na 'avaliação do proprietário, a em-

quatro anos, aproximadamente 50 mil peças do linho de exportação cada externo, visando ampliar as opor- presa acertou ao empenhar-se na bus
tunidades de negócios da empresa, A- ca de novos mercados, conquistando
tualmente, a Europa é o principal desti- espaços importantes como o Distrito Fe
no, Exigentes, os compradores europeus cerol São Paulo e Rio de Janeiro, Através
têm mostrado preferência pelos estofa- das viagens à França e outros países, ele
dos Krause, em função dos atributos de mantém-se atualizado sobre as novas
qualidade, acabamento aprimorado, tendências de um mercado extrema
matéria-prima selecionada e. sistema de mente exigente. _

produção moderno, Segundo o empresário, o acampa-
o empresário José Uno Krause diz que nhamento dessas tendências visa tom

a produção de um bom estotodo bém garantir uma participação mais efe
começa pela escolha da modere Litiliza- tiva no Mercosul.Além disso, é necessário
da na estrutura, do que a própria empre- desenvolver paralelamente os mercados
so é responsável, uma vez que os investi- interno e externo, para garantir a con

mentos feitos em reflorestamento, ga- tlnuldode. Diante disso, a Estofados
rantem a origem sadia do produto e o Krause está investindo na instalação de
adequado beneüclornento. Outro item modernos equipamentos para geração
importante é a escolha de um bom de computação gráfica, que serão uti
padrão de tecido e de materiais res is- lizados no departamento de Criação e

tentes, que possibilitem a orocucöo.de Arte da empresa.

Jaraguá do Sul - A indústria de
Estofados Krause, localizada na Rua
Rodolfo Hufenüssler, 104, no centro
de Jaraguá do Sul, estará comple
tando no próximo mês o 25°
aniversário, Fundada em 25 de maio
de 1973, a empresa soube, durante
este quarto de século, conquistar
espaço e consolidar a participação
no mercado, Com um quadro de
quase 100 funcionários, a Estofados
Krause divide-se em atender os mer
cados externo e interno, mantendo
produção diferenciada para obje
tivos tão/diversos.

A fábrica surgiu por iniciativa do
empresário José Uno Krause, que
está no ramo desde os 16 anos de
idade, quando acumulou grande
experiência nessa atividade. Desde
o começo, a Estofados Krause se

empenhou em produzir com qua-

Mérito: Krause buscou qualidade

lidade, o que lhe rende hoje dois di
videndos importantes: a aceitação
dos produtos em todo o mercado

ncclonol e a conquista de uma cli
entela exigente no Europa.

Instalação deshowroom garante
melhoratendimento ao cliente

Desde o ano passado, com a insta
lação do showroom. os clientes podem
apreciar os produtos da Estofados
Krause com conforto e tranqüilidade.
Construído junto à
sede da empresa, o
showroom é o ambi
ente ideal para o cli
ente conhecer a li
nha de estofados e

receber informações
sobre preços e ca

racterísticas de cada
produto.

Na definição do
fabricante, os.Esto
fados Krause, pela
quottdc de e re

quinte de fabri
cação, são produ
tos destinados às
classes média e

alta. Segundo ele, através da fabri
cação artesanal, a empresa con

segue imprimir padrões singulares de
beleza aos produtos,

Conforto: clientes podem conhecer a variedade. de estofados

CHEGAR AO MARCO DE 25 ANOS ,É \

SINÔNIMO DE SERIEDADE, COMPETÊNCIA
E MUITO DINAMISMO

-<iii inG 1PàJ!oo �

TINTAS ADESIVOS

Prestígio: exportações atingem ponto alto em 7998

PARABÉNSA ESTOFA1JOS KRAl/SE

o Jubileu de praia é conquistado com IwneJlidade, 'juaAdade
,e competência seniimo-nos or'lul/wJoJ em ser

Tecelagem parceiroJ deJta empreJa
Riosul S.A.

- ....

..... Rio do Sul - SC

parabén� a Estofaõos Krause pe Ios 2.5 anos õe progresso.
A parceria Sono{uxlKrause comemora boje o sucesso

õe uma empresa que sempre teve como objetivo a

qua{iõaõe ÕO proõuto e a bonestiõaõe
õe seus õlrigentes.

Sonolux Indústria de Polímeros Ltda -
. Araucária" PR

• CI
•

atex
Cerquilho

.

- Sp

A qualidadé em seus' produtos
está estampada na satisfação

de seus clientes
PARABtNSKRAUSE�25ANOS
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Areo de reflorestamento

garante a matéria-prima
Situação econômica do País
exige cautela, diz empresório

não tem recursos próprios para .ln
vestir, é melhor esperar outro momen
to, mais propício, do que correr riscos
contraindo empréstimos bancários".

Apesar do atual quadro de di
ficuldades econômicas, Krause en
tende que 1998 será positivo para
as empresas. Ele acredita que, o
fato de este ser um ano em que
serão realizadas eleições e a Copa
do Mundo, forçosamente haverá
reflexos positivos sobre a economia
em geral.

.A atual situação econômica do
País, com pequenas margens de lu
cro e sujeita a incertezas, exige pos
tura cautelosa das indústrias, na opl
nião de José Uno Krause. Esta, se
gundo ele, é uma época de fazer
economia, trabalhar muito e tentar
crescer. devagar, mas com se

gurança.
"Na época da inflação dispara

da se fazia tudo correndo, mas ago
ra é preciso investir corretamente e

crescer devagar. Se uma empresa

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

Madeira utilizada na fabricação dos estofados segue
rigorosa padrão die qualidade

A Estofados Krause possui uma
reserva florestal de a proximada
mente 600 mil pés de pinus eliotti,
destinada a garantir o abasteci

:mento de madeira utilizada na fábri
ca. O empresário José Uno Krause
iniciou a instalação das reservas flo
restais há 20 anos, numa providên
cia estratégica para garantir
matéria-prima. As reservas florestais
estão localizadas em Massarandu
bo. Luiz Alves e Jaraguá do Sul.
"O reflorestamento tem sido um

des principais investimentos da em

presa, além da modernização da
fábrica, nas últimas duas déccdes .:

Hoje, a empresa teria, numa even-

tual falta de madeira, matéria-pri
ma suficiente para atender ao

próprio consumo".
Krause considera a qualidade da

madeira utilizada um componente
importante na fabricação de esto
fados. Ele disse que a reserva flo-

restalfoiimplantadaporetopas,até Empresa deverá instalar
atingirumvolumeconsideradosufi-

tóbrtco pro"'.prto d-e espumaciente para garantir autonomia de
abastecimento. .

José Uno Krause anunciou queNa opinião de Krause, esse tipo está implantando na empresa uma
de investimento foi uma iniciativa

I fábrica de espuma. Segundo ele, os
acertada da empresa, tendo em equipamentos já estão em fase de
vista que a madeira é uma matéria- montagem, faltando concluir a insta
prima sujeita a crises de abasteci-

. loção e a entrada efetiva em funcio-
mento. namento.

Segundo Krause, a instalação des
sa unidade garantirá não só o oces-

so a essa matéria-prima, indispensá
vel no fabricação de estofados, mas
também a produção de um material
de qualidade.

"Com a fabricação própria, po
deremos dispor de espuma de me

lhor qualidade, e é claro que isto re

fletirá na qualidade da fabriéação
dos estofados".

�il

Li
GRUPO

GVMZ
TEXTIL

TECELAGEM GUMZ LTDA
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

��a���
jte/<;-� de PJ>�

Q9/�,�e�de
� nosso« voIo4- de 6lWe46o

P;llUS etiottt: projetos ae reflorestamento executados nos últimos 20 anos

em Jaraguá do Sul, Massaranduba e Luiz Alves, garantem a matéria
prima para a

fabricação ae
estofados.
Plantadas em

etapas, as reservas

florestais da
Estofados Krause

.

totalizam, hoje,
cerca de 600 mil pés.
Da mudinha tenra à
árvore adulta, a
empresa desenvolve
todo o ciclo äe

plantio do pinus
eliotti, garantindo
matéria-prima de >

boa qualidade

f

f

São Bento do Sul - SC

NO ENSEJO CUMPRIMENTA A
ESTOFADOS KRAUSE PELA
PASSAGEM DE SEUS�

A EliSCA CON}fANTE PELA QlIALf{)A1)E
EH SELIS PR01)L/TOS TEH S(1)O SElI-HARCO

TÊXTIL BLBU S.A.
I.

São Paulo - SP
.
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Fórum aponta as necesstdcdes de
cursos de profissionalização

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

Encontro promovido pelo Sine e Secretaria de Desenvolvimento Econômico
relacionou 25 cursos como prioritários na qualificação da mão-de-obra

Jaraguá do Sul - O Fórum
de Educação Profissional
promovido pelo Sine (Siste
ma Nacional de Empregos)
e Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, na quin
ta-feira (16) da semana pas
sada, no Centro Empresarial,
relacionou 25 cursos como

prioritários para serem reali
zados no Município. O obje
tivo foi identificar os setores
de atividades com carência
de mão-de-obra qualifica
da.

Na oportunidade, foram
relacionados os seguintes cur
sos: Industrialização e conser

vação de pescado de água-

doce, Industrialização.artesa-
_

nal de frutas e hortaliças,
Vendedor lojista, Culinária
básica, Pneumática básica,
Eletrônica pneumática, Enca
nador, Soldador, Eletricista in
dustrlol. Eletricista predial,
Mecânico de automóveis,
Programador CNC (Corncn
do Numérico Computa
dorizado), Informática bási
ca, Informática avançada,
Informática Auto Cad, Qua
lidade no atendimento,
Eletrônica básica e Eletrônica

avançada.
E mais os seguintes cursos:

Economia doméstica, Arte
sanato, Garçom, Custos

(preços de custo/venda),
Panificação e confeitaria,
Leitura e interpretação de
desenho técnico e Mecânico
de manutenção de

máquinas industriais.
Os cursos são destinados

principalmente àqueles que
se encontram fora do merca

do de trabalho.
No periodo de junho a

dezembro do ano passado,
foram realizados 30 cursos

profissionalizantes na cidade,
com a participação de 576

pessoas. Na realização dos
cursos foram utilizados 'recur
sos do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador).

Bairros Sõo Luiz e Tifo Martins farõo
limpeza para evitar doenças

1

• I

Jaragua do Sul - Os mora-

dores .dos bairros São Luiz e Tifo
Martins realizarão cmonhö. a
partir das 8 horos. a campa
nha "Nosso bairro bota foro".
que consistirá no recolhimento
de lixo e todo tipo de material
não perecível. A iniciativa da

componho. é das associaçôes
de moradores, com o apoio da
Prefeitura. Através da limpeza
os moradores querem evitar as

condições propícias ao surgi
mento e proliferação de

doenças como a dengue e a

leptospirose.
Para participar da cam-

ponha, os moradores dos
bairros deverão recolher todo
o material indesejável, fazen
do a separação de papéis,
latas, restos de madeira,
pneus, vidros, plásticos e

metais, depositando-os nos

locais de coleta do .Iixo ou

colocando-os em frente às
residências para que possam
ser recolhidos.

A secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann, acredita
que a iniciativa dará bons re

sultados.
"A limpeza deverá eliminar

ratos, moscas, baratas e mos-

Certo e errado: fique com a opção à esquerda

SUPERMERCADOS

qultos. contribuindo para ini
bir o aparecimento de

doenças na comunidade. Eu
acredito que um trabalho se

malhonte poderá ser feito em

todos os bairros da comu-
,

nldcde ".
Nanci informou que, no iní

cio da semana, a Prefeitura
reuniu os moradores dos dois
bairros para definir detalhes
da programação que será
cumprida amanhã. Durante a
semana também houve a dis

tribuição de folhetos lnfor
mando sobre o funcionamen
to e os objetivos da campa
nha.

PREVENÇÃO - A ameaça
de propagação da dengue
está contribuindo para uma

maior conscientização dos
moradores, em relação a im

portância da limpeza, para
evitar esta e outras doenças.
No caso específico da den

gue, a recomendação é não
deixar o mosquito aedes ae

gypti nascer. Para isso, é pre
ciso acabar com os cria
douros onde o mosquito trans
missor se desenvolve, Cl>U seja,
todo o lugar onde existe água
parada e limpa, em qualquer
tipo de recipiente que acu-

_

mule água. Mesmo num sim
ples vaso de flor.

COMPRAS ACIMA DE RS 60,00
CHEQUE PARA 8 DE JUNHO

EXTRATO DE TOMATE
NADIR 370gr - R$ 0,59

ÁLCOOL PRISMA
1 litro - R$ 0,83

cP .

, r

�[g)�[g)��
--------------------.

Jaraguá do Sul I
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deverá asfaltar as

ruas do Conjunto Habitacional da Vila Rau. Serão
executados 1,2 mil metros de pavimentação, ao custo de RS

65,5 mil.
A secretaria também deverá executar o asfaltamento do

pátio do Ginásio de Esportes Arthur Müller, num investimento
total de RS 36 mil.

Jaraguá do Sul II
A Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente realizará no dia
5 de maio, às 14 horas, no

Sindicato dos Trabalhadores no

Vestuário, uma reunião com os

produtores de verduras e

hortaliças e de alimentos de

produção caseira, como
conservas, doces e carnes. A
secretaria pretende buscar a
adesão dos produtores para a

reabertura do Mercado
Público.

Florianópolis I
A Adjori (Associação
dos Jornais do Interior)
realiza nos dias 25 e 26
de abril, no Hotel e

Spa Ardentia: em
Florianópolis, o 19°

Encontro Estadual de
Jornais do Interior de
Santa Catarina. O

evento deverá contar
com a participação
de uma centena de

dirigentes de jornais.

Florianópolis II
A duplicação da Rodovia BR-l01, no território catarinense,
estará concluída até junho do próximo oho. A garantia foi
dada pela direção do DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodàgem) aos deputadOS integrantes da
Banda Suprapartidária das regiôes Norte e Nordeste do

Estado.
Outra informação transmitida pelo órgão é de que a

'estrada que unirá as comunidades de Rainha e Sinuelo,
próximas ao Município de Barra Velha, será concluída em

breve, mas a pavimentação daquele trecho só deverá
ocorrer depois de concluída a obra de duplicação da BR-

101.

Schroeder I
O governo estadual liberou
recursos no montante de RS
45.894,00 para a retificação e

alargamento da Rua Erich
Froehner, trecho com extensão
de 1,16 mil rnetros. no .ocesso ao

Bairro Schroeder I. A obra já
estava licitada desde o ano

passado.
A execução das obras prevista

para aquele trecho dará
melhores condições aos

motoristas e pedestres para o

uso daquela via pública. O
trãnsito no local, geralmente é

lntenso..

Schroeder II
O Setor de Tributação
da Prefeitura está
lembrando que os

contribuintes que
efetuarem os

pagamentos do IPTU

(Imposto Predial e
Territorial Urbano) até o

dia 20 de maio, serão
beneficiados com

desconto de 10% sobre
o valor do tributo. Para
os que optarem pelo
pagamento até o dia

22 de junho, o desconto
será de 5%.

Barra Velha

A Prefeitura iniciou na quinta-feira (16) da semana

passada, no Bairro São Cristóvão, o Projeto Aprendendo
Construindo. O projeto beneficiará 45 trabalhadores da,

construção civil, que participarão dos cursosde

armação de ferro, eletricista, encanador, carpinteiro e

pedreiro. Os participantes do curso receberöo os

ensinamentos através de atividades práticas,
construindo uma escola no bairro.

O projeto funcionará através de um trabalho conjunto
da Prefeitura, UFSC (Universidade Federal de Santa

Catarina) e Sine (Sistemq Nacional de Empregos).

2 pacotes de sopa HÉRCULES
MAGGI - GRÁTIS 1 pc,
MACARRÃO ORIENTAL

FILTRO MELITTA 103 -

LEVE 3 PAGUE 2 -

R$2.88
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60Acarnparnentc) Folclórico reúne
550 jovens em! Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - Cerca de 550

jovens procedentesdemunicípios
de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul participaram do 60

Acampamento Folclórico e da 3a

Olimpíada Folclórica Alemã, rea
I[ados no Parque Malwee, no úl
timo final de semana. As com

petições esportivas entre os gru
pos folclóricos alemães (grupos

, de danças) realizadas no sába
do à tarde (18) e domingo pela
manhã, e o Desfile das lanternas,
que aconteceu no sábado à
noite, foram as principais atrações
do evento.

Os grupos começaram a che

gar já �a sexta-feira, instalando-

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

Evento realizado no Parque Malwee teve a participação de grupos de

danças alemãs dos três estados do Sul

se em barracas. Para alguns des
ses grupos, como o Tanz-Und Tra

chtengruppe, de Joinville, que
participou de todas as seis

edições já realizadas no Parque
Malwee, o Acampamento Fol
clórico em Jaraguá do Sul, já é

parte integrante das atividades
do ano.

A solenidade de abertura, sá
bado ao meio-dia, contou com

a presença de Cláudia Márcici
Ferreira, coordenadora do Cen
tro Nacional de Folclore e Cultu
ra Fbpular. órgão ligado à Funarte

.

(Fundação Nacional de Arte). Ela
não descartou a possibilidade de
os grupos poderem mostrar as

danças alemãs no Museu Nacio-
.

nal do Folclore, no Rio de Janeiro,
que possui instalações especíãcos
para apresentações folclóricas.

'Segundo ela, isso depende uni
camente de acertos.

Já o secretário de Cultura, Es
porte e Lazer. Silvio Celeste Bord,
considerou importantes as mani

festações proporcionadas pelo
evento.

"Fbr que além de resgatar a
origem, permitem que a história
tenha seguimento. Além disso,
outro ponto positivo foi a partici
pação maciça dos jovens".

As competições da 3a
Olimpíada Folclórica Alemã,
na primeira etapa, sábado à
tarde, constaram da Corrida
Rústica de dois quilômetros
(em volta ao lago do parque),
Ski no Campo, Arremesso de

peso e Arremesso de tora, to
das valendo pontos e sem fa
zer distinção de sexo. No do

mingo pela manhã foi realiza
da a "prova-surpresa", quan
do os competidores tiveram

que percorrer uma cerca ve

getal em forma de labirinto.
O Volkstanzgruppe Kreuz

Des Südens, de Blumenau,
conquistou o 1 ° lugar no elos-

Desfile das lanternas qferece espetáculo no centro da cidade
Jaraguá do Sul - Uma das

etapasmais espetaculares do 6°

Acampamento Folclórico, e

que a população teve a opor
tunidade de acompanhar, foi o
Desfile das lanternas, realizado
sábado à noite, na Avenida
Marechal Deodoro. O desfile

mobilizou todos os grupos fol
clóricos presentes que, vestindo
os respectivos trajes típicos e

conduzindo as lanternas feitas
em papel colorido,percorreram
a avenida. O grupo Neu Bre
men Volkstanzgruppe, de Ibira
ma, foi o 10 colocado no des-

Marcante: Jovens desfilam na Avenida Marechal Deodoro

LABORATÖRIO DE
ANALISES CLiNICAS

'! Fone/Fax: (047) 371 - '7646

file, com nota 9,5.
O desfile teve o momento

mais importante quando os gru
pos se concentraram na esca

daria da Igreja São Sebastião,
no Centro. Erquendó as lanter
nas e expressando alegria, os
grupos deram espetáculo de

, luzes e cores. O Grupo Regen
walde, ccteqorlo Mirim, da Ar
malwee (Associação Recreati
va Malwee) apresentou a Kleine
Laternen Tanz, dança baseada.
num costume da tradição
católica na Áustria, conhecido
como Ante-Ponte-Klrchleln
tragen.

Na movimentação propor
cionada pelo Desfile das lanter
nas não faltou a presença do
Fritz e da Frida, dupld caracterís
tica das festividades alemãs,
protagonizados por Fúlvio Heldt
e Dorotéa Schell, do Centro

_

Cultural Eintracht de Campo
Bom, Rio Grande do Sul.

Fotos: Edson Junkes/CP

Prática: quem acampou, preferiu as barracas

sificação geral, com 30 pon
tos. O Brüderthai Volkstanz

gruppe, de Guaramirim, com
26 pontos, ficou em 2°, e o Gru
po Folclórico Rotkappen, de
Rolândia, no Paraná, foi o 30
colocado, com 20 pontos.

A parte recreativa da progra
mação teve também a realiza

ção de dois bailes, no Salão de
Festas do Parque Malwee e no

Salão Botafogo, dos quais os gru
pos participaram com os trajes
típicos.

SETOR MATRIZ
SÁBADO
15hOO - Matriz (crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha\da Paz

DOMINGO

7,9 e 19hOO - Matriz
8hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

OS sinais da presença do ressuscitado
o Senhor nos chama a meditar sobre a nossa missão ... Sentimos a

tentação do desânimo diante das situações de violência e de exclusão

que atingem os pobres do mundo inteiro ... As próprias Igrejas vivem
num clima de cansaço. Nós mesmos, muitas vezes, não sabemos bem
o rumo do nosso caminho ... Sentimos em nossa pele a experiência da
noite escura e das "redes vazias" ... Mas a palavra de Jesus nos dá a

certeza de que, na praia deste mar sem pesca, há alguém de pé.
Peçamos que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos sua

p,resença no meio de nossa luta e nos firme na missão, apesar de todas
as dificuldades. Que ele nos dê a graça de poder repetir com a nossa

vida a confissão de Pedro: "Senhor, tu sabes que eu te amo".

�lliil&11,
PARAFUSOS-PORCA�-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS
Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010

Jaraguá do Sul· SC

àôoldlab conta com uma equipe de
�.:: ft:;adoô e elfruipamentoô de úAimá

:�:rinile'
. auxiliar no diagnóôtico
/fr:flhto"eficaz .
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Polícia investiga caso Caminhoneiro de Gasp�r está
d t'

'... .;
t

\ desaparecido desde 22 de març
e ex orsa,o e seques ro Blumenau-Policiaiscivisestão empenhadosnasinvestigaçõ

tentando localizar o caminho- mas ainda sem êxito, O irmão d
neiro Cláudio Sebastião Schmitt Cláudio, José Rogério, disse q
que saiu em março, da cidade o cami-nheiro viajava pelo Bra
deGaspar com um carregamen- há 20 anos e que sempre faZi
to de tecidos, para ser entregue contatos com a tamOia,
em Natal, no Rio Grande do No último contato, contou
Norte, e não regressou, Schmitt irmão, Schmitt teria dito que d
teria feito o último contato com pois de passar por Minas Gera' (
a famnia no dia 22 de março, pretendia seguir até São Paul Ede outros quatro homens através de um telefonema feito poro pegar mais uma carga, q

presos em Barra Velha, na
J
de Governador Valadares, Minas seria entregue em Salvador. p

S

semana passada, a Gerais, metendo retornar até a Pásc (

quadrilha ainda tem vári- ,Desde,agu,ele mom�nto per- E

, síste o rnlstérlo. No dlo 23 de AUTO ESCOLA L
OS outros Integrantes, Se- março, Lúcia Schmitt mulher do

-

'

gundo O delegado, o caminhoneiro, recebeu telefone- SINAL VERDE I

chefe já teria sido identifi- ma de um posto de gasolina de li
cado e poderá ser preso Petrópolis, no Rio de Janeiro, co- FIQUE ATENTO ÀS
a qualquer momento, m�niC?ndo que o caminhão de

NOVAS LEIS DO
. Claudio, de placas LYR-3613, de

Gaspar, havia sido encontrado
abandonado,

Desde então, policiaisde Gas
.

par e do Rio de Janeiro estão

mil

Jaraguá do Sul - A Polí
cia Civil está participando
das investigações para o

desmantelamento de
uma quadrilha que atua
na Região Norte do Esta
do e que seria responsá
vel por atos de extorsão e

seqüestro, No início desta
\ semana, estiveram na ci
dade dois empresários de '

Caxias do Sul (RS), lesados
pela quadrilha. Eles vie
ram a Jaraguá do Sul

para fazer o reconheci-

rnento dos detentos Ita
mar Cruz, 35 anos, e Jair
Bruno Costa, 32, sus

peitos de pertencerem
ao grupo.

Os dois foram presos na
semana passada, após
retirarem R$ 15 mil do Bon
co do Brasil, em Joinville,
que haviam extorquido
do empresário paulista
Josef Stalk, 66 anos. Stalk

chegou a ser mantido
durante dois dias em co
tiveiro, só sendo liberado

depois de os bandidos
terem se apoderqdo do
dinheiro.
o delegado IIson José

da ,Silva acredita que,
além de Cruz e Costa e

LCldrõ�s I�VClm mCllote
de> B�s� �e>rn RS 27

São Francisco do Sul -

Dois homens armados
com revólveres assaltaram
quarta-feira (22) um funci
onário do Besc, de nome

não revelado, que condu
zia um malote do banco,
com RS 27 mil, que estava
sendo levado da agência
do banco no balneário de
Enseada para a sede, na
Babitonga. Segundo infor

mações da polícia, o fun-

cionário seguia numa mo

tocicleta, mas não teve

qualquer chance de evi
tar o assalto,

Ele passava por uma

lombada eletrônica, em

baixà velocidade, quan
do foi interceptado pela
duplo. Eles exigiram que o

funcionário entregasse o

malote. Os assaltantes u

saram no assalto, o San
tana placas CEC-4074,

,

ano 88, de São Paulo, A

dupla furou um pneu da
motocicleta para dificul
tar a reação do tuncí-,
onário.

A Polícia Militar mobili
zou diversas viaturas e

fechou as saídas da ci
dade com barreiras nq
tentctlvo de localizar e

prender os assaltantes,
mas eles não foram loca
lizados,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA r VARA

o DOUTORMÁRCIO RENÊ
ROCHA

MM. JUIZ DE DIREITO DA

1 a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE

JARAGUÁ 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 04/05/1998, às 14:00 horas,
realizar-se-á no átrio do edifício
do Fórum, a praça does) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da ação
executiva número l3.542/92, 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

lugar denominado Ribeirão

Alma, com área de 195,525 m-,
edificado com um rancho de

made ira, fazendo frente em

terras de Mário Schulz, fundos

EDITAL DE PRAÇA
com terras devolutas,
extremando pelo lado direito

com terras de Ambrósio Rüdiger,
e pelo lado esquerdo com terras

de Laude lino 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 explorável 18,5 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 lícitante(s) na

data e hora acima, ou se o(s)
bemms) não alcançar(em) lanço
superior a 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) fortern),
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.

ADIBERTO BRAATZ

MÁRCIO RENÊ ROCHA

Escrivão Judicial
JUIZ DE DIREITO

Matr.5566

TRÂNSITO
--------

Rua Epitácio Pessoa, 5!0 L

Fone: 372-3912

Infrações
gravíssin1as - 7 ponto,

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 90
19 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

r OCORREIODO povo leva o seufilho
(até 10 ànos) ao espetacular Circo (

Di Roma, gratuitamente.
Recorte este anúncio e

apresente na portaria.
Vá ver

elefantes, cavalos amestrados,
globo da morte, trapezistas

voadores, seis palhaços e muitas
outras atrações, em duas horas de

luz, emoção e \alegria.

Espetacular Circo Di Roina.
Empresa I Roberto Robattini
Rua: procópio Gomes de Oliveira

L(próxim<2_ao�emáfor<2_da_Puas_Rotlas)
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Joder Moreira; 2° - Jessé Ba
nak; 3° - Cristiano Goulart e
4° -lugar - Scoth da Mota, Na

categoria Mirim feminino - 1 °

lugar - Josiane Leitold; 2° -

Morgana Mesch; '3° - Jenifer
Vieira e 4° lugar - Emanuela

Krüger,
Na categoria Infantil

masculino (15 anos) - 1 °

lugar " Jorge Bohr, 2° - Gui
lherme Raeder, 3° - Jairo M,
de Borba e 4° lugar - Giliard
Fiamoncini. Coteqorlo Adul
to Masculino (idade livre) -

1 ° lugar - Ricardo José Ra
mos, 2° - Luís Roberto, 3° -

Ivanor Frare e 4° - Gilson
Franceschi. Os vencedores
da categoria Infanto Juve
nil feminino: 1 ° lugar - Nerise
Utech, 2° - Fernanda da
Mota, 3° - Ariele Sabei e 4° -

Angélica Cedia da Silva,

)� ��!.-�.�� .��. �.��: .��.�� .,-;'.��!� .�.� .1.??� 'ii..G.ORRBI9!wD9i\\R8,M,Q!! �.��S?���.� .1.�

D Jaraguá do Sul/FME estréia
orn vitória na Divisão Esp'ecial

.

Torneio Aberto de Tênis de Mesa
teve mais de 70 participantes

--------------------�-----------

Equipe derrotou o Criciúma/Anjo Química por 8 x 5; segundo jogo
será amanhã, no Arthur Müller, com a AO Blu

equipe em Criciúma, desta
cando principalmente a a

tuação de Júnior, que mos

trou equilíbrio e muita apli
cação durante o jogo, A

equipe jaraguaense mostrou
superioridade já no primeiro
tempo da partida, com

vitória parcial de 3 x l. Na

segunda etapa, a AD Jara

guá do Sul/FME manteve o

ritmo e ampliou a diferença
para 8 x 5, Os gols foram mar

cados por Alemão (2), Jonas
(2), André (2), Tigrinho e Jo
sué,

Dalpasqualle quer a pre
sença da torcida para a

partida de amanhã com a

AD Blu Ele disse que o apoio

dos torcedores é importante
para motivar o time, que está
fazendo Jaraguá do Sul par
ticipar pela primeira vez da
Divisão Especial, Para incen
tivar a presença do público
no ginásio, não haverá co

brança de ingresso na parti
da frente ao time de Blu
rnenou.

Dalpasqualle disse que o

adversário deste final de se

mana precisa ser encarado
com seriedade,

"É uma equipe experiente
que até a semana passada
ainda estava na Liga Nacio- '

nal de Futsal e com vários
jogadores que já partici
param dos Jogos Abertos",

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A equipe
ro' a AD Jaraguá do Sul/FME es
ui eiou com vitória na Divisão
=l special do Campeonato
P atarinense de FutsaL O time
.

reinado por Manoel Polpas
a ualle derrotou o Cribiúma/
L" �o Química por 8 x 5 no últi
� o final de semana, partida re

� lizada em Crlciúrno. O segun
o jogo será amanhã, às
h30, no Ginásio de Esportes
rthur Müller, com a AD Blu, O
einodor Dalpasqualle disse
ue a.equipe espera contar

.

om o apoio da torcida para
partida frente ao time de Blu
enou

O técnico Dalpasqualle
ostou da atuação da

e

otivados: equipe vai buscar a segunda vitória amanhã

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRIM -. SC

CARTÓRIO DO CRIME, CÍVEL E ANEXOS
EDITAL DE r e 20 LEILÕES

utos : Execução de Título Extrajudicial n" 721/96
xeqüente : Banco ltaú SIA

xecutado : TransportesWulf Ltda. - ME; AlvaroWulf e OsmarWulf.

r Leilão : 05.05.98, às 14:15 horas, por valor igual ao superior ao da avaliação;
o Leilão : 20.05.98, às 14:15 horas.ipelo maior lanço.
em : "Um caminhão Mercedes-Benz, modelo 1519, placa ASG-1519, cor Laranja,

ano 1972". .

I

mor da Avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
icam intimadas as partes através deste edital, naeventualidadede não o serem por este Juízo encontrados.

Guaramirim, 20.03.98. Eu, TelmaWehmuth, Técnico JudiciárioAuxiliar, o digitei e subscrevi.
ELLESTON LISSANDRO CANALI

Juiz de Direito Substituto e.e

Jaraguá do Sul - O 1 ° Tor
neio Aberto de Tênis de
Mesa, promovido pela
Fundação Municipal de Es

portes, no Centro de Treina
mento, no Bairro Czernie
wlcz. teve mais de 70 parti
clpontes.A promoção foi di

rigida à comunidade como
forma de incentivar a práti
ca esportivo. O torneio foi

disputado em cinco cate

gorias diferentes e teve 119

jogos realizados. A próxima
edição, também aberta à

participação da comu

nidade, está prevista para o

dia 16 de maio, no mesmo

local.
O torneio foi realizado em

cinco categorias diferentes e
registrou os seguintes resulta
dos: categoria Mirim mascu

lino (até 12 anos) - l° lugar-

Rossdni é favorito na

Fórmula Chevrolet
São Paulo - O paranaense

Nilton Rossani, 1 7 anos, é um

dos principais destaques do

Campeonato Brasileiro de Fór
mula Chevrolet, que inicia
neste domingo, no Autódromo
José Carlos Pace, em Interlo

gos, São Paulo. Rossani estará
cumprindo a segunda tempo
rada na categoria de Mono

pasta da General Motors, Eie
deixou boa impressão na dis

puta no ano passada,
Mesmo não tendo participa

do da primeira prova de 1997,
por não ter completado ainda

16 anos, o paranaense marcou

pontos em praticamente todas
as corridas, foi ao pódio quatro
vezes, liderou várias voltas .e, no

final, foi o melhor estreante do
.

ano ao concluir a participação
em 6° lugar na classificação,

Rossani continua defenden
do a equipe Petrópolis, do Rio
de Janeiro, detentora de qua
tro títulos na categoria, Nos
testes realizados na semana

passada, em São Paulo, o pi
loto confirmou a condição de

competitividade ao andar en
tre os primeiros,

Divulgação

II Oli., ..píada da Ali.,..entação
Integrando as empresas da área de alimentação!

Empresas participantes:
* Angeloni * Ceval Alimentos * Fleischmann e Royal
* Alimentícios Sasse * Duas Rodas Industrial * Urbano Agroindustrial
* Bretzke Alimentoss)

r---------------------------------�--------------------�
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Fischer em 3° lugar na
Volta Ciclística de BH
------------�--------------------

Equipe de Ciclismo da Cíluma/FME participará de mais três competições
nacionais nos meses de abril e maio

Jaraguá do Sul - O
ciclista Murilo Fischer,
19 anos, da equipe de
Ciclismo Ciluma/FME,
ficou em 3° lugar na

Volta Ciclística da In
confidência, realizada
de domingo à terça
feira, em Belo Horizon
te. Fischer conseguiu
fazer 36 pontos e me

lhorou a posíçöo no

ranking nacional, subin
do da 14° para a 6°

colocação, na cate

goria Elite. Fischer tam
bém está liderando na

categoria Sub 23. O 1 °

lugar ficou com Márcio
Moy, da equipe da
Caloi, de São Paulo,
que fez 48 pontos. E o

3° foi Daniel Rogelin,
também da equipe
poullsto. com 39.
Outros dois ciclistas

jaraguaenses, Renato
Rohsler e Aldo Cemin
Júnior, também par
ticiparam dó volta em

Belo Horizonte e con

tribuíram para a pon
tuação da equipe.
Rohsler é o atual líder
nacional na catego
ria Júnior e Aldo Ce
rnln Júnior o segundo
colocado.

O técnico Rogério
Müller, considerou im

portante os resultados

conseguidos na com

petição em Minas
Gerais, destacando o

desempenho de Fis
cher, principalmente.
"Foi uma partici

pação importante
pelos pontos conquis
tados e pelo nível da
prova, que teve a

participação de

nomes já consagra
dos do ciclismo
brasileiro, como Már
cio May".
Segun'do Müller, a

partir de maio, a

equipe da Ciluma/
FME iniciará a partici
pação nas com

petições considera
das mais importantes
no calendário deste
ano. Neste domingo,
a equipe estará par
ticipando da Volta BR
do Descobrimento,
em Porto Seguro, na
Bahia, válida pela
quinta etapa do ran

king nacional. E em

maio participará da
Volta do Litoral Para
naense e da Volta do
Anel Ciclístico ,da In

tegração, também
no Paraná.

; �i;@'�1f�""""""""""""""""""''''
ii
1------------------ I

I JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SU�
I Realizamos nossa tradi- quiriu um Jeep Willys e f�
t cional reunião no dia 21 testá-lo nas trilhas. Os con

I de abril com boa partici- panheiros que estlverci
I poção dos sócios. Rece- com ele, só não sabem

í bemos convite para o 6° o cornbustfvet é gasolin
� Jeep Raid Cidade de ou óleo diesel.

li Brusque, que será realiza- Para este sóbodo. no

:1 do nos dias 22, 23 e 24 de so diretor de Trilhas es!

t maio proxirno. com aguardando os próxim�I novidades, ou seja, ho- escalados para abrir tr

� verá as categorias Com- lhas, que são os cornpe

i petição e Turismo.A larga- nheiros Benício Giaco

I da será no dia 23, às 8 rnozzl. Cesar Floriano
f hOfOS, saindo primeiro a Cesar voelz. \

I categoria Competição e Realizou-se o passei
� em seguida a de Turismo. programado para Ibirc

I Paralelo ao Raid acon- ma, na Fazenda do d

J tece o Jeep Indoor. ' Friedel Soch, Lá estíverot
"

Estamos realizando no- Sandro e Silvino Lessmanr

i vamente algumas obras Lauro Marquardt, Luís Ca
� no nosso clube, sendo los e Albino Rosá.

I acompanhada pelo vice- Nesta sexta-feira farE

I presidente e cornpc- mos mais um torneio de �

í .nheiro Clous Melcher. , nuca. Prezados compe
� Um dos associados od- nheiros, participem.

ESTOFADOS ,MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Requinte o seu Bom, Gosto-

TELEVENDAS: 371-3466
!
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