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icitações públicas em Guaramirim serão
denunciadas ao TCE por irregularidades

Fotos Edson Junkes/CP

rovas: Kuczkowski com parfe do dossiê sobre irregularidades

Convenção elege Wigando Meier

presidente do diretório do PPB
o ex-vereador de

. araguá do Sul Wigan-

ttlO
Meier foi eleito presi

ente do Diretório Mu

icipal do PPB. A con-

enção da legenda,
ue aconteceu no últi
o domingo (26), na
âmara deVereadores,
ôs fim a crise interna

que vinha se arrastarldo
há cerca de um ano .

Meier assume prome
tendo"democratizar" o
partido, possibilitando
acesso de todos os filia
dos às decisões parti
dárias.
A convenção .oós fim

a crise interna do PPB

que vinha se arrastando
desde junho do ano.
passado, quando a le

genda se coligou com

o PMDB do deputado
Ivo Konell. Página 3

Iberto Pacheco da Rosa durante a cerimônia de
osse da diretoria da CDL de Jaraguá do Sul. Página 5

o vereador licencia- comprovadas" :4 . _/:.
do de Guaramirim, Ival- Na sessãoiêU:���uTil
do kuczkowskl (PFL), vai da-feira (27) da �ma
encaminhar ao Tribunal ra MuniciPal����'!<;,��de Contas do Estado Altair José A��)
documentos compro-

o

apresentou requerimen
vando irregularidades to solicitanGl;��,�s
nos licitações públicas das notes ���ca�s rete
realizadas pela Prefeitu- rentes as d�Lse::eo�

.

d�)
ro no ano passado. Hospital MbinicipaJ -Sort-

e:' 2)'"
O parlamentar não to Antônio, Fun� M�-

quis revelar o conteúdo nicipal de SGúdeo19 dbs
do dossiê, que deverá licitações, bem CÕrhO os

estar concluído no início respecti� U

t'brilpro
da próxima sernono. vantes de pagamento.

,.
mas adiantou que "é Página 4

.

caso de polícia" .

. O prefeito Antonio
Carlos Zimmermann
(PMDB) afirmou que
não há nenhum envolvi-
mento dele em possíveis
irregularidades. Ele não
descartou a hipótese de
irregularidades, mas fez

questão de afirmar que
"suspeitas precisam ser

"., Fundlçóo "

-UVITORIA .

Dicas. -

maravIlhosas
Ilara O o

�resente...,
,

damamae.

Mueller.

J o I N V I L l E

DliMAG1M
. Hospital Jaraguá
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Por uma questão de respeito
As denúncias de irregularidades nas licitações

públicas realizadas pela Prefeitura de Guaramirim, no
ano passado, requer a todos, em especial aos

. vereoctore s responsáveis pela ação, bom senso

necessário para conduzir o caso. Em princípio, toda e

qualquer denúncia cai como dádiva de Deus nos

ouvidos dos mortais comuns que, apesar de votar
neles, juram que detestam os políticos. É uma espécie

de catarse coletiva; uma

forma de se ver vingado de
todas as "injustiças" causadas
pelo adversário no poder.

Num estado democrático e

de direito, denúncias de

irregularidades na administração
público são muito mais do que
dever, são direitos, do cidadão,
que paga todas as contas. Esse
direito, todavia, exige cautela
suficiente para que a euforia e o

"patriotismo" emergente não
controlem a situação e possam
comprometer os guardiões da
legalidade num futuro próximo.
O fato de suspeitar de qualquer
irregularidade não dá ao

denunciante o poder de dono
da verdade, é preciso investigar e comprovar as denúncias,
afim de se evitar que o tiro saia pela culatra.

Ao denunciado deve-se dar o direito de defesa
plena. Tempo hábil e necessário para que possa
montar sua contestação. A forma como está sendo
conduzido o processo demonstra habilidade e

responsabilidade dos parlamentares. Receberam a

denúncia, solicitaram os documentos para a

checagem, analisaram as peças, elaboraram o dossiê
e voo enccrnínhó-lo ao órgão competente - TCE - para
as devidas providências. As acusações são graves e

devem ser apuradas até <5 fim, custe o que custar. A
população já está cansada de ser usada como

marionetes em picadeiros eleitorais.
Por outro lado, o pré-julgamento é tão nocivo

quanto a imoralidade das irregularidades. À
comunidade cabe o dever de exigir dos poderes
constituídos a apuração das denúncias e as punições
correspondentes. O exemplo do caso PC/Collor deve
ser o ideal de cada um. Entretanto, a lei e a ordem
devem sobrepor os interesses pessoais ou de grupelhos.
Ninguém duvida das boas intenções, mas também não
desconhece as experiências anteriores de denúncias
vazias feitas no calor da luta politiqueira
inconseqüente.
Afora a imprevisibilidade costumeira, fruto da

tradição cultural luso-brasileira, processos dessa
natureza tendem a cair no esquecimento após o ápice
da emoção. Os exemplos estão aí para quem quiser
'conferir. Aliás, há cerca de um mês, o TCE informou
que iria realizar uma auditoria especial nas contas de
1996 também do Prefeitura de Guaramirim. Na época,
o assunto foi amplamente divulgado, mas passados 30
dias ninguém mais sabe qual o desfecho, se houve,
ou o desenrolar dos acontecimentos. Nem tanto ao

mar nem tanto à terra, é preciso exigir a investigação
e apuração das denúncias dentro do mais sério e

ordeiro processo.

Quanto mais qualificaçiío para realizar trabalhos tiver
esta pessoa , até apenas teórica, mais possibilidades
terá de encontrar quem lhe dê um emprego. Por isto, a
educaçiío continua sendo o caminho mais lógico e

viável para combater a falta de emprego e para gerar
desenvolvimento.

Lorita Zanotti Karsten - Vereadora

Carta do teltor

Trabalho e desemprego
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - REGIONAL SUL II - MNDH

I
1998 - Ano do 500 Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem

Se ensinaram para todos indispensáveis e direito à das empresas públicas, da
que o trabalho dignifica, e segurança em caso de saúde, da educação,
que um homem honrado desemprego, doença, previdência e a quebra de

dev� ser "trabalhador", privá- invalidez, viuvez, velhice ou empresas nacionais de todo

�'.lo deste bem precioso outros casos de perda dos porte. • ..•significa a morte de seus meios de subsistência em O l° de maio não é uma,
'"

sonhos e anseios. A mais circunstâncias. fora de seu simples data de co- I
absoluta exclusão social. Às controle ...

"

(Artigo XXV). memoração. Marca a

vésperas do Século XXI, o Porém, somente em sento histórica luta dos traba-f-
homem demonstra despre- Catarina foram fechados Ihadores no mundo inteiro. No
paro ao buscar uma vida de mais de 26 mil empregos Brasil, o dia deve registrar
paz e abundância. O avanço desde o início do Plano Real manifestações contra o

neoliberal atinge a todos, sem até hoje (Fonte: Sine/SC - governo Fernando Henrique
distinção. Provocando danos março/98). Nas principais Cardoso e sua reeleição,
irreversíveis ao meio ambiente cidades do Estado o final do contra o neoliberalismo e a

e à vida dos povos. último período foi marcado globalização. Em contrapar-
A Declaração Unlversol pela desativação de postos tida, a luta' em prol dos I

dos Direitos do Homem, de trabalho. Contrariando os excluídos, desempregados,
promulgada pela ONU mais elementares direitos de em favor da vida, cotitto a

I

(Organização das Nações proteção à vida e ao violência!
Unidas) em 1948 - e sobre a trabalho, inscritos também na Para enfrentar este novo

qual o Brasil jurou respeitar e Constituição Federal. Em século, é preciso que a

aplicar - diz que: "Todo decorrência disso, o população elejo gover
homem tem direito ao desespero atinge o ambiente nantes comprometidos de
trabalho, à livre escolha do familiar, degenerando-o, fato com seus ideais, e não

emprego, a condiçõesjustas trazendo sofrimentos e com os de uma minoria
e favoráveis de trabalho e à privações para todos. privilegiada. É preciso que I

proteção contra o' O MOVIMENTO ESTADUAL o povo tenha o controle

desemprego ...
"

(Artigo XXIII). DE DIREITOS HUMANOS vem a das instituições demo-
E mais, ainda neste artigo: público denunciar a prática cráticas, a fim de exigir
"Todo homem tem direito a do governo, Fernando justiça social para todos. É
umpadrãodevidacapazde Henrique Cardoso, que está necessário que a elite
assegurar a si e a sua família ehtreQç:!lldo a .Ncçöo do política brasileirà contenha
saúde e bem-estar, inclusive cqpttcl: , internacional, o desastre social de cor

alímentação, vestuário, resultondo em desemprego, rente do desemprego em
.

-

�

habitação, cuidadosmédicos recessão,
.:
.: altos juros,. massa, e promova açoes

e os serviços sociais privatização, ,sucateamento sérias e ativas no País.'
i-

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

.. "

CORREIO DO POVO ..
,

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oflclnas«;
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul - SC - Fone/Fax (047) 37H 919 - 372-3363 - 371�19�4

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do}ornal.
�--------------��------------------------------------------------�-
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Uma das grandes transformações pela quall
assa nosso País é a eliminação sistemática �\

t

e postos de trabalho. Esse fenômeno não é I
ecente, mas, ultimamente, tem-se agravado.1
s investimentos em tecnologias, em especlcl]
automação, contribuem para a crise no I
mprego. É a redução da necessidade de I
rabalho humano para realizar as tarefas que I
assaram a ser feitas pelas máquinas. !;

Jaraguá do Sul não está excluída e os I
feitos podem ser sentidos. Precisamos buscar I
aídas. Em recente encontro, em que foi I

i

iscutida a criação de novos cursos de I
. *

ualificação, notou-se carência humana!
ara certas áreas, principalmente de servlços.]

1 1 �
sse é um caminho possível. )
tonta zanom Karsfen - Jaraguá do Sul

\

VNENTEA.CAROPRESO-VEREADOR

Mais um ano de lutas
da classe operária

Não temos muito a comemorar nos tempos
atuais, pois o que a classe dominante 'nos oferece é

apenas mais desemprego e a falência da cidadania,
somente para manterem seus privilégios.

n , Nós, trabalhadores, não podemos ficar de
- braços cruzados e esperar que o outro faça por nós
aquilo que também é de nossa responsabilidade.

Neste 1 Q de maio, mais uma vez os Metalúrgicos
de Jaraguá do Sul parabenizam a

_ todos os trabalhadores por este dia.

Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Jaraguá

do Sul e Região

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

Ex-vereador Wigando Meier é eleito presidente da Executiva Municipal
prometendo democratizar o partido

Jaragué do Sul - Depois de
quase um ano de crise e de
sentendimentos internos, o PPB

elegeu, em convenção reali
zada no início da noite do últi
mo domingo (26), os membros
do diretório e a executiva. A
Comissão Provisória, presidida
pelo deputado estadual Udo
Wagner, apresentou chapa
única para a formação do
diretório, sendo referendada

por unanimidade pelos 166
convencionais. Durante a

convenção, foram filiados cer
ca de 20 pessoas.

Após a eleição dos 45
membros do Diretório Muni

cipal e dos 15 suplentes, os

componentes se reuniram e

escolheram a diretoria exe

cutiva. O ex-vereadorWigan-.
do Meier foi eleito presidente,
tendo como primeiro-vice o

também ex-vereador José
Carlos Neves, segundo vice
presidente Margrit Mar

quardt. Ela se filiou ao PPB há
cerca de dois meses. Anteri
ormente, era filiada ao PL e

chegou a assumir a vaga na

Câmara Municipal quando
da licença da vereadora Ni
ura dos Santos.

Neves está cotado para
ser candidato a deputado
federal, juntamente com o

chefe de Gabinete do
prefeito Geraldo Werning-
'haus (PFL), José Alberto Klitz
ke. A Executiva Municipal,
composta por oito titulares e

três suplentes,
tem ainda o pre
sidente regional
da legenda, Luiz
Antônio Grubba,
como tesoureiro
geral. O diretório
decidiu também
homenagear os

líderes Mário
Nlcolílnl. ex-vere
ador, e Octocíllo
Pedro Ramos, ex
deputado esta
dual, com o car

go de presiden
tes honorários.

Meier disse

que a indicação
para presidir o
partido "lhe pe
gou de surpre
sa", já que apos
tava nos nomes

.de Grubba e

Neves. Ele pro-
mete u "d emo- Garantia: Meier quer "democratizar" o PPB
cratizar" o parti-
do, possibilitando aos filiados

participação direta nas de
cisôes e encaminhando as

reivindicações para serem

debatidas no diretório. Na
opinião dele, o diretório pre
cisa ser harmônico e coeso

para ser forte.
Para o deputado Udo

,

Wagner, a convenção encer

ra o trabalho da Comissão
Provisória e reestruturc o

partido para disputar as

eleições de outubro. De acor-

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

372-0620

do com ele, após a criação
da comissão, acabaram os

incidentes envolvendo corre

ligionários. Sobre o número
de convencionais presentes,
Wagner disse que superou as

expectativas, creditando o

resultado aos bons trabalhos
realizados pela comissão.

"Foi um trabalho que en

volveu mais 18 companheiros.
Nossa missão foi cumprida e

estamos preparados para as

eleições", disse.

o Homem sempre teve no trabalho
a oportunidade de revelar do que é capaz
Parabéns, trabalhadores, pelo seu dia.

o 'tue tor� um 30nho
,: impo33ítJ(]t,

não é (J 3o"_ho em st, mas não lazer
,

mula para. realiza-lo
.'

J!!ck maio 2;)ia.Jo 5rdtatur .
,:. " ... ' ",.,

s

I

�•. Alcides Pavanello
Vereador Carione Pavanello (Cacá) Vereador
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Kuczkowski encaminhará ao TCE dossiê
sobre irregularidades na Prefeitura

-------------�-------------�------
Vereador garantiu que às irregularidades são "caso de polícia" e vai solicitar do

,
.

Tribunal auditoria especial

Guaramirim - O vereador
licenciado, Ivaldo Kucz
kowski (PFL), ex-presidente
da Câmara Municipal, infor
mou que deverá encornl
nhar ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado), na pró
xima semana, dossiê com

provando irregularidades
nas licitações realizadas
pela administração no ano

possodo. Segundo ele, o

dossiê, com cerca de 500
páginas, é resultado dos tra
balhos realizados nas cópias
dos documentos enviados à
Câmara de Vereadores
pela Prefeitura.

Na sessão da última se

gunda-feira (27), o vere

ador AltaJr Jo'sé de Agui
ar (PPB) apresentou ao

plenário requerimento so

licitando à administração
municipal cópias das no

tas fiscais relativas às lici
tações realizadas entre 1
de janeiro de 1997 e 31 de
março deste ano, com os

respectivos compro
vantes de pagamento;
cópias das notas fiscais
referentes às despesas do
Hospital Municipal Santo
Antônio e também das
despesas do Fundo Mu

nicipal de Saúde. O Exe
cutivo tem 30 dias para
enviar os documentos ao
Legislativo.

"O pedido é em função
das suspeitas de irregula
ridades. Queremos as notas
para checar com os docu
mentos já enviados. Caso o
prefeito não envie os dócu
mentos no prazo legal, va
mos estudar a possibilidade
de entrar com mandado de

segurança", disse Aguiar.
Kuczkowski preferiu não

revelar as irregularidades
contidas no dossiê, alegan
do não estar concluído. Ele,
no entanto, adiantou que
há casos de licitações vicia-

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Edson Junkas/CP

das, contratos
com assinaturas
falsas e núme
ros de registros
de empresas
que não corres
pondem com

os originais. O
parlamentar
classificou' a
situação como

"caso de polí
cio". O encami
nhamento do
dossiê ao TCE
será acompa
nhodo com pe
dido de audito
ria especial na
Prefeitura, coisa
que oTribunal já
decidiu fazer
em relação a adminis

tração do então prefeito
Victor Kleine (PPB) - 1992/96.

"Ainda tem outros docu
mentos para serem analisa
dos. O dossiê deverá ficar
pronto no início da semana

que vem, quando levare
mos ao Tribunal. Se o

prefeito não tivesse demo
rado a entregar os docu
mentos, já teríamos concluí
do os levantamentos", disse
Kuczkowski.

O prefeito Antonio Car
los Zimmermann (PMOB)
negou que o Executivo
tenha demorado para en

tregar os documentos. De
acordo com ele, os atos da
Prefeitura são públicos e

estão à disposição de
qualquer cidadão. Ele afir
mou que, se houve atraso,
foi em função dos levanta
mentes exigidos para cum
prir a soliCitação da Câma
ra. Sobre possíveis irregula
ridades, Zimmermann afir
mou que a"Prefeitura é um

órgão complexo. Não ten
do conhecimento de tudo
o que acontece em todos
os setores".

�-

l
Pedido: Kuczkowskiquerauditoriaespecial

Cflorículfurtl
Cflorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695
371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

De acordo com ele, é
praticamente írnpossfvel o
prefeito fiscalizar tudo, mas
garantiu que não tem
nada a esconder e não há

• I

.

envolvimento pessoal do
prefeito em nenhuma irre

gularidade na adminis

tração. Zimmermann admi
tiu que possa ter havido

alguma ilegalidade, mas

não imoralidade, e exem

plificou: "Se. por exemplo,
o médico da Prefeitura
pedir desligamento a ci
dade não pode ficar sem
o profissional. Neste caso,

contrata-se outro médico
sem concurso. É ilegal, mas
não é imoral".

"Supor que há irregula
ridades é uma coisa, com
provar é outra. É função da
Câmara legislar e fiscalizar
os atos do Executivo, se

eles (os vereadores) sus

peitam de irregularidades,
é mais do que justo solici
tar os documentos para
as comprovações. Todos
os documentos solicita
dos serão entregues no

prazo legal", disse Zim
mermann.

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

•••••••••••••••••••••

Em 1W7, o prefeito Geraldo Werninghaus (PFL), alterou,
, através do Decreto 3.517, a composição do Conselho

Municipal de Defesa do Consumidor. \

O conselho, que pretende defender o consumidor, é
formado, além de outros, por um representante da CDL

(Câmara dos Dirigentes Lojistas), entidade que representa e
defende os comerciantes, um da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), que tem os

mesmos objetivos dd anterior, um da AUS (Associação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul) e um do CPL (Centro

Integrado de Profissionais Uberais).
Os consumidores ficaram com o mínimo de representação.

Ou seja, não há paridade.
Faça o que digo...

.

O deputado Udo Wagner
voltou a criticar o número
"excessivo" de candidatos
a deputadO estadual em

Jdraguá do Sul.
Na opinião dele, se os

partidos insistirem nas

candidaturas, correm o

risco de não elegerem
ninguém.

"As executivas precisam
discutir a redução do

número de candidatos. Os
dois deputadOS têm direito

adquirido e devem
continuar no páreo. Pela
experiência obtida no

Legislativo, que é muito

importante" .

Críticas
O vereador de Jaraguá
do Sul, Moacir Bertoldi

(PPB), questionou a forma
como foi feita a

prestação de contas da

administração.
.

Na opinião dele, a
divulgação deveria ser

através do "Jornal do
Município" e não através

de fo/der.
"Em que secretaria foi

feita a dotação
orçamentária? Houve

licitação? Quanto isso
custou ao Município? É
importante a prestação
de contas, mas é preciso

evitar as despesas".
Coincidência

A Granja Comary, onde a seleção brasileira se

concentra, é abastecida por produtos laticínios Linda
Linda de proprledode do presidente da CBF, Ricardo

Teixeira.
Em 19 meses, a granja recebeu da empresa de Teixeira

nada menos do que 2.678 quilos de laticínios.
Foram exatamente, 4,8 mil litros de leite B; 625 quilos de
queijo prato; 1 .044 de queijo minas; 444 de mussarela,
267 de manteiga; 31 de doce de leite; 11 de requellöo,

136 de creme de leite e 150 de parmesão. E muita
coincidência.

IADD/MakIeêI .

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 tranqiiilidade,

Aposta
O secretário da Casa Civil,
Ademar Duwe, disse que
a pré-convenção do
PMDB, que acontece

amanhã, vai confirmar o
nome do governador

Paulo Afonso à reeleição.
Sobre a promessa do

/

prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, em

deixar o PMDB, caso Pinho
Moreira perca, Duwe disse
que a ida de" Silveira para

o PSDB "já está
mapeada".

Alfinete
O secretário de Saúde
de Guaramirirn, Nilson

Bylaardt pediu
demissão do cargo e

cerca de 15 dias depois
foi readmitido.

O vereador licenciado,
Ivaldo Kuczkowski (PFL),
ofírrnou que o pedido

_ de licença foi para que
o secretário recebesse
as férias e o 13° salário.
"Se o prefeito afirmar o

contrário, posso
provar".

"!'IOVO 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,"!'I\)f.RfJ; Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CAPITÃO AMARILDO MOSTRA TRABALHO DA PM NA ACIJS
O Centro de Operações Policial Militar (Copom). instalado no

Quartel da 3a Companhia. em Jaraguá do Sul. passou por reformas
e modernização. ganhando agilidade e a interligação com todos
os Batalhões e Companhias PMs do Estado e também com a Ciasc.
que centraliza o registro de todos os veículos em Santa Catarina
(Renavan). O capitão Amarildo de Assis Alves esteve na Acijs para
informar sobre o novo sistema e agradecer o apoio financeiro da
entidade. para abater parte dos investimentos. que somaram R$ 27
mil. O comandante da 3a Companhia explicou também sobre o

trabalho de educação de trânsito realizado nas escolas e que já
atendeu mais de sete mil alunos. estando aberto às empresas que
desejarem desenvolver palestras a seus colaboradores. Estas.deverão
contatar com o quartel. para agendar uma data.

A Polícia Militar. a partir de abril. ampliou as blitze. realizadas em
locais alternados. Segundo o capitão Amarildo. apesar do Código
de Trânsito Brasileiro. continuam altas as infrações e os acidentes de
trânsito em Jaraguá do Sul. Há muitos casos de direção com pessoas
embriagadas e menores no volante. No primeiro trimestre. a PM tirou
1 .884 autos de infração e somente na primeira quinzena de abril.
estava em 588. a maioria multas convertidas de advertências das
monitoras da Transitar. empresa que cuida do estacionamento
rotativo na cidade.

.

Desde 1 de abril. as advertências das monitoras. através de

notificações. nâo regularizadas em 48 horas (R$ 5.00).são convertidas
em multas de trânsito (R$ 48.00). consideradas infrações leves.

Notificações antes de 1 de abril. da Transitar. não são consideradas
pela PM. explicou. Informações sobre a criminalidade em Jaraguâ
do Sul. principalmente assaltos e furtos de veículos. foram reveladas
pelo oficial que citou. igualmente. as deficiências e limitações
humanas e materiais com que a PM se depara. para o cumprimento
da sua missão.

ACIJS MOBILIZA EMPRESÁRIOS PARA ENCONTRO
A Acijs está mobilizando a comunidade empresarial da região

para o 33° Encontro de Empresários. no próximo dia 7 de maio.
qucndo o professor Eduardo Gianetti da Fonseca profere a palestra
"Perspectivas da economia brasileira a curto e médio prazo". Gianetti
é PHd em economia. bacharel em Ciências Sociais e Economia.
professor de graduação e pós-graduação na USF? pesquisador da
Fipe/USF? membro do Conselho Superior de Economia da Fiesp e

professor convidado da Universidade de Cambridge. Inglaterra.
Também possui vários livros publicados e laureados com o Prêmio
Jabuti da Câmara Brasileira do Livro .:

A palestra começa às 19h30. no Clube Atlético Baependi e
às 21 h30. o jantar de confraternização.O custo para associados é
R$ 20.00 e R$ 30.00 para não associados.sem a bebida.Confirmações
até o dia 5 de maio. na Acijs. pelo 371-1044. com Neusa. Será o

primeiro evento da nova diretoria da associação e o presidente
Eduardo Ferreira Horn deseja uma participação efetiva dos
empresários. pela qualificação do palestrante e pelo tema. que diz
de perto com o dia-o-dia das empresas.

NOVO CEJAS PODERÁ SER LANÇADO EM JUNHO
A Associaçâo Comercial e Industrial reforçou ao prefeito Geraldo

Werninghaus. entendimento anterior. na qual propunha a permuta
da área onde está localizada a Delegacia de Polícia da Comarca.
na Av.GetúlioVargas. pelo terreno contíguo ao novo préolo da Scar.
onde a entidade tem interesse de construir o novo prédio do Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. dadas as limitações do prédio atual
e dificuldades de estacionamento. No dia 22 de junho. a Acijs
completa 60 anos e é objetivo da diretoria. dentro da programação
de aniversário. lançar a pedra fundamental do novo Cejas. cujo
projeto será escolhido através de concurso público.entre engenheiros
e arquitetos da cidade. que serão convidados a participar.

PALESTRA SOBRE MARKETING PESSOAL
Está programado para o dia 12 de maio. às 19h30. no auditório

do Cejas. a palestra sobre "Marketing Pessoal". com o engenheiro
ÊnioPadilha Filho. O investimento é de apenas R$ 5.00 para inscrição
antecipada e R$ 7.00 na data da palestra. Ênio abordará sobre
diferentes pessoas dentro de cada um. qualificação e habilitação.
ajuda profissional. auto-apresentação. a importância da imagem.
gestão de talentos e marketing pessoal orientado por objetivos.
Inscrições: 371-1044. com Neusa Kalfeld.

Alberto Pacheco torna posse
corno prestdente da CDL de JS
---------------------------------

Lojista disse que entidade deverá priorizar o treinamento da mào-de-otxodo
setor e discutir o estacionamento rotativo

Jaraguá do Sul - O em

presário Alberto Pacheco
da Rosa, proprietário das

lojas Status, Beta Sport,
Ponta de Estoque e

Modas Albert, assumiu a

presidência da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis
tas) para mandato de um

ano. A cerimônia de pos
se aconteceu na noite de

quarta-feira (29), no Clube
Atlético Baependi. e con
tou com a presença de
autoridades e dirigentes
das CDL's da região.
Hilário Correo. da Mobiliar
Haus, assumiu a vice

presidência.
Pacheco da Rosa

disse que pretende in
vestir no aperfeiçoa
mento da mão-de-obra
dos comerciários. como
forma de garantir me

lhor atendimento aos

clientes. Segundo ele, o
curso técnico para o

comércio, aprovado re

centemente. deverá

"preencher a lacuna" e
alterará sensivelmente
as relações tanto na

classe patronal como
dos empregados. O cur

so será ministrado pelo
Sebrae e terá duração
de um ano.

Outra prioridade
definida para a nova

gestão é o fortalecimen
to da classe comerciária.
Na opinião do presi
dente, a entidade possui
várias lideranças. sem

que possam influir nas de
cisões políticas. motivo
pelo qual pretende me

lhorar a representati
vidade da categoria.
Pacheco da Rosa infor
mou também que a CDL
irá promover campanha

Transmissão; Pacheco da Rosa e o ex-presidente Nagel

para aumentar o núme
ro de associados. Hoje, a
entidade tem cerca de
50 e o SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito)
350.

De acordo com o pre
sidente, a entidade deve
abrir discussão a respeito
do estacionamento rota
tivo. conhecido como

"Zona Azul". Ele disse que
o sistema precisa passar

por uma revisão, já que o

objetivo fugiu da propos
ta inicial, que era de ori
entar o trânsito.

"Hoje, o estacionamen
to rotativo é punitivo. Não
somos centro. queremos
que seja dado uma to
lerância e não apenas.
multas. Às vezes, o cliente
precisa de apenas um

minuto, mas o sistema a

tuai não permite".

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTAO. EMPRESARIAL

Revendedor eAssist.
Técnica AutorizadaCOELHO Equipamento. Ltd•.

RAC Ind. e Com Ltd•.

FONI!IFAX 372·2566
.JARAGUÁ DO SUL - SC

�

•
WAYNE

P ......�
Competitividade, Dinamismo,

Seriedade e Criatividade
devem ser baseados em. princípios

de qualidade, esse é o grande desafio.
Vamos aceitá-lo consciente de
que a amizade e a parceria

serão sempre nossos aliados.
Assim a vitória virá com toda

a certeza.
UM ABRAÇO FRATERNO À TODOS

OS COMPANHEIROS.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL
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Justiça doTrabalho inicia processo
de dissídio coletivo dos vestuários
------�--------------------------
Em cima da hora, patrões e empregados fecham acordo coletivo de trabalho.

Os salários sofreram redução média de 16%

Jaraguó do Sul - o

impasse criado em

relcçöo ao piso salarial
inviabilizou o fechamen
to do acordo para a

.

convençÖo coletiva dos
trabalhadores. A tercei
ra rodada de nego
ciações, que aconte
ceu na semana passa
da, repetiu o quadro
desfavorável. O repre
sentante do Ministério do
Trabalho lavrou a ata

.

negativa do encontro,
dando início ao proces
so de dissídio coletivo na

Justiça.
Os patrões propuse

ram reduzir o salário nor

mativo em torno de 39%,
passando dos atuais RS
330,00 para RS 200,00, e
abolir o salário admis
sional, hoje em RS 250,00.
sendo acordado etn
livre negociação, O Sindicato
dos Trabalhadores reivindicou
salário admissional de RS 230,00
e normativo de RS 300,00, além
da reposição do INPC (índice
Nacional de Preços ao Consu
midor), cerca de 4,7%,

O presidente do sindicato,
Gildo Alves, lamentou o não
fechamento da convenção
coletiva, Na opinião dele, as

propostas dos empresários'
eliminam conquistas sociais
dos trobolhodores. Alves disse

que a entidade "lutou" para
manter as conquistas, mas

chegou ao limite das nego
ciações, Na terceira reunião,
os patrões comprometeram-se
a pagar abono de 10% aos fun
cionários que ganham até RS
400,00, mas insistiram em incluir

informou que, nas de
mais bases, os pisos fo
ram eliminados, sendo
acordado em livre ne

gociação,
"Jaraguá do Sul não

pode continuar tendo o

maior salário do País,
correndo o risco das

empresas deixarem a

cidade, Os empresários
não têm condições de

pagar, É questão de so

brevivência, Em Blu
manou. a partir da livre

negociação, aumen
taram os postos de tra
balho, Em Joinville, o

piso é de RS 215,00 e em
Pomerode e Brusque RS
220,00", disse,

ACORDO - Na tarde

na convenção coletiva o ban
co de horas,

"Os patrões querem excluir
sete das 56 cláusulas e outras
sete alteradas, além de acabar
com as horas extras, adicional
noturno, obrigatoriedade da as

slstênçío médico-odontológica
e g:-:Jtificação aos traba
lhadores com mais de 20 anos

de empresa", disse Alves,
Para o presidente do Sindi

cato Patronal, Durval Marcat
to Júnior, a competitividade
tem exigido das empresas
otimização das linhas de

produção, eliminando custos e
investindo em tecnologias, De
acordo com ele, para que as

empresas possam competir é
preciso maior flexibilização nas

relações trabalhistas, Marcatto

ifi!i!I da última quarta-feira
(29), véspera do encer

ramento do prazo
definido para a con

venção coletiva, patrões e

empregados assinaram acordo
coletivo de trabalho,

O salário admissional fi
cou 12% menor. passando
dos atuais R$ 250.00 para RS
220,00; o piso normativo so

freu redução de 21,2%, sen
do fixado em RS 260,00, De
acordo com a Assessoria de

Imprensa do Sindicato dos
Trabalhadores, as horas ex

tras praticadas aos sábados
serão remuneradas em 70%
e, aos domingos e feriados.
em 120%,

As cláusulas sociais da atu
ai convenção foram mantidas,
em sua maioria, As empresas
comprometeram-se a pagar
abono de 3G% em três par
celas, até o limite de RS 500,00,

-.

Marcatto: "Exigências para competir"

-------------------,

: D A Assessoria Jurídica do Sindicato do Vestuário recorreu à Justiça SOlicitando:
o impedimento dos bens da empresa Jaraguá Fabril.

: o objetivo é garantir os direitos trabalhistas de 46 ex-funcionários demitidos em :
I
dezembro passado que, segundo o sindicato, não receberam as indenizações,

I
I D Acontece em Rodeio, RS, de 14 a 18 de julho, no Parque de Exposições Assis I
I Brasil, a 70 Brasilmaq (Feira Brasileira de Máquinas), I
I Paralelamente, será realizadà a 1 a Fenaterci (Feira Nacional de Terceirização), I
I A Brasilmaq contará com exposições de produtos dos setores metalmecânico, I
I eletroeletrõnico, ferramentas, soldcqern. automação, plásticos e embalagens, I
L �

Organização e disciplina
Imagine a seguinte situação: você chega a um, digamos,

escritório de engenharia, e solicita a cópia de um desenho

que fazia parte de um projeto entregue há seis meses, A

pessoa que o atende vai até um arquivo e começa a procurar
pelo desenho, Abre uma posto. tira de lá alguma coisa,
verifica, põe de volto. abre outra posto. depois outra e outra",

passam-se cinco ou dez minutos, Outras pessoas no escritório
ajudam a procurar, você percebe um certo desespero no or,

Meia hora depois o escritório está de pernas pro ar e,

finalmente, eis o desenho, são e salvo, encontrado junto aos

documentos de outro projeto que não tinha nada a ver com

o seu.

Agora respondo: você diria que se trata de um escritório
sem organizaçãq? Se você respondeu "sim", ou "claro que
sim" ou ainda "é óbvio", você pode estar redondamente

enganado!
Eu vou explicar: na verdade não existe praticamente

nenhuma empresa desorganizada a ponto de provocar um
carnaval desses para encontrar ummero documento, Aquilo
que a maioria das pessoas chama de desorganização tem,
em noventa e nove por cento dos casos, outro nome: chama
se indisciplina,

A organização de um escritório ou de uma empresa·
consiste, simplesmente, em definir o lugar,o tempo e a maneira
de fazer ou guardar coisas, Quando eu disse que o desenho
fora encontrado "junto aos documentos de um outro projeto"
havia ali, embutida, uma afirmação: o desenho estava fora
do seu devido lugar. Quando a pessoa que o atendeu "foi a
um arquivo, abriu uma pasta e verificou o seu conteúdo" ficou
claro que ela sabia onde procurar. Havia um lugar definido
onde o tal desenho deveria estar. A organização, portanto,
existia,

Ocorre que alguém, em algum momento, guardou aquele
desenho no lugar errado, Problema de disciplina,

O processo de organização define um lugar para cada
coisa, Mas é a disciplina interna da empresa que faz com que
cada coisa esteja sempre no seu devido lugar,

-,

Muitos empresárias gastam fortunas em consultorias de
organização interna, desenvolvem sistemas sofisticados,
filosofia japonesa, alemã, americana", 'e tudo vai por água
abaixo quando o Pedro, a Joana ou o Paulo abre um arquivo,
tira de lá um papel, utiliza e depois guarda noutro lugar
qualquer,Seis meses depois você entra nesse empresa e pedé
justamente aquele documento, O resto da história você já
conhece,

Uma empresa com alto grau de disciplina consegue
sobreviver a um sistema de organização que não seja
excepcional. No entanto, uma empresa com um sistema de

organização espetacular não sobrevive a um único
funcionário que não tenha disciplina,
Caixa posta/191 - 89.251-97'0 - Jaraguá do Su/- Fone: (047) 973-8620

eOMPRA-VENDE-TRoeA

AGÊNCIA CENTRO
Rua Jacob Back, 60 - Centro

Jaraguá do Sul
Fone: 371-3100

Rua: Domingos da Nova, I tl2

(prúxirno ao supermercado Vitória)

Jaraguá do Sul - se

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES 'ADESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Pronto-socorro deverá ser

entregue nos próximos dias
PSICOLOGIA EM FOCO
,

o PSICOLOGO VISTO PELO
SENSO COMUM

Um dia você já deve ter-se perguntado ou ouvido

perguntar: um pedre. uma cartomante ou um bom

amigo substitui um psicólogo?
A ajuda de qualquer dessas pessoas pode, sem

dúvida alguma, ter uma função terapêutica e de ajuda
quanto à superação de dificuldades - assim como fazer

ginástica, ouvir música, dançar, tomar uma cervejinha
no bar com os amigos-, pode também ter uma função .

terapêutica. Portanto, esta função não é exclusivamente
da psicologia.

No entanto, o psicólogo e seu trabalho distinguem-se
dos demais citados, por utilizar o conhecimento
clenteflco na sua intervenção terapêuticà. A psicologia
possui técnicas e instrumentos apropriados e,

cientificamente eloborodos. que lhe possibilitam
diagnosticar os problemas; possui ainda um modelo de
interpretação e de intervenção. E aí está também a

resposta para a questão: psicólogo adivinha o que os

outros pensam?
Não, psicólogo não adivinha nada. Não tem bola de

cristal, nem é bruxo da sociedademoderna.Tem apenas
um conjunto de técnicas e conhecimentos que possibilita
compreender o que o outro diz, compreender as
expressões e gestos que o outro faz e integrar tudo isso,
tendo como conseqüência a descoberta das razões dos
atos, pensamentos, desejos e emoções. O psicólogo tem
instrumentos para desvendar o que está. implícito,
encoberto, não aparente e, neste sentido, a pessoa,
grupo ou instituição tem um papel fundamental, pois o
que as cartomantes podem ver nas cartas, as ciganas
na bola de cristal, os psicólogos não podem ver. O
psicólogo pode, junto com o cjente. desvendar as razões
e compreender os problemas e ainda junto com o cliente
buscar alternativas para solucioná-los.

Poderíamos dizer de uma forma simplificada que as

pessoas sabem tudo sobre si mesmas,e o psicólogo possui
instrumentos adequados para desvendar esse saber,
para organizá-lo e para torná-lo útil na transformação
do ser e em sua ação sobre o meio.

Fabiane da Silva .:Psicóloga - CRP-12/0 1779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A AJAPSY � Associação Jaraguaense de Psicólogos,

convoca todos os psicólogos associados a se fazerem

presentes em ASSEMBLÉIA GERAL dia 11/5/98 às
19h30 na Acijs, com a seguinte ordem do dia:

1 - Prestação de contas;
2 - Mudança das mensalidades;
3 - Divulgação de cursos;
4 - Outros assuntos de interesse da categoria.

Jaraguâ do Sul, 28 de abril de 1998.
A Diretoria

LABORATóRIO DE
ANALISES CLiNICAS

Fone/Fax: (047) 371

Jar<:'9uá do Sul - O tides Manoel Gon- Na opinião de

Pronto-Socorro do Hos- çalves, compareceu à Gonçalves, as obras

pital São José deverá sessão da Câmara Mu- do pronto-socorro fo

ser entregue à popu- nicipal, onde informou rom uma exigência
loção nos próximos sobre as obras e os tra- da cidade, em pleno
dlos. bastando apenas balhos desenvolvidos desenvolvimento. Ele

o término do calça- pelo pronto-socorro. afirmou que o assunto
mento ao redor. Com Segundo ele, o hospital envolve toda a cornu-

550 metros quadrados, conta com 110 leitos e nidade jaraguaense e

o pronto-socorro, que 251 funcionários, des- da região, já que
teve toda sua estrutu- tes, 26 são médicos. atende pessoas dos
ra física reformulada, "Ohospitalétratado municípios vizinhos-.
atende uma média 4,2 como uma empresa. A Hoje, o hospital re

mil pessoas por mês. única diferença é que cebe cerca de RS 3,5
Na noite da última não precisa de mil mensais de contri-

segunda-feira (27), o portões, já que não buição através das

diretor do hospital,Aris- fecha nunca", disse. contas de energia.

duas na Praça Ângelo
Piazera; uma no

Supermercado Breithaupt,
ro Vila Nova; uma no

Supermercado Angeloni;
uma no Supermercado
Lenzt na Vila Lenzi; e outra
no Supermercado Junkes,
na Ilha da Figueira.
No mesmo dlo. outras seis
urnas estarão sendo
utilizadas para treina
mento. A diferença entre

simulação e treinamento
é que a primeira terá os

votos computados como
se fosse urnc eleição
normal.
A expectativa é que 2,5
mil pessoas participem da

eleição simulada.

No próximo domingo (3), o nas urnas eletrônicas.
Cartório Eleitoral de No sábado seguinte (9),
Jaraguá do Sul promove, estará sendo realizada uma
na Praça Ângelo Piazera, eleição simulada no
no Centro, o treinamento Município. Serão seis urnas:

Gravatal vai sediar 10 Qualisul
Gravatal - Numa pro

moção da Unisul (Uni
versidade do Sul de
Santa Catarina) e Sul 2',
a cidade vai sediar o 10
Qualisul (Encontro do
Mercosul sobre Qua
lidade na Saúde). O
evento, que acontece
de 20 a 23 de agosto, no
Hotel Internacional de

Gravatal, tem o pa- da saúde da popu
trocínio do Grupo Gra- loção dos países que in
votai de Hotéis, Prefei- tegram o Mercosul. O
tura, Tour Ufe e Sebrae. Qualisul abrigará o , o

O encontro reunlr
ó

Congresso Multidiscipli
profissionais ligados à nar sobre Qualidade na

medicina; convencional Saúde e a , a Feira e Ex
e alternativa, buscando posição de Produtos,
práticas preventivas e Serviços e Tecnologias
novas informações para para Qualidade na

melhorar a qualidade Saúde.

áolJlat conta com uma e9;uipe Je

,fLzadod e eljuipamentod de ú
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A MELHOR CERVFJA 00 BRASIL

Pela 3· vez consecutiva considerada a melhor
âistribüidora de bebidas da região

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

-- - ��-

�.�,,?�
Médico

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

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

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

Posto Leodato
Ribeiro

Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

Rua Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

CJJr. 9lcJjr 9iideki CJ<odrigues da c5i/oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia .

, (
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. VVa/demiroMazureehen" 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Su/- SC
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FEIJOADA
Q Grupo Escoteiro Jacoritaba promoverá, no dia 6 de junho

(sábado), deliciosa feijoada, a partir das 11 horas, no galpão de
festas da Igreja Matriz São Sebastião. Cartões estão sendo
vendidos pelos escoteiros a R$ 4,00 cada. Este ano, o Grupo

.

Escoteiro Jacoritaba completa 30 anos de existência.

ANIVERSÁRIOS
Aniversariou dia 24" Douglas Lescowiez. Dia 28, Rosalina Guths e Ivanir Tancon

trocaram de idade. AlineMoura comemora idade nova hoje (1). Dia 7, Bianca Gianini
Bartel aniversaria. Renato Hinterholz (Prefeitura) aniversaria no dia 8. Josiane

Aparecida Vieira comemora aniversário no dia 9. Namesma data, Gabriela Luana troca
de idade. Dia 17, DagmarDoubrawaGalliani festeja a troca de idade.

MISSGUARAMIRIM

O concurso Miss Guaramirim será realizado no próximo dia 9 (sábado), na Paládio

Night Club. Um grande número de belas concorrentes estarão desfilando charme e

elegância. A promoção, coreografia, maquilagem e cabelos é de responsabilidade de
Moia Cabeleireiros.

Laboratório Sança
Helena Lida:

Dedicação e Qualidade
Análises clinicas; ho�mônios

e microbiologia

9Jr. 9lmílchar 8ulnkes e

9Jrtl• 9Ylagda 9ielent/ Cferrazza'
ParticiJHUlle do Programo Nacional de

Controk de Qualidade

-
�a5ter �rans'�louQI

Prêmio de Qualidade
Empresarial e Profissional

,) " LABORATÓRIO
tA -:' SANTA HELENA

�':=.��
'/.)"": ,,,,./. R G,"r... '�:

--
_.--=±;::::._

!:'",i;� Pj"�",,

1998

Camargo Ronchi trocou de idade
no dia 28 (terça-feira). A data fo(
comemorada com familiares e

amigos
CHURRASCADA

A Escola Reunida Ricieri
Marcatto (Rio Cerro I, antes
daMetalúrgica Lombardi)

promove domingo (3), a partir
das 11 horas, churrascada e

galeto, além de jogos e bazar.
Vale conferir.

.

A professora Rita de CásSÚl
Ramos âe Quadra aniversariou
ontem (30). Parabéns âos
alunas do Colégio Evangélico,
especialmente do Dente de

Leite
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bario ch ltapocu

Há 8 anos

- Em 1990, a agência dos Correios e Telégrafos de Jaraguá do Sul,
reformada completamente, ia contar com uma grande estrutura e espaço
interno apropriado ao crescimento do Município. A área construída foi'

ampliada para 582 metros quadrados, mas a informação era de que a

agência sofria pela falta de funcionários. Apenas dez carteiros atendiam
o Município. A 'nova' agência teria sete guichês para o atendimento do

público, dois hall's de entrada, salas individuais para telex e fac-símile,
1,1 mil caixas postais e ampliação das instalações sanitárias. Até a sua

conclusão a agência estaria equipada com Vale Postal Internacional,
.

possibilitando remessa de dólares, aquisição de mercadorias no exterior.
O gerente, sr. Tadeu Tubbs, lamentava o atraso das obras, em virtude
das chuvas de dezembro passado, mas assegura que "o novo serviço
terá uma aceitação grande".

Há 6 anos

- Em 1992, agonizantes, os hospitais Jaraguáe São José pediam socorro,
acumulando uma dívida superior a Cr$ 150 milhões. A crise já virava
rotina nestas instituições, que careciam das migalhas da Previdência
Social. Como solução paliativa os hospitais se uniam e lançavam uma

rifa destinada a conseguir dinheiro. Cada bilhete custava Cr$ 1 milhão.
Cem bilhetes foram colocados à venda, mas até o meado da semana

apenas pouco mais da metade haviam sido adquiridos. Sem dinheiro até

para comprarmedicamentos, a situação no Hospital São José acumulava
uma dívida de Cr$ 89 milhões com fornecedores, reclamando da

cartelização, exigindo pagamento antecipado. No Hospital Jaraguá, a .

dívida andava em Cr$ 60 milhões e o administrador preocupava-se com
possível corte de remédios. Sem vislumbrar uma luz no fim do túnel,
mostravam-se desiludidos.

Há 4 anos

- Em 1994, o folclore reunia 34 grupos no Parque Malwee, para manter
a tradição, com acampamento e olimpíada folclórica promovida pelos
grupos Rio da Luz e Regenwalde, de 19 cidades, entre elas Buenos
Aires. As demais cidades participantes eram: Benedito Novo, Blumenau,
Campo Bom (RS), Corupá, Curitiba (PR), Ibirama, Indaial, Itapiranga,
Jaraguã.do Sul, Joinville, Rio Negrinho, Rio Negro (PR), Rolândia (PR),
São Bento do Sul, São J. do Hortêncio (RS), Schroeder e Timbó. O

grupo mais numeroso vinha de Curitiba (PR): o Grupo Folclórico
Grünenwald, com 51 componentes, e o menos numeroso era o Grupo
Folclórico de Rio Negro (PR), com oito participantes. Os organizadores
do evento agradeciam o patrocínio da Malwee Malhas, Duas Rodas
Industrial, Safari Caça e Pesca, Secretaria da Indústria, Comércio e

Turismo da PMJS e o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros
Voluntários, Imprensa, Unimed, Celesc, Clube de Canoagem Kentucky
e Comércio Caça e Pesca Wille, de Blumenau.

Há 2 anos
,

- Em 1996, a Camerata do Colégio Evangélico Jaraguá, Sünnros
Volkstanzgruppe, estava promovendo a apresentação de um dos melhores
grupos de dança germânica, trazendo a Jaraguá do Sul, aLandjugend
Gruppe Erksdorf, da Alemanha, fundado em 1925, que estava filiado à

·

Liga de Danças Folclóricas de Hessen, uma das principais em todo o

mundo. Cultivando a cultura germânica há sete décadas, atualmente
· tinha 53 integrantes que realizam, mensalmente, shows beneficentes em
diversos países. No ano de 1995 apresentou-se naFrança, NovaZelândia,

· Caribe, Hungria, Canadá e seis vezes nos Estados Unidos. O presidente
Hans Otto Eichler acrescentava que a coroação do grupo foi nos Jogos
Olímpicos de Berlim, em 1936. O presidente estava à testa do grupo,
desde 1967, e que o objetivo do grupo é de ajudar, diretamente, as

instituições carentes de diversas partes do mundo.

Sexta-feira, 1 de maio de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (110) - APONTAMENTOS

Dizia ainda o dr. José Alberto Barbosa:
"
...explorações essas a cargo do engenheiro
Carl AugustWunderwald (que precisa ter algum
monumento por aqui como pioneiro da

geografia local) surgindo no dito mapa o Rio

Jaraguá e, fato importante, oMorro daBoa Vista
ali leva o nome de Pico do Jaraguá, com acerto,
é transferido para um ponto da Serra do Jaraguá
(conf. "O primeiro livro de Jaraguá", aut. cit.
Niterói, pg. 11, 1973). Aliás, também a serra onde
é feito oMorro da Boa Vista chama-se, segundo
apurei, Serra Jaraguá, distinta, porém, daquela
outra sita na direção de São Bento do Sul. Quanto
a Serra do Jaraguá, o dr. Hermann Blumenau,
relatando os sucessos de 1876, reportando-se a

ataques praticados por índios contra colonos,
deu estes índios como provenientes de tal serra
e mencionou que os batedores de mato,
chefiados por Frederico Deeke, os aprisionaram,
pondo fim à ameaça que representavam (in "O
Centenário de Timbó", aut. cit. pg. 31).

.

Ora, pela leituramesmo do livro "O primeiro
livro de Jaraguá", de frei Aurélio Stulzer, temos
confirmação por dedução de que o fato o ceI.
Emilio Carlos Jourdan, desbravador do Vale do
Itapocu, de modo algum pretendeu ser o

descobridor do Rio Jaraguá; assim é que
relatando os resultados de seu trabalho e seus

companheiros, na abertura de um caminho que
ligasse Joinville até o Rio Negro, dirigindo-se
por escrito ao senhor ministro da Agricultura,
fala do Rio Jaraguá como sendo rio sobejamente
conhecido e de modo algum pretendendo
atribuir-se à paternidade da denominação: "Dahi
seguio sem in.terrupção a picada de extensão
de 32 kilômetros até a barrado Jaraguá". E mais
adiante: "Do Jaraguá, a picada que abrimos
atravessando o Itapocu foi de tres kilômetros,
atravessar o Itapocuzinho ... ". O relatório de

Jourdan, em 11 de maio de 1876, aut. cit., pgs.
44/45. Ao que parece temos que atribuir ao

referido colonizador a prioridade do

Estabelecimento do Jaraguá (excetuando os

casos isolados de uns poucos moradores

precursores que, é sabido, aqui moravam já
antes da colonização oficial), mas vemos que o

mesmo o próprio Jourdan não se atribui a

paternidade da denominação do Rio Jaraguá e

fala dele como se referisse a rio já bem
conhecido. E, de fato, como já demonstramos,
era conhecido anteriormente. Não vimos
sustentar que Wunderwald batizasse o rio.
Absolutamente. Mas é possível que o tenha
feito. De qualquer modo, o Rio Jaraguá talvez
já fosse conhecido já de gente do povo muito
antes. Não se pode esquecer, também, que o

.

Rio Itapocu, que recebe as águas do Jaraguá é
um dos primeiros rios parcialmente conhecidos
do Brasil. Está documentado que o Adelantado

espanhol D. Álvar Nufiez Cabeza de Vaca,
governador da Província do Rio da Prata, vindo
pelo litoral catarinense com forte expedição,
tendo em vista chegar até Assunção do

Paraguai, por via terrestre, informou-se e soube

que o melhor caminho seria adentrar-se pelo
Rio Itabucu (o nosso Itapocu), o que fez no dia
15 de outubro, do distante ano de 1541, quarenta
e um anos apenas desde a descoberta do Brasil.
Cabeza de Vaca por aqui passou com 250
homens de armas, dois frades, vários cristãos

hispânicos e índios vaqueanos. Também com

26 eqüídeos, como Hans Staden deixou bom
relato a respeito. Entre outras obras, consulte
se a excelente "Conquista do planalto
catarinense", de Ciro Ehlke, Editora Laudes/

Udesc, 1973. Sobre o mesmo assunto também
temos artigo escrito, intitulado "Sobre a origem
da palavra Itapocu", publicado no nosso

CORREIO DO POVO, em 23 de março de 1975,
onde inclusive referimos que segundo Hans

Staden, o piloto da armada Cabeza de Vaca, de
nome João Sanches, dera em carta pára o

vocábulo, a grafia Itapucú".
Fritz von .Iaraguâ - 5/98.

Foto de 13-4-96, no começo da Barra do Rio Cerro, de quem vem do Centro,
um casarão em plena decadência de outrora glória, mostrando aos fundos
modernas instalações industriais. O capítulo continua a divulgar o excelente
trabalho de pesquisa do dr. José Alberto Barbosa, falando do vocábulo

JARAGUÁ, do rio, da serra, do pico, de Wunderwald, de Jourdan, de d. Álvar
Nuiiez Cabeza de Vaca, de 1541, de Ciro Elke, de Hans Staden e do piloto do
Adelantado espanhol, João Sanches
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oje, estamos

publicando duas

fotos memoráveis.

São internos do

Colégio São Luís

confeccionando e

expondo seus trabalhos

manuais. E é tudo que
sabemos a respeito delas.

Gostaríamos de

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

orientador?

Quem são os alunos?

Além disso,

gostaríamos de saber

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

trabalhos primorosos e

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

por favor ligue para o

CORREIO DO POVO ou

para o telefone 372-1300

e.fale comigo.
"

E um registro
importante da história

que precisa ser feito.

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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COMEMORAÇÃO

Os 80 anos de Hilda Baumann

seu convite estas belas rimas
de reverência ao Criador:

"Até aqui me trouxe Deus.
Guiou-me com bondade.
Ele amparou os meus

passos,
Com graça e felicidade.
Até aqui me protegeu,
Perdão e paz me concedeu
Conforto e alegria".
Nasceu esta extraordi-nária

figura humana, de todos nós
conhecida, no dia 1-5-1918, na
localidade de Rega I, de
Blumenau, território que hoje
pertence ao Município de

Pomerode, filha de Heinrich

(Marie Siewerdt) Baumann.
Foram seus avós paternos

Heinrich (Frederike Frech)
Baumann e maternos Friedrich

,

(Bertha Lüdtke) Siewerdt.
Aos seis anos entrou para a

Escola de Rega I, onde fez quatro
anos, e mais dois de aula

particular e violino, pois revelava
pendores para o magistério.

O pastor Blümel a confirmou.
Em seguida foi a Timbó, a

convite do pastor de preparação
para professora, custeado pelo

governo alemão.
Concluído aquele período, veio

para o nosso meio, para lecionar
na Escola Jaraguá, a convite do rev,
pastor Hermann Waidner, quando
era presidente da Escola Artur

Breithaupt e, em face da

nacionalização do ensino por parte
do governo, foi fechado o

estabelecimento educacional.
Mudou-se, então, para Benedito
Novo e lá trabalhou no comércio
até 1941. No mesmo ano retornou

para trabalhar na firma Breithaupt

balconista e, em progressão
contínua alcançou o posto de

gerente de compras, cargo que
exerceu até o dia 15 de janeiro
de 1980.

Nunca perdeu contato

com a igreja, ligada ao Coral

Evangélico, e por oito anos

foi a presidente da Oase

(Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangélicas).
Lidera o Clube de Idosos
"Alma Voigt" e foi a

fundadora do Clube de Mães

que leva o seu nome.

As atividades de Hilda
Baumann estão ligadas

totalmente à Comunidade

Evangélica Luterana,
comunidade que lhe deve muito

por sua expontânea devoção à
causa evangélica que herdou
de seus antepassados.

CORREIO DO POVO sente-se

honrado em cumprimentar dona
Hilda Baumann e que continue
ainda por muitos anos na senda
do -servir e da doação pessoal
que a engrandece como fiel

guardiã da alma humana.
Parabéns pelos 80 anos!

Orgulho contra bravura
Transmitida a Deodoro, por Floriano, na manhã de 15 de novembro, a notícia de que o visconde de Ouro-Preto lhe

queria falar, o velho soldado subiu e, ao penetrar no gabinete em que se achava reunido o ministério no quartel-general,
foi inevitável o choque.

- Senhor general, - declarou Ouro-Preto, - diante da força do seu ato de violência, impossibilitado eu de combatê-lo,
entrego à sua guarda as instituições e o governo!

- Sim, - respondeu Deodoro; - diante da força e da violência provocadas pelos governos que nunca souberam tratar

o soldado. Se V. Exas. soubessem o que é ser soldado, se V. Exas. sofressem com cinco anos de campanha, o fogo, as
intempéries e a fome, e como eu, oito dias seguidos, só comessem milho cozido, haviam de compreender as amarguras
da alma do soldado, e tratá-lo de outro modo!

- Por maiores que sejam as amarguras e agonias do soldado, - retorquiu o visconde, - não podem ser iguais às minhas,
ouvindo nesta hora V. Exa.

Deodoro perdeu a calma.
- Pois V. Exa. está preso! - bradou.
Floriano intervém, porém:
- Não, Manuel; isto não é do trato!
E Deodoro de novo:
- Podem o ministério e V. Exa. se retirarem ara as suas casas.

Serzeâelo Correia - Páginas do Passado ", página 24.

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

371-1944/372-3363

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

A VELOCIDADE NÃO
COMPENSA

A cada dia que passa a velocidade é um dos principais
causadores de acidentes em nosso trânsito.

Baseado nisto é que nosso novo Código de Trânsito tomou
medidas bruscas a respeito da questão da velocidade.

Quando passamos de 70 km/h para 90 km/h o risco de
um acidente fatal é multiplicado por dois.

Quando passamos de 70 km/h para 100 km/h esse risco
é multiplicado por três.

Uma experiência realizada na Alemanha com dois
motoristas mostrou alguns aspectos interessantes.

Ambos percorreram mil milhas, mais ou menos 1.609 km.,
sendo o equivalente à distância de ida e volta de Porto Alegre
a Curitiba, seguindo o mesmo percurso.

O primeiro motorista tinha a missão de chegar ao final
do trajeto o mais rápido possível.

O segundo por outro lado foi ordenado a seguir o fluxo
normal de veículos no mesmo ritmo correndo o mínimo de risco.

Os resultados desta experiência nos levam a pensar
seriamente na velocidade exagerada.

O primeiro motorista dirigiu durante 20 horas e 12
minutos. Ultrapassou 2.004 veículos. Foi ultrapassado 13 vezes

e teve de frear 1.339 vezes.
'

O segundo motorista dirigiu durante 20 horas e 43
minutos. Ultrapassou 640 veículos. Foi ultrapassado 142 vezes

e teve de frear 652 vezes.

Podemos observar que o primeiro motorista correu três
vezes mais risco que o segundo e ganhou apenas 31 minutos,
ou seja, 3% do tempo. Isso sem contar o desgaste do veículo,
maior consumo de combustível e outros.

Portanto, quando formos viajar, deveremos pensar um

pouco nos dados acima e nos conscientizarmos que não

compensa arriscar as nossas vidas e de outras pessoas para
ganharmos alguns minutos.

Fonte: "Jornal Diário Catarinense" do dia 17/2/98. '

Elaboradopor:Anderson Bork, AnônioMarcos Vargas,
Márcio Broch e Mauro José Deretti, alunos da 9afase de

Administração.
Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff.
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* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

Rua Presidente Epitmlo Pessoa, 1155
(próx. ao Kohibach) JoragJÓdo Sul - SC

Do maternal ao Terceirão,
,
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EMF
Manutenção e Comércio

-Esab - White Martins
• Bambozzi • Lyncon
- Cebora (sumig)

Assistência técnica em

máquina de solda

RuaEiwinoMenegotti, 10
FoneoFru: (047) 372-3802
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Como administrar o estresse é tema
de palestra com Prof. Hermógenes
Palestrante é filósofo, educador e terapêuta; autor de "Yoga para Nervosos"

interior e estar distante do al
cance demuitas enfermidades.

Palestrante
José Hermógenes de

Andrade é filósofo, educadore
terapeuta. PloneíroemMedici
naHolístlca. Criador dos méto
dos "Yoga para Nervosos",
"Treinamento Antídístresse" e
"Yogaterápico" que leva seu

nome "Doctor ofYoga Therapy
(World Development
Parlíament), Medalha d'Onore
no IX Congresso Internacional
de Parapsicologia, Psícotröníea
e Psiquiatria(Milão, 77),Meda
lha de Integração Nacional de
Ciências de Saúde - Oflcial da
Ordem do Mérito da Open
International University for
Complementaries Medicines
(UNlMEC).

Há 36 anos, pioneiramen
te, através de aulas práticas em
sua Academia de Yoga, no Rio,

Sintonize com o seu anjo
o1ntiLiceu da Vula YF rea- anjo. Este processo inclui 5 ete- angelical, aprender a conversar

liza dia 1-1 demaio, o curso "Sin- pes além de exercícios, medita- com os seusanjos epedir-/hes ori
tonize com seu Anjo". Composto ções e visualizaçõesparaficar em emação em questões imporlanJes
de -Ihoras de dluação, a aula tem sintonia com o campo de energia ou do seu dia-a-dia.
dois horários: 13h30min às
'17h30min e 18h30min às
22h30min. Eliane Martines é a

O Intl-Líceu da Vida está
divulgandoapalestra '�drninis
trando o Estresse", com o Prof.
Hermógenes. O evento aconte
ce no dia 26/05/98, às 19h30mln,
na sala de Reuniões do Sindi
cato dos Trabalhadores nas In
dústrías do Vestuário, à rua

Francisco Fischer, n? 60.

Objetivo
O estresse está maltratan

do milhões de seres humanos.
É díflcil encontrar alguém que
não esteja sofrendo alguma
consequência de estresse mal
administrado.

A adrní nlstração do
estresse evita que o estresse, que
é uma reação sadia da vida, se
transforme em padecimentos e
em doenças das maís variadas.

Admlnístrar o estresse é
uma arma quevocê vai ter para
assegurar urna saúdemais per
feita, desfrutarde paz e alegria

ministranJe.
Os interessados podem se

inscrever no 1mi - Liceu da Vitia.
O valor éR$ 40,00.

O curso oferece oprocesso
para voei sesintonizar com o seu

através de cursos e workshops,
conferências, livrose gravações,
o Prof. Hermögenes vem aju
dando a um número incontável
de pessoas a, por sl mesmas, sem
recursos tecnológicos (medica
mentos, equipamentos eletrôni
cos soflsticados) administrar
suas próprias vidas, a flm de
evitar que o estresse, sempre
presente, chegue a se transfor
mar em distresse, isto é, sofri
mentos e doenças.

O evento tem apolo da

Agerned Saúde e HSBC
Bamerindus Seguros S/A.

P"lcQ',1. "J'.dmflllsflalldo o EsTtcsse"

e�_I(:st���� .ios» Honnoqc.v:: de.A1 Id,.adc
9,11;1 0;:1 26 ao nuuo ao 1998

t1or,10_Q.: 19/130mll1

!-oc.u� S:r,drCdro ao : TrnÖ,lihda:)1 f:-; nti:

InduS{lldS du \j'-�S{Ud{/U - J(iLiÇJUd (/1) �;u!

1!!��!.�Ç9!� lnt: L!·-J·(j {04 (d/i-1 � ;11

�1_!_ºL.s!:�_I12._�..:22_: RS 25,00 {-'VI pr. :"'... 0:/

APf\ESENTJ',,::ilO ur"';A
VAGJ'.SWilITJ'.DJ'.S

aulas de
YOGA
Às Stgundas, terças, quartas e quintas tfl:ew�" VftJAYf

Livros que merecem ser lidos:

Título: A filha do herói - Autor: Maureen Murdock
"A filha do herói é a mulher que idealiza o pai, tendo com ele uma relação

de quase idolatria. Ocorre um distanciamento da mãe, tomando a

mulher muito mais facilmente inserida no mundo masculino".

Título: Música, cérebro e ê�tase - Autor: Robert Jourdain
"Para o leigo, é difícil responder a certas perguntas. Difícil imaginar a
química misteriosa que expliquem o faScínio que a música exerce

sobre o ser humano. O livro é um convite a todos os apaixonados
pela música".

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro
Jaraguá do sor- SC

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

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

r
_

-. •..__,_,J

Prof. Hermógenes vem ajudandomuitaspessoasa adminiBtmrsuas ,

vidas por simesmas e sem recursos tecnológicos oumedicamentos

I �;';onize com seu Anjo .�-

Com Eliane Martinez
l*«HMVlI>4" .

•

m-lf41 14 de maio no Inti

IRENE ZELAK
Parapsicóloga (desenvolve trabalho com·

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

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

e lares, complementando a

harmonização. com plantas e Dores •

• Objetivo: reorganização do sistema de

energia humana (limpeza dos chakras e aura).•
Auxüio à cura de depressões. estresse.

fobias. pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares. etc .

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaraguã do Sul
mensalmente no Centro

.

INTI·L1ceu da VldaYF· Tel.: 372-1141

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 1 de maio de 1998

Luciano Schwalbe mostra orgulhoso as belas amigas, Ana Lucia
Pedri, Sandra Viero e Adriana Grimm

PARAPENTE_
r::iF Se São Pedro colaborar,
Jaraguá do Sul estará

sediando hoje (1), sábado (2)
e domingo (3), a primeira
etapa do Campeonato
Catarinense de Parapente,
categoria cross country. Na

inscrição dos pilotos, o
JaraguáClube de Vôo Livre,
responsável pela realização
do evento, estará solicitando
a entrega de um quilo de
alimento não perecível, que
será destinado às pessoas
carentes do Nordeste.
Dezenas de participantes das
mais variadas regiões do
Estado já confirmaram

presença. Apreciadores da
beleza deste esporte tem um

bom motivo para subir o
Morro das Antenas neste

fmal de semana. Lembrando

sempre que a preservação da
natureza é uma obrigação de
todos.

CENTERRSOM
-

CD's - DISCOS - FITAS

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

NOTRE DAME
r::iF Sobrou criatividade na

terceira edição da Festa

Brega, realizada no último
'sábado (25), na Notre
Dame. Garotos e garotas
deixaram de lado as últimas
tendências damoda para dar

espaço à breguice. Durante
a noitada, o bom humor

prevaleceu. Neste sábado

(2), a Notre estará abrindo
normalmente.

EXPECTATIVA
r::iF Lojistas do ramo de

confecções começam a

torcer os dedos.
Abastecidos com diversos
modelos da coleção
inverno, não querem nem

lembrar no que aconteceu

em 1997, quando O calor
tomou conta da estação
mais fria do ano.

Apostaram mais uma vez

na queda da temperatura.

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE
371-5309

De preferência que venha
nas próximas semanas

para que possam vender
suas mercadorias o -mais

rápido possível - com isso
terão capital para novos

investimentos. Alguns
meteorologistas já estão
divulgando que este será
um dos mais rigorosos
invernos dos últimos

tempos. Engraçado, todo
ano falam a mesma coisa.

COL.,MSIA
r::iF Em ritmo de sucesso

absoluto de público e

animação, a Columbia
Danceteria colocou ontem

(30) novamente pra funcionar
o seu moderno sistema de

som, luz e imagem. Repete a
dose nesta sexta-feira (1) e
sábado (2). A nova opção
noturna da cidade promete
algumas novidades para
breve.

MPS-
(jJ"'" A música popular
brasileira estará muito
bem representada neste

domingo (3), a partir das
18 horas, na Praça
Ângelo Piazera, quando
lá estará o mUSICO

pernambucano Toninho
Oliveira e Banda,
composta porAndré (sax
e gaita), Jeferson (baixo)
e Amarildo (bateria). No
repertório, algumas das
belas canções de nomes

consagrados da nossa

música, como Milton

Nascimento, Djavan,
João Bosco, Chico César,
entre outros. A reali

zação é da Secretaria

Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer.

FESTA
_

NACIONAL DO
PINHÃO

(jJ"'" O amigo de longa data,
Jurandir Siqueira, o Juba,
profissional da comunicação
queatuanaRegiãodo Planalto
Serrano e que por alguns anos
residiu em Jaraguá do Sul,
presenteia a coluna mais uma
vez com a programação
completadaXFestaNacionai
do Pinhão, que este ano

acontecerá de 5 a 14 de junho,
em Lages. Principais atrações
musicais do evento: Alceu

Valença (dia 5), Lulu Santos

(6), Renato Teixeira (7),
Banda Eva (10), Só Pra

Contrariar (11), Daniel (12),
OsParalamasdoSucesso (13)
eEliana (14). Durante a festa,
entre os dias 5, 6 e 7, estará

DEDICATÓRIA
André C. de Amorim

"Desejo a você toda a felicidade do mundo e que tenha grande
sucesso em sua vida. E mais, quero agradecer por todos os

momentos felizes que passamosjuntos. Feliz aniversário!
De quem o ama demais ..." Fabiane Mazzini

André C. de Amorim; uma das feras do futsal
jaraguaense, comemorou idade nova na

última quarta-feira (29)

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para mais dois anos
no visual, Tempra
boa opção

Vale a pena comprar um carro

que daqui a um ano, ou no

máximo dois, estará fadado a

sair de linha? Se você acha que
sim, então considere o Tempra.
O carro, que passou por
alterações estéticas, estará
disponível com motor de oito

.

ou dezesseis válvulas e com os

mesmos preços das versões
anteriores, que variam de R$ 24.000 a R$
28.000. O Tempra Style Turbo deixa de ser

fabricado, para não atropelar as vendas do
Marea.
A estratégia será vender o sedã numa faixa

de preço inferior a R$ 30.000, deixando o

Marea acima desse patamar.
Seria mais ou menos o que aconteceu com

o Monza e o Vectra e o que ocorre com o

Uno e o Palio, que concorrem no mesmo

segmento. A Fiat só diz que o Tempra terá
versão 99.

Mudanças
As mudanças mais visíveis foram em

relação aos novos pára-choques, inspirados
nos do Palio, maís limpos e

'arredondados, que têm a

mesma cor da carroceria. Eles
ficam mais salientes, e o da
frente incorpora a nova grade
dianteira. As maçanetas passam
a ser embutidas e também tem a

mesma cor da carroceria. Outras

pequenas mudanças ficam por
,

conta do rádio, escapamento e

do painel, que só passou a ter

um fundo azul no lugar do
preto.
Fonte: Quatro Rodas e Folha de S. Paulo

o novo

pára-
.........;.;.;;a;a choques,

que
encobriu a

ponto do
escapamento

:NOVIDADES
m -------------

Novo Astra em

breve nas ruas
1'4

m As primeiras unidades piloto nacionais

: do novo Astra (que são usadas para
m avaliar o tempo de produção e a
m

1'4 qualidade final do produto, entre outras
m coisas) estão a caminho dos testes, na
m

m pista da empresa em lndaiatuba (S�). Na
: Europa, onde o modelo começou a ser

1'4 vendido no mês passado, existem oito
%

m opções de motor, que vão do 1.4 ao 2.0

: 16V, incluindo duas versões turbodiesel.
m No Brasil, porém, a probabilidade maior
%

WI é de que o carro seja equipado com o

: mesmo 2.0 de quatro cilindros e oito
% válvulas do Vectra (que aparecia na
m

@ antiga versão), pois o motor 1.8 parou de

: ser produzido.
@ Outra novidade da GM é que a van
%

1'1 Zafira, apresentada no salão de Genebra,
:: poderá ser montada no Brasil, uma vez

m que utiliza a plataforma do novo Astra.
m

w

111

m

m

m

1'4

1'4
As novas

maçanetas
embutidas
facilitam a

entrada dos
passageiros

o novo pára-choques dianteiro, incorpora a grade

m

1'4

!Iii

m

1'4

!Iii

m

1'4

!Iii A versão do Astro que já está em

: produção no Brasil
!Iii

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

: Experiência nacional

: para o Vectra hatch

: Não é oficial, mas a família Vectra pode
m ganhar um novo integrante: a versão

: hatchback. É que a linha de produção
: está sendo preparada para uma

% modificação na traseira do carro. Assim,
: como o modelo foi flagrado em testes no

: Brasil, tudo indica que essa deverá ser a
!Iii nova versão.

;1l8_eDtClls
_ 5564 == (30/60/90/120/1

Rua Barão do Rio Branco - Centro

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. [Po@[fdIb71@
371-9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho (km
Titan vermelha (km
oonon branco 95
Blaser verde. 96
Saara vermelha 96
Tempra Stile azul 95
Tipo completo bordô 95
GoI Plus prata 95
Tipo completo bordô 95
GoI1(XX) branco 95
Pampa branco 94-
Tempra 16V completo cinza 94-
Sephia completo bordô 94-
Logus prato 94-
UnoELX àzul 94-
Escort Hobby vermelho 94-

I

Voyage cinza 93
Versailles azul 92
Omega completo bordô 93
Kadet verde 92
Kadet .cinza 93
Versales 4 portas prata 92
GoICL branco 92
Pampa preta 92
PrêmioCSL bordô 91
Prêmio vermelho 88
Belina prata 89
PrêmioCSL prata 89
Escort guia finan. bordô 88
Opala azul 88
Chevette /

prata 88
EscortL azul 88
CB450Tr azul 'irl
Fiorino verde 'irl
DelReyGL azul 'irl
Parati bege 86
Uno branco 85
Escort azul 84
Fusca CInza 83

Rua ... <>i ...._i ..e ....º 3573
F€» ....e (047) 37"-9822

"'ARAGUA. DO SUL - SC:

i,

I
I'

1

FIAT FORD

Vendo UnoMille Brio, 91,
por R$ 5.900. Tratar fone
371-8914.

Vendo Belina 1.8, 90,
gas., por R$ 6.500,.
Tratar na rua Cristina
Adriana Pereira, 901,
Jardim S. Luis.

.

Vendo Fiorinofurgão, 93,
branco, por R$ 3.800 +

15x R$ 267,. Tratar fone
371-0255.

Vendo Pampa 1.8 GL,
94, gas., em bom estado,
por R$ 6.200, + 5x R$
300,. Tratar fone 372-
0357.

Vendo Tipo 95, 4 p.,
completo. Financiado R$
300, mensais. Aceito carro
demenorvalor ou material
de constr. no negócio. Tratar
fone 372-061 2 cl Alido
após 14 hs.

Vendo EseortGL, 88, por
R$ 4.5'00, ou troco.
Tratar ,fone 373-0914,
ramal31.

Vendo Corcel II, 79,
azul, cl 4 pneus novos,

por R$ 1.500,. Tratar
fone 372-1028.

Vendo F-4000, 80,
motor MWM, cl baú e

frete fixo. Tratar fone
373-0912 recado pl
Luiz.

CHEVROLET

Vendo Chevette, 84,
único dono, por R$
3.500,. Tratar fone 372-
2595.

VendoOpala, 81, verde,
por R$ 2.100,. Tratar
fone 975-2382 ou 973-
8984.

Vendo Chevette SE, 87.
Tratar na Cohab, Rau,
rUa João da Cruz e

Souza, 96, cl sr. João.

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

.

Espedalizada em para-hrisa ... coladox, com garantia de H'd:II;ÚO.

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

Fone: (047) 975-2980

R$ 2.500,. Tratar fone
973-5505.

Vendo Monza hatch, 82,
ou troco por moto Honda
acima do ano 90. Tratar
fone 371-7810 cl
Odilon.

Vendo Kadett SL, 93,
único dono, gas., por R$
9.000,. Tratar fone 371-
4665.

Vendo Kadett SL, 93,
gas., par R$ 9.500,
aceito carro menorvalor.
Tratar fone 373-0489.

Vendo Monza Barcelona
2.0, 92, gas., 4p. Tratar

Vendo Chevette 85, gas., fone 376-0814.
por R$ 3.400,. Tratar
fone 975-0287. Vendo D-20, 94, verde,

cl dir. hid., ar cond.,
Vendo Chevette, 80, por Turbo, em exe. estado,

por R$ 24.000,. Tratar
fone 372-4045.

Vendo S-l 0,97, branca.
Tratar fone 973-9385.

. VOLKSWAGEN

Vendo Fusca 1 500,
bege, ótimo estado, por
R$ 2.200,. Tratar cl
Giovani, fone 973-5090
ou 372-4045.

Vendo Logus 1 .8, GL,
94, gas. Tratar fone 973-

CiIOM\010S
PEÇas EACESSDBIIS

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

2 - VEíCULOS ClfiD.nnlfi.nfi D.fi:IIfi JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MAIO DE 1998
••••••••••••••••••••••••••••.••••••• • •••••••••••••••••••••••• -f•••••f� �.,§_t.*_.%_.t�·····························································

Vendo' Verono LX, 90,
dourado, por R$ 4.500,
+ 17x R$ 245,00. Tratar
fone 975-0225.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�����1M(,�..c/.UAC;���'·
Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jar

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

Jaraguá do Sul - SC

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 1998

VENDAS
CASAS

101 - Casa no centro, num terreno de 1.083m2 - R$ 120.000,00
102 - Casa com 270m2, num terreno de 1.465m2 - Centro
103-Casac/2OOm2,1 suíte+3quartos+dep.empreg.completo+1 banheiro
bwc social, com chunasqueira com bwc, na Rua José Emmendoerfer,
104 - Casa com 580m2, num terreno de 2.698m2 - Ilha da Figueira
105 - Casa em alvenaria - 2 pavimentos c/368m2 - 3 suítes + 2
banheiros + churrasqueira c/lavabo, ótima localização com frente
para duas ruas próximo ao Hospital Jaraguá, ideal p/ clínica
com área anexa de 516m2, com galpão de 270m2 - R$ 240.000,00
106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - R$ 45.000,00
- Estrada Rio da Luz
107 - Casa com ótima localização por R$ 65.000,00 no centro
108 - Casa em alvenaria no Bairro Chico de Paulo - R$ 60.000,00
109 - Casa em alvenaria próximo Colégio Giardini Lenzi - R$ 80.000,00.
110- Casa em alvenaria c/220m2 - na Rua Campo Alegre - R$ 60.000,00
111 - Casa em Guaramirim - R$ 42.500,00 - negociável.

.

112 - Casa de madeira num terreno de 450m2 Estrada Nova - R$ 13.000,00
.

113 - Casa de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - todo

murado e arborizado num lugarbastante privilegiado no Centro
114 - Casa de alvenari8na Av. Barão doRio Branco servindo atécomo ponto comercial
115 - Casa em alvenaria com 260m2, 5 dorm. nUm terreno de 1.541 m2 em Schroeder.
116 - Casas em construção no ltapocuzinho - R$1 0.000,00 de entrada + 14x de R$
130,00

APARTAMENTOS
Estudantes! Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba

201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$75.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. Balneário Camboriú com t95m2 - tipo duplex - semi mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 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 suíte + 2 quartos = 60X R$ 781,01
Apto. 2 quartos = 60X R$ 587,15

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquardt c/ quase 2.000m2 - R$ 14.000,00
302 - Área em tomo de 1.ooom2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bemardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/1.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m2 - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, c/ água, 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 cl um sobrado antigo
309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$13.000,00 entr.+15x de R$329,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m2, pröx. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.ooo,OO ent. +36x de
R$250,00
312 � Lote no Jardim Guilherme - R$10.500,00 - negociável
313 - Chácara em Schroeder, ótimo local para uma recreativa
314- Terreno c/ 688m2. BR-280 - na frente das Malhas Fruet- Guaramirim
315 - Chácara no 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 c/1.300.ooom2 - R$320.ooo,00 c/casa, lagoà, gado, etc.
318 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
319 - Terreno, Nereu Ramos, próx Escola c/1.375m2 - R$20.000,00
320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wollgang Weege - R$ 20.000,00

NO anúncio de Classificados de Imóveis do
dia 24 de abril de 1998. O Jornal CORREIO
DO POVO divulgou por erro na digitação, o
telefone 371-1407 como sendo da venda de
um apartamento com 44m2 por R$ 7.000,00 +

20 vezes de R$ 94,00.
Na verdade o telefone é 371-3407.II

I:

Pedimos desculpas pelo trastorno ao

proprietário do telefone 371-1407.

Vende-se ou

troca-se uma

casa em Ubatuba de

195m2, à 200m da

praia, por um
apartamento ou casa

em Jaraguá do Sul,
Contato pelo

telefone: 984-1874 ou

979-0030.

Alugo galpão 750m2

próximo ao Shopping
Club. Tratar: 371-
3394 falar com

Marise.

Troca-se uma mini
chácara na RuaÁguas

Claras na ilha da

Figueira, com terreno de
945m2 e casa de alvenaria

de 135m� cancha de

bocha, mesas concretadas
epalmiteiros, no valor de

.

R$ 36.000,00por casa
de menor valor e pede
R$ 4.000,00 volta.
Tratar na Ferj com

Pedrinho na parte da
manhã até 11 horas.
Aceta-se carro no

negócio.

COIVIPRA.. - VENDE
ALUGA.. - A..DIVIINISTRA..

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

CASAS
Ref. 1197" Sobrado alven. cl 314;56m2 - Rua Egídio Busarelo - Uo. Papp - Barra cl 1 suíte + 3 quartos, sala
jardim, piscina, salão de festas - Permuta cl casa menor - R$ 125.000,00.
Ref. 1291" Casa alvenaria com 270m2 terreno alto com 20.000m2 - 01 suíte + 2 dorm. Bairro AmizaBe.
- R$ 125.000,00
Ret. 1302 - Casa de alvenaria, cl 190m2 com dep. da empregada + BWC e churrsqueira - Bairro Amizade - 01
suíte + 02 dorm. R$ 28.000,00 + financiamento.
Ret. 1305 - Casa alv. com 70m2 + terreno com 455,88m2 Amizade - R$ 16.000,00
Ref. 1315 - Casa de alvenaria com 150m2, Rua Jacob Gessar, 209, UO. Champgnat - 03 dormitórios,
R$ 53.000,00
Ref. 1318" Casa com 170m2, 2 dormitórios, 1 suíte, toda murada, churrsqueira, BWC hidro, Início Jguá
Esquerdo, R$ 73.000,00 (negociável)

.

Ref. 1319 - Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada, piscina, jardim, portão eletrônico,
R$ 130.000,00 (parcela)
Ref. 1323 - Casa alv. cl 90m2 - com 3 dorm. terreno com 364m2 - Rua Afonso Bartei, 28 - Vila
Baependi - R$ 47.000,00.

.

Ret. 1328 - Casa de alvenaria com 130m2 - Rua Henrique Marquardt, 190 - 3 dorm. + 2 bwc - R$ 60.000,00
Ret. 1330 - Casa alv. com 151 m2, 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, 9 lagoas, 2
casas de madeira - R$ 130.000,00 (negociável) com 152.000m2•

TERRENOS
-Ret. 2132 - Terreno cl 605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,00 (parcela)
Ref. 2149 " Terreno cl 318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho pronto + fundamento e

planta aprovada, luz e água instalado - R$ 11.000,00 (quitado)
Ref. 2161" Terreno com 1.575m2 - Ilha da Figueira, localização aprovada para Posto de Gasolina
R$ 120.000,00
Ret. 2164 - Terreno com 374,93m2 - Lot. Champagnat, Rua Irmão Leão Magno - Lote 129 - R$ 24.000,00.

APARTAMENTOS
Ref. 4076 ". Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, sacada com churrasqueira, garagem, (novo), Rua
Antonio Carlos Ferreira, Centro, R$ 48.000,00 (parcela)
Ref. 4083 - Ed. Andréa, Rua Emma Ziemann, 68, com 112m2 01 suíte + 2 dormitórios, R$ 45.000,00
Ref. 4079" Ed. Itália cl 240,00m2 - cobertura, 1 suíte + 2 dorm., móveis imbutidos, dep. empregada,
sacada ampla, hidro, piso Portinari, acabamento padrão classe A - centro - R$ 145.000,00 (60%
entrada e sido parcelado).
Ref. 4085 - Ed. Jaraguá, Rua Epitácio Pessoa, 45 - 62 andar - 2 dormitórios - R$ 45.000,00

REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

- Próx. Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo
Grimm - R$30.000,00
323 - Lote no Champanha!
324 - Terreno Rua Pedreira - Comercial ou Residencial- R$9.000,00
326 - Lote na Ilha da Figueira com 1.062,1 Om2 com 2 casas R$ - R$
45.000,00
327 - 328 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado
de alvenaria
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio
Stein, aceita casa no negócio

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

PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - Casa bem localizada de esquina, com estacionamento, ótimo
ponto comercial, ideal para escritório ou para clinica.
402 - Casa de alvenaria com 3 dormitórios com churrasqueiras,
garagem, etc., nas proximidades da escola Giardini Lenzi
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
404 - Apartamentos com 3 e 2 dormitórios e salas comerciais no calçadão
405 - Quitinetes toda murada, rua Pre!. José Bauer, próx.
Faculdade - R$ 145,00
407 - Sala comI. cl 45m2 - Rua preso Juscelino, Edn: Ana Isabel, centro,
408 - Sala comI. c/ 100m2, pröx. Hospital Jaraguá na Rua JorgeCzemiewicz
409 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
410 - Sala comercial com 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoroda Fonseca
411 - .Apartamento Ed. Florença frente para o calçadão com 2 dormitórios +
dep. empregada, sacada, garagem.
412 - Aptos. com 2 dorm. - R: Venâncio da Silva Porto - Próximo da Weg I
413 - Sala comercial Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
414 - Apartamento com 2 dorm. - Entrada Hospital São José
415 - Sala com. com 45m2 - Centro
O sonho da casa própria para 49 famílias está prestes

a se realizar, seja uma delas!
Apartamentos de 2 quartos, com 96m2 mas

proximidades d Ferj, no "Conjunto Residencial
Imigrantes".

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

3S0,OO/mês.
Use o seu FGTS nesta aquisição.
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Fone:(047)371-21�7
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

Vende-se compressor,

prensa esmeril e

aparelho de solda.

Tratar com Cláudio na

SOS Motos, Rua
loinville defronte a

Arweg.

Vende-se máquina de
costura Singer zig-zagpo

R$150,OO -

Tratar 372-1970.

VGA, monocromáticopor
R$ 500,00 -

Tratar 973-3293.

Vende-se ar condicionado
10.000 btusR$ 550,00 -

Consul, em 2x. - 975-1364

Vende-se computador 486
DX266 com monitor

IMÓVEIS LTDA.
,

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
C6d. 601 - Casa alv. cem 2 quartes, R. Exp. Cabe Harry Hadlich • R$ 400,00
Cad. 602- Casa de alvenaria, cem suíte, 2 quartes, dep. empregada, cem telefene. R$ 1.500,00. Central
C6d. 605 - Casa mista c/2 quartes, central, R$ 300,00
C6d. 609 • Casa mista cem 3 quartos- R. Erwine Menegetti • R$ 290
C6d. 610 - Casa de madeira cem 3 quartes Rua Bertha Weege • Bara do Rio. Cerro- R$ 300,00
C6d. 611 - Casa de madeira cem 3 quartos - Rua Exp. Cabe Harry Hadlich . fundos- R$ 295,00
C6d. 612- Casade madeira cem 3 quartes· r. Piçarras (lateral da Exp. Antônio. C.Ferreira)· r$ 300,00
Cód. 614 - Casa de alvenaria cem 300m2, suíte, 2 quartes, dep. empregada, Rua Jeãe Planischeck· R$ 1.200,00
C6d. 630 - Apto, cem 2 quartes, garagem, Ed. Henduras . Rua Guilherme Weege • ao. lade Centre Médico. . R$ 330,00
C6d. 631 • Apto, cem 1 quarte, garagem, fundes Weg II . R$ 230,00
C6d. 635 - Quitinete no Ed. Màrquardt- entre R$ 160,00 e R$ 210,00 cenferme tamanho. do quitinete.
C6d. 637 - Apto, c/2 quartes,Ed. Papp- Barra do Rio. Cerro (ao. lade Peste Km 7) . R$ 290,00
C6d. 639- Apto. c/ suíte+ 2 quartos - Rua Reineide nau- R$ 800,00
C6d. 641 . Apto. cem 2 quartes· Ed. Jaraguá . R$ 280,00
Cód. 642 . Apto, c/ 3 quartes, 2 bwc's, . Rua CeI. Precópie Gemes de Oüvelra- Centre. R$ 500,00 cl luz e água incluídes
C6d. 660- Sala cemi. 30m2• R. Reineide nau- Center Feca • COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO· R$ 400,00
C6d.661 • Sala ceml. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro . próx. Servetãe . R$ 900,00
C6d. 670 - Sala cernI. cem 37m2• Rua Reineide Hau- R$ 220,00
Ct;ld. 673 . Sala ceml. 40m2• Av. Getúlio. Varqas - em frente Assoclaçäo Cemercial. . R$ 350,00
C6d. 674- Sala ceml. térreas, nevas 38m2, na Rua Erwine Menegetti, próximo. a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
C6d.683 • 2 salas cemls cl bwc (3 ambientes), sala própria pl censultórie médico. ou dentário. • Ed. Miner • Em frente antiga
Prefeitura· R$ 350,00
C6d. 695- Galpão. cl 1000m2 cl 2 pises· R. Henrique Geifert. R$ 2.000,00

VENDA
C6d. 114 - Casa em censtruçãe cem 291m2, suíte cem clesed, 3 quartos, bwc, sala cem sacada, cezinha, área de serviço,
garagem para carros, R.Jerge Lacerda- Centre permuta cem imóvel de mener valer.
C6d. 158- Casa alv. cem 161 m2 • NOVA· su íte, 2 quartes, garagem, 2 carres, R. Jesé Papp' Res. Jeaquim Girella • Barra de Rio.
Cerro- R$ 87.500,00.
C6d. 300- Terreno. no Res. Jeaquim Glrolta- R$ 14.500,00.
C6d. 367- Terreno cem 656,60m2 • Rua Jesé Krause- Vila Nova- Á$ 40.000,00.
C6d. 356- Terreno. cem 1.326m2 na Rua Jerge Lacerda- Centro.
C6d. 214- Apto, cem suite, 2 quartos- Ed. Schiechet (ao. lade Super Angeleni) . R$ 30.000,00 + financiamento
C6d. 266 . Apto, central cem 3 quartes, garagem· R$ 53.000,00
C6d. 280 • Apto. cem 2 quartos, garagem· Ed. Caetano. Chiedini • R$ 45.000,00

OFERTA DO MÊS
- Casamista com 60m2, terreno com

,338m2 (com espaçopara casamaior

emfrente).
Loteamento do Luca - 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.
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1 • Terreno. c/ 2.250,00 m2, Leteamente Hanemann, na Barra- R$ 50.000,00

1 2- Terreno. cl 1.820,00m2 (52x35), Rua: Vergilie Rubir:Ji, na Barra- R$ 45.000,00
3- Terreno. Let. Oure Verde, após a Malwee· 20% de entrada e salde em até

1 sox = Tetal • R$12.000,00 ,

4- Terreno. no. Residenciallmperader, RuaJeãeJ. Ayroso- R$8.000,00 entrada +30

1
xde R$ 233,33- Tetal R$ 15.000,00
5- Terreno. no Residencial Miranda, Rua BerthaWeege, . á partirde R$ 6.000,00 à vista

1
6- Terreno. cl 3.632,00m2, Rua Feliciano. Bertelini, atrás do mercado. Breithaupt
da Barra· R$ 120.000,00
7- Terreno. c/ 160.000,00m2, Tifa da Alma, Rio. Cerre II· R$ 70.000,00

1 8- Sitie cem 80.000,00m2 edificado. cem casa de madeira com 150m2, em bem estado.

galpão. de alvenaria cem 120m2 cem instalações para gado. leiteiro., perces, antena

1
parabólica, telenfene rural, 2vacas, triturader, reçadeira, galinheiro., pulverizader, água
natural, 3 lagoas, árveres frutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio. da Luz, 6km da

1
Barra- R$ 55.000,00

1 • Casa de alvenaria c/154m2• 4 quartes, garagem· Rua Francisco. Hr;uschka • R$

1 35.000,00(parcelade)
2 • Casa de alvenaria cem 250m2, 4 quartes, 2 banheeires garagem para 3 carres,

1 telefene, terreno. cem 720m2 Rua 25 de julho. • Vila Nova- R$ 90.000,00
'

3 . Casa de alvenaria com 140m2, 2 banheiros, teda murada, churrasqueira, garagem

1
para 2 carros, Rua 25 Julho. • Vila Neva, . R$ 60.000,00

Lo<:>C::.A.ç.A.<:>
11 . Sala cemercial cl 150,00m2, Rua Paster Albert Scheider, perto. Bem

Preço, na Barra- R$ 600,00

1 2- Sala cemercial cl 50,00, Rua Angele Hublnl, 1256- ao. lade da Igreja da
Barra- R$ 270,00

1 3- Sala comercial c/ 72,00m2 Rua Paster Albert Schneider, na Barra- R$ 250,00
4- Sala cemercial cem 36m2, Rua Angele Rubini, 972 • R$ 270,00
5- Sala cornerclalcorn 30m2, Rua Angeló Rubini, 309 • R$ 150,00

1 6- Sala cemercial cem apreximadamente 15 m2, Rua Angele Rubini, 518 • R$ 100,00
7 . Galpão. em alvenaria cem 450m2 + 75m2 de escritório. na aarra- R$ 1.200,00

1 8- Galpão. em a1\lenaria cem 110m2 Leteamente Dure Verde- R# 300,00
9 • Apartamento. cem 2 quartes, garagem, Rua Angele Rubini, 1197 • R$ 300,00

110. Apartamento. cem 2 quartes, demais dep. , Rua Paster Albert Schneider,
759 tundos - R$ 170,00
11 • Apartamento. cem 2 quartes, garagem, Rua Paster Albert Schneider,

11187. R$ 230,00
12- Apartamento. cem 2 quartes, garagem e demais dep. Rua: Paster Albert

1 Sehnetder- R$ 1187 • R$ 220,00
13- Apartamento. cem 2 carres e demais dependências· Leteamente Salier

I' na Barrs - R$ 250,00
14- Casa de alvenaria cem 4 quartes, 2 bwc, Rio. Cerre II . R$ 200,00
15- Casa de madeira cem 2 quartes e demais dep.• Rio. da Luz· R$ 150,00

116. Casa de madeira cem 3 quartes,'atrás de Breithaupt da Barra- R$ 330,00
17- Casa de madeira com 2 quartos- Rua Abramo. Pradi • R$ 150,00

118 • Casade madeira com 3 quertos- Rua Abramo. Pradi • R$ 200,00
19- Casa de alvenaria cem 3 quartes e demais dep., teda murada, Ilha da

1 Figueira· R$ 200,00
20- Casa de alvenaria com 2 quartes e demais dep. Rio. da Luz- R$ 180,00

FONE: (047) '372-2734
VENDE

TERRENOS

CASAS

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL 1 DE MAIO DE 1998 . ,.a,o,lli,Q'�':I',O"l).Ow-qOJ,�O, ������I.Ç�P.�?:.�............................................................ ·��:.:wjR�: �W�i:::l.�W%1:IHWt1�i.iWr···········

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n2 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153-371-6475
CRECI1762-J

Vende-se terreno de 375m2 Vende-se terreno de informações Bono

no Loteamento Juventus 13x30,próximo Zotto (loteamento
por Facuidade por Ouro Verde).

R$13.ooo,00. R$ 9.500,00.
Aceito carro. Tratar: 372-1492. Vende-se casa

Tratar: 371-5954 alvenaria em

Vende-se casa de Guaramirim, 78m2
Vende-se casa de madeira, alvenaria, semi- toda murada

.

terreno de esquina no acabada no Rio por R$ 15.000,00 ou

loteamento Ouro Vente, Molha por R$ troco por carro de

preço de ocasião, 8.000,00, aceita preferência Gol.
barbadal troca até R$ Tratar: 979-1804.

R$ 7.000,00motivo de 2.000,00. Tratar na
força maior. Contato: 983- 8a gruta, Vende-se casa na

7181 ou 376-2132. I" rua à direita, Vila Nova, em fase
3a casa, falar com de acabamento,

Vende-se terreno com Leodoró Maia. com 200m2,
I

meia-água no Bairro Boa duas garagens
Vzstapor Vende-se terreno no com saída para 2

R$ 500,00 + 20x de loteamento Ouro ruas, ótima

R$ 200,00 ou à combinar. Verde com casa localização. Aceita-
Tratar no BabyHaus com 63m2, Rua Orestes se terreno ou carro

Slvia. Tecila, lote 208, no negócio. Tratar
• I

telefone: 372-0612aceito carro no

Vende-se casa mobiliada negócio. Tratar após com Alido
de alvenaria, próximo a da Igreja 2° casa após 14 horas.

lagoa em Barra Velha, R$
·13.000,00 - Tratar: 372-

2810

VENDE:
CASAS

REF. on - com 3 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 39.500,00
REF. 084 - com 4 quartos + dep. NOVA BRASíLIA - R$ 65 mil

REF. 083 - com 4 quartos + dep. NOVA BRASÍLIA - R$ 85 mil

REF. 025 - com 2 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 24 mil

REF. 023 - com 2 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 27 mil

REF. 031 - com 4 quartos + dep. VILA LENZI - R$ 35 mil

REF. 043 - com 2 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 25 mil

REF. 059 - com 3 quartos + dep. SÃO LUÍS - R$ 23 mil

REF. 073 - com 3 quartos + dep. AMIZADE - R$ 21.500,00
REF. 078 - com 1 suíte + dep. VILA LALAU - R$ 95 mil.

REF. 076 - com 1 suíte + dep. BARRA - R$ 85 mil

CASAS DE MADEIRA
REF. 142 - com 2 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 18 mil

REF. 136 - com 3 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 16 mil

TERRENOS
REF. 130 com 382m2 VILA NOVA - R$ 16 mil

REF. 135 com 630m2 JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 9 mil

REF. 133 com 390m2 BARRA - R$ 9.500,00
LOCAÇÃO

CASA DE MADEIRA - com 2 quartos + dep. - R$ 200,00
SALA COML. com 75m2 Walter Marquardt - R$ 250,00

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

372-3090

NSENVende-se casa de 85m2
com terreno de
1.000m2por R$'

.

17.000,00. Tratar rua
da Tifa Schubert, 1725,

bairro Amizade.

"Use o nome o nome de sua empresa com Destaque
n

Adesivos Promocionais - Cartões de visita PVC.

Etiquetas· Sacolas pl Boutique
Placas Indicativas - Acrílico- PVC.

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

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vzcenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 n.a Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos + dependências em TrêsRios doNorte
,- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 ria. RuaReinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno ria.Rua Carlos Ferreira c/540m2
- Terreno riet Rua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no Lot. Divin6polis Ilha da Figueira c/397m2
- Terreno rtciRua PastorAlberto Schneider c/3080m2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lsot: Vzcenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara em Nereu Ramos 88margas c/casa de madeira, água e luz
- Chácara em TrêsRios do Norte c/23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara emRibeirão Cavalo c/8margas, água e luz
- 1 Chacara rto Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOCAÇAO
CASAS APARTAMENTOS

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

Mix. R. José Narloch, 1741 03 250,00 R. Leopoldo Manhke,85 apto. 202 - 203 03 335,00
)

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
A1v. R. Acre,34 03 (1 suíte) 480,00 R. Victor Rosemberg, s/no apto.04 03 400,00

A1v. 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

Mad. R. Pref. José Bauer, 315 - VIla Rau 03 250,00 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, ia, 311 45,00m2 335,00 '"

A1v.. R. João Franzner, frente casa 953 04 250,00 R. Leopoldo Meyer, s/no 104,00m2 450,00

Mix. R. Tarcisio de Oliveira Motta, 145 04 300,00
R. João J. Ayroso, 1189 60,00m2 300,00
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 48,00m2 220,00

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

Vende-se ou troca-se

casa de alvenaria de 7 x
IO com terreno de 15 x 45
na Rua Oswaldo Kanzler,
148 - Bairro Rio Hem em

Schroederpor R$
18.000,00 troco por

lanchonete ou por outra

casa em Jaraguá do Sul.

Vnede-se casa na Estrada
Nova de 100m2 e terreno de
600m2porR$ 20.000,00.

Tratar: 372-1999.

...,

1:1
.:

_

", Rua: Barão do Rio

� . PROCASA, Branco,296

� ,.
I MOB I ...I·Á R, rA. (emfrenteaBateriasSanson)

u
.. Fone: 372-0605

CASA ALVENARIA· CENTRO
REF. 111 - Área constnúda de 300m2, com terreno de 900m2, localizado à Rua Exp.
Antônio Carlos Ferreira OBS: Ótimo ponto comercial.
CASA ALV. I MAD. I JARAGUÁ ESQUERDO
Ref 106 - Casa de alv. 70m2 e outra com 88m2 - terreno com 660m2 - Rua Luiz

Gonzaga Ayroso - R$ 28.00:>,00
TERRENO/VILALALAU ,..(l

Ref.201 - Lote medindo (l4,7Ox43, área total de 632,10m2, localizado à Rua Irmão
Geraldino. Ótimo preço.
TERRENO I BARRA
Ref 101 - Lote mesdindo (24x33), área total de 792m2, localizado próximo à Soco

Botafogo - Valor: 49.00:>,00.
TERRENO I VILA LENZI
Ref. 213 - Lote medindo (15 x 28) - Rua Francisco Piermann - Próximo ao Material
de Constr. - R$ 15.00:>,00
APARTAMENTO IED. SCmOCHET
Ref 305 - 2 dorm, 1 suíte e demais dependências, área de 155m2, piscina e salão de
festas, vista para frente, localizado àRuaBarão doRio Branco - próximo aoAngeloni.
Valor: 25.00:> entrada + 78x de R$ 764,00 (Fmanc. CEF) - aceitamos Propostas.
APARTAMENTOIED. VILANOVA
Ref. 303 - 03 dorm, e dernias dep. área de 90m2, Rua Guilherme Wackerhagen -

Bairro Vila Nova. Valor; 15.00:>,00 entrada + R$ 504,00 por mês (finane.)

Vende-se 2 casas, 1
alvenaria de 120m2
com 2 terrenos, no

bairro São Luiz e uma

no bairro Ana Paula
IV. Tratar Rua José

Narloch, 1849
comNilmar Werner -

Aceito carro.

Vende-se casa de
madeira no Três Rios

do Norte por
R$ 12.000,00 aceito
carro. e vendo 2

geladeiras Consul por
R$ 150,00 cada.
Tratar: 372-3939.

Vende-se geladeira
Consul 280 lts. por
R$ 100,00, pia com

cuba de inox, por
R$ 70,00 e armário

por R$ 30,00, berço
colonial por R$ 70,00.

Tudo a combinar.
Tratar: pelo telefone:

975-2147.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

Se você quer VENDER ou ALUGAR,
procure uma destas

IMOBILIÁRIAS CADASTRADAS
na VENAL, que é uma central de
Imóveis: AChave, Marcatto,

Marimar, Interimôoeis, 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: 372-1034

973-5405

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMOBILIARIA LEIER LTDA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOrEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

ream tos Sui Gar. Bairro Endere o/Ponto Ref. Pre o R$ Informa ões Gerais
Sobrado 260 3 1 2 Baependi R. Bernardo Dornbusch,1678 150.000 Excelente ponto para clínica
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 152 2 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa' Alven. 115 3 1 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 120 3 1 Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio 32.000 Aceita troca
Casa Alven. 60 2 1 Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 70 3 1 Jguá Esquerdo Rua Olívia Pradi, 88 12.000 Assumir CEF (430,00 p/ mês)
Casa Alven. 85 3 1 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 Amizade Res. Amizade - l° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida

Apto. pronto 82 2 Amizade Res. Amizade - 1° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Pronto 150 3 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 1 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
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 21.000 Parcelado
Lote 702. 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemarm (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
LoteComl. 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 pl mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 30% entrada .. Saldo 36' x
Chácara 2827 22 x 130,0 Coru á Rua João Tosini - 1401 30.000 Casa antiga róximo centro

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

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

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

- 371-7542

,CELULAR 973-9089

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO1770-J

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
* A pto. na Rua Arnaldo Moreira Doleat, próximo a Americanas, em Joinville, com 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço, garagem,
com 85m2 fica cortinas, ar condicionado com churrasqueira coletiva, cancha de volei e playground - R$ 25.000,00 + 12 anos de R$
540,00 ou troca por imóvel em Jaraguá,
* Apto. no Edif. Maguilú, com 87,44 m2, 2 quartos, copa, coz., lavanderia, dep. com bwc, fica ar condicionado e as cortinas - R$
44.000,00 aceita terreno até R$ 15.000,00
* Apto. no Edif. Reitz Vila Lenzi, com 96m2, 3 quartos, 2 salas, sacada, bwc, lavabo, coz., lavanderia, garagem para 2 carros, - R$
45.000,00
* Apto. Edif. CrsitianoMonique, com 144m2, 2 quartos, bwc, sala de jantar, estar, coz., lavanderia, der. empregada - R$ 48.000,00 - nego

CASAS
* Casa próximo à Duas Rodas, com 3 quartos, sala, copa, coz., lavanderia, bwc, total da casa 89m2 terreno com 20/25 - 500m2 - R$
80.000,00 - nego
* Casa de alvo na Rua Alberto S. Dumont, Vila Lalau, com 2 pisos 1 suíte, 3 quartos, sala, sala de tv, lavanderia + 1 quarto, 2 áreas garagem
para 4 carros, total da casa, 390,OOm2 - R$ 90.000,00 - troca por imóvel de menor valor.
* Casa de alvo ao lado Dormitório Fabiano - Barra, com 5 quartos, 2 salas, lavanderia, garagem, murada, com 130m2 terreno com 20/20
- 400m2 - R$ 48.000,00 - troca por imóvel em Jaraguá do Sul.
* Casa próximo ao Sup. Alexandre na llha da Figueira com 3 quartos, sala, sala de estar, coz., bwc, bwc social, lavanderia, + 1 quarto
terreno com 21/33 - 693,00m2 - R$ 45.000,00 = nego
* 2 casas de alvenaria defronte a Weg II com 3 quartos e demais dep., terreno com 1.700m2 - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvo com 3 quartos, sala, coz., bwc, garagem, lavanderia, terreno com 28/41,50 - 1.162m2 - R$ 32.000,00 - nego
* Casa no Jaraguá Esquerdo, com casa 9x9 - 81,OOm2 terreno com 366,00m2 - R$ 20.000,00 - nego
* Casa no Rio Molha, com 1.200,00m2 terreno, casa de madeira com 3 quartos, demals dep. - R$ 10.000,00 + 12 parcelas de R$ 220,00

TERRENO
* Terreno com 18/26 - 468m2 próximoColégioGiardini Lenzi, com fundamento para casa de 2 pisos, com planta aprovadana PMJS +R$
4.000,00 tijolos,laje, cal, barras de ferro, água e luz instalada, - R$ 9.500 aceita carro.
* Terreno no lot. Lenke, próximo Mercado Brazão - R$ 8.500,00 - nego
* Terreno defronte a Igreja Nossa Senhora Aparecida com 15/30 - 450m2 - R$ 12.000,00 - nego
* Terreno no Jaraguá Equerdo na Rua Alvino Krause com 12/35 - 453,60 = R$ 15.000,00 - nego
* Terreno na Rua João Franzner com 366m2 - R$ 16.000,00 - nego
* Terreno defronte a Ciluma com 20/20 - 400m2 R$ 15.000,00 - nego

* Casa de alvenaria na Barra com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,
coz., lavanderia, churrasqueira, garagem, - R$ 65.000,00 - neg.
aceita terreno e carro. Acaba.mento de ótima qualidade - 2 pisos.

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

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

Hass, Lot. Juventus - R$ 65.000,00
- Casa de madeira em terreno de esquina com 555,8Om2, sito a Rua

Dona Antonia, próximo centro - R$ 27.000,00
- Casa alvo + sala comi. situado na Rua Joinville, 2963 - R$ 135.000,00
- Casa madeira em terreno de esquina com 555,8Om2 sito a Rua

Dona Antônia - próximo ao centro - R$ 27.000,00
- Casa de alvenaria com 120m2 situado na Rua João Wiest Jr. 1889,
- R$ 27.000,00 + 18 anos de R$ 460,00 mensais
- Apartamento Ed. Schiochet com suíte 2 dorm. sala, cozinha, bwc,
dep. empregada, garagem, terraço - R$ 90.000,00

- Terreno com 355m2 situado na Rua Arduino Pradi, Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.000,00

LOTES FINANCIADOS
Com área de 416m2, l,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

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166ml• garagem. móveis imbutidos. duas sacadas hidroma'ssagem � Edifício

I
Carvalho•• R$ 100,000,00 .

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de Crédito - RS

32.000.00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n0043 (22x RS 155.00)
+ RS 22.000.00
CASA DE ALV. com 350m' Rua cel. Procópio Gomes de Oliveira - RS 180.000.00

I
CASA DE ALV. com 98m' com casa de madeiràcom 88m' - Rua Goiás - Vila

LenZi'l
RS 60.000.00
CASA MISTA com 100m' - Rua Francisco Hruscka - São Luis - RS 21.000.00
CASA DE ALV. com com 180m' - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - RS

80.000.00

.
CASA MiSTA com 65m' Loteamento Ouro Verde - LOTE N" 86 (26x de R$ 195.00)
+ RS 12.000.00 -

CASA DE ALV. com 140m' Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - RS 9

mil) + RS 23.000.00

I
TERRENO com 80 mil ao lado da Ig�����nhora do Rosário 30% Plano o resto

Ié acídentado- RS 60.000.00 .

TERRENO
TERRENO de esquina com 960m'· Edificado com casa de alvenaria + 90m' Rua João

J. Ayroso - RS 110.000.00
TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar . rS 100.000.00
TERRENO com 5.l84m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho· RS 90.000.00
TERRENO com 560m2 -Iote n° 8 LoteamentoCamposampiero assumir (4lx RS 335.00)
+ RS 7.000.00

.

I
TER

..

RENO (2) com 450m' cada- Rua Blumenau atrás do Posto de Saúde de Schroeder

I
. RS 17.000,00

.

TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj . Vila Rau- RS 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 . Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de RS 188.00)'- R$3.000.00
TERRENO COI" 600m' na rua Irmão Geraldino - próximo Galpão Saúde. = R$ 25.000.00
TERRENO com 22.000m' na Rua Joinville - Vila Lalau- R$ 350.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) . RS
19.000.00

I
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x) .

R$I
10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) . R$ 10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 50x) - R$ 30.000.00
TERRENO com 651m' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula- RS 12.000.00
TERRENO com 426m' - Lote n° 2 . Loteamento Camposampiero (assumir 37 par. de
RS 314.00) . RS 7.000.00 .

Lote n° 162 • Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x de RS
160.00 + RS 5.600.00

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de RS 180.00

I
+ saldo de RS 3.500.00
Terreno Lote n° 176 do Loteamento Oum Verde assumir saldo de 40x de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II - RS 8.000.00
Lote ri' 115 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 44 pare. de R$ 180.(0) - R$ 2.500.00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180.(0) - R$ 3.500.00
Lote n° 098 - Loteamento Uodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000.00
Terreno de 14.000.00 com casamista de 120m' - Vila Nova RS 45.000.00

.
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CARGO
De Jaraguá do Sul para

todo o Brasil

� 24 horas-

Coleta e entrega a

domicílio
ua Coronel Procópio Gomes d

Oliveira, 246,
,Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax: 372-0363 - 371-
0091

* Agora com estacionamento
privativo

Procurando a

melhor
oferta?'
Está'

procurando no

lugar cena.
'Classificados do

Jornal
CORREIO DO POVO
O mais lido da

região.

CREC11873-J

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENOlE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇ�O
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, cl 3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e sàlão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.00.0,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos nº 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$, 1.556,29) por mês
Residencial Tulipa - R. Ângelo Schiochet
- Apto 301 cl suíte + 2 quartos e demais dependências - Entrada de R$ 26.000,00 + assumir parcelas de candomínio de 2,040
Cub's (R$ 869,81) - Término previsto em 23 meses.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto ,

- Apto 702 com suíte + 2 dorm. e demals dep. - Entrada de R$ 17.976,18 + assumir parcela de condomínio de 2,480 cub's (R$ 1.057,42)
- Salas comerciais executivas em 'diversos tamanhos, com preços a partir de R$ 7.,179,00 dsentrada e 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 - Guararnirlm - 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 110,00m2, cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa - R$ 22.000,00
- aceita-se carro no negócio.
- Casa cl 120m2, c/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 350 m2 - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. MarJsol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado cosmos Turlsrno - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Mo.lha, 500 metro.s da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para uso industrial o.u comercial- R. Carlos Blanck - R$ 800.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas
de R$ 200,00, corrigidas pelo. salário mínimo

-

- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,00m2 - R$ 53.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área to.tal de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

GALPAO INDUSTRIAL' COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,OOm2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇAO'APTOS'CASAS'SALAS
- Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Ediflclc Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto com 3 quartos 03 bwc, e demais dep. Rua 25 de julho, 170
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Janário Ayroso - Jaraguá Esquerdo

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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MB - Representações. e
Empreendimentos Imobiliários ltda.
CREC/1667-J

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

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

esquina (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 -

Bairro Champagnat._ .

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

Casa de alvenaria cl 90m2,mais uma casa de madeira cl 30m2 - RuaCarlos Fritz

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

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

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

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

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

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-

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

* OPERADOR DE EXAUSTORES DE

PLÁSTICOS;

* CROMOANALISTA;

* TORNEIRO MECÂNICO;
* TÉCNICO EM PLÁSTICOS;

* TECELÃO DE MALHAS;
* REPRESENTANTE DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO; * MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE

MÁQUINAS;
* ANALISTA DE CRÉDITO;

* CALDEIREIRO.
* SOLDADOR MIG;

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

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

INFORMAÇÕtS PELO FONE: 371-4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

�
HUMANA
ASaEUOIIIA EM 11M

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

de 1 7/l 1, em sua sede, um convénlo com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

DO VALE DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, integraram-se os esforços técnicos da
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. �

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

MargotAdélia Grubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil 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° 21.636 de 22-04-1998
WANDERLEIMAURINO LÚCIO E ESTELITE LONGO

Ele, brasileiro, solteiro, digo, divorciado, eletricista, natural de São Bento do Sul,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Hermann Schultz, 71, Vila Lenzi,
nesta cidade filho de Mário André Lúcio e Adelia Zalewski Lúcio.,

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Doutor Pedrinho, néste
Estado, domiciliada e residente na Rua Hermann Schultz, 71, Vila Lenzi nesta

. cidade, filha de Silvio Longo e Estefânia Longo.

EDITAL N° 21.639 de 23-04-1998

Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste Estado.
" EMERALDO GAEDTKE E IVANILDE EICHSTAEDT

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente emChico de Paula, nesta cidade, filho de Gerhard Gaedtke e Adele Jordan
Gaedtke.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada
e residente em Morro Strassmann, em Pomerode, neste Estado, filha de Irineu
Eichstaedt e Ilse Eichstaedt.

EDITAL N° 21.640 de 24-04-1998
EDUARDO JOSÉ MENEL E ANDRÉA CLAUDIA DA COSTA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Corupá, néste Estado, domiciliado e

residente na Rua AdolfoMenel, 97, Nereu Ramos, nesta cidade, filho de José Menel
,

e Astrid Menel.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Emil Burow, 10, nesta cidade, filha de Adolfo Umbelino da Costa e Maria

Ligia da Costa.

EDITAL N° 21.644 de 28-04-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim - SC
DORIVAL FRAGA E JOSIANE DA CUNHA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Santa Luzia, nesta cidade, filho de Olimpio Fraga e Isaura Schneider

Fraga.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente em Estrada Caixa d'Água, em Guaramirim, neste Estado, filha de Vilson
Rufino da Cunha e Doraci dos Santos.

EDITAL N° 21.645 de 28-04-1998
CARLOS JUNKES E SOLANGE BEATRIZ GIESE

.

Ele, brasileiro, solteiro, gerente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Francisco Hruschka, 15, São Luiz, nesta cidade.filho de Paulino Junkes e

Etelvina Girardi Junkes.
,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Rio de Janeiro, 115, nesta cidade, filha de Arildo Giese e Eli
Volkmann Giese.

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.

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

ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato

para protesto os Títulos contra:

Antonio Luiz Eckert, R. Exp. Fidelis Stingen, 509 - Nesta;
Aparecida Rosangela Valerio, R. Camilo Andreatta, 30 - Ne_sta;
Bazar e Papelaria Celso, R. Três Rios do Norte, 440 - Nesta;
Beltee Decorações e Com. de Aca, R. Joinville, 1958 - Nesta;
Bertoldo Hinsching, R. Ano Bom, sln - Corupá-SC;
Borroz Ind. e Com. Ltda., R. João Planinschek, 938 - Nesta;
Carila Ind. e Com. de Malhas Ltda., Rod. BR-280 Km 58, sln - Guaramirim-SC;
Classico Comércio Mov, Ltda., R. Jorge Czerniewicz, sln - Nesta;
Comercial470 Ltda., R. Walter Marquardt, sln - Nesta;
Comercial470 Ltda., R. Walter Marquardt, sln - Nesta;
Comercial470 Ltda., R. Walter Marquardt, sln - Nesta;
Comercial470 Ltda., R. Walter Marquardt, sln - Nesta;
Comercial Pedrasani Ltda., Av. Salomão Carneiro Almeida, 876 - Nesta;
Confecções Loni Mar Ltda., R. Walter Marquardt, 1988 - Nesta;
Cozinhas Berlim, R. Atanásio Rosa, 1475 - Guaramirim-SC;
Dorvalino Negherbon,R. José Narloch, sln - Nesta;
EdgarMafli, R. Nereu Ramos, 98 - Nesta;
Elizaldo Leubrecht, Av. Marechal Deodoro, 406 - Nesta;
Farmácia Magna Ltda., BR-280 Km 69 - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda., R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda., R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;
FotoWulf, R. Barão do Rio Branco, 374 - Nesta:
Gadotti Mal. Constr. Ltda., R. Luiz Sarti, 761 - Nesta;
Ind. e Com. de Alimentos Rio Cerro Ltda., Estrada Rio Cerro II, sln - Nesta;
Irene de AraujolAlberto Alexandre Visentaine, R. Leonel Tiessen, 500 - Ituporanga-Sf';
Jaraguá Fabril Ltda., R. Jorge Czerniewicz, sln - Nesta;
Kikoisas Com. Util. Dom. Ltda., R. Reinoldo Rau, 86 - Nesta;
Laudder Ind. Com. e Conf. Ltda., R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 1345 - Nesta;
Laudelino dos Santos, R. Joinville, 2050, sala 04 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Manfredo Braun, Estrada Isabel, sln - Corupã-SC;
Maria L. da Silva, Lot. Amamani, 554 - Nesta;
Mariza de Jesus Machado, R. João Planinscheck, 8-56 - Nesta;
Mecânica Schroeder Ltda., R. Joinville, 2270 - Nesta;
Mercado para Sempre Ltda., R. Manoel Fco. da Costa, 899, ap. 276 - Nesta;
Mercearia Walter Marquardt Ltda., Estrada Garibaldi, sln, exp. 1029 - Nesta;
Monserrat Indústria de Móveis Ltda., R. da Saudade, sln - Corupá-SC;
Nestor Luiz Silveira Junior, R. Otto Kuchembacher, sln - Nesta;
Osnildo Pavanello, R. Vitor Rosemberg, sln - Nesta;
Paulo Sergio Fernandes, R. Fernando Pradi, 34 - Nesta;
Pratabella Com. e Repr. de Jóias Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632 - Nesta;
Prijon Assistência Técnica Ltda. ME, R. 13 de Maio, sln - Nesta;

.

Rosiani Lenfers, BR-280 Km 58 - Nesta;
Sandra Aparecida Bagatoli, R. Adolfo Peittger, 514 - Bar da Nena - Nesta;
Sete EquipamentosLtda., R. Marina Frutuoso, sln - Nesta;
Senior Ind. Eletro Mecânica Ltda., R. 7 de Julho, 55 - Corupá-SC;
Supermercado Garcia Ltda., R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
SWS Ind. de Equiptos Automotivos Ltda., R. João Escarpini, 1060, São José - Nesta;
Textipan Ind. e Com. Ltda., R. José Emmendoerfer, 789 - Nesta;
Valdeci Lopes, R. João Januário Ayroso, 136 - 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: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou entãô, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

JD/Jaraguá do Sul, 29 de abril de 1998.
I1ton Hoffmann

Tabelião Substituto

ABANDONO DE EMPREGO
LEONICE LIPINSKI, CTPS n° 35506, série 0021-SC, empregada doméstica
Solicitamos o seu comparecimento a esta empresa para assumir seu cargo e

apresentar justificativa das faltas.
A não apresentação no prazo de 36 horas, implicará na rescisão do seu contrato

de trabalho por abandono de emprego, conforme CLT art. 482 alínea "I".

Atenciosamente,
Vera Iza Dechichi Reis.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

o/JA @� �����(bO��<Q)o

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

fone 975-0688.

Vendo Kombi 94, ótimo
estado, à vista por R$
8.000, ou R$ 3.000 +

financ. Tratar fone 979-
2106.

Vendo Gol CL 1.6, 90,
por R$ 6.700, aceito troca
carro menor valor. Tratar
fone 372- 1 835.

rua Daniel-Rumpel, 78, Vendo Gol CLi, 96,
próx. Met. Trapp, cl branco. Tratar fone 973-
Geraldo. 9385 .

9385.

. Vendo Gol, 87, por R$
4.800, ou troca-se por
Fusca acima de 78.
Tratar fone 371 -3255 ou

975-3508, à noite.

Vendo Parati S, 86, por Vendo Voyage,85, ótimo
R$ 3.500,. Tratar fone estado, por R$ 4.000,.
973-9385. Tratar fone 371-3843.

Vendo Kombi, 77, bege, Vendo Gol 1 DOO, 94, MOTOS'
por R$ 1.700,. Tratar na por R$ 7.000,. Tratar

r--------------------�

Rua Reino/do Rau, 433 - Centro

Fone: 371�9421AUTOMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor Combo

Logus CLi 96/96 verde gasolina
Fusca 1300L 82/82 cinza gasolina
Brasília 76/76 branca gasolina
Escort 2.0i XR3 94/94 vermelho gasolina
Escort GL 16V 97/97 vermelho gasolina
Gol Roling Stones 95/95 preto gasolina
Passat Special 86/86 cinza álcool

,Pampa L 93/93 branca álcool

I '

,.

d dI Vendemos COnsOl'CIOS e carros novos e usa o�
�--------------------�

Vendo Consórcio Titan, cl
10 porcelos pagas.
Tratar fone 973-3337, cl
Paulo.

Vendo Scooter, 96, 70 cc,
porR$1.850,. Tratarfone
371-3831.

Vendo Sundown, 95,
bordô, por R$ 1.400,.
Tratar 973-8901 .

Vendo XL 250 R, 83,

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES
PASTllllAS DE FREIOS

SILENCAR,
�:

AMORTECEDORES

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

perfeito estado, branca,
por R$ 1.850,. Tratar no
ponto final João Pessoa,
Mercearia Bonanza.

DIVERSOS

Vendo consórcio de carro
cl 12 parcelaspagas, por
R$ 2.300,. Tratar fone
371-3843.

Compramos carros para
revenda . Tratar fone 435-
1 723 cl Acássio.

RODAS_
����Auto MecâniCà

Fone (047) 372-1029

Rua Olí,'ÍO Dorrúngos Brugnago, 642 - Vila Npva

r---------..,

I Para comprar, I
I vender ou trocar I
I automóveis, I
I 'anuncie no I
I CP Classificados I
L ..J

,�
ai

..�
PROMOÇAO �

Além do melhor preço em auto peças da
região a cada R$ 15,00 em compras você
recebe um cupom para concorrer a:

.1 televisor colorido "14" cl controle remoto,

.1 brinde surpresa
.

o f/j

.:lo.:;
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o
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371·2898
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50,

Regata Moto
.

$ua�dI{)/VM
* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis
* Financiamentos

XLR-125
R$ 95,49

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Revendedores deVeículos
Automotores no Estado de São

. Paulo. Urna das causas, e a

oferta de carros zero

quilômetro, que levou as

concessionárias a criar
facilidades para sua

aquisição.
"O que se está vendendo hoje
não são carros novos, mas, sim

planos de financiamento cada
vez mais ousados", diz
Chahade.
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Dúvida cruel: novo ou usado?
Bons preços e fartura de

equipamentos atraem cada
vez mais consumidores

para os carros seminovos

Nesses tempos pós-Plano Real,
a característica mais marcante
do atual mercado de compra e

venda de automóveis é a
enorme desvalorização dos
modelos em seu primeiro ano
de vida. Quando se trata de
um importado, a queda

Av.GetúlioVargas, 712 -

ultrapassa 20%.

Depois desse tombo inicial, os
preços tendem a cairmenos a
cada aniversário do carro.
Com isso, ficou interessante,
do ponto de vista financeiro,
adquirir um seminovo ou
usado. "Hoje em dia, você
pode comprar carros
completíssimos, fabricados em
1995, pelo preço de 1.0 novo",
afirma Jorge Assad Chahade,
diretor da Associação dos

Diretor Nacional de Operações
do HSBC Bamerindus Seguros.

Diretor·Superintendente do SEBRAE·SC
e Presidente Associação Comercial e Industrial de Florianópolis.

"Com a parceria. entre o

SEBRAE-SC, a FACISC e o HSBC,
a pequena empresa de Santa Catari
na, hoje, praticamente sem acesso a

programas de saúde, passa a dispor
de um produto com custo diferencia
do de mercado, qualidade de 1 º mun

do, cobertura com padrão intemacio
nal e, acima de tudo, segurança de investimento. Com o

Seguro Saúde HSBC Bamerindus, o seguradp pode utilizar
os serviços de qualquer profissional ou estabelecimentomé
dico fora da rede credenciada que nós indenizamos em 48
horas. Para o Seguro Saúde HSBC Bamerindus, a pequena
empresa assume status de grande, pelo volume de negóci
os que pode gerar".

"O SEBRAE-SC tem uma

rede de distribuição importante,
que é a rede Balcão SEBRAE, e
representantes do Projeto Agen
te SEBRAE em vários pontos do

Estado; é, portanto, uma ferra
menta importante para a comer

cialização de produtos para 'a
área empresarial. Por isso, o

apoio à parceria entre a FACISC
e o HSBC na colocação de mercado dos seus produtos
dentro de um formato que favorece e traz vantagens numa
alternativa sob medida para os associados das associações
comerciais e industriais, parte dos quais são empresários
da micro, pequena e média empresa".

Agora você deixa seu carro em dia, com
toda a linha de amortecedores, pneus e

rodas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 dias!

Fone: 372-1799 371-0747
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



aico Coelho eNeucyBerns, aproveitando as delicias da cozinha doBurg Garten

ontecendoaVISapecadada
ção Nativa, considerada

ela crítica especializada o
.

elhor festival do gênero
ealizado nos países do

ercosul, tendo sido

omenageado recentemente

omoTroféu Vitória, instituído

pelo Governo do Rio Grande
do Sul. O público estimado é
de mais de 300mil pessoas.

CINEMA
r:;jf" O filme O Homem da
MáscaradeFerroé agrande
pedida para este final de

r:JI=' Marcelo Luís, Dl e assessor de

imprensa da Boate Notre Dame, anuncia a

realização de mais um show em Jaraguá do

Sul. A Casa recebe no próximo dia 8 de

maio, sexta-feira, o grupo paulista O

Rappa. Já no dia 15, acontece a escolha da

Garota Abdon Batista 98.

A�;\&
lJ !{""""":��

Av. Mal. Deodoro

,.E'E��
DIREÇÃO

I
.....

B
...-

1
Rua Marina �

Frutuoso, 180 V
Fone/Fax: 372·3306 g: •
Jaraguá do su- SC :cCADi

_
O .

I�Iirm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

semanaAaventuradirigidapor
RandallWallacejábateuTitanic
nosEstadosUnidos,em termos

de bilheteria O ator principal?
Ele mesmo: Leonardo

DiCaprio, o garotão preferido
de milhares de menininhas de
todo omundo .

.

Jaraguá do Sul, 1 de maio de 1998 - CORREIO DO POVO - 7

Antenada em tudo o que acontece, a galera doNegritude
Jr. acaba de lançar sua nova home page. Tendo como

endereçowww.negritude.com.br, o novopoint eletrônico
da.banda liderada pelo vocalista Netinho traz todas as

informações sobre shows, bem como letras de músicas e

biografias dos seus integrantes. Paralelo a tudo isso,
Netinho está dando os toques finais na produção do CD
SegundaAbsoluta, da casa de samba paulista Consulado
da Cerveja, e que vai ser lançado este mês pela Eldorado.
O álbum traz as bandas Sereno, Filhos da Noite, Arte
Nobre, Sorriso de Marfim e Chega Mais, que se

apresentam regularmente no Consulado.
(Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Mamãe Legal, Ritmo'da
Noite (Vol.7), 'Gala (Come Into My Life), Os
Paralamas do Sucesso (hey na na), Principal

lançamento: Paula Toller (Solo).

N I V E R
J )Nadine K. Täschner (1/5), Sergio Santini

(2/5), Giseie dos Santos (4/5), Giselle R.
Kuchenbecker (5/5), Solange A.

Piermann (5/5) eSidneiM. Lopes (6/5).

•---- C I 1'1'; ;'1\ 1-\ ---.
• JOINVILLE . •
• G.N.e. eine Mueller 1: O Homem da Máscara de Ferro. •
• Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45.•
• G.N.e. eine Mueller 2: Os Federais. ' •
•

.

Horários: 14h, 16h30, 19h15, 21h30.•
• G.N.e. eine Mueller 3: Tit�n.ic. .•
•

Horanos: 13h30, 17h15, 21h. •BLUMENAU .

• eine Neumarkt 1: Titanic. •
• Horários: 13h30, 17h, 20h30. •
• G.N.e. eine Neumarkt 2: O Homem da Máscara de Ferro••
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h301
• G.N.e. eine Neumarkt 3: Titanic. •
• Horários: 14h, 17h45, 21h30. •
• G.N.e. eine Neumarkt 4: Os Federais. •
• Horários: 14h30, 17h15; 19h45, 22h.
•
G.N.e. eine Neumarkt 5: Alie,n.4 - A Ressurreição. •
•

Horanos: 14h15, 16h15.
•

•
Melhor é Impossível.

•Horários: 18h30, 21h.
• G.N.e. eine Neumarkt 6: Central do Brasil. •
• . Horários: 15h, 17h15, 19h30, 21h451
• - Programação válida para o período de 1 a 7/6.•
._------------------_.

Bot i ,q V\ e

Leila Denise
* Trajes Sociais e Sport
* Modinha

Rua Bernardo

Dornbusch, 719 - sala 03

Fone: 371-8331

�.,4�

��
��

{- e?etJ!Se 4540

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

,---------,
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: 89251-5�O. Se preterir, :
I para os fax: 371-1919 ou I
I 372-3363, aos cuidados I
I deste colunista. I
\..._-------_./

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Em primeira Coríntios 13.1-
13 temos o lindo poema sobre o

Amor. Neste capítulo o apóstolo
Paulo defende que uma pessoa
pode ter muitos dons, o dom de

falar línguas, de profetizar, mas
se não tem amor, não é nada.
Sem amor a pessoa não tem

nenhum valor. Ela é como uma

caixa vazia. Talvez até tenha uma
fé muito grande, mas se não vê
o irmão ou a irmã que chora ao

seu lado, se não estende a mão

para aqueles e aquelas que vivem
angustiadas e sem pai, então sua

fé não tem nenhum valor.
Normalmente amamos quem

é bonito, elegante, perfeito, belo,
simpático, agradável. Amamos
aqueles que estão próximos de
nós ... nossa família ... nossos

amigos e amigas ... O amor

humano é assim.
O amor de Jesus foi diferente.

O amor de Jesus foi radical.
Jesus amou o leproso, cujo
aspecto era horrível. A lepra
comia as mãos, os dedos caíam,
a face ficava desfigurada. Jesus
amou o endemoninhado, que era

sujo, repugnante, fedia, cheirava
à sepultura.

. TENDÊNCIAS

O amor de Jesus é um amor

estranho. Não olha se uma pessoa
é bela, agradável, simpática,

\

pobre ou rica ... se ela é capaz de
retribuir o amor. Jesus vê o

essencial, aquilo que está no

coração. Ele vê além das

aparências. O apóstolo Paulo diz:
"O amor não procurá os seus

interesses".
Este amor parece loucura.

Mas os primeiros cristãos foram
vistos por causa deste amor. Eles

ajuntavam os corpos de

indigentes, que morriam de

madrugada nas ruas de Roma, e
davam-lhe um sepultamento
cristão. Os primeiros cristãos

permaneciam firmes na

comunhão, no partir do pão e nas

orações. Este amor nasce onde
se ouve e se pratica a Palavra de
Deus. Este amor que não procura
os seus 'próprios interesses

precisa da Palavra de Deus para
existir.

O amor é a obra que Deus

exige de nós cristãos e cristãs.
O amor verdadeiro :'não se alegra
com injustiças, mas fica feliz com
a verdade", por isso trabalha e

luta por estruturas justas.

Ajudar a repartir as cargas
para diminuir sofrimentos e

angústias é o sinàl visível que
acompanha a fé e o amor. O que
tu tens feito para servir com fé e

amor sinceros e autênticos ao teu

próximo? Aceitar responsabi
lidades para diminuir o

sofrimento e a dor são sinais
visíveis que acompanham uma

pessoa que tem fé e amor. Este
amor é o caminho sobremodo
excelente que precisamos
procurar e exercitar. Existem
muitas pessoas e situações que
esperam pelo teu gesto de

pessoa que vive com fé e muito
amor.

"Agora, pois, permanecem a

fé, a esperança e o amor, estes

três: porém o .maior destes é o

amor". 1 Coríntios 13.13

Senhor, derrama em nossos

corações este dom sobremodo

excelente, que é o amor que não

olha para o que é agradável e
belo somente, mas para o

desfigurado e rejeitado e lhe

estende a mão. Dá-nos a tua

palavra para que este amor

nasça em nós. Amém.
Pa. Claudete B. Ulrich

A resposta à indagação do
título é- dada por Eduardo Brito,
em artigo assinado para ANJ

(Associação Nacional dos

Jornais), e chega à conclusão de

que jovens e idosos lêem cada
vez mais.

"A percepção' dessa nova

realidade se deve, segundo o

confrade, em muito ao ajuste de
critérios adotada pelaMarplan em

1997. Até essa época o instituto

pesquisava o público entre os 15
e os 65 anos. A ampliação das
faixas de pesquisas mostrou o

peso dos mais jovens e dos mais
idosos. Assim, enquanto a faixa
dos 15 aos 19 anos representava
13 por cento dos leitores, viu-se
que a inclusão dos que têm entre

dez e 14 essa parcela se elevou

para 19 por cento. Da mesma

forma, ao se pesquisar também o

público maior de 65 anos,
constatou-se a importância por

ele representada".
Professoras do magistério

jaraguaense e estadual, há muito
já atentaram para a importância
do aluno aprender a ler jornal. A
direção do CORREIO DO POV,O tem

sido convidada com crescente

intensidade, 'não só para
conhecer quem dirige o jornal,
mas especialmente como se

produz um jornal, as matérias de
suas colunas, notadamente para
aquelas que abordam temas

locais e regionais, resgatando a '

memória daqueles que, antes de

nós, já deram o melhor de seus

esforços e inteligência para criar
uma cidade sadia, próspera e

culta.

Essa constatação também é
abordada por José 'Iolando
Mallegni Filho, diretor de

Pesquisa de Mídia da Marplan,
quando diz: "Os jornais têm

lançado muitos produtos

-
--

----------�-------------------------------------.
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BOLETIM INFORMATIVO

Desde o jantar de 29.8.97 diversas pessoas consideram-se automaticamente
associadas, No entanto, isto não corresponde exatamente à realidade.

Para associar-se ao nosso centro, o (a) interessado (a), independente de sua

presença no mencionado jantar e conseqüente assinatura no Livro de Presença,
precisa preencher a ficha de inscrição. Somente então estará legitimada sua

associação.
Para usufruir das vantagens oferecidas (preços diferenciados nas promoções,

biblioteca, sala de jogos, canto, intercâmbio, etc.), como é de praxe em qualquer
associação, venha visitar nosso centro, solicite maiores informações e associe-se.
Todos senão bem-vindos.
Prazerosamente gostaríamos de integrá-lo (a) em nosso quadro associativo.
2° Café Colonial: o sucesso foi total. As dependências da Duas Rodas

Associação Recreativa estiveram plenamente tomadas no último dia 25. A
comunidade respondeu satisfatoriamente ao nosso convite. Sua presença e

participação foram e são motivos de orgulho. Externamos nosso "Muito

Obrigado!" esperando poder contar novamente com sua imprescindível presença
nas nossas próximas promoções.
Baile: não esqueçam, porfavor, queem29.5.98 (sexta-feira), naRecreativaArweg,

teremos nosso primeiro baile com animação daBandaBavária. Ingressos à venda.
Aulas deAlemão: ainda há vagas para aulasmatutinas, vespertinas e noturnas.

Também estão formando-se grupos paramanter apenas conversações. Os temas
serão os mais variados possíveis e certamente do agrado do (a) interessado (a).

Deutscher Humor: Sie: "Du ziehst deine Ve1wandten immer vor!"
Er: "Das ist nicht wahr! Deine Schwiegermutter istmir viellieber alsmeine!"

Para contatos, informações e aquisições de ingressos para o baile, favordirigir-
se à sede social, na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638 (entre a

Pizzaria Caneri e Bar e Restaurante Cowboys), de segunda à sexta-feira, das 9
horas às Ilh30 e 14 às 20 horas e aos sábados das 8 às 11 horas ou pelos
telefones: 372-3992 (Merli/Germano), 372-1300 (Egon) ou 372-9035 (Bethe).

Iê...i<>r�c.I"?
destinados a atrair a turma, além
de projetos para estimular a

leitura na escola, em um processo
que deu certo".

O CORREIO DO POVO,
semanalmente, destina 100

exemplares para serem

distribuídos sem ônus para
pessoas idosas há mais de um

lustro. E tal foi o sucesso que,
quando a edição chega
atrasada, entregue pelo diretor,
eles demonstram contenta

mento, alegando que o jornal já
faz parte de sua alimentação
semanal. E muitos desses
idosos beiram ou ultrapassam
os 80 anos. É sinal, então, que
o jornal cumpre a sua finalidade
no meio em que atua, o jornal
mesmo, já buscando o 80° ano
de existência. A leitura é hábito.
O simples aumento de

expectativa de vida já conduz a

isso.

I

Nosso Município, localiza-se
numa microrregião em que só se

produzem semanários, sendo

polarizador Jaraguá do Sul, há
que se percutir o comportamento
em relação aos jornais diários, a
pesquisa da Marplan conduz a

conclusão favorável, porque
"representam cada vez mais um

auxílio na tomada de decisões de

compra. Isso evidentemente é
levado em conta pelos
anunciantes em potencial, o que

adquire um peso significativo
com o aumento do poder de

compra das camadas menos

favorecidas!' .

A pesquisa leva em conta

leitores de jornais por classes de
renda: A, B, C, D e E.

José lolando Mallegni Filho
chega à conclusão de que "os

jornais estão ampliando cada vez
mais sua penetração nas classes
menos favorecidas, especial-

mente nas classes C e D, deixando
de concentrar-se nas faixas A e

B, embora preservem os leitores

nelas conquistados".
Dentro do novo sistema, o

das classes Brasil, lembra
Eduardo Brito, há quase um

empate técnico. A classe B vem

em primeiro lugar com 38% de

leitores de jornal. A classe C a

segue com 34%. Das demais, a

classe A garante 14% dototal de

leitores, enquanto a D fica com

13% e a E apenas 1 %. Essas

alterações assumem importância
muito grande em termos de
futuro".

Se os jornais da microrregião
cumprirem a sua missão, sem

incursões suicidas por querer
saber quem é quem na imprensa
local e micro, comportando-se
nos figurinos da ética, todos
haverão de alcançar longos anos

de vida.

1h'eáe11.teâ t'Al'A
A ",.e(&ol' mÃe
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20/4/98 - Eduardo Reckziegel
20/4/98 - Ricardo Reckziegel
20/4/98 - Anderson Klein
20/4/98 - Eduardo Leandro Zick
20/4/98 - Zaira Fernanda de Souza
21/4/98 - Nicole Allam Vásquez
21/4/98 - Gabriella Yuri Siqueira
21/4/98 - Thainah Martim Berto
22/4/98 - Gabriele Maria dos Santos

22/4/98 - Talita Ariel Guarnieri
22/4/98 - Raquel Elaine Guarnieri
22/4/98 - Brian Alves
22/4/98 - Ariani Keil
22/4/98.- Samantha Suelen da Silva

•

• 22/4/98 - Anielly Albertoni
• 22/4/98 - Jonathan Salomon
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

22/4/98 - Vitor Matheus Dalcanele

23/4/98 - Suyane Silvestre
23/4/98 - Cainã Gabriel Tait Satler
23/4/98 - Christel Boncowski
23/4/98 - Julia Stinghen
24/4/98 - André Rodrigues Dolla
24/4/98 - Karoline Larissa Karoleski
24/4/98 - Eduarda Zoz Marques
24/4/98 - Fabio Rodrigues Barbosa
25/4/98 - Suellen Hasse
25/4/98 - Martin Melchioretto
26/4/98 - Angelina Lays Medeiros
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

�

CLlftlCA.
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crm 4645

372 - 3670
--- Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 50 - sala 15 - fara á do Sul - SC ---
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HOMENAGEM

ArthurMüller: 103 anos
Se vivo estivesse Arthur

Müller, nopróximo dia6 demaio
estaria completando o 103° ano
de existência.

Não quis o destino, porém, e
o colheu aos 62 anos

incompletos, em 27-4-1957.
Filho de Johann JacobMüller

eDorothéa de AlmeidaMüller,
nascido emBelchior,Município
de Blumenau.

Em 1918 veio de Blumenau

para dedicar-se profis
sionalmente em atividades na

incipiente vila de Jaraguá,já que
conhecera no Colégio Santo

Antônio, Walter Breithaupt, e
acabou com a primeira
ocupação junto de Leopoldo
Janssen, no tempo da
Intendência de Henrique
Piazera, mas que Jans sen

sucederia em abril de 1924,
necessitando dos préstimos do
então jovem ArthurMüller.

, Arthur casa-se em 12-3-
1921 com Adélia Doubrawa,
filha de JoãoDoubrawa e Luiza
Fuchs Doubrawa.

Tão bem aprendeu as lições

que acabou intendente até 1929,
com urna participação de seu

sogro.

Depois seguiu uma

fulgurante carreira, onde a

política preponderava,
lembrados no Palácio Rosado,
em Florianópolis, quando da

passagem do seu centenário de

nascimento, em sessão

comemorativa do IHGSC

(Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina),
em 3-5-1995, no auditório do
então já Palácio Cruz e Sousa,
em que foi orador o atual

diretor do CORREIO DO POVO,
trabalho que foi convertido em

U111 opúsculo pela Gráfica e

Editora CP Ltda., para
resgatar a sua memória,
constando ainda da Revista do
Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina
- 3a Fase, n° 14 - ano 1995, às
páginas 13 a 29.

Na foto que data daquela
época - anos 50 - aparece
Arthur Müller sentado, Willy
Germano Gessner, dr. Luiz de

Souza (ainda vivo) e Albrecht
Gurnz.

1rc;l..110

Ita.liar1o
de Jaraguá do Sul

A dose, ideal de consumo é de um a dois copos por dia
Vários estudos efetuados nos Estados Unidos têm demonstrado que o consumo regular de

vinho tinto em países como França, Espanha, Itália e Grécia aumentam no organismo o nível do
bom colesterol, que atua como agente anticoagulante. Em 1992,------------..
as vendas de vinho dispararam nos Estados Unidos depois da • Â "!rItransmissão de uma reportagem televisiva sobre a "fortaleza" do 41'� 11 J

-------

coração dos franceses e sua causa, o consumo regular e moderado
de vinho.

Em 1990, um estudo publicado pelo médico A�r Klatsky, no
American Journal ofCardiology, estimava que consumir um ou

dois copos diários de vinho reduz em 40% o risco de acidente
coronário. As enfermidades cardiovasculares são a primeira causar

de mortalidade nos Estados Unidos, acima do câncer. Por sua

vez, Ancel Kets, nutricionista e epidemiologista no campo da

arteriosclerose, observa que o espetacular declínio nos índices de':::l;;;;;;;;iiõiiii��������1t

mortalidade por doenças coronárias e cardíacas nos Estados Unidos
nos últimos anos coincide com um notável aumento de vinhos pelos
norte-americanos.

Assim, a modema medicina ratifica o que disse Pasteur: "O
vinho é a mais sã e higiênica das bebidas".

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Malhas em Rolo,
,�Meia Malha. � I

Serviço de Facção ,

Fone/Fax 376 - 0714

Todas as quintas, •Comida ..!Jtaliana com
'

INÍCIO ÀS 19:00 hs

Fone: 371 - 5742 _

Nereu Ramos - ao lado da Igreja

ROTARY X TRÂNSITO: Rotary deverá mobilizar a comunidade no sentido

que seja reativada a Comissão de Trânsito 9,e Guaramirim com a finalidade que
as autoridades municipais responsáveis pelo trânsito cumpram a legislação no

que diz respeito à sinalização, faixa de pedestre, ciclovias, enfim, tudo o que
foi estabelecido pela nova Lei de Trânsito. Não, tem sentido a população ter

que cumprir e o Poder Público não cumprir.

ROTARY X UNIMED: Rotary já entrou em contato com a coordenação geral
da Unimed em JoinviIle, solicitando providências urgentes em cooperar com
os médicos de Guaramirim, dr. Paulo Sérgio Veloso, dr. Amaury Amaral Teixeira,
que requereram e estão tendo dificuldades em conseguir. Afinal, não é justo
que Guaramirim não tenha médicos credenciados na Unimed. Principalmente
estes que se encontram estabelecidos em Guaramirim com consultório

particular.

ROTARY X MÉDICOS: Rotary parabeniza a equipe médica dr. Paulo Sérgio
Veloso, dr. Amaury Teixeira, pela aquisição de equipamentos modernos para
cirurgia. É de suma importância já que a comunidade está sendo mobilizada

para uma reforma no hospital e conseqüentemente também é necessário que o

mesmo seja equipado de modernos equipamentos.

ROTARY X POLÍTICOS: Rotary informou aos vereadores os projetos que
pretende desenvolver na comunidade, tendo inclusive alguns já com adesão da

comunidade, como é o caso do Plano Estratégico e Reforma do Hospital. Isto
foi feito no sentido que os políticos não "andem na contramão" e procurem
apoiar para que possamos realizar e caminhar com a realidade que aí está.

ROTARY X COMUNIDADE SOLIDÁRIA: companheiros Osnildo Bartel e
Paulo Sérgio Veloso deverão, num futuro próximo, percorrer as escolas e

repassar aos jovens as informações que obtiveram no Congresso Rotário do
Rio de Janeiro. Assunto de suma importância como, desigualdade social,
segurança, saúde, alimentação e educação. A Escola Prefeito Lauro Zimmermann
e Alfredo Zimmermannjá se manifestaram interessadas. O trabalho será gratuito
e feito de sala em sala. É levar a consciência de solidariedade até o jovem.

ROTARY X ROTATÓRIA: é necessário que o prefeito inunicipal concretize com

urgência o ato desapropriatório do trevo da BR-280, altura Prüsse, para que seja
iniciado o trabalho de construção da Rotatória É o que nos foi informado pelo dr. Paulo
Gouveia da Costa, deputado federal e autor da liberação da verba já disponível.

ROTARY X DELEGADA,: Rotary deseja boas-vindas à dra. Jurema Wulf,
nova delegada em Guaramirim e coloca-se à disposição para auxiliar em todo
e qualquer trabalho. Certamente muitos vícios serão eliminados. Será convidada
para participar da reunião e na ocasião será informada pela Comissão de

Direitos Humanos sobre as diligências já efetuadas sobre a entrega de palmitos
às entidades filantrópicas de Guaramirim.

ROTARY X PAUL HARRIS: será no próximo dia 7 de maio a entrega do
título "Paul Harris" a Wander Weege. Homenagem merecida a este empresário
que sempre se dedicou às causas sociais e continua se dedicando com doações
expontâneas.

Memória Jaraguaense

O que faltou para
contar... ( )

Tio Eugênio
Depois de um café colonial gostoso, eles buscam do fundo do baú verdadeiras

preciosidades, que guardam com carinho.
Um dos documentos é um título de eleitor, um desses títulos antigos de

tamanho que alcança quase uma folha de almaço, que transcrevo: "República
Federal dos Estados Unidos do Brazil- Título de Eleitor - n° 2215 - Estado
de Santa Catharina - Comarca Blumenau - Município idem - Districto 3° -

Quarteirão 35° - Nome do Eleitor - Benjamino Bertholdi - Qualificativos -

Idade 27 anos - Filiação Battista Bertholdi - Estado casado - Domicílio - Estrada

Tyroleza - Profissão - Lavrador - Numero de Ordem no Alistamento Geral 2119
- Data da Qualificação 26 de Abril de 1890 - Assignatura do Presidente da
Intendencia Municipal Dr. José Bonifácio da Cunha (era o prefeito de Blumenau
e foi decisivo na Revolução Federalista, contra a coluna Saraiva).

Como o início da vida no Brasil fosse de muitas e quase insuperáveis
dificuldades, que também conheceram na velha Itália, tudo tinha que ser

minuciosamente especificado, mesmo porque, na hora das heranças isso poderia
ser chamado para os somatórios ou para os descontos da antecipação da legítima,
de famílias numerosas, nem todas bem de vida. ..

Assim foi-me apresentada uma lista, escrita em italiano: "Lista dei mobili ehe
da iI Padre Beniamino Bertoldi e suo molie a suo Filio Francesco Bertoldi": trinta
e seis itens eram relacionados, do que ele recebia de seus pais, em bens, rs
213$000 (duzentos e treze mil réis) e rriais rs. 205$940 (não especificado),
somando (suma totale) rs. 418$940 (quatrocentos e dezoito mil e novecentos e

quarenta réis). Em sinal de recebimento, assinavam Francisco Bertoldi e Rosa
Bertoldi, com o Testimonio (testemunhas) SilvioCampestrini e Eugenio FIoriani".

Voltaremos. Até a próxima.
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Faltam 14 dias para o XVII Rodeio
Crioulo Nacional do CTG Laço Jaraguaense
A patronagern do Centro de Tradições Gaúchas Laço Jaraguaense tem

a honra de convidá-los para participarem do XVII Rodeio Crioulo
Nacional que será realizado de 14 a 17 de maio de 1998.

Bailes no parque do rodeio com o Grupo Rodeio e Grupo Minuano.
Show com Elton Saldanha. Laçadas quinta, sexta, sábado e domingo.
Fut-boi, mesa da amargura, Invernadas Artísticas, barracas de todo

tipo de pilchas e acessórios, e sem dúvida a qualquer hora o gostoso
churrasco, muita alegria e grandes amigos.

Sua presença será motivo de muito orgulho para a nossa gente, e

contribuirá grandemente para maior brilho e sucesso do evento.

Contamos com você que vive o nosso espírito tradicionalista gaúcho
para que, somando aos nossos esforços, transformaremos este XVII

Rodeio Crioulo Nacional num congraçamento de todos que cultuam as

tradições campeiras.

Agenda gaúcha
1 a 3 maio - Rodeio Vaca Parada - Armada da Tradição - Campo Alegre
1 a 3 maio - Rodeio Crioulo - CTG Os Praianos - São José
8 maio" às 19 horas - Treino de Laçono CTG Laço Jaraguaense
14 a 17 maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 a 24maio - Rodeio Estadual de Campeões - MTG/SC - Forquilhinha
29 a 31 maio - Rodeio - CTG Independentes da Querência - Itajaí
5 a 7 junho - Rodeio - CTG Eliseu Schmitz - Luiz Alves
12 a 14 junho - Rodeio CTG - Leodato Ribeiro - Schroeder
11 de julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua - JoinvilÍê'

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

Fone: 372-1654
Rua: CeI. Procópio

Gomes de Oliveira, 227

CLlric.sidCld�
Em 1729, o lendário animais. O ciclo do

tropeirismo prolongou-se
por 200 anos, desde

Cristóvão Pereira de
Abreu até Pinheiro
Machado no início de
1900. Ao longo destes
dois séculos, os tropeiros
escreveram uma das mais
heróicas epopéias da
História do Brasil.

José Morais conta um

causo em que o bisavô do
senhor Nério Garcia fez
várias destas viagens, e

tropeiro
Pereira

.

Cristóvão
de Abreu

conduziu a primeira leva
de centenas de cavalos e

mulas do Rio Grande do
Sul para São Paulo. A

trajetória passou por.
Morro dos Conventos, em
Araranguá-SC, cruzando
os campos de Vacaria-RS
e' Lages-SC indo até a

Feira de Sorocaba-SP. A

viagem durou 14 meses,
com 130 tropeiros e 3000

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC

já naquela época ele

dizia, "Logo logo vamos

cavalgar com cerveja
gelada, banho quente, .

caminhão para carregar
as tralhas, pensão para

I. cavalos, telefone celular
.-

.. " Ena guazaca, .

Nézio, acho que hoje a

vida está mais fácil ou
menos difícil. Um grande
abraço aos amigos
Nézio e Morais do

Piquete Lembrança do
Velho Pai.

Apoio: ,,)iI'

CHA.PHJS BONÉS rr<OMOCiONA1$

JorgeCunha e a esposaAlessandra
opeão ginete Jorge Cunha, do Piquete PorteiraAberta, aniversariou no dia
22, completando 25 anos, saindo desta idade que ele tanto temia. Jorge
confessou que tinhamais medo dos "24"do que dos touros e cavalos

cJutcros.Se�rl)orva{

Spéda!Eleprometeu
que apartir desta data
vai aceitar o conselJw
dos amigos mais
experientes. Clênio
Vargas em entrevista

exclusiva ao CP disse:
"É um tralha; mas eu
gosto muito dele". Os
tradicionalistas

gaúclws desejam ao

peão ginete sucesso e

proteção divina em

suas campeiradas. Feliz
aniversário tralha,
digo,Jorge

1988 - 1998

�

DEMARCHl_COMERCIO DE CARNES·E ,FRIOS LTDA.

10 ANOS SERVINDO QUALIDADE
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. 12 _ CORREIODO POVO

Nr. ErI·W V·O Rá��K B fi) R A S I L\t "
..

,

� %t;:?
.

.....

OS MELHORES ROTEIROS, OS MELHORES PREÇOS, SÓ NA COSMOS TURISMO
,

1 5 a aos d e
'

ucesso!!

r-----------,

I À vista US$ I
I 1.698,00 I
I ou 1 + 4x US$ 339,00 'I
I em Reais R$ 2.003,64 I
I ou 1 + 3x R$ 500,91 I
I PREÇO c/ HOSP, EM HOTÉIS CAT,'TIJRíSTICA 'I
I SUPERIOR, VÁUDO P/ 'I'SAíDAS: 4/ 11/ 18/ MAIO E 8/ 15/ JUNHO, ,

L. J

·"'%M_._._�W"il,I.!I•.I,[,••a�iji-,),·
O programa inclui: passagem de ida e volta, guia a bordo, 7

noites de hotel, equipe de apoio em New York, traslados, seguro
viagem.

DAYS HOTEL
4*

20XUS$
63,80
cl entrada
US$ 180r
ou 6 x

US$ 199, si juros
à vi$ta

_
US$l: 135,

r

HOTEL ROOSEVELT
5*

20XUS$ r

69,50
cl entrada
US$ 204,
ou 6x

US$ 226,60, si juros
à vista

US$1.292
- ,

HOTEL MILFORD
PLAlA 3*
20XUS$ r

63,50
cl entrada
US$ 179

,

ou 6x
.

US$ 178, si juros
à vista

_
US$ 1.128,

J

,w;;.!*i�.;!Ri'D;Á;> ,

O MElHOR E MAIS COMPLETO ROTEIRO

13 dias - 10 noites
Saídas às 2as. e 50S. feiras, voando VASP
Traslados e passeios em ônibus de turismo ou vans

de luxo, com guias brasileiros,
Hospedagem em hotéis Cor. Turística Superior ou
Cat.luxo: 3 noites em Toronto, 2 noites em Ottawa,

. 3 noites em Montreal e 2 noites em Ouebec,

<'

A B E
VOANDO EM EMPRESAS AÉREAS CONHECIDAS E DE COMPROVADA QUALIDADE

I�NI-
- -

iIllN
-

;lt'� DO TURISMO;-
- -

--I
: 9·"'�\;a�W:·'·:noile�ki: ouvll�a��:::::.::::::::.:::::::.:::�.�.�urs�f,�� I
Saídas às 60S. feiras em Reais à vista RS 1.177,60 ou 1 + 3 RS 294,40 I

I Voando Aerolineas Argentinas PRE�O VÁ�IDO PARA SAlDAS ATÉ 311 MAIO.
.

I
L. __2pçao �e�a!!!.C�u!!.!.Gran�a� J

iA R U BA
A ILHA 5 ESTRELAS DO CARIBE

8 dias � 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimoMO-II da VASP

l���QEAWtIBE
Aruba/Curaçao/Barbadosl
Isla Margarita/St. Lucia
7 noites à bordo
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimoMO-II da VASP
À vista US$ 1.038,00
ou 1 + sx. US$ 17J,00
em Reais à vista RS 1.224,84 ou 1 + 3x RS 306,21
PREÇO PARTES AÉREA;TERRESTRE E MARíTIMA CAt "K"

(NÃO INCLUI TAXAS E GORJETAS) SAíDAS ATÉ 7/ JUNHO

,

A vista••••••••••••••••••••••••US$ 948,00
ou 1 + Sx. US$ 158,00
em Reais à vista RS 1.118,64 ou 1 + 3x RS 279,66
PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 21/ JUNHO

��B����
8 dias - 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimoMO-II da VASP

À vista" US$ 1.098,00
ou 1 + 3X. _•••US$ 18J,00
em Reais à visia RS 1.295,64 ou 1 + 3x RS 323,91
PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 21/ JUNHO

ARUBA/CURAÇAO8 dias - 7 noites
SlIídlls lOS domingos. VOllndo em moderníssimos
iwióes MD·" dI VASP e ATR·50 dI ALM
A vista US$ 1.1 78,00ou 1 + SL•••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 19 ,00
em Reais à vista RS 1.390,00 ou 1 + 3x RS 347,s0
PREÇO VÁLIDO PARA SAfDAS ATÉ 21/ JUNHO

ONDE VOCÊ CHEGA, ESTÁ EM CASA

<tZ5fRE:I!:I"E'i,E!t*�
7 noites

, Hotel PRAIA OTHON
,-i- aéreo + city tour

SAíDAS ATÉ MAIO E 13/20/ JUNHO

,

tffl�iMJt:CE:'1:8i!jp
7 noites

Hotel COSTA MAR
+ aérea + city tour:

.,

5XR$ 106,40 5XR$ 112,
SAíDAS ATÉ MAIO E 13/20/ JUNHO

i%jMfj!ll�N�I[AI:!.&\+>
7 noites

Hotel PRAIA MAR
+ aéreo + city tour

SAíDAS ATÉ MAIO E 13/20/ JUNHO

F>0",.R:Elrl!:E�A
7 noites

Hotel BRISA DA PRAIA
+ aéreo + city tour

5XR$ 108,80 5XR$ 120,80
SAíDAS ATÉ MAIO E 13/20/ JUNHO

r-------------------------,

! IX'Je:�!�'es . .i��:==:�:!U��'9�!Saídas às 60S. feiras em Reais à vista RS 1.059,64 ou 1 + 3 RS 264,91
LVoando Aeroli'�as Argentin� _!REÇO VÁLIDO PARA SAíDA�É 2/9/16/23/ MAIO J

.I� l!s -'nO�5 . ro�5�ln§.e5
Saídas aos sábados. Voando A/ita/ia SlIídas: domingos votlndo VARIG e
, 6t1s. feiras voando Aerolineas ArgentinasA vista US$ 1�39'!t00 A"· USS 1 498 00ou 1 + 4x. US$ 2/Y,00 vlsta.................... .,
em Reais à vista RSI.649,64 ou 1+ 3x RS 412,41 ou 1 + 4x. US$ 299,00
PREÇOVÁLlDO P��íDAS�É 30/_!A� _

em l!aisàvistaRS 1.767,64ou 1+ 3xRS441,91
PREÇO VOANDO AEROUNWARGENTINAS PARA SAÍDAS ATÉ 29/MAIO

1�!!�SM�!s�qh��/ LONDRES/PARIS
Patmos/ Kusàdasi (Turquia) AS MAIS BELAS CIDADES DA EUROPA
3noitesnonavioTriton+4noitesemAthenas 11 dias - 8 noites9 dias - 7 noites /

Saídas às 4as. feiras. Voando VASP
Saídas às 3as. feiras vOllndo VAR/G

À vista � US$ 1.598,00 À vista USS 1_998,00
ou 1 +. 4x.•••••••••••••••••••••••••••••••••US.s 31',00 ou 1 + 4x. _.US$ �99,00·
em Reais à vista RS1.88S,64 ou 1 + 3 RS 471,41 em Reais à vista RS 2.357,64 ou 1 + 3x RS 589,41
PREÇO p/SAlDAS Art 24/JUNHO. BASE CABINE INTERNlSTAHDARDCAt ·F· PROMOÇÃOVÁLIDA PARA SAíDAS ATÉ 26/MAIO
r--------------------------," Barcelona/Villefrance (Nice)/Nápoles/Messina/'

: "ß' !�!�'f�t�sEe%f��At:����v��:������U��S�sit�!11��6c�3·a�SceloOnOa :
IS'tJ '6 �. VlstO..................... , IIII IIS IIS as. eiras. ou 1 + 4x.._ US$ 327,00
I Voando VASP em Reais à vista RS 1.932,84 ou 1 + 3 RS 483,21 I
L. ..!..REçoP/SAiDASArt29/Ml�B��E���'!.CAt·l"J

E u R o PA'.

IHOTÉIS DE 1º CAT. CI CAFÉ DA MANHÃ - TOUR PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS
-ASSISTÊNCIA DA EQUIPE COSMOS COM GUIAS FALANDO PORTUGUÊS
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ra empacotamento
136 - Ilha da Figueira

'" 40 - FAX: (047) 372-3203
,

do Sul - SC

8murf�.
D1SK LANCHESD

371·2447

ESPíRITOSANTO
As competições da tradicional Festa do Espírito Santo do

Clube Atlético Baependi terão disputas de '18 a 28 de maio. De
18 a 22 de maio, Torneio de Tiro nas modalidades flecha,
chumbinho e carabina 22. As disputas de bolão masculino e

feminino, bolas 23 e 16, serão de 26 a 28 de maio. No dia 30
de maio acontece a Festa dos Reis, com concentração na

Praça Ângelo Piäzera e desfile até o clube. No clube, recepção
às majestades com muito chope e em seguida a troca de faixas,
com jantar festivo. Na mesma ocasião será eleita a rainha do

Baependi. Após as festividades terá início o baile que será

animado peloMusical Safira, do RioGrande do Sul.

� Curso de manequim e modelo
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

Fone: (047) 371-7431
Rue: Procópio Gome. de Oliveira, 290

"�reguá do Sul - SC

MEGASHOW
O cantor Daniel, que fazia dupla com

João Paulo, estará em Jaraguá do Sul no

próximo dia 13 de junho, num
megashow no Estádio João Marcatto.

O show será precedido de

apresentações de bandas da região, e ao

ténnino será realizado baile no salão do

Juventus. Ingressos antecipados na

Lanchonete Pinguim, Ponto do CD e

Quick Dog. A realização do evento é
de responsabilidade de Schopping
Promoções, de Odair Schopping.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



139. MORGANA CONCEIÇÃO DA
SILVA
140 .. NATALINA TERESINHA
GOMES SACHET
141. NEREU RAMOS
142. NILZA DE OLIVEIRA
143. NILZA FREITAS SILVEIRA
144. NOELI PETRY DE SOUZA
145. NOEMY ALVES DE OLIVEIRA
146. ODAIR DOS SANTOS COR
DEIRO
147. OLINDA PEREIRA DE GODOI
DOSSANTOS
148. ORACILDES POLICENA DE
SOUZA
'149. ORLANDO DE OLIVEIRA
MOTTA
150. OSMAR KENAUTH
151. OSVALDO DA SILVA COLAÇO
152. OSVALDO RAMOS
153. PAULO CESAR RODRIGUES
OLIVEIRA
154. PAULO SÉRGIO BORGES DA
CRUZ
155. PAULO HENRIQUE GOMES
156. PEDRO FIRMINO DE SOUZA
157. PIERRE PEREIRA RODRIGUES
158. RAEL ANDRADE DA SILVA
159. RAINILDA SCHMOLLER
MARTINS
160. RENAN LEVY DA COSTA
161. RENATO ROSA DE MOURA
162. ROBERTO BALDUINO DO
NASCIMENTO
163. RODRIGO HOFFMANN BOGO
f64. RONALDO LOPES,
165. ROSA NOGUEIRA FERREIRA
166. ROSA PEDROZO DE ASSIS
167. ROSILENE DOROCIO
ROPELATO
168. RUDIMAR ALEXANDRE
OLDONI
169. SALETE ASSUNTA MORA DA

I. ADELAR DEFATIMA GOMES
2. ADEMIOWALlEZERTRUMSEISER
3. ADEMIR ANDERLE
4. ADENll..CE SOUZADE JESUS
5. ADENll..SON FERREIRA
6. ADll..SONLEWIN
7. AGUll..AR ALVES MAFFISSONI
8. All..TON ALVES DELIMA
9. ALDO FERNANDO SIQUEIRA
MIRANDA
10. ALESSANDRA MATOS PALMEIRA
JESUS
I I. ANA CLAUDIA PADILHA
PAGANELLI
12. ANA CRISTINA DE ALMEIDA
ROCHA SCHUTTE
13. ANA MARIA CORDOVA NOGUEIRA
14. ANDRE LUIZPEREIRADOS SANTOS
IS. ANGELICARANGELDECARVALHO
BERTOLINO
16. ANGELINA SPEZIA
17. ANTONIOROBERTO DE SOUZA
18. ANTONIO VALDECIR FOGAÇA
19. APARECIDA DOS SANTOS DELIMA

GONÇALVES
20. ARINO MORGENROTD JUNIOR
21. ARIOVALDOBIRAIRUMOLIVEIRA
22. ARISTIDES MONNEMMACHER
23. ARMELINDAGUDOYDEOLIVEIRA
24. ARlENID CRESTANI
25. CARLOS ALBERTO MARTINI
MOLINAR!
26. CARLOS ROBERTO DEOLIVEIRA
27. CELSON DE ANDRADE
28. CELY FERNANDES DA CONCEIÇÃO
PERICO
29. CESAR MAURICIO GOMES DOS
SANTOS
30. CLARICEULLMANN
31. CLAUDIA LUCIANE PECH
32. CLAUDIOMIR PODKOWA
33. CLEIDE GUIMARÃES CRUZ DE
ABREU
34. CLEUDEMARI FIGUEIREDO
35. CONCEIÇÃO APARECIDA
RODRIGUES HENNIG
36. DAVIDRANGEL DOS SANTOS
37. DEBORA APARECIDA TOMELIN
38. DEBORA LUClANETHOMASI
39. DENISEAPARECIDADEMOURA DO
AMARAL
40. DEVAIR FRANCOSO
41. Dll..SON SIMERMANN
42. EDNA DE SOUZA JESUS
43. EDSON NAZARENO CLAUMANN
44. ELENIR FERREIRA DE SOUZA
45. ELIZANGELA DESOUZA Sll..VEIRA
46. ELZIRA BLASIUS MACHADO
47. EROLDO BECK
48. EUNICE JANDREY VOSS
49. EVANDROCAMARGO
50. EVANIRA DE FATIMA COUTINHO
5 I. FERNANDO ROGERIODEMORAES
REGOESll..VA
52. FLAVIASANTOS DASll..VA
53. FRANCISCO DE JESUS SIQUEIRA
54. GABRIEL VALISKI CHERPINSKI
55. GENICANCINODA Sll..VA
56. GENIR DELIMA PERIN
57. Gll..BERTOTHEODORO
58. Gll..NEIGONÇALVES DA CRUZ
59. HELENAGOLENBIOSKIFERREIRA
60. JAIRO LEOMAR SCHMIDT PECH
61. JANAINA DEOLIVEIRA
62. JOÃO FERREIRA DE SOUZA
63. JOÃOGONÇALVES DEOLIVEIRA
64. JORGENll..SON DE SOUZA JESUS
65. JOSECAFFONELIMA
66. JOSEDA Sll..VA
67. JOSE EMll..IO ZAPATA MONTANO
JUNIOR
68. JOSE LUIZDEMIRANDA
69. JOSE MAURILIO MOREIRA DE
CARVALHO
70. JOSIANE JUNGLES TONON
71. JOVINA BORGES DEAZEVEDO
72. JUCI RODRIGUES

73. KLEISMUNDO LOPES
74. LAERCIOCUSTODIOMACHADO
75. LEONll..DO AIRES DELIMA
76. LEONORA RENll..DAMUELLER
77.LIDIAMENDALUK
78. LINDONOR PRAXEDES NUNES
79. LOURDES ARALDI
80. LOURIVALNOGUEIRA SOBRINHO
81. LUIS CARLOSMESKAU
82. LUIZ CARLOS DA LUZ
83. LUIZ DAVID EMMER ICH JOURDAIN
PESSOA DEMELO
84. LUIZA APARECIDA DOS SANTOS
85.MARCELI SCHLENDER
86.MARCELO PONTES ESlEVES
87. MARCOS EVANGELISTADASll..VA
88. MARIA APARECIDA MALAQUIAS
ZANAQUI
89. MARIAELIODElEALVES
90. MARIA ESTRELA PENAMARCIAO
91. MARIA FERREIRA DE REZENDE
FLASI
92. MARIA LASERDAMACEDO
93.MARISADEOLIVEIRA PRETO
94.MARISEROHWEDER DUWE
95. MARISElEANTUNESCHAQUElE
96. MARISTELA LEONI HEGELE
ZIMMERMANN

97.MARIZElEOGVIBENESAVALISCH
98. MARLI FINGER
99. MARLISE NEGHERBONBOVING
100.MERACI JUNGTOM
101. Mll..DA VOLKMANN HORNBURG
102. NAIR SCHWARTZ
103. NELSON JOSEPANAZZOLOPRElD
104. NEVAIR GENERUTTI DOS SANTOS

105.J'1ll..SAMARIA SPERFELDWEBER
l06.NOELIAPARECIDADELIMA
107.ODENIR KRACZINSKI
108. OSCAR BRITO SANTANA
109. OZIELDA ROSA
110. PAULO CEZAR ANGELI
II I. PAULO JORGE TAMKE
112. PAULO SERGIO DA Sll..VA
1 I 3. PElER CHRISTIAN SlEIN
II4.ROLFLEU
115. ROMOALDO SPERFELD DELIMA
116. ROQUE APARECIDO DE MORAES
AGAPITO
117. ROSA DURAES SILVA ALVES
COSTA
118. ROSEMIR ZIMMERMANN
II9.SANDRAMACHADODAMACENA
lEIXEIRA VIANA
120. Sll..VANA CLEIDEMARTINS
121. Sll..VANA KUNZLER VOZNIAK
122. SIMONI JESUS BATALHA
123. SOLANGEGIOMBELLI ZABOT
124. SONIA MARIA DE CASTRO
GUALERIMORAES
125. SUELI lERESINHA KOTARSKI
126. lECLA STACIUK
127. THAISA ALEXANDRA DE SOUZA
BUENO
128. TRAUDENEUJORKS SARTOR
129. TYLSE AYDI FRANCO DA COSTA
PEREIRA
130. UDENIR KRACZINSKI
131. UDOGNEWUCH
132. VALDECIRBUGARIO
133. VALDECIR PEDROSO PE
OLIVEIRA
134. VALDEMARBWCHEJEHWERTZ
135. VALDIRMARIOJACOMINI
136. VALIRIOBORCHARDT
137. VALMIOR EXPEDITO JUSTINO
138. VANDERLEIHENRIQUESEIGEL
139. VERA LUCIA CAVALHEIRO
MARTINS
140. VÍLSON AGUIAR
141. Vll..SON RIMOLDI
142. VIVlANEPAULA BOSQUETTI
143. WILLY ZEHR,SAVALLISCH

HILDEMARME�GUZZIDE
CARVALHO

JUÍZAELEITORAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS ELEITORES DA 87" ZONA ELEITORAL
O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA, JUIZ ELEITORAL DA 87" ZONA, CONVOCA OS SENHORES ELEITORES ABAIXO
RELACIONADOS QUEFORAMNOTIFICADOSPELO TSE, ANULAÇÃODE SEUS TÍTULOs NESTA CIDADE, PARAQUENO
PRAZODECINCO(5)DIAS,COMPAREÇAMPERANTEOCARTÓRIOELEITORAL,SITUADONOEDIFÍooDOFÓRUM,ÀRUA
GUILHERME WACKERHAGEN, 87, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00, AFIM DE REGULARIZAREM OS
SEUSTÍTULOs, SOB PENADENÃOVOTAREMNESTEMUNICÍPIO,NASPRÓXIMASELEIÇÕES.

1. ADEll..DOMARQUES
2. ADELAIDEBEATRIZCOUL-DREY
3. ADRIANA SOARES DA LUZ
4.AFONSOGALBINODACOSTANETO
5. AGOSTINHOWILHELM
6. AllTON DE SOUZA
7. AllTON FERREIRA CARDOSO
8. ALEXANDRE ALVES DE LIMA
9. ALEXANDRE FERNANDES
RUYSAN
10. ALEXANDREQUEIROZ CUNHA
11. ALEXANDRE SIMBERGNETO
12. ALICKE ADRIANO MATZAN.KE
13. AMAURI PAULO HAIDUR
14. ANAIR DE ARAÚJO
15. ANDREIA CRISTINA DEFANTE
16. ANGELITA GING
17. ÂNGELO SGARB!
18. ÂNGELO SGARBI JÚNIOR
19. ANILCE DE OLIVEIRA
20. ANITA LIPINSKI
21. ANNA DE SIQUEIRA SIMBERG
22. ANTONIO CARLOS MESQUITA
23. ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA
24. ANTONIO ELOI SANTANA
25. ARILINDO LEMKE
26. BENVINDO MOTTA
27. BRONILDA LANGE FRANCO
28. CARMEN APARECIDA BETS
CHWATZ
29. CLARA KULL FURLANETTO
30. CLAUDETE SCKURA SONALIO
31. CLAUDINEI DE SOUZA
32. CLAUDINEI PEDROSO

GONÇALVES
33. CLEVERSON MORETTI BA
CKES
34. CLODOALDO DIAS CAMPOS
35. CRISTINA JUÇARA STUMM
36. CRISTINA SELBACH HENTZ
37. DAMIÃO ALVES
38. DANIEL DA SILVA VIANA
39. DARCI BAHRI
40 DAVI DE CAMPOS PACHECO

-- 41. DAVID ANTONIO DA COSTA
42. DAVID HAISING
43. DIRCEU WANDERLIND LOPES
44. DILCEU FELIX DA SILVA
45. DILSON ANTONIO ANDRADE
DASILVA
46. DIOMAR CAETANO
47. DIRCE FERREIRA DO
NASCIMENTO

I _

48. DIRCEU FAGUNDES LEITAO
49. DIRLE FELTRIN MAYER
50.00RALINADEOLIVEIRADASll..VA
51. EDGAR MACHADO
52. EDUARDO DE ALMEIDA
53. EGON MIGUEL ARNOLD
54. ELIANA TEREZINHA MELO
55. ELIAS PEREIRA
56. ELISANDRA FRANZEN WE
SENDONCK
57. ELVIRA MARIA VOLPATO ZA
MADREA
58. ENEDINAMATEIMICUANSKKI
59. ERICA KRUSTZSCH KRUGER
60. ERNESTO OTO NOETZOLO
61. EUCLIDES SARAIVA FILHO
62. EURIDES JOSÉ DE ARAÚJO
63. EVAIR GABRIEL _,.

64. EVANILDO DUWE
65. GEOVANI ANTUNES
66. GILBERTO AGOSTINI
67. GILBERTO MARTINS
68. GILVAN JEFERSON RAMOS
DASILVA
69. GLACIANE DO ROCIO FLEICH
70. GONAR IVAN HEDLER
71. HADRIEN SIMONE DA SILVA
DEMATHE
72. HELENA DOS SANTOS PEREIRA
73. HELENA SOMERAUER
74. HERCÍLIO ZANLUCA

JUSTIÇA ELEITORAL
Juízo DA 17' ZONA ELEITORAL

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 1998
A Doutora HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO, Juíza Eleitoral

da 17' Zona, CONVOCA os senhores eleitores abaixo relacionados que foram
notificados pelo TSE, da anulação de seus títulos nesta cidade, para que no

prazo de cinco (05) dias, compareçam perante o Cartório Eleitoral, situado no

edifício do FÓRUM, à rua Guilherme Wackerhagen, 87, no horário das 8:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00, a fim de regularizarem os seus títulos, sob pena de
não votarem neste município, nas próximas eleições.

75. HILA DO NASCIMENTO
KANZLER
76. HILÁRIO DO NASCIMENTO
KANZLER
77. HILÁRIO WERMEIER
78. HUDO MAAS
79. ILDOMAR AUGUSTO HASSE
80. ILEMAR EGER
81. IRIA STANGE TREMEA
82. IRMA SUMAR LOPES SILVEIRA
83. ISOLETE SOVENA
84. ITO CARLOS KRAUSE
85. IVANDIR MATIOS DA ROSA
86. IVANI MARIA BRUNER
87. IVANILDO FRANCISCO ALVES
88. IVO MORAIS CAVALHEIRO
89. IVONEI PALHANO
90. IVONETE TEIXEIRA
91. JAIME CARVALHO
92. JANETE LEMES DA ROCHA DE
OLIVEIRA
93. JOÃO CARLOS CASSULI
JÚNIOR
94. JOÃO DO NASCIMENTO NEVES
95. JOÃO FRANCISCO DE JESUS
96. JOÃO HAMILTON PORTES DA
SILVA
97. JOÃO JAIR DOS SANTOS
98. JOÃO MARIA
99. JOÃO OLIVIR GRZIBOVSKI
100. JOÃO ROSENE VIEIRA
'101. JOÃO SIMBERG
102. JOEL DOS SANTOS
103. JOICELINE DE FÁTIMA
BELOW FAGUNDES
104. JOSÉ CARLOS CORREA
105. JOSÉ DA SILVA
106. JOSÉ MIGUEL ZEISER
107. JOSERLEIA MÁRCIA LUNELL!
108. JOSIANE DIOCLER VIEIRA
109. JUSTINO PEREIRA DA LUZ
110. JUVENAL GENTIL BEVI

LAQUA
111. JUVENIL ALVES FERREIRA
112. KINIBERT WEEGE
113. LAERTES NUNES DA SILVA
114. LEANDRO ASNACLETO
MALHEIRO FRIPP
115. LEILA APARECIDA COSTA
XAVIERROSA
116. LENIFÁTIMA BOURSCHEID
117. LEONICE HEMKEMEIER
118. LEONIDA WACHHOLZ
119. LUCIANA TECILLA
120. LUCIMAR JUNUÁRIO
JUSTINO
121. LUIZ CARLOS BIESEK
122. MAFALDA DE BIAGIO
123. MARCOS CORREA
124. MARCOS ROGÉRIO ARGEN
TON
125. MARI CRISTINA DA SILVA
MIRANDA
126. MARIA APARECIDA PEREIRA
DUIRA
127. MARIA APARECIDA SANT'A
NA DO AMARAL COSTA
128. MARIA DE LOURDES DA

SILVADUQUE
129. MARIA VIRGÍNIA FIGUEREDO
AMARAL
130. MARIANO KOSLOVSKI
131. MARILENE SALETE TONIN
HAIDUK
132. MARILI HINERASKE
133. MARLENE MARIA RODRI
GUES
134. MARLENE SCHEUERMANN
135. MARLI DE OLIVEIRA BODER
136. MARLY DE MELLO COLBA
CHINI
137. MÀRTA BOLDUAN KRI
CHANSCHI
138. MAURíCIO TARACHUCK

SILVA
170. SAMIR WINTER

171.SEBAS,TIÃO STOCKSCH-
NEIDER MACHADO
172. SHEILA RAQUEL SCHULZ
173. SILVIO CESAR SANCHES
174. SILVIO DA SILVA FERREIRA
175. SIRINEU SIMAO STREHL
176. SOELlODORCIK
177. SUZANA AUERHAHN DE
FREITAS
178. TATIANE SEVERINO
179. TERESINHA RODRIGUES
OURIQUES
180. TEREZA ISBLONSKI PACHE
CO

181. UELINTON RICARDO DOS
PASSOS
182. URSULA MILLNITZ MEL
CHERT
183. VALDEMAR DA SILVA
184. VANDERLEI ANTONIETTO
185. VANESSA DA COSTA SOUSA
186. VANIO CESAR MATEI
187. VERA LUCIA RAMOS MA
CHADO
188. VILMA HEMKEMEIER
189. VITOLDO DE LIMA
190. WALDECIR STOCKSCH
NEIDER
191. WALDEMIRO MELCHERT
192. ZAURIR SANTOS MADU
REIRO
193. ZELINDA SANTOLIN
194. ZELOI APARECIDA DOS
SANTOS VAZ
195. ZIGRITGENZLER BERNSTEIN

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE
ABRIL DE 1998.

MÁRCIO RENt ROCHA
JUIZ ELEITORAL DA 87" ZONA

..
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Ferj busca conhecimentos
sobre software nos EUA

'Bota-fora' quer acabar com
focos do mosquito da dengue Jaraguá do Sul - A direto

ra Carla Schreiner e o profes
sor de Informática, AchilIes
Santos Silva Júnior, da Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense), encer
ram hoje a participação no

CA World 98, que está acon

tecendo desde segunda-fei
ra (27), em Nova Orleans, nos
Estados Unidos. Ambos inte

gram um grupo de represen
tantes de universidades cata
rinenses, interessados em bus
car conhecimentos e. co

nhecer as tendências da in-

formática no mundo.
O professor Silva Júnior,

responsável pela Área de In
formática da fundação,
considerou o evento (con
ferência técnica e ex

posição da indústria de soft
ware) uma oportunidade
excepcional em conhecer o
que o futuro reserva nesse

setor. Segundo ele, a Ferj
planeja tornar-se um centro
de conhecimento avança
do, por isso o interesse em

conhecer as conquistas
mais recentes nessa área.

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

Equipes da Prefeitura iniciaram segunda-feira o recolhimento de lixo
não perecível em todo o Município

..--
=Ed=son�J-,�nke�

Massaranduba - Desde

segunda-feira (5) está sen

do realizada no Município
a "Campanha do bota
toro". com o objetivo de
realizar o recolhimento de
lixo e prevenir a dengue.
Equipes da Prefeitura estão
percorrendo os bairros e

comunidades rurais, fazen
do o recolhimento de todo
tipo de material que possa
favorecer a proliferação
do mosquito transmissor da
doença. A campanha é
uma iniciativa do Departa
mento Municipal de Saúde
e tem o apoio da Secreta
ria de Obras e do Coma
demo (Conselho Municipal
de Agropecuária e Defesa
do Meio Ambiente).

O vice-prefeito Alfredo
Vavassori (PPB) informou
que a campanha será re

alizada em todo o Municí
pio, envolvendo os bairros
e mais de 30 comunidades
rurais. O trabalho será feito
também ao longo da Ro
dovia SC-314. Vavassori
disse que é necessário o

apoio da comunidade.
"A população poderá

colaborar recolhendo o

lixo e acondicionando-o
. em sacos plásticos ou em

caixas de papelão, e colo
cando-o nas calçadas.
Nas comunidades rurais, o
material de várias pro
priedades poderá ser de

positado num mesmo lo
caI. Isso facilitará o reco

lhimento".

Segundo Vavassori, a
prefeitura também distri
buiu folhetos nas escolas
orientando sobre a im

portância da eliminação
dos criadouros do mosqui
to aedes aegyptí. Ontem,
foi feito recolhimento de
lixo nas comunidades de

NOTA DE AGRADECIMENTO
II

Filhos, noras, netos, irmãs e demais familiares da
saudosa Linda Bornschein agradecem todas as

manifestações de solidariedade expressada� por
ocasião de seu falecimento, ocorrido no dia 27/4/

98, aos 89 anos.

Da mesma forma, especialmente, agradecem à
Dona Lia, sr. Hermes, Dona Loni, aos demais
funcionários do "Lar das Flores", todo o carinho e

atenção que ela recebeu, nos anos em que lá residiu,
e às senhoras da Oase, por todas as expressões de
amizade. O culto em memória será celebrado no dia
17 de maio próximo, às 9h30, na Igreja Evangélica
Luterana - Centro.

Apelo: Vavassorl quer o apolo da comunidade na campanha

ras no interior do Município
que serão utilizadas pelos
agricultores para o recolhi
mento das embalagens de
produtos agrotóxicos. A
providência foi recomenda
da pelo Comadema e

seNe para evitar que as em

balagens sejam colocadas'
nos rios, contaminando o

meio ambiente.

Guarani-Mirim, Campinha
e Benjamin Constant. Na

segunda-feira (4), será nas

comunidades de Primeiro

Braço, Massarandubinha e
na Área Indusfrial. Na

terça-feira, no Segundo
Braço, Braço Direito, Sete
de Janeiro e Rio Bonito.

AGROTÓXICOS A Familiares enlutados.
Prefeitura instalou oito lixei-

Dicas.
maravilho as
para opresente,..,·

d m mae.
Mãe é uma só. Mos os dicas do Mueller poro'
presenteá-lo são muitos. Todos maravilhosos.
A escolho é por suo conto. A emoção também.

Mueller.
JOINVILLE

o caminho mais curto para o sucesso é tentar sempre mais uma vez.

lOde'Maio: Dia do Trabalhador
Sindicato das Ind. da Alimentação,
Sindicato do Com. Varejista,
Sindicato das Ind. da Construção e Mobiliário,
Sindicato das Ind. Metalúrgicas Mec. e do Mat. Elétrico,
Sindicato das Ind. do Vestuário de .Jaraguá do Sul.

Homenagens dos:
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Obras no trevo do Prüsse
só dependem do Executivo
---------------------------------

Deputado Paulo Gouvêa da Costa fez a declaração durante encontro

organizado pelo Rotary Club

Guaramirim - A cons

trução de uma rotatória no

trevo do Prüsse (BR-280) só
depende do Executivo Mu�

nicipal, que precisa de
sapropriar uma fração de
terreno no local. A

declaração foi feita pelo
députado federal Paulo
Gouvêa da Costa (PFL), em
Guaramirim, na quinta-feira
(23), após ter proferido pa
lestra num encontro orga
nizado pelo Rotary Club. O
deputado disse ter recebido
a informação diretamente
da chefia do 16° Distrito do
DNER (Departamento Na
cional de Estradas de Ro

dagem), em Florianópolis.
Segundo o deputado, a

execução da rotatória já es
taria prevista no contrato que
o DNER mantém com a Cons
trutora Cesbe, de Curitiba,
para a realização de melho
rias na rodovia federal na

região, como ocorreu re

centemente no trecho entre

Jaraguá do Sul e Corupá.
"A empresa já está auto

rizada para que, no momen
to em que o terreno estiver
liberado, a implantação

Alerta: trevo, noBai"o Imigrantes, oferece risco aosmotoristas
seja iniciada. A obra só não
sai se o prefeito não quiser" .

O deputado sugeriu que
as entidades locais cobrem
do Executivo estas providên
cias. Ele lembrou que a

reivindicação está pen
dente desde o início do ano
passado, quando o assun

to foi, inclusive, discutido no

Ministério dos Transportes e

direção-geral do DNER, em
Brasília. A audiência, na

época, foi acompanhada
pelos vereadores Valério
Verbinem (PFL) e Ivo Ran

gheti (PMDB). Rangheti,

Emprego é
símbolo de
dignidade.

1º DE MAIO-
DIA DO TRABALHADOR

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

SUPERMERCADOS

hoje, é líder do governo mu

nicipal na Câmara de Vere
adores.

verblnern disse já ter con
versado várias vezes com o

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB) sobre o

assunto. Na última sexta-fei
ra (24) houve mais um con

tato, quando o prefeito teria
dado uma perspectiva posi
tiva em relação ao assunto.

Já o diretor de Relações
Públicas do Rotary Club,
Osnildo Bortel. foi enfático
co dizer que a Prefeitura
precisa definir essa questão.

"O local é um perigo.
Essa obra precisa ser exe

cutada. Não é concebível
que permaneça assim,
colocando vidas em risco".

TRÂNSITO - Os resultados
apresentados pelo Código
Nacional de Trânsito, após
três meses de vigência, são
melhores do que o espera
do. A avaliação é do de

putado federal Paulo Gou
vêa da Costa que proferiu
palestra sobre o ossunto.
na quinta-feira passada,
na Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaromirim). Ele
informou que, desde que o

novo código entrou em

vigor, os acidentes com

mortes caíram 38,10% nas

rodovias federais do Esta
do, citando dados da Polí
cia Rodoviária Federal.

Rua Padre AlbertO<'
"

Jacobs - Vila lenzi

Fones: 372-1160-

372-2936 -

Jaraguá do Sul - SC

-
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Jaraguá do Sul I
A Executiva Estadual do PL confirmou para o dia 16 de
maio à realização da pré-convenção do partido na

cidade, em local ainda não definido. Serão discutidos
os nomes dos prováveis candidatos à Assembléia

Legislativa e a, questão do apoio à chapa majoritária.
Segundo fonte do partido, Mércio Felski será indicado

parodeputado federal, e a tendênCia é apoiar a
candidatura do senador Esperidião Amin (PPB).

Jaraguá do Sul II Jaraguá do Sul III
O Núcleo dos Sorveteiros Numa ação conjunta,
da Acijs (Associação as secretarias de

Comercial e Industrial de Educação e de Saúde
Jaraguá do Sul) realizou realizarão o

quarta-feira (29), no acompanhamento
auditório do Centro psicológico para

Empresarial, o. Seminário crianças e adolescentes
sobre o Alimento Sorvete. com idade até 14 anos,
O evento contou com a e d tratamento
participação de médicos fisioterápico das

da cidade e da crianças até seis anos
nutricionista Luzia Socol da dos Centros de
UFSC (Universidade Federal Educação Infantil e

de Santa Catarina). turmas da Pré-Escola e

Com a realização do Jardim, que sejam
seminário, o núcleo quer portadoras de
difundir o valor alimentício dificuldades de

do sorvete. coordenação motora.

Massaranduba
A Prefeitura iniciou campanha de incentivo ao plantio
de mudas frutíferas e ornamentais no Município. Os
interessados poderão encaminhar os pedidos no

períooo de 25 de maio a 19 de junho, no Departamento
Municipal de Agricultura. A entrega acontecerá nos dias

2 e 3 de julho, no Centro Esportivo Municipal.
Serão distribuídas mudas de laranjeiras, limoeiros,

ameixeiras, pereiras, roseiras, ciprestes e de diversas
outras espécies.

Schroeder
A Epagri (Empresa

de Pesquisa
Agropecuária e de
Extensão Rural de
Santa Catarina) e o

Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
realizarão no dia 16
de setembro, no CTG
Leodato Ribeiro, o
Encontro Regional

da Mulher

Agricultora e

Pesqueira.

Guaramirim
A Prefeitura começou a

receber inscrições para o

Festival Municipal de
Dança, que qcontecerá
nos dias 31 de julho e 1 de

agosto, no Ginásio de

Esportes Rodolfo John. As

inscrições serão recebidas
até o final de maio. As
escolas interessadas

poderão conseguir mais
informações através do

regulamento do festival, já
elaborado.

Corupá
A Epagri realizará no Município, no dia 2 de julho,
um seminário sobre Iúrisrno Rural. O encontro vai

acontecer no Seminário Sagrado Coração de Jesus
e terá-como objetivo debater o turismo. como

alternativa de negócio para os

proprietários rurais.
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Mais de 300 criadores participam
} do 47° Campeonato,de Ornitologia

Jaraguá do Sul - Cerca de
300 criadores e mais três mil

pássaros, nas categorias Peri

quitos, Agapornis, Alienígenas
psitacídios e não-psitacídios,
participarão da 1 a Etapa do
47° Campeonato Brasileiro de

Ornitologia, que acontecerá
no Parque Municipal de Even

tos, neste final de semana. O

campeonato será promovido
pela Federação Ornitológica

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

Competição acontecerá no Parque Municipal de Eventos, neste final de
semana, com mais de três mil pássaros

do Brasil, tendo o 2° Torneio de
Canários de Cor por Série (a
Copa Alcon Ouro), como

evento paralelo. A anfitriã será
a SJCO (Sociedade Jara

guaense de Canaricultura e

Ornitologia).
O presidente da Comissão

Organizadora, Lauro Stoinski.
disse que a novidade este ano
será a volta do segmento Pás
saros Silvestres à primeira eta-

SETOR MATRIZ
DOMINGO

ThOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8hOO - São Cristóvão
9h30 - São Benedito

Rua: Bernardo Dornbusch, J136 - Fone: 371-0010

) \_ Jaraguá go Su� - SC
\

A todos que dia a dia lutam

pelo desenvolvimento de
nossa região, nossos

cumprimentos.

- lOde maio -

Dia do Trabalhador
I

pa do campeonato.
"O retorno tem como ob

jetivo motivar os abnegados
criadores, que se sujeitam a

seguir todas as normas do
Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente) 'q-uanto à

preservação da fauna
brasileira" .

Ele lembrou que esta é a

segunda vez que a cidade es-

tará sediando o Campeonato
Brasileiro. A última vez foi em
1994. Stoinski destacou tam
bém a realização paralela do
torneio de canários de cor,que
será promovida exclusiva
mente pela SJCO e que distri
buirá mais de meio quilo de
ouro em medalhas de 10 e·20

gramas, aos criadores

campeões por série. No ano

ter
u

passado, o torneio reuniu 32
criadores com 630 canários.

Stoinski informou ainda que
o evento estará aberto à par
ticipação do público. A entra
da no Pavilhão A. onde os pás
saros estarão expostos, custará
RS 1;00, sendo que a cada 100

ingressos vendidos, será
sorteado um pássaro entre os

visitantes.

SÁBADO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da paz

19hOO - Perpétuo Socorro
NOSSA MENSAGEM

Domingo do Bom Pastor
Jesus é bom Pastor porque tem com seus discípulos uma relação de

convivência, formando com eles uma comunidade de vida, não um

grupo de trabalho. As palavras de Jesus dão segurança de que nada

vai nos separar dele. Da nossa parte é fundamental escutar a sua voz

e não confundí-la com tantas vozes que podem nos dispersar do seu

projeto.
Peçamos ao Senhor que coloque em nosso coração o desejo de escutar
sempre a sua palavra e de buscar a comunhão com ele e com as pessoas
de nossa convivência.

� II ii 'Fi I'
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENT1S EM GERAL

A REALIZAÇÃO DOS

NOSSOS OBJETIVOS SE

CONSTITUI COMMUITO

TRABALHO.

1° DEMAIO

Vereador Pedro Garcia DIADO TRABALHADOR
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Assaltantes levam R$ ·320,00 Briga entre irmãos termina com

do Besc e reclamam da quontlo esfaqueamento em Barra Velha
Barra Velha - O co- então que ele teria pe

Joinville - Três ho- um dos ladrões che- ainda quando voscu- merciante Welington gado uma faca e gol-
mens armados com gou a comentar que Iharam o cofre e en- Mendes da Silveira, 42 peado Washington, O

revólveres assaltaram o I seria melhor que eles contrarom apenas 01- anos, esfaqueou o ferido foi conduzido ao

irmão Washington, 43, Pronto-Socorro do Hos
posto do Besc da' Fej deixassem imediata- gumas moedas, no interior' do bar de pital São José, em Joln-
(Faculdade de Enge- mente o local, pois o Depois saíram tran- propriedade do viiie, para receber aten-
nhor!o de Joinville), posto era pobre, qúüos. pela porta da primeiro, no Bairro Bai- dimento de emergên- e

quarta-feira (29), le-' Este foi o primeiro 'es- frente, e fugiram do 10- xada, após 'Uma dis- da, p
vando RS 320,00, A salto registrado no pos- cal num Gol, de placa cussöo. O autor da facada o

tl t t d F' O I d
-

nöo ldentltlcoda, Ja'
A ocorrência foi re- foi preso por volta de p

quan ICl, que es ova no o. a eJ, s a roes
gistrada quarta-feira 19h30 e encontra-se à f\I

cofre e nos caixas, entraram por volta -de aconteceram 38 assal- (29),' por volta de 17
. disposição da Justiça, n<

deixou os assaltantes 14h30, quando apenas tos a banco em Santa horas, quandoWashing- e

indignados, Uma funci- dois funcionários esta- Catarina, neste ano, ton chegou ao bar em- AUTO-ES.COLA�·
onórlo. que não quis se vom t;)o local. Eles teri- com mais de RS 570 mil briagado e começou a SINAL VERDE a

ld t'f' d' f' d
' ,

lt d b d
discutir por motivos bo- - - - - - - - - - CI en licor, Isse que am ice o rncs Irr! a os rou a os. nols. FIQUE ATENTO ÀS
Welington disse que, NOVAS LEIS DO

durante a discussão, o II

TRÂNSITO
irmão teria avançado
sobre ele, derrubàndo
o ao lado do fogão, Foi

Comerciante é acusado de matar
o amante da mulher em Caçador
Caçador - A polícia

prendeu na terça-feira
(28) o comerciante Os
valdo Adair Gomes, 26
anos, no Loteamento
Tabajara, suspeito da
autoria da morte de
Valdelei Moraes, 27, A
vítima foi assassinada
com cinco tiros de
revólver na cabeça, O
delegado Carlos Evan
dro Luz disse que vai in

vestigar a hipótese de
tratar-se de um crime

,

passional, pois Moraes
esteve acompanhado
da mulher do comer

ciante, Sonia Gomes,
No inícioda semana, o

comerciante havia regis
trado ocorrência na de

legacia, comunicándo\

que Sonia estava fora de
casa desde sábado, No
dlo do crime, Osvaldo foi
ao Loteamento Tabajara,
acompanhado de uma

agente da Delegacia da
Mulher, para tentar con-

seguir informações com

uma ornlqo de Sonia so

bre o possível paradeiro
da mulher,

Na residência da ami

ga, ele deu de cara com
Sonia e o amante, fican
do transtornado com a

situação,O comerciante

esperou a policial se

afastar do local para
cometer o crime, Ele sa

cou de um revólver que
levava escondido e fez
os disparos,

r-------------------------------�
, O CORREIO DO POVO leva o seu filho (até 10 anos) 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 Roma.

, Empresa Roberto Robattini
, Rua: Procópio Gomes de Oliveira
I (próximo ao semáforo da Duas Rodas)
L � �
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Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1º endet:- sels 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

É o desejo do STJ
Vestuário de Jaraguá
do Sul, Pomerode e,

Região no lade maio

Ainda que tudo nos leve ao desencanto

DIA DO
TRABALHADOR
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goria infantil) foi a 20
colocada nos 50
metros, livre e costas;
L u i z C o r r e a (j u ve n i I)
conquistou o 40 lugar
nos 50 mettos. livre e

costas; Ana Ossowski

(júnior I) ficou em 70 nos
50 metros peito e em 90

lugar, nos 50 metros bor
boleta.
Outros resultados:

Eduardo Friedmann

(júnior I) foi 230 nos 50
metros livre e -'00 nos 50
metros borboleta. An
dré Ossowski (júnior II)
ficou na , 00 colocação
nos 50 metros, livre e

borboleta.

�
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Morro das Antenas tera etapa
do Campeonato de Parapente
--------------------------------

Duzentos pilotos de todo o Estado estão sendo esperados em Jaraguá do Sul; a

competição inicia hoje e terá três dias de duração

Jaraguá do Sul- Cerca de
-

00 pilotos de todo o Estado
-

estão sendo aguardados
para a 1 a Etapa do Campe-

1 onato Catarinense de Para
� pente, que acontecerá no

r
Morro das Antenas, neste fi
nal de semana. Trata-se da
etapa que estava prevista
para os dias 28 e '29 demarço
e que foi transferida devido
as condições climáticas des
avoráveis.
O presidente do Jaraguá

Clube de Võo Livre, Márcio
Milcke, disse que esta

I primeira fase terá três dias
I, de duração - inicia hoje e

irá até domingo - para au

mentar as chances de rea

lização das provas, caso
não ocorram novamente di
iculdades com intempéries.
"A prova de parapente

depende de um mínimo de

condições para ser realizada,
como tempo aberto e

ausência de vento forte.
Caso contrário, torna-se in
viável de ser concretizada".

Segundo Milcke, a \maio
ria das inscrições foram feitas .

ainda em março, e as res

tantes estarão sendo recebi
das hoje. Para fazer a ins

crição, cada piloto deverá
contribuir com um quilo de
alimento não perecível, que
será doado poro tamOios nor
destinas atingidas pela seca.

A programação inicia às 9

horas. As provas serão defini
das somente na decolagem.
As pessoas que quiserem
acompanhar o evento ou

contribuir para a campanha
de auxilio ã população nordes
tina, deverão se dirigir ao Mor
ro da BoaVista.Milcke explicou
que esta não será uma fase

para o público propriamente,
mas um evento competitivo.

Ele disse que a intenção
do JVCL (Jaraguá Clube de
Vôo Livre) é oferecer uma

programação mais dirigida
ao público, na comemo

ração do aniversário do Mu

nicípio, em julho.

Atração: competições de vôo-livre são freqüentes na ck:lade

Blu/BTV/Dalponte vence equipe
de Jaraguá do Sul por 7x3

Jaraguá do Sul - A

equipe da AD Jaraguá do
Sul sofreu a primeira derrota
no'Dívlsõo Especial do Cam
peonato Estadual de Futsal,
na rodada realizada no fi
nal de semana. por 7 a 3,
pela Blu/BTV/Dalponte, de
Blumendu. A equipe, dirigi
da pelo técnico Manoel

Dalpasqualle, Moneco.
. chegou a sair na frente no

plocct mas depois. aos pou
cos, a equipe blumenauen
se foi impondo a superio
ridade e experiência.

Após a segunda rodada,
a Sicap!Tuper, de São Bento
do Sul. lidera a chave do lito
ral com 6 pontos, tendoa Blu/

BTV /Dalponte em 2° luçor
com 3 e a AD Jaraguá do Sul
em 3°, também com 3; Na
chave Oeste, a Berlanda/
Gaboardi. de Curitibanos,
está em 1 ° com 6 pontos. a
Associação São M ig u e I /
Unoesc é a 2° colocada
com 6 e a Xaxiense/AABB
está em 3°, com 3 pontos.

Equipe de natação participa
do Festival de Velocidade

Jaraguá do Sul - A

equipe ADJ/Olympia/
FME de Natação par
ticipou, com cinco atle

tas, do 130 Festival de
Velocidade "Fita Azul",
em Joinville. Somente
nadadores federados

participaram da com

petição. A disputa foi
acirrada e teve como

campeão masculino o

Joinville Tênis Clube, e

campeão feminino o

Clube 12 de Agosto, de
Florianópolis.

Os atletas jara
guaenses conseguiram
os seguintes resultados:
Nothália Krelling (cate-

Um trabalho quando a

. qenie curte

é tão divertido como

um lazer.

1° DE MAIO DIA
,

�'I".,

DO TRABALHA'DOR

PROSERV
PROCESSAMENTO E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

I

I.

IIIOli."píada da Ali."en-f:açâo
Integrando as empresas da área de alimentação!.

Empresas participantes:
* Angeloni * Ceval Alimentos * Fleischmann e Royal
* Alimentícios Sasse * Duas Rodas Industrial * Urbano Agroindustrial
* Bretzke Alimentos
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Alpinistas jaraguaenses.vão
, '

,

escalar '0 Monte .Aconcöquo
---------------------------------

,

Rafael Orzechowski e Débora C. Horn já iniciaram os preparativos e buscam

patrocínio; desafio está previsto para janeiro de 1999

Jaraguá do Sul - Os

alpinistas Rafael
Orzechowski, 28 anos,

e Débora C, Horn, 21,
pretendem escalar o

Monte Aconcágua, no
. Argentina, com sete
mil metros de altura,
Rafael e Débora já es

tão fazendo os prepa
rativos e esperam con

seguir patrocínio de

empresas locais para
concretizar o objetivo,
Eles já acumulam ex

periência de três anos

•

CRIAÇÃO DE LotKJIIAItCAS
•

DESENHO TtITEIS • c�tõEs
•

ADESIVOS E CAMISETA$

FONES: 371 - 5042
973 - 5220

no esporte, em in
cursões realizadas na

Região Sul. O casal
está entre os precur
sores dessa moda
lidade esportiva no

Município,
Orzechowski disse que

iniciou no esporte em

Joinville, mas pretende
difundir mais a moda
lidade em Jaraguá do
Sul, com a possibilidade
inclusive de ser formado
um clube de excursio
nlsrno. Ele e Débora,
que são' noivos, saem
praticamente em todo
o final de semana para
praticar o alpinismo, Um
dos locais freqüente
mente visitados é
Morumbi, noParaná,
com paredes de ro

€has verticais com 300
metros de altura,

Segundo Orzechows-

kl. a excursão ao Mon
te Aconcágua deverá
custar cerca de RS 12
mil, O casal pretende
encarar o desafio bem

(

equipado, e com mate-
rial para filmagem e

registro fotográfico, in
clusive, Orzechowski
acredita que poderá
aproveitar o docu
mentário para divul

gação nas escolas, do

Município,
A alpinista Débora,

radicada em Joinville,
mas em vias de trans
ferir-se para Jaraguá
do Sul, poderá tornar
se a primeira alpinista
sul-americana a ven

cer o Aconcágua, se

conseguir concretizar o
objetivo, Pelo menos

não existem registros
de alguma antecesso
ra oriunda da região,

'� CP·, ·,· .. · .. :.· : ..
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JEEP CLUB DE JARAGUA DO SUL
Mais uma movimenta

I da reunião aconteceu
I nesta terça-feira (27), No
I, torneio de Sinuca, últi
i rno. a colocação ficou

I assim: 10 lugar - Cezar

I Voelz/Eduardo F. Finta; 20
I lugar - Rufino Schulz/Al
l' tamir; 30 lugar - Silvino
� Lessmann/Cláudio Finta.

Fomos convidados
II pelo Clube Recreativo

I Alvorada para partici
I parmos do desfile de sua

I tradicional Festa no dia
!19 de maio, às 15 horas, e
I sem dúvida o Jeep Club

� se fará presente.
'

f Pomerode nos aguar-,.

i' da para o seu 10 Raid

I (Trilha do TrabalhadOr)
I neste sábado. Estaremos
I participando.
� No último sábado,

quando da saída para Ie
vantamento de trilha,
companheiro Cezar Voei
estreiou seu importade
(Niva 4x4) com muito sue'
esso. Bastante comenta
do foi seu desempenho.

Neste mês de abril tive
mos vários aniversariantes
dia 23, Valderes Kuchen
becker; dia 24, Silvino Lesl
smann e dia 28, Osrnoí
Cattoni. Aos cornporv
heiros desejamos feli·
cidades. '

Sábado, estão conjvocados pelo' diretor da

Trilh,
as:, Cláudio, Fábio

jeKlaus.
Convocamos todos o

sócios para nossa re

união extraordinária n

próxima terça-feira. Par
rlclpel

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Requinte o seu Bom-Gosto

TELEVENDAS: 371�.66 I
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