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�. 79 anos de história e de informação
No dia lOde maio

J
9

�

.
de 191 ,sob a geren-

3 cio de Arthur Müller, o
[s Jornal CORREIO DO

6. povo circulava pela
p primeira vez. De lá

�� para cá, são 79 anos
de desafios e con-

m.ettemos nunca nos

desviar da linha rec

ta de moral e justiça
que traçamos. Inde
pendente e noticioso,
sempre prompto a

defender os interesses
deste nosso torrão,

I quistos, sempre em- veio o O Correio do

�
basados pela ética e Povo, prehencher

I pela independência, 'uma lacuna que de

1_ conforme propõe o ha muito o povo
I primeiro editorial Jaraguaense sentia

(foto),que reproduzi- a falta. Mas para
mosparteaseguir. coroar de exito a

"Certos do be- luta que encetamos,
nevolo e generoso estamos certos que
acolhimento que nos não nos deixarão de

.

dispensarão os nossos auxiliar os nossos

côntemporaneos, côntemporaneos,
damos hoje a publi- promettendo nós,
cldode o semanariO trabalhar com afin
O Correio do Povo. co em pról do bem
Fundado para ser o collectivo.

porta-voz do publico Tendo por lema o

JaraguaenS'e, pro- progresso, vem Joro-

guà, com o seu destaque no meio

povo laborioso, to- dos outros do nosso

mando um logar de. querido Estado.
Edson Junkes/CP Quem

.

a ce rc a d e-----

Eugênio Victor Schmöckel, atual diretor do Jornal CORREIO DO

POVO, administrador de empresas, economista, historiador,
jornalista e pesquisador. Também patrono do Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul'

annos atroz atraves
sasse as nossas mot

tos, onde apenas se

distinguiam algumas
choupanas, espia
das pelos selvico
las ...

"

Caderno 2
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Etica e ótica �Lêij):Soou como música de boa qualidade os

questionamentos feitos pelos vereadores de I \
oposição com relação ao projeto "jornais nas

escolas", proposto pelas secretarias de Educação e

Planejamento. Muito embora favoráveis à proposta,
os parlamentares, em especial Gilda Alves, que
levantou a polêmica, indagaram sobre a exclusão

de dois jornais locais. Nada
mais justo, até porque o aval
do Legisldtivo permitirá o

repasse de verbas públicas às
APP's que, teoricamente,
pagarão os jornais que
circularão nas salas de aula.
A defesa do projeto em si

era inócua, já que a iniciativa
e o objetivo propostos são

pontos pacíficos. Qualquer
cidadão com o mínimo de
bom senso e sensibilidade
sabe da importância de

jornais em salas de aula.Além
de incentivar a leitura,
informa os alunos. O cerne da
questão reside na escolha

\ -

dos periódicos sem qualquer critério. Em princípio,
os vereadores da situação argumentaram que a

aprovação do projeto apenas transferia verbas às
APP's, que por suo vez escolheriam, através de
consulta aos alunos, os jornais a serem assinados.

A confusão foi desfeita esta semana, quando o

vice-prefeito e secretário de Planejamento, Irineu
Pasold, admitiu que a Prefeitura havia fechado
anteriormente acordo com quatro jornais. A opção
obedeceu, pelo que se percebeu, a ótica dos

governantes, e sequer levou em conta a ética com

o dinheiro público. Por mais que o governo e aliados

argumentem, não existe explicação plausível. Foi

privilégio sem consulta prévia, sem critério e sem os

preceitos básicos que norteiam uma democracia.
Não há fórmula alternativa, ou se refaz todo o

processo ou se confirma o privilégio em detrimento
à ética.

O 'Jornal CORREIO DO POVO sabia do acordo
firmado anteriormente entre a Prefeitura e os

jornais há pelo menos 30 dias. O assunto,
entretanto, não veio à baila por questão de bom
senso. Aguardou-se a aprovaçöo do projeto poro
se comprovar o desrespeito pela coisa pública. O
fato do jornal ter levantado' e discutido o caso

agora se deve a crença de que os leitores têm o

direito de ser informados sobre tudo o que se passa
com a admistração do seus impostos.

O fato do governo não admitir a existência de
um órgão de imprensa imparcial e sério, não lhe
faculta o direito de escolher o que os olunos
devem ou não ler. O que se espera de um líder é
que se cumpra os dlsposlttvos legais e aja com

absoluta isenção, certo? Errado. A posição
assumida tem-se mostrado dissonante em relação
aos propósitos democráticos. Se insistir por essa

senda corre o risco de perder o norte da bússula
da história.

O clima é dissoluto, a atmosfera está carregada
e inexplicável. Os vereadores se sentem logrados.
A rotina conspira contra os esforços da sociedade
pela iguQldade e legitimidade praticada pelos
poderes constituídos. Ainda hó tempo de se

refazer a trapalhada e retomar o curso da
igualdade, demonstrando um mínimo de
austeridade ética.

Carta do Leitor

Nova lei ambiental

Multas pesadas, que po
dem variar de RS 50,00 a RS
50 milhões, e penas de até
quatro anos de detenção,
são algumas das inovações
da Lei de Crimes Ambientais
(Lei 9605/98), aprovada pelo
Congresso Nacional e sanci
onada pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso.

'Em vigor desde o dia 30 de

março, a nova legislação
apresenta 82 artigos que, de
modo geral, são considera
dos mais rigorosos se com

parados às leis anteriores de
difícil aplicação. Agora, além
das multas, o infrator será pro
cessado e poderá ser preso,
porque as infrações são cla
ramente definidas e as penas
têm graduações adequadas
a cada coso.

Os técnicos ambientais
acreditam que as infrações
que vão gerar mais processos
criminais são aquelas relativas
ao desmatamento sem auto
rização e aocorte irregular de
árvores, problemas que repre
sentam quase a metade das

notificações registradas men
salmente pelos órgãos de fis

calização.
O procurador-geral do

lborno. Ubiraci Araújo, acre
dita que a nova lei vai conso
lidar as legislações anteriores, .

porque é muito clara em seus

aspectos, além de permitir a
responsobtlldode criminal de

* Mora Regina Krause

pessoas jurídicas.
Segundo Araújo, antes as

multas eram aplicadas com

base em pertcrlosê. se al

guém fosse autuado trans

portando madeira ilegal
mente, conseguia derrubar a
multa e ainda conseguia a

madeira de volta. Agora, não
será mais tão fácil para o in
frator: o Ibama deve esta
belecer multas de até RS 2 mil
por metro cúbico de madei
ra retirada sem autorização,
além de gerar processos e

apreender o caminhão.
Outro aspecto importante

é que a lei coíbe a cor

rupção daqueles que traba
lham nos órgãos de fiscaliza

ção e preservação do meio
ambiente. Funcionário que
fizer afirmação falsa, enga
nosa, omitir a verdade, sone
gar informações ou dados
em procedimentos de autori
zação ou licenciamento

pode pegar três anos de
prisão.

,

.

Já quem tiver animais sil
vestres em casa precisará de
uma autorização especial
do Ibomo. Além disso, o cri
odor terá que levar o bicho
ao veterinário a cada seis
meses, pera que seja sub
metido a exame. O diagnós
tico deveró ser apresentado
ao órgão ambienfal compe
tente, onde será telto um

ocornponhornento das

condições do animal. Maus
tratos a animais domésticos
ou silvestres também passam
a ser crime.

Há,
.

porém, um ponto na

nova lei que poderá constituir
perigosos precedentes. É re

lativa às queimadas que
terão autorização concedida
quando utilizadas para a a

gricultura. Os ecologistas re

ceiam que áreas de florestas
poderão ser queimadas com
a alegação de que se trata
de região agrícola.

É preciso não esquecer os
recentes incêndios que atingi
ram Roraima e que tiveram
início coma queima de roças
e pastagens. O fogo destruiu
uma área equivalente a Bélgi-
ca.

Também os baloneiros
serão enquadrados nas pe-

.

nalidades da nova lei, pelo
sério risco de causar incên-
,qjos. A fabricação, a venda
e o transporte também sôo

CORREIO DO POVO

crimes.
Se a aplicação da Lei de

Crimes Ambientais for realiza
da de maneira correta e ade
quada, poderá ocorrer uma

sensível diminuição das
agressõesao rnelocrnbtente. ;
Afinal, de nada adianta o País
possuir legislação exemplar se I

não for cumprida

*Membro da ONGAmigos
da Nafureza/Cu.ritiba-PR

------------------------------------__--------__-------------------1

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou tetetone para contato. O jornal se teserve o

direito de sintetizsr o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias. '.
.

.,

I

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- se - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal;
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"Observando o mercado de trabalho, cada vez rnols.
percebemos o quanto a educação é importante para o

trabalhador.
O desemprego estrutural, representado pela substituição

do homem pela máquina, atinge, principalmente, os

empregos das pessoas menos qualificadas.Até criam novos

postos de trabalho, uma vez que as máquinas substituem os

operadores, mas não os técnicos que as fazem funcionar.
Desta forma, a escolha de uma profissão é hoje muito

importante. Entretanto, a escolha de uma é difícil, pois
algumas ocupações desapareceram, enquanto outras são
criadas, e a qualificação para mais de uma atividade é,
por isso, cada vez rnols, decísvo"..

Lorifa Karsfen - Jaraguá do Sul

"Com relação à nota publicada na coluna 'Mosaico',
da edição de 1/5/98, sobre o Comdecon - Conselho
Municipal de Defesa do Consumidor =, cumpre-nos
esclarecer o seguinte:

1. tal Conselho foi reformulado pelo Decreto 3.517/97, de
13/3/97, justamente porque na formação anterior (do
Decreto 3.134/95, de 13/3/95) NÃO HAVIA simplesmente
representatividade alguma dos consumidores.

2. na nova formação (10 conselheiros), HÁ UMA CADEIRA
PARA OS SINDICATOS DE TRABALHADORES E DUAS PARA AS
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS E/OU ONG's
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE DEFESA DOS
CONSUMIDORES. A Acijs, a CDL o CPL e a AIJS uma cada e

o Governo Municipal, três. O presidente, que é do Governo,
não vota. Os representantes das siglas citadas não deixam
também de ser consumidores uns dös outros, seja na

aquisição de produtos e/ou prestação de serviços;

3. o próprio Código de Defesa do Consumidor (§ 3°, art.
55) ao obrigar a participação de fornecedores e

consumidores no COMDECON, não obriga a paridade."

Irineu Pasold, se_ç:retário de Planejamento, e Osmar
Günther, diretor da Divisão de Controle de Conselhos.

Nota da Redação
Ao afirmcir que o próprio Código de Defesa do

Consumidor não obriga CI paridade, o gov�rno municipal
confirma a cnlica feita pelo jornal. O código tem lá suas

razões,mas não deixa dúvidas de que os consumidores estão._

mal representados. Da forma como está, tem muito cabrito
para vigiar a horta.

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

I

I A doação é um manifesto puro de

respeito à igualdade e fraternidade.
Que possa continuar a existir esses
sentimentos aqueles que sofrem e

padecem, nos seios destes seres que
os auxiliam.

Parabéns à equipe de Enfermagem do

Hospital e Maternidade Jaraguá pelo
dia 12 de maio. Dia Internacional da

�-------Enfermagem.--------�
Homenagem:

Hospital eMaternidade �
, :

Iaraguá. :1
•

Diretório do PT se reune para
froçor as metas de oompcmho
---------------------------------

Encontro contou com as presenças dos deputados Carlito Mers$ e Ideli Salvatti,
que criticaram a decisão do PT carioca

Jaraguá do Sul - O grandes, "jáque '

Diretório Municipal do PT se ele representa o
reuniu, na sexta-feira passa- novo" e se saiu
da (1), na Câmara de Vere- muito bem na

adores, para avaliar o atual c a m pan h a
quadro político no Estado, para prefeito,
as possíveis coligações e os com reper
encaminhamentos das cussão positiva
campanhas regionalizadas. na região. A
A decisão do PT do Rio de opinião é com

Janeiro em lançar candida- partilhada por
to próprio ao governo, difi- Merss, que lem
cultando a aliança com o brou o índice
PDT do ex-governador Le- "quase negati
onel Brizola, foi duramente vo" de rejeição
criticada pelos deputados de Dionei junto
estaduais Carlito Merss e Ideli ao eleitorado.
Salvatti. Sobre a

Outro assunto abordado Frente Popular
foi o novo modelo econômi- no Estado, Merss
co para 6 Estado dentro da disse que está
estratégia do partido para c o n s o I i d ada,
as eleições de outubro, A com chances
legenda definiu cinco o concretas de ir
tema de campanha: "Edu- para o segundo Dlonel: "OPTfem oufras opções para oEstado"
cação, cidadania e meio turno. Para a

ambiente". De acordo com deputada Ideli, com a vitória
o pré-candidato a deputa- do governador Paulo Afonso
do estadual, Dionei da Silva, na convenção do PMDB,
a valorização do profissional ocorrida no sábado (2), a

da educação será o ponto Frente Popular é a única 01-
central da discussão, com o ternativa diferente poro ad
objetivo de buscar a qua- ministrar o Estado.
lidade do ensino através do "O quadro atual é seme

aprimoramento do profis- Ihante ao de 1996 em

sional. A cidadania foi sub- Chapecó e em Blumenau. A
dividida em: emprego e ren- direita é francamente favori
da, fortalecimento das orga- to. mas o Milton Mendes já
nizações civis e participação aparece com 11 % nas pes-
popular nas decisões. . quisasevaivirarojogo", disse.

"Apesar do tema edu- Em relação à posição do
cação estar sempre em alta
em época de eleição, o PT
quer tratá-lo de modo dife
rente. Não adianta falar em
mais escolas, é preciso valori
zar o profissional e garantir a
permanência· das crianças
nos bancos escolares", disse
Dionei.

Segundo informou, cerca
de 80% dos professores da
região não têm qualificação.
Dionei afirmou que a cam

panha vai para as ruas em

junho, logo após a data da
convenção definida pelo TSE
(Trib.!J_nal Superior Eleitoral).

NOVIDADE - Na avaliação
da deputada Ideli, as chan
ces de Dionei ser eleifo são

ERRATA
Na edição do dia 1 de maio

publicamos incorretamente o

nome do vereador Vicente A.

Caropreso, no anúncio em

homenagem ao Dia do
Trabalhador.

Fidélis
_ BEBIDAS DE TODAS

AS Ml'RCAS

372-0620

PT no Rio de Janeiro, os de
putados classificaram de "de
cisão equivocada". Ideli che
gou a afirmar que a "radica

lização pode custar coro ao

partido em vários estados e

inviabilizar a coligação com

o-PDT".
"No Rio Grande do Sul

tínhamos uma chapa im
batível. Agora, tá compli
cado. Se não fecharmos
acordo com o PDT, a can

didatura Lula sofrerá' uma
queda slqniflcotlvo".

Homenagem do STI Vestuário de Jaraguá
do Sul, Pomerode e Região no 10 de maio

Dia das Mães

"Mulheres mães, amigas,
irmãs, esposas.

Amantes na arte de amar.

Heroínas apaixonadas.
Meigas e valentes.

Mestras em ampliar
virtudes.

Aprenderam a mandar,
obedecer, conquistar...

Com passos firmes, precisos,
constróem um mundo mais humano.

Coisa de quem pode dar à luz!"

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Werninghaus privilegiQ jornais
através de projeto excludente
----------------------------------

Recursos pata à proposta foram aprovados na semana passada pela Câmara,
mas vereadores desconhecem os critérios utilizados

Jaraguá do Sul - O dade pela Câ
prefeito Geraldo Wer- mara de Vere
ninghaus (PFL) encami- adores, não
nhou à Câmara de Vere- deixa claro
adores projeto solicitando quais os
a liberação de verbas periódicos es

para a implantação do colhidos, o

projeto "Jornais nas esco- que deu mar

las". A proposta, que pre- gens à dis
tende colocar nas 37 es- cussões. O
colas municipais exem- vereadorAde
piares de dois jornais mar Possamai
locais e dois regionais até (PFL), líder do
o final do ano, foi apre- governo, de
sentada, segundo o fendeu a pro
secretário de Planeja- posta afirman
mento, -Irineu Pasold;--ô-- -dó 'que a ce
Secretaria de Educação mora estava
pelo "Diário Cofort- aprovando
nense ". sendo seguido apenas a libe-
por: "Jornal A Notícia", "A ração de ver-

,.,

Gazeta" e "Jaraguá bas para as Pasold:"Nãofuiatrásdenenhumjornal"
News". APP's (Asso-

Sem discutir os critérios ciações de Pais e Profes- de APP fôra consultado.
de exclusão, a Secretaria sores), que decidiriam A secretária de Edu
de Educação desen- quais osjornais a serem es- cação, Isaura Silveira,
volveu o projeto e o envi- colhidos. confirmou as deelarações
ou ao Planejamento, ale- "Ele admitiu que desco- feitas por Pasold. De ocor
gando "incentivo à leitu- nhecia o acordo já firma- do com ela, a proposta
ra para os estudantes a do anteriormente pela estava sendo discutida há
partir da 3° série". Pasold Prefeitura com osjornais.A . um ano pela secretaria,
justificou a exclusão dos mesma declaração foi fei- com a intenção de "in
dois outros jornais locais ta pelos demais verea- centivar a leitura dos olu
afirmando que "eles não dores.Antes da votação, o nos, os jornais sendo usa-

apresentaram propos- vereador Gildo Alves dos como fonte de infor
tas". O secretário disse (PMOB) questionou o mação e como material
que não procurou ne- porquê das exclusões.Sem de trabalho para os pro
nhum jornal para propor ter conhecimento do tessores". A secretária afir
o negócio. Segundo o acordo prévio da Prefei- mou que a inclusão dos
acordo, cada jornal tura, o vereador Pedro jornais foi feita pelas pro
fechou contrato "poro Garcia, como os demais, postas apresentadas e

vender 202 assinaturas elogiou a proposta e repe- que em nenhum momen

anuais, ao custo de RS 12 tiu as declarações de to fez opção por nenhum
mil, em três parcelas. Gildo e Possamai, apesar jornal..

Em contrapartida, os de ter dúvida do acordo, "Desde o início, estirnu-
.

jornais locais publicam se- de que as APP's decidiri- lamos o projeto através
manalmente uma fotole- am quais os jornais as es- das APP's. Todos os jornais
genda sobre alguma rea- colas queriam. Lorita apresentaram projetos. A
lização da Prefeitura e os Karsten afirmou ter visita- secretaria apenas desen
jornais regionais três vezes do cinco escolas onde os volveu a forma de como

por semana. O projeto, jornaisjá estão circulando trabalhar os jornais nas

aprovado por unanimi- e que nenhum presidente salas de oulc". disse.

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Cflorículfura

,-&
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

�

Cflorísa .

II

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas amamentais

BORDAI;)OS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Fone: 372-0695
371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

•••••••••••••••••••••

Os vereadores Gildo Alves (PMDB) e Carioni Pavanello

(sem partido) já adiantaram as discussões de maio do

próximo ano.

Na sessão de segunda-feira, Alves, falando do sucesso

do Baile do Trabalhador: lamentou a falta de especo.
Numa clara alusão a não cessão do Parque Municipal

de Eventos para o baile.
Sem perder tempo, Pavanello avisou que a exposição

de canários, que este ano obrigou o Baile do
Trabalhador ir para Guaramirim, acontecerá na

mesma data e no mesmo local.
"Já reservamos os pavilhões para o ano que vem",

disse Pavanello.
É picuinha pura. Baile do Trabalhador em outra data?

É ruim, hein!

Tóxicos
A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul instalou
a Comissão Anti Tóxico,
presidida pela vereadora
Niura dos Santos (PL).

A formação da comissão
se deu opós-reunlöo entre
Os parlamentares, que
aconteceu no tarde da

. última segunda-feira (4).

Troca-troca
A vereadora de Jaraguá
do Sul, ElisaQefh Mattedi

(PFL), licenciou-se por 30
dies. Nb lugar reassume o.
líder do governo Alcides
Pavanello, que há cerca

--de ummês etesteu-se 00 .

cargo em favor do

primeiro suplente do

partido, Antonio Berns.

Primeiro passo
Na próxima terça-feira (12), vereadores de Guaramirim

e lideranças políticas da região têm audiência
marcada com o presidente do TCE (Tribunal de Contas

do Estado).
O pedido foi feito pelo ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim, Ivaldo Kuczkowski (PFL),
que recebeu a confirmação esta semana, através do

deputado estadual Udo Wagner (PPB).·
Em pauta, a denúncia de irregularidades nas licitações

públicas.
Perdão

O deputado Carlito
Merss (PT) informou que
o projeto de remissão
cos dívidas em lCMS de
empresas de Santa

Catarina, em trâmite na

Assembléia Legislativa,
é da ordem de RS 2
bilhões, cerca de 12
vezes a arrecadação
mensal do Estado.

"Quando o consumidor

adquire um produto, já
pagou o imposto. Se a
empresa deve ICMS é
porque não repassou a

porre cobrada ao

governo. Isso é
apropriação indébita".

Láecá
Na semana pcissdda um diretor
do Banco Central japonês se
suicidou após concluir o

relatório -sobre corrupção no

banco. Anteriormente, outros
dnco suspeitos de
envolvimento com a

ladroagem haviam se motado. :

Aqui, no Brasil, a corrupção
continua sendo tratada com
muita displicência, inclusive,
pelos eleitores. Quanto mais
rouba mois famoso fica.

Criou-se até uma frase para
homenagear a "esperteza

política" do éx-prefeito de Säo
Paulo, Paulo Maluf (PPB):

"Rouba, mas faz".
É impressionante!

Perguntinha
A campanha contra a dengue inclui a limpeza dos

vasos nos cemitérios?

IADD/MakIeII
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos sempre pensando na
sua segurança e tranqüilidade.

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

f.�U-E\t\,·l; Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Trabalhadores promovem protesto
para receber salários atrasados

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

NÚCLEO PROMOVERÁ CURSO' DE MESTRIA DE OB'RAS
o Núcleo da Construção Civil da Acijs Inicia no dia 1 de junho
curso de Encarregado de Obras Civis - Mestria de Obras, A
presidente do Núcleo, Vara BIosfeld, afirma que existe uma falta
muito grande demão-de-obra treinada nomercado,que atenda
a necessidade da indústria da construção civil, diante .dos novos
materials e técnicas construtivas, O curso foi estruturado, dentro
da realidade local, a partir de instruções e materiais didátiéos
obtidos da escola do Senai, de Tatuapé-SI? sendo os instrutores
os próprios empresários da área, engenheiros e colaboradores
do quodro das empresas,
O curso se dividirá em dez módulos, de 1 de junho de 1998 a

dezembro de 1999, No dia 27 de maio val acontecer a aula
inaugural, no Centro de Profissionais Liberais, Os alunos serão
colaboradores das empresas associadas do Núcleo da
Construção 'civil da Acijs, inicialmente. O seu objetivo é o

desenvolvimento das novas técnicas e procedimentos
necessários à coordenação das atividades profissionais nas

frentes de serviço e melhoria da qualidade, da segurança e

higiene na construção civil.

UNED ABRE INSCRiÇÕES PARA CURSOS TÉCNICOS
No período de 11 a 22 de maio, a Escola Técnica Federal de
Santa Catarina inscreve para o exame de classificação do 2°
semestre de 98. Na Unidade de Ensino Descentralizada de
Jaraguá do Sul, os cursos oferecidos são de Eletromecânica e

Têxtil. Os candidatos devem procurar a Escola Técnica para
adquirir o rnonuol ao custo de RS 20,00. Num segundo momento,
de 25 a 28 de maio, desenvolve a ficha de inscrição com foto
3x4, fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de
identidade e, também, a fotocópia de comprovante de
escolaridade. A data dos exames será 27 de junho, Para a

inscrição, é necessário ter o 1 ° Grau completo. O curso técnico
tem o apoio da Acijs e é a oportunidade para os jovens seguirem
carreira profissional.

AJARH TRAZ DANIEL GODRI NO DIA 21
Em comemoração ao 25° aniversário, a Ajarh - Associação
Jaraguaense .dos AQrnLnjslr9gores de Recursos Humanos =, com

apoio da Acijs, traz o especialista em treinamento empresarial e
motivacional, Daniel Godri, poro apresentação em Jaraguá do
Sul, no dia 21 de maio, das 19h30 às 21 horas, no Clube Atlético
Baependi. "Inteligência emocional e motivação pessoal" será o

tema da palestra. O custo é de RS 20,00, com inscrições pelo
telefone 372-3255, com Rosani ou Liselde,

NÚCLEOS SETORIAIS REALIZAM CURSOS
O Núcleo de Panificação da ACijs promove, de 19 a 22 de maio,
o curso"Qualidade do atendimento na panificadora", com José
João Alves, das 15 às 18 horas, Associados do núcleo pagam RS
25,00, e não associados, RS 40,00, É voltado àqueles que
trabalham na área de panificação, No mesmo período, à noite,
o instrufor realiza curso de Chefia e Liderança, para o Núcleo de
Ferramentaria, Modelação e Fibra de Vidro. Para associados, RS
62,00 e não associados da Acijs/Apevi, RS 95,00. Informações:
371-1044, com Déboroh.

CAFÉ COLONIAL CONFIRMADO PARA JULHO
O 4° Café Colonial do Núcleo de Panificaçõo está confirmado
para o dia 25 de julho, às 21 horas, na Arweg. Será limitado 0500
convites. Dez empresas associadas vão participar diretamente,
A promoção objetiva homenagear os profissionais do área,
divulgar a empresa e o núcleo e, também, �restar h.omEjlnagem
o' Jaraguá do Sul pelos 122 anos de fundaçao da Cidade.

CONSTITUíDAS 143 EMPRESAS NO TRIMESTRE
Um total de 143 empresas foram constituídas de janeiro a março
em Jaraguá do Sul. Em março, foram criadas 56, das quais 33
comércios, 18 de serviços e 4 indústrias, conforme dados do
escritório da Junta Comercial do Estado. Além disso, ocorreram
dois cancelamentos e onze distratas sociais.

I I CO'NSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

-------------------------------�-

Um representante da Jaraguá Fabril, que se identificou apenas por André,
recusou-se a comentar o assunto '

Jaraguá do Sul - A semana

começou agitado. Na manhã
de segunda-feira (4), um gru
po de 32 ex-funcionários das
empresas Jaraguá Fabril e

Guaratex (Guaramirim Acaba
mentos Têxteis) promoveram
manifestação em frente às em
presas, Os trabalhadores reIvIn
dicam pagamento das Inde
nizações decorrentes das de
missões feitas no ano passado.
Eles pretendiam audiência
com os novos diretores das em
presas, controladas pela Jara

guá Participações.
O acordo feito com os ex

funcionários definiu que as In

denizações seriam clvlcldos
em cinco parcelas, Segundo a

Assessoria de Imprensa do
Sindicato do Vestuário, a

primeira parcela foi subdividi
da em três vezes, pagando a

penas 50% da segunda parce
la, "assim mesmo através de

vale-supermercado". A tercei
ra parcela, vencida em 30 de
abril, não foi paga. Os traba
lhadores aguardam para hoje
o pagamento das indeniza

ções, cujo depósito do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço) está atrasado há
dois anos,

No dia 15 de abril, 72 dos
134 trabalhadores das ern

presas ingressaram com

ação cautelar na Justiça do
Trabalho solicitando a indis
ponibilidade dos bens das
empresas como garantia do
pagamento das dívidas tra
balhistas. O juiz substituto,
Sílvio Ricardo Barchechen,
ainda não se manifestou so

bre as ações impetradas
pelos trabalhadores, o que
causou indignação do asses

sor Jurídico do sindicato, Air
ton Sudbrock. Ele questionou
a demora de mais de 19 dias
para o juiz se pronunciar.

"Como pode o juiz ficar 19
dias sem tomar qualquer de
cisão? Os trabalhadores de
vem realizar vigOia na frente da
empresa como forma de pres
sionar por uma decisão", disse
Sudbrack,

O sindicato afirmou ainda
que os funcionários das empre
sas que continuam nas fábricas
estão com os salários atrasa
dos, sem receber o 13° e não

Protesto: ex-funcionários em frente à empresa, pelo salário
,foi feito o depósito do FGTS. Têxtil Indústria do Vestuário a

Na tarde da última quar- reintegrar, na mesma função
ta-feira (6), a reportagem do exercida anteriormente, o
CORREIO DO POVO entrou em dirigente sindical Osnivo
cóntato com a diretoria da Guckert, Leiria determinou
Jaraguá Fabril, sendo atendida ainda multa diária de RS
por uma pessoa que identifi- 120,00 pelo descumprimento
cou-se apenas por André. Ele da medida, além de exigir
se recusou a comentar o episó- da empresa o pagamento
dio e as reivindicações divulga- correspondente aos salários
das pelos ex-funcionários, limi- vencidos e as demais van

tondo-se a dizerque "é um caso tagens que deixou de rece

conhecido por todos, talvez ber.
mais pela imprensa",A diretoria, Guckert fõra demitido em

no entanto, enviou um fax CQr)-
_
maio do ano passado, por jus

tendo as justificativas, afirman- ta couso. juntamente com o

do que a empresa passa por di- também líder sindical José
ficuldades financeiras, decor- Clemente VeginL reintegrado
rentes da economia brasileira, por ordem judicial- em agosto.
notadamente do setor têxtil. Desde então, o trabalhador

REINTEGRAÇÃO - O juiz trava batalha com a empresa
Nelson Hamilton Leiria sen- para reintegrar-se ao posto de
tenciou a empresa Samuel auxiliar de vendas.

"O
Parabeniza
Dia das .Mães".

Convida para almoço
domingo,

dia 10/5 a partir das 11h30.
Reserva de mesas pelo
telefone 371-3121

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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Liminar do T5T suspende os

salários dos comerciários
II!II--------------------------------

o abono "quebra-de-caixa", que era de 20% sobre o salário normativa-
RS 60,00 -, poderá ser de 70% sobre o salário recebido

Jaraguá do Sul - O presi
dente do Sindicato Patronal
do Comércio, Bruno Brei

thaupt, informou que o TST

(Tribunal Superior do Traba

lho) concedeu liminar ao
mandado de segurança,
impetrado 8�la entidade
em março, e suspendeu o

salário norinotlvo dos co-.

merciários, estabelecido
pelo dissídio coletivo em RS
300,00. O anúncio foi feito na
última quarta-feira (6), du
rante reunião da CDL (Cã
mara de Dirigentes Lojistas).
Por enquanto é uma liminar.
necessitando do julgamen
to do mérito.

De acordo com Brei

thoupt. o sindicato decidiu
recorrer ao Tribunal porque
não houve acordo na con

venção coletiva do ano pas
sado, indo a dissídio coletivo
na Justiça do Trabalho, em
Florianópolis, quando se man

teve o salário normativo. Ele
disse que a classe empresari
al considera o piso alto, já que
as demais categorias têm
salários menores. O Tribunal
alterou ainda o pagamento
da "quebra-de-caixa", per
mitindo aos empregadores
pagar 1 0% do salário do fun
cionário, e não mais os 20%
sobre o normativo.

Breithaupt admitiu que os

caixas terão redução do
abono, já que omínimo que
recebiam eram RS 60,00,

agora, para se ter o
mesmo volot o funci
onário terá de ter
salário de RS 600,00, o
que é quase impossí
vel. Breithaupt, en
tretanto, fez questão
de frisar que a pro
posta pode ou não
ser aplicada pelos
empregadores, apos
tando nas "exigên
cias do mercado". O
presidente não ar

riscou avaliar um piso
médio para a cate

goria, afirmando que
varia muito, de acor

do Com cada empre
sa.

"Acreditamos que
a livre negociação é a me
lhor forma para se chegar a
um piso ideal para a cate

goria. Cada empresa tem
um custo operacional distin
to. Por isso, defendemos a

livre negociação, para que
cada empresário ofereça o

que estiver dentro da sua re

aliÔade", disse Breithaupt.
Sobre um possível protes

to dos trabalhadores, inclu
sive, com a intermediação
do Sindicato dos Emprega-

�

dos. Breithaupt afirmou que
não "existe lugar para pro
testos, mas para o-diálogo" .

Na opinião dele, o custo

operacional e as leis de mer
cado vão definir as futuras

negociações.

Srelthaupf: '� favorda livrenegociação"

A reportagem do CORREIO
DO POVO' entrou em contato
duas vezes com o Sindicato
dos Trabalhadores. A primei
ra pessoalmente, não en

contrando o presidente da
entidade, Irineu Junkes. Re
cebido por um diretor, que
disse não poder dar nenhu
rl}a informação sobre o

caso. Horas depois, o con

tato foi feito por telefone,
recebendo a mesma res

posta. A reportagem soli
citou que o presidente re

tornasse o telefonema as

sim que voltasse ao sindi
cato. Até o fechamento
desta edição (18 horas de
ontem), não foi feito ne

nhum contato.

------------------,
I CJ AWeg participa da tradicional Feira Internacional de Mecânica, que acontece até amanhã I
I (9),

em São Paulo.
A empresa ocupa um estande de 180 metros quadrados e está expondo os novos produtos, I

I entre eles o motordrive, geradores síncronos - GTA =, inverter duty motor e contratore CWM e I
ICWME. I
I CJ A CEF (Caixa Econômica Federal) anunciou durante a semana que foram contratadas, em ·1.
I todo o País, 4.134 operaçôes na modalidade de Carta de Crédito Individual poro a aquisição I
I de material de construção, com financiamentos médio de RS 3,7 mil. ,I
I CJ A CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes tollstos) encaminhou ao ministro da Indústria, I
I do Comércio e do Turismo, Paulo Jobim, documento propondo a redução das taxas de juros I
I dos atuais23 para 17% ao ano, e a do IOF (Imposto sobre Operaçôes Financeiras) nos empréstimos I
L::ireto_:_par�essoa�sica:_d:_ l�par� ,5%.:_ ..;.,_ � _j

.

Mamãe,'
Por toda compreensão,por todo
carinho,por todo amor e ajuda,
um agradecimento sincero.
E que a alegria deste dia

perdurepara sempre.
.Obrigado Mamãe
De suafilha Juliana Elizio

t.�thuf1I11
. Revistas Usadas .

OMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul- SC

Arfe, ofício e sacrifício
I

!

II

Para algumas pessoas, escrever é uma atividade
de puro arte, Essas pessoas conseguem transferir
para as letras, pontos e vírgulas um efeito que
encanta o leitor, desperta sua inteligência,'deixando
o feliz, triste, esperançoso, indignado",

Para outras, escrever é uma tarefa, sempre
executada com eficiência e sem trcurnc.

Conseguem formalizar em poucas palavras aquilo
que está claro nas intenções, mas nem sempre
definido na forma.São os redatores nasorganizações
que pertencem, São eles que redigem as cartas, os
relatórios, os trabalhos da escola, os manuais de

instruções,
Há um terceiro grupo que sofre só de saber que

alguma coisa precisa ser transformada em coisa
escrita. Uma carta, um relatório, um trabalho
qualquer vira um pesadelo sem fim. Escrever é, para
essas pessoas, uma tortura, um sofrimento, um I
sacrifício. Desse grupo não vamos tratar, pois eles são
maioria, E com a maioria a gente não deve brincar,
Voltemos aos dois primeiros grupos.

Escrever bem, saber colocar as coisas no papel
de forma correta e cristalina não faz de ninguém um

artista. A diferença entre um escritor e um redator é
I
a diferença entre um bom pianista e um compositor,
É a diferença entre um artesão e uma artista plástico.

A diferença, vista de longe, parece não ser tão
gronde assim, Porém, vista de perto, é enorme e

profunda,
A começar pela unilateralidade da capacidade

.

de capacitação: o artista (o escritor) pode substituir
o redator quando for necessário, Já o redator tem ó
seu limite. Geralmente anda muito bem, mas não
sabe voar.

,

O escritor empresta sua personalidade ao seu

texto. Define, naquilo que escreve, a sua própria
escala de valores, Escreve com criatividade e

inteligência, explorando novos ângulos de visão para
ossuntosconhecldos ou verbalizando sentimentos do
inconsciente coletivo,

O artista busca na palavra escrlto o caminho para
entrar no coração do leitor. E para isso, usa e abusa
de recursos como o bom humor, o mau humor, as
figuras de linguagem, as gírias,

Enquanto o redator é circunstancial e limitado no

espaço e no tempo, o escritor é abrangente e

universal. Enquanto o redator escreve para resolver
�

problemas, o escritor escreve para criar problemas.
Quando eu tinha 20 anos, escrevia contos e

crônicos. E achava que era escritor. Um artista da

palavra escrita, Eu não me culpo, Afinal, nessa idade
todo mundo pensa que é atleta e artista. Além do
mais, andei sendo premiado em algums concursos

literários e isso contribuiu para aumentar a minha

pretensão, Até que, num bonito dlo. passando
pelo setor da literatura brasileira da Biblioteca da
UFSC tomei emprestado o livro "200 Crônicas", de

, �Rachel de Queirós. Li o livro com prazer de uma . 'í
SI �criança num parque de diversões. Ao terminar a �

leitura havia descoberto uma coisa muito �
importante: sou um redator. Talvez até dos rll
melhores, mas falta-me o gênio para ser um artista, �
Falta-me o espírito criativo de uma Rache'l de ii\!
Queirós, de Carlos Drummond de Andrade ou �Fernando Sabino .. , �

E, desde aquela data, nunca mais me atrevi na ;1\;
çff

arte da literatura, ,\)
Caixa postal191 - 89.251-970 -Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620 l
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Mercado municipal pode ser

reativado pela Prefeitura
A PSICOLOGIA EM NOSSA CIDADE

Até alguns anos atrás, falar em psicologia em

Jaraguá do Sul era falar de um assunto pouco
conhecido e cercado de mistérios. Pouco conhecido
porque o número de profissionais que atuavam na

cidade era restrito e com isso a população não tinha
referência de quem eram e o que faziam estes

profissionais; conseqüentemente acreditavam em

comentários de leigos que diziam que psicólogo trata
, I

de loucos e que se alguém um dia precisasse não
deveria contar a ninguém ou procurar um profissional
fora da Cidade para manter o sigilo sobre a sua

"loucura".
Hoje, a realidade é outra, não que o preconceito

tenha desaparecido e o nível de informação seja
satisfatório, mas de um pequeno grupo saltamos para
mais de cinqüenta profissionais que atualmente atuam
em clínicas e consultórios privados, hospitais, escolas,
conselho tutelar, empresas e em diversos órgãos do

serviço público. O número de solicitações para
palestras em diversos locais, bem como os

encaminhamentos para o psicólogo clínico por parte
de outros profissionais é crescente, ou seja, abre-se a

cada momento um espaço onde os serviços do

psicólogo tornam-se necessários. Sem dúvida é um

grande avanço.
Foi ciente destes fatos que um grupo de psicólogos,

em meados de 1997, cogitaram a possibilidade de criar
uma associação com, o objetivo de conhecer os

profissionais, que já eram tantos, e se mantinham
isolados em seus locais de trabalho até pela
característica solitária da profissão (não podemos, no
final do dia, dividir com amigos ou familiares fatos da
vida das pessoas que nos procuram durante o dia -

temos um compromisso de sigilo e ética) e possibilitar
um espaço de trocas e crescimento profissional. Em
junho de 1997 foi fundada a Ajapsy - Associação
Jaraguaense de Psicólogos =, que desde então vem

estruturando um trabalho voltado para a defesa dos
interesses da classe.Além disso, temos um outro grande
objetivo que é oportunizar à comunidade informações
sobre o que é e para que é a Psicologia,
desmistificando as crenças sobre o "médico de loucos".
Na verdade não somos médicos e, ao contrário do que
muitos acreditam, as pessoas que buscam o ouxíllo de
um psicólogo, em qualquer lugar onde ele

desempenha suas funções, raras vezes possuem uma

doença mental. porém se encontram em dificuldades
existenciais que lhes causam sofrimento e, diante do
sofrimento, se mobilizam em busca de ajuda.

,

Esta coluna cumpre uma parte importante do nosso

pbjetivo de ter uma via de contato com a comunidade
e com os demais colegas, acreditamos que este é um

momento inicial e que a partir daqui caminhamos para
o crescimento e para a abertura de outros espaços.

Fabiane da Silva - Psicóloga - CRP- 12/01779 -

Membro associado da Ajapsy

LABORATÖRIO DE
ANALISES CLINICAS

Fone/Fax: (047) 371 - 7646

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

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente reuniu cerca de 40 pequenos
produtores para discutir a proposta

Pinho Moreira deve concorrer aoSenado

\ '�ajo!dlab conta com uma elJuipe de
"i� edp��!alizadoj e equipamentod de última

',,' '

cujo reduA'/:; ,

ermiie auxiliar no diagnódtico
exato ,lr;,q"t�'!teflio eficaz.

Jaraguá do Sul - o antigo pré
dio do mercado municipal. na
Avenida Getúlio Vargas, poderá
ser reativado pela Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente. A

proposta foi apresentada para
cerca de 40 pequenos produtores
rurais, na tarde de terça-feira (5),
no auditório do Sindicato do ves
tuário, pelo secretário Werner
Schuster, Caso o projeto seja apro
vado, o prédio deverá passar por
reformas para atender às ne

cessidades dos diversos setores

produtivos.
De acordo com Schuster, a

proposta só será concretizada
caso a secretaria tenha a garan
tia de que pelo menos 50 produ
tores, representando todos os se

tores (frutas, legumes, verduras,
doces caseiros, etc.) participem.
O secretário disse que o grande
desafio é organizar o comércio
interno, reunindo os pequenos
produtores para a venda direta
mente aos consumidores,

"Depois de 'cadastrar os inte
ressados, vamos discutir as refor
mas do prédio. Se há a ne-

Jaraguá do Sul - O depu
tado estadual Ivo Konell

(PMDB), um dos coordena
dores da campanha do ex

prefeito de Criciúma, Eduardo
Pinho Moreira, que disputou e

perdeu a indicação do parti
do para disputar o governo do
Estodo. defende a tese de
que Pinho Moreira deva con
correr ao Senado. Konell
acredita que Pinho Moreira

o 50 Boi/e do
Trabalhador, que

aconteceu no dia 1 de
maio, no Parque de

Eventos Perfeito Manoel
de Aguiar, em

Guaramirim, reuniu cerca

de 4,5 mi/ pessoas.
De acordo com os

organizadores, o único
problema foi a falta de

espaço. Aliás, o baile foi só
no nome. Ninguém

conseguiu dançar. E quem
pretendia fazê-lo, dançou.

,

Explicação: Schuster e os agricultores discutem proposta
cessidade em dividí-Io ou não. Por
isso, não podemos precisaromon
tante que deverá ser investido

para recuperar o prédio", disse
Schuster.

O secretário garantiu que os

produtos oferecidos no futuro
mercado, caso haja consenso,

serão fiscalizados pelo Serviço de
Inspeção Municipal, que obede
cerá uma ,legislação específica,
há um ano em estudo. A fiscaliza

ção, segundo Schuster, garantirá
a qualidade dos produtos a se-

rem oferecidos. EJe informou que
o Fundo Rotativo Municipal vai
colocar à disposição dos produ
tores rurais, até o final do gover
no, RS 20 mil mensais, com juros
de 12% ao ano, sendo que, se o

agricultor,pagar pontualmente o

empréstimo, pagarão juros de 6%
ao ano.

"É uma forma de incentivo aos
pequenos agricultores.Se eles pa
garem em elo. teremos mais di
nheiro disponível para novos em

préstimos", disse.

deve aproveitar o "momento
de prestígio político usufruído
junto às bases",

Durante a campanha, Pi
nho Moreira percorreu todo o

Estado na busca de apoio
entre às convencionais do
PMDB. A convenção aconte
ceu no sábado passado (2). O
governador Paulo Afonso ven
ceu a indicação do partido
por uma diferença de 51 vo-

tos. Pinho Moreira recebeu 256
votos, enquanto Paulo Afonso
teve 307.

'

Pinho Moreira está em via

gem pelos Estados unloos. de
vendo retornar na próxima se

mana, quando tomará co

nhecimento da proposta. Em
entrevista após a derrota, ele
afirmou que se afastaria da

política, dedicando-se exclu
sivamente à medicina.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

••••••••• ...��............•.•

clnagel@netuno.com.br

A MELHOR CERVEJA DO BRASD..

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

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

�.�"?�
Médico

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em

Cardiologia

Psicóloga·

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

Fone - 371-3247

eteute J!�
- Eletrólise (eliminação definitiva depêlos)
- Tintura de cílios e sombran�elhas
- Maquiagem definitiva
- Permanente em cílios

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

Posto Leodato
Ribeiro

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

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

CJJr. 9lcgr 9lideki <:Rodrigues da ui/oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguádo Sul- SC
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Iosiane Iitz é candidata no concurso

"Garota Abdon Batista", amanhã (9),
na Boate Notre Dame

Inês Feiten aniversariou ontem (7). -,

Parabéns das amigas ;E/izete, Vem e Rose

JANTARDANÇANfE
Comunidade São Francisco de Assis promove amanhã (9) Jan

Dançante em homenagem ao Dia das Mães, a partir das 20
horas. A animação será doMusicallmagem.

r."
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Aniversariou no dia 4 Elia Krisanski, completou 94 anos. També
dia 4, Carlos Wehrmeister trocou de idade. Hoje (8), Renal
Hinterholz (PrefeitJra) aniversaria, Amanhã (9), JosianeApareci,

.

Vieira será cumprimentada: pela .idade nova. Dia 15 rece

cumprimentos pelo aniversário Osvaldo Jurk, vice-prefeito
Schroeder. Dagmar Doubrawa Galliani aniversaria dia 17. També
dia 17, Tamara Karina Ersching Nagel comemoraidade nova.

O casamento do médico Manoel Antonio com

métlicaÚJCÍDnaéacOntecimentovipnaagenda�da temporada.. O ato religioso será mnanhã (9),
'

20hJO, na Igreja Nossa Senhora das Graças (
doRio CelTO). Os convidados serão recepcionados
aristocrrítico ClubeAtlético Baependi: Mtl1IfH!lA
nio,médico urologista, éfilJwâe Luiz ClaudioSuru
e CIio Yirmond GuinuJrães, de Curitiba, e

.

dermaJologista, éfilha de LeonidesBruno e Leo
DumasZPk Bogo, de Jaraguá do Sul

,! ,. LABORATÓRIO
(f: .:. SANTA HELENA

-
�a5ttr �ran5gI0Úal

Prêmio de Qualidade
Empresarial é Profissional

Laboratôrio Santa
Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade
Análises' clínicas, hormônios

e microbiologia
Cf)r. 9lmilchar 8unkes e

Cf)rll. Wagdà 91elena Cferrazza'

Rua Bafio do RIo Bnmco: .IanIgvá do Sul

Participante do Programa Nacional de
. Controle de Qualidade

il===�=IO·.=.�-=O"'=�8=·===�=\=='=1='1_ Máquinas
Rua Araqua

FONE: (047) 372
Jar
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Parque Malw-ee inspira
artistas .plásticos

Jaraguâ do Sul- Desde
-,

março, os alunos da Ofici-
na de Arte, escola de artes

plásticas localizada no

Bairro Jaraguá Esquerdo,
estão utilizando a beleza
natural do Parque Mal
wee como fonte de ins

piração. Nas quintas-fei
ras pela manhã, cinco
alunos, com orientação da
professora Celaine Refos
co, praticam desenho e

pintura retratando a pai
sagem do local. A profes
sora Celaine considera o

parque um presente da I

Malwee para a comu

nidade.
Material à mão, regu

larmente, os alunos com
parecem no parque para
desenhar paisagens. E

encontram motivos para
inspiração com faci
lidade, nos lagos e na

extensa área verde do lo
cal. A aluna Micheie

Hacke, 17 anos, do Colé

gio Estadual José Duarte
Magalhães, é uma das

praticantes. Ela desenha

desde pequena, e no ano

passado começou a

freqüentar a Oficina de

Arte, em busca do apri
moramento técnico para
a atividade.
A professora Celaine

.final, são 79 anos de

integração e históri r

Parabén
CORREIODO

e para
comunid

Harmonia: a estudanteMichele,juntlJ ao lago doparque
disse que habituou-se a

freqüentar parques em
:

Curitiba, quando cursa

va a Escola Superior de
Música e Belas Artes. Na

opinião dela, Jaraguá do
Sul é privilegiada por
contar com o Parque
Malwee.

"São poucas as ci
dades que têm um local
como esse. A população
precisa tomar consciên- (

cia de que o parque não

deve ser utilizado sópara
o churrasco do final de
semana. Deve ser usado

para muitas outras ati

vidades, inclusive cultu
rais. Caso contrário,
será um desperdicio",
A Oficina de Arte en-

'

trau em funcionamento
em 1995, por iniciativa.
de Mara Almeida Opper
mann e Dilma Opper-

mann. Criada inicial
mente para ser um local
onde os artistas plásticos
pudessem se reunir, tra
balhar e realizar ex

posições, a Oficina de
J

Arte acabou' transfo r-
mando-se em uma escola.
Atualmente conta com 30
alunos e oferece cursos

de Desenho e Pintura em

diversas técnicas.
A utilização do parque

para eventos' culturais,
começa a se tornar

freqüente. Entre as ini

ciativas mais recentes

podem ser citados o 6°

Acampamento Folclóri

co, realizado no mês pas
sado, e oProjeto A Ár
vore, que teve a partici
pação de 3.210 escolares,
em 1997. O Parque Mal
wee comemora este ano o

20° aniversário.
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8 de maio de 19982 - CORREIODOPOVO

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.

Barão de ltapoc:u HÁ 8 ANOS
- Em 1990, naedição 3.587, o CORREIODOPOVO completava 71 anos e aPepsi
afixava, na cabeceira da Ponte Abdon Batista, uma faixa: SALVE 10/5/89 - 70
ANOS DEDICAOOS A JARAGUÁ - vOCÊPOpECONTAR CONOSCO.
A respeito dahomenagem,o "mais antigo," e.screviae)11 nota de capa: "Mais um
ano de lutas com o propósito d� servir à'com�dade jaraguaense e� iffintê-Ia .'

bem informada. Ainda h6je, como em 1919,'pérsistêmo ânimo e o-entusiasmo "

emvenceretapas eenfrentardesaíios.Aindaeéoamemnossosouvidos oespoucar
dos foguetes pelos 70 anos, amissae o culto emação de graças pelos festejos de
tão longevadata". A cidade amanhecia com faixas alusivas aos 70 anos, durante
a comemoração, em 1989.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, na edição 3.688, de 9/5, na coluna "Confira a História", há 50
anos, informava que o CORREIO DO POVO, na edição 1.122, de 25/4/1942,
no frontispício do "mais antigo", além do diretor-proprietário - Honorato

Tomelin, jaraguaense de nascimento - e do redator João Baptista Crespo,
escrivão vindo há anos de Florianópolis, tido como o príncipe dos poetas
jaraguaensese coletor federallocal, constava, também, como colaborador o
dr. ThiagoRibeiro Pontes, nadamais, nadamenos que omeritíssimo juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Transcorria, também, no dia 1 de
maio de 1942, o 7° ano do governo do interventor dr. Nereu Ramos e, em

regozijo, era inaugurado um retrato seu na sala de redação do semanário
CORREIODO POVO. Discursavamna ocasião o sr. ArthurMüller e o tenente
Leônidas Cabral Herbster. Naquele cüa. 10 ele maio de 1942, oCORREIODO
POVO completava o seu 23° ano de existência, sendo naquele dia 1 de maio
lembrada a data do destemido semanário, instalado em prédiopróprio com o

nome do jornal, que depois passou a ser conhecido como "Gruta do Leão", aí
na Marechal.

'.'. ;:,

HÁ 4ANOS
- Em 1994, a edição 3.854, d� 7 de maio, saía de capa colorida, inédito em
jornais de Jaraguá do Sul e região, o CORREIO DO POVO noticiava os seus

75 anos de vida, histórica, porque completava três quartos de século: "Com
esta edição de 32 páginas, o CORREIO DO POVO vence mais um desafio.
Ao projeto idealizado há pouco mais de dois meses, outros profissionais se

engajaram tomando possívellevar aos leitores um trabalho de alto nível que
revela fatos do início do século aos dias de hoje". Nas comemorações
ocorridas no Clube Atlético Baependi, o presidente daCâmara,Luiz Zonta,
fazia entrega de placa comemorativa. O jornal instituíaum troféu "Amigo da
Comunidade", que era distribuído a personalidades, recebendo o diretor

cumprimentos de Darcy Schultz, da Adjori, Décio da Silva, da Acijs, da
.Rádio Jaraguá e prefeito Vasel, entre outros tantos agraciados.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, na edição 4.045, de 12 de maio - Umjornal a serviço do Vale do
Itapocu -, doCORREIODOPOVO, comparecia aos seus leitores para assinalar
os 77 anos de existência, com uma página dedicada ao período de 1919-

1996, o logotipo e as assinaturas de todos os que trabalhavam no "mais

antigo" - NEM GRANDE NEM PEQUENO, APENAS UM
JORNAL...Este nós assinamos!
- Ainda neste ano de 96, na edição 4.043, assinalava-se o 101° ano de
nascimento e o 39° da morte de ArthurMüller, homenageado em 1995, em
sessão solene pelo IHGSC (Instituto Histórico e Geográfico de Santa

Catarina), no Palácio Rosado, com a fala do diretor do CORREIO DO POVO,
na presença de familiares do homenageado. Arthur Müller nasceu em

Belchior (Gaspar), €m 6/5/1895, entãoMunicípio deBlumenau.filho de João.
Jacob Müller e de Dorothea Francisca D. Almeida. Seu bisavô, com 50
anos de idade, em 1828, desembarcava na Ilha do Desterro, destinado à
Colônia de São Pedro de Alcântara, farrn1ia que deu ilustres homens públicos
ao nosso País.

""

REMINISCENCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (111) - APONTAMENTOS

Com relaçãç> ao vocábulo JARAGUÁ, que contribuição para os festejos dedicado ao Dia do

entranaHistóriadoRioSerroouRioCerro,desde Colono, intitulado de DREI GENERATIONEN
a serra de Jaraguá até o Rio Jaraguá, o nosso (Três gerações): "Dem Ersten der Tod f Dem
estudioso e festejado dr. José Alberto Barbosa, Zweiten die Not f Dem Dritten das Brot.
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Da steht der Mannmit der Axt in der Hand, f
Santa Catarina, que está a merecer a cidadania Erst gestern stieg er vom Schiff an Land. f Der

honorária desta terra que lhe acolheu e retribui Erwald starr ihn so feindlich an, f "Ich zwinge
graciosamente com pesquisas de relevância para dich" murmelt verbissen der Mann. f Schlag faellt
as coisas que dizem respeito a Jaraguá do Sul e aufSchlag und Baum faellt aufBaum, /Und siehe,
região, eIe, cautelosamente, faz uma observação es waechst in der wildnis der Raum. f Der letzte

que merece registro: "Para maior certeza das Schlag, nun ist es genug. - f Der fallende BilUm
atividades de Wunderwald, aqui, será preciso seinen Moerder erschlug. -

acurado exame das fontes consultadas pelo Der Junge ergreift .den Hackenstiel, f Das
historiador professor Gelindo S. Buzzi ná sua nackte Leben steht auf de,m Spiel, f Der Hunger
retro referida obra 'Centenário de Timbó'. E haelt in der Hütte die Wacht, f Er schuftet vom
também manifestamos a esperança de que um Morgen bis in die Nacht. f Doch eh'er begonnen
dia a arqueologia vá arrancar do solo, aqui em mit der Mahd, f Hat der Hagel vernichtet die
Jaraguá do Sul, vestígios da passagem dös reifende Saat. f Und wieder und wieder von

espanhóis de Cabeza de Vaca, cujo roteiro até Neuem er saet, f Zu neuem Anfang ist's niemals
. Assunção, onde chegou o Adelantado, {em zu spaet. -

\ parte ignorado, não se sabendo até que trecho "'. '

. Die Jahre eilen, die vergeht, fUnd reif das
do Itapocu seguiram os hispânicos".

'.

Korn auf den Feldern steht. f Und wieder geht
Para os que querem ir além do termo tupi- Einer hinter dem Pflug: f Wir haben Weizen und

guarani, ainda encontram no trabalho do dr.José
Ó,

M<}is genug. - f Und freudig weist er mit seiner
Alberto Barbosa profundo estudo fera das Híuiej,lAuf das weite grün-goldene Ackerland. f
fronteiras do BrasiL Und-die. Sonne bricht durch das Morgenrot: f

Em julho de 1977 entrava em pauta 'o .. 'V�rbei die Not und vorbei der Tod.
movimento hámuito levantado pelosmoradores.

"

Dem Vater der Tod fDem Sohne die Not! Dem
na zona rural, por intermédio da Celesc - setor

.

Enkel das Brot".
de Joinville -, Alsione Gomes de Oliveira,

J

••• Traduzindo a grosso modo ele traçava as três

cabendo ao Município de Jaraguá do Sul, entre . .gerações - ao pai a sepultura, ao filho a agrura,

outras, a área de RIO CERRO, contemplando a ao ueto a fartura -, lembrando os primeiros tempos
TifaUnião à Rio da Luz; Tifa Bruch-Laube; Tifa da colonização.
Javali - lado direito - Rudi Giese; Tifa Javali - O poeta Hirschfeld, do pujante Estado

lado esquerdo - e TifaRibeirão Preto, e na Barra, bandeirante retrata com fidelidade a vinda do

a PedrasBrancas.'
.

imigrante dentro de um processo de colonização
Quando da passagem do 10 10 ano de brasileira, que nas mais das vezes ficava àmercê

fundação-de Jaraguá do Sul, o poeta Rudolf do seu destino, que é quando só a terceira geração
Hirschfeld, de São Paulo, que mantinha íntima chegava ao estado de relativo bem-estar.
amizade com a região doRio Cerro, enviava sua Fritz von Jaraguâ - 5/98.

Esta foto é âe 15/10/1995, que mostra o Parque Malwee, em toda a sua grandeza, obra que se

credita ao finado Wolfgang Weege, cujo mausoléu se vê no centro da lagoa. Este capítulo
continua a tratar do vocábulo JARAGUÁ, do estudioso advogado, mineiro de nascimento e

catarinense por adoção, dr. JoséAlberto Barbosa, com trabalhos publicados pelo CORREIO DO
POVO. A pesquisa do Fritz von Iaraguâdivulgao levantamento de moradores na zona rural, pelo
administrador da Celesc, Alsione Gomes de Oliveira, emjulho de 1997. Pela passagem do 1010
ano de fundação, o poeta paulista RudolfHirschfeld, enviava sua contribuição, com o título e

trabalho em alemão:DREIGENERATIONEN(Três gerações), em que conta a vinda do imigrante,
a luta e o sofrimento daqueles que vieram para morai' num paraíso, que só a terceira geração
alcançou. E olhe lá!

j
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Sexta-feira, 8 de maio de 1998

s pessoas,

normalmente,
costumamfazer
comparações:

"naquele tempo era tudo

melhor", ou "ah, não! hoje é

melhor", quando falam do

passado e do presente. Quem
"

tem razão? E difícil dizer, pois
o bom, o ruim, ou o melhor

são subjetivos. As pessoas
quando falam dos bons tempos
de Iaraguâ do Sul, talvez se

lembrem (com saudades) da
paisagem urbana tal qual ela
aparece nas fotos que estamos

publicando. Outros já dirão

que é nada disso, que
naqueles tempos não havia
conforto, tudo era sacrifício ...
E a discussão não termina.

Verdade é que a Iaraguâ de

ontem não é e não poderia ser

a Iaraguâ de hoje. Contudo,
sempre épreciso lembrar que
a Iaraguâ de hoje é a Jaraguâ
de ontem que evoluiu, cresceu
e, conseqüentemente, mudou.
Se era pior ou melhor, é
subjetivo. O que interessa é

não desprezar a herança que o

passado nos legou.

CORREIO DOPOVO - 3

por Egon Iagnow .

• CO:inhas
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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4 - CORREIO DOPOVO

10
No próximo domingo este

semanário completa o 79° ano
de existência e inicia o ano 80,
que é um acontecimento inédito
em nosso meio.

Esperamos contar aos nossos
fidelíssimos leitores e

favorecedores, assinantes ou os

que nos honram com a compra
de edições avulsas e anunciantes,
o que foram esses 80 anos de luta
diária na defesa dos interesses
maiores desta terra.

É verdade que, por diversas

vezes, vacilamos entre parar ou

continuar, mesmo que com

sacrifícios os mais árduos - a

indiferença de uns, a nojenta e

abjeta aplicação de sanções
econômicas, a concorrência
desleal de outros, mesmo a

custa de infração à ética, o

fechamento do jornal no período
ditatorial ou o cerco do noticioso -

por prepotentes e fanáticos

políticos e de fancaria, a isso se

aliando um longo período de

inflação que acabou por fechar
as portas desses pequenos,
jornais, ou quase, pela constante
desestabilização dos preços,
onde os pequenos sempre
levavam a pior.

Mas quando se abraça um

ideal de servir uma comunidade
ou região, sempre retorna uma

recompensa: o saber que foi

cumprido, mesmo que à custa

de muita dor e sofrimento.

Esperamos com os 80
ANOS de existência, escrever
a HISTÓRIA DA IMPRENSA
-Iocal e regional-, paramostrar
aos nossos conterrâneos o que
é fazer jornal e lutar por uma
terra livre e independente.

O CORREIO DO POVO foi o

- 5 - 1998

Esta foto foi feita em 14-8-92 no Museu do Parque Malwee. Numa
dessas máquinas impressoras era impresso o primeiro número que
circulou em 10-5-1919 - prelo manual, dotada de berço e carro móvel.
A antiga prensa que o dr. Abdon Baptista vendeu a Venâncio da Silva

Porto, para iniciar a lutapela emancipação, ninguém soube descrever
exatamente como era. Cinco anos depois dafundação do CORREIO DO

POVO, ela foi vendida para Porto União, para o pai do dr. Waldemiro

Mazureehen. chamado Pedro, e lá iniciou a impressão do jornal
conhecido "O Lavrador Ukraino", o primeiro órgão anticomunista

dirigido por ucraniano do Brasil

primeiro a levantar a bandeira
da <'

emancipação político
administrativa e dar os nomes

desses destemidos, mesmo que
já dormindo o sono eterno nos

cemitérios locais, mas cujo ideal
continua mais aceso do que
nunca.

Por enquanto damos os

nomes daqueles que um dia se

puseram ao serviço de patrulhar
o bem-estar desta terra:

DIRETORES -1919 -1922
- Venâncio da Silva Porto,
diretor e proprietário,
aparecendo só Arthur Müller,
como gerente. É que Porto era

serventuário da.Justiça;
1923-1926 - Arthur Müller,

proprietário;
,1926-1936 - Arthur Müller,

diretor efetivo;
'1936-1937 - Honorato

Tomelin, diretor interino eMário
Tavares, por um pequeno
período;

,Do maternal ao Terceirão,
eJ1MXIfIio,com
responsabilidade.

O

1937-1943 - Honorato

Tomelin, diretor efetivo e

proprietário;
1943-1957 - Arthur Müller,

diretor efetivo;
1957-1959 - Eugênio Victor

Schrnöckel, diretor-gerente,
Augusto Sylvio Prodhoel, diretor
de redação;

desde 1959 - Eugênio Victor
Schmöckel, diretor efetivo.

Obs.: cabem aqui referências
elogiosas ao abnegado escrivão
daExatoriaEstadual de Jaraguá,
o poeta João Baptista Crespo,
que durante longo tempo exercia,
também, a redação do
CORREIO DO POVO, assim
acontecendo com o saudoso

empresário, prefeito e deputado
estadual,Waldemar Grubba que,
encarregado como agente
fmanceiro, cuidava de equilibrar
as contas geralmente negativas,
pela circulação do órgão de

imprensa.

, A EDUCAÇÃO COMPLETA ,EtiI4do'hitN. 616 -Pn.J1UJ202

Sexta-feira, 8 de maio de 1998

TIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

A BATATA QUENTE DO

DESEMPREGO
O Brasil está batendo todos os recordes do desemprego. A

taxa de desemprego que era de 5,71% em outubro de 1997,
passou para 7,25% em janeiro de 1998. Já é o maior índice
desde 1985.

Há quem diga que este fato deve-se ao pacote econômico

lançado pelo governo para aumentar os juros, conter o crédito e

o consumo. É evidente que isso fez a economia desaquecer.
Quem mais perdeu com isso foram as indústrias, que viram
seus produtos parar nos estoques, precisando assim reduzir

custos, ou melhor, dispensar mão-de-obra.
No entanto, é preciso salientar que o mundo está passando

por reformas trabalhistas para combater o desemprego.
NaAlemanha, o fenômeno do desemprego vem ocorrendo com

mais intensidade desde o princípio da década de 90. Em 1997, teve
o maior índice do pós-guerra (12,6%) e está projetando novo

recorde para 1998. A Espanha, França e Inglaterra também lutam

desesperadamente para reverter este quadro. Na China foram

dispensados 10 milhões de trabalhadores somente em 1997 e,

convenhamos, os salários chineses (US$ 30mensais) não alterariam
muito o custo de seus produtos.

A Argentina, a Coréia do Sul e outros países estão fazendo
reformas trabalhistas para tentar acabar, ou pelo menos aplacar
a ira deste monstro chamado desemprego.

O Brasil também luta. Desde o início do Real foram fechadas

aproximadamente 470 mil vagas de trabalho. A indústria foi o
setor que mais demitiu, enquanto que o comércio e serviços
conseguem ainda ter um superávit de empregos.

Não basta criticarmos o Real, pois como vimos é um problema
mundial. A indústria brasileira está passando por reformas

tecnológicas e automação industrial necessárias para poder
competir, tanto internamente como no exterior. Caso não o faça,
estará condenada a não obter os índices de produtividade que

garantam sua sobrevivência e desta forma os empregos.
As reformas estruturais necessárias ao Brasil estão caminhando

lentamente e não se pode fazerplanos para combater o desemprego
a curto prazo. Contrato temporário de trabalho, banco de horas,
são recursos paliativos, mas só a revisão do papel do governo no

contexto econômico brasileiro é que permitirá a alavancagem social,
ou seja, desenvolver tecnologia, apoiar nossa agricultura e as

pequenas emédias empresas (nossomaior ativo para a competição
global e geração de empregos).

Mudar esse quadro é uma tarefa difícil. Mas seria possível
para nossa geração fazê-lo? Qual nosso papel diante desse

quadro? Que contribuição estamos dando? Devemos continuar
a esperar? Só esperar?

E.F

Fonte: "Revista VEJA� de 11 de março de 1998.

Elaborado por: Dionísio Konkol, Alfredo Roeder Junior,
Di/naldo Schafer e Jean Cristhian Wensersky, alunos da 9a

fase de Ádminislração.,
Coordenação: Professora Cláudia Regina Althoff.

POSTO MIME 5

i.,r-
mime B 371 9964

Manutenção e Comércio

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

Assistência técnica em

máquina de solda
RuaEiwinoMenegotti, 10
FoneOFcu: (047) 372-3802

* lavação * Troca de ólee
..

"

'!' Leja de Conveliliência . �
,t T·

• ,''''iF'

Rua Presidente Epltédo Pessoa. 1155
I
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Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Chegou a oportunidade
para sintonizar seu anjo
Eliane Martinesministra curso em Jaraguá do Sul e dá entreviste

o Inti Liceu da Vida rea-

liza dia 14 de maio, o curso "Sin

tonize com seu Anjo". Composto
de 4 horas de duração, a aula tem

dois horários: I3h30min às
I7h30min e 18h30min às
22h30min. Eliane Martines é a

ministrante.
Os interessados podem se

inscrever no Inti - Liceu da Vida.
O valor é R$ 40,00.

O curso oferece o processo
para você se sintonizar com o seu

anjo. Este processo inclui 5 eta

pas além de exercícios, medita
ções e visualizações para ficar em
sintonia com o campo de energia
angelical, aprender a conversar

.

com os seus anjos e pedir-lhes ori
entação em questões importantes
ou do seu dia-a-dia.

A seguir, confira entrevista
com Eliane Martines:

De que maneira os Anjos
podem ajudar as pessoas?

Eliane Martines - Os anjos
podem nos ajudar através da "In

tuição" dizendo-nos qual o cami
nho a seguir diante de determina
do problema ou situação.

Como as pessoas podem sin
tonizar a Conexão An�élica?

Martines - Parte dessa res

posta está em nós mesmos, pois
para conseguirmos nos sintonizar
com os Anjos temos primeiro que
arrumar a nossa casa, limpar nos
sos pensamentos, tomar consciên-

Sanatura
Terapias e Produtos Naturais
* 'Ervas Medicinais
* Complemento Alimentar
* lridologia
* Aparelho Magnético pI Agua
Fone 372 - 0083
--Praça Ângelo Plazera, 37-

Jaraguó do Sul - SC

cia de nossas atitudes, melhorar
nossa casa Interior.

Como alcançar suas metas

através da ajuda dos Anjos?
Martines - Através de uma

técnica de 5 passos podemos obter
sucesso em nossas metas, e conse

guirmos nossos objetivos com mais

confiança e determinação.
O Que as pessoas vão encon

trar nesse curso?
Martines - Este curso vai

ensiná-lo a se sintonizar com seu

Anjo Guia com uma técnica sim

ples. Através de uma

conscientização de seus valores e

'crenças você vai transformar sua
energia em uma vibração mais ele
vada para -que todo seu Ser entre
em equilibrto para aí sim conse

guir ouvir seus Anjos. Com seu

corpo, suas emoções é sim espírito
mais equilibrado nós conseguimos
melhorar nossos relacionamentos,
nossas metas se tornam mais ela
ras e nossa vida mais harmônica.
Para que tudo isso aconteça
precisaos de nos conscientizar de

nossas dificuldades, nossos blo

queios e aprend_er a ser honesto e

íntegro com nossos pensamentos,
sentimentos e atitudes. Os Anjos
estão aqui. Quer acreditemos' ne
les ou não" mas só podem entrar

em nosso mundo se nós abrirmos
uma "janela" para eles. Até mes

mo uma fresta é suficiente. Sem

issos eles permanecem do Indo de

fora, observando eternamente. Os

Anjos conhecem nossa natureza
Interior e só podem nos inspirar e
enviar-nos mensagens quando ver

dadeiramente o desejamos e nos

elevamos à energia deles.
"A Busca do Equilibrio In

terior é Fundamental para o Su
cesso".

Curso: "Curso de Anjos"
Ministrante: Eliane Martines
Data: 14 de maio de 199B

Dura ão: 4 horas
Horário: 13h30min às 17h30min e

1Bh30min às 22h30min
Local: Inti - Liceu da VIda
Inseri ões: Inti - Liceu (047)372-1141
Valor da Inseri ão: R$ 40,00 por pessoa

'aulas de
YOGA
Às segundas, terças,

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:
Título: Manual das energias curativas Autora: Waltraud Maria Hulke
"De muitos anos de prática com estas energias curativas surgiram sugestões e

receitas para auxiliar na busca de uma beleza tanto interior como exterior e para
auxiliar em seu condicionamento, tais como bebidas energéticas, fortalecer as
defesas do organismo ... , que qualquer um pode facilmente seguir ou preparar".
Título: Prazer - Um caminho para o autoconhecimento Autor: Clélio Berti
"Com o refinamento da personalidade, estados mais grosseiros do ser humano
tornam-se coisas do passado. Raiva, ódio, depressão, bem como outros estados
semelhantes vão se enfraquecendo. Assumem, em seu lugar, estados criativos
tais como otimismo, coerência, bom senso, alegria e felicidade.

ElianeMartines:para sintoni
zarnossosanjos temos que
limparnossospensamentos,
tomarconsciência de nossas
atitudes

Curso

Sintonize com seuAnjo
Com Eliane Martinez

lkcwbA VlbA""
m-1141 14 de maio no Inti

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

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

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA M&'laco

372-1055
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Edson JrieslCP

Toninha Oliveira e Banda mostraram, no último domingo (8), toda a

beleza da música da nossa terra

ORAPPA
r:1f'" Autor de canções
conhecidas da rapeize, como
Pescador de Ilusões, A Feira,
Tumulto, Uma Ajuda, entre

outras, o grupo carioca O

Rappa, que está na estrada
desde 1993, detona. todo o seu

explosivo coquetel rítmico, logo
mais à noite (8), no palco dá
Boate Notre Dame. Integram a

banda, Falcão (vocal, backing
vocal e guitarra), Marcelo Yuca

(bateria), Xandão (gui tarra e

backing vocal), Marcelo Lobato

(teclados, sampier e backing
vocal) e Lauro Farias (baixo,
baixo synth e backing vocal).Os
ingressos antecipados podem
ser adquiridos nos pontos
tradicionais de venda, por R$
12,00.

NOTA DEZ'
r:1f'" Quem não foi perdeu e

quem foi ficou impressionado
com a qualidade do espetáculo.
A referência é para. o show do
músico Toninho Oliveira e sua

excelente banda - composta por
André (sax e gaita), Jeferson
(baixo) e Amarildo (bateria) -,
ocorrido no último domingo (3),
na Praça Ângelo Piazera.

CENTERRSOM

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

Aplausos para a nossa música

popular brasileira. Aplausos
para quem a coloc'a em

evidência. A satisfação é maior

quando sabemos que todos os

quatro talentosos músicos
residem aqui pelas redondezas.

AFINAL.
QUANDO

INAUGURA?
r:1f'" Infelizmente, divulgamos
neste espaço datas incorretas da

inauguração do Café Confusão,
em Jaraguá do Sul. Porém, vale
ressaltar que todas as informações
foram passadas pelos próprios
proprietários, durante contato

telefônico com a redação do
Jornal CORREIO DO POVO.. Até a

noite de quarta-feira (6), a coluna
ainda não tinha uma definição
concreta sobre o dia em que o

novo point entraria em

funcionamento. Ficamos no

aguardo de um breve

pronunciamento de um dos

sócios, para que possamos, enfim,
anunciar a verdadeira data de

inauguração do tão propagado
barzinho. Afinal, a juventude da
cidade aguarda e merece uma

satisfação.

SCAR
r:1f'" A Sociedade Cultura Artística
está abrindo suas portas para
garotas e garotos com idade acima
de 12 anos para formação de seleção
de dançarinos que fará parte do
Scar Grupo de Dança.
Interessados deverão realizar

inscrição na secretaria da Scar até
o próximo dia 15, sexta-feira.
Apenas 10 dançarinos serão

selecionados para participarem de

espetáculos futuros. O grupo terá
aulas dejazz: ballet clássico estreet
dance com a bailarina e coreógrafa
Simone Brunetta. Também estão

.

abertas na Scar, as inscrições para
a aula de conscientização musical
e para o curso de .flauta doce e

transversal com a professora
Antonieta Kraus, de Florianópolis,
que serão ministradas na sexta

feira, dia 15.

GAROTA'
ABDON
BATISTA

r:1f'" Passarela liberada e

torcidas organizadas para o

concurso Garota Abdon
Batista 98. O desfile das 15
candidatas acontece neste

sábado (9), na Boate Notre

Dame, e promete mais uma vez
atrair um grande público. A
coreografia estará a cargo da
modelo Andréia Marcolla, da
Black White, e a apresentação
será do colunista social aqui do
CORREIO DO POVO, Celso Luiz

Nagel. Para abrilhantar ainda
mais o evento, haverá uma bela

apresentação de dança com os

bailarinos Adriany Ramos e

Marcos Marquezane ," inte
grantes da Cia. Sollo, de
Joinville. Ingressos anteci

pados: R$ 5,00, com os alunos
do colégio, na loja O Boticário

(Calçadão) e na Choperia da

Praça.
,

CHICO CESAR
r:1f'" O cantor e coinposi tor
paraibano Chico César (34),
autor da canção À Primeira Vista

(prêmio de Melhor Música do
Ano pelo Troféu Imprensa/I997,
do SBT) dá prosseguimento à sua
turnê brasileira, enquanto prepara
as malas para a sua terceira turnê

europeia, que estará acontecendo
a partir do próximo mês. Com seu

último disco,Beleza Mano, sendo
tocado nas emissoras de rádio

de todo o País, o artista, que é
formado em jornalismo pela
Universidade Federal da

.Paraíba, estará se apresentando
neste sábado (9), a partir das 21
horas no Teatro Carlos Gomes,
em Blumenau. Valor do

ingresso: R$ 20,00.

Apagou
velinhas na

última terça

feira (5),

Solange A.
Piermann. A

.

família e os

amigos lhe

desejam
muitas

felicidades

DISQUE·LANCHE
371-5309

SHOW NO AR
r:1f'" A emoção estará no ar, nes

sábado (9), a partir das 10 hor
no aeroporto da Manches!

Catarinense, onde esta

acontecendo a sexta edição doAe
Show de Joinville, co

participação especial da famo

Esquadrilha da Fumaça e co

apresentação de van

paraquedistas. Um belo espetácul
sem dúvida.

RANCHO
MARIA'S

r:1f'" O Rancho Maria 's,
Balneário Camboriú, que semp
promove uma das melhores fes
de Santa Catarina, estará ceden
seu espaço, nesta segunda-feira,
11, a partir das 23 horas, para
Festa da Guess, que contará co

animação da Banda S/A. Mas nu
segunda-feira? Isso mesmo. Do
da ressaca os organizadores
muito tempo não abrem mão.

olha que o públicomédio das fes
do Rancho Maria's tem sido
cinco mil pessoas. Detalh
mulheres tem acesso livre.

PIAZERA NA
FRENTE

r:1f'" Atual campeão sul-brasilei
de motociclismo, o jaraguaen
Sérgio R. Piazera contin
acelerando fundo. No últi

domingo (3), em São José d

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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306: família completa e de cara nova
A nova linha 306, que
promete agitar o mercado
com seu estilo atual e

APeugeot, que está
prestes a ter uma

montadora no Brasil,
no Rio de Janeiro,
apresentou na última
semana demarço, em

Bragança Paulista, a
nova linha 306.
Alémde apresentar

a nova integrante da
família, a versão

perua 306 Break,
houveram mudan

çasmecânicas e tam

bém no desenho de
toda a linha. E ainda,
alguns equipamen
tos que antes eram

opcionais, passam a

ser oferecidos de
série.
MERCADO - O modelo hatch
back; nas versões Selection (R$
20.900,) e Passion (R$ 23.900,)
tornam-se bastante

competitivos no mercado,
entrando numa guerra de

preços em que, quem lucra é o
consumidor. O modelo sedan,
pode ser adquirido a partir de
R$ 21.500,00, enquanto a

novíssima Break, a partir de R$
.

27.000, que para se ter uma

idéia, fica na mesma faixa de

preços (ou até abaixo) das

peruas nacionais:
Palio Weekend (R$
26.500), Escort SW
GLX (R$ 26.657,), e

Parati GLS 2.0 (R$
28.787,) as duas
últimas não têm airbag
nem como opcional.
Essesmodelos vêmde

fábrica com motor 1.8,
de quatro cilindros
transversal, com 16
válvulas.Osmais caros
da linha são, o modelo GTI,
esportivo de seis marchas, que
custará R$ 45.000, e o Cabriolet
(conversível) ficaráemR$ 55.000,.
Ambosvêmde fábricacommotor

a que segue o

a, mas com

'0 na traseira,
ternas

vidros, estes,
essão de
os, já que as

m camufladas
o. Outra
da Break, são os

amentos de série: ar

condicionado, airbag,
abertura e travamento das
portas por controle remoto,
vidros elétricos e outros

Na traseira, apenas detalhes; :
como a lanterna sem o contorno Ni

preto, e a fechadura incorporada :
ao símbolo do leão. ill

Na parte mecânica, os novos :
motores garantem boas &:

acelerações e retomadas de :
velocidade. &:

SEGURANÇA - Além de um &

ill

de5i811'modemo, o que seprocura Wi

atualmente nos carros, tambémé &

_g

segurança, e isso não foi 'iJ

esquecidopelaPeugeot.O airbag ill

w

para motorista, passa a ser item lii

de série, além disso, toda ;l!

a linha 306 recebeu.::
reforços nas colunas &:

centraisetraseiras,noteto, .:
barras nas portas e *'

paddings, que são :
almofadas feitas com li'

materiais absorvedores :
de choques, que deixam m

ohabitáculomais seguro. :
Além disso, conta ainda &:

comocorteautomáticoda :
injeção oualimentação de *'

iii
combustível no caso de choque,
impacto ou capotamento. Todos *

osmodelos contam tambémcom :

2.0, com 16 válvulas.

MUDANÇAS - As mudanças
estéticas ocorridas deixaram a

linha com visual mais atual e

agressivo. O capô que
"mergulha" para a frente, a nova
grade monobarra, com o leão

ampliado e os faróis
"amendoados" em forma de

trapézio, que alongam a face
dianteira do carro, deixam a

linha 306 com aparência ainda
mais felina. Os pára-choques
também ganharam novos

NOVIDADES
Ranger 4x4

A Ranger, mais atual e agressiva, depois da

reestilização, ganhou também uma versão 4x4,
equipada com motor turbodieseI2.5L. Antes a

alternativa era somente a S10, também 2.5L turbodiesel
e com tração integral. A vantagem é que a Ranger tem
motor com 115 cv, contra 95 cv da rival Chevrolet.
Além disso, agora ela dispõe de dois tamanhos de

carroceria: 6 e 7 pés. A Ranger conta com airbag para
motorista e passageiro, como opcionais, nas versões

2.5L diesel e 4.01 V6 gasolina.

desenhos, diferenciados
também nas versões esportivas,
sempre na cor da carroceria,
assim como os espelhos e as

maçanetas .

dianteira * J '

: Nova Ranger, com versão 4x4, enfrenta qualquer terreno
uma suspensão
autodirecionante.
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PNEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ESCAPAMENTO

Fone 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco - Ce·ntro.
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Vendo Elba CSL 89, prata, por
R$ 5.300,. Tratar fone 371-
,9421.R. [@@[fd{b'i1@

371-9822 - 973-5158

Vectra GL completo vermelho (km
Escort cl trio elétrico azul 93
ceucoo branco 95
Blaser completa verde %
Saara vermelha %

Tempra Style bancos de couro, compl. azul 95

Tipo completo bordô 95
GoI Plus prata 95

Tipo completo bordô 95
oenoco branco 95

Pampa branco 94

Tempra 16V completo cinza 94

Sephia completo bordô 94
Logus cl trio elétrico prata 94

UnoELX4p. azul 94
Escort Hobby vermelho 94
Voyage cinza 93
Versailles azul 92
Omega completo bordô 93
Versales 4 portas prata 92
Gola. branco 92

Pampa l.8 preta 92
PrêmioCSL bordô 91
Prêmio vermelho 88
Belina prata 89
Prêmio SL 4p. prata 89

Opala 6 cilindros azul 88
Chevette prata 88
EscortL azul 88
CB450Tr azul 'öl
DeI ReyGL azul 'öl
Parati I bege 86
Uno branco 85
Escort azul 84

'ii' GLASS-SHOP
e1f� PÁRA-BRISAS
+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
+ Recuperação de pára-brisas
+ Calafetação/polimentos -

FORD

Vendo Escort GL 88, ou troco
por carro menor valor. Valor
R$ 4.500,. Tratar fone 373-
0914, ramal31 cl Sadio

Vendo Escort L 88, por R$
2.800, + 9x R$ 270,. Tratar
fone 371-1953

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

Fone: (047) 975-2980

por R$ 4 mil. Tratar fone 371-
9421.

Rose, das 8h às 16h.
Vendo Pampa 91, cl capota
de fribra, por R$ 5 mil + 6x
R$ 430, ou troco por carro
menor valor. Tratar fone 973-
5937 cl Vilson.

Vendo Ka 97/98, cl 8 mil
km, cl ar, V. elétricos e seguro
total, por R$ 3 mil + 32x R$
596,. Tratarfone 973-9632.

OLKSWAGE

Vendo Gol GTS 92, por R$
6.500, + 5x R$ 500,. Tratar
fone 372-2151.Vendo Corcel I 73, azul,

perfeito estado, por R$
1.300,. Aceito celular. Iretor
cl Osmar Motta, ponto final
de ônibus de João Pessoa.

CHEVROLET

Vendo Gol CL 90, 1.6, por R$
6.600,. Tratar fone 372-
1835.

Vendo Opala Comodoro 85,
preto, dir. hid., ar, V. elétricos,
por R$ 4.400,: Aceito carro

menorvalor. Tratarfone 372-
2607.

Vendo Corcell 75, branco,
por R$ 1 mil, em ót. estado.
Tratar fone 975-0060.

Vendo Gol 1000 96, gas.,
Tratar fone 975-3304, ou rua

Alagoas, 27.Vendo Chevy 86, azul met.,
em bom estado, por R$
3.200,. Tratar fone 973-
3000.

LIGUE 371-1919
E ANUNCIE!

Vendo Belina II 81, gas., por
R$ 2 mil. Tratar fone 975-
2164.

ellOMOTOS,"'" . ��, 'PÉÇÀS íÍCÊSSöiÍ11Í
ESPECIALIZADA EMHONDA E YAMAHA

Vendo Chevette 78, por R$
1.800,. Tratar fone 372-
3509.

R_a J�i ....V'ill� ....º 3573
F� ....� (047) 37"-9822

JARAGUA DO SUL - SC

Vendo Del Rey 1.8 GLX 891
90, dourado, por R$ 5.500,
ou- financio. Tratarfone 371-
9421. �,,'

�
FIAT

1702. Vendo Opala Diplomata 86,
completo, por R$ 5.800,.
Tratar fone 975-2164.Vendo Rural 64, por R$

3.700,. Aceito proposta.
Tratar fone 372-3570 cl Vendo Monza SL 85, prata,

Vendo Tempra 95, completo,
por R$ 16.500,. Tratar fone
372-1200.

Vendo Tipo 95, 4p.,
completo. Financiado R$
300, mensais. Aceito carro

menor valor ou material de
construção no negócio.
Tratar fone 372-0612, cl
Alido após 14hs.

Vendo Tipo 95 completo.
Tratar fone 371-9822.

Fone (047) 372 - 2791

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC

Vendo Fiorino furgão 93,
gas., por R$ 3.800, + 15x R$
287,. Tratar fone 371-0255.

Vendo Fiorino furgão 91, ót.
estado, por R$ órnil. Tratar

. rua Victor Rosemberg, 1.045,
Vila Lenzi.

Latoaria, Pintura e Mecânica
TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vendo Uno Mille ELX 95,
com 37 mil km, 4p., por R$
8 mil. Aceito carro até R$ 4
mil. Tratar fone 373-
0344,cl Marcos ou Rosa.

Vendo 147 B}, em bom
estado, por R$ 700,. Tratar
fone 392-3055, ramal 24.

Vendo Uno ELX 94, 4 portas
azul, gas .. Tratar fone 371-
9822.

Vendo Uno S 91, gas., por
R$:�,5.850,. Tratar 975-

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�����4jMt,,w,,����1IIi
Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - Jara
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1998E REGIÃO

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria no centro, num terreno de 1.083m2
102 - Casa muito bem localizada no alto e com vista privilegiada
103 - Casa c/200m2, 1 suíte + 3 quartos + dep. emprego completo + 1 banheiro
bwc social, com churrasqueira com bwc, na Rua José Emmendoerfer.
104 - Casa com 580m2, num terreno de 2.698m2 - Ilha da Figueira
105 - Sobrado no Jaraguá Esquerdo
106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - R$ 45.000,00
- Estrada Rio da Luz
107 - Casa com ótima localização por R$ 58.000,00 no centro
108 - Casa em alvenaría 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 alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo até como ponto
comercial

115 - Casa em alvenaria com 260m2, 5 dorm. num terreno de 1.541m2em Schroeder.
116 - Casa em construção na Estrada ltapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada + 14x
de R$130,00

.

APARTAMENTOS
Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba-PR
201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$75.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. Balneárío Camboriú com 195m2 - tipo duplex - semi mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00 - Quitado
204 - Apto. Edifício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de
ginástica, duas vagas de garagem, móveis sob medida na cozinha - R$
70.000,00
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$ 784,06
Apto. 1 suíte + 1 quarto = 60X R$ 587,15

211 - Sala Comercial no Centro éomercial Centro Empresarial Market Place
- Rua Reinoldo Rau

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Rua Henrique Marquardt c/ quase 2.000m2 - R$ 14.000,00
302 - Área em tomo de 1.000m2, 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 c/ 75 morgos, cl água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Loteamento Recanto Verde - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Área com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro c/ 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, próx. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.000,OO eot. +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/1.300.000m2 - R$320.000,00 c/casa, lagoa, gado, etc.
318 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
319 - Terreno na RuaGuilherme Schmidt -Chicode Paula -c/664,50m2- R$16.000,00

Vende-se celular com
linha, Motorola, com 2
baterias, transferivel.
R$ 400,00. Tratar:

979-2764.

ao portal, com'
referência. Telefone:
377 -2999 com

Venderlei.

Vende-se máquina de
água quente para
lavar automóveis e

caminhões, marca
Wap SL 750, trifásica
(toda revisada), aceito
troca. Tratar: 975-

2364.

Vende-se balança
eletrônica, marca
Filizola até 75Kg e

uma mecânica Filizola
até 300Kg. Tratar:

372-7934.

Vende-se saia e colete
bordados, em veludo
alemão, (traje típico).
Valor a combinar.
Tratar com Cláudia

376-6574.

Vende-se ar
condicionado de
7 7.OOObtu'spor

R$ 270,00
e geladeira

Prosdócimo por
R$ 280,00.

Tratar: 372- 7 955.

Precisa-se de 2.

rapazes para dividir.
apartamento em

Guaramirim, próximo

Compra-se linha
telefônica de Jaraguá
do Sul já instalada.

Contato: 372-7758 ou

975-0884.

320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$
20.000,00 - Próx. Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodora Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paulo, esq. c/Ricardo
Grimm - R$30.000,00
323 - Terreno na Rua Joinville c/729m2 sendo 27m x 27m
324 - Terreno Tres Rios do Norte de esquina com 540m2 com 1 casa
- R$6.000,00
325 - Lote no Condominio Azaléias com 721 ,57m2
326 - Chácara no Três Rios do Norte com 61 morgos, 9 lagoas, 2
casas de madeira •

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-NOSI
401 - Casa bem localizada de esquina, com estacionamento, ótimo
ponto comercial, ideal para escritório ou para clínica.
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
406 - Quitinetes, todamurada, Rua Prefetto José Bauer - Próximo a Faculdade.
-R$145,00
407 - Sala cornI. c/ 45m2 - Rua preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, centro,
408 - Sala cornI. c/ 100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
409 - Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Sala comercial com 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. DeocIoro da Fonseca
412 - Aptos. com 2 dorm. - R: Venãncio 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 .

4.15 - Casa para ponto comercial, Rua Domingos da Nova
416 - Sala cornI. com 45m2 - Centro
417 - Apartamento no Ed. Carvalho com suíte, 2 dorm. dependência
de empregada, com garagem, - centro.
418 - Apartamento no Edifício Imigrantes com 2 dorm., próximo a

Faculdade - R$ 300,00
419 - Apartamento Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 dorm., com garagem,
prédio com piscina, sala de ginástica - Rua Procópio Gomes de Oliveira
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 Residenciallmigrantes".
Entrega em 2 anos

nesta aqurarçao,

COIVIPRA. - VENDE
A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

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

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.
Ret. 1291 - Casa alvenaria com 270m2 terreno alto com 20.000m2 - 01 suíte + 2 dorm. Bairro Amizade.
, R$ 125.000,00
Ret. 1315 - Casa de alvenaria com 150m2, Rua Jacob Gesser, 209, UO. Champgnat - 03 dormitórios, R$ 53.000,00
Ref. 1318 - Casa com 170m2, 2 dormitórios, 1 suíte, toda murada, churrsqueira, BWC hidro, Início Jguá
Esquerdo, R$ 73.000,00 (negociável)
Ret. 1319 - Sobrado com 256m2, Vila Nova - 01 suíte, toda murada, piscina, jardim, portão eletrônico,
R$ 130.000,0.0 (parcela)
Ret. 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
Ref. 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. 1336 - Casa de alvenaria com 120m2, com 3 dorm., terreno com 450m2, Rua João Franzner, 881, Jaraguá
Esquerdo - R$ 30.000,00 + financiamento - R$ 280,00 por mês - 12 anos.
Ret. 3015 - Ao lado do Clube dos Viajantes com iluminação pública, luz, água corrente, 9 ragoas, 2
casas de madeira - R$ 130.000,00 (negociável) com 152.000m2.

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

planta aprovada, luz.e água instalado. - R$ 11.000,00 (quitado)
Ret. 2161 - Terreno com 1.575m2 - Ilha da Figueira, localização aprovada para Posto de Gasolina -

R$ 120.000,00
Ret.2166 - Terreno com 418m2 - Guaramirim - Lote D-01 - R$ 22.000,00
Ret.2167 - Terreno com 443,10m2 - Guaramirim - Lote D-02 - R$ 33.000,00

APARTAMENTOS
Ret. 4076 - Ed. São Rafael, com 2 äormitórios, sacada com churrasqueira, garagem, (novo), Rua
Antonio Carlos Ferreira, Centro, R$ 48.000,00 (parcela)
Ret. 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
Ref. 4091 - Ed. Mariana Cristine, apto. com 155m2 - Vila Baependi, 3 dorm. piso térmico, armário embutido,
churrasqueira - R$ 9.000,00 + financiamento - Banco Itaú.

.

REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTOA.
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CASA EM ALVENARIA com 270m2, (3
pisos), TERRENO com 336m2• Rua: 429

(próximo Posto Marcolla). Preço: R$
40.000;00 (entrada + financiamento)

2 - CLASSIFICADOS
.

.
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

CASA EM ALVENARIA com 100m2,
TERRENO com 450m2, Rua 691, Ilha
da Figueira, Preço: R$ 20.000,00

Damas de Ouro - Clube de Bolão
Realiza no 19/5/98.

Bingo na Sociedade Vieirense.
Início às 14 horas.
No local haverá serviço de bar e cozinha.

Sorteio de valiosos prêmios.
Participe!

IMÓVEIS LTDA.
};,

CRECI 001367· J

LOCAÇAO
Cód. 601 • Casa alv. com 2 quartos, R. Exp. Cabo Harry Hadlich - R$ 400,00
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 605 • Casa mista c/ 2 quartos, central, R$ 300,00
Cód. 609 - Casa mista com 3 quartos - R. Erwino Menegotti - R$ 290
Cód. 610· Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Bara do Rio Cerro - R$ 300,00
Cód. 611 • Casa de madeira com 3 quartos - Rua Exp. Cabo Harry Hadlich - fundos - R$ 295,00
Cód. 612· Casa de madeira com 3 quartos - r. Piçarras (lateral da Exp. Antônio C.Ferreira) - r$ 300,00
Cód. 614 • Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planischeck - R$ 1.200,00
Cód, 630 • Apto. com 2 quartos, garagem, Ed. Honduras - Rua Guilherme Weage - ao lado Centro Médico - R$ 330,00
Cód. 631 • Apto. com 1 quarto, garagem, fundos Weg II - R$ 230,00
cee. 635· Quitinete no Ed. Marquardt - entre R$ 160,00 e R$ 210,00 conforme tamanho do quitinete.
Cód. 637 - Apto. c/ 2 quartos,Ed. Papp - Barra do Rio Cerro (ao lado Posto Km 7) - R$ 290,00
Cód. 639 - Apto. c/ suíte + 2 quartos - Rua Reinoldo Rau - R$ 800,00
CÓd, 641 - Apto. com 2 quartos - Ed.' Jaraçuä - R$ 280,00
Cód. 642 - Apto. c/3 quartos, 2 bwc's, - Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 c/luz e água incluídos
Cód. 660 - Sala cornl. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 . Sala cornl. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 - Sala cornI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00
Cód. 673 - Sala cornl. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornt, térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
C6d. 683 - 2 salas comls c/ bwc (3 ambientes), sala própria p/consultónomédico ou dentário - Ed. Miner - Em frente antiga Prefeitura - R$ 350,00
Cód. 695 - Galpão c/1000m2 c/2 pisos - R. Henrique Geffert. R$ 2.000,00

VENDA
cód. 104 - Rua: Jorge Lacerda, com 3 quartos, dep. empregada, 2 bwc, garagem, terreno com 450m2 - R$ 118.000,00-
Aceita apto menor valer.
Cód. 114 - Casa em construção com 291 m2, suíte com cíosed, 3 quartos, bwc, sala com sacada, cozinha, área de serviço, garagem
para carros, R.Jorge Lacerda - Centro permuta com imóvel de menor valor.
Cód. 152 - Casa alv, com 70m2, com 3 quartos, terreno com 1.640m2 após noviciado - Barra. - R$ 30.000,00
C6d.158 - Casa alv. com 161m2 - NOVA - suíte, 2 quartos, garagem, 2 carros, R. José Papp - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - R$
87.500,00.
C6d. 300 - Casa ce alvenaria com 4 quartos, 2 bwc, garagem, após Posto Marcolla. - Rua JoãoWiest. - R$ 27.000,00 e assumirfinaciamento.
Cód. 367 - Terreno com 656,60m2 - Rua José Krause - Viía Nova - R$ 40.000,00.
Cód. 356 - Terreno com 1 .326m2 na Rua Jorge Lacerda - Centro.
Cód. 214 - Apto. com suíte, 2 quartos - Ed. Schiochet (ao lado Super Angeíoni) - R$ 30.000,00 + financiamento
Cód. 266 - Apto. central com 3 quartos, garagem - R$ 53.000,00

'

Cód, 280 - Apto. com 2 quartos, garagem - Ed. Caetano Chiodini - R$ 45.000,00
Cód. 501 - Vila Nova - casa mista com 140m2 com 3 quartos, terreno com 349,67m2 - Rua José Marangoni - R$ 43.000,00
Cód. 552 - Casa alvenaria com 137m2 com 3 quartos, terreno com 406m2, Rua Jacob Guesser após Colégio Alberto Bauer - R$
45,000,00 aceita terreno/parcelado.

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO
IMÓVE

Rua Reinoldo Ra

••••••••••••••••••••••

i
CRECIN'1589J

� § i
: Barra Sul :
: Imóveis :
: FONE: (047) 372-2734 :
•

VENDE
•TERRENOS

• 1 - Terreno c/ 2.250,00 m2, Loteamento Hanemann, na Barra - R$ 50.000,00 •
• 2 - Terreno c/ 1.820,00m2 (52x35), Rua: Vergílio Rubini, na Barra - R$ 45.000,00 •3 - Terreno com 456m2 ao lado da ígreja Evangélica da Barra - R$ 12.000,00
• 4 - Terreno no Residenciallmperador, Rua João J. Ayroso - R$ 8.000,00 entrada + 30 •
• x de R$ 233,33 - Total R$ 15.000,00 •5 - Terreno com 4.045m2 na Rua Waldemar Doubrawa, Água Verde - R$ 17.000,00
• 6 - Terreno c/5.000m2 (40xI25) Rua Horácio Rubini antes da Nanete Malhas •
•

- R$ 60.000,00 •7 - Terreno c/448m2 - Loteamento Papp, Rua 541 - R$ 22.000,00
• 8 - Sítio com 80.000,00m2 edificado com casa de madeira com 150m2, em bom estado •
• galpão de alvenaria com 120m2 com instalações para gado'leiteiro, porcos, antena •parabólica, telenfone celular rural, 2 vacas, triturador, roçadeira, galinheiro, pulverizador,
• água natural, 3lagoas, árvores trutlteras, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6km •

da Barra - R$ 55.000,00
•• 9 - Terreno com 1.938m2 (25,5x76) - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 70.000,00

• 10 - Terreno com 140.480m2Ribeirão Grande da Luz - Aceita Troca porterreno na Barra •.

do Rio Cerro - R$ 30.000,00• 11 - Terreno com 620,76 - Rua 924 do loteamento Camposampiero - R$ 25.000,00 •
• 12 - Terreno com 450m2 - Rua Horácio Rubini, próximo Malwee, aceita carro até R$ •
•

6.000,00. Total: R$ 11.000,00
•CASAS

• 1 - Casa de alvenaria com 250m2, 4 quartos, 2 banheiros, garagem para 3 carros, •
telefone, terreno com 720m2 Rua 25 de julhO - Vila Nova - R$ 90.000,00 •• 2 - Casa de alvenaria com 140m2, 2 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem

• para 2 carros, -Aua 25 Julho - Vila Nova, - R$ 60.000,00 •
• L�C�Ç�� •
•

1 - Sala comercial c/ 150,00m2, Rua Pastor Albert Schneider, perto Bom
.'Preço, na Barra - R$ 600,00

• 2 - Sala comercial c/ 50,00m2, Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja •
da Barra - R$ 270,00

• 3 - Sala comercial c/ 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00 •
• 4 - Sala comercial com 36m', Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 •

5 - Sala comercial com 30m2, Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00
• 6 - Sala comercial com aproximadamente 15 m2, Rua Angelo Rubini, 518 - R$100,00 •
• 7 - Galpão em alvenaria com 450m2 + 75m2 de escritório na Barra - R$ 1.200,00 •8 - Galpão ém alvenaria com 110m2 Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00
• 9 - Apartamento com 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00 •
• 10 - Apto com 2 quartos, demais dep. , Rua PastorAlbert Schneider, 759 fundos - R$170,00 •
•

11 - Casa de aívenaria com 2 quartos, toda murada, Rua Luiz Satler na Barra

•- R$ 250,00

• 12 - Apartamento com 2 quartos, garagem e demais dep. Rua: Pastor Albert' ISchneider - R$ 1187 - R$ 220,00
• 13- Apto com 2 quartos e demais dependências - Loteamento Satler na Barra - R$ 250,00 •
• 14 - Casa de alvenaria com 4 quartos, 2 bwc, Rio Cerro II - R$ 200,00 •15 - Casa de madeira com 2 quartos e demais dep. - Rio da Luz - R$ 150,00
• 16 - Casa de madeira com 3 quartos, atrás do Breithaupt da Barra - R$ 330,00 •
• 17 - Casa de madeira com 2 quartos - Rua Abramo Pradi - R$ 150,00 .....18 - Casa de madeira com 3 quartos - Rua Abramo Pradi - R$ 200,00
• 19-Casadealvenariacom 3quar1osedemaisdep., todamurada, lihadaFigueira - R$200,00 •
• 20 - Casa de alvenaria com 2 quartos e demais dep. Rio da Luz - R$ 180,00 •21 - Casa de alv. 2 quartos, garagem, murada, Rua Henrique Hofburg, na Barra - R$ 280,00
• 22 - Casa de alvenaria com 3 quartos, garagem e demais dep., Rua Pastor Albert •

RUA ANGELO RUBIN., 1224 - SALA 09
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Alugo galpão de
750m2 próximo ao
Shopping Club. Falar
com Marise - 371-

6394.

Troco casa em Jaraguá
do Sul, próximo a
igreja evangélica da
Barra, por sítio.

E vende-se casa na
praia de Barra do Sul
ou troca-se por uma em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 376-2127.

Vende-se casa mista no
Centro de

Massaranduba, 50m2
terreno com 532m2,
todo murado. Ótima

localização. Apenas R$
18 mil. Tratar: 371-

8246.

Vende-se casa

de alvenaria
de 87m2 na Ilha da

Figueira por
R$ 30.000,00.

Tratar: 371-5709.

Vende-se casa de
madeira noChico de
Paula, por R$ 8 mil.
Tratar: 372-2532.

Vende-se terreno de
20x30 próximo a

Prefeitura nova, por R$
25 mil. Tratar: 975-

3075.

Vende-se terreno

próximo da Faculdade
por R$ 9.5000,00.

Contato com Joesana,
372-1492 no horário

comercial.

Vende-se casa mista de
10x5, terreno de

450m2, Rua Suzino
Garcia, 3º lateral a

- direita, 6º casa com

Geraldo por R$
5.000,00 à combinar.

vende-se cosa em Três .

Rios do Norte, loteamen
lo Souza por R$ 15mil.
Tralar no Loteamenlo

Rua B, cosa 47.

Vende-se casa mista de
90m2, terreno de
1.0oom2 no Bairro

Amizade, Rua Tifa
Schubert, 1725. Tratar
no local com Valdir.

Vende-se apartamenlo
de 150m2 com 3

quartos, sendo 1 suíte,
acabamento em gesso,
ótima localização,
Rua Bernardo
Dornbusch,

faço em condições,
975-0180 com

Gilberto.

Vende-se terreno

375m2, com casa

alvenaria e uma de
madeira,

R$ 70 mil - aceita

proposta..
Tratar: Rua João
Planischeck, 953.

"Use o nome o nome de sua empresa com Destaque"
Adesivos Promocionais • Cartões de visita PVC.

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

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

VENDAS
- Casa de alvenaria c/ 70ln2 n.o Lsatearn.eruo Vzcenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146ln2 riet Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/100ln2 - 3 quartos + dependências ein TrêsRios doNorte
- Sala corneroi-al térrea c/77,5ln2 na RuaReinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno riet Rua Carlos Ferreira c/540ln2
- Terreno rtcz Rua Francisco de Paula c/650ln2
- Terreno no Lot. Divin6polis Ilha da Figueira c/397ln2
- Terreno naRua PastorAlberto Schneider c/3080ln2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lot. Vzcenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara einNereu Ra.mcrs 88 rncrrgos c/casa de rriacieira, água e luz
- Chácara ein Três Rios do Norte c/23 rncrrgos, 2 casas, água e luz
- Chácara einRibeirão Cavalo c/8 rncrrgos, água e luz
- 1 Chacara rt.o Rio Molha COIn 30.000ln2 aceita-se carro no neg6cio.
- Terreno no C'oridorntrro Azaléia COIn 750ln2 entrada + financialnento

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n2 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

VENDE:

TERRENOS
REF. 066 com 450m2 AMIZADE - R$ 10.000,00
REF. 059 com 450m2 ILHA DA FIGUEIRA - R$ 13.000,00
REF. 069 com 992m2 JARAGUÁ ESQUERDO - R$ 11.000,00
REF. 081 com 733m2 BARRA - R$ 8.000,00
REF. 082 com 325m2RESIDENCIALMIRANDA - R$ 6.500,00
REF. 089 com 420m2 VILA LENZI - R$ 10.000,00
REF. 130 com 382m2 VILA NOVA - R$ 16.000,00
REF. 101 com 546m2 ILHA DA FIGUEIRA - R$ 8.500,00

CASA DE ALVENARIA
REF. 076 com 1 suíte, 2 quartos, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, área de serviço, dispensa e 2 garagens, BARRA
- R$ 60.000,00

GALPÃO
Com 250m2 Rua PASTOR ALBERT SCHNEIDER /

BARRA - R$ 45.000,00

372-3090

.NSEN

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

VENDAS

LOCAÇÕES
" LOTEAMENTOS

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 ':' sala 1
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Vende-se
terreno no

loteamento
Juventus de 375m2
por R$ 13 mil.

Tratar: 371-5954.

Vende-se casa

alvenaria toda
murada de 78m2,

terreno de 15x30 na

Rua Beijamim
Girardi, Guaramirim,

....,

CI
Rua: Barão do Rio

� PROCASA Branco,296

� I Nt O B I L I A R I A (emfrenteaBateriasSanson)
c Fone: 372-0605
CASA ALVENARIA· BARRA
REF. 104 - Área construída de HX)m2, com terreno de 7.500m2, localizado à Rua
BerthaWeege - Após Malhas Malwee. Valor: R$ 88.000,00
CASA MAD.I ILHA DA FIGUEIRA
Ref 112 - Casa de madeira 95m2, terreno com 364m2 (13x28) - Rua Alagoas -Ilha da
Figueira - R$ 35.000,00
TERRENO I VILA LENZI
Rei. 211 - Lote medindo 308m2localizado - Rua Irmão Leandro - Próximo aSoc.
União - R$ 8.000,00
TERRENO I BARRA
Ref. 214 - Lote medindo (l4x33), área total de 462m2, localizado próximo à Soco
Botafogo - Valor: R$ 14.000,00.
TERRENO I ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 215 - Lote medindo (16 x 25), área total 400m2 - Rua Rudolfo Grossklas - R$
15.000,00.

.

APARfAMENfO I CENTRO
Rei. 304 - Ed. Carvalho, 1 suíte + 2 dorm. demais dep. área de 180m2, garagem, salão
de festas, localizado na Rua Exp. Gumercindo da Silva pr6x. CEF. - Ótimo preço.
APARTAMENTO I ED. SCIDOCHET
Ref. 305 - 2 dorm. 1 suíte e demais dependências, área de 155m2, com garagem,
piscina e salão de festas, vista para frente, localizado à Rua Barão do Rio Branco -

próximo ao Angeloni. Valor: R$ 25.000 entrada + 78x de R$ 764,00 (Financ. CEF) -

aceitamos ro stas.

por R$ 15 mil.
Trotor:979-7804 com

Anderson.

Vende-se casa na Rua
Goiás de alvenaria de
100m2. Tratar na Rua
Goiás, 383, Vila Lenzi. ATENÇÃO CLIENTES

Antes de COMPRAR ou ALUGAR

CONSULTE A VENAL
pois você terá acesso aos imóveis das

seguintes imobiliárias:
lnterimóveis, Girolla, Marcatto,

Leier, Habitat, A Chave, Menegotti e
Marimar.

ECONOMIZE O SEU TEMPO

Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, n" 1429 - Centro
Fone: 372-1034

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

-.,

���V."--E_N_D_A�D_E=--c-C=-oA,,.....,,-S_A----,-,-,S-----=o�� I LOCAÇAOBAIRRO N° VALOR R$ tI -------------::C::":AS-=-:'AS-=----------------1
________________�Q�U_AR_T_O_S�. I TIPO ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS

�T:��UZ. � 14.000,00
II MIS R José Narloch, � 741 ANA PAULA 03

25.000,00
�J ALV. R João Ossowski, 275 GUARAMIRIM 03

21.200,00 n ALV. R. Acre, 34 J. ESQUERDO 03 (1 suíte)
32.000,00 111 ALV. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 GMIRIM 03

70.000,00 I' MAO. R. Pref. José Bauer, 315 .
VL. RAU 03

95 000 00 m MAO. R. Carlos Schulz, 159- FDS CZERNIEWICZ 02
., I MAO. R João Planischeck, 618 N. BRASÍLIA 03.

100.000,00 ª MIX. R Roberto Ziemann, s/no CZERNIEWICZ_ 02
190.000,00 I MIX. R. Tarcisió de Oliveira Motta VL. LENZI 04

70.000,00 Jt - PAR NT

21.200,00 � ENDEREÇO • BAIRRO N° QUARTOS
I R. Bernardo Dornbusch, 701 apto.Ol VL. LALAU 0318.000,00 n
�l R Mal. Deodoro da Fonseca, 88 apto.21 CENTRO 02 (suíte)21.500,00 I R Preso EpitácioPessoa, 111 apto. 31 CENTRO 03 (1 suíte)

20.000,00 I R. Leopoldo Mahke, 85 apto. 202 CENTRO 03
80.000;00 � R. Vitor Rosemberg s/n° apto. 02 VL. LENZI 03

�---V-E-N-D--A--D-E--T-E-·R--R-.E-N-O--S--� IRBar���B����0101 �NTRO 03(ls*)
® Av. Getúlio Va aS,303/202 CENTRO 03

r----------�--------------V-Ä-L-O-R--I .. SALAS

M ENDEREÇO AREA BAIRRO
70.000,00 I R Epitácio Pessoa, 651 CENTRO
15.000,00 @ R Rio de Janeiro, 88 30,00m2 CZERNIEWICZ
10.600,00 I R Angelo Schiochet, 321 45,00m2 CENTRO

�f:

65.000,00 !ii R Leopoldo Meyer, s/n° 104,oom2 A. VERDE

18:800,00 I R João J. Ayroso, 1189 60,00m2 JARAGUÁ ESQUERDO

Ê' Av. Getúlio Vargas, 49 74,00m2 ,CENTRO43.000,00 es R. Clemente Barrato, 45 80,00m2 CENTRO

TIPO ENDEREÇO AREA

ALV R. 554 Lot. Hanemann 40,oom2
, ALV. R. 614 N° 1.007 108,oom2
ALV R. Bertha Weege, 2485 84,oom2
ALV R Carlos May, 327 n,oom2
ALV R Carlos Sbardelatti, 35 144,oom2
ALV. R. Conrado Riegel, 90 400,oom2
ALV. R. Euzébio Dapoy, 125 4oo,OOm2
ALV R. José Emmendoerfer, 1309 300,oom2
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 145,oom2
MAO. R. Adão Noroschny, 674 78.00m2

MAO. R. Dr. Agnaldo J. Sza, 169 102,oom2
MIS. R Alberto Klitzke, 167 102,OOm2
MIS. R. Alberto Klitzke, 25 80,OOm2
SOBRo R. Fritz Bartei, sIn° 150,OOm2

BARRA Re. 03

BAEPENDI 02
\

VILANOVA 02

CENTRO 02 suíte

VILA NOVA 05 chur. pisco
N. BRASÍLIA 04 suíte

BARRA RC. 03

VILA LENZI 03

e.PAULA

V RAU

V.RAU

BAEPENDI

03

03

03

03

ENDERE O ÁREA BAIRRO
R 28 de Agosto 1.633,50m2 GUARAMIRIM
R.620 499,86m2 ITAPOCUZINHO
R Alb. Klitzke; 1874 420,OOm2 VILARAU
R Leopoldo Mancke 516,00m2 CENTRO

R Otto Meyer 333,5Om2 VL. LENZI

R Walter Marquardt 8oo,00m2 VL.NOVA

Vende-se casa de
alvenaria de 147m2

com terreno grande na

Vila Lenzi, Rua
Lourival Locatelli, 85
por R$ 50 mil. Tratar:

372-2999.

Vende-se terreno na

Vila Rau de 12x25 a
70 metros após o
asfalto por R$

7.000,00. Tratar com
Dalila no Posto de
Saúde da Cohab ou

975-2326.

973-5405

VALORR$
250,00
400,00
480,00
300,00
250,00
180,00
180,00

-' 220,00
30000

VALORR$
400,00
445,00
450,00
400,00
400,00
650,00
400,00

VALOR

460,00
250,00
335,00
450,00
250,00
300,00
560,00
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOrEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel Aream tos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto Ref. Pre o R$ Informa ões Gerais
Sobrado 260 3 I 2 Baependi R. Bernardo Dornbusch,I678 150.000 Excelente ponto para clínica
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m2 - negocia
Casa Alven. 152 2 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 I 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 Acei ta troca

Casa Alven. 60 2 I 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 I Vila Rau Rua Carla Drasse lote 79 25.000 Negociáveis
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. A thenas - 40 andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - 1 ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. pronto 82 2 1 I Amizade Res. Amizade - 10 andar 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 150 3 1 I Centro Ed. Ana Paola - 30 andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 36 parcelas
Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes 11 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 No:va Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,OO
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$330,OO
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote ComI. 514 20,0 x 25,0 Jguä Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Lot. Urbano Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próximo ao Breithaupt 200.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 960 30.0 x 33.0 Vieiras Rua da Malhas Elian 35.000 Próx. Malhas Elian
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno 1300 43,3 x 30,0 Molha 800mts após a ponte 15.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 401,14 15,0 x 14,10 Lenzi Rua: 423 7.500 Negociáveis
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

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

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

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

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

- 371-7542
CELULAR 973-9089

DEFRONTE AO FÓRUM
eREeloo177o-J

JA,RAGUÁ DO SUL - se

CASAS
* Casa de aIvenaria na ruaTifa Schubert, próximoClube Viajantes com
3 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, semi-acabada, terreno com 15/30
- 450m2 - R$ 13.000,00 - nego - aceita carro até R$ 6.000,00.
* Casa de alvenaria na Rua FranciscoWinter - Jaraguá Esquerdo, com
1 quarto, sala, cozinha, bwc, lavandeira, garagem, terreno com 15/25

(375m2) - R$ 18.000,00 - nego aceita carro,

* Casa no Jaraguá Esquerdo com 9x9 (81m2), terreno com 14/26

(364m2) - R$ 20.000,00 - nego
* 2 Casas no Residencial Miranda, próximo aoWigandoMeier, novas,
mistas, com 2 ou 3 quartos e demais dep., - R$ 20.000,00 - nego
* Casa de alvo próximo IgrejaMadre Paulina-Vila Lenzi, com 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, terreno com 15/30 (450m2) - R$ 23.000,00 - nego
* Casa de alvo semi-acabada, próximo ao Botafogo com 2 suítes e 2

quartos, demais dep. com piscina - R$ 30.000,00 nego
* 2 casas de alv. defronte aWeg II, com 3 quartos, saia, cozinha, lavanderia,
garagem, terreno de 1.700m2 - R$ 38.000,00 - nego aceita propostas.
* Casa de alvenaria próximo ao Colégio Homago, início da Figueira,
com 3 quartos, sala, sala de estar, cozinha, bwc, lavanderia, bwc social,
terreno com21133 (693m2) - R$ 45.000,00 - nego
* Casa de alvenaria na Barrapróximo ao Supermercado Breithaupt,
com 5 quartos, 2 salas, cozinha, garagem, toda murada, terreno com

20/20 (400m2) � R$ 48.000,00 afeita casa em Jaraguá do Sul, de
preferência na Vila Lenzi.
* Casa de alvenaria de 2 pisos. 1 suíte, 3 quartos, sala visita, de tv,
lavanderia, 1 quarto, 2 áreas, garagem para 4 carros, - R$ 90.000,00
nego troca por chácara ou imóvel de menor valor, aceita carro ou sala
comercial.

TERRENOS
* Terreno no Loteamento Rodrigues - Vila Rau, com
15/30 (450m2) - R$ 8.000,00 - nego
* Terreno próximo Igreja Nossa Senhora Aparecida -

Ilha da Figueira, com 15/30 (450m2) - R$ 12.000,00-
negociável
* Terreno Rua Santa Efigênia - Itopava Norte -

Blumenau, são 2 lotes no Residencial Parque Verde
com 36/26 (936m2) - R$ 15.000,00 cada.
* Terreno na Rua João Franzner - Jaraguá Esquerdo
com 366m2 - R$ 16.000,00

.

* Terreno na Rua Albino Krais, com 12/35 -

(453,60m2) - R$ 15.000,00
* Terreno próximo Posto MarcoIla, com 479,86m2 -

R$ 20.000,OÕ - nego
* Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 376m2 -

R$ 29.000,00 - nego
* Terreno no Lot. Champagnat, são 2 lotes com 378m2
cada - R$ 30.000,00 - nego (cada lote)
* Terreno na Rua Argentina, próximo Duas Rodas
Industrial, com 365m2 com casa de madeira - R$
45.000,00 - nego
* TerrenoVila Nova, com 36/432,00 - 15.552,00m2-
R$ 85.000,00
* Terreno na Rua Eugênio Nicolini com 1.479,68m2 -

R$ 130.000,00 - negocia ou vende separados os lote.
* Terreno na Rua Venâncio da Silva Porto- Vila Lenzi,
com 2.716,00m2 - R$ 160.000,00 - nego

* Terreno na Rua Guilherme Boeur - Schroeder, com 15/33,33 (501,60m2) • RS 4.000,00
entrada + 27 parcelas um salário mínimo e meio.

* Vende-se uma chácara no Garibaldi, próximo ao Furlani, com 36m2 - RS 15.000,00 ou

troca por imóvel em Jaraguá do Sul mais próximo ao Centro.
.

IMOBILIARIA LEIER LTDA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA

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 alvo com 180m2 nova, 3 dorm., situada na Rua Guilherme

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

Dona Antonia, próximo centro - R$ 27.000,00
- Casa alv. + 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, Jaraguä
Esquerdo - R$ 15.000,00

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

1.600,00 + 48 pagamentos a

partir de R$ 133,34 mensais.
OFERTA DA SEMANA

Sala comerciaI com 88m2 no Ed. Chiodini, sito na Rua MarechaI
Deodoro da Fonseca - R$ 38.000,00

Reinoldo Rau, 144 - Fone: 371-9165

APARTAMENTOS

1
APTo. com 166m2• garagem. m,

öveís imbutidos. duas sacadas hidromassagem - Edifício

1
Carvalho. - RS 100,000,00_

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Acena-se Carta de Crédito - R$
32.000.00

.

CASA DE ALV com 95m' Loteamento FredolinoMartins - Lote n' 043 (22x R$ 155.00)
+ R$ 22.000.00 ,

CASA DE ALV com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira - R$ IBO.OOO.OO

ICASA
DE ALV. com 98m2 com casa de madeira com 88m2 - Rua Goiás - Vila

LenZi-1
R$ 60.000.00
CASA MISTA com 100m' - Rua Francisco Hruscka . São Luls- RS 21.000.00
CASA DE ALV. com com 180m2 - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - RS
BO.OOO.OO

.

CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro Verde - LOTE N' B6 (26x de RS 195.00)
+ R$ 12.000.00
CASA DE ALV com 140m' Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - R$ 9

mil).+ RS 23.000.00

1
TERRENO com BO mil ao lado da Ig�:����enhora do Rosário 30% Plano o resto

1é acidentado· RS 60.000.00
TERRENO

TERRENO de esquina com 960m2 - Edificado com casa de alvenaria + 90m2 Rua João
J. Ayroso - RS 1'10.000.00
TERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas· Centro - Próximo a Scar - r$ 100.000.00
TERRENO com 5.184m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho- R$ 90.000.00
TERRENO com 560m' -Iote n' 8 LoteamentoCamposampiero assumir (41 x RS 335.00)
+ R$ 7.000.00

1
TERRENO (2) com 450m' cada- Rua Blumenau atrás do Posto de Saúde de Schroeder

1
- RS 17.000.00
TERRENO com 5.3BOm' - próximo a Ferj - Vila Rau- R$ 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 - Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ IBB.OO) - R$3.000.00

.

TERRENOcom �OOm' na rua Irmão Geraldino - próximo Galpão Saúde. = RS 25.000.00
TERRENO com 22.000nt, na Rua Joinville . Vila Lalau - R$ 350.000.00

.

TERRENO com 560m' Loteamento Campesampiere (Entrada e Saldo em 50x) - R$

19.000.00

1
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) - RS 10.000.00
TERRENO com BOOm' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) - RS 30.000.00
TERRENO com 651m'· Lote n' 091 do Loteamento Ana Paula· R$ 12.000.00
TERRENO com 426m' - Lote n' 2 . Loteamento Camposampiero (assumir 37 par, de
R$ 314.00) - RS 7.000.00
Lote n' 162 . Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 3Bx de R$
160.00 + R$ 5.600.00

1
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de RS 180.00

1
+ saldo de RS 3.500.00
Terreno Loten'176 do LoteamentoOuro Verde assumirsaldode4Ox de RS 170.00 + 7.500.00
Terreno n' 33 Loteamento Piazera II - RS B.Ooo.OO
Lote n'115 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir44 pano. de RS 180.(0) - RS 2.500.00
Lote n' 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pano. de IBO.OO) - RS 3.500.00
Lote n'O9B - Loteamento Uodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + RS 11.000.00
Terrenode 14.000.oocomcasamista de 12Om'- Vila Nova RS 45.000.00
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Vende-se casa de alvenaria com

740m2, toda murada, na Vila Rau -

Cohab, Rua João da Cruz e Souza,
35, por R$ 25.000,00. Tratar no

local com Fagundes.

Vende-se ponto comercial de
772m2, na Marechal Deodoro -

Calçadão ao lado do Foto Loss,
aceito carro ou terreno no negócio.

Contato pelo fone 372- 7070.

Aluga-se casa na rua Walter
Marquardt, 322, R$ 550,00 para
comércio ou residência. Contato
fone: 372-2363 com Lúcia.

LEMBRANÇA�
PARA FESTAS
EMGERAL?

Ligue 372-2675 ou 973-
9515 e fale com Marlise ou

Nedi.

Casamentos, comunhão,
batizados, etc.

Os melhores preços da

regiãOdConfira!

EDITAL DE

CONVOCAÇÃO
A Associação dos Moradores do

Bairro Tifa Martins, convoca todos
os moradores para eleição da nova
diretoria para o biênio 1998/1999,
a realiza-se no dia 6 de junho de

1998, nas dependências da Escola

Municipal de Ensino Fundamental,
Maria Nilda Salai, em primeira
chamada às 18 horas. Outrosim
informa que os interessados em

apresentar chapa para concorrerem
aos cargos da diretoria, o deverão
fazê-lo até o dia 23 de maio de
1998 às 18 horas, na sede da

associação, sito à Rua José
Narloch, 1293. Jaraguá do Sul, SC

Jaraguá do Sul, SC em,
3 de maio de 1998.

A Diretoria.

CREC11873-J

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇAO
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso

.

· Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 397,80m2, c/.3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00·50% à vista e saldo a combinar.
· Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina
· Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
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 demais 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 de entrada e parcelas de R$ 448,73.

CASAS
- Casa alv. c/3 quartos, ci 180,00m2 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. cl 156,00m2 + sobrado cl 300,00m2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita-se carrolapto.
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, çl 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. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00 m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvél para uso industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - R$ 8UO.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 Sauer - 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 1 020,00m2 - R$ 53.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total 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 6.209,00m2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

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

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI1667-J

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 7.1 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - SC

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

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

Bairro Champagnat.

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

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa demadeira cl 30m2 - 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, !erreno cl 322m2. Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIAO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

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

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

* OPERADOR DE EXAUSTORES DE

PLÁSTICOS;

* CROMOANALISTA;

* TORNEIRO MECÂNICO;
* TÉCNICO EM PLÁSTICOS;

* TECELÃO DE MALHAS;
* REPRESENTANTE DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO; * MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE
,

MÁQUINAS;
* ANALISTA DE CRÉDITO;

* CALDEIREIRO.
* SOLDADOR MIG;

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

custo no cadastramento para emprego.
Recrutamento para e_mpresas também, Aproveite!

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

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

�
HUMANA
AlSEUOIIIA EM ltM

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou na noite
de 1 7/1 1 , em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

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

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

clientes, integraram-se os esforços técnicos da
.

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:
EDITAL N° 21.648 de 30�04-1998

GILBERTO JOSÉ HENN E CRISTIANE HELENA MOHR
Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Eleonora Satler Pradi, apto. 203, nesta cidade,
filho de José Henn e Maria Schwarz Henn.

Ela, brasileira, solteira; assistente social, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1.729, nesta cidade,
filha de Alfred Mohr e Marta Mohr.

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.

JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA C. E CRIMINAL DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL - SC.
.

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS

o DOUTOR EDSON MARCOS DE MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO EM COOPERAÇÃO NA 2a VARA C. CRIMINAL DA
COMARCA DE JARAGUÁDO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC. �,

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tendo sido designado o dia 07 de Maio (5) de 1998, às 14 horas,
para ter lugar a Sessão - de Julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca do
Acusado: JOÃO CIÚPA, pronunciado nos autos de Processo Crime n° 1.093/91
e dia: 22 de Maio de 1998, às 14 horas, para ter lugar a Sessão de Julgamento
pelo Tribunal do Júri desta Comarca do Acusado: ALZEMIRO NUNES DE

OLIVEIRA, foram sorteados naforma da Lei os seguintes JURADOS:
fO VENICIO ALIRIO FRUTUOSO, 2° JALMEY RICARDO GARCIA, 3°
ANTÔNIO KREMER, 4° LUCIENE VIVIAN STAATS, 5° CARMEM M..

VAILATTI, 6° RAQUEL CRISTINA PAVANELLO, 7° REINALDO
STUART JUNIOR, 8° EDEMARO SOUZA, 9° EDILSON R. KLITZKE,
tOO AMANDOS KLABUNDE, 11° ELIVERA VEGINE, 12° SÉRGIO LUIZ

SOHN, 13° ANDERSON KASSNER, 14° JOÃO PEDRO GASCHO, 15°

JOSÉ HEIDEMANN, 16° OLMIR JOSÉ SCHOELER, 17° RUBENS

,KRETZER, 18° TARCISIO KUSTER, 19° MARCOS A. S. PAULA, 20°
CLÉCIO F. ZUCCO e 2fO GILMAR FELIPPI.
FAZ SABER, mais, que nas referidas Sessões serão levados a julgamento pelo
Tribunal do Júri desta Comarca os acusados acima mencionados, ficando os

senhores jurados convidados a comparecerem neste Juízo, na Sala de Sessões
do Tribunal do Júri, Edifício do Fórum, nos dias e hora supra mencionados,
sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum.

Jaraguá do Sul, 28 de abril de)998.
Eu (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscrevi.

Edson Marcos de Mendonça
Juiz de Direito
Substituto

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

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

Tabelionato para protesto os Títulos contra:

AG.T Com. Mat. Construção Ltda.Nesta;
Alede Maria Lenzi, Estrada Geral Garibaldi, Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda, R. Pedro Avelino Fagundes, s/n°, Nesta;
By Hause Ind. Com. Art. Mad. Ltda, R. Adolfo Puttjer, 435, Nesta;
Claudio Alberto de Castro, R. Preso Epitácio Pessoa alc Automóveis Castro,
Nesta;
Comercial 470 Ltda, R. Walter Marquardt, 1060, Nesta;
Comércio de Tintas MC Ltda, R. Procópio Gomes de Oliveira, 1550, s. 12,
Nesta;
Condutron Ind. Eletromecânica Ltda, R. Leopoldo Malheiro, 125, Nesta;
Condutron Ind. Eletromecânica Ltda, R. Leopoldo Malheiro, 125,. Nesta;
Decortec Decorações Repres. Ltda, R. Joinville, 1052, Nesta;
Dimare Confecções Ltda, Rodovia BR-280, Km 58, Nesta;
Dorina Conrado, R. Marcelo Barbi, s/n°, lote 13, Nesta;
Edgar Mafli, R. Nereu Ramos, 98, Nesta;
Elevadores Jaraguá Ltda, R. Roberto Ziemann, 2201, Nesta;
Elevir Fernandes de Lima, R. Victor Rosemberg, 649, Nesta;
Gilmar Schunke, R. Alberto Utpal, 802, Nesta;
Habitasul FlorestáI S/A, BR-280, Km 123, n° 2866, Nesta;
Icro Bordados e Conf. Ltda. R. José Emmendoerfer, 1675, Nesta;
Ind. Com. de Vassouras e Merc. Andrei, R. José Theodoro Ribeiro, s/n°,
Nesta;
Ind. Com. de Estopas Fagundes Ltda - ME, R. Rio Alam, s/n°, Rio Cerro II,
Nesta;
Ind. Com. de Frutas Secas Caui Ltda. R. Três de Outubro, Km 3, Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas Ltda, BR-280, Km 80, Nesta;
Júlio C. Patricia, R. Epit. Pessoa, 111, apto. 96, Nesta;
Juvencio Camprecher, Santa Luzia, Nesta;
JVR Com. de Peças APV Ltda, Rod. 101, Km 57, Nesta;
KM da Brasil Aut. IndL Lt, Rod. BR-280, 2000, Nesta;
KM do Brasil Automação Ind, BR-280, Pref. Engelbert Oeschler, 2000, Nesta;
Mara Rubia Umlauf, R. Preso Epit. Pessoa, 111, apto. 23, Nesta;
Marcos de Souza, R. Rio da Luz, nesta
Mario Luiz Machado, R. Preso Epit. Pessoa, 111, apto. 82, Nesta;
Marvet Com. de Repres. Ltda-ME, R. Fritz Bartel, s/n°, Nesta;
Mauro Bolduan, R. Henrique John, 174, Nesta;
Metalúrgica Rico Ind. e Com. Ltda. - BR-280, Km 80, Nesta;
Móveis Gusnett Ltda. R. Angelo Rubini, 1005, Nesta;
NormaliMaria Crepaldi-ME, BR-280, Pref. Engelbert Oeschler, s/n°, Nesta;
Odete Maria Volpi, Nesta;
Olga Breithaupt Geffert, R. Preso Epit. Pessoa, 111, apto. 21, Nesta;
Premold Agha Ltda, R. 907, s/n°, Nesta;

. Premold Agha Ltda, R. 907, s/n°, Nesta;
Rosane Petry/Catia M. C. Faria, R. Eleonora Satler Pradi, apto. 201, Nesta;
Roseli Ramthun Nazario, R. Joinville, 3145, Nesta;
Rubens Rui Franz, R. João Planinscheck, 15, Nesta;
Sergio Luiz da Cunha, R. Preso Pessoa, 111, apto, 36, Nesta;
Sergio Szmidziuk, Estrada Palmeiras, s/n°, Nesta;
Sonia Maria Demathe, R. Epitácio Pessoa, 111, apto. 04, Nesta;
Veneccia Malhas de José Carlos Vicente, R. 535, sala 01, Nesta;
Zenilda A. LunardiIMarise Schumann, R. Guilherme Hering, 70, sala 02, Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller,

"

n° 78, J?o prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

JD/Jaraguá do Sul, 6 de maio de 1998.
IIton Hoffmann

Tabelião Designado
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COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
\JIAÇÀO
CANARrN1tÕ

CASA DO AUTOMOVEL
.. AUTOPEÇAS Promoção:

óleo de motor
Esso a R$ 2,50 o

litro
.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Vendo Voyage 82/83, por Vendo Fusca 79, por R$
R$ 2.250,. Aceito financ.· 2.400. Tratarfone 371-1953.
Tratar 372-2364.

Vendo Voyage 82, branco,
por R$ 2.950,. Aceito troca.
Tratar fone 975-2364.

Vendo Fusca 77, por R$
2.500,. Tratar fone 975-
3075.

Vendo Parati 88, álcool, por
R$ 5.500,. Tratar fone 372-
2212.

Vendo Fusca "Fcjó " 77,
perfeito estado, por R$
2.600,. Tratar fone 372-
0337 cl Marli

r--------------------�

Vendo Fusca 74, ót. estado,
\

por R$ 1.500,. Tratar fone
975-0175.

Vendo Fusca 74 1.3, azul, por
R$ 1.650, e Fusca 74, 1.5,
branco, por R$ 1.850,. Tratar
fone 975-2364.

Vendo Fusca 73, por R$
2.100,. Tratar fone 372-
3509.

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

SILENCAR
�=

AMORTECEDORES

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

Vendo Kombi 80,
envidraçada, branca, em bom
estado, por R$ 3 mil. Tratar
em Guamiranga, próx. Posto
Rudnick, pedir por Gilmar da
Conceição.

Vendo Passat 80, preto,
perfeito estado. Tratar fone
973-8390.

Vendo Saveiro 90, gas., por
R$ 4.800,. Tratar fone 379-
1490.

MOTOS

I I
Vendo HondaI Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro I CG 91,

I .ALITOMÓVEIS Fone: 371-9421 I vermelha, por R$ 1.690,.
I CARROS NOVOS E USADOS I Tratar fone 371-1955, cl
IVeículo Ano Cor Combo I Iracema.

IUno Electronic 94/94 cinza gasolina I
Vendo Honda CBX Strada 97.IFusca 1300 68/68 verde gasolina. I
Tratar fone 975-3304, ou ruaIFusca 1600 94/94 prata gasolina I

IUno Electronic 94/94 branco gasolina I Alagoas, 27.
IEscort GL 16V 97/97 vermelho gasolina I Vendo Honda Saara, 96,IGol Roling Stones 95/95 preto gasolina I vermelho. Tratar fone 371-
IPassat Special 86/86 cinza álcool I 9822.
IPampa L 93/93 branca álcool I
I"

,

IMãe só tem uma. Melhores preços também. Vendo Honda ML 80, por R$I Confira aqui! \1 1.300,. Tratar fone 372-
�-------------------_.

2467.

Vendo Honda Titan 98,
emploccdo, por R$ 3 mil.
Tratar fone 372-1200.

OUTROS/
CONSÓRCIOS

Compramos carro ano 90 pl
revenda. Tratar fones 435-
1723 ou ,964-7663 cl
Acássio.

Vendo Moto consorciada
Okrn, cl 31 parco pagas + 1 9

prestações, por R$ 2.300,.
Tratar fone 371-0267.

Vendo Consórcio de Gol, cl
12 pagas, por R$ 2.500,.
Tratar fone 371-3843.

Vendo Consórcio de Honda
Titan, cl 10' pagas. Tratar
fone 973-3337 cl Paulo.

RODA'IJ_M
'.0 .""",•. == Auto Mecânica

Fone(047) 372-1029

Rua Olivio Domingos Brugnago, 642 - Vila Npva

PROMOÇÃO
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 III
.. .-
......

A�
o

. ...

eil
c
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::I o
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Regata Moto
$ua�dI()/V:JJ4

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

.

* Financiamentos

371·2989

R$ 65,03 R$ 74,89

'CBX-200 XLR-125

C-100 CG Titan

R$ 113,50
PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE

R$ 95,49
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E o Santana resiste ...
Insucesso na pátria natal, sucesso

no Brasil. O Santana, lançado em

1981, foi considerado um "patinho
feio" na Alemanha, onde as vendas
foram um fracasso.

No Brasil, quando lançado em

1984, foi sinônimo de desejo estatus,
porém, ainda assim, para os críticos
da época, ele tinha um estilo comum,
sem grandes novidades. Para os

brasileiros isso não importou, foi
sucesso de vendas.

Reformulado em 1991, continuou

sendo sucesso por algum tempo até

que, envelheceu. Agora, na linha 98,
a Volkswagen tenta maquiá-lo com
algumas alterações estéticas para
esconder esse estilo pesado.
Na parte dianteira, o Santana

ganhou novas lanternas, pára
choques mais limpos, integrados à

grade, tudo na cor do veículo. Os
faróis demilha ficarammais na lateral.
No interior, mudou o desenho do

volante, dos botões de

equipamentos, o acabamento das

portas. Ganhou um console maior e
novos padrões de tecidos.
O antiquado quebra-ventos saiu.

Com isso diminuiu o ruído interno,
melhorou a visão dos espelhos, que
ficaram mais estreitos e longos. As
maçanetas ficarammais lisas e na cor
do veículo.
Na parte traseira, as lanternas

ganharam desenho mais atual e os

logotipos mais leves e legíveis. O
brake-light, mais bonito, passou
para a parte de cima do vidro .

Santana 98, maquiagem quase não adianta mais

O motor ganhou 3 cv a mais, e
agora existe uma capa plástica sobre

ele, como nos carros alemães

(Mercedes, Audi e BMW). E é só.

•

ea Ize seu son o

Av.GetúlioVargas, 712 - 371-0747

Consórcio

Breitkopf

2
c
Ql
E
�
Ql

E
o

Õ
u,

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

PBOlVIOQÃO IlVIPEBnÍ'VEL II

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

..
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inhais, no meio de feras
onsagradas, conquistou a primeira
olocação na segunda etapa do'
ampeonato Paranaense de

otovelocidade, categoria Força
ivre. Elogiado pelos pilotos
oncorrentes, o sempre bem
umorado Sérgio teve direito a

stourar a sua primeira champanhe
chegou até a dar entrevista pata
ma rede de televisão. Valeu,
aroto!

REDUZINDO
OS PREÇOS
Seguindo uma orientação da

ede nacional, com 484 pontos de
enda em todo o País, a franquia
cDonald's, do ShoppingMueller,
e Joinville, reduziu es preços dos
anches em média 7,34%,
hegando a 30% em alguns
rodutos. O franqueado José
oberto Nogueira afirma que a

edida já provocou um impacto
as vendas. A expectativa é de que
orra um aumento no volume de
ssoas atendidas, que atualmente
de 80 mil/mês. "Com a redução
os preços devemos atingir outras'
aixas de público", diz Nogueira.

--------:1Brasil O X 1 Argentina. Placar
normal e aceitável. O problema I
está em alguns segmentos da I
mídia brasileira que durante I
anos vem propagando que o I
nosso futebol é, disparado, o I
melhor do mundo e insuperável. I
________ _..J

Jaraguá do Sul, 8 de maio de 1998 • CORREIO DO POVO· 7
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\

IGrupo O Rappa se apresenta pela primeira vez

em Jaraguâ do Sul, logo mais à noite (8), na
Boate Notre Dame

E� �'N'f"N'1J
� Confirmado para o dia 22 demaio, na recém-inauguradaColúmbiaDanceteria,
no Bairro Jaraguá Esquerdo, o show com o grupo de pagode Art Popular.

--------------------------------,Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolti, 246, Jaraguá do Sul (SC),
Cep: 89251-590. Se preferir, pere os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista. J
---------------------.------------'"

......

B
-

Rua Marina �
Frutuoso, 180 V

Fone/Fax: 372·3306 �
aDiJàraguá do Sul· SC :c

O

I�Iifm
CORRETORA DE SEGUAOS

371-3633
Procópio Gomes, 481

* Os Titãs acabam de receber um disco de diamante, relativo à
venda de um milhão de cópias do álbumAcústicoMTV. Esta é,
até agora, amaior vendagem obtida pela banda, que começa a

preparar novo trabalho, a ser lançado no final do ano.

* No embalo do sucesso do álbum Quebra-Cabeça, que acaba
de atingir a marca de um milhão de discos vendidos, o que lhe
valeu um disco de diamante, o rapper Gabriel, o Pensador,
acaba de renovar contrato com a Sony Music por mais quatro
anos. Por enquanto, Gabriel ainda não pensa em disco novo e

vai curtindo o sucesso de seu quarto trabalho no Brasil e em

Portugal, onde também está entre os dez mais vendidos.
(Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Special Reserve (Vol. 2),Mamãe Legal,
Charlie Brown Jr. (Transpiração ContínuaProlongada) e Banda
Eva (Ao Vivo). Principal lançamento: Osvaldir e Carlos

Magrão.

NI V ER
Joana Breithaupt (8/5), Celso O.Piermann
(9/5), Karelina Zanghelini (10/5), Alan P.

Gumz (11/5), Sabrina Ristow (12/5), Andrea
Fruet (13/5), Kely Koprovski (13/5) e

Marcos C. Resende (14/5).

.---- C I l't ! i'l\ 1-\ ---.
I JOINVILLE I
I G.N.C. eine Muel/er 1: O Homem da Máscara de Ferro. I
I Horários: 13h30, 16h15, 19h,21h45. I

J I G.N.C. eine Muel/er 2: Mr. Magoo. I
I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I
• G.N.C. eine Muel/er 3: Titanic. I
I Horários: 13h30, 17h15, 21h. I
IBLUMENAU I
I eine Neumarkt 1: Titanic. I
I Horários: 14h, 17h30, 21h. I

I Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. I
I G.N.C. Cine Neumarkt 3: Mr. Magoo. I
I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I
I G.N.C. eine Neumarkt 4: Os Federais. I
I Horários: 13h30. 16h15, 18h45, 21h. I
I G.N.C. eine Neumarkt 5: Central do Brasil. I
I Horários: 15h, 17h15, 19h30,21h45. I
I G.N.C. eine Neumarkt 6: Justiça Vermelha. I
I Horários: 14h15, 16h45, 19hI5,21h45. I
I - Programação válida para o período de 8 a 14/5

-

I___;
._------------------_.

ll,DIOMAS
CWIZARD

"

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!
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8 - CORREIODO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO
.

Prece às Mães
Esta coluna, no dia de hoje, faz uma homenagem a todas asmães pelo seu dia.
SENHOR DEUS,
Faça que todas as Mães

Sejam TRANSMISSÃO do Teu amor

Sejam TESTEMUNHO de Tua VONTADE

Sejam FONTE de Tua VIDA

SejamMANIFESTAÇÃO de Tua VONTADE

Sejam PRESENÇA de Tua CRIAçÃO
SejamEXEMPLO de TuaDOAÇÃO
Sejam INSPIRAçÃO de Teus DESEJOS

S�amREVELAÇÃOdeTuaSALVAÇÃO
ßejam TRANSPARÊNCIA de TuaBONDADE

SejamLUZ de Tua SABEDORIA

SejamCAMINHO de Tuas VIRTUDES

SejamSÍMBOLO de Teu PERDÃO.
Mãe: uma simples mulher que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus.

Parabéns a todas as Mães de Iaraguâ do Sul.
Com carinho, Alba Piske

ECOS SOCIAIS

2° Café Colonial do Centro de Cultura Alemã
Em ambiente muito agradável

transcorreu o 2° Café Colonial do
Centro de Cultura Alemã, no último
dia 25 de abril, nas dependências da
RecreativaDuas Rodas. Na ocasião,
foi feito um flash (1) que aparece
com esta nota, mostrando as

presenças da sra. Wilma Bederrain e

a amiga dra. Márcia Vieira, fiscal do
Trabalho, da Região de Jaraguá do
Sul.

ENCONTRO NO RESTAU·
RANTE LINDACAP - No último

domingo o Restaurante Lindacap,
dos familiares do jaraguaense Alindo
Bortolotti, a casualidade reuniu três

casais, que têm tudo para figurar
numa nota do "mais antigo semanário
de Santa Catarina", no seu caminhar

para o 80° ano de existência.

Almoçavam no restaurante

florianopolitano o dr. Francisco
Gottardi e a esposa Ivone Luz

Gottardi, o engenheiro Antonio
Carlos Werner, assinante do "mais

antigo", e a esposa Maria Amábile

May Werner, o diretor do
CORREIO DO POVO e a esposa
Brunhilde Mahnke

Schmöckel, que acabaram se

reunindo numa mesa,
conforme mostra a foto (2),
estabelecendo-se uma

animada e saudosa conversa
dos tempos do final da
década dos anos quarenta,
resgatando a memória
histórica daqueles tempos.

Ó'dr. Francisco Gottardi,
da 'd' da foto, advogado de
renome e promotor de

Justiça da Comarca de

Jaraguá do Sul, é casado com'
Ivone Luz, filha do dr. Nestor Luz,
agente fiscal do Imposto de

Consumo, e irmã de Irene Luz

Dantas, viúva do saudoso dr.

Arquimedes Dantas, que teve grande
influência na vida social-política de

Jaraguá do Sul, desempenhando o

cargo de vereador da Câmara

Municipal da "Pérola do Vale do

Itapocu", que depois mudou-se para
Brasília, no desempenho de cargo na

Capital do Brasil, vindo a falecer em
acidente automobilístico nas

proximidades de Registro, muito
lamentado entre os jaraguaenses.

O engenheiro Antonio Carlos

Werner, por sua vez, também honrou

o seu arnorpor esta terra, quando no

exercício de suas atividades junto do

governo de Santa Catarina,
providenciando no seu cargo para o

desenvolvimento de Jaraguá do Sul,
facilitando e melhorando as rodovias

por onde se escoavam e escoam as

riquezas aqui produzidas, e

concorreu com suas atenções para
com Jaraguá do Sul, para ostentar

hoje, dentro da comunidade

catarinense, como cidade de melhor

qualidade de vida em Santa Catarina.
Este encontro nostálgico serviu

para despertar desdobramentos, com
visitas à comunidade que eles, também,
ajudarani a construir. (E.V.S.)

8 de maio de 1998

QI�ntro �� QIultúra J\l�mfi
�� 3)araguá �o �ul
BOLETIM INFORMATIVO

Já estão em pleno andamento os preparativos para o

10 Baile do Centro de Cultura Alemã, a realizar-se no dia
29 de maio de 1998, com início às 22 horas. O local será
a Arweg. O baile será animado pelá renomada Banda

. Bavária.

Os interessados em adquirir seus ingressos
antecipados poderão fazê-lo Noto aos membros da

diretoria, ou na sede do centro à Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 836. Também os convites para os

associados estarão à disposição dos mesmos na sede.

Ah, um detalhe, quem for trajado tipicamente receberá
uma lembrança do baile.

Como já é do conhecimento, continua a promoção
do sorteio de uma viagem de dez dias à Alemanha,
com acompanhante. Informe-se e participe.

Memória Jaraguaense

O que faltou para
contar... ( I)

Tio Eugênio
Os principais itens dos 36 mencionados eram os seguintes: "1 un vestito

do Sposo (terno de casamento); 2 pari brache nove (calças novas); 3 camicie
nove (camisas novas); 2 pari mudande (cuecas); 1 vestito usato (terno
usado); e pari brache usate (calças usadas); braghe e giachet usate (calça e

paletó); un capelo (sobretudo); una Manara e roncone (ferramenta); tanalia
martelo: una vitela (terneira); una vaca; un cavalo, danario (dinheiro, rs
11$000 - onze mil réis) e un paro calzoti (par de meia)".

"Nono" Francisco Bertoli já se havia habituado a responder as perguntas,
que são cada vez mais fluentes: "Todos os filhos trabalharam (eram 15)
com os pais até casar. Pelas três da madrugada o pai ou a mãe acordava os

filhos. No tempo da colheita de fumo só se ia dormir à meia-noite. Você me

perguntou onde comprava roupa e eu te respondo que a mamãe aprendeu
com a 'nona' a costurar roupa em casa. Eu tinha muita febre de malária e

chegava a tomar 200 pílulas de Atebrina. Um dia me curei da maldita: toda
manhã entrava no rio com uma toalha e tantas vezes fiz que nunca mais tive
febre. Eu era ainda solteiro quando se construiu a estrada de ferro, aqui.
Papai achou que podíamos trabalhar e ganhar algum dinheiro a mais. Com

amigos vim a pé pelo Garibaldi carregando uma mala. Ö primeiro empreiteiro
da estrada de ferro, serra acima, era Luiz Brancher e com ele fui trabalhar
'unto com João e Naneto Busarello, pagava mal e recebia pouca comida.

Depois trabalhei com um segundo empreiteiro, era um criminoso, mas dava
comida suficiente e ganhava rs 1$200 (um mil e duzentos réis) por dia.
Algumas vezés nem dava pra ida e volta à casa paterna. Mesmo assim, se
sobrava tinha que entregar pro pai, prestando conta de todo o gasto. Quando
me casei, fui morar em Rio Ada. Voltaremos. Até a próxima.

1h'MelltM ta.,..
A mal&o,. ·mÃe
hm"llk'
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=====

•

•

•

28/4/98 - Janaina Maiara Franceschi

30/4/98 - Aloísio Piontkoski

30/4/98 - Beatriz Eduarda Lindner

30/4/98 - Andrielle Aparecida Martins Marques
30/4/98 - Rafael Jonatan Ribeiro

30/4/98 - Lucas Cezario

1)5/98 - Juarez Postai

1/5/98 - Douglas Octavio Antunes de Oliveira

2/5/98 - Yan Barbosa Krause

2/5/98 - Daniel Berwig
2/5/98 - Luís Eduardo Felippi de Oliveira .."q,

'i,. ,

3/5/98 - Marli Arndt
_-- ...;".

z.=" ._
..�:;� s-=-

•••••••••••••••••••••• 'ir .

]vtoac'i/L .A�rto�io
"'

CLINICA
IftFMTIL���

�� .'

pedÍatra
crm 4645

372 - 3670
-- Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - sala 15 - Jaraguá do Sul- SC --
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10 - CORREIODOPOVO

ANIVERSÁRIO

Adele Rahn Schumacher
No último domingo, 3 de

maio, a numerosa família da
senhora Adele Rahn Schumacher

festejou seu 85° ano de

existência, transcorrido no

último dia 29 de abril.
Adele nasceu em Rio Cerro

II, no dia 29-4-1913, filha do

professor Albert Rahn, um misto
de agricultor, professor e pastor
que foi muito útil pára a região, e
de Bertha Konell.

Casou-se com Walter
Schumacher e tiveram os

seguintes filhos: Eugênio, Isolde,
Verônica, Edeltraud,Mário, Egon
(fal.) e Anelare.

A senhora Adele Rahn

Schumacher, mulher que gosta
de muita leitura, seguindo, quem
sabe o pai, que era professor,
acumulou e guardou ao longo de
sua vida, fotografias, livros
religiosos evangélicos e

históricos, além de uma excelente

memória lembrando os

primórdios daquela região,
guardando inclusive cadernos
com os escritos de seu pai, em
letras góticas medievais,
escrevendo em alemão a história
do Brasil, pois, naquela
longínqua época só existiam
escolas particulares mantidas

pela comunidade. Também seu

pai escreveu ern alemão

palavras de regozijo a serem

proferidas por ocasiões de

casamentos, aniversários,
batizados e palavras de conforto
quando de sepultamento de

crianças e adultos, já que os

pastores compareciam à região
de tempos em tempos,
ocupando ele transitoriamente o

papel de religioso.
Graças a esses escritos

pudemos desenvolver um

compromisso com a região,
escrevendo a série de

reminiscências sobre "Rio do
Serro e sua história", como

apontamentos para um livro
histórico.

O CORREIO DO POVO renova

cumprimentos à sra. Adele Rahn

Schurnacher e que alcance ainda
muitos aniversários no jardim de
sua existência. (E.V.S.)

1rc1..1lö

Italiar1C>
de Jaraguá do Sul

Descendentes de italianos em Jaraguá do Sul
As primeiras fanu1ias descendentes de italianos chegaram a

Jaraguá do Sul em 1890 e instalaram-se naBarra doRio Cerro,
Lembramos os nomes das fanu1ias:
- SATLER - CAMPREGHER
-BORTOLINI
-TECILLA

-PRADI

Alguns anos após foram chegando novas famílias, que ainda
hoje são encontradas-na região, sendo:
- PÍCOLLI - STINGHEN
- DEMARCHI - NICOLODELLI
- RUBINI - ANDREATTA
- PIAZERA - BUZARELLO
-DOLSANI
-ROSÁ
-NAZATTO

-LOMBARDI

-MAESTRI
-DALRI

Novos e Usados· Fone 371 • 8287
Rua Antônío Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Malhas em Rolo,
�Meia Malha. �

serviço de Facção

Fone/Fax 376 - 0714

Todas as qUintas,Comuk ..!Jiatiana com

mMica e môra
INÍCIO ÀS 19:00 hs

Fone: 371 - 5742 .

Nereu Ramos - ab lado da Igreja

Sexta-feira, 8 de maio de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

.ROTARY X COMUNIDADE: temos pela frente um futuro repleto de
desafios. Apesar de todo o trabalho já realizado pelo Rotary Club, há
muito a ser feito pela comunidade, Precisamos vencer obstáculos e as

resistências que dificultam o alcance da melhoria na comunidade. As
nossas palavras, esperanças e sonhos não farão diferença se não

debelarmos o comodismo, a indiferença, o egoísmo e o orgulho através de
nossos esforços humanitários e educacionais. Felizmente os programas
do Rotary e da Fundação Rotäria nos fornecem os recursos de que
precisamos para derrubar esses obstáculos satisfazendo as necessidades
básicas para garantir um futuro melhor para a comunidade. A arma mais

poderosa que podemos usar contra a pobreza de espírito é fazer o que o

Rotary realmente diz que faz. Não haverá progresso sustentável onde não

existe planejamento e organização.
Na era da globalização ninguém será capaz de chegar nem mesmo ao

primeiro degrau da escada social se não dominar conhecimentos funcionais
básicos de planejamento e organização. Um ótimo exemplo é o Rotary
Internacional, hoje, estar presente nas atividades sociais filantrópicas,
culturais da humanidade juntamente com outras entidades não

governamentais, mostrando a todos que o Rotary se interessa pelos que
sofrem de fome e sede de justiça. O Rotary quer ser útil à comunidade, por
isso trabalha na comunidade usando e se adaptando a realidade local os

programas do Rotary e da Fundação Rotäria, desenvolvendo projetos e

procurando convencer a todas lideranças políticas e privadas que aceitem

positivamente esta parceria, pois é trabalhando unido com os órgãos
governamentais voltados para a educação asseguramos um crescimento

ordenado, planejado e participativo. Saibamos que o tema permanente na

era da globalização é "EDUCAR, EDUCAR e EDUCAR". A educação é a

plataforma da prosperidade e a prosperidade gera a paz.
ROTARY X AGRADECE: Rotary agradece ao padre Ademir pela

oportunidade e apoio que tem dado ao companheiro Osnildo Bartel
concedendo espaço para, nas missas de sábado e domingo, em Guaramirim,
promulgar o trabalho que será realizado na Apae e hospital. Somente com

o engajamento de toda a comunidade será possível fazer acontecer e

concretizar a sede própria da Apae e a reforma do hospital. Muito obrigado
padre Ademir, nós acreditamos na comunidade.

ROTARYX ASSOCIAÇÃODEMORADORES: Rotary acreditando
\

de que a arma mais poderosa para mudar o paradigma de uma comunidade
é a EDUCAÇÃO, inicia um trabalho de orientação e assessoria para que
os moradores das periferias se organizem através de Associação de
Moradores distribuindo aos mesmos os caminhos que devem ser seguidos
para a concretização. É bom ressaltar que existe no Rotary algo similar que
é o Núcleo Rotário já bastante presente em outros países do mundo.

.

ROTARY X LIXO: parabenizamos a Secretaria do Meio Ambiente de

Jaraguá do Sul, SC, no trabalho "Operação limpeza". Guaramirim não está

alheio ao mesmo problema de Jaraguá do Sul, como é o caso da "dengue"
e "leptospirose". Rotary levou adiante a campanha de conscientização de

que a solução do lixo é a reciclagem, auxiliando na saúde, limpeza e trabalho.

Esperamos a adesão da iniciativa privada numa alternativa para não

desperdiçarmos o lixo que não é lixo, já que do Poder Público muito pouco
se espera de concreto.

ROTARY X DIA DAS MÃES: Rotary no dia 7 de maio realizará a

reunião festiva onde homenageia o sr. Wander Weege com o título de
"Paul Harris", Também será prestado homenagem às mães. Dia propício
para externar os agradecimentos à "família Wander Weege" por tudo o

que já fez porGuararnirim com doações viaRotary para o Hospital Municipal
Santo Antônio.

VIDA ROTÁRIA

Mostre que o Rotary se interessa
Uma pesquisa realizada pelo companheiro Ângelo Ribeiro, do Rotary

Club Florianópolis-Estreito, divulgada na reunião de 27/4/98, como
informação rotária, revelou:
MUNDO

•

Número de clubes nomundo 28.531
Número de rotarianos nomundo 1.193.376
Número de países e regiões geográficas : .J94
Número de distritos rotarios 521
N.R.D.C. (Núcleos de Rotary deDesenvolvimentoComunitário) 2.396

(em 50 países)
RotaractClubs 6.053

(em 128 países) ...

InteractClubs 5.471
Número de rotarianas 78.213
BRASIL
.Númerodeclubes � : , 2.103
Número de rotarianos :: 56.471
Número de distritos .- , .37
Número de rotarianas noBrasil.. 2.585
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Faltam sete dias para oXVII Rodeio Crioulo
Nacional do CTG Laço Jaraguaense

""

DEMARCHI COMERCIO' DE CARNES E FRIOS LTDA.

A patronagem 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 GAUCHESCOS
Local: CTG Laço Jaraguaense - Durante o rodeio
Sexta-feira - dia 15 - Grupo Rodeio
Sábado - dia 16 - Grupo Minuano

Domingo - dia 17 - Grupo Minuano e Elton Saldanha

Programação do rodeio
Dia 14/5 - Quinta-feira
18 horas - Recepção aos convidados
19 horas - Início Laçada Individual
Troféu GeraldoWeminghaus
21 horas - Música ao vivo no galpão do CTG

12 horas - Churrasco
13 horas - Início do fut-boi
16 horas - Laçada de Patrões
18 horas - Gineteadas em cavalos
23 horas - Fandango com o Grupo Minuano, no
CTG

Dia 15/5 - Sexta-feira
9 horas .: Hasteamento das bandeiras e abertura
oficial do XVII Rodeio Crioulo Nacional
9h30 - Laçada de Patrões

10 horas - Laçada Pai e Filho
12 horas - Churrasco
13h30 - Laçada Individual
Troféu Augusto Demarchi (in memoriam)
23 horas - Fandango com o Grupo Rodeio noCTG

Dia 17/5 - Domingo
8 horas - Continuação da Laçada em dupla
8h30 - Início da Vaca Parada pl Guri
11 horas - Missa Crioula
12 horas - Churrasco
13 horas - Final das Laçadas
14 horas - Fut-boi e Mesa da Amargura
15 horas - Finalíssima das Laçadas e Gineteadas
17 horas - Tarde Dançante com o GrupoMinuano
e show com Elton Saldanha (entrada franca)
18 horas - Entrega de Troféus e Prêmios aos

vencedores

Dia 16/5 - Sábado
8 horas - Laçada Individual Guri e Piá
9h30 - Início da Laçada em Dupla

As princezinhas Maria Luiza e Isa

Maris, filhas de Ronaldo e

Maristela Raulino, fazem uso da

palavra em nome de todos os filhos
(as)para desejarem às mães um

domingo de muita alegria e paz.

Queremos agradecer e parabenizar
as mães que enfrentam com

paciência o desconforto, ao
acompanhar os familiares nas

andanças pelos rodeios e

campeiradas. Também não menos

participativas as mães que não

podem seguir com a familia de
rodeio em rodeio, mas que ficam em

casa com o coração bem chinchado

torcendo para que volte para casa o

filho, mesmo que cansado, com as

roupas sujas e a guaiaca vazia, mas
nunca a notícia ruim

1988

O.lQ na opinião
pública da Master

Pesquisas
Fone: 372-1654
Rua: Cel. Procópio

Gomes de Oliveira, 227

Agenda gaúcha
8 de maio - às 19 horas - Treino de Laço no CTG Laço Jaraguaense
14 a 17 maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 maio - Rodeio MTG/SC - Estadual de Campeões - Forquilhinha
22 a 24 maio - Rodeio - CTG Coração do Vale - Gaspar
29 a 31 maio - Rodeio - CTG Independentes da Querência - Itajaí
5 a 7 junho - Rodeio - CTG Eliseu Schmitz - Luiz Alves
5 a 7 junho - Rodeio - CTG Sítio Novo -Joinville
12 a 14 junho - Rodeio CTG Leodato Ribeiro - Schroeder
11 de julho - Baile com "IchêGarotos" - CTG Charrua - Joinville

- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

Rua João'Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
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BU!il:H18I . '�I:REi5
AMAIS CHARMOSA CAPITAL LATINA

3 noites!4 dias
Hotel La Poise 3*

+ aéreo + city tour + traslados

uss 422,
Saindo de Florianópolis

SAíDAS MAIO E JUNHO

B�:RIIIII::a!1II E
FÉRIAS·NA NEVE

7 noites! 8 dias
Hotel + aéreo +

passeios + traslados

ussl.116,
SAíDAS 27/ JUNHO e 4111/18 e 251 JULHO

r--------------------------,

: I:A'G:II·<
I 12 noites! 13 dias
I Hotel + aéreo + passeios + traslados

I
I
I
I

I
I
I

Visitando: Buenos Aires, I
Bariloche, Lagoa Nahuel, Peulla, I
Petrohué, Puerto Montt, Puerto I
Varas, Osorno, Santiago, Vifio I
dei Mar, Valparaiso. I

5xuss278,oo
à vista USS '.3'6,70

PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 141 JUNHO

c A R. I B E
VOANDO EM EMPRESAS AÉREAS CONHECIDAS E DE COMPROVADA QUALIDADE

r-------------------------,

: G\ii:�JA:I�i\!i!iNllI1Ii:;: l�jil!;Niii\ "0 PARAíso DO TURISMO" :
I 9 d ias - 7 no ites �aí�as aos domingos, voando Transbrasil I
I Hosp. com café da manhã tipo americano, ho- A vlsta ••••••••••••••••••.••••..•.US$ 998,00 I
I
tel Cancun Playa, frente ao mar, cl grandioso ou 1 + 5x•••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 166,00

Iparque aquát., em ót. localização. Passeio aos PRE�O VÁL P/ SAlDAS ATt 31/MAIO 2/ AGOSTO A 6/ DEZEMBRO

I principais pontos turísticos.. Opção hotéis Oasls (aneun e Grand Oasls I
Lf;_lti�\ê!.(lI:$$;2º��aâ{.pl1��i��_mai�i�'_;;«m\fm�i;e/�i"IQitJe_fiYfiiU

ARUBA
A ILHA 5 ESTRELAS DO CARIBE

8 dias - 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimo MD-11 da VASP

À vista•••..•••••••••••••••••••US$ 948,00
ou 1 + 5x US$ 158,00

PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 141 JUNHO

ILHAS DO CARIBE
. A BORDO DO SEAWIND
Aruba/Curaçao/Barbadosl
Isla Margarita/St. Lucia

.

7 noites à bordo, cIS refeições diárias
Saídas aos domingos. Voando MD-11
VASp, SP-Aruba-SP
À vista:•••••••••••••••••••••US$ 1.038,00
ou 1 + 5x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 173,00
PREÇO PARTES AÉREA,TERRESTRE,E MARíTIMA CAt UK"

(NÃO INCLUI TAXAS E GORJETAS) SAlDAS ATÉ 7/ JUNHOCURAÇAO
O CARIBE COM CLASSE

8 dias - 7 noites
Saídas aos domingos. VoandoMD- J J da VASp,
até Aruba e ATR-50 da ALM até Cura{ao
À vista•••••••••••••••••••••US$ 1.098,00
ou 1 + 5x US$ 183,00

ARUBA/CURAÇAO
8 dias - 7 noites
Saídas 1I0S domingos. VOllndo MD-" dll
VASP SP-Arubll-SP I ATR-50 dll ALM
Atubll-Curllfllo-Aruba

. À vista•.•••••.••.••••••••••.US$ 1.178,00
ou 1 + 5x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 196,00

PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 141 JUNHO

ONDE VOCÊ CHEGA, ESTÁ EM CASA

.

5XRS 104,00
à vista RS 494,00

SAíDAS 16/23/301 MAIO e 6113120 JUNHO

B R A L
'111"_IIA

7 noites
Hotel ENSEADA e DIOGO

+ aéreo + city tour

5xRs144,00
à vista RS 684,00

SAíDAS 13/20/27 MAIO e 3110/171 JUNHO

7 noites
Hotel BELO MARE
+ aéreo + city tour

'lIID�IdIRO
7 noites

. Hotel TERRA MARTE
+ aéreo + city tour

5XRS 88,00
à vista RS 418,00

SAíDAS 17124/311 MAIO e 7/14/211 JUNH

7 noites
Hotel TOAÇÚ

+ aéreo + city tour

5xRsl08,00
à vista RS 513,00

SAíDAS 16/301 MAIO e 6113/201 JUNHO

HOTÉIS DE 1º CAT. CI CAFÉ DA MANHÃ - TOUR PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS
-ASSISTÊNCIA DA EQUIPE COSMOS COM GUIAS FALANDO PORTUGUÊS

r------��-----------------,

I LONDRES�eA'RIS A� MAIS BELAS CIDADES DA EUROPA I
I 11 dias - 8 noites A vista•••••.•...•..••...••US$ 1.998,00 I
I! Saídas às 3as. feiras voando VARIG ou 1 + 4x ; US$ 399,00 I
I Viagem de Londres a Paris pelo _ , ..

. I
Eurotunel sob o Canal da Mancha PROMOÇAO VALIDA PARA SAíDAS ATÉ 261MAIO

L__�� �

ROMA PARIS
10 dias - 7 noites 1 P dia� - 7 noites
Saídas aos sábados voando A/italia SII.dlls:. domingos voand� VARIG I

.

,

., 611s. fl""S vOllndo AerollnlllS Arglntlnlls
A vista••••••••••••••••••••US$ 1.398,00 À vista US$ 1.498,00
ou 1 + 4x US$ 279,00 ou 1 + 4x US$ 299,00
PREÇO VÁLIDO PARA SAíDAS ATÉ 301 MAIO

PREÇO VÁUDO PARA SAíDAS ATÉ 231 MAIO PI PES·
*Consulte saídas SOA EM APTO. TRIPLO.
r--------------------------,

I M&Di,I;ljE;iRRÂN).1)9ii ..��=��h�ll�:��li��li����tlbfc�essinal I �
I A bordo do navio Rembrandt 7 noites no navio Rembrandt + 3 noites em Barcelona I ....._

I 13 dias - 10 noites À vista••••••••••••••••••••US$ 1.558,00 I ,�
I Saídas às 6as. feiras, Voando VASP ou 1 + 4x. US$ 311,00 I g:

L �E���A���B��I���IA�T_!!I�A��CA":'::I:" ...::.� �

E u R o

E U RO FESTA
Espanha/ Frc;mça/
Alemanha/ Austruia/ Itália

21 dias
Passagem áerea + hotel + 18 cafés +
9 refei{ões + guia desde o Brasil

À vista US$ 2.398,00

P A

PREÇO VOANDO AEROUNEAS ARGENTINAS PARA SAíDAS ATÉ 79/ MAIO

MA D R I
10 dias - 7 noites
Saídas às 60S. feiras

Voan�o Aerolineas Argentinas
,

A vista •••••••••••••••••••••••••US$ 888,00
ou 1 + 4x. US$ 177,00
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AMISTOSO
Confirmado para o próximo mês de junho, amistoso

internacional de Basquetebol masculino em Jaraguá do
Sul. Brasil e Portugal jogarão em nossa cidade, em data

ainda a ser confirmada pela Fundação Municipal de
Esportes. As duas seleções estão se preparando para o

Campeonato Mundial.

HANGAR21
A terceira edição da "Festa do Mário", evento marcante

ha noite jaraguaense, dia 16 (sábado), será a grande
atração de abertura do novo

Hangar 21, na BR-280, ao lado
da Recreativa Breithaupt.

Local com amplo espaço para
curtir e estacionar. A Banda
Estatura Mediana vai agitar a
galera, e pra esquentar e
mexer com a adrenalina

Bungee lump e muitas outras

atrações.

Alberto Pacheco

(Beto) e Maria
Therezinha (Tete) da
.Rosa. Ele assumiu Cl

presidência da
Câmara de

Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul

FOTOS: FOTO LOSSIADEMAR ERSCHING

IOOOOULO
.l7"ROdeioGiouloNacional doCfG

.

Jaraguaense será de 14 a 17 destemês,

Em marcante cerimônia, celebrada
pelo padre Claudionor Schmitt, na
Igreja Nossa Senhora do Rosário

(Rio Molha), no último sábado (2),
trocaram alianças na mão

esquerda Thiana e Cristiano. Após
o. ato religioso os convidados

foram recepcionados no Clube
Atlético Baependi

empacotamento
.. Ilha da Figueira
• FAX: (047) 372-3203

o Sul - SC

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

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

.laraguá do Sul - SC

IT·rB'"��.·EL,·....
,., .

I�... 1'_ " ..,

Para Coquetéis, Casamento, Formaturas, Aniversários, I

.,. ,'"
Festas em Geral. �

Rua: Rodolfo Huffnussler, 440 (próx. Duas Rodas Ind.)
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Em 3 anos, o Governo
do Estado realizou obras
em todos os municípios
de Santa Catarina.

900 novas

viaturas e 97
delegacias
construídas. Mais 460 novas

salas de aula e

. computadores
} nas escolas.
:;:

Duplicação da
BR-101,
pavimentação

"".".

da BR-282 e

BR-470 e

mais 700 km
asfaltados e recuperados.

Moradia mais digna
para 45.686 famílias
e luz para 8,5 mil

. famílias rurais.

548 novos leitos
nos hospitais e ambulâncias
para 150 municípios.

·Nunca um Governo fez tanto
pela qualidade de vida dos catarinenses.

-CONSTRUINDO
UM ESTADO

s:.�rfA'::'� DE QUALIDADE.

•

,�
.

"
II

so: esee

H@1DIIUi!!1ffJJlIgrelJ1Rl dIo J(())1I7flUlIlll CODDO IJO tOVO
iil,s� 1III1ltiii�s jdJl7r(i]/gTHlfDUi!!llllSfi!J; (I!!• �gitiiio
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Secretários 'municipais de saúde e
FNS debatem a prevenção à dengue
---------------------------------

Encontro ocorreu terça-feira em Jaraguá do Sul; campanha dará ênfase ao
combate aos mosquitos transmissores da doença

Jaraguá do Sul - Técni
cos da FNS (Fundoçöo
Nacional de Saúde) e

secretários de Saúde dos

municípios da Micror

região doVale do Itapocu
estiveram reunidos terça
feira (5), no Centro Empre
sarial, discutindo ações
integradas de prevenção
à dengue. A principal
medida deverá ser o trei
namento de pessoal,
com apoio das prefeitu
ras, para o controle dos

mosquitos das espécies
aedes aegypti e aeäes

albopictus, transmissores
da doença.
A chefe do Servlço de

Operações da FNS, Suza
na Zeccer, admitiu que a

incidência da dengue já
configura uma epidemia
nacional, afirmando que
o quadro atual é de
"grande preocupação".
Segundo ela, 140 mil ca
sos da doença já foram
notificados no País, 40 mil
só neste ano. A maioria
deles foi registrado nas

regiões Sudeste e Nor
deste.

No Paraná, já aconte
ceram 500 registros de

dengue. Em Santa Cata
rina, existem 70 casos de

suspeita da doença.
Destes, 31 já foram anali
sados e em cinco deles a

dengue ficou confirma-

Edson JunkeslCP.

Suzana Zeccer: "Momento 9 de grande preocupação"
da. "Todos importados", rinenses são atendidos 0-

justificou Suzana, dizendo tualmente pelo servlço de
que os acometidos são vigilância da fundação.
pessoas que vieram RECURSOS O
doentes de outras regiões secretário adjunto de
ou contraíram a doença Saúde no Estado,
em viagens fora do Esta- Fernando de Mello Vian
do. Ela afirmou que, até no. esteve esta semana

o momento, não houve em Brosillo. reivindicando
nenhum óbito por den- do governo federal a li

gue no Estado. beração de' RS 3,8 mi-
Suzana disse que a Ihões que serão destina

principal medida preven- dos à execução do pla
tiva continua sendo a no de prevenção à den

identificação e destru- gue em Santa Catarina.

ição dos focos dos mos- O plano prevê treina

quitos transmissores da mento de funcionários

doença. Mas admitiu de prefeituras e Regio
que a FNS não tem nais de Saúde, compra
condições de executar de viaturas e equipa
essa tarefa sem Ö ouxíllo mentos, e investimentos
das prefeituras. Faltam re- em material impresso de
cursos humanos, materiais orientação e esclareci
e financeiros. Somente 90, mento da população so

dos 293 municípios cata- bre a doença.

APEDIDO

Criadores da SJCO se destacam no

Campeonato Brasileiro de Pássaros
Jaraguá do Sul - Os cria

dores da SJCO (Sociedade
Jaraguaense de Canaricultu
ra e Orhitologia) tiveram par
ticipação destacada no 47°

Campeonato Brasileiro de
Pássaros, realizado no final de
semana passada, no Parque
Municipal de Eventos. Rolli
Bruch sagrou-se campeão no

segmento Periquitos. Vicente
Urbainski e Wilfrido Dalmann
foram vice-campeões nas

raças Agapornis e Psi
tacídeos. respectivamente.

O campeonato teve 2.786

pássaros inscritos. com a par
ticipação de uma centena de
criadores. representando 19
clubes de ornitologia de San
ta Catarina. Minas Gerais. Rio
de Janeiro. São Paulo e Rio
Grande do Sul. Cerca de três

mil pessoas compareceram ao

Parque Municipal de Eventos

para apreciar as aves expos
tas. O público que compare
ceu, esteve formado principal
mente por crianças.

A 2° Copa Alcon Ouro, tor
neio de canários de cor por
série. realizado paralela
mente. teve o criador Helvé
cio Santos. de Itapoá (SC), e
o Canaril.dos Heineck. de Blu

menau. como vencedores. A

copa contou este ano com

665 pássaros inscritos. trazidos

por 40 criadores de todo o

Brasil. O presidente da FOB

(Federação Ornitológica do

Brasil). Celso Ramalho. desta
cou a qualidade dos pássa
ros inscritos. que foi superior a
do campeonato do ano pas
sado.

SETOR MATRIZ

SÁBADO DOMINGO

15hOO - Matriz (Crianças) 07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

19hOO - Matriz 08hOO - Molha

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

NOSSA MENSAGEM

Ideal do Cristão: Amar como Jesus
a ser humano egoísta, fechado em si mesmo, procura a própria

glória. Jesus, cumprindo a vontade do Pai, dá glória a Deus e mostra

que o projeto divino é ser plenamente humano: as pessoas o executarão
vivendo o amor que tem como único ponto de referência a vida e ação
de Jesus. Para realizar esse projeto divino-humano, os cristãos são

convidados a reforçar constantemente suas opções, a fim de superar,
vitoriosos, as tribulações, mantendo-se unidos na fé e no amor.

a Senhor nos convida a renovar nosso desejo de comunhão e

solidariedade de uns para com os outros, e, principalmente, Com os

pobres.

A l\IAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

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

Jaraguá do Sul- SC

Bebê prematuro sobrevive em Jaraguâ do Sul
Durante cinco dias (8/12/97 a 12/12/97), tentou-se

conseguir transferência para um hospital que possuísse
UTI Neonatal, mas sem êxito.

Com todas as chances esgotadas no dia 12/12/97, às
20h45, nasceu, através de cezariana realizada pelos
médicos dr. Frank e dra. Márcia, o pequeno José

Leonardo, com cinco meses e 20 dias de gestação, pesando
800gr. e medindo 36cm.

As chances de sobrevivência do bebê eram mínimas
devido sua prematuridade.

O bebê foi atendido pelo dr. Airton W. da Silva que não

me-diu esforços para reanimá-lo com os aparelhos aqui
existentes.

Ficou 15 dias num respirador artificiaI (Sepap) adquirido recentemente, commuito esforço, pelo Hospital eMaternidade
São José.

Os próximos 20 dias não foram menos tumultuados, sempre exigindo muitos cuidados, atenção e amor, dispensados
pelas enfermeiras do berçário.

Acreditamos que nosso filho, hoje, está bem, graças a Deus e ao trabalho maravilhoso da equipe médica e da

enfermagem da Maternidade São José. Nosso bebê ficou dois meses em incubadora, está com 3 kg.
Fica aqui nossa gratidão ao Hospital e Maternidade São José, aos médicos e enfermeiros, e nosso apelo para que as

autoridades competentes olhem com carinho esta área da saúde.

Jaraguá do Sul está necessitando de uma UTI Neonatal para que não precisemos implorar às cidades vizinhas
atendimento sem êxito.

Adernar Roque Buzzi e Ivanir Rosa Buzzi

-...... -
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Malvvee faz cíocrç õo de 500
lixeiras para as escolas

rrcp .

\S � [Q)ffi.\[Q)��
.

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

Material começou a ser entregue esta semana e faz parte das iniciativas
da empresa em defesa do meio ambiente

Jaragu6 do Sul I
A Prefeitura forneceu 42 filtros de água. para os moradores da
Vira Machado, no Bairro Neréu Ramos. A distribuição foi feita
pelas secretarias de Família e de Soúde. com a finalidade de

melhorar as condições de consumo de água no vila. O
abastecimento no local é-erecórlo.

A medida foi tomada em função dos problemas de soúde
registrados entre a população da vila, afetando

principalmente as crianças.

Jaragu6 do Sulll Guaramlrlm I
A 39 Companhia de O comércio atenderá neste

PoITcia Militar receberá sábado, véspera do Dia das
até o dia 22 de maio Mães, até às 16 horas.' A

inscrições para o ampliação do horário foi
concurso de ingresso no anunciada quarta-feira (6) pelo
Curso de Formação de Núcleo do Comércio da Aciag
Soldados. A corporação (Associação Comercial,
oferece 30 vagas. Os Industrial e Agrícola de
candidatos deverão Guaramirim) e atende
atender a diversos solicitação dos empresários

requisitos, entre eles, ter que querem facilitar as
18 anos, altura mínima de compras à população.
1,65 e escolaridade de 2º A providência foi
Grau. Mais informações influenciada pelo bom
podem ser obtidas movimento que o comércio

através dos telefones: já havia registrado no final
371-9911 e 371-5014. de semana anterior.

Edson JunkMlCP.
Jaragu6 do Sul - A Malwee

Malhas iniciou esta semana a

distribuição de 500 lixeiras para
as escolas municipais, esta
duais e particulares do Municí
pio, em mais uma iniciativa
voltada à preservação ambi
entaI. As lixeiras atendem as

especificações técnicas re

comendadas pela Secretaria
de Agricultura e do Meio Am
biente. Cada escola receberá
um conjunto de cinco recipi
entes, que deverão ser utiliza
dos para a colocação de lixo,
metais, plásticos, vidros e pa
pel.

A entrega das lixeiras foi
anunciada quarta-feira (6), na
matriz da empresa, na presença
da secretária de Educação,

. Isaura da Silveira. O material
contemplará 56 escolas muni
cipais, 17 estaduais e cinco par
ticulares. Isaura destàcou que,
com as doações, as escolas
poderão desenvolver melhor a
coleta seletiva de lixo, que está
sendo incentivada entre os

alunos.
O gerente comerdal da

Malwee Malhas, Vilmar Rabo
cn. disse que o fornecimento
das lixeiras é uma contribuição
com a comunidade, no ano

em que a empresa comemo

ra o 30° aniversário.
"As ações de rnorketínç da

Malwee Malhas não querem
só vender produtos, mas tam
bém tratar de questões rele
vantes, como a do meio am

biente. Temos certeza de que,
com um trabalho bem-feito, as
novas gerações encontrarão

Incenllvo: almos usalÓO OS recipientes na coIeIa seletivo de Ixo
nos próximos anos um planeta
mais limpo".

Segundo ele, a preocu
pação com a questão ambi
entai já existe na Malwee Ma
lhas desde o tempo em que o

assunto Ecologia ainda não
era moda. Raboch mencio
nou outras iniciativas da em

presa nesse sentido, além do
Parque Malwee, instalado em

1978, considerado por muitos
como um "Santuário Ecológi
co". Desde então, foram insta
lados a Estação de Tratamen
to de Efluentes e o Aterro
Ecológico Industrial, que está
sende concluído. A empresa
também tem patrocinado inú
meras iniciativas comunitárias
voltadas aos assuntos sociais,
culturais e de educação am

bientaI.
Em função dessas realiza

ções, a Malwee Malhas foi dis
tinguida, no ano passado,
com o Troféu Top de Ecologia,
concedido pela ADVB (Asso-

cloçöo dos Dirigentes de Ven
das e do Brasil), Prêmio Ex

pressão de Ecologia, na cate

goria Têxtil, e o 5° Troféu Fritz
Müller, conferido pela Fatma

(Fundação do Meio Ambiente)
do Estado.

QUALIDADE - O engenheiro
Jorge Roberto Corbani, chefe
do Laboratório, Tinturar,ia e Uti
lidades Industriais, destacou
que estas ações visam tam
bém à conquista da Certifi

cação ISO 14000. Para atingir
este objetivo, disse Corbani, a
empresa está desenvolvendo
obras como o Aterro Ecológi
co Industrial, com 17.317
rnetros quadrados, no interior
do Parque Malwee. A conquis
ta do certificado, concedido
por organismos internacionais,
refletirá no aumento da com

petitividade da empresa, re

quisito importante para a bus
ca de novos mercados,.princi
palmente na Europa e nos Es
tados Unidos.

Guaramirim II

A_ Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
participará das ações preconizadas pelo Movimento

Comunidade Solidária, desenvolvido em todo o País, sob a
. coordenação da 19 dama Ruth Cardoso. Dentro desse

objetivo, desde o início deste mês, estudantes de 2º Grau
estão percorrendo residências no Município, solicitando
contribuições mensais através das tarífas de corsumoce

energia elétrica.
Guaramirlm III

O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB) esteve
reunido terça-feira (5), com os

colegas Gregório Tietz (PFL),
de Schroeder, e Mário Sasse
(PMDB), de Massaranduba,
quando foi acertada a

instalação de um Centro de
Atendimento para Crianças e

Adolescentes, que receberá
menores dos três municípios.

O centro contará com

profissionais especializados e

atenderá aos menores

envolvidos com problemas de
rua e outras situações

decorrentes da

desagregação familiar.

Blumenau
Está previsto para hoje, às
2ih15, no Pavilhão "A" da
Proeb (Fundação Promotora

de Exposições de
Blumenau), o lançamento
da 159 Oktoberfest. A
exemplo do que já

aconteceu no ano passado,
a festa de lançamento será
com portões abertos ao

público. A programação
terá as participações de

grupos folclóricos, clubes de

caça e tiro e da Banda
Cavalinho Branco. Cerca

de 15 candidatas

disputarão o título de rainha
da festividade.

Audiência Pública debate
o Aterro da Vila Itoupàva

Massaranduba - A Comis
são de Saúde e Meio Ambi
ente da Assembléia Legisla
tiva marcou audiência
pública para segunda-feira,
às 9 horas, na Cãmara de
Vereadores, em Blumenau,
para debater a questão que
envolve a instalação do
Aterro Industrial, na Vila
Itoupava. O projeto, exe
cutado pela Momento En
genharia, está sendo contes
tado por lideranças daquela
comunidade e do Município

ridades que, segundo ele, e
xistem no projeto. Recente
mente a obra foi embargada.

Vavassori considerou im

portante a iniciativa da
Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Assembléia Le

gislativo, afirmando que,
desse modo, os deputados
terão a oportunidade de ou

vir os dois lados. O projeto de

instalação do aterro na Vila
Itoupava encontrou forte re

sistência desde que foi anun
ciado, há um ano.

de Massaranduba. As autori
dades alegam que o local é
impróprio e contaminará os

mananciais de água.
O vice-prefeito de Massa

randuba, Alfredo Vavassori
(PPB), informou que a Comis
são de Defesa do Patrimônio
Ambiental deverá mobilizar as
lideranças da região para a

audiência pública. Segundo
Vavassori, a' intenção é
aproveitar a presença dos
deputados estaduais para
apresentar todas as irregula-

Jolnville
A cidade sediará de 20 a 23 de melo. no-Parque Expoville, o
5º Congresso Sul-Brasileiro da Qualidade na Educação, o 3º
Congresso do Cone Sul e a 59 Feira de Produtos e Serviços
Educacionais. Os eventos .estöo sendo organizados por uma
comissão composta por representantes de dez instituições da
região da Amunesc (Associação dos Municípios do Norte e

. Nordeste de Santa Catarina) ligadas à Educação.
Os organizatlores aguardam a presença de cerca de cinco
mil pessoas no evento. O principal tema do congresso, neste

ano, é a discussão da qualidade na educação:

Nada no mundo se compara ao

amor de mãe.
Por isso, lhe foi dedicado um dia.

Mas' é 'muito pouco.
Parabéns, mamãe.

Homenagem de Lenzi Supermercados
SUPERMERCADOS
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VEíCULO ANO COR ATO 30 dias 36X

Escort XR3 conv. 88/88 amarelo

Fiesta CLX 1.3 96/96 cinza 1.500, 1.500, 418,

Del Rey GLX 1.8 89/90 dourado 5.500,

Kadett GL 95/95 vermelho 1.800, 1.800, 391,

Monza SL 85/85 prcte 4.000,

Logus CL 93/94 vermelho 1.500, 1.500, 320,

Fusca 1 .600 . 94/94 1.000, 1.000, 213,.
o

prata g:
CI)

C!3
(i

Fusca 1.600 84/84 branco 3.000, LU
Cl
o

'(3.
§

Fusca 1.300 68/68 verde 1.800, o

�
«
«

Passat Surf 80/81 branco 1.900,
�
[!;j
:j
CI)

li

Uno Mille EP 96/96 preto 1.000, 1.000, 344, �
Cl
o
ii!
Q.

Uno Mille Electronic 94/94 cinza 1.250, 1.250,
,

250, �
�

Pick-up Fiorino 1.0 95/95 branco 1.350, 1.350, 283,
8
o

'(3.
S
o:

Elbd CSL 89/89 prata 5.300, §

371-9421
&

�
-o

g:
I!!
a:
cc

Reinoldo Rilu

em frente à Lukisa AUTOMÓVEIS

da cidClde
estão �qui!

o :memor
preçO!

as Yn 1:. .I..L.Le ]).ores
•propOstas!

garantia de
procedê�Cia!
. . . . . . .. . . . . . . .
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Polícia Federal apreende 46,5
quilos de oocolnc em Brusque
---------------------------------

Foi a maior quantiá recolhida pelos agentes federais neste ano; três
pessoas foram presas acusadas de tráfico

Brusque - A Polícia Federal
realizou na noite de terça-fei
ra (5) a maior apreensão de
cocaína registrada neste ano

no Estado. Aproximadamente
46,5 quilos da droga, divididos
em 50 tabletes, foram recolhi
dos nas residências de Jorge
David Claud Júnior, 23 anos, e

do taxista Ednei Silva, 32. Os
dois foram presos. juntamente
com Pedro ZadyrMascarenhas
Robaldo Júnior, 22, primo de

Jorge David, acusados de trá
fico de entorpecentes.

Segundo a Polícia Federal,
eles seriam responsáveis por
um ponto de distribuição de
cocaína que funcionava na

cidade. A droga apreendida
teria sido comprada em Yby
jaú, no Paraguai, fronteira com

.

o Mato Grosso do Sul, e seria
distribuída em Brusque e ci
dades vizinhas e na Grande
Porto Alegre, Rio Grande do
Sul.

O taxista Ednei Silvá, com
quem foi encontrada a maior

parte da droga, cerca de 39

quilos, disse à polícia que ha
via se deslocado de Horlonó
polis para Brusque, com o in
tuito de trocar a cocaína por
outra de melhor qualidade, e
apontou Pedro Zadyr, como
fornecedor. Este, no depoi
mento, odrnltlu envolvimento
com tráfico e alegou estar

desempregado.
A polícia apreendeu tam

bém dois veículos, o Corsa, de
placas LZL-5260, de Florianó
polis, e o Fusco placas LXK-
5857, de Guabiruba.

Motoqueiro morre ao colidir
com caminhão Scania na BR-280
Guaramirim - o operador de

máquinas de usinagem, Wolni
de Oliveira Ribeiro, 37 anos, fun
cionário da Weg Motores, teve
morte instantânea, ao bater
frontalmente a motocicleta
Honda CBX 200, placa LXD-2128,
de Jaraguá do Sul, no cami
nhão Scania, placas RW-3962,
de Lages, dirigido por Osmar Ro
drigues Oswald. No acidente,
ocorrido na última sexta-feira .

�(1), por volta de 19h20, no

quilômetro 52, da BR-280, tam
bém saiu ferido Ademir Pinto, 19
anos, também funcionário da

Weg Química, que seguia de
carona na motocicleta.

O sobrevivente sofreu trau
matismo na cabeça e foi inter
nado em estado grave na UTI

Restos: motocicleta virou um punhado de destroços
do Hospital São José, onde ain
da permanece. Ademir Pinto fi
cou em coma durante vários
dias. Ontem ele começou a

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos

sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 13 de
maio de 1998, às 13:00horas, em primeira convocação e caso não haja número
legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às 14:00
horas do mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, a
qual será realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,
225, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a - Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do Sindicato,
relativo ao exercício de 1997;

b - Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial
do Sindicato, relativo ao exercício de 1997, bem como o parecer do Conselho
Fiscal;

c - Discussão e fixação das mensalidades e demais contribuições;
d - Assuntos diversos do interesse da classe.

II Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1998.

José Boshammer
Presidente

mostrar os primeiros sinais de re

cuperação. Ademir e Wolni re
sidiam na Estrada Braço do Sul,
no Bairro Schroeder III.

SOCIEDADE
RECREATIVA UNIÃO

Convida a comunidade aparticipar
da Assembléia Geral que realizar-
se-á na sede da sociedade.

Local: Rua Irmão Leandro s/n" -

Vila Lenzi
Data: 17/5/98, às 9 horas

A Diretoria

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
-------�-

FIQUE ATENTO AS
I' NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
....--.------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Polícia queima cocaína e
maconha em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Dois qui

los e meio de maconha e

cocaína foram queimados
pela polícia, na querte-tel-

.

ra (6). A incineração foi fei�
ta no forno cedido por uma
empresa, na Vila Rau. A dro

ga eliminada é resultado de
apreensôes efetuadas em

serviço, pelas polícias Civil e
Militar. A apreensão do ma

terial resultou em mais de 60
. processos, que trornltororn
no Judiciário local. A quei
ma foi acompanhada pelo

juiz de Direito, Edson Marcos
de Mendonça, da Vara
Criminal do Município. t<

Segundo o juiz, nenhum d
rno+ertot poderá ficar no

Fórum. Já o delegado IIson g
José da Silva disse que o tó- t<
xico não ficava na delega- p
cio porque não existe local c
apropriado, acrescentando
que agora já foi providen-

B

ciado um cofre. A droga n

havia sido acumulada des- J
de 1992 e ficado num cofre, . c
no Fórum. c

c

c

J
t
c

"

c

C

E

FUNDAÇÃOEDUCACIONAl, REGIONALDEJARAGUÁDOSUL- FERJ.

SUPRA - SISTEMA UNIVERSITÁRIO - PROVA POR ÁREA
A prova da evolução - 2° SEMESTRE/1998

ARQUITETURA E URBANISMO
50 VAGA� PARA A FERJ - PERÍODO VESPERTINO

Documentos para inscrição nas Agências credenciadas da Caixa Econômica Federal:
o .Cédula original de-identidade
o Urna foto recente 5X7
o Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada Valor da inscrição: R$ 67,00
Calendário:
4 a 15/5: Período de inscrição, venda do manual, pagamento da taxa de entrega da

fíchadeinscrição,A partir_de15/6: Recebimentodo cartão de convocação pelosCorreios.
oon: Provade conhecimento
1017: Prova de Conhecimentos Específicos
24{7: Divulgação dos Resultados dos Aprovados

LOCAIS DE PROVAS
o FLORIANÓPOLIS

(

o JOINVILLE
o BLUMENAU
o CHAPECÓ
o CRlCIÚMA

o ITAJAÍ
o LAGES
o JARAGUÁ DO SUL

In'fraçöes
gravíssinlas - 7 pontos

- Parte 6-

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
112 andar: sala 02 - Caixa Postal f97 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

'CilAÇÓES DE-lOlOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS �

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Fischer fica em 2° lugar na 70
Volta Ciclística da Integração
Jaraguá do Sul - o ciclis

ta Murilo Fischer, 18 anos,

dá Ciluma/FME, foi o se

gundo colocado na 70 Vol

ta Ciclística da Integração,
prova realizada entre as

cidades de Pomerode,
Brusque e Joinville, no últi
mo final de semana. Paulo

Jornur. de Blumenau, foi o

campeão geral da volto.
com apenas 3 segundos
de diferença em relação
ao segundo colocado.
Jeferson MisiackL de Curiti

ba, ficou em terceiro. Fis
cher confirmou a boa fase
vencendo a última etapa
da prova, de 125

quilômetros, entre Brusque
e Joinville.
Cerca de 100 atletas

de Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Paraná e

São Paulo, participaram
'da competição. No total,
foram percorridos 260

quilômetros. Na última

etapa, Fischer, Jamur e

Pedro Joel Barbosa, de
Joinville, conseguiram
boa distância do pelotão
principal e disputaram
acirradamente o final do

percurso.
A equipe da Ciluma/

FME participará, a partir
deste mês, de alguns dos

principais eventos do ca

lendário do Ciclismo deste
ano. Um desses eventos
será a 60 Etapa da Volta do
Litoral Paranaense, que ini

ciará na próxima quinta
feira e irá até o final da se

mana.
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o A Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino ffi

fará um jogo amistoso no próximo dia 19 de junho, em g
Jaraguá do Sul, quando enfrentará adversário ainda �
não confirmado, possivelmente alguma seleção I
européia. O jogo deverá acontecer no Ginásio de 1;1
Esportes Arthur Müller, e fará parte da preparação da ISeleção Brasileira para o Campeonato Mundial de ill

Basquetebol Masculino, que acontecerá na Grécia. �â
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o O piloto jaraguaense Alessander Lenzi sagrou-se
campeão brasileiro de Jet Ski, na categoria Frée Style,
ao chegar em 2° lugar na terceira e última etapa da

competição, realizada em Boa Esperança, Minas Gerais,
no último final de semana. Lenzi já havia vencido as

outras duas etapas do campeonato, em Presidente
Prudente, São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso.

o A 1 a Etapa do Campeonato Catarinense de

Paropente, categoria cross country (distância livre), que
seria realizada no Morro das Antenas, em Jaraguá do
Sul, no último final de semana, foi transferida para outra
data, ainda não marcada. O presidente Márcio Milcke,
do Jaraguá Clube de Vôo Livre, informou que o

adiamento foi motivado pelas condiçôes do ternpo. que
nöo foram favoráveis.

o A Liga Norte Catarinense de Voleibol realiza hoje,
às 19 horas, o congresso técnico que definirá as chaves
e a forma de realização da 1 a fase da Copa Norte de

. Voleibol Categoria Infantil - masculino e feminino. A

competição está prevista para os dias 16 e 17 de maio,
no Ginásio de Esportes do Colégio Divina Providência.

c A direção do Grêmio Esportivo Juventus ainda
não decidiu se o clube participará ou não da � Divisão
do Campeonato Catarinense de Futebol. O diretor de
Futebol, Alcir Pradi, disse que tudo depende da reunião
que será realizada neste mês pela Federação
Catarinense de Futebol, que definirá o número de
equipes participantes e outros detalhes da Segundona.

Mas, segundo PradL a participação do Grêmio
Esportivo Juventus dependerá principalmente da
situação financeira do clube. Segundo ele, o clube só
irá ao campeonato se conseguir pagar todas as dívidas.

JS sediará etapa do Cpmpeonato
Estadual de Voleibol Fernlnino

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

Quatro equipes participarão da 1 a fase da competição, de 15 a 17 de

maio, no Ginásio de Esportes ArthurMüller'

Jaraguá do Sul - A

equipe de Voleibol
Feminino da AD Jara

guá do Sul/FME intensi
ficou os treinamentos
durante a semana

visando a participação
na 1 a Etapa do Campe
onato Catarinense de
Voleibol Feminino Adul
to, que acontecerá no

Ginásio de Esportes
Arthur Müller, no próxi
mo final de semana.

Além da representação
jarag uaense, partici
parão dessa etapa as

equipes de Joinville,
Blumenau e Brusque. A
Seleção Catarinense
de Voleibol Feminino

participará como con-·

vidada, preparando-se
para o campeonato
brasileiro da moda
lidade.

O técnico Plauto
Mendes deverá contar
com uma equipe jovem
na competição, com

idade média de 17 anos
e meio, formada por
atletas infanto-juvenis, ju
venis e adultas. Segundo
ele, o grupo está sendo

preparadO
para os Jogos
Abertos do

próximo ano,

que provavel
mente acon

tecerão em

Jaraguá do
Sul. Em 1997, a
base dessa

equipe ficou
em 3° lugar no
Campeonato
Estadual In
fanto-Juvenil,
e em 5° nos

Joguinhos A
bertos.

Na opinião Em rmação:metasão os JogosAberfos
de Mendes, a
AABB de Joinville, que foi
campeã estadual do
Adulto e campeã dos

Jogos Abertos, no ano

passado, será a p-rincipal
atração da etapa previs
ta para o próximo final
de semana.

"A nossa equipe, ain
da em formação,
poderá aprender bas
tante com uma ad
versária desse nível", diz.

Desde que iniciou o

trabalho com o Voleibol

feminino, no ano passa
do, o técnico preocu
pou-se em realizar um

trabalho de base. Ele
selecionou cerca de 80
atletas nas escolas que
estão sendo treinadas.
Mendes acredita que,
através dessa proposta,
a médio e longo prazos,
a modalidade con

seguirá bons resultados,
sem depender da con

tratação de atletas de
outras cidades.

Duas atletas participam da

Sereção Catarinense Juvenil

Motivadas: Luc/ane e Fernanda, entusiasmo e dedicação'
Voleibol Feminino. Lu- palmente como incentivo
ciane atuou pela seleção para buscar sempre o

infanto em 1996, e melhor rendimento.
Fernanda em 1997. Na Fernanda diz que o Volei
opinião delas, a opor- bol é a grande moti
tunidade de atuarem no- vação que tem na vida e
vamente na seleção que pretende buscar a
catarinense serve princi- profissionalização.

Jaraguá do Sul - As atle
tas Luciane VorpageL 17
anos, e Fernanda RonchL
16, da AD Jaraguá do Sul/
FME, deveröo integrar a
equípe da Seleção Cata
rinense Juvenil de Voleibol
Feminino, que participará
como convidada dos jo
gos no Ginásio Arthur Müller
no próximo final de sema

na. Luciane, natural de
Giruá, Rio Grande do Sul,
mas. radicada em Jara

guá do Sul há anos, ini
ciou no Voleibol em 1992
através da escollnho da
fundação. Fernanda, na
tural de Jaraguá do Sul,
começou jogando pelo
Instituto Educacional Jan

gada, naquele mesmo

ano.

Ambas já possuem ex

periência anterior na

Seleção,Catarinense de
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Circuito deTênisdeMesa
reúne 61 participantes
---------------------------------

Competição foi promovida pela Fundação Municipal de Esportes e
reuniu representantes de sete municípios

Jaraguá do Sul - A 1 a

Etapa do Circuito de
Tênis de Mesa, realiza
da no Centro de Trei
namento, no Bairro Czer
niewicz, no sábado pas
sado (2), contou com a

participação de 61
atletas, procedentes
de sete municípios do
Estado. O circuito de
verá ter entre cinco a

oito outras etapas e vai
definir o ranking esta
dual da modalidade,
em cada categoria.
Além da equipe da FME

(Fundação Municipal
de Esportes) local, o cir
cuito teve represen
tantes de Pomerode,
Balneário Camboriú,
ItajaL Rio do Sul, Alfre-

.

do Wagner e Ituporan
ga.

As disputas foram indi
viduais e por categorias
masculina e feminina. As

equipes menores da FME
tiveram atuação desta
cada. O técnico Guida
Mannes, que coordena
a modalidade na FME,
disse que o circuito tam
bém teve como objetivo
aumentar o número de

praticantes na região,
proporcionar a inte

gração das equipes de
Tênis de Mesa de diver
sas cidades e melhorar o
nível técnico da com

petição.
Ele explicou que, nes

ta p-rimeira fase, classi
ficaram-se duas

equipes de cada grupo
e que nas próximas eta
pas o critério será a

eliminatória simples. Se- .

gundo Mannes, 0$ par
ticipantes dessa da 1 a

etapa mostraram bom
n'rvel técnico. Ele desta
cou também o desem

penho das equipes

menores de Jaraguá do
Sul, que conquistaram
as melhores premi
ações.
Christiano Gaulart

venceu na categoria
Mirim masculino e Mi
chel Skoula no Infantil
masculino e Juvenil mas
culino. Na Adulto femini
no, a primeira colo

cação ficou com Joana

Wachholz, de Pomerode,
e na Adulto masculino,
venceu Da Sian Shih, de
Rio do Sul.

Os jogos iniciaram às 9
horas e se estenderam
até às 20 horas. No total
foram realizados 123 jo
gas. Foram entregues
troféus para os primeiros
colocados e medalhas

para o 1 ° até o 4° lugares .

A próxima etapa do cir
cuito está prevista para
o dia 13 de junho, no

mesmo local.

�.cP ..
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o at1eta Markolf Erasmus Berchtold, de Schroeder,
conquistou as primeiras colocações nas modalidades Dual
Slalom e Down Hill, na 3° Etapa-do 10 Ciclomontanhismo
Brasileiro/98, realizado de 1 a 3 de maio, em Visconde de
Mauá, no Rio de Janeiro, Berchtold também conseguiu o

primeiro lugar na classificação geral e o recorde de pista na

categoria Júnior,

JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
Realizamos nossa reunião or

dinária com bela participação,
onde foi amplamente discutido
o 10 Raid Feminino de Jaraguá
do Sul, com participação dos

municípios vizinhos Corupá,
Pomerode, Guaramirim e

Schroeder, Será realizado nos

dias 15 e 16 de maio.
Recebemos convite para o

Raid de Canoinhas, nos dias 19
e 20 de junho de 98, da Trilha do
Pé de Galinha,

Tivemos no dia 2 de maio, o
aniversário do companheiro Luís
C. Gieseler (luza), que foi para
benizado pelos amigos e pagou
a caixa da n° 1"

Para este sábado estão con
vocados os companheiros Jorge

Jaroczinski, Flávio Marcatto e I
mar Kanibert, para continuaçã
da abertura das trilhas para
nosso Raid, em agosto,

Para o nosso Raid Feminin
temos como patrocinadores d
camisetas a Mecânica Clou
Representações Giesele
Despachante Lessmann e P
daria Ihrne.

Participaram do Raid d
Pomerode os companheiro
Jorge, Fábio, Sandro, Airto
Cláudio, Eduardo, Florindo Ab
lha e o filho Luiz. e Beta, Cris, Si!

.

no e Albino, e Maurício Bruema

Amigo jipeiro, Passe a boléJí
do seu jipe para a esposa e VPJ..

nha participar do nosso Raid Fe
minino,

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

TELEVENDAS:371�466
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