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Prefeitura ignora oncio do DNER Ie
!
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continua as obras noRua Joinvil,�',

lOBAlLE DO CENTRO
"'"

DE CULTURA ALEMA·
Data: 29 de maio
Horário: 22 horas

Local: Associação Recreativa Arweg
Animação: Banda Bavária

Promoção: Centro de

Cultura Alemã

Edson JunkesfCP

Queda-de-braço: obras continuam apesar do embarqo do DNER

�Funçlição
�IVITORIA

Apoio: .f:.:rII ®

IIIarcaffõ
CHAPÉUS BONÉS' PROMOCIONAIS
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A Secretaria de

Planejamento de

Joroquó do Sul desa
fia as determinações
do ONER (Oeparta- O secre��=
mento Nacional de Planejame Ir /

��:t�:��;���:�� �:��;��;�t,�I.
ção da Rua Joinville. embargo �"(t)ic.t.·ativ ��

..
.. I.l'Ui d"l3�bh..,.... "ui!No início da sema- do deputodo estaaLr-

na, o ONER expediu ofí- 01 Ivo Konell (PMOB),
cio comunicando a que enccrnlnhou é�

- .-='"

Prefeitura que as obras ONEr<\abaix�ssinadcCl
.__ ,UJ"'Ç___.-.

estavam ernborçcdcs. dos moradores da rua

O órgão federal alega solicitando a para

que o governo munici- lisação das obras.

pol não tem outorlzo- Página 4

DEIMAGEAf
Hospital Jaraguä .
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371-9653
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o pêndulo de Foucault
Uma das grandes vantagens em se morar num País

tropical, abençoado por Deus, sob uma pseudo de
mocracia e com a liberdade de expressão garanti
da pela Constituição, é que somos brindados diari
amente por declarações que, se não fossem tristes,
seriam hilárias. Em período eleitoral, o repertório fica
cada vez mais afiado e as posições extremadas: ao

ponto de comprometer o

passado de muitos intelec
tuols. dando margens às dúvi
das sobre os discursos. O fes
tival de besteirol, na maioria
das vezes, beira o ridículo,
sem que os autores se dêem
conto das bobagens.

No início da semana, o

.presldente Fernando Hen

rique Cardoso chegou a

chamar os brasileiros que pre
tendem se aposentar antes
dos 50 anos de vagabundos.
A frase não teria o mesmo

efeito se não fosse dita pelo
presidente da República, um

sociólogo respeitado mundialmente e conhecedor
dós problemas brasileiros, que se aposentou _aos 38
anos. Dias antes, disparara contra a Igreja Católica
e demais setores da sociedade que apoiaram os

saques no Nordeste como forma de sobrevivência.
A aspereza ocertou também o ministro do Supremo
Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence.

. Sobre a seca no Nordeste não tem mais o quê se

dizer. Todo mundo sabe muito bem que é uma

questão política, que provd'Velmente nunca será
resolvida. Mas é rnlster que se diga que técnicos is
raelenses ofereceram gratuitamente os projetos im

plantados em tsrael para resolver o problema. Eles
trcnstorrnororn o deserto em um grande produtor de
laranjas do Oriente Médio. Há ainda outros projetos
internacionais e programas de financiamentos dis
poníveis, basta que o governo brasileiro queira im
plantá-Ias. Mas os políticos não querem. O que vão
prometer aos eleitores?

'

Em relação aos saques, nós, brasileiros privilegia
dos. que' comemos pelo menos três vezes ao dio.
estamos' numa situação cômoda para condenor os

miseráveis. Nos sensibilizamos pelas cenas mostradas
pelas televisões, mas não temos condições de ava
liar o que é comer calango ou palma. Somos impeli
dos a criticar as ações dos pais de família que
"roubaram" os armazéns do governo, já que esta
mos com a barriga cheia e longe da miséria. Aliás,

- os armazéns do governo deveriam servir exatamente
para atenuar um pouco o sofrimento desse povo.

A reação do governo sobre a participação do MST
nos episódios foi de extrema parcialidade. A mes

ma justiça que já indiciou nove líderes, inclusive, ex

pedindo ordem de prisão preventiva, não executou
o mandado de prisão solicitado pela Polícia Federal
ao atual e ex-prefeito de São Paulo, que comprova
damente desviaram verbas e se beneficiaram de
recursos públicos, além de não obedecer a Consti
tuição em relação ao investimento na educação.
Isso sem falar nos anões do Orçamento, precatórios,
nas treudes bancárias e nos massacres dos sem-ter
ra.

Estamos tomando um porre de hipocrisia coman

dado pela orquestra neoliberal, que busca o lucro
em detrimento ao ser humano.

A mesma justiça
que já indiciou
nove líderes,
inclusive, expe
dindo ordem de

"

prisão preventi-
vo. não execu

tou o mandado
de prisão solici
tado pela Polí
cia Federal ao

atual e ex

prefeito de söo
Paulo

Carta do Leitor

Ordens judiciais, cumprir ou não?

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

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

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 responsabílidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.

Estamos n'cs depa
rando, dia a dlo. com

situações que represen
tam, sem sombra de
dúvidas, os maiores
problemas sociais já en

frentados pelo Brasil,
As ordens judiciais,

especificamente para
desocupação de imó
veis, ao invés de

solução (efetiva apli
cação do direito), têm
se tornado 'espécie de

"problema", no momen

to do cumprimento,
"Ordens judiciais

problemas?" Uma con

tradição, pois resultam
de questão submetida
ao Poder Judiciário que
apreciou fatos e tomou
decisão, reconhecendo
o direito aplicável à es

pécie, necessariamente
tundcrnentodos e am

paradas pelas normas

constitucionais!
Na ótica do "dever

ser" das coisas na atual
sistemática: "Conheceu
o direito, cumpriu-se a

ordem". Ocorre que di
versos aspectos sociais

complexos dificultam

* Elias Mattar Assad

essa conclusão óbvia.
Como resolver essa

equação: quando não é
cumprida a ordem judi
ciaL temos direito re

conhecido sem a "es
pada" (efeito "esteriliza

ção do Judiciário").
Quando cumprida a or

dem, com uso da força
pública, em caso de
destinatários renitentes,
temos "repercussões
politicamente indese

jáveis" (eventuais
mortes, aparente cla
mor público e repúdio).
Enfim, as coisas são pas
tos de forma _a fazer

parecer ao povo que o

expedidor da ordem le

gai e os que agem no seu

cumprimento, são "man
dantes" e frios "carras
cos", na acepção vulgar
dostermos ...

A prosseguir esse es

tado de coisas e esse

crescente grau de de

sinformação generaliza
da dO' sociedade
brasileira, teremos, em

breve" integrantes da

força pública, se recu

sendo ao cumprimento

CORREIO DO POVO

de quaisquer ordens ju
diciais, temendo exe

cração pública e em

paraços pessoais ...

Diria que toda a lógi
ca do nosso sistema,
todo poderio judicial,
repousa na certeza do

cumprimento das suas

ordens.
Imagino como deve

se sentir um juiz de
Direito chegando para
jantar e sendo cobrado

pelo filho: "O senhor
deu aquela ordem poro
desocupar o conjunto
das cruzes mortas? O
noticiário mostrou que
morreram várias pes
soas.,." ou, identica
mente, com relação
aos que participam
direta no cumprimento:
"

... papai, vocês ma

taram pessoas? ..

"

Não existindo "direito
contra dir�ito", a nação
tem que decidir ur

gentemente: ou 'fica
com a caótica "de
sobediência civil" ou

opta pela legalidade., ,

* Advogaçlo
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críticas, sugestões e Secretário de Administração e Finanças afirma que 91% da arrecadação estão

reivindicações, devém conter no comprometidas com obrasjá empenhadas

máximo dez linhas.
Os textos com mais de dez linhas

serão sintetizados pelo jornal,
observando a essência. O jornal
se reserva o direito de fazer as

correções ortográficas e

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e

com o nome completo do autor,
endereço ou telefone para
contato. Os textos sem essas

informações não serão mais

publicados.

As colaborações devem ser

enviadas para: Rua Walter,
Marquardt, 7. 780, Barra do Rio

Molha, 89.259-700. Caixa Postal 79
ou pelo telefax (047) 377 -7979.

Infrações
gravíssiß'las - 7 pontos

- Parte 7 -

Desde 1975

>Seguros Garcia
CORRETORA

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

Jaraguá do Sul - Os co

fres da Prefeitura estão com

exatamente RS 5.696.447,94.
A informação foi dada pelo
secretário de Administração
e Finanças, Sérgio Kuchen
becker, na noite de terça
feira (12), na Câmara de
Vereadores. A folha de pa
gamento, que nos primeiros
meses compromete cerca

de 42,6% da receita mensal,
,

fecha o ano com uma mé
dia de 56%. A receita oscila
entre RS 3,2 e RS 3,8 milhões.
Somente de janeiro a abril,
o Município recebeu cerca

de RS 17 milhões, numa mé
dia de RS 4,250 milhões.

Em relação ao dinheiro
em caixa, Kuchenbecker in
formou que o Município tem_
empenhado cerca de RS 5,2
milhões para serem investi
dos em obras, como a cons

trução do prédio da Ação
Social e da Delegacia Re
gionaL em parceria com a

Secretaria de Segurança
Pública Estadual; dupli
cação da Rua Joinville; pon
te do Rodeio Crioulo; refor
mas e construções de esco

las; entre outras. O secretário

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

"-__IIIIIIIII!••J
Anúncio: /(uchenbecker apresenta balanço econômico

372-0620

admitiu que poderá "haver

comprometimento na par
cela do 13° salário" .

De acordo com Kuchen
becker, o ICMS (Imposto so

bre Circulação de Merca
dorias e Serviços) mantém
uma média mensal de RS 1,8
milhão, representando, nos

primeiros meses do ano, 41%
da receita, passando para
52% com a "diluição dos

pagamentos do IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urbano)
e taxas de alvarás - RS 373

Outra esclareceu dúvidas
com relação aos procedimen
tos que os municípios devem
adotar no cumprimento do
novo Código de Trãnsito, em

especial as lombadas e as exi
gências do código quanto à

utilização dos equipamentos de

segurança de motociclistas. O
diretor ainda respondeu aos

questionamentos sobre a flexi

bilização da lei. O presidente
da Amvali. Orlando Nogaroli
(PM OB), prefeito de Barra Velha,
disse que o novo Código de
Trãnsito "é muito severo".

"Os municípios poderão fle
xibilizar a lei, enquadrando-a à

CASSULI
AUDITORES

mil. O ISS (Imposto Sobre

Serviço) está em torno de RS
280 mil e equivale, nos

primeiros meses, 6,43% da
receita. No final de 1997, o

imposto ficou em 7,66% da
receita.

"É preciso muito cuidado
ao tratar esses números. No
início do ano, com a entra
da da arrecadação do IPTU,
a receita é boo. mas com o

tempo, vai diluindo, e as

despesas permanecem",
disse o secretário.

Prefeitos da Amvoli discutem
leis de trânsito e educação

Jaraguá do Sul - Os prefeitos
das cidades que integram a

Amvali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu) estive
ram reunidos na noite de quar
ta-feira (13), no Centro Integra
do de Profissionais Liberais com

o diretor do Detran no Estado,
Mauro Dutra, e com os técnicos
do TCE (Tribunal de Contas do
Estado), Rogério Bonossis e

Evandio Souza, Na pauta: o

novo Código Brasileiro de Trân
sito e a aplicação dos recursos

do Fumdef (Fundo de Ma-.

nutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valo

rização do Magistério).

realidade de cada um. Às ve

zes. o motociclista quer passear
pela orla sem capacete e é
multado. Não há a ne

cessidode de punição", disse
Nogaroli.

Com relação à educação,
os técnicos do TCE esclarece
ram as dúvidas das adminis

trações, em especial do Setor
Financeiro e secretarias, sobre
a lei 9.424, de dezembro de
1996, que versa sobre o Fumdef.
O objetivo foi tentar estabele
cer os limites para evitar re

jeição das contas em função
de divergências quanto a apli
cabilidade da lei.

RuaDonaldo

Gehring, 145
Centro

89251-470

Jaraguä do Sul- SC
FonelFax: (047)

371-4509
371-5611

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL

TREINAMENTO DE PESSOAL
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Pressão
A Rádio Comunitária

Alternativa saiu do ar no
início da semana, depois
das ameaças da Polícià

Federal.
As quase dez mil rádios

comunitárias do País sofrem
o paradoxo do governo

FHC, que libera as comerci
ais através de concessões

que são usadas como

moeda de troca nas vo

tações de projetos gover
namentais,

Enquanto isso, as comu

nitárias aguardam a boa
vontade do ministério para

a regulamentação,

�.: ?��!�I�� �t.Q.RHIQllißQ'RD.9�.Qll""""""" .������� ��.��.�'. :.� .C?� .�.��� .?�.� ?��

DNER determina embargo das obras.
de reurbanização da Rua Joinville

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

Secretário de Planejamento diz que medida é "picuinha do deputado
KoneN" e mantém o cronograma de trabalho

Jaraguá do Sul - o DNER

(Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem) expe
diu ofício no início da semana

embargando as obras de du

plicação na Rua Joinville. O

órgão federal alegou que a

Prefeitura não tem autoriza

ção para alterar as dimensões
no trecho sob sua jurisdição,
No documento, o DNER deter
mina a imediata paralisação
do que o governo chama de

reurbonlzoçôo. O secretário
de Planejamento, Irineu Pa
sold. também vice-prefeito
(PSDB), prometeu dar con

tinuidade às obras,
O embargo das obras, que

iniciaram no dia 6 de abril,
ocorreu depois que o deputa
do estadual Ivo Konell (PMDB)
encaminhou ao superinten
dente do DNER no Estado,
Roberto Ribas, um abaixo-as
sinado, contendo cerca de
300 assinaturas de moradores
da Rua Joinville, solicitando a

paralisação das obras, ale

gando que "estão sendo pre
judicados", Na opinião de Pa
sold. o abaixo-assinado foi ma

nipulado por Konell, "que con

seguiu algumas assinaturas
com os amigos",

O prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL) confirmou as

declarações de Pasold e ga
rantiu que as obras continu

am, o que a nossa reporta
gem pôde verificar na visita

que fez ao local na quarta-fei
ra (13). Em declarações ante
riores, Werninghaus ameaçou
entrar com mandado de se-

Edson Junkes/CP

Desafio: obras continuam, apesar do embargo do DNER

gurança para garantir o pros
seguimento das obras. Ele in
formou que, no dia 21 de ja
neiro, enviou ofício ao DNER
solicitando a autorização para
iniciar a reurbanização. "Até

agora não obtivemos respos-
t

"

a.

O projeto de reurbaniza

ção da Rua Joinville, num tre
cho de aproximadamente 1,8
quilômetro, entre a Weg II e o

Posto.Alvoredo. prevê a cons

trução de três pistas para.
veículos, uma dedicada ex

clusivamente para ônibus e

caminhões, e reforma nas

calçadas, obedecendo o

Código Municipal de Obras,
promulgado em 1988, Pelo

projeto, as calçadas terão no

mínimo 2,5 metros de largura,
quando a do outro lado da
rua atingir os cinco metros
definidos pelo código, As me

lhorias estão orçadas em RS

300 mil e deverão ser pagas
pelos moradores, em par
celas,

O deputado Ivo Konell

(PMDB) admitiu que interme
diou as reivindicações dos
moradores da rua. Ele afirmou
que lhe foi entregue um

abaixo-assinado, contendo
seis páginas frente e verso. no

qual solicitavam a paralisação
das obras por se sentirem pre
judicados. De acordo com

Konell. Ribas garantiu que a

Prefeitura não tem autoriza

ção para realizar as obras.
"Os moradores se queixam

que, da Weg em direção ao

Centro, a rua está sendo es

treitada. Da Weg até Gua
ramirim a pista está sendo du

plicada, Ouvi dizer que a

direção do Besc estuda a pos
sibilidade em mudar a agên
cia da Rua Joinville por causa

das obras", disse Konell,

TeE recebe as denúncias sobre irregularidades em Guaramirim

Florianópolis - O vereador li
cenciado, Ivaldo Kuczkowski

(PFL), ex-presidente da Câma
ra Municipal, entregou ao pre
sidente do TCE (Tribunal de Con
tas do Estado), Moacir Bertoli,
na terça-feira (12),' o dossiê con

tendo irregularidades nas lici

tações reouzooos pela Prefei
tura no ano passado. Uma ou

tra cópia dos documentos será
encaminhada ao Centro de
Promotoria da Coletividade,

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

8arra do Rio Cerro

também em Florianópolis.
De acordo com o par

lamentar, que retorno à Câ
mara de Vereadores em a

gosto, o dossiê comprova as

irregularidades nas licitações
públicas. Kuczkowski afirmou
que há casos de falsificaçâo
de documentos, superfatura
mento - comprovado através
do orçamento do Município -

participação de empresas
fantasmas, carimbos e assi-

Cflorículfurtl
Cflorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentals

Fone: 372-0695

371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

naturas falsas, além de outras,
Ele disse que a Câmara de
verá abrir CEI (Comissão Espe
cial de Inquérito) para investi
gar e apurar as irregula
ridades.

"Infelizmente Guaramirim
vem sendo conhecida por
constantes denúncias de irregu
laridades. Lamentavelmente,
está em andamento um movi
mento para tentar abafar o

caso", disse,

• •••••••••••••••••••

Na semana passada, a Vigilância Sanitária de Jaraguá
do Sul apreendeu cerca de 380 quilos de carne, de

procedência duvidosa, num restaúrante próximo à ro

doviária,
Obedecendo a Lei EstaduaI6.320, a carne foi enterrada

no lixão da cidade,
A decisão foi no mínimo extremada, A própria Vigilância
deveria ter realizado análises para certificar a qualidade
da carne, Se estivesse em condições de ser consumida,

deveria ser distribuída aos carentes, os moradores de
bairros como Jaraguá 84 e Vila Machado, por exemplo,

ficariam eternamente gratos,

Faça o que digo ...

E o PT hein? Conseguiu cassar a convenção do diretório
do Rio de Janeiro, no melhor estilo Geisel. Lembram do

pacote de abril de 1977?
O partido que não tira o megafone da boca para criticar
os "abusos" das outras legendas, batendo repetidamente
no autoritarismo, deu um exemplo clássico de oportunis
mo e de truculência quando desafiado os interesses de

Lula e companhia,
No final, é tudo farinha do mesmo saco,

Erramos
Diferen� do que foi noticiado na edição passada, o

presidente da Comissão Antitóxico da Câmara Municipal
é o vereador Vicente Caropreso (PSDB),

Samae
De acordo com o di
cionário, água é um

líquido incolor e inodoro,
composto de hidrogênio

e oxigênio,
Mas a "água" distribuída
pelo Samae em Jaraguá

do Sul não apresenta
estas características. É
branca, como se fosse
leite desnatado, tem

cheiro forte de cloro e

não é composto somente

por hidrogênio e oxigênio,
tem mais, muito mais

compostos, sabe-se Deus
em que proporção.

Vale conferir,

De novo

O presidente regional
do PPB, Luiz Antônio

Grubba, foi reeleito para
mais um mandato de

dois anos.

A Executiva Regional
coordena o partido em

todos os municípios da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

ltopocu),

Pesquisa
Facisc (Federação das

Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catari
. na) pretende realizar

pesquisa entre os em

presários sobre os candida
tos às eleições,

O objetivo é identificar as

propostas que atendam os

anseios das bases empre
sariais do Estado,

I ADDfMaIdell
Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
.

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

É MAIS SEGURO
�
�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

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

\,'..�\)\,'..\Ü"ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Sindicato critica empresários por'
instalação de câmeras na fábrica
---------------------------------

Proprietários justificaram a medida afirmando que "não
confiam na índole das pessoas

1/

Schroeder - o Sindicato
dos Trabalhadores de Ali

mentação de Jaraguá do
Sul e região divulgou nota
criticando. os proprletórlos da
Renova Indústria de Alimen
tos por instalarem cãmeras
de vídeos nas dependências
da empresa, De acordo
com a entidade, a propri
etária Adalgiza Schadeck
afirmou que a iniciativa se

deu porque ela "não confia
na índole dos funcionários",

Na opinião do presi
dente do sindicato, Valdir
Stein, a atitude dos em

presários mostra o desres
peito para com os funci
onários, Ele sugeriu que a

empresa substitua as

câmeras por um gerente de

produção, Stein garante
que a desconfiança dos

patrões vem gerando indig
nações entre os emprega
dos, que se sentem cons

trangidos, O presidente disse

que os trabalhadores evitam
até conversar entre sí "poro
evitar mal-entendido",

O proprietário da Renova

Indústria de Ali
mentos, Edilsón
Schadeck, ad
mitiu o sistema
interno de
câmeras de
vídeo, alegan
do que o obje
tivo não é poli
ciar os funci
onários, mas

acompanhar os

trabalhos, Ele
afirmou que "já
percebeu ne7
gligência do

operador de
máquinas e to
mou as devidas
providências" ,

Sobre a su

gestão feita

pelo sindicato

para que seja
controlado um'

.". • "

gerente, Scha- 'Stem: A espIonagem e desumana

deck disse que não tem que, há cerca de 20 dies.
como pagá-lo, um colega foi demitido

Os funcionários da em- porque não queria traba

préso. que preferiram não lhor aos domingos, A con

se identificar com medo versa dele com os colegas
de represálias, contaram foi ouvida pelos patrões,

Skoda decide instalar montadora no Ceará
Jaraguá do Sul- Acabou a

novela skooo Depois de

quase dois anos de nego
ciações e de propostas dos
dois lados, a montadora de
veículos Skodo. da República
Checa, decidiu construir a uni
dade no Ceará, A infor

mação foi dada durante re

união da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Joro

guá do Sul), na noite da últi
ma segunda-feira (11),

O interesse da montadora
por Jaraguá do Sul foi demons
trado no final do governo Dur
val Vasel (PTB), em 1996, Ainda
como prefeito eleito, Geraldo

Werninghaus (PFL) iniciou as

negociações com os executi
vos da empresa, No início do

governoWerninghaus, a Secre
taria de Desenvolvimento
Econõmico entregou aos re

presentantes da Skoda o "Joro
guá em Dados", um livro con

tendo todas as informações
referentes ao Município,

De acordo com o

secretário Solon Schrouth: há
cerca de um ano a empresa
deixou de fazer contato com

e Município, "demonstrando o

desinteresse em instalar a uni
dade em Santa Catarina", Na

avaliação da classe empre
sarial, a cota do Ceará no

Orçamento da União - RS 4
bilhões - foi decisiva na esco

lha do Município onde será
instalada a unidade,

"Os RS 196 milhões de San-

ta Catarina não representam
sequer 5% do que o Ceará
tem no Orçamento da União,
Isso é fruto do trabalho dos

parlamentares que, igual aos

colegas do Nordeste, conse

guem rnols recursos para a

região", disse o empresário
Roberto Breithaupt.

t.�tbufsl1
Revistas Usadas

COMPRA·VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

�-------�----------I
'Q Os empresários de Jaraguá do Sul devem encaminhar ao prefeito Geraldo ,
, Werninghaus (PFL) ofício solicitando a ampliação dos prazos das certidões negativas ,
, de 60 dias para um ano,

' ,
, Eles alegam que as empresas que participam de licitações têm dificuldades quanto ao ,
, prazo, ,
, ,
,Q As indústrias catarinenses registraram aumento de 14,89% nas vendas em março, O ,

"

índice do Estado, no entanto, é menor que o nacional que apontou 19,14%, ,
, O resultado acumulado no trimestre é de 0,53% menor que o registrado em igual período ,do ano passado, '

L � � �

..,..

Enio Padilha Filho

Marcas pessoais
-

Podemos chamar de "Marca pessoal" de uma

pessoa as imagens que se fazem na cabeça dos
outros quando ouvem o seu nome,

As marcas pessoais são construídas em cima

daquelas coisas que nós representamos, Se uma

pessoa sempre chega atrasada poro os seus

compromissos, essa é uma marca pessoal sua, Se
nunca dá retorno de uma ligação telefônica ou

sempre acorda de mau hurnor..
Pense em Denis Rodmann (astro da NBA, liga

Norte Americana de Basquetebol), Certamente a

imagem que veio à suo cabeça não foi a de

tranqüilidade, introspecção ou silêncio, Denis
Rodmann não representa isso, Ele representa coisas
como liberdade, extroversão, rebeldia, alegria", e

ele põe essa marca pessoal em tudo o que faz,

Agora, pense em Ayrton Senna, O que ele

representa? Fórmula l? Automobilismo? Não!

Ayrton Senna representa um estilo de vida,

Representa coragem, impetuosidade, eficiência,
persevercnço.; Essas qualidades ou características

sempre foram reconhecidas, até pelas pessoas que
não gostavam dele,

E você? Quais são as suas marcas pessoais? O

que você representa? Qyal é a imagem que você
está transmitindo?

Tirando a suo famnia, seus colegas de trabalho e

da escola, as pessoas conhecem você como o quê?
Você está sempre de bom humor, de bem com a

vida, disposto a enfrentar os problemas do dia a dia
como coisas naturais, ou está sempre de cara

fechada, com alguma queixa e transformando

qualquer gravetinho em um obstáculo

intransponível?
Você termina o que começa?
Você é confiável?
Em que grande projeto pessoal você já esteve

envolvido?
Quais foram as últimas alterações relevantes no

seu Curriculum Vitae?
Qual é a atividade que, atualmente, absorve o

melhor da sua atenção, Essa atividade faz de você
uma pessoa diferente das outras?

Como você pretende ser conhecido (que
imagem quer que as pessoas tenham de você) daqui
a um ano?

O que você aprendeu de novo (e importante nos

últimos seis meses?
O que está incluído no seu Plano de Visibilidade

(particLpar de cursos, palestras, sernlnórlos:
freqüentar festas, reuniões, coquetéis: envolver-se
em atividades comunitárias: visitar pessoas:
apresentar pubílcornente o seu trobolho.i.)

Quantas pessoas novas (e interessantes) você
conheceu (estabeleceu algum tipo de contato

permanente) nos últimos seis meses?
As perguntas acima podem dar a você uma boa

idéia da imagem que você está construindo. Se a

imagem não for digna da pessoa que você quer ser,

ainda resta o caminho da exploração de outros
caminhos: a exploração e o desenvolvimento dos
seus dons e talentos: assunto para outra semana,

Caixa postal 191 - 89,251-970 - Jaraguá do Sul- Fone: (047) 973-8620
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Nereu Ramos é eleito presidente
.

�

com 60,3% dos votos validos

Adolescer
Um jovem mata toda sua família; jovens de classe média põem

fogo num índio acreditando se tratar de um mendigo; uma jovem
afoga seus filhos por acreditar serem um incômodo para seu

namorado. Esses fatos provocam repetições em cadeia; garotos
matam dois trabalhadores apenas para saberem como é que se

morre; jovens americanos cometem assassinatos na saída da

escola.
Os jovens autores dos atos de violência gratuita acima

mencionados tiveram, formalmente falando, boa educação,
situação econômica estável, nada havia neles, aparentemente, que
denunciasse alguma patologia especial e não pareciam insatisfeitos
com seu cotidiano. Eram filhos de pessoas bem situadas.

O que esses jovens estão nos dizendo?
Na pré-modernidade havia uma passagem do "jovem-não

mais-criança" ao "jovem-quase-adulto" que se dava através de
marcas que eram capazes de oferecer certo equilíbrio organizando
a turbulenta mudança corporal e sexual a qual passava o

adolescente. Essas marcas apareciam nas palavras transmitidas
de geração a geração, que colocavam o jovem púbere como

"quase-adultos", situando-os na posição de homem, mulher,
trabalhador, etc.

.

A modernidade vem desestabilizando no social essas marcas.

Já nos anos 60 e 70 a mídia falava de conflitos de gerações, as

marcas (as diferenças) começavam a afrouxar, mas ainda estavam

aí nem que fosse para se dizer contra elas.

Nos anos 90, elas não estão mais em voga, não se fala mais

nino, ao contrário, não existem mais diferenças e sim igualdades.
A globalização acaba com as fronteiras (os limites). É o fim do

camponês e da cidade, da família, dos grupos, da escrita e,

principalmente, é o fim dos códigos sociais transmitidos por

gerações e gerações, códigos que governam o corpo e a

sexualidade, fim dos valores e das crenças.
O que fica é um desamparo, um desapàrecimento daquela

referência que situa o sujeito perante o mundo, que o faz parte de
um grupo. O cuidar de um outro na nossa sociedade, fica reduzido

ao lhe satisfazer todas as necessidades.
Todas as necessidades e mais nada.
Com efeito disso, aparecem nossos adolescentes confusos do

que podem ou não; não sabem o que é a morte ou o que é a falta.

Só lhes resta perder este limite, esta lei no real, através de atos de

violência.
Não estou aqui testemunhando contra a modernidade, e sim

advertindo sobre a confusão que ela pode criar se não for "bem

conduzido".
Será que há condução possível? Será possível reeditarmos os

laços que articulam os sujeitos de uma geração a sua história;
revermos as marcas, as raízes, sublinhando as diferenças, sem

que anulemos os efeitos positivos da modernidade?

Quem sabe poderemos devolver aos adolescentes o direito de
se ter um herói, sem cair no ridículo.

Virgínia Kathia S. Gubert

Psicóloga - CRP 08/3444
Membro Associado da Ajapsy

LABORATóRIO DE
ANALISES CL1NICAS

Fone/Fax: (047) 371 - 7646

------------------------------�-�

Eleição simulada, que aconteceu no sábado (9), contou com 72 urnas e

levou 7.853 pessoas a participarem do treinamento

Jaraguá do Sul - A prefe
rência dos eleitores jara
guaenses na eleição simula
da. que aconteceu no último
sábado (9). recaiu sobre o ex

governador Nereu Ramos. Ele
recebeu 1.053 votos. 56.83%
do total, contra 693 dados ao

também ex-governador Her
cílio Luz. Foram 84 votos em

branco. 4.53%, e 23 nulos,
1,24%. Para o Senado, foi elei
to Jorge Lacerda, com 897
votos. 66' a mais que os votos
dados a Lauro Müller, numa

diferença de apenas 3,56%.
Contando somente os vo

tos válidos, Nereu Ramos foi
eleito presidente com 60,3%.
No total participaram da

eleição simulada 1.853/elei
tores,abaixo das expectativas
dos juízes das duas zonas elei
torais, que previam cerca de
2,5mil.

.

Para governador, venceu

Anita Garibaldi, com 1.011
votos. 54,56%. O outro concor

rente, o poeta Cruz e Sousa,
recebeu 740 votos, 39,94%. A

disputa mais acirrada ficou

por conta dos candidatos à
Câmara Federal. Adolpho

Fotos: Edson Junkes/CP

Treinamento: eleição simulada familiariza eleitores com a urna

Konder recebeu 708 votos, a

favorita Madre Paulina, que
em todas as outras eleições
simuladas venceu disparado,
teve 392 votos, seguida por
Tereza Cristina, com 178, Felipe
Schmidt. com 165, Jerônimo
Coelho, com 133, Victor Mei
relles, com 94, Hermann Blu
rnenou com 69. e Conselheiro
Mafra, com 25. Os votos bran
cos somaram 36, 1,94%, e os

nulos 53, 2,86%.
A disputa para a Assem

bléia Legislativa teve 12 con-

correntes, quatro deles de

Jaraguá do Sul: Valdete Pia
zero. Wolfgang Weege, Heinz
Kohlbach e Cristina MarcaTto.
Valdete Piezero recebeu 559
votos, 30,17% do total de vo

tos. Em segundo lugar ficou

Weege, que recebeu 165,
8,9%. Kohlbach ficou na sexta

posição, com 144 votos,
7,77%, e Cristina Marcatto
teve 87 votos, somando 4,69%.
Os votos nulos foram 50, 2,7%,
e os brancos 73, correspon
dendo a 3,94%.

As obras do
Centro Cultural de

Jaraguá do Sul
estão em ritmo
acelerado. A

quarta laje já está
concretada. Na

segunda-feira (11),
Iniciou-se a

concretagem do

piso da grande
platéia (o palco já
está concretado).
Ao raiar do ter
ceiro mffênio,
Jaraguá do Sul
terá um dos
melhores e mais
moderno centro

.-..,-""'-........"____. cultural do País

,,;,Pa60!Jlat conta com uma eljuipe Je

J;36io'hai6 e6pecializadn6 e eljuipamento6 Je última

cujo re6uftadn permite auxiliar no diagnó6/ico
exato para f!-Of tratamento eficaz. �'
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clnagel@netuno.com.br

A MELHOR CERVFJA DO BRASIL

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

- �- ---�--- --- --- - - - - �------�

�·�7�
Médico

Psicóloga'

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

Fone - 371-3247

Diagnóstico·
Tratamento

Prevenção em

Cardiologia

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

Rua Manoel Luiz da Silva, 139
Vila Nova - Iaraguâ 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

Laboratório Santa
Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade-
�a5tcr m:ransgIoÚa[

Prêmio de Qualidade
Empresarial e Profissional

Análises clínicas,
hormônios e microbiologia

9)r. 9lmílchar 8unkes e

UrDo Wagda 91elena lferrazza
) " LABORATÓRIO

t Jl .:' SANTA HELENA

..!'!.��
"-,r,,, �",·I. R Gm,.·.,�:

- . ..=±::::._
.'1",,< r>.Ir·�I'"

1998

Alunos do curso de Administração da Ferj, participantes do 7°
Eread (Encontro Regional de Estudantes de Administração),
em Criciúma, com o palestrante dr. Lair Ribeiro

Cf)r.. 5llcgr 9lideki CJtodrigues da oi/Da
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Sul- SC

PONTODOCE
A Confeitaria Ponto Doce (da Melânia) é a preferida na hora do
café requintado. Bolos, tortas, cucas, pastelões, pães salgados,
pães caseiros, só delícias. É impossível resistir. Fica na Rua Bernardo

Dornbusch, 406 (Baependi) e atende pelo telefone 372-2905 .
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Empório cIII Folo
. ""

,

Trocaram alianças na mão esquerda, sábado (9), na Igreja
Santa Terezinha; na praia de Cabeçudas (Itajaí), André
Roberto Seeling e Patricia Daniela Amorim da Silva. Após
o ato religioso, os convidados foram recepcionados no Ho

tel Fischer, em Balneário Camboriú

ANIVERSÁRIOS
Aniversariou no dia 11, Valni

Morgana Basani Stinghen .

Também no dia 11, Ivan Cés
Farias' recebeu parabéns.

Patrícia Marciano e Laurinda
Fagundes aniversariaram dia 1
Rudimar Bruch (Rádio Jaraguá

Jorge Candido Medeiros e

Lurdes Homburg comemorar

aniversário dia 13. Dia 14

(ontem), Tatiane Eing e Tânia
Petry foram cumprimentadas

pela idade nova. Dayana Paul
Otto troca de idade dia 21. Di

22, Fernanda Possamai
aniversaria. Marciana Laube

será cumprimentada dia 23.

gatinha Luísa Chiodini
Schmöckel vai ouvir o parabé

pra você dia 26.

Troca de idade domingo (17), Dagm�
Doubrawa Galliani (sra. Elígio Galliani

proprietários do Empório da Foto

Máquinas
Rua Araqu

FONE: (047) 37
Ja
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Casa do Imigrante Carl Weege
será instalada em Pomerode

Fotos: Edson JunkeslCP

Pomerode Está

prevista para o próximo dia

4 de julho, data do 30°

aniversário da Malwee

Malhas, a inauguração da

Casa do Imigrante Carl

Weege, em Pomerode

Fundos, na estrada que
conduz a Timbó, a cinco

quilômetros do centro da

cidade. Construída em

estilo enxaimel e dotada de

87 peças antigas de

mobiliário, a antiga moradia

de Carl Weege, bisavô dó

empresário Wander Weege,
foi reconstruída no ano

passado. O locaI funcionará

como ponto de visitação

turística, divulgando a

história da imigração alemã

naregião.
Nascido .na região da

antiga Pomerânia, em

1856, Carl Weege chegou
ao Brasil, ainda jovem,
com os pais Friedrich e

Henriette Düssing e três

irmãos. Carl permaneceu

praticamente durante toda

a vida radicado no

Município, dedicando-se
inicialmente à agricultura
e depois também ao

comércio. Além do

estabelecimento

comercial, a família

instalou também um saIão

do Parque Malwee, em unidade insere-se entre as

Jaraguá do Sul, Carlos
_

diversas iniciativas

Hoffmann, que participa da desenvolvidas pelo
execução do projeto, disse empresário Wander Weege,
queainstalaçãodaCasado diretor-presidente da

Imigrante Carl Weege, Malwee Malhas,

de bailes e um açougue na

comunidade.

O coordenador do Museu

Pioneiro: Carl Weege morou nos

últimos anos em Jaraguâ ·do Sul

resgatará não só a História

da família Weege, mas

servirá, de ummodo geral,
.

para mostrar a cultura

trazida pelos imigrantes
estabelecidos na região.
Principalmente através da

arquitetura e móveis

antigos. A iniciativa tem o

apoio da Secretaria de

Turismo de Pomerode.

incentivando as atividades

culturais, SOCIaIS e,

inclusive, de preservação
ambiental. Ele informou

que a preparação da casa,

através de diversas

melhorias feitas ainda no

ano passado, será concluída

com a execução do
ajardinamento da área, para

que o locai tenha todas as

Hoffmann destacou condições parà ª visitação
que a instalação dessa do público.
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Confira a História

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

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempofoi bem empregado.
aario de ltapocu

HÁ 8 ANOS
- Em 1990, o prefeito Ivo Konell comparecia à Acijs para dar satisfações
do atraso na elaboração e implantação de um Plano Urbano no Município
de Jaraguá do Sul, afirmando a certa altura: "O nosso Plano Diretor é
um enlatado e nos envergonha". Nomeava o secretário de Planejamento,
Osmar Günther, para assumir pessoalmente a coordenação do projeto,
com o apoio de órgãos como aUFSC, Sudema e membros da equipe do

arquiteto paisagista Jaime Lerner. O anteprojeto do futuro Plano Diretor
Urbano do Município devia estar elaborado até o início do próximo ano,

quando deverá ser entregue para apreciação da Câmara de Vereadores.
Finalizava o prefeito dizendo que: "O que existe hoje, no plano, não pode
ser aplicado", e citou o exemplo de partes "onde está limitando até a

expansão das empresas".
HÁ 6 ANOS

- Em 1992, têxteis e mecânicos tinham formação na Ferj. O secretário
Nacional de Educação Tecnológica.i Nagib Leitune Kalil, vinha a

Jaraguá do Sul, com a responsabilidade de transformar o Município
em um verdadeiro "pólo estudantil" de Santa Catarina. Presidia a

assinatura de convênio entre o Centro Federal de Educação
Tecnológica (PR), a Ferj, empresa Weg, Senai, Colégio São Luís e

Centro Educacional Evangélico - entidades e instituições diretamente
envolvidas na implantação do curso de Tecnólogo em Mecânica -

modalidade Processos Industriais, com vestibular marcado para 2 de

junho. No mesmo dia, Nagib Kalil confirmava a implantação do curso

Tecnólogo Têxtil - Modalidade €onfecção -, com objetivo claro de

assegurar capacitação profissional em um mercado com exigência
cada vez maior de qualidade e produção. Começava em Jaraguá do
Sul a quebra do academicismo do ensino.

HÁ 4 ANOS
- Ern 1994, ainda corria o eco do 60° ano de emancipação de Jaraguá
do Sul, no dia 26/3/1994, comemorado com edição especial do
CORREIO DO POVO, justificando os símbolos municipais" ...vibra um

povo querendo progresso" - É a força do Trabalho - o próprio homem

jaraguaense observando o resultado de suas obras fantásticas.
Sorriam orgulhosos daquilo que realizaram e puderam legar às futuras

gerações. Gente como Emílio Carlos Jourdan, determinado a

transformar a selva quase intransponível em uma comunidade

próspera. Jaraguá que o aborígene, habitante primitivo da região,
reconheceu como "o vale do Senhor", que de passo em passo entregou
ao desbravador, na esperança de fertilizá-la, tanto quanto possível
dividido com o índio que acabou escorraçado de sua própria terra

nativa. Hoje, aos 60 anos de autodeterminação, é a terceira força
econômica, recolhendo aos cofres US$ 750 mil só de ICMS.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, o prefeito em exercício, Alfredo Guenther, autorizava, e

daqui a alguns dias, membros da Secretaria de Planejamento visitariam

proprietários de comércio e os moradores da Rua Ângelo Schiochet,
no Centro, questionando a possibilidade de alargamento da rua. De
acordo com o secretário de Planejamento, a rua deveria ter 13 metros

de largura, o que necessitaria de asfaltamento da calçada e a retirada
de muros, além de alguns pontos, parte dos quintais das residências.
A causa do alargamento era a construção da ponte, que ligaria o

Centro ao Bairro Vila Nova, em fase final, previsto para maio.
- Fiscais-da Vigilância Sanitária apreendiam cerca de 100 quilos de
carnes bovina e suína em estabelecimentos comerciais nos bairros
de Ana Paula e Rio da Luz. Também eram retirados das prateleiras
produtos" defumados, sem rótulo e faltando o nome do responsável
técnico. A carne era recolhida por não apresentar o carimbo de

inspeção da própria Vigilância Sanitária, obrigatória.

....

REMINISCENCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (112) - APONTAMENTOS

Fala-se das agruras dos primeiros tempos
coloniais, que existem como testemunhas mudas

daquele período aos milhares, como este que
trazemos para figurar entre as vivências aqui
em Jaraguá do Sul e que por extensão abrangem
o Rio Cerro, mostrando através do testemunho
de um filho de imigrante, as vivências daquela
época.

Foi em 1979 que isso aconteceu, quando
procurávamos, num domingo, no Sul da cidade,
localizar a senhora Renilda Farias, filha do
distinto casal Reinaldo Thomaz de Assumpção,
que falava perfeitamente o alemão, e de Anne
Marie Bertha Hoeft, que era na época a

presidente do Sindicato dos Empregados na

Indústria do Vestuário de Jaraguá do Sul, e

acabamos parando em frente de unia moradia

que se identificou como sendo de Paulo
Schiochet. Apenas ele cometeu o engano pois
achava que o seu interlocutor era a pessoa do
médico doutor Waldemiro MazJrechen e

admirava-se pela presença do veterano médico

que não chamara, não obstante alguns
problemas de saúde naturais da idade. Logo,
porém, tudo se desfez, e do ocasional engano
ficou apenas um gostoso bate-papo na copa de
dona Otília, esposa de Paulo.

Por intennédio do simpático casal ficamos
sabendo de uma série de coisas que pareciam
sair do fundo do baú, de um passado que datava
de mais de 80 anos, lá pelos idos de i 899, quando
o mundo se preparava para as comemorações
da entrada do Século 20.

Paulo Schiochet estava para completar 83

anos, em agosto de 1979, e informava que
nasceu nas encostas do Rio Ada, no então

Município de Blumenau, filho de Ângelo
Schiochet, natural do Norte da Itália, e de
Genoveva Mathedi, nascida no Tirol. A esposa,
Otília Demarchi, nasceu no Rio CeJ.To e contava,

naquela época. 77 anos de idade. casava-se com

o Paulo no dia 1 de setembro de 1924, na Igreja
Santa Emília, a igrejinha da colina, em estilo gótico,
que passou a ceder o seu nome para São

Sebastião, que hoje não existe mais. Esta união

,

foi abençoada com o nascimento de dois filhos e

quatro filhas, contando-se ainda 19 netos e um

bisneto.
Conta Paulo Schiochet que seu pai fôra

aconselhado pelo agrimensor e delegado de Polícia

Ângelo Piazera para vir morar em Jaraguá, que teria
um futuro vantajoso pela posição desta no contexto

do Nordeste catarinense. Os pais Ângelo e

Genoveva e ele, Paulo, com apenas dois ou três

anos, não se lembrava bem, vieram a Jaraguá, pelo
Garibaldi, e a viagem foi a pior possível, uma

verdadeira odisséia, aventura cercada de perigo por
todos os Iados..Mas acabaram chegando na Barra
do Rio Cerro e, de lá, a mudança volumosa carregada
pelas picadas recentemente abertas, suando em

bicas e com temor de encontrar os índios botocudos
que costumavam passar por ali, por cima de cipós e

tocos de árvores, sujeito às picadas dos insetos de
todos os tipos, quando não encontravam variadas

serpentes que se assustavam com a passagem dos
desbravadores da selva, pondo-se em perigo de

vida, era embarcada em canoas e desciam pelo Rio

Jaraguá até chegarem na altura onde hoje (1979) se

situa a Fábrica de Carroçarias Homburg. Lá existia
um pequeno porto fluvial e ao seu redor os intrusos

negros (certamente descendentes daqueles que
vieram com Erru1io Carlos Jourdan, negros livres,
alforriados), que viviam em ranchinhos construídos
com o .que restava dos palmitos abatidos.

Não havia ruas na época. As poucas casas que
existiam eram alcançadas por picadas que viviam
em estado lastimável. Estivas de palmitos e pés de
tucaneiro davam passagens precárias em frente ao

local onde se situa o atual majestoso Colégio São
Luís.
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falta de cuidado para
. ,

com os nossos nos e um

problema que vem de

longe. Dizer-se que os

mesmos eram caudalosos e

1 profundos em seus leitos até
1 pode ser verdade. Mas isto

antes da ação dos colonizadores
e bem no início da colonização.
Inúmerasfotos antigas nos

� mostram os riosjá com pouca
r
� água, e seus leitos assoriados.
b Parece que o rio, no correr da
�
s história, sempre foi a maior

vítima na natureza. Tirou-se

lhe a mata ciliar que o protegia, .

deixando suas margens
desnudas. ,E o que é pior,
sempre foi o primeiro depósito
de lixo, na crença que o rio

levava tudo embora. Até

quando essa mentalidade vai

perdurar? Quando
começaremos a ser racionais e

dar o devido valor às nossas

águas? Há uma previsão
apocalíptica que, em breve, vai

faltar água potável no planeta.
O que estamos fazendo para
não sermos atingidos, com

tantas nascentes de água à

nossa disposição?

CORREIO DO POVO - 3

por Egon Iagnow

r---------------------------------�-�Estamos necessitando de fotografias da Rua Padre Pedro Francken,I
imediações da antiga rodoviária, das décadas de 1920 e 1930. Quem puder

I
I . I
L

colaborar, favor ligar para Egon (fone: 372-1300).
-----------------------------------�

P
. cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POREXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • 373-03n ·373-0297

Guaramirim - SC
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COMEMORAÇÃO JUBILAR
""

Os 50 anos do "As de Ouro" B.C.
A vida esportiva de Jaraguá

do Sul viveu dias de intensa

alegria, quando do transcurso do

cinqüentenário do "Ás de
Ouro" Boliche Clube, filiado ao

Clube Atlético Baependi.
Foi em maio de 1948, reuniu

se um grupo de sete esportistas
para, semanalmente,
encontrarem-se numa cancha
de bolão e, além das cervejas,
que naturalmente o esforço
exige, praticar com bolas de 23'
e 16', derrubar os pinos, com o

que se consegue atingir um

exercício físico de todas as

partes do corpo humano,
mantendo o corpo lépido e em

condições de suportar as

exigências da moderna
sociedade.

A foto, que ilustra esta nota

mostra o instante em que os

integrantes do "Ás de Ouro"
comemoravam no último dia 6
do corrente, o jantar de

comemoração dos 50 anos de

existência, num dos salões de
festa no Clube Atlético

Baependi, a que compareceram
o presidente do CAB e esposa,
e o diretor de Bolão e esposa.

Na manhã de hoje, 15/5/98, o

grupo viaja para as Caldas da

Imperatriz, onde permanecerão
'

por três dias, confraternizando
e realizando, como sempre
acontece, a eleição do novo

presidente do grupo, em meio de

muita alegria, que haverá de
conduzir o "Ás de Ouro" durante
o ano 51 de sua existência.

Na ocasião será lançado o 50
tomo do Relatório de Atividades

desenvolver objetivos de grupos,
selecionar líderes de grupos e

alcançar decisões de grupo
efetivas" .

Esportivas, que leva o título de
A vida da vida que a gente
leva, registrando uma

retrospectiva desses cinqüenta
anos de vida esportiva do grupo,
com o encargo do texto de nosso

diretor.

Quando da passagem do 300
ano de fundação, em 1978, o

jornalista, escritor e sociólogo,
Augusto Sylvio Prodoehl, leu o

20 tomo e se manifestou em

longas considerações, o autor do
livro O engenheiro Misael,
em que conta a história de uma

cidade chamada Jaranópolis,
ele pergunta: "O que tem a

psicologia a ver com isso? Os

princípios da psicologia dinâmica
nos dirão como formar grupos,

Efinaliza: "Sempre que posso,
sugiro aos meus acadêmicos:
convivam com os simples, os

nossos irmãos simples, nos seus

entretenimentos, fora de suas

obrigações profissionais, sociais,
econômicas; e é lá que vocês
descobrirão nos irmãos os

companheiros desta jornada que
é nossa, jíe todos nós, avida".

"Ao 'Ás de Ouro', entrego o

ás .de seus méritos de
humanidades praticadas durante
três decênios, entre riscos,
conceitos e piadas, conceitos e

risos os lendários gregos legaram
ao mundo, em sua simplicidade,
um poço de sabedoria, força e

beleza humanísticas". (E. V.S.)

Santidade e hipocrisia
Adido à coluna do general da expedição de Canudos, Eu�lides da Cunha assistia, horrorizado,

à selvageria com que um dos assessores do comandante tratava os jagunções. A sua alma de
'

civilizado confrangia-se ante aqueles espetáculos de barbaria ordenados pelo carrasco.

Uma tarde em que marchavam juntos por uma encosta, pareceu a Euclides ver sob a farda do

Torquemada o ouro de um crucifixo.
- Que é isto? - indaga surpreso.
- Jesus! - respondeu-lhe o oficial.
- Pois, olhe, - diz-lhe o escritor, revoltado com aquela hipocrisia.
E batendo no peito:
- Eu tenho aqui dentro um coração!
Alberto Rangel -, "In memoriam de Euclides da Cunha", página 17

Sexta-feira, 15 de maio de 1998

TIDORESDA
, '" -

DlVIINISTRAÇAO

Deu na primeirá página
do "New York Times"

o mais influente jornal americano, "The New York Times",
publicou em primeira página reportagem afirmando que o Brasil

paga para proteger sua moeda e os pobres ficam com o

verdadeiro custo, ou seja, o Plano Real é sustentado com o

capital estrangeiro e por isso continua vulnerável às oscilações
da economia mundial, devido, principalmente, à supervalorização
do real, estimado em 15% e uma recessão incipiente.

Segundo a reporiagem, o governo brasileiro adotou um

regime de guerra para não se tomar a próxima peça no efeito
dominó dos países asiáticos, o que acarretou a alta dos juros,
reduzindo o poder de compra da classe média baixa e

aumentando o desemprego, mostrando que realmente quem
paga os custos da sustentação da moeda são os menos

favorecidos.
O ministro da Fazenda, Pedro Malan, declarou na

reportagem que "as pessoas estão sofrendo, mas sofreriam
mais se nós não tivéssemos feito o que foi necessário para
preservar amoeda", referindo-se as 51 medidas do pacote
econômico, editadas logo após a crise financeira que abalou os

tigres asiáticos e respingou na América Latina.
Resta saber se governo e congresso continuarão fazendo

seu dever de casa, como por exemplo aprovar as medidas mais

polêmicas da reforma da previdência, a reforma administrativa
e a reforma fiscal, tão necessárias para manter a estabilização
e para o aumento do crescimento da economia, caso contrário
o sacrifício que a população brasileira foi submetida,
principalmente a classe média baixa, terá sido mais uma vez

em vão.

Fonte: "Revista IstoÉ", de 11

de fevereiro de 1998.

Elaborado.por: Rodney Dal

Bello, Claudemir Fabiano dos

Santos, Welington Loriel

Borges e Valdir Esteves,
alunos da 9a fase' de
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Dcsintcxlqiic-sc e revitalize-se. em

.
.

'5 dias em prol de uma vida saudável
Programa visa remover resíduos e aumentar a energia corporal e psíquica

o Programa de

Desintoxicação e Revitalização
- Cinco Dias em Prol de uma

Vida Saudável e Consciente -,

que será realizado de 20 a 24 de
maio próximos, tem como base

princípios genuínos e profun
dos de grandes correntes tera

pêuticas como o Yoga, a

Homeopatia, a Naturopatia.
Esta União possibilitará as

ferramentas para que este pro
grama cumpra o seu propóstico: .

Desintoxicar - remover resídu
os metabólicos que comprome
tem a saúde total - e o de
Revitalizar - aumentar o tônus
energético tanto no nível físico
quanto psíquico.

-

O programa é desenvolvi-
do no Chacarananda Ashram -

Centro de Vivências, em Campo
Alegre. Lugartranquilo, no meio
da natureza, idealizado para
aprimorar a qualidade de vida,
do qual se pode emergir reno

vando, consciente e inspirado
para seguir adiante. Um verda
deiro refúgio para restabelecer

corpo e mente.
Os interessados em maio

res informações sobre o progra
ma podem ligar para o Inti - Li
ceu da Vida, fone 372-1141.

Orientadores Experientes

O programa de

Desintoxicação e Revitalizàção
é ministrado por M. Laura
Garcia Packer e Dr. Waldemar
Rodrigues, ambos com mais de
10 anos de experiência.

Professora de Yoga há 12

anos, M. Laura Garcia Packer
tem graduação e aperfeiçoa
mento na Índia e Estados Uni
dos. Ministra cursos de Alimen
tação Natural e Vegetarianismo
desde 1984.

Dr. Waldemar Rodrigues é
formado pela Faculdade de Me
dicina da UFP. É Médico
Homeopata há 20 anos. Tam
bém exerce a Coordenação do
Curso de Pós-Graduação em

Medicina Homeopática em Con
vênio com AMHSC e AlVlHB. Ambiente foi idealizadopara aprimorara qualidade de vida

Administração do estresse é tema de palestra
O Inti-Liceu da Vida está

divulgando a palestra "Admínís
trando o Estresse", com o Prof.
Hermógenes. O evento acontece
no dia 26/05/98, às 19h30min, na .

sala de Reuniões do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indús
trias do Vestuário, à rua Fran
cisco Fischer, n? 60.

Objetivo

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

A administração do
estresse evita que o estresse, que
é uma reação sadia da vida, se

transforme em padecimentos e

em doenças das mais variadas.
Administrar o estresse é

O estresse está maltratan- uma arma que você vai ter para

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:.Pr�z�r - 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.

'assegurar uma saúde mais per
feita, desfrutar de paz e alegria
interior e estar distante do al
cance de muitas enfermidades. aulas de

YOGA
Palestra: '"Administrando o Estresse'"
Palestrante: José Hermógenes de Andrad
Data: Dia 26 de maio de 1998
Horário: 19h30min
Local: Sindicato dos Trabalhadores na

Indústrias do Vestuário - Jaraguá do Su
Inseri ões: Inti - Liceu (047)372-1141
Valor da Inseri ão: R$ 25,00 por pesso
APRESENTAÇÃO ÚNICA.
VAGAS LIMITADAS

.

ÀS segundas, terças, quartas e quintas
Rua Emilio Stein, .100 e�r Centro (Ru« do Edit/,ÍL' Can'aIJIL')

�'l-,(Õ.wv."i.�,�.p"",·�r\'I:l�\�"':"" (o;",.\.,\<W\I',' 'oItt>,,,,,.,!.,.J:;V� ·.1:.'�·"".1 •. ,,''-t.'N''· '�$:;VI)�'I;;H·"')·.I'.:.)"" • ��

Sanatura
Terapias e' Produtos Naturais

NfÁ;'"�"IV'W�"""(.tt/'W·'·-"""\'t.1Tn'A,,,,,,,,,,"(\j'�;,,\;nJi"·�>"''''·t:>MH;·."':+<"�""';""�!<"I>'/-"'»"'"

* Ervas Medicinais
* Complemento Alimentar
* lridologia
* Aparelho Magnético pI Agua

I:=one 372 - 0083
--Praça Ângelo Piazera, 37--

Jaraguó do Sul - SC

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Casa Be

ConstruçãoRua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fones: (047) 372-0972 - 372-0137
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Beatriz Sasse, responsâeel pelo visual da
Coluna Expressão, comemora mais um ano de
vida na próxima segunda-feira (18). Parabéns!

.

FESTA DO
�

MARIO
r:;jf- Para marcar a

inauguração de suas novas

instalações, na BR-280

(estrada para Corupá), ao lado
da Recreativa Breithaupt, o

Hangar 21 convoca a

juventude da região para
participar da terceira edição da

. já conhecidaFesta do Mário,
.

uma promoção caracterizada

pelo alto astral e pela presença
contagiante da galera. Entre as

atrações da noite, destaque
para a instalação de um

bungee jump (haja coragem
para saltar daquela altura) e

para apresentação da Banda

CENTERRSOM

CiJ's - DISCOS � FITAS

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

Estatura Mediana, de

Brusque, que agitou o verão

de Porto Belo, no badalado
barzinho Canoa Quebrada.

FESTIVAL
ESTUDANTIL

DAMPB
r:r- O final de semana inicia
com muita música. Alunos do

segundo grau de 14

estabelecimentos de ensino
.

participam, nesta sexta-feira

(15), a partir das 20 horas, no

Pavilhão A, do Parque Mu

nicipal de Eventos, do 20 Fes
tival Estudantil da MPB. A

. expectativa é que um grande
público compareça para

prestigiar e conhecer os novos

talentos, já que na primeira
edição do evento o sucesso foi
absoluto torcidas
animadíssimas e excelentes

interpretações. Premiação: R$
1.000,00 para o primeiro
colocado, R$ 800,00 para o

segundo e R$ 700,00 para o

terceiro. Os quarto e quinto
classificados receberão
troféus. O acompanhamento
musical estará a cargo da
Banda In Natura, de Jaraguá
do Sul. A entrada será franca.

Prestigie!

SOLIDARIEDADE'
r:I'" A direção da Boate Notre

Dame, sensibilizada com a

atual situação do Nordeste,
onde milhares de pessoas
estão passando fome e sede,
promove hoje (15)

ä

noíte, a

partir das 23 horas, aFesta da
Solidariedade. Para

participar desta noitada

beneficente, basta se dirigir
aos colégios São Luís, Divina

Providência, Abdon Batista ou

Instituto Educacional Jangada
e trocar dois quilos de

alimento não perecível pelo
ingresso. Tudo o que for
arrecadado será enviado
imediatamente para as famt1ias
carentes da referida região.
Atitude louvável em prol da
vida.

BANDA EVA
r:I'" . A organização da 1 O·
Festa Nacional do Pinhão
comunica que o show da
Banda Eva, que a princípio
seria realizado no dia lOde

junho, foi transferido para o

dia 5, sexta-feira, dia da
abertura do grande evento.

As datas de realização dos
demais shows, já divulgadas
em primeira mão neste

espaço,
.

permanecem
inalteradas.

�

'MUSICA NA

PRAÇA
\

r:I"'. O Projeto Música na

Praça, da Secretaria Munici

pal de Cultura, Esporte e

Lazer, traz para o palco da

Praça Ângelo Piazera, neste

DISQUE-LANCHE
371-5309

domingo (17), a partir das
horas, a Banda Tempesta
de Florianópolis.

WORkSHOP
r:7 A Novo Tem
Publicidade promove
sábado (16), nas dependênci

.
do Colégio Elias Moreira,
Joinville, o r Workshop
Criação Publicitárl
conduzido por Stalimir Viei
um dos publicitários m

premiados do País. O even

que tem como te

"Criatividade", é destinad
alunos e profissionais
comunicação. O paulis
Stalimir é\ conselheiro
Escola Superior de Prop
ganda e Marketing, diretor
cursos da Associaç
Brasileira das Agências
Publicidade e 10 secretá
da Associação Brasileira d

Agências de Propaganda.
foi diretor de criação da
Brasil e da DPZ. O Wor

shop terá 100 vagas e se

realizado das 9 às 17 hor
Maiores informações, pe
fone 455-2088 .

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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':Veja o que ofereoe
Ovo Corsa Sedan 1.0,
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o pequeno grande Seicento

PNEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ESCAPAMENTO

Fone 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco -' Centro.

Sobre a mesma plataforma do

Cinquecento, surge o moderno
Seicento. Um carro que já chega
ao mercado bem-aparado pela
história gloriosa de vários

antecessores, que acabam
denotando, talvez, o maior
talento da Fiat: fabricar carros

pequenos. Proveniente de um

projeto de 43 anos, o pequeno
Cinquecento que motorizou toda
a Europa durante a década de
50 - relançado em 1991 -, deixa
como herança para o novo

modelo um mercado bem
considerável de fiéis
consumidores em toda a Europa.

Com carroceria totalmente
reestilizada, muitos opcionais,
motorização inédita e até um

modelo esportivo, ii marca quer
posicioná-lo, agora, em uma

categoria um pouco superior à

que habitualmente mantinha.
Isso sem prejudicar os maiores

valores desse microcarro, que
são a praticidade em uso urbano
e motor

econômico.

Apesar de
toda essa

evolução de
conceito, o

Fiat ainda
mantém um

estilo pouco
arrojado,
lembrando
os pequenos
carros japo
neses, em

virtude da

grande área envidraçada e de
um certo abuso na quantidade
de cantos vivos da carroceria. Só

que o conforto que proporciona
aos ocupantes, o toma superior
aos seus concorrentes.

É certo que ele só acomoda

quatro pessoas, mas, com muito
mais conforto que no Ka, por
exemplo, mesmo sendo 30cm
menor que o Ford. O acesso

na versão

esportiva), estréia
na Europa
substituindo o

Cinquecento.
A fiat poderia
trazê·lo ao Brasil,

: dependendo da

.;CI�eltação dos

!hlcrocarros por

aqui

também é fácil, inclusive ao

banco traseiro, onde até os

passageiros mais altos têm

amplo espaço para as pernas, ao

contrário do Ka, onde só as

crianças viajam confor-

";-,_

o moderno 1100 Fire de 54 CY que *

os equipa - que deve vir para o
'"

g

Brasil, substituindo o atual 1.0 t'

do Palio. A velocidade máxima )\

do mini Fiat chegou alSO km/ �;
h, faz na estradá cerca de 18,5 e W

na cidade 11,6 km/I. :,: Para atender as exigências do Proconve (Programa de Controle

O câmbio é o mesmo \ti da Poluição do Ar por Veículos), a veterana Kombi, com seus

do Cinquecento, mas:: incríveis 40 anos de existência - diga-se também com

há também a opção do * pouquíssimas modificações -, ganhou agora um moderno motor

câmbio Citymatic. O: com injeção eletrônica multipoint. Com isso, ela fica mais

câmbio manual é !ii econômicaedequebrapassou de 54 cv para 57,7cv. A Kombi

mantido, mas :,� apesar da idade ainda é boa de briga, ficou em 130 lugar no

dispensa o uso da 'ii ranking de vendas no mês de fevereiro/98 (Quatro Rodas,

embreagem, que tem : edição de maio), vendendo mais que Asia Towner (945) e Kia

seu acionamento feito 'ii Besta (549). Parece pouco mas é muito, se tratando de um

automaticamente a
'ii utilitário, em um mercado cada vez mais concorrido.
�1

partir do momento que �1

a alavanca de câmbio 'ii

�%

é movida (igual ao !ii

Renault Twingo:
Easy)., !ii

Os valores na Europa :
variam entre US$ 8 mil e US$ ii;

10 mil. Quanto à viabilidade 't

de importá-lo para o Brasil, :: ,\i

a Fiat responde: "Se o :
segmento de microcarros 1\\

aquecer-se de modo evidente, :
poderemos estudar a 'ii

possibilidade de lançar um :
produto nessa faixa". % Novo motor na Kombi, antes tarde que nunca

NOVIDADES
Novo motor na velha Kombi

tavelmente.
o painel é totalmente de

plástico e oferece apenas ao

básico, como é de costume nos

carros populares.
A suspensão é independente

nas quatro rodas, e o motor no

modelo Suite, é o mesmo que
equipava seu antecessor, um 0,9
litros, com 34 cv de potência. Já
nas versões 5, SX e a esportiva, é

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Pampa 1.8 90, gas.,
por R$ 7.500,. Ou troco carro
menor valor. Tratar fone 973-
5937.R. fPo@[fdP1?@Dc:JD .

371-9822 - 973-5158

Saara verde %
Saara azul CJ7
Titan cinza CJ7
Titan azul 95

Omega CD 3.0 completo bordô 93

Omega GLS completo bordô 93
Escort cl trio elétrico azul 93
ceuoco branco 95

Blasercompleta verde %
Saara vermelha ss

Tempra Style bancos de couro, compl, azul 95

Tipo completo bordô 95
Goi Plus prata 95

Tipo completo bordô 95

Peugeot 306 XSi completo branco 94
Goll.6 branco 91

Tempra 16V completo cinza 94
Chevette vermelho 86

UnoELX4p. azul 94
Escort Hobby vermelho 94

Voyage cinza 93
Versailles azul lJ2
Versales 4 portas prata lJ2
GoI CL branco lJ2

Pampa 1.8 preta lJ2
PrêmioCSL bordô 91
Prêmio vermelho 88
Belina prata 89
Prêmio SL 4p. prata 89

Opala 6 cilindros azul 88
Chevette prata 88
CB450Tr azul 'öl

'Del ReyGL azul 'ifl
Parat i bege 86
Uno branco 85
Escort azul 84

,., GLASS-SHOP

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

Vendo Escort 88, por R$
2.600, + 9x R$ 270,. Tratar
fone 371-1953.

Vendo Del Rey GL 88/89,
ólc., azul. Tratar fone 371-

.

9421

ESpl'l'ialiJ'ada l'lII pal·a-hl'Í�.I' l·olado�.l·OIll :,:aralltia dl" l'd.uJIO.

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

Fone: (047) 975-2980
Vendo Pampa 1.8 L 92, gas.,
por R$ 6.500,. Tratar fone
372-0779.

bom estado, por R$ 4.900, ou

troco por carro menor valor.
Tratar fone 371-2111 c/
cleber.

Vendo Brasilia 79, bege,
ótimo estado, por R$ 1 mil +

R$ 2x R$ 500,. Tratar fone
973-5856.CHEVROLET

Vendo Kadett SL!E 90, gas.,
c/ rodas esportivas, por R$
7.300,. Tratar fone 975-
1929.

Vendo Brasilia 76, em ótimo
estado, por R$ 1.700,. Aceito
troca. Tratar fone 372-3049.

Vendo Monza 83/84, 4

portas, por R$ 3.500,. Tratar
fone 373-0560 c/ Carlos.

Vendo Fusca 77 1.3, bege,
por R$ 1.800,. Tratar fone
371-1401.

Vendo Monza SL 85, gas.,
prata, por R$ 4 mil. Tratar
fone 371-9421.

Vendo Kadett 89, ou troco

por moto. Tratar fone 372-
3392.

Vendo Fusca 75, bom estado
e compro Saveiro 94 ou 95 a

Vendo Chevette DL 91, gas.
Tratar fone 973-8262. Vendo Omega Suprema GLS

4.1, 95, preta, completa, c/
cd, teto e computador, por R$
22 mil. Tratar fones 371-
3394 [cornl.}, 372-3055
(res.) ou 975-3306.

LIGUE 371-1919
E ANUNCIE!

Vendo Chevette 90, gas., por
r$ 5.600,. Tratar na Radar
Auto Peças, fone 371-3365
ou 372-3880.

Compra-se Vectra 95/96.
Paga-se à vista. Tratar fone
973-5656 c/ Jaildo.

Vendo Chevette 76, gas.,
motor bom estado, pneus
serninovos , latoaria e

estofamento novos, por R$
1.800,. Tratar na rua

Joinville, 2.620 (em frente a

Arweg, após 17h30 c/
Rubens).

GIOMOTOS,
PEÇas E ACESSORIOS

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

Rua ...Jc::»inV'ilie n2 3573
Fc::»ne (047) 37 .... -9822

...JARAGUA DO SUL - SC

Vendo pick up Chevrolet 63,
gas., c/ boiadeiro, por R$
2.200,. Tratar fone 973-
3745.

prata, por R$ 5.300,. Tratar
fone 371-9421.FI AT

Vendo Uno S 88, gas.,
branco, por R$ 4.350,.
Tratar fone 973-5620 c/
Salete.

Vendo Ogg i CS 84, ou troco

por moto. Pago a diferença.
Tratar fone 372-2369

Fone (047) 372 - 2791

OLKSW AGEVendo Monza SL/E 86, em
Rua Reinoldo Rau - sala 02

Jaraguá do Sul - SC

Vendo Tipo 1.6 i.e. 94/95,
gas., cinzo. Tratar fone 371-
9421.

Vendo Uno EP 96, completo
(-arl. Aceito troca porveículo
menor valor. Tratar fone
975- 1425 c/ Arnaldo. Vendo Oggi CS 84, cinza.

Tratar fone 372-2298 c/
Marilson.Vendo Uno CS 86, bege, por

R$ 3.800,. Tratar fone 371-
9421.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
FORD

.

Vendo Prêmio CSL 89, gas.,
em ótimo estado. Tratar fone
372-0057 c/ Adair.

Vendo Elba CSL 89, ólc.,

Vendo Corcel II 85, modelo
Del Rey. Tratar fone 973-
5247. Rua Domingos R. da Nova, 483 - Fon,;,,(047) 371-350

Jarti9uá do Sul - SC ,�;;:�/'<f:í

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

fJk �#'),���1�#'),..c/.UI\C;t��w'itlIl
Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jaraõ

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



etc.
3t8 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
319 - Terreno na Rua Guilherme Schmidt - Chico de Paula - C/664,50m2 -

R$ 16.000,00
320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 -

Próx. Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00
322 - Terreno crr67m2: 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 Três Rios do Norte de esquina com 540m2 com 1 casa -

R$6.000,00
325 - Lote no Condomínio Azaléias com 721 ,57m2
326 - Chácara no Três Rios do Norte com 61 morgos, 9 lagoas, 2 casas

de madeira
327 - 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.

Classificados do CP 371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

I :

I

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 completa + 1
banheiro bwc social, 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 -

Entrada Rio da Luz
107 - Casa com ótima localização por R$ 58.000,00 no centro
108 - Casa em alvenaria no Bairro Chico de Paula - 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, numterreno de 700m2 -todo murado
e arborizado num lugar bastante privileqiado no Centro

SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE,199B

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 1.541m2 em

Schroeder.
116 - Casa em construção na Estrada Itapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada
+ 14x de R$ 130,00
117 - Casa emafvenaria na Rua Guilherme Hering

APARTAMENTOS
Estudantest Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba-PR
201 - Sobrado comI. em construção Vila Lalau - R$75.000,00 - Aceita troca

202 - Apto. Balneário Camboriú com 195m2 - tipo duplex - semi-mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00
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 3 quartos 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!!! - naBua Jorge Lacerda - Centro

Apto. 1 suíte + 2 quartos = 60X R$ 784,06
Apto. 2 quartos = 60X R$ 587,15

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

TERRENOS
301 - Terreno no alto da 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 1.537,06m', esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/l.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m2 - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 morgos, c/ 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,OO entr.+15x de R$329,00
310- Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m' - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,OO en!. +36x de
R$250,00
312 - Terreno no Loteamento Jardim Guilherme - R$ 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.
317 - Fazenda no Riq Molha c/l.300.000m' - R$320.000,00 e/casa, lagoa, gado,

"

Area 460m2, adequado para
Escola de Informática/Idiomas ou

Clínica Médica/Odontológica,
Localização privilegiada com

estacionamento.

'Rua Adélia Fischer
Fone: 371-0833

COIVIPR.A - VENDE -

AL'UG.A - .ADIVIINISTR.A

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSIÇÃO PARA ADMINISTRAR

E ZELAR SEU tMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÉNCIA JURíDICA E
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!

401 - Casa bem localizada de esquina, com estacionamento, ótimo ponto
comercial, ideal para escritório ou para clinica.
402 - Apartamento Ed. Juliana com suíte + 2 dormitórios - centro
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
406 - Quitinetes, toda murada, Rua Prefeito José Bauer - Próximo a

Faculdade. - R$ 145,00
407 - Sala comi. c/45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, centro,
408 - Sala comI. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na RuaJorge Czemiewicz
409 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Sala comercial com. 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca
412 - Aptos. com 2 dorrn. - 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
415 - Casa para ponto comercial, Rua Domingos da Nova
416 - Sala comi. com 45m2 - Centro
417 - Apartamenlo no Ed. Carvalho com suíte, 2 dorm. dependência de

empregada, com garagem, - centro.
418 - Apartamento no Edifício Imigrantes com 2 dorm., próximo aFaculdade
- 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

ITlIVlI'
Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/F=ax: (047) 372-3412 - Creci 1749-..1

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

CASAS
Ret. 1197 - Sobrado alven. cl 314,56'm2 - Rua Egídio Busarelo - Lto, Papp - Barra c/1 suíte + 3 quartos, sala jardim,
piscina, salão de festas - Permuta c/ casa menor - R$ 125.000,00.

'

Ret. 1291 - Casa alvenaria com 270m2 terreno alto com 20.000m2 - 01 suíte + 2 dorm. Bairro Amizade. - R$
90.000,00
Ret, 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$ 130.000,00
(parcela)
Ret. 1323 - Casa alv. c/90m2 - com 3 dorm. terreno com 364m2 - Rua Afonso Bartei, 28 - Vila Baependi - R$
47.000,00.

'

Ref. 1328 - Casa de alvenaria com �30m2 - Rua Henrique Marquardt, 190 - 3 dorm. + 2 bwc - R$ 60.000,00
Ret. 1330 - Casa alv. com 151m2, com 3 dorm. + 1 suíte - Terreno com 664m2 - Rua do Cemitério da Vila Lenzi
Portão Eletrônico, salão de festas, churrasqueira, e demais dep, - R$ 69.000,00
Ret. 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.

Ref. 1340 - Casa de alvenaria c/ 135,32m2 - Ilha da Figueira - 2 dormitórios + 2 suítes - terreno c/637m2 - R$
43.000,00
Ret. 1341 - Casa de alvenaria c/198m2 - Jardim São Luis - 1 suíte + 2 dormitórios - R$ 90.000,00
Ref. 3015 - Ao lado do Clube dos Viajantes com iluminação pública, luz, água corrente, 9 lagoas, 2 casas de
madeira - R$ 130.000,00 (negociável) com 152.000m2.

TERRENOS
Räf. 2132 - Terreno c/ 605,00m2 - Lot. Versalhes - Amizade - R$19.000,OO (parcela)
Ret. 2149 - Terreno c/318m2 - Lot. São Cristóvão - Amizade - com rancho pronto +fundamento e planta aprovada,
luz e água instalado - R$ 11.000,00 (quitado)
Ret. 2161 - Terreno com 1.575m2 - Ilha da Figueira, localização aprovada para Posto de Gasolina - R$ 120.000,00
Ref. 2168 - Terreno com 766m2 - Rua Julius Verch, 264 - Czerniewicz - R$ 15.000,00

APARTAMENTOS
Ref. 4076 - Ed. São Rafael, com 2 dormitórios, sacada com churrasqueira, garagem, (novo), Rua Antonio Carlos
Ferreira, Centro, R$ 48.000,00 (parcela)
Ret. 4079 - Ed. Itália c/240,00m2 - cobertura, 1 suíte + 2 dorm., móveis imbutidos, dep. empregada, sacada ampla,
hidro, piso Portinari, acabamento padrão classe A - centro - R$ 145.000,00 (60% entrada e sido parcelado).
Ret. 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 LTDA.
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TERRENOcom

19.065,15m2
(podendo ser

dividido em partes
menores), com 46m
de frente para rua

Roberto Ziemann.
,

Otimo para
indústria, loteamento
ou mine chácara.

Preço: R$ 80.000,00
(super negociável)

INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104

Jaraguá do Sul - SC

••••••••••••••••••••••DIVERSOS
i

CRECI N' 1589 J

�
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Igreja 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 (40x125) 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, tríturador, roçadeira, galinheiro, pulverizador, .

água natural, 3lagoas, árvores frutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6km •
da Barra - R$ 55.000,00

•9 - Terrenó com 1.938m2 (25,5x76) - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 70.000,00
10 - Terreno com 140.480m2 Ribeirão 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

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

celular Ericsson 338 cl bina,
tecla acrílica. Valor R$ 350,00,
semi-novo. Tratar com Léia
371-3344 ou Vanderlei 973-
9641.

Senhor se oferece para
trabalhar de pedreiro com 10
anos de experiência. Tratar
Rua Maria Umbelina da Silva,
n° 187, Vila Lenzi ou pelo
telefone 371-7553 deixar
recados.

Maria pelo fone 372-3363.

Vende-se ou troca-se casa,

próximo a Igreja São Judas
Tadeu e troca-se sobrado na

praia por chácara ou imóvel
comercial. Contato 372-
0665

Barra Sul
ImóveisCompramos carro acima do

ano 90 para revenda. Tratar

435-1723 ou 964-7663 com

Acásio.

FONE: (047) 372-2734Vende-se ou troca-se

filmadora Sony. Contato com Vende-se aparelho telefônico TERRENOS

COMPR�
VENDE.,�LUG�.rolla

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J Fone/Fax: 372-0114 Ai372,:,0003

LOCAÇÃO
ced. 601 - Casa alv. com 2 quartos, R. Exp. Cabo Harry Hadlich - R$ 400,00
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com suite, 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, suite, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planischeck - R$ 1.200,00
Cód. 630 - Apto. com 2 quartos, garagem, Ed. Honduras - Rua Guilherme Weege - ao lado Centro Médico - R$ 300,00
Cód. 631 - Apto. com 1 quarto, garagem, fundos Weg II - R$ 230,00
Cód. 635 - Quitinete no Ed. Marquardt - entre R$ 160,00 e R$ 210,00 conforme tamanho do qultinete.
Cód. 637 - Apto. c/ 2 quartos,Ed. Papp - Barra do Rio Cerro (ao lado Posto Km 7) - R$ 280,00
Cód. 639 - Apto. c/ suíte + 2 quartos - Rua Reinaldo Rau - R$ 800,00
Cód. 641 - Apto. com 2 quartos - Ed. Jaraguá - 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 incluidos
Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinaldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comi. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 - Sala comI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00
Cód. 673 - Sala comI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala comI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 695 - Galpão c/ 1 000m2 c/ 2 pisos - R. Henrique Geffert. R$ 2.000,00

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, Rua 25 Julho - Vila Nova, - R$ 60.000,00

LC>CA..ÇA..C>
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 cl 72,00m2 Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00
4 - Sala comercial com 36m2, 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 em alvenaria com 110m2 Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00
9 - Apartamento com 2 quartos, gáragem, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 300,00
10 - Apto com 2 quartos, demais dep. , Rua Pastor Albert Schneider, 759 fundos - R$ 170,00
11 - Casa de alvenaria 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

Schnelder - 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 mapeira com 2 quartos - Rua Abramo Pradi - R$ 150,00
18 - Casa de madeira com 3 quartos - Rua Abramo Pradi - R$ 200,00
19-Casadealvenariacom3quartosedemaisdep., toda murada, Ilhada Figueira - R$2oo,00
20 - Casa de alvenaria com 2 quartos e demais dep. Rio da Luz - R$ 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
S hneíd R$

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, suite com closed, 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
Cód. 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.
Cód. 300 - Casa de alvenaria com 4 quartos, 2 bwc, garagem, após Posto Marcolla. - Rua João Wiest. - R$ 27.000,00 e assumirfinaciamento.
Cód. 367 - Terreno com 656,60m2 - Rua José Krause - Vila 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 Angeloni) - R$ 30.000,00 + financiamento
Cód. 266 - Apto. central com 3 quartos, garagem - R$ 53.000,00
cee. 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.
.'

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
I
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Troca-se uma mini chácara
na Rua Águas Claras na Ilha
da Figueira, com terreno de

945m2 e casa de alvenaria de
135m2, cancha de bocha,
mesas concretadas e

palmiteiros, no valor de R$
36.000,00 por casa de menor

valor e pede R$ 4.000,00
volta. Tratar na Ferj com

Pedrinho na parte da manhã
até 11 horas. Aceita-se carro

no negócio.

Casa em Massaranduba mista
no centro, 90 metros

quadrados, terreno 530m2,
toda murada, ótima

localização. R$ 18.000,00.
Contatos 371-8246.

Troca-se casa em Jaraguá
Esquerdo. Rua Henrique
Bortolini, 256 por uma casa

na área central. Tratar 372-
3589.

Alugo galpão com 750m2

próximo ao Schopping Club,
falar com Marise. Tratar 371-
3394.

Vende-se ou troca-se casa,

próximo a Igreja São Judas e

troca-se sobrado na praia por
chácara ou imóvel comercial.
Contatos 372-0665.

Vende-se casa mista de 8x12
na Vila Lalau. Troco por
outra ou terreno. 973-5112.

"

Vende-se ponto comercial na

Marechal, no Shopping Falt,
172m2, 32m2, aceita carro e

terreno no negócio. Tratar
372-1070.

Vende-se terreno próximo
.

Praia do Granit, Loteamento

ltajuba por R$ 3.900,00 a

combinar. Tratar 371-0269
com Jorge Wicharal.

Vende-se casa de alvenaria
semi-acabada por R$
7.000,00. Tratar 372-3710.

Vende-se terreno no

loteamento Rasá 14x33 cl

muro, asfalto, próx. Malwee
Malhas por R$ 13.700,00
aceita carro ou terreno menor

valor na Praia de Enseada.
Tratar 973-5620.

Vende-se casa em Três Rios
do Norte de 120m2, com laje,
aceito carro no negócio por
R$ 20.000,00 com Luiz
Carlos. Tratar 975-2946.

Vende-se lote em ltajuba por
R$ 2.000,00. Tratar 975-2782
com Marco Após 18 horas.

Vende-se casa na Ilha da

Figueira de alvenaria de
87m2, terreno de 560m2 por
R$ 30.000,00. Tratar 371-
5709.

Vende-se terreno 360m2 +

área da marinha 420m2, total
780m2 preço à combinar -

aceito carro em troca. Tratar

448-1374 (Barra do Sul).

Troca-se casa de alvenaria
toda murada na Estrada
Nova por outra em

Guaramirim ou Ilha da

Figueira. Tratar Rua José

Picolli, n° 172 com Osni
Fernandes.

Vende-se 2 casas - J 08m2
mista e 38m2 madeira, terreno

450m2 na estrada do CTG, n°
270 com Sr. Osni por R$
17.000,00 aceito proposta.

Vende-se casa de alvenaria,
terreno 26xJ8 n a Rua

Henrique Bernardo, lateral

129, bairro Avaí em

Gu arami r im, p roxtmo

mercado Martini por R$
/l.000,00. Tratar no local
com Arnilda.

Vende-se terrreno 15x30 na

Corticeira por R$ 3.500;00
ao lado do mercado. Tratar
372-5555 aceita moto no

negócio com Vilmar.

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

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

{047 )987 -5588
Rua: João Januário Ayroso,675

Jguá Esquerdo -�araguá do Sul

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762·J

VENDE:
CASAS ALVENARIA
Ref. 025 - 2 quartos + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 24.000,00

.
Ref. 028 - 3 quartos + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 32.000,00
Ref. 057 - I suíte + 2 quartos + dep. Lot. Champagnat - R$ 60.000,00
Ref. 059 - 3 quartos + dep. São Luís - R$ 23.000,00
Ref. 060 - 2 quartos + dep. Barra - R$ 20.000,00
Ref', 072 - 3 quartos + dep. Ilha da Figueira - R$ 39.500,00
Ref. 080 - 2 quartos + dep. Jaraguä Esquerdo - R$ 16.000,00 + fino

Ref. 046 - 3 quartos + dep. Vila Nova - R$ 53.000,00 + fino
Ref. 058 - 3 quartos + dep. Rio MolhalVila Maba - R$ 53.000,00
Ref. 065 - 3 quartos + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 12.000,00 + fino
Ref. 073 - 3 quartos + dep. Amizade - R$ 20.000,00
TERRENOS
Ref. 130 - com 382m2 Vila Nova - R$ 16.000,00
Ref. 134 - com 350m2 Amizade - R$ 5.500,00
Ref. 127 - com 420m2 Vila Nova - R$ 16.000,00
Ref. 063 - com 1.834m2·Rua Epitácio Pessoa/Centro
Ref. 102 - com 2.900m2 Rua João Planinscheck - R$ 42.000,00
Ref. 103 - com 336m2 Vila Nova - R$ 19.500,00
Ref. 113 - com 600m2 Ilha da Figueira - R$ 7.500,00
Ref. 121 - com 765m2 Vila Nova - R$ 25.000,00
Ref. 110 - com 392m2 Jaraguá Esquerdo - R$ 16.000,00
Ref. 101 - com 546m2 Ilha da Figueira - R$ 8.500,00
Ref. 081 - com 733m2 Barra Lot. Marquardt - R$ 8.000,00
Ref. 071 - com 2.500,00m2 Rua Bertha Weege/Barra R$ 40.000,00
Ref. 133 - com 390m2 Barra - R$ 9.500,00
Ref. 135 - com 630m2 Jaraguá Esquerdo - R$ 9.000,00

Valorize Seu I móvel

372-3090

NSEN

Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone

Larlmóveis VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOSAv. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
- Casa de alvenaria c/ 70n1..2 n.o Lcxtearnenro Vzcenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/ .l46n1..2 ria. Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria c/ .1 OOn1..2 - 3 quartos -+- dependências ern. Três Rios do Norte
- Sala corneroial térrea c/77,5n1..2 rua Rua Reinoldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno n.a Rua Carlos Ferreira c/54Q1J"l2
- Terreno riet Rua Francisco de Paula c/65Ón1..2
- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira c/397n1..2
- Terreno ria. Rua PastorAlberto Schneider c/3080n1..2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados rt.o Lot. Vzcenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara errt Nereu Ran1..os,88 rriorgos c/casa de rnczdeira; água e luz
- Çhácara errt Três Rios do Norte c/23 rncrrgos, 2 casas, água e luz
., Chácara ern. Ribeirão Cavalo c/8 rn.orgo.s, água e luz
- .1 Chacara rto Rio Molha COn1.. 30.000n1..2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no C'cmciorrurco Azaléia COn1.. 750n1..2 entrada + financian1..ento
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DIVERSOS.
Vende-se 300,00 - negociável

372-0049.
celular

completo Gradiente por
R$ 350,00. 975-J694.

Vende-se freezer de 530
litros por R$ 700,00 e

Vende-se esteira embaladeira nova por
mecânica nova R$ R$ 300,00. Tratar 371-

� ft PROCASA Fone: 372-0605
�III.IIMOBiLIARIA
u

...------v END A------.
CASA ALV. I PRÓX. COL. ALBERTO BAUER

Ref 113 - Casa alvo cl 170m2 - terreno cl 432m2 - Rua Adolfo A. A: Ziemann
- R$ 58.000,00
CASA ALV. I JGUÁ ESQUERDO
Ref. 110 - Casa alvo 2 dorms, cl 70m2 - Terreno cl 256,48m2 - Rua Luiz G.

Ayroso - R$ 21.000,00
TERRENO I PRÓX. MARISOL

Ref 209 - Terreno cl 1026 - Vila Lalau - R$ 50.000,00
TERRENO I VILA LENZI

Ref. 213 - Terreno cl 420m2, (l5x28) - Rua Francisco Piermann - Próx. Mat.
Constr. Piermann - R$ 14.000,00
APARTAMENTO I CENTRO

Re! 304 - Ed. Carvalho, I suíte + 2 dorm. demais dep. área de 180m2, garagem,
salão de festas, localizado na Rua Exp. Gumercindo da Silva próx. CEF. -

Ótimo preço.
APARTAMENTO CZERNIEWICZ

Ref 301 - Apto. cl 3 dormslsuíte (+ -) 110m2 - Rua Roberto Ziemann - R$
44.000,00. Próximo a Canarinho

Rua: Barão do Rio Branco, 296
(em frente a Baterias Sanson)

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

6810.

Vende-se aparelho de
som 3xl, Polivox stéreo

system, Trivox 300, com I

2 caixas de som por R$
120,00 à vista por R$
120,00 à vista. Tratar
1234.

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, nQ 1429 - Centro -

Fone: 372-1034

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

Vende-se aparelho de
CD para carro Pionner
e 2 auto-falantes
Pionner. Tratar 372-
3227 com Reginaldo.

Vende-se TV 14" com

controle por R$ 100,00
+ 7 vezes de R$ 49,35.
Tratar 371-2435.

Vende-se academia

973-5405

VALORR$
250,00
400,00
480,00
300,00
25Ó,00
180,00
180,00
220,00
30000

completa, aceita carro

n a troca por R$
8.500,00. Tratar 379-
1207 com Joana ..

. ,...,

VENDA DE CASAS � LOCAÇAO�TWO----E-ND--E-RE--Ç-O--------B-A-I-RR--O--�A-RE--A----N-o---V-A-L-O-R--R�$--1 CASAS
________________________________�Q�U_ART__ O_S �. ii TWO ENDEREÇO

.

BAIRRO N° QUARTOSALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,OOm2 01 1400000 w

., !1 MIS R. José NarIoch, 1741 ANAPAULA 03

��: :: :�::o�:;e, 2485 �T::����. l8��:;2 � ��:::� I �� :: �:r�,��OWSkj, 275 ������ �; (1 suíte)
ALV. R. Carlos May, 327 BAEPENDI 72,00m2 02 32.000,00 Ir ALV. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 GMIRIM 03

ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35 VILA NOVA 144,OOm2 02 70.000,00 II MAO. R. Pref. José Bauer, 315 VL. RAU 03

ALV R C d R· 1 90 .CENTRO 400,OOm2• 02 suíte 9500000 iI MAO. R. Carlos Schulz, 159- FDS CZERNlEWICZ 02
. . onra o lege, .,

fi MAO. R. João Planischeck, 618 N. BRASÍLIA 03
ALY. R. Euzébio Dapoy, 125 VILA NOVA 400,OOm2 05 ehur pise 10000000 ""

C 02
. . .,

I MIX. R. Roberto Ziemann, s/n� CZERNIEWI Z_
ALY. R. José Emmendoerfer, 1309 N. BRASÍLIA 300,OOm2 04 suíte 190.000,00 � MIX. R. Tarcisio de Oliveira Motta 04

I----------����----------�
!1 ENDEREÇO
I R. Bernardo Dornbusch, 701 apto. 01

� R. Mal. Deodoro da Fonseca, 88 apto.21
j� R. Preso Epitácio Pessoa, 11 1 apto. 31
%
íú R. Leopoldo Mahke, 85 apto. 202 CENTRO

!� R. Vitor Rosemberg s/n° apto. 02 VL. LENZI

VENDA DE TERRENOS I R.BarãodoRioBranco,760aptoI01 CENTRO

I-- �----_-------------I Av. Getúlio Va as, 303/202 CENTRO

rE_ND__ E_RE__ �O B_A_IRRO Á_RE__

A V_A_L_O_R__ I�END�E=RE�Ç�O----------B-A�IRR�@�J---SA-L-A-S----�ARE==�A---------=VA�L�O=R��R. 28 de Agosto GUARAMIRIM 1.633,50m2 70.000,00 I R. Epitácio Pessoa, 651 CENTRO 460,00
R.620 ITAPOCUZINHO 499,86m2 15.000,00 ID R. Rio de Janeiro, 88 CZERNlEWICZ 30,00m2 250,00
R. Alb. Klitzke, 1874 VILA RAU 420,OOm2 10.600,00 I R. Angelo Schiochet, 3:1 CENTRO 45,00m2 335,00
R. Leopoldo Mancke CENTRO 516,00m2 65.000,00 h R. Leopoldo Meyer, s/n A. VERDE 104,OOm2 450,00
R. Otto Meyer VL. LENZI 333,5Om2 18800 00

I

11 R. João J. Ayroso, 1189 JARAGUÁ ESQUERDO 60,00m2 250,00
.,

N Av. Getúlio Vargas, 49 CENTRO 74,00m2 300,00R. W&lter Marquardt VL. NOVA 800,00m2 43.000,00 M R. Clemente Barrato, 45 CENTRO 80,00m2 560,00

BARRA R. C. 145,OOm2
VILA LENZI 78.00m2

C. PAULA 102,OOm2
Y. RAU 102,OOm2
V. RAU 80,00m2
BAEPENDI 150,OOm2

03

03

03

03

03

03

ALY. R. Paulo Hafemann, 170

MAO. R. Adão Noroschny, 674

MAO. R. Dr. Agnaldo 1. Sza, 169

MIS. R. Alberto Klitzke, 167

MIS. R. Alberto Klitzke, 25

SOBRo R. Fritz Bartei, s/n°

70.000,00

21.200,00
18.000,00
21.500,00
20.000,00
80.000,00

BAIRRO
VL.LALAU
CENTRO
CENTRO

N° QUARTOS
03
02 (suíte)
03 (1 suíte)
03
03

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

03 (1 suite)
03
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINI5TH

Imóvel Aream> tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Pre o R$ Informa ões Gerais
Sobrado 260 3 I 2 Baependi R. Bernardo Dornbusch,1678 150.000 Excelente ponto para clínica
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562mz - negocia
Casa Alven. 152 2 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa 'de menor valor
Casa Alven. 115 3 Champaghat R. Irmão Magno, s/no 65.000 Aceita apartamento e carro

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

Casa Alven. 60 2 Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 85 3 Vila Rau Rua Carla Orasse lote 79 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 40 andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - 10 andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida

Apto. pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade _ 10 andar 15.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Pronto 150 3 I Centro Ed. Ana Paola - 30 andar 65.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado ein 36 parcelas

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14.5 x 2'5.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer ,10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 603 15.0 x 40.2 Versalhes Rua 679 - Versalhes II 21.000 Parcelado
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$313,00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote ComI. 514 20,0 x 25,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Lot. Urbano Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Pröx. 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 Pröx. 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 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 Pröx. 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 Residenciai Behling 11.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta Luzia Residencial-Geraniurn 8.000 sem e!1trada - R$ 230,00 p! mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% en trada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial. Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24,x
Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

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

VOCÊ QUER 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
CRECIOO1770-J

JARAGUÁ DO SUL - SC

churrasqueira, área aberta no local - 190,50 e a térrea - salas
comercial com 105,OOm2 e garagem - R$ 90.000,00 - nego
- Casa de alv. na Rua Manoel L. da Silva - Vila Nova - com 1

suíte, 2 qtos, sala, copa, coz., lavanderia, 2 bwc, 2 garagens, toda

murada, com 196,50m2 - R$ 90.000,00 - aceita casa em São

Francisco, carro, terreno, etc.
- Casa de alv. i pisos na Rua João Planinscheck - Nova Brasília,
10 piso - 1 suíte, 2 qtos, sala, copa, coz., lavanderia; bwc e o 2°

piso - 1 suíte, 2 qtos.sala, copa, cOZ., bwc, lavanderia, 2 garagens
e nos fundos 1 galpão de 106,00ni2, terreno com 589,00ni2 - R$
140.000,00 - aceita carro, terreno, casa, chácara até R$ 20.000,00

APTOS.
- Apto. na Rua Arnaldo M. Douat, pröx, Americanas, com 3 qtos, demais

dependências, com churrasqueira coletiva, cancha para volei, playground,
fica cortina, ar condicionado - Residencial Parque Amazonas (Joinville)
R$ 25.000,00 + 12 anos R$ 540,00 ou troca por apto. em Jaraguá.
- Apto. no Edif. Reitz - Vila Lenzi - com 3 qtos, 2 salas, sacada, bwc,
lavabo, cozinha, lavanderia - RS> 45.000,00 - nego garagem para 2 carros.

- Apto. no Edif. Maguilú, com 87,44m2, 2 qtos., sala, copa, coz., lavanderia,
dependência com bwc, bwc social, fica ar cond. + as cortinas - R$ 44.000,00
aceita terreno até R$ 15.000,00
- Apto. Edif. Cristiane Monique, com 144,00m2, 2 qtos, bwc, sala de jantar
e estar, coz., área de serviço, dependência empregada, garagem - R$
48.000,00 - aceita casa em Guaramirim ou Jaraguá.
- Apto. no Edif. Carvalho, com 165,00in2, 1 suíte com hidromassagem e

sacada, armário embutido, 2 qtos., sala de televisão, cozinha embutida,
cofre, salão de festas, dispensa, garagem, todos os m6veis da Elite - R$
100.000,00 - aceita carro e moto.

TERRENOS
- Terreno na Rua Guilherme Boer - Schroeder - com 15/33,33m -

501,6Om2 - R$ 4.000,00 entro + 27 parcelas de 1 salário e meio.
- Terreno pr6x. Salão Amizade, com 15125 - 375,00m2 - R$
7.500,00 - nego
- Terreno no Lot. Rodrigues - Vila Rau, com 15/30 - 450,00ni2 -

R$ 8.000,00 - nego
- Terreno no lot. Haineck II - Ilha da Figueira, com 321,91 m2 - R$
8.500,00 - nego

'

- Terreno no lot. Haineck - Ilha da Figueira com 13/16 - 208,00ni2
- R$ 13.000,00 - nego
- 0310tes no Lot. Renascência, defronte a Rua Pref. José A. Bauer,
sendo 2 de esquiha, com - l° 19,5/25 - R$ 25.000,OOde esquina-
2° 15/25 - R$ 15.000,00 - nego 3° 15/30 - 450,00 - R$ 20.000,00
de esquina.
- Terreno pr6x. Posto Marcolla, com 479,86m2 - R$ 20.000,00
nego
- 02 terrenos lat. 25 de Julho - Vila Nova - com 352,5Qm2 e o 2°
com 355,00m2 - R$ 25.000,00 - nego
- Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 376,OOm2 - R$
29.000,00 - nego

CASAS
- Casa no Loteamento Miranda, nova, barbada - R$ 15.000,00 - negociável.
- CaSa semi-acabada na Francisco Winter, Jaraguá Esquerdo, com 1 qto,
sala, bwc, lavanderia, garagem, terreno com 375,00m2 - R$ 18.000,00-
nego aceita carro,
- Casa madeira na Rua Francisco de Paula, com 3 qtos, 2 salas, copa, coz,

bwc, lavanderia, dispensa, garagem, ter. 15x30 450,00ni2 - R$ 23.000,00
- aceita carro de menor valor.

'

- Casa de alv. na Rua Jacob Gesser, pr6x. CoI. Alberto Bauer, com 2 qtos,
sala, coz., lavanderia, garagem - R$ 45.000,00 - negociável
- Casa de alv. pr6ximo ao Breithaupt (Barra), com 3 qtos + 2 qtos, 2 salas,
coz., garagem, murada, terreno com 20x20 400,00m2 - R$ 48.000,00 -

nego aceita im6vel em Jguá, preferência Vila Lenzi.
- Casa de alvo na Rua João Franzner, de esquina com i piSOS, sendo o

superíor, com 1 suíte, 2 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavanderia, qtos,

- Casa defronte Weg 1,.700m2 - R$ 40.000,00 - 3 qtos, sala, coz., lavanderia,
garagem, bwc.

IMOBILIARIA LEIER LTDA.
COMPRA - VENDE- ALUGA - ADMINISTRA

ALUGA
- Casa alv. cl 2 dorms .. sala. coz., bwc, lav.. garagem. sito na Rua Eleonora Satter
Pradi, 330 - ·R$ 330,00
- Casa mista c/ 2 dorms .. sala, cozinha. bwc, lavanderia, situado na Rua João

Planinscheck - ·R$ 150.00
- Casa mista cl 3 donns., sala, cozinha. banheiro. lavanderia. garagem. próx. Clube
Beira Rio - ·R$ 300,00
- Casa alv, c/2 dorms .. sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Rua João Franzer -

·R$ 330.00
- Apto. com 3 donns, sala. COZ,. bwc, lav.. garagem. situado na Rua Eleonora Pradi.
125 - ·R$ 450.00

- Apto. com 3 donns .. sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Rua Venancio Silvai

próx. Weg I - ·R$ 400.00
- Apto, central cl suíte + 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, garagem. Rua Leopoldo
Manhke. 85 - ·R$ 500.00

'

- Apto. cl suíte + 2 dorms .. sala. coz, mobiliada. bwc, lav.. garagem, Rua Waldemiro

Mazureehen - ·R$ 370.00
- Apto, cl suíte + 2 dorms., sala, cozinha, bwc, lav.. garagem, + dep, empregada- Ed.
Carvalho - ·R$ 1.100.00
- Apto. cl suíte + 2 donns .. sala. cozinha. bwc, lav, garagem. + dep, empregada - Ed.

Carvalho - ·R$ 770.00
- Apto, c/2 dorms, sala. cozinha. bwc, lavanderia. garagem. central. Ed. Itália - ·R$

330,00
'

LOTES FINANCIADOS
Com área de 416m'. l.5km após a Malwee - Entrada a partir de

R$ 1.600.00 + 48 pagamentos a

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

Casa de alvenaria semi-aova cl llS,OOm1, contendo 3 dorms., sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem, murada, situada no bairro Ilha da Figueira.• RS

40.000,00
Casa com 3 dorms. sito na Rua Otto Kuchenbecker (lateral Exp. Antonio, Carlos

Ferreira), terreno de esquina com 555,OOm1• -RS 27.0(K),� K
Reinoldo Rau, 144 - Fone: 371-9165

APARTAMENTOS

'1
APTO. com 166ml, garagem. móveis imbutidos. duas sacadas hidromassagem - Edifício

I
Carvalho. - R$ 100,000,00

. CASAS

CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Duro Verde - ACeita-se Cana de Crédito· R$

32,000.00 ,

CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Manins - Lote n0043 (22x R$ 155.nO)
+ R$ 22,000.00

'

CASA DE ALV. com 350m' Rua ceí. Procópio Gomes de Oliveira - R$ 180,000.00

I
CASA DE ALV. com 98m2 com casa de

madeir,a
com 88�2 - Rua Goiás - Vila Lenzi

-I
R$ 60.000.00 '

CASA MISTA com 100m'· Rua Francisco Hruscka - São Luis - R$ 21.000.00
CASA DE ALV. com com 180m' - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasflia . R$

80,000.00
CASA MISTA com 65m' Loteamento Duro Verde - LOTE N° 86 (26x de R$ 195.00)
+ R$ 12,000.00

_

CASA DE ALV. com 140m2 Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - RS 9

mil) + R$ 23.000.00

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

Ié acidentado - R$ 60.000.00
TERRENO

TE�RENO de esquina com 960m2 - Edificado com casa de alvenaria + 90m2 Rua João

J. Ayroso - R$ 110.000.00
TERRENO. com 1 ,540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - r$ t 00.000.00
TERRENO com 5.184m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho - RS 90,000.00
TERRENO. com 560m' - tote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41x R$ 335.00)
+ RS 7.000.00

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

I
- R$ 17,000.00 '

'

TERRENO. com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60,000.00
TERRENO. comTERRENO com 323m' - Lote t42 - Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de RS 188.00) - RS3,000.00
TERRENO com 600m' na rua Irmão Geraldino - próximo Galpão Saúde, = RS 25,000.00
TERRENO. com r ,000m' na Rua loinville - Vila Lalau - RS 350.000.00
TERRENO. com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) - RS

19,000.00

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

RSI
,10,000.00
TERRENO. com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - RS 10,000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Aamboyat (entrada e saldo em 50x) - R$ 30.000.00
TERRENO. com 651m' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - RS 12.000.00
TERRENO com 426m2 - Lote n� 2 - Loteamento Camposampíejo (assumir 37 par. de
RS 314.00) - RS 7.000.00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x de RS

.

160.00 + RS 5.600.00

I
Terreno no

Loteame"nto
Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de RS 180.00

I
+ saldo de RS 3,500.00
Terreno Lote n° 176 do Loteamento Ouro Verde assumir saldo de 40x de RS 170.00 + 7.500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II - RS 8.000.00
Lote n° 115 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 44 pare. de RS 180.00) - RS 2,500.00
Lote n° 034 do Loteaniento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180.00) - RS 3.500.00
Lote n° 098 - Loteamento Uodoro Rodrigues (assumir Fmanciamento) .. RS 11.000.00
TelTenode 14.000.oocomcasamista de 12Om'- Vda Nova RS 45.000.00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Oração dos aflitos
Aflita se viu a virgem Maria aos pés da

cruz. Aflita me vejo. Valei-me minha mãe

de Jesus. Confio em Deus com todas as

minhas forças, por isso peço que ilumine

meus caminhos. Conceda-me a graça que
tanto desejo. Faça o pedido e mande

publicar no 3° dia. Observe o que
acontecerá no 4° dia.

Agradece A.A.R.

Oração dos aflitos
Aflita se viu a virgem Maria aos pés da
cruz. Aflita me vejo. Valei-me minha mãe

de Jesus. Confio em Deus com todas as

minhas forças, por isso peço que ilumine
meus caminhos. Conceda-me a graça que
tanto desejo. Faça o pedido e mande

publicar no 3° dia. Observe o que
acontecerá no 4° dia.

Agradece M.P.R.

LEIER VENDE:
Terreno com 500,00m2 situado no Loteamento

Champagnat, Rua Jacob Gesser de esquina - R$
25.000,00 creci 1462-1 - Fone 371-9165

LEIER VENDE:
Terreno cl 358,50m2, sito na Rua José Emrnendorfer,
próximo do centro - R$ 17.000,00 creci 1462-J - Fone
371-9165

LEIER VENDE:
Casa alv. cl 120,oom2, com 3 dorms, sala, COZ., bwc,
lavanderia, garagem, murada, sito na Rua João Wiest

Jr., 1889 - ao lado Recreativa Breithaupt - Água Verde
- R$ 27.00Q,00 + 18 anos de R$ 280,00 mensais creci
1462-J - Fone 371-9165

LEIER VENDE: ('- .

Terreno cl 355,46m2 situado na Rua Arduino Pradi,
Jguá Esquerdo - R$ 15.000,00 creci I 462-J - Fone
371-9165.

Moça se oferece para trabalhar mensalista e

diarista. Tratar na Rua José Emmendöerfer, n°·
1090

Vende-se máquina Yashica FXD profissional
com lente zoom. Tratar 975-7502 após as 20 /

horas.

Vende-se balcão frigorífico com 280 metros

com vidro em cima e na frente, barbada, valor
a combinar. Tratar 975-7502 após as 20 horas

Vende-se um binóculo de alto alcance, semi
novo. Tratar 975-7502 após as 20 horas.

LEMBRANÇAS
, PARA FESTAS

EMGERAL?

Ligue 372-2675 ou

973-9515'efale com'

Marlise ou Neide.

Casamentos, comunhão,
batizados, etc.

Os melhores preços
da região. �
Confira! �p

II

CREC11873.J

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus - Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 cl 397,80m2, cl 3 suítes e demals 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 c! 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, plsclna
. 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$ 1.544,20) 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 condomínio de 2,040
Cub's (R$ 863,06) - Término previsto em 22 meses.

\

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto 702 com suíte + 2 dorrn, e demais dep. - Entrada de R$ 17.976,18 + assumir parcela de condomínio de 2,480 cub's (R$ 1.049,21)
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos, com preços a partir de entrada R$ 7.179,60 e parcelas a partir de R$
448,73.

CASA�APARTAMENTOS
- Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 60.000,00
- Apto. cl 2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo '- R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, c/11 0,00m2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa - R$ 22.000,00
- aceita-se carro no negócio.
- Casa cl 120m2, c/3 quartos 2 bánheiros e demais dependências - Rua Olívia Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléia
-R$60.000,00.
- Casa cl 120,00m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dep. R. Adão Noroschny, esquina cl Otto Mayer - Vila Lenzi - R$ 48.000,00. ,

- Sobrado em alv. com 180,00m2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Arfhur 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 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas
de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo

•

- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Ràu - 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

,

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

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Salier Pradi (centro)
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão lndustrial cl 660m2 - Rua João Január!o Ayroso - Jaraquá Esquerdo
- Casa madeira cl 04 quartos e demais dep. - R. Miguel Salai - próximo Verdureira Raquel
- Casa em alvenaria cl 4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa

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

MB - Representações e
II

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

.

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

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

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

Bairro Champagnat. I

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

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

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

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

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no

Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50_000,00 - aceita carro.

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

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

* OPERADOR DE EXAUSTORES DE

PLÁSTICOS;

I * CROMOANALISTA;

* TORNEI'RO MECÂNICO;
* TÉCNICO EM PLÁSTICOS;

* TECELÃO DE MALHAS;
* REPRESENTANTE DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO; * MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE

MÁQUINAS;
,* ANALISTA DE CRÉDITO;

* CALDEIREIRO.
* SOLDADOR MIG;

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

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

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371 -4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade,

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-e131
89270-000 - Guaramir.im - SC

M
HUMANA
uuaaOllIA EM 11M

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
l

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

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

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

Poro atender de forma global e concatenada a nossos

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

HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

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

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.657 de 08-05-1998
EMERSON BORTOLINI E KELLY CRISTIANE BRANDENBURG

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Verdi Francisco Lenzi, 138, nesta cidade, filho de Marinho
Bortolini e Amolda Borinelli Bortolini.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Jorge Lacerda, 247, nesta cidade, filha de RolfBrandenburg
e Úrsula Steinlein Brandenburg.

'

EDITAL N° 21.658 de 08-05-1998
ANDERSON ROSÁ E DÉBORA ELOAH CAVALHEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Arthur Ropelato, 583, Santa Luzia, nesta

cidade, filho de Afonso Rosá e Irene Wehrmeister Rosá.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Curitiba, Paraná,
domiciliada e residente na Rua Arthur Ropelato, 583, Santa Luzia, nesta

cidade, filha de Edemar José Cavalheiro e Ana Maria Cavalheiro.

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

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

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que o mesmo se acham neste

ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem
.

I

pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto
ao apresentar declaração de resposta por escrito.

ESP. DP. 334-A - VENCIMENTO 13/06/97 - VALOR: R$ 1.505,12'
ESP. DP. 334-B - VENCIMENTO 28/06/97- VALOR: R$ 1.505,12
ESP. DP. 334-C - VENCIMENTO 13/07/97 - VALOR: R$ 1.505,11

DEVEDOR: S R ZONTA E CIA LTDA.
DCTO: CGCIMF. 00.111.945/0001-49
CREDOR: ITELMEK IMP. EXP: E REPRES. MÁQUINAS LTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civile Decreto Lei nr. 7.661/45-
Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

. JD/Jaraguá do Sul, 13 de maio de 1998

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

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

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

para protesto os Títulos contra:

Agroface Com. e Repres. de Prod. Agríc. Ltda., Rua Fiscal Verdi F. Lenzi, 125 -

Nesta;
Ana MariaJufaceski Correia FI, Rua João Planinscheck, 1698 - Nesta;
Afonso José da Cunha, Rua Antonio Machado, s/n° - Nesta;
Borrachas Robor Ltda., Rua Preso Epitacio Pessoa, 1376 - Nesta;
Borroz Ind. e Com. Ltda., Rua João Planinscheck, 938 - Nesta;
By House Ind. Com. de Artef. de Madeira, Rua Procópio G. de Oliveira, 1269 -

Nesta;
,

Confecções Loni Mar Ltda., Rua Walter Marquardt, 1938 - Nesta;
Cláudia Ronsani Borges, Rua 254, ao lado n° 33 - Nesta;
Comercial470 Ltda., Rua Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial470 Ltda., Rua Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial 470 Ltda., Rua Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Cozinhas Berlim Ltda., Rua Athanasio Rosa, 1475 - Nesta;

\

Comercial 470 Ltda., Rua Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Dimagril Distr. Maq. Agr. Ltda., Rod. BR-280, Km 56 - Guaramirim - SC;
Dalcelis Samuel Têxtil Ind. Vest. Ltda., BR-280, Km 51, n° 7788 - Guaramirim - SC;
Daniele do Vale Soares, Rua Paulo Papp, 96 - Nesta;
Embalagens 2000 Ltda, Rua Rodolfo Puttcher, 435 - Nesta;
E. R. Artemasol Ltda., Rua Ano Bom, s/n° - Corupá - SC;
Estampicor Ind. Com. Malhas Ltda., Rua Antonio PedÍ'i, s/n°, lote 21 - Nesta;
Edson dos Santos, Rua João Pessoa, 1, bairro João Pessoa - Nesta;
Everaldo Karner, Rua Águas Claras, 571, Figueira - Nesta;
Fermino Batista dos Santos, Rua Levino Krauz, 49 - Nesta;
Filmaq Com. Repres. Bals. Maqs. L., Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda., Rua CeI. Proc. Gomes, 297 - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda., Rua CeI. Proc. Gomes, 297 - Nesta;
Grabner Adriano Ltda., BR-280, n° 5249 534, Km 60 - Nesta;

.

Helio Schmidt, Rua Bernardo Dornbusch, 100 I - Nesta;
Huang Che Tsai, Rua Adão Noroschny, 172 - Nesta;
Ind. de Madeiras Chiodini Ltda., Rua João J. Ayroso, 1846 - Nesta;
J. L. Com. Comp. Eletrônicos Ltda., Rua José Alves, s/n° - Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas, BR-280, Km 80, s/n° - Nesta;
J. T. Calçados Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 601 - Nesta;
José Roberto Adriano, BR-280, Km 60, n° 5249, S. 34 - Nesta;
Kafan-Tex Têxtil Ltda-ME, Estrada Silvado, s/n° - Schroeder - SC;
Lourdes Tripadalli ME, Rua José Narloch, s/n°, lote 201 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Loni Manske Gielow, Rua Walter Marquardt, 1876 - Nesta;
Lucia Helena Soares, Rua Felipe Schrnidt, 79 - Nesta;
Luiz Anton Oliveira Rações ME, Rua Venâncio da Silva Porto, 8755 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda., Rua Rio Cerro 2 - Nesta;
Moises Marim, Rua Walter Marquardt, 1060, caixa postal 1111, Rio Molha - Nesta;
Mercado Açougue Roleni, Rua Domingos A. Garcia - Nesta;
Mercado Tapris Ltda-ME, Mercado R., BR-280, na 2a entrada de Nereu - Nesta;
Merentina Nunes da Silva, Rua Erich Aben, 85, Vila Lenzi - Nesta;
Nelson Batista, Rua José Patt - Nesta;
Orildes da Silva Bastos, Rua E, n° 5 - Nesta;
Pontos e Fios Criações Ind. Com., Rod. BR-28Q, KIh 59, s/n° - Guaramirim - SC;

. Portal Jaraguá Neg. Imob. Tur. Lt., Rua Joinville, 5249 - Nesta;
Premold Agha Ltda., Rua 907, s/n° - Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Art. P., Rua 387, n° 64 - Nesta;
Roque José Webers, Rua Walter Marquardt, 2222, apto 32 - Nesta;
Roque José Webers, Rua Walter Marquardt, 2222, apto 32 - Nesta;
Resivale Combustível Catarinense, Est. Schroeder I, s/n° - Nesta;
Rubens Aparecido de Lima Souza, Rua Roberto Ziernann, 6439 - Nesta;
S & S Computer Rep. Bist. Ltda., Rua João Marcatto, 40 - Nesta;
Sérgio Ricardo Martins de Freitas, Rua José Menegotti, 69, apto. 5 - Nesta;
Solnei Cassio Bin, Rua Conrado Riegel, 58 - Nesta;

, Sonia Maria da Silva Bueno, Rua Domingos da Rosa, s/n° - Nesta;
Tl Presentes Ltda., Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 599 - Nesta;
Veneccia Malhas/ José Carlos Vicenti, Rua 535, sinD - Nesta;
Supermercado Kiten, Rua Jorge Czerniewicz - Nesta.

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

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

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

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

JD/Jaraguá do Sul, 6 de maio de 1998.
I1ton Hoffmann

Tabelião Designado
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COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
, .

_

o/J!PJ ®� ��!PJm�lLO�I©)(J

CASA DO AUTOMÓVEL
.. 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

gaso ina. Tratar one 973-
9385. (próx. loss].

Vendo Parati 84, gas., por R$'
3.500,. Tratar [one 973-
8487.

Vendo Fusca 78i cl motor,
caixa e pneus novos,

documentação em dia, por
R$ 1.900,. Tratar fone 371-
5475 cl Marcos. Vendo Voyage 92, por R$

7.500,. Tratar 372-1949 ou

979-0992Vendo Gol 81, azul escuro,

gas., bom estado. Tratar na

rua Antonio C. Ferreira, 22,
sala 11, esq. cl Mal. Deodoro

Vendo Poinfer 96, ou troco

por chácara cl nascente de

r--------------------�

I
I
I
I
•

.AUTO MÓVEIS

Rua Reinoldo Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

IVeículo Ano Cor Combo
IDel Rey GL 88/89 azul álcool

ITipo 1.6 i.e. 94/95 cinza gasolina
[Fusca 1600 94/94 prata gasolina
IMonza SL 85/85 prata gasolina
ILogus CLi 96/96 verde gasolina
[Gol Roling Stones 95/95 preto gasolina
[Passat Special 86/86 CInza álcool

IPampa L 93/93 branca álcool

I o

Mãe só tem uma. Melhores preços também.
I Confira aqui!
L �

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

água. Tratar fone 975-2195.

Vendo Santana 85, 2.0,
completo, ou troco por carro

menorvalor(Unogas.). Tratar
fone 371-6121 .

Fone: 372-1307

Vendo Gol Roll i ng Stones 95,
preto, lindo. Tratar fone 371-
9421.

MOTOS

Vendo ou troco CBX Strada
96, por carro ou moto. Tratar
em Três R. do Norte, lot. Sto.
Antonio, rua D, nº 256, cl
Lair.

Vendo duas motos Honda CG
87, por R$ 1.200, cada.
Tratar fone 973-9445 após
meio-dia.

Vendo Honda Titan 98, por
R$ 1 mil + prestações. Tratar
fóne 973-3931 .

Vendo CB-450 87, por R$
2.500,. Tratar fone 372-
2870.

Fone (047) 372 - 1029

Rua OlMo Domingos Brugnago, 642 - Wu NJ)va

SILENCAR
�NTOS

. ..
AMORTECEDORES

Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá 'do Sul - SC

19 aná�. em ltiraguá

ESCAPAMENTOS _ AMORTECEDORES _

PASTILHAS DE FREIOS

Compramos carro acima de
90 pi revenda. Tratar fones
435- 1723 ou 964-7663 cl
Acássio.

Vendo Fimadora Sony
ou troco por televisor.
Tratar 372-3363 cl

Maria.

•
•
•
•
•

: anunciar a

• COMPRA,
: VENDA, ou

• TROCA
•

•

• do seu veículo:
·371-1919!
: Classificados

: de Veículos do

• CORREIO DO POVO

Anote na sua

agenda o

telefone para

Vendo título do Clube
Atlético Baependi.
Trafar fone 975-

2574.

RADAR
A
U
T
O
p
E

ç
A 372.2112
S 371.3365

.�
.., ,�

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

o III
.. ._

.....

!�
o

e:.'é
I�

«I
� C

:I o
. ,_

IC�
ou;

3!L1J
,o QI

.-0
.• ,g1Ct:
Ia
IC.

.1 televisor colorido "14" cl controle remoto
'.1 brinde surpresa

.

PlantãcR4 It
DE AUTO PEÇAS

975-2142

Regata Moto
$tf.a� d/()/v':h1J

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

371·2999
C-100 CG Titan

R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-125
R$ 113,50 R$ 95,49
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Popular sem jeito
de popular

Primeiro foi a Parati,
depois foi a vez do Corsa
Sedan ganhar um motor
1000. Com um preço
competitivo, o novo

Corsa tem uma grande
vantagem sobre seus

concorrentes modelo
hatch: o seu proveitoso
porta-malas com 390

litros de capacidade
(sem contar com o banco

rebatível). É claro que a

Parati 1000 16V tem um

porta-malas ainda maior,
com 437litros, mas em

contrapartida, 'lá se vão

R$ 2.400, a mais, na

versão básica duas

portas da Perua

Volkswagen.
O Corsa Sedan chega

ao mercado custando
cerca de R$ 14.790, na

versão Super, a mais.
luxuosa e que traz uma

série de opcionais. Com

ar, direção, rodas, etc.,
ele pode chegar aos R$
20.680, inviável pára
uma versão 1000.

A GM guarda ainda,
para breve, um trunfo:
criar uma versão Wind

para o sedã, que poderá
ficar uns 10% mais
barato.

Esse Corsa, fica

portanto com uma

privilegiada posição no

mercado dos 1000. Seu
acabamento interno é
semelhante ao da versão'

Corsa Super, mas peca

Alguns costumes emitos qlf:el�1Jam
prejudicar v4tia.�Re 1

- Passar diagoI1àb:l1.�nt
exageradamente um lado,dil§PêP ...

indesejada torção da ç.í1r��çe.ria;(�·ç�f .}

as duas rodas da frente !:l,Q Wesmo .. tetp.p6
- Estacionar encostandó �"roda na

..�;�lçà
deformação no pneu, .....comprometend
balanceamento ..e sua durabilidad
- O costume de ';datDutttá':·���l
desligar o carro é prejpp.i

•

excesso de coml::msJiv;e
contaminação do cêtél�fl�S1
não queimados.

Av. Getúlio Vargas, 712 - 371-0747

por seu espaço no banco
de trás.

O consumo na cidade
ficou em 11,9, contra 17,6
km/l na estrada.

Só não espere muito

desempenho de Um

carro com 935 kg (sem ar

e direção hidráulica),

equipado com motor

1000.
A velocidade final até

que é de impressionar:
155 km/h, mas é nas

retomadas que ele não

foge à regra dos 1000. Ele
leva eternos 31s5 de 80 a

120 km/h (ern S"

marcha).Maslembre-se
que não se pode só

esperar vantagens de
carro barato.

Ainda assim, ele

agrada, com vantagens
maiores que os

problemas, vale a pena
apostar nesse Corsa.

Despedida em
. dose dupla na GM:

. Omega e Kadett devem deixar a

linha de produção ainda este ano, em

setembro. O Kadett, lançado no Brasil
em 1989, e recentemente remodelado,
deverá ser substituído pelo novo

Astra, recém-lançado na Europa. O

Omega, lançado em 1993, segue as

linhas do Commodore, sedã que é
fabricado pela Holden, na Austrália.
O motor, 3'.8 V6, segundo a fábrica,
deve chegar à velocidade máxima de
255 km/h, gerando 233 cv de

potência. Em relação a equipamentos
'

e tecnologia, não deverá ficar atrás
dos importados.

.

Novidades Honda Cl
II
SIA Moto Honda da Amazônia está lançando no mercado

a C100 Biz, substituta da C100 Dream. O novo modelo é
mais versátil e fácil de dirigir. Conta com câmbio

semiautomático, e faz cerca de 70 km/L Entre as

novidades, a C100 Biz oferece um compartimento-para
guardar o capacete ou levar compras, etc. (como se fosse
um 'mini

porta
malas'), e

ainda um

descanso
lateral

(opcional).
Opreço

tambémé
bom:

R$ 2.199,.

PBOlVlOçAo IM:PEBDÍVIDL II

Agora você deixa seu carro em dia, com

toda a linha de amortecedores, pneus e

Fi
Ja

rodas esportivas
ematé 6 X ou com

entrada somente em 60 dias!

Fone: 372-1799

...
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erton Schünemann e um seleto grupo de amigos curtindo um agradável
asseio pelo", Rio Grande do Sul. Da esquerda, Emerson e Herton

(sentados) e Heitor, Júnior e Judite

DANÇA
r:r A Companhia Nacional
de Danças da Rússia faz a

sua única apresentação em

anta Catarina, na terça-
eira, dia 19, a partir das 21

oras, no Teatro Carlos.

Domes, em Blumenau.

ngressos para o belo

spetáculo estão sendo

vendidos antecipadamente
por R$ 20,00.

FOTOGRAFIA

Fornecedores de famosas
marcas de todo o universo de

produtos fotográficos e

profissionais consagrados do
setor apresentaram novidades
muito interessantes aos

participantes. A introdução
no mercado das propagadas
máquinas digitais foi um dos
temas mais discutidos
durante o evento.

r:lr O amigo Renaldo·

Junkes, da Arte Click

Filmagens e Fotografias,
participou esta semana, em

Curitibä, do Congresso
Internacional de Fotografia.

E,., �'N'f"N'1J
r:::I- 'As bandas Nenhum de Nós e Raimundos são as duas atrações
previstas para subirem ao palco da Boate Notre Dame, no mês de junho.

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

C!!:!9_3_5.!:_59o._:e preferir, z:s: fax: 371:2919�!!2-336��s:_Uid�dOS_deste co/�ista:.J

-8
-

. Rua Marina �
Frutuoso, 180

FoneIFax: 372·3306 �
aDiJalaguá cio Sul • sc :c

Cl

CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

ESQUISITICES DO·ESQUISITINHO
Prince, ou melhor, o Artista, quer dizer, Símbolo, enfim, do

que você quiser chamá-lo, inventou mais uma. Seu novo álbum,
Crystal Ball (em bom português, Bola de Cristal), mais um

CD triplo, só será fabricado se 100 mil fãs ligarem para o

número 800-NEW-FUNK (calma aí, apressadinho, é nos

Estados Unidos). O dinheiro arrecadado com cada ligação - o

custo não foi divulgado - será empregado na fabricação do

pacote. É, mas quem quiser levar o produto para casa não vai
ter moleza. Ele estará à venda, e por tempo limitadíssimo,
apenas na cadeia de lojas Best Buy, do estado de Minnesota. E

aí, vai encarar a trabalheira? (Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Special Reserve (Vol.2), Backstreet Boys
(Backstreet's Back), Ritmo das Pistas (Vol.3) e Máquina Total
10. Principallançamento: Rivage (coletânea de sucessos da

Rivage Danceteria),

NI VB R
I J Matheus Wesehenfelder (15/5), Vivian K.

Emmendoerfer (16/5), Nathália Menon Gardini

(16/5), Ana Paola Silveira (18/5),
Beatriz Sasse (18/5), Dayanne F. Pereira (18/5),
Joice Francener (18/5) e Lucimara Russi (21/5).

•••• - C, I l'1 E JV\ Ja\ ••••
I JOINVILLE I
I G.N.e. Cine Mueller 1: 7 Anos no Tibet. I
I Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45. I
I G.N. e. Cine Mueller 2: Mr. Magoo. I
I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. I
• G.N.e. Cine Mueller 3: O Homem da Máscara de Ferro. I
I Horários: 14h30, 17h15. I
I Titanic. Horários: 20h30. I
IBLUMENAU I
I Cine Neumarkt 1: Titanic. I
I Horários: 14h, 17h30, 21h. I
I G.N. e. Cine Neumarkt 2: 7 Anos no Tibet. I
I Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h40. I
I G.N.e. eine Neumarkt 3: O Homem da Máscara de Ferro. I
I Horários: .13h30, 16h15, 18h45, 21h15. I

. I G.N:C_. Cine Neumarkt 4: Mr. Magoo. I
I

Horanos: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
I

I
G.N.e. Cine Neumarkt 5: Justiça Vermelha.
Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45. I

I G.N.C. Cine Neumarkt 6: Jackie Brown. I
I Horários: 14h30, 17h30, 21h. I
I - Programação válida para o período de 15 a 21/5. I
•....-.-....._.......•

'.

CWIZARD
li. o 10M AS)

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!

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

Semana de maio
Esta semana de maio é especial,

pois temos duas datas importantes:
o Dia das Mães, no domingo que

passou, e a Abolição da
Escravatura no dia 13 de maio.

A Abolição da Escravatura

representou um grande ganho para
a humanidade, pois foi um

reconhecimento de que,
realmente, todas as pessoas são

iguais. A escravidão é um sistema
de exclusão em que se afirma que
seres humanos não são seres

humanos, mas sim objetos de

exploração.
E, quando excluímos seres

humanos, estamos nos voltando

contra o mandamento de Jesus, que
nos ordenou amar ao próximo como

a nós mesmos. Ele não especificou
a qual próximo devemos amar. Por

isto, amar ao próximo significa amar

a todos os seres humanos.
Vivemos numa sociedade

globalizada, onde o mundo cada
vez está menor. E, desde a

descoberta do DNA, descobriu-se

que todos os seres humanos,
independentemente da cor de sua

pele tem o mesmo código
genético. Quer dizer:

biologicamente, somos todos

iguais.

Isto é uma realidade dramática,
pois denuncia todo o nosso cinismo
e sadismo, e nos faz refletir sobre
nosso comportamento social e

sobre nossos preconceitos.
Somos pecadores, e aqui também
se revela O nosso pecado: quando
diferenciamos entre seres humanos
a quem Deus criou iguais, nos

colocamos contra a vontade do
. Criador.

Como podemos afirmar que
somos uma sociedade justa e

evoluída, quando há seres

humanos que são excluídos do
direito de uma vida digna? Quando
excluímos negros, idosos,
deficientes e pobres, estaJ?1os
excluindo o próprio Deus, que,
desde o Egito, colocou-se entre

eles. A semana da abolição da
escravidão quer sinalizar a luta
incessante da humanidade por uma

vida mais -digna. É na luta pelos
direitos dos marginalizados, e na

preservação da memória destas
lutas que denunciamos o pecado
do ser humano e afirmamos que
Deus é o Senhor da vida. Somos
convidados a refletir sobre nossa

condição social e sobre nosso

pecado. Não estamos sozinhos no

mundo. Precisamos uns dos
�'

outros para viver. E, como Igreja,
'a. Palavra de Deus nos desafia a

sermos luz do mundo, pequenos
sinais do amor de Deus. Isto

significa preservar a sua criação e

procurar buscar melhores

condições de vida para todos os

seres humanos. É isto que

queremos dizer com o tema deste
ano em nossa Igreja: Aqui você
tem lugar. Este tema quer nos.
desafiar a abrirmos as portas de
nossa Igreja para todas as pessoas,
e deixarmos o Espírito Santo
transformar nossas mentes para
aceitarmos o diferente. A
sociedade não deve estar

fundamentada no lucro e na força
de trabalho, mas sim na luta por
amor, paz e justiça, que são valores

do Espírito Santo. Isto é sempre
difícil, pois muitas vezes requer
sacrifícios, os quais nem sempre são

bem-vindos. Mas, o que queremos
como Igreja? Como cristãos? Por

que muitas vezes somos acomo

dados e abandonamos pessoas à sua

própria sorte? O que podemos fazer

para que haja mais compreensão
entre seres humanos filhos de -

Deus? São estas questões sobre
as quais precisamos refletir como

Igreja. Quando abrimos as portas
de nossos templos, queremos que
todos sejam bem-vindos, pois aqui
todos têm o seu lugar.

Marta Moura Streppel

SOCIAIS

Bodas de Prata de Reintraut - Rudi Lepinsky
Garibaldi/Jaraguá do Sul

- Os filhos Nelson, Nilson,
Nilsa e Nanci, sob a

inspiração do pensamento" o

casamento é a associação de
todos os sentimentos e de
todos os pensamentos",
convidam parentes e amigos

. para a bênção de seus pais
Reintraut e Rudi Lepinski,
que será celebrada no dia de
amanhã (16), às 18 horas, na

Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil
- Barra do Rio Cerro.

Após a cerimônia, haverá

recepção na Sociedade
Recreativa eDesportiva 25 de

Julho, Garibaldi.
O CORREIO DO POVO

cumprimenta o distinto casal
e filhos por esse

acontecimento, desejando
muitas felicidades.

DIA DAS MÃES

A familia de Enulio da Silva Júnior

A família de Emílio da Silva Júnior almoçando no Restaurante Itajara,
comemorativo ao Dia das Mães

([entro {te ([uUura J\Iem& ö

e

Waraguá {to �uI
BOLETIM INFORMATIVO

Conforme já publicado, ratificamos que, desde o jantar de 28 de agosto
de 1997, diversas pessoas consideram-se automaticamente associadas. No

entanto, isso não corresponde à realidade.
Para associar-se ao nosso centro, o(a) interessado(a), independente de

sua presença no mencionado jantar e conseqüente assinatura no Livro de

Presença, precisa preencher a ficha de inscrição. Somente então estará

legitimada sua associação.
Para usufruir das vantagens oferecidas (preços diferenciados nas

promoções, biblioteca, sala de jogos, canto, intercâmbio, etc.), como é de

praxe em qualquer associação, venha visitar nosso centro, solicite maiores

informações e associe-se. Todos serão 'bem-vindos. Prazerosamente

gostaríamos de integrá-Io(a) em nosso quadro associativo.

BAILE - Os preparativos para o 1° Baile do Centro de Cultura Alemã encontram-se

plenamente em andamento. O evento acontecerá em 29 de maio próximo (sexta-feira), com

início às 22 horas, na Arweg. O baile será animado pela conhecida e renomada Banda Bavária,

Certamente sua presença será de. suma importância para coroar de pleno êxito este nosso 1°

baile. Contamos com você e desde já antecipamos nosso sincero agradecimento.
RIFA - A venda de bilhetes da nossa rifa está igualmente em andamento.

1 ° prêmio: lima viagem à Alemanha com acompanhante, incluindo transporte
e hotel com café da manhã por dez dias (Tour Alemanha Romântica); Se o

seu sonho é conhecer a Alemanha ou reencontrar alguns amigos, que tal

realizá-lo? Participe desta possibilidade e adquira seu bilhete. Seu sonho

poderá, quem sabe, tornar-se realidade.

Deutscher Humor: "Herr Ober, mein Teller ist ja ganz feught", beschwert sich eIn Gast

im vornehmen Drei-Sterne-Hotel. "Sei still", zischt ihn seine Frau an, "das ist doch die Suppe!"
Para contatos, informações, aquisições de ingressos para o baile e de

bilhetes da rifa, favor dirigir-se à Sede Social, na Rua Cei. Procópio Gomes

de Oliveira, 638 (ao lado da Pizzaria Canert), de segunda à sexta-feiras, das

9 horas às .ilh30 e 14 às' 20 horas, e aos sábados, das 8 às 11 horas, ou pelos
telefones 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon) e 372-3992 (Merli/Germano).

Francisco Bertoldi
"Como disse, fui morar em Rio Ada, como professor particular, todo material

era bilíngüe, metade italiano e outra em português, pagopelos pais. Eu tinha

aprendido com o colono Vergilio Campestrini, que dava doutrina duas vezes por
semana, às segundas e sextas-feiras. Depois escola noturna, duas vezes por semana,

um ano e pouco, só em italiano. Deu pra aprender muito.

Lembro dos meus alunos Lorenzi, Pedrelli e Cattoni, durante seis anos.

Entre 1920/21, vim pro Ribeirão Cavalo, antiga Retorcida, atual Nereu Ramos,
como lavrador de arroz irrigado, com Valentim Tissi, Adolfo Menel e Manoel

Menegazzi, era técnico em arrozeiras feitas à custa de enxada, pá e carrinho
de mão. Eram meus vizinhos João Felippi, frente com Wintrich e do lado

com Francisco Gretter. Lá fui inspetor de Quarteirão e Feitos de escolha de

tabaco, nas safras de Alberto Klug e Sílvio Campestrini, em Rio dos Cedros,
e Albino Zanghelini, aqui em Nereu Ramos. A escolha das folhas de tabaco

era muito importante, pois, o produto depois de enfardado, seguia a São

Francisco do Sul e embarcados para comerciantes do ramo da Europa. E se a

qualidade não era boa, além do prejuízo, havia o risco de perder bons

compradores do produto".
Por falar em fumo e em cachimbadas que ele deve ter tido ainda o hábito na

passagem de seu centenário, cortando escolhido fumo em corda ao qual se

adicionava aromas que deixavam o ambiente "cheiroso", ele mesmo contou um

caso que se passou com seu pai: "Papai não consentia que fumasse na frente dele.

Um dia, depois do almoço, fui dar uma cachimbada no cafezal. Lá me encontrou
pitando. Me deu um tapa que o pito caiu longe. Só muito tempo depois, com

saudade do pito, fui encontrá-lo de novo". Voltaremos. Até a próxima.

Do maternal ao Terceirão,
.

etlucaçiio.com

responsabilidade.

·0··.·.
.
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A ESQUINA, DA: ECONOMIA

•
•

•

•

•

•

•

5/5/98 _ Alison Ismael Glatz

6/5/98 _ Luidzi Postai

7/5/98 _ Letícia Damasceno Fabiano

7/5/98 _ Renan Hermann

7/5/98 _ Beatriz Nunes de Souza Moreira

8/5/98 _ Thayse Corrêa

8/5/98 _ Camila Karine Lunardi Petrobelli

8/5/98 _ Deyse Lislei Priebe

8/5/98 _ Valmor Boshammer

8/5/98 _ Thais Mafra Bonomini

9/5/98 _ Victor André Kochella

9/5/98 _ Jean Carlos Sen

: 9/5/98 _ Jesyel Pereira Corrêa ç� __.>t;J! ...:;."::
.........................� ......-e;; ••••

MOaCl/l .A�to�tio
�

CLINICA
·'"FAm'lL

pediatra
crm 4645

372 _ 3670
--- Rua Dr. Waldemiro MazurecheiJ, 50 • sala 15· /I1ra á do Sul . SC -_
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o aniversário de Relinde Mahnke Marschall

Em 19/4/98
aconteceu o

aniversário da sra.

Relinde Mahnke

Marschall, e que
contoucoma

presença de toda a

familia.Aofinal
da tarde, emfrente
à casa paterna,foi
feita a foto,
mostrandoa

aniversariante, a

mãeOlga
Henschel Mahnke,
e Brunhilde
Mahnke
Schmöckel

írcl.11o.

Ita.lia.r1C>
de Jaraguá do Sul

A EDUCAÇÃO COMPLETA

&'6

População italiana decresceu
,

.

A Itália enfrenta um sério

problema populacional. Não

por causa do crescimento

descontrolado, mas porque
estagnou e está decrescendo.

Numericamente, o total da

população italiana só aumentou

por força dos imigrantes que
entraram na Itália.

A relação entre nascimentos
vivos e mortes, favorece as

últimas. Nos últimos quinze
anos, havia uma situação de

empate técnico, mas em 1993
e 1994 o crescimento foi

negativo em, respectivamente,

.'

-0,1 e -0,4. Em 94 nasceram

9,2 pessoas pormil habitantes

enquanto morreram 9,6 por
mil

cidadãos italianos estão

espalhados pelo mundo, com

um um total de 58.509.526
descendentes. A maior parte

'.

desses italianos vive em países
da própriaEuropa. Alemanha

------------'

vem em primeiro com

591.438, Suíça em segundo
com 459.183 e a França em

terceiro com
. 470.628

cidadãos italianos.

Cerca de 4.922.864

AUTOMÓVEl �' INÍCIO ÀS 19:00 hs

Novos e Usados - Fone 371 - 8287 Fone: 371 - 5742
Rua Antônío Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

INVERNO COM

,!E,MPO BOM,
.�f::�j E NA FERJ

.' �,""

$ÂTl1f.Jllu� ..

-----,�.
Malhas em Rolo, '

Meia Malha. �
Serviço de Facção

'

Fone/Fax 376 - 0714

Sexta-feira, 15 de maio de 1998

Todas as QUintas4Comida .Jtaliana com

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Por que o título Paul Harris para Wander?
Rotary nasceu em 1905 e logo a seguir ao curso dessa década de 1910 em

diante, segundo registros históricos, Paul Harris dá por implantado o seu projeto
- Rotary International - que, por volta de 1922, efetiva-se definitivamente,
passando a denominar-se Rotary International, o mais bem organizado e

conceituado clube de serviço do mundo. A inspiração que fez nascer o Rotary,
nada mais foi do que o reconhecimento tácito de uma crise de características
avassaladoras, deixando a salvo apenas aqueles que, reunidos à sombra de uma

nova cultura sócio-econômica, construíram a salvaguarda dos seus negócios,
segurança e estabilidade. Norteando por esse princípio, Paul Harris entendeu

que havia razões para visitar-se, uma vez que, da visita constante, nasceu há

anos, interesse, confiança e amizade; sinceridade, solidariedade e fraternidade.

Quando uma dessas virtudes se quebra, todo o negócio acaba. Hoje, quando
nos aproximamos à passagem para o terceiro milênio, defrontamos com

desemprego, miséria, doenças, guerras entre nações, guerra urbana, violência,
degradação da família e do amor; vulgaridade de conduta, ofensas e dignidade
natural do ser. Homem abandonado pelo homem: Homem destruindo as outras

criaturas de Deus. Homem sem-terra, sem-teto, sem-emprego, sem-comida,
sem-escola, sem-destino, sem-futuro. Degradação do meio ambiente. Biosfera
em ritmo de destruição. Seguindo a filosofia de Paul Harris, nós, rotarianos, em

número superior a um milhão e duzentos mil, espalhados em rnais de 150

países do mundo, com mais de vinte e oito mil clubes, estamos convencidos que
somos criaturas dotadas de inteligência, impossível de admitir a passividade do
destino a que o próprio homem está se conduzindo.

Filhos de Deus, irmãos das estrelas, contemporâneos de Jesus, o maior

daqueles que pregaram nos tempos a palavra de Deus. Somos o universo,
podemos mudar porque temos o poder de ter idéias. Podemos mudar, porque
devemos querer mudar, devemos reagir. Pertencemos a uma organização não

governamental que busca idéias e ideais que amenizem a dor. Tragam felicidade
na nova era. Para Guaramirim, defendendo a implantação do Plano Estratégico,
reforma do hospital, solidariedade aos nordestinos, mudança de paradigma.
Somente a .idéia vai mover o homem no universo. Força por sua alma social,
para prestar imenso serviço à comunidade, procurar o melhor do homem de

hoje, para preservar; cultivar, multiplicar. Permitindo que a nova era possa ser

usufruída como' instrumento de felicidade. Idéia para aproximar o homem do
amor e do criador.

'

Por tudo isso, Wander Weege hoje representa para Guaramirim, região,
Estado e Brasil, a figura de "Paul Harris", uma vez que, como empresário, pai
de família e cidadão, vem contribuindo com doações materiais e idéias em prol
da solidariedade, fraternidade aos menos favorecidos, contribuindo para a

comunidade não apenas com o ter, mas com o ser. Rotary Club de Guaramirim.:
em assembléia, aprovou a entrega do "Título Paul Harris", uma das tnaiores
comendas que foi aceito pelo Rotary Internacional e que somente é entregue
aos cidadãos que tenham, em qualquer parte do mundo, praticado algum ato

que mereça ser apoiado e honrado como exemplo para a comunidade. É por
isso, Wander.

ROTARY AGRADECE - Ao prefeito municipal, presidente da Câmara,
governador do Distrito 4650, Agenor Krobel, companheiros visitantes de Jaraguá
do Sul e Blumenau e companheiros de Guaramirim, como também a imprensa
pelo apoio e presença na reunião festiva da entrega de "Paul Harris" a Wander

Weege.

Nereu Ramos - ao lado da Igreja

• ADMINISTRAÇÃO (Matutino e Noturno)
• CIÊNCIAS CONTÁBEIS

• TECNOLOGIA EM MECÂNICA
'"

o
'"
w
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História do eTG

Laço Jaraguaense
Augusto Demarchi Junior,

Ninho, conta rapidamente a

História do CTG Laço
Jaraguaense: "Em março de

1976, realizou-se em Jaraguá do
Sul o primeiro Rodeio Crioulo,
em um terreno alugado ao CTG

pelos sócios da época, Genésio
Marcelino e Eugênio
Planinscheck, com o nome de

CTG Casco Quebrado. Augusto
Demarchi e a esposa Sybilla P.
Demarchi estavam entre os

patrocinadores do evento.

Na segunda edição, em

1977, Augusto Demarchi já
fazia parte da comissão

I organizadora. Sem muito

sucesso nas duas primeiras
edições, Augusto resolveu fazer
a cancha em um terreno de sua

propriedade, pois tinha dois
filhos homens pequenos que na

época já tomavam gosto pela
tradição gaúcha.

Foi feita então a

terraplanagem do terreno pelos
amigos Dorval e Agnaldo
Spézia, sendo que a forma de

pagamento do serviço
combinada entre eles foi a

seguinte: se o rodeio for um

sucesso, o CTG pagaria a

terraplanagem, caso isso não

acontecesse, a amizade
continuaria a mesma. Pela

primeira vez foi cogitada a

mudança do nome do CTG e

nascia, então, o CTG Laço
Jaraguaense.

Em agosto de 1982 realizou
se o terceiro Rodeio Crioulo, o

primeiro na cancha nova, a parte
da cozinha foi administrada pela
comunidade São Luís Gonzaga
que contou com o apoio das

famílias Franzner e Pradi, do

Jaraguá Esquerdo.
O rodeio foi um sucesso

total, com a participação de mais
de 40 CTG's, de vários estados,
mas somente no quarto rodeio

Augusto pagou a terraplanagem,
pois teve que pagar todas as

outras melhorias como o galpão
para churrasqueira, toda a

madeira e instalações elétricas.
Todo ano foi feito alguma coisa,
mas sempre preocupados com

a parte campeira e, por isso, o

CTG Laço Jaraguaense foi um

dos primeiros a ter a cancha
iluminada em Santa Catarina,
pois a participação de CTG a

cada ano aumentava e as

disputas entravam noite a

dentro.

Augusto teve sempre ao seu

lado a farru1ia e amigos dando
lhe total apoio, em esp.ecial sua

filhaMarilze e os filhos Augusto
Jr. e Geovane.

No ano de 1988, o CTG teve
a sua maior perda que foi a

morte de Augusto Demarchi, o

desafio aumentara para seus

filhos e toda a família, não

poderiam deixar morrer também
o CTG, pois ele era o maior

orgulho de Augusto Demarchi.

Ninho (Augusto Júnior) e o

irmão Geovane, sempre com a

ajuda dos velhos guerreiros
farru1ia Dorval e Agnaldo Spézia
e família Franzner deram
continuidade às obras no parque
de rodeios.

Em 1995 foi iniciada a

construção do galpão de

fandangos, com capacidade
para 2,5 mil pessoas, e foi

inaugurado dois anos após.
Hoje, já se passaram 17 anos

e a tradição gaúcha em Jaraguá
do Sul é uma chama eterna que
nunca se apagará, pois Augusto
Demarchi está lá na invernada

celestial torcendo junto com

Deus por mais uma armada
colorada do seu CTG preferido
e amado, o CTG Laço
Jaraguaense. Conforme

prometemos, foi uma história
bem resumida, pois os senhores
sabem que 17 anos não se

relatam em uma página, e sim
em centenas.

"A estrela se fi
continua n

CORREIO DO POVO -11

Marcon - Piquete Estampa de Taura
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e, "

Bai les Gauchesces -

.

: Local: eTG Laço Jaraguaense
: Sexta-feira,' dia 15 Grupo Rodeio
: Sábado, dia 16 Grupo Minuano
.

Domingo, dia 17 - Grupo Minuano
e Elton Saldanha

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Fone: 372-1654
Rua: ca; Procópio

Gomes de Oliveira, 227

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas

II Agenda gaúcha
14 a 17/ maio - Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 a 24/ maio - Rodeio - MTG/S,C - Estadual de Campeões -

Forquilhinha
22 a 24/ maio - Rodeio - CTG Coração do Vale - Gaspar
29 a 31/ maio - Rodeio - GG Independentes da Ouerêncio - 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/ julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua - Joinville

'"

DEMARCHI_COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

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

.JARAGUÁ DO SUL - SC
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CANADÂ.i _ MAGNíFICO.

21 dias cos6�i��TE E

r------,

1 À vista US$ 1
12•170,00 1

VISITANDO: Toronto, Niogara Falls, Ottawa, Kings!on, Mil ilhas, Ouebec, Mon! SAíDAS: MAIO e JUNHO.
Tremblan!, Montreal" Calgary, Banff, Canmore, lake louise, Columbia Icefields, 3 L - - - - - - .J

Volley Gap, Vernon, Kelwona, Whistler, Victoria e Vancouver _ Hotéis de cato superior - almoço de boas-vindas _

café da manhõ _ guia falando port. ou esponhol- passeio na geleira Alhabasca - ingres. ao teleférico em Banff
- visilo aos jardins Butchart em Victoria - posseio de bardo pi Calor. de Niagara - cruzeiro pelas HMilllhasN

DISNE�
NA MEDIDA CERTA,

9. dias/ 7 noites
SAlDAS: 60s. e domingos, voando Tronsbrosil
Agora com as novas atrações da Disney:
Animal Kingdom e Downtown Disney, mais os tra
dicionais: Reino Mágico, Epcot, MGM Studios e

Universol r todos elos ingressos inclusos. 6 noites
em Orlando - 1 noite em Miami cl tour na cidade.
Café da manhã tipo americano. CI guias Falando
português, inclusive dentro das atrações.

_À vista US$ 1 .278,00
ou 1 + 4x US$ 255,00
EM REAIS à visto R$ 1.520,82 ou 1 + 2x R$ 506,94
PREÇOVÁlIDO p/SAíDAS: ATÉ 19/ JUNHO.
CONSULTE OpÇÕES COM 11, 12, 13 e 14 DIAS

CAtl E.,e,R� IA
LOS ANGELES/ SAN FRANCISCO/
LASVEGAS

1 3 dias/lO noites
SAíDAS: domingos, voando Vasp
4 noites em los Angeles + 3 noites em San Fran
cisco + 2 noites em las Vegas + 1 noite em

Solvang. O melhor roteiro, solicite pro
gramação detalhada

À vista US$ 2.228,00
ou 1 + 4x US$ 445,00
EM REAIS à vislo R$ 2.651,32 ou 1 + 2x R$ 883,77
PROMOÇÃO VÁliDA P/ SAÍDAS: ATÉ 14/JUNHO

CANADÁ?>
COSTA LESTE

1 1 dias
Hotéis + aéreo + traslados + passeios + guia <,'

VISITANDO: Toronto, Niagara Falls, Kingston, Millihas, Ottawa, Quebec, Mont Trembiont, Montreal

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

-,

1
'

A vista US$ 1
1 1 .440�00

, 1
1 SAíDAS: �IO � NOVEMBRO, às 60s. feiras 1
L·COrisult:!.n�c��o .J

B R A S I L
,._ ,

ONDE VOCE CHEGA, ESTA EM CASA

POUSADAiUÓ,·:.RlO!�gUENTE
7 noites

Hotel CHALET +

café + almoço e 3 X R$
janta + bebidas +

aéreo desde 316,00
Curitiba

SAtVJ(D�()R"
'8 dias! 7 noites

, 8 dias! 7 noites
Hotel

TERRA
MARTE.

+ aéreo +

city tour

5XR$

88,00
à vista R$ 418,00

5XR$ 130,00
à vista R$ 617,00

Hotel SAN MARINO + aéreo + city tour

,

8 diasl 7 noites

Hotel
PAJUÇARA
+ aéreo +

city tour

5XR$

108,00
à vista R$ 510,00

Hotel PRAIA
OTHON

<kiijit�RE:a:l'ili'iE'liI11�llllj»
8 dias! 7 noites

5XR$

107;00+ aéreo +

city tour à vista R$ 508,00
PREÇOS PI SAlDAS EM MAIO e 71 14/211 JUNHO

CRUZEIRO'S
,

IV\ARITINlOS
SINTA O PRAZER DAS MARAVILHAS aUE OS CRUZEIROS OFERECEM: ACOMODAÇAO, TODAS

AS REFEiÇÕES, SHOWS TODAS AS NOITES, ESPORTES, PISCINA E MUITO DESCANSO

;+5 e.'lltl_tl;;(III::ID:w+�' À vista US$ �
Saídasaosdomingos,voondoMD-ll daVasp I'

1 .038,00 1
Cruzeiro 7 noites L.��4x,..:,:,:::.:.:.:

.

.:.:..:..:
..:..:..:..US$207,60.J

PELO CARIBE, P�S�ANDO POR: Ar4ba, Barbados, Isla Margarita, Sta. Lúcia.
PREÇO DA PARTE AEREA, TERRESTRE E MARITIMO, CAT. "K" (não inclui taxas e gorjetas)
Preço pl saídas até 14/ junho

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

tiREMBm�I!)·;iJ 1
A vista US$ 'I

1
1.558,00

1
ou 1 + 3x US$ 389,00

L .J

PASSANDO POR: Barcelona, Willefrance, Nápoles, Messina, Civitovechio, Palma
de Mallorca + 3 noites em Barcelona.
PREÇO CABINE QUÁDRUPLA, CAT. "I" + AÉREO + TERRESTRE + MARÍTIMO
Preço pl soídas até 291 maio

Saídas às 60s., voando Vasp
Cruzeiro 7 noites

MS'�iN0RWEGIANjjl!;WIND
Cruzeiro 7 noites
Saídas 22/ junho e 17/ agosto
SÀINDO DE VANCOUVER, ylSITANDO O AlASKA
PREÇO PI OCUPo CABINE QUADR. CAT. "K"

r-�-------,

I' A vista, a partir R$ 1
1 2.689.00 1
1

ou entro R$ 538, +
11 Ox R$ 256,00

L ' .J

'')RW�RIS:.ID�
Cruzeiro 1 3 dias

r---�----:,--"""-,

1
A vista US$

1
1 1.560,00

1PARTE MARíTIMA
Saídas 7/ junho, saindo de Gênova L .J

PASSANDO POR: Grécia, Chipre, Líbano, Síria

OUTROS
r--------------------------,

: EG'I"O;!lli.�IIIIERR*'JiIA'N'A ' ,

:
1 d.

VISITANDO: Cairo, Tel Aviv, Cesáreo, haira, Nazaré, 1
1 12 las Galilé.ia,�erusalém , 1
1

. A vlsta••••••••••••••••••US$ 2.197,00 1
LAér� .!.!:!!e��/ guia brasileiro...:...Saíd�até 4/ junh� .J

a

o

c

#fÁf;.•R I GAlIil!d(J�!iIS'Ul:niV
lS dias

VISITANDO: Johannesburg/ Sun City, Pr.e
tório, Kruger Park, Suazilândia, Durba e

,_Cape Town
,

A vista •••••.••••••••••••US$ 3.160,00
ou 5 X sem iuros
Saídas até 41 junho
r--------------.------------,

: BU 8,m::15 +1:'R'8('5 A MAIS CHARMOSA CAPI1AL lATINA :
1 3 noites! 4 dias US$ 422, 1
1 1 �

1 Hotel la Paise 3* \
Saindo de Florianópolis 1 �

1 + aéreO + city tour + traslados SAíDAS MAIO E JUNHO 1
j).

L �.J

9 dias
VISITANDO: Roma, Assis, Florença,
Veneza, Verona e Milõo

À vista•••••••••••••••••••US$ 1.699,00
ou 3x...-_ _ US$ 566,00

"!'ég%@t;i@iti@mii!ii\t;i,iij;:ffIj;'6g;jj1:i\,j&1IJ1IJ:9t;��l�i'lftlll;,%111;'JlflllJ.1/I1S;lll!JJi!litrlitl@\j'lilil!i)1@ii)@YMti'wu'."

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES PELO FONE

" � " ',' � " ,> " 'e

:'
e ,,3, 7� 1 -O 5"2,0,, ou· Rua" lonald' "Gehring1,,,50 ,,(laleral\da f,Rio. Branco), " # ,'o ,', ,,�, f,' " " " " � " " e
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rÍRITOSANTO
s comitições da tradicional

sta do Espírito Santo, do Clube

tlético Baependi, terão disputas
18 a 28 deste mês. Do dia 18 ao

'a 22, Torneio de Tiro nas

odalidades Flecha, Chumbinho e

arabina 22. As disputas de Bolão
asculino e feminino, bolas 23 e 16,
rão do dia 26 ao dia 28. Dia 30,
ontece a Festa dos Reis, com

ncentração na Praça Ângelo
·azeraedesfileatéoclube. No

ube, recepção às majestades com

uito chope, e em seguida a troca

faixas, comjantar festivo. Na

esma ocasião será eleita a Rainha

Baependi. Após as festividades
rá início o baile que será animado
lo Musical Safira, do Rio Grande
Sul, com entrada franca e sem

••••••••••••••••

17° Rodeio Crioulo Nacional do
G Laço Jaraguaense começou

tem er 4) e prossegue até

mingo (17), com várias atrações
peiras e artísticas. Bailes com

grupos Minuano e Rodeio, e

ow com Elton Saldanha. No

que do CTG, ampla área para

mping com toda infra-estrutura,
urrasco e bebidas .

••••••••••••••••

ento marcante na noite jaraguaense,
ä (16), será a grande atração de

do novo Hangar 21, na

R-280, ao lado da Recreativa

ithaupt Local com amplo espaço
curtire estacionar. A Banda

tatura Mediana vai agi lar a galera,
ra esquentar e mexer com a

renalina, Bungee lump e muitas
tras atrações.

I\L
14° Festival da Música Sertaneja,
dicional na Festa Junina do

olégio Holando Marcelino

onçalves, será no próximo dia 6 de
nho. Inscrições no colégio até dia

Premiação para os cinco
imeiros colocados.

, .

lTfANfES
o departamento Social do Clube

tlético Baependi está iniciando os

eparativos para o Baile de
butantes deste ano, que será

alizado no dia 26 de setembro. As

elllpacotamento
- Ilha da Figueira
- FAX: (047) 372-3203

o Sul - SC
'

Veiculos, �a& e serviços
FONE: (047) 371-2111

A bela Fabiane Gretter foi
eleita sábado (9), na Boate
Notre Dame, Garota Abdon

Batista/98

Os casais Altair e Marly Marlene Pieper, e

Rogério e Célia Regina Gonçalv!!_s,
saboreando as delícias do Burg Garjen

I

Marinelly C. Pacheco (sra.
Ademar Pacheco), foi
cumprimentadissima

na terça-feira (12),
pela idade nova

•.,..-rB"'BL�":'�, ;.�.

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

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

.Jara9uá do Sul - SC

Para Coquetéis, Casamento, Formaturas, Aniversários, l
.

.r ,"
Festas em Geral.

�

372-0178
Rua: Rodolfo Huffnussler, 440 (próx. Duas Rodas Ind.)
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Edson JunkeslCP

-1 Fachada do
_

. Laboratório
JaraguaenseI estabelecido
à Rua Dr.

I Waldemiro
Mazurechen

10 - ESPECIAL cu»n.nEIO no nOXIO JARAGUÁ DO SUL 15 DE MAIO DE 1998
............................................................ "A.\.::W1dRl.Ati8::.lf�l_g8,@"i.�J. .

Laboratório Jaraguaense, 41 anos de tradição
7957/7998 - 4 7 anos prestando serviços à comunidade de Jaraguá do Sul e região

No ano de
1957, instalava
se em Jaraguá
do Sul e região
o primeiro
laboratório de
análises. Desde
então, vem

dando à nossa

região um

trabalho em

prol da saúde
nas 24 horas
do dlo. nos 365
dias do ano.

Muito se

deve a esse

pioneiro em

análises, foram
muitas vidas
salvas com os

exames

complementares,
auxiliando os

médicos nos

diagnósticos,
realizando
transfusões de

sangue solvadoras ou

diagnosticando a vinda
futuro de um bebê, fonte

inesgotável de
felicidades para os

casais..

Quarenta e um ano de
lutas.incansáveis,
colocando seu trabalho
eficiente e responsável a

cima dos seus próprios
prazeres e de suas famnias
que suportaram muitos
momentos de datas
importantes, natais,
páscoas, aniversários sem

a presença do esposo ou

pai porque esse estava
dando de si em prol da
necessidade do
paciente. Foram noites e

noites indormidas e, no

dia seguinte, num

esforço quase
sobrenatural, lá estava o

bioquímico novamente

no seu a fazer rotineiro.
Só quem viveu ou vive

essé§ momentos pode
aquilatar o que isso

significa;
Inicialmente, nos

primeiros 15 anos, essa

função foi exercida pelo
dr. Mario Sousa. Daí em

diante, por mais 25 anos,

dr. Irineu Pasold passou a

exercer esse trabalho,
junto ao dr. Mario,
sociedade que
permaneceu até pouco
tempo atrás. Hoje, dr.
Mario tem a grata
satisfação de ter como

sócio seu filho, dr. Mario
Sousa Júnior, também
formado Farmacêutico

Bioquímico.
O Laboratório

Jaraguaense serviu de
fonte de conhecimentos
e aprendizados para

quase todos os

bioquímicos que,
estagiando ou.

trabalhando, sob seus

cuidados, hoje militam na

área de análises na

região. Todos revestidos
de muita dedicação,
responsabilidade, afeto,
esmero, dignidade;
dedicação, capacidades
que lhes permitiram iniciar
novos laboratórios na

região do Vale do

Itapocu. A esses queridos
e abnegados profissionais,
colegas e amigos, a

homenagem mais justa e

merecida do Laboratório
Jaraguaense, no

reconhecimento e na

gratidão imorredoura.
Todos com muita

dignidade fazem parte
da história vitoriosa desse
estabelecimento.

Dr. Mario e dr. Mario Jr., duas gerações a serviço
da comunidade

MICROLABO

MICROLAB - Com. de Produtos para Laboratórios Ltda.
Alameda Dr. Prudente de Moraes, nº 463 - Fone: (041) 322�3331
Fax: (041) 322-1274 - Curitiba - PR

Parabéns Laboratório

Jaraguaense,.
afinal, são 41 anos

dedicados à saúde.

..
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Urinálise, Parasitologia e

Microbiologia: dr, Ruben

Braga Filho - Setor de

Bioquímica e Controle de
Qualidade: dro. Ana
Paula Wagner - Setor de

Imunologia e Hormônios,
Conta ainda com 14
colaborodores
dedicados, responsáveis
e capazes em vários
outros setores, Junto a

esses estão integrados
mais cinco funcionários
que compõem, com

muita disponibilidade e

eficiência, a equipe do
Hemocentro, Todo esse

pessoal se doa com

muita consciência e

abnegação em prol da
saúde do povo
jaraguaense e

municípios vizinhos,

A equipe de

bioquímicos que hoje
colabora no

laboratório está
composta de cinco

profissionais: dr, Mario
Sousa - Diretor
administrativo: dr, Mario
Sousa Júnior - Diretor
Técnico e Setor de

Hematologia: dr, Adolfo
Smekatz - Setor de

A equipe do Laboratório Jaraguaense, réalizada pelo êxito

alcançado nesses anos de trabalho, expressa a gratidão aos

clientes pela confiança depositada. Aos médicos,
enfermeiros, secretários, diretores de hospitais, equipe de

funcionários e a todos aqueles que, de alguma forma,
colaboraram conosco. A nossa retribuição em gratidão, é a

promessa de continuarmos com o mesmo carinho e

dedicação a todos.

Expressamos, também, nosso reconhecimento aos planos de
saúde e empresas que sempre estiveram ao nosso lado, em

todos os momentos, permitindo que cada vez mais

pudéssemos aprimorar nosso trabalho

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

• •

• •

• o Laboratório Jaraguaense apesar de, por muitos •

:: anos, ser o único nesse ramo, na região, jamais deixou :
;; de atender clientes com o carinho que lhe é peculiar e %'

• buscar aperfeiçoamentos em técnicas modernas, "

: renovação e aquisição de novos aparelhos e cursos de :
'* atualização do pessoal. Tanto é que aplica as melhores "'

h técnicas em aparelhos modernos e todo o sistema de '"

« •

ii, trabalho está totalmente automatizado. e

• Recentemente, ainda, adquiriu dois novos aparelhos '"

::. automatizados, um deles para realizar todos os tipos de I."

f;j hormônios, marcadores tumorais, para diagnóstico de (1;

,:1 tumores cancerosos no ovário, útero, morno. próstata, ft'

• •

'* marcadores hepáticos, poro identificação dos tipos de '*

., hepatite, Com isso, todos esses tipos de exames serão "

: realizcidos diariamente em Jaraguá do Sul, não mais :
• precisando serem enviados para outras cidades, O ll'

© outro aparelho, também automatizado, servirá para
,','

• •

f;j determinar com segurança e alta sofisticação os fj

.zy- exames da bioquímica, <}

: O Laboratório Jaraguaense está credenciado pela ::,
• UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e pela 'I,

<li Univali (Faculdade de Farmácia de Itajai), para servir ti

• •

* como extensão do curso de Bioquímica nos estágios dos ,",

© alunos, Desde o início, há 41 anos, vem colaborando

: com os dois hospitais de nossa cidade, Hospital São José ::
'l' e Hospital e Maternidade Jaraguá, dando sua parcela ';1

• de colaboração no atendimento nas 24 horas do die. •

© '*

• principalmente nas emergências hospitalares. '$

f;j Atende a todos os planos de saúde, Unimed, União' •

i'} Saúde, Saúde Bradesco, Bamerindus, Banco do Brasil, '"

@ ß

® Caixa Econômica Federal, Sul América, Gold Sul, k

., Kenkomed, Issem, lpesc. Humana, Capsaúde, Empresa %

• •

w de Correios e Telégrafos, Prefeituras, SUS, Hemodiálise, w

• Geap Patronal, Plansfer, RH Brasil, Telesc e convênios *

.: com várias empresas de Jaraguá do Sul. ::
f;j É participante do Programa de Controle de 11

w Qualidade da Sbac (Sociedade Brasileira de Análises e

: :

Clínicas), com o conceito :;
% "excelente" desde o início %

f;j de sua participação. ,I,

: O Laboratório :
% Jaraguaense foi sempre '1

: responsável pelas ::
'l' transfusôes de sangue e,
�, hoje, dá suporte ao
• '1

., Hemocentro com as •

'" análises dos sangues
,"

: doados, Isto lhe deu o :
® crédito e a alegria de ter '1

% colaborado com a �•.

• •
w medicina no salvamento m

© de muitas pessoas. It

• »
1:/: % t� ��� ':t -$ #.: '& #.: 'it $.: �f; % % �� ft. h *- 1>,; ,�::: % & �� W '$ t: ��} �:;:: >:t� + t� :% # ;�t: �:'§

Laboratório Jaraguaense - 41 anos

em prol da saúde.

Parabéns!
J:"ujpj'up�ntt"� It Prodl"I'\, Científicos Ltda,

Rua Dom Pedro II, 272
Fone: (048) 248-0864 - Fax: (048) 248-2762

Capoeiras - Florianópolis - SC
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i �

,
,

-

Sucesso esta ancorado na presteza
e na qualificação dos profissionais

,
� "

BIOQUIMICA - Nosso trabalho no setor de BioqUimica esta sendo
realizado pelo Airone 200 (Wiener), aparelho automatizado que
realiza todas as dosagens bioquímicas. Recentemente adquirimos o

CCX (Abbott) aparelho automatizado que vai suprir com maior
--<

eficiência a necessidade de ter resultados com maior rapidez

C
'l1li

r

..

·<I!'jU
$ ti '*.,
*.*-

lO

GASOMETRIA - Único laboratório na região a

i�_ possuir esse aparelho, Gasometria IL 1640,
-

capaz de determinar com precisa exatidão
os níveis de oxigenação e equilíbrio

metabólicos. Esse aparelho, também, é
dotado de um sistema de Ions Seletivos para

dosagem de sôatoe Potássio, que permite
resultados com alta precisão, o que não é

possível com outras metodologias

JE Inovar sempre.
Garantindo qualidade em seus serviços.

I
-�

Av. João Gualberto, 1661 - Curitiba - PR lIIf'}
Fone: (041) 352-2144 - Fax: (041) 252-2196 - E-mail: jrehlke@mps.com.br r�
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!
Investimentos em tecnologias de ponta
'garantem rapidez e precisão nos exames

PRODUTOS CIENTíFICOS LTOA.

PARAbENiZAMOS O LAboRATÓRio

JARAGUAENSE pElA PASSAGEM ds SEUS

4 1 ANOS, bUSCANdo cAdA VEZ MAis A

QUAlidAdE EM SEUS SERViços.

Para aumentar as

condições de rea

lizações de alguns
exames que eram

enviados para outras
cidades, adquirimos
recentemente o

AXSYM (Abbott). É um

aparelho totalmente

outornotlzodo. capaz
de realizar de 80 a 120
testes por horo. pelos
sistemas de: enzi
maimunoensaio por
micropartículas
(Meia), Imunofluores
cência Polarizada

(FPIA) e coptute Iônica (leia). Possui uma leitora
a laser que assegura uma identificação
precisa das amostras e reagentes.· Possui
controle de qualidade interno e prioriza urgência
a qualquer momento, com resultados a partir de
oito minutos.

Estão disponíveis os exames de marca-

D

dores de hepatite, tiróide, fertilidade,
doenças congênitas, marcadores tumorais e

o HIV I e II.
Com a aquisição deste aparelho, os exames

que, anteriormente eram enviados à outras
cidades, serão realizados diariamente err

Jaraguá do Sul.
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Três atropelamentos reg,istrados
na BR-280 em menos de 24 horas

------------------�--------------

Acidentes ocorreram no início da semana, matando duas pessoas e

deixando uma çravemente ferida

Jaraguá do Sul - Três a

tropelamentos com duas
mortes e um ferido grave
foram registrados no início
do semana, na BR-280,
em menos de 24 horas. No

domingo (10), às 18h45, o

pedestre Antônio
Machado de Souza Filho,
78 anos, foi atropelado e

morto no quilômetro 6,
pela Brasília, de placas
LXK-0328, de Joinville, que
estava sendo dirigida por
Sérgio Fontino Damasio.

A segunda vítima fatal
foi o ciclista Max Kremer, de
53 onos. atropelado por
volta das 2h30, no madru

gada de segunda-feira,
quando ele voltava do tra
balho. O corpo do ciclista
foi encontrado já sem vida

pelos patrulheiros do Posto
do Polícia Rodoviária de
Guaramirim, na altura do
quilômetro 36. O motorista
que causou a morte de
Kremer fugiu do local sem

prestar qualquer socorro.

Polícia Civil identifica

suspeito' de ma_tar índio
Araquari - A polícia iden

tificou Mórclo José Domin

gos, 24 anos, de São Fran
cisco do Sul, como suspeito
da morte do índio Cloudernir
Brizola, 25 anos, ocorrida na

madrugada de terça-feira
(11), na localidade de Tia

raju, próximo à Rodovia BR-
280. O índio foi morto a

golpes de enxada na ca

beça e teve o corpo escon

dido dentro de um poço.
Brizola sobrevivia da venda
de cestos na região e tinha

planos de transferir-se para

Paranaguá, no Paraná.
O corpo foi encontrado

pelo tlo da vítima, Artemio
Brizola. Ele contou que na

terça-feira pela manhã,
havia saído para fazer

compras e que ao voltar

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
-------.--

FIQUE ATENTO AS

NOVAS LEIS DO
'TRÂNSITO

---------

Rua Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

para casa resolveu

procurar o sobrinho, que
costumava pernoitar nas

proximidades. Foi quando
avistou manchas de

sangue e a tampa do

poço afastada.
A identificação do crimi

nosp foi possível graças a um

índio guarani, cujo nome

não foi divulgado, que na

quarta-feira encontrou a

carteira de identidade de

Domingos no local do crime ..

, A polícia já suspeitava de

que o crime tivesse sido pra
ticado por um homem bran

co, que foi visto em com

panhia da vítima na segun
da-feira à noite, quando Bri

zola esteve na casa do tio.

Naquela ocasião, ele
teria contado a Artemio

que possuía a quantia de

RS 250,00 e que pretendia
viajar para Porcnoçuó. no

Paraná. O administrador
da Funai (Fundação Na

cional do índio), João Gil
berto da Silva Nogueira, de
Curitiba, deverá deslocar
se a Araquari para acom

panhar o caso.

Ainda na segunda-feira,
por volta de 11 h40, o ciclis
ta Adolar do Nascimento,
47 anos, foi colhido pelo
automóvel Gol, placas LXY-
3274, de Jaraguá do Sul, di

rigido por João Carlos
Zanela Fagundes, 38 anos.

Nascimento subiu na pista
para tentar desviar de ou

tro ciclista, quando foi

atingido. Ele foi internado
em estado grave no Hospi
tal São José, em Jcrcçuó
do Sul.

Dois assaltos
em Criciúma
eAraranguá

Criciúma/Araranguá -

Dois assaltos foram regis
trados na terça-feira (12),
nas duo s cidades. O
primeiro ocorreu em

Criciúma, por volta de
14h20, quando três ho-

.rnens armados levaram RS
14 mil da agência do Ban
co Bradesco, localizada

.

no Bairro Pinheirinhos. Os
assaltantes tomaram o

Santana, placas LXV-
0408, do, cliente José
Kennedy Casagrande,
para fugir do local. O
veículo foi abandonado
em seguida no Bairro São
Luiz.

Em Araranguá, dois ho
mens encapuzados, ar

mados com faca e espin
garda, assaltaram o Pos
to Mazzuco, no Bairro
Monte Alto, por volta de
1 hora da madrugada, le
vando a quantia de RS 1
mil. Este foi o quarto assal
to sofrido pelo posto neste
ano, O frentista Joel
Soares Maciel acredita
que os assaltos estejam
sendo praticados por pes
soas que moram nas pro
ximidades, pois a dupla
fugiu a pé do local.

Ciúmes leva pedreiro a matar
esposa com golpes de marreta

Jaraguá do Sul - Alegan
do legítima defesa da hon
ra, o pedreiro José Alcione
Pereira, 32 anos, matou a

'

esposa Marlene Pereira, 30,
com dois golpes de morreto
na cabeça. O crime acon

teceu no início da tarde de
ontem, na casa do casal, à
Rua Benjamin Stein, s/n°, no

Bairro São Luiz.

Após o ato, Pereira
chamou a polícia, que o en

caminhou à delegacia.
Marlene, que era mãe de
dois filhos menores, foi leva
da pelos bombeiros já sem

vida ao Hospital São José,
no centro da cidade.

O advogado do pe
dreiro, Roberto César
Schroeder, disse que Pereira
desconfiava que a esposa o

traíra com o irmão dele, de
nome José Sandro, Na ten
tativa de confirmar as sus-

peitas, Pereira não foi trobc
Ihar e ficou escondido pró
ximo à casa,

"Ele (José Alcione) escu
tou a esposa perguntar ao
irmão dele por que não se

separava para ficar com
ela. Na hora do almoço,
Pereira percebeu que a co

mida dele tinha uma cor
diferente, Desconfiado que
poderia estar envenenada,
a jogou fora", disse Schrce
der.

Ele contou também que
Pereira discutiu com a es·

posa, e ela confessou que o

traía. Enfurecido, Pereira
deu dois golpes de marreta
na cabeça da mulher. Ar·

rependido, chamou a polí·
cio. O advogado informou
que o pedreiro não tem on

tecedentes criminais e

aguardará inquérito em

liberdade,

lOhOO . Rainha da Paz (Festa)

SÁBADO
15hOO . Matriz (Crianças)
19hOO . Matriz

SETOR MATRIZ

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO . São Cristóvão

09h30 - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

O Espírito Santo vos ensinará
Jesus manda-nos o Espírito Santo para abrir nossa mente e

nosso coração para nos ensinar. Ele está em relação com a pessoa
e a missão de Jesus. O Espírito Santo tem dois serviços: o primeiro
é o de fazer-nos entender melhor as coisas que Jesus nos disse. O

Espírito está relacionado com a palavra, no sentido de nos tornar

aptos a entendê-la, a saboreá-la e sentirgosto por ela. O segundo
é o de não deixar que se perca a Palavra. É o Espírito Santo que
age na memória, gravando a Palavra dentro de nós, pára que seja
nossa luz.

É muito importante que, em nossas orações, nas reflexões e

até mesmo nas decisões que temos que tomar, nos acostumemos

a invocar o Espírito Santo, para que nos ilumine e nos mostre o

melhor caminho a seguir.

A • D f.i !&i •,
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

I

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010

Jaraguá do Sul - SC

------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC

17h30 . São Luiz

17h30 - Rainha da Paz (Festa)

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 7JESENHOS TÊXTEIS
·CARTÓES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS �

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220
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:u. o As equipes Infanto-Juvenil, Juvenil e Infantil da

)0 AD Jaraguá do Sul/São Luís/Dalcelis de Basquetebol
se Masculino' conquistou bons resultados na semana

m passada. A primeira derrotou as equipes do

o, Bandeirantes, de Brusque, por l05x52 e do Bom Jesus,
o- de Joinville, por 75x54, jogos realizados quárta e quinta
or feiras, no Ginásio de Esportes do Colégio São Luís. O

Je time juvenil esteve em Chapecó, no sábado, onde

a, venceu a AABB/Chapecó por 78x74. Já a

e. representação Infantil esteve em Florianópolis, onde
derrotou a AD Colegial por 90x31 , no sábado, e a AABB

Je local, campeã do ano passado, por 82x46.

!s·
o O 16° Campeonato Varzeano "Raul Valdir

ra Rodrigues", promoção da FME (Fundação Municipal de

ta Esportes) de Jaraguá do Sul, terá dois jogos na rodada

,r. prevista para amanhã, validos pela fase semifinal:

Ilí- Bangu x Traze o Pé, às 14h30, no Est.ádlo do SSC Paraná,
)u e Klferro x Água Verde, no Estádio João Lúcio da Costa,
n- no Bairro João Pessoa, no mesmo horário.

o

e

m o O piloto Alessander Lenzi participou da 10 Etapa
, do Campeonato Norte Americano de Jet Ski, realizada
no domingo passado (10), na Flórido. Lenzl competiu
com os melhores pilotos do mundo, pela categoria Free

Style Profissional. No ano passado, ele havia

conquistado o título mundial pela categoria Free Style
amador, também na Flórido. Na prova do último
domingo, o 1 ° lugar ficou com o piloto brasileiro Dou
glas Carvalho, e Erlc Malone, campeão mundial da
Profissional no ano passado, ficou em 2°.

o A Fundação Municipal de Esportes e o Sesi

(Serviço Social da Indústria) estão criando uma

escollnha de Bolão, para atender crianças com até dez
anos. A escolinha funcionará às segundas e quartas
feiras, pela manhã e à tarde, no Ginásio de Esportes
do Sesi. A coordenação será do técnico Valdir
Domingos dos Santos, Padeirlnho. As aulas iniciarão na

segunda-feira (18).

Ü O Clube de Caça e Tiro Bracinho, em Schroeder,
estará sediando neste domingo (17), a terceira rodada
do Campeonato Cptarinense de Skate . .A competição,
organizada pela Federação Catarinense de Skate, com

sede em Blumenau, teve as primeiras rodadas
realizadas nas cidades de Agrolãndla, em março, e Rio
do Sul, em abril. Outras clnco rodcdos estão previstas,
entre julho e novembro, em Pomerode, Blumenau (Vila
Itoupava), Iblrama, Balneário Cornborlú e Blumenau
(Bairro Fidélls).

O Guaramlrim participará com 25 atletas da tose
Mlcrorreglonal dos Jogos da3° ldode. queocontéceröo
em 'junho, em Jolnvilie. Os jogos seröo promovidos pela
Fesporte (Fundação do Desporto de Santa Cotoríno),
Estão previstas as participações ,'de equipes de 12

municípios da Região Norfe do Estado, Os atletas
guaramirenses competirão nas seguintes modqlldades:
canastra, bocha, atletismo, natação, dominó e
voleibol.

Copa Norte de Voleibol Infantil
'acontece neste final de semana

/

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

Onze equipes masculinas e femininas estão inscritas para a primeira fase da'
competição, com jogos nos colégios São Luís e Evangélico Jaraguá

Jaraguá do Sul - A 1 a Fase
da Copa Norte de Voleibol In
fantil acontecerá neste final de
semana, nos ginásios de es

portes dos colégios São Luís e

Evangélico Jaraguá. Partici
parão Tl equipes masculinas e

femininas. O evento abrirá o

calendário de competições
que serão promovidas durante
o ano pela Liga 'Norte Catari
nense de Voleibol. A finalidade
é oferecer opção de lazer para
as crianças e incentivar o inte
resse pelo esporte.

Estão inscritas equipes mas

cullnos da Escola Municipal
Renato Pradi, do Instituto Edu
cacional Jangada e dos colé
gios Eleodoro Borges/Roland

Dornbusch (aglutinadas); e

femininas da AD Jaraguá do
Sul, colégios estaduais Eleodoro

Borges/Roland Dornbusch,
Colégio Divina Providência,
Colégio São Luís, Colégio Es
tadual Professor José Duarte

Magalhães, Escola Municipal
Renato Prcdl Colégio Evangéli
co Jaraguá e Associação
Desportiva Hering, esta última,
de Blumenau,

Os jogos iniciarão amanhã,
às 8 horas, no Ginásio de Es

portes do Colégio São Luís e

prosseguirão no domingo, a

partir das 9 horas, no Ginásio de
Esportes do Colégio Jaraguá. A

segunda fase, prevista' para
setembro, contará com a par-

ticipação das mesmas

equipes, além de outras, que
virão de Gaspar, Blumenau e

Jotnvllle.
, MASTER - A 20 Copa Master

de Voleibol Feminino, para atle
tas acima dê 30 anos, será ini
ciada na próxima terça-feira
(19). Com jogos às terças e

quintas-feiras, no Ginásio de

Esportes do Beira Rio Clube de
Campo, a competição deverá
estender-se até o final de maio,
Pelo regulamento, será permiti
da uma atleta de 29 anos por
equipe, mas estará vedada a

participação de quaisquer
atletas que estejam participan
do de jogos válidos pelo cam

peonato estadual.

Equipe da Ciluma/FMEparticipa da Volta do Litoral Paranaense

Jaraguá do Sul - A equipe
da Ciluma/FME de Ciclismo ini
ciou ontem a participação na

70 Volta Ciclística do Litoral
Raranaense, prova que terá
cinco etapas, que serão dis
putadas em quatro elos. com

percurso de 420 quilômetros. A

primeira etapa da volto. reali
zada ontem, entre Curitiba e

Guaratuba, teve 120

qullôrnetros, Para hoje, estão
previstas duas etapas. A última
e mais difícil etapa da com

petição acontecerá no do
mingo, entre Paranaguá e Cu
ritiba, trecho de 90 quilômetros,
boa parte dos quàis na serra.

Os ciclistas jaraguaenses,
que viajaram quarta-feira poro I

Curitiba, tentarão manter os

bons resultados já conseguidos
neste ano. A Volta do Litoral

Edson Junkes/CP

Compromisso: equipe quer manter bons resuffados conseguidos
Paranaense é a 60 competição
válida pelo ronking nacional de
1 �98. Murilo Fischer é, no mo

mento, o 4° colocado na ca

tegoria Elite e lidera na Sub 23. '

Renato Rohsler e Aldo Cemin
Júnior estão na frente na cate

goria Júnior, em primeiro e se

gundo lugares, respectiva
mente.

Campeonato de FutebolVarzeano terá início amanhã em Guaramirim
Guaramlrlm - o 6° Campe

onato de Futebol Varzeano ini
cia amanhã com a realização
de seis jogos na primeira roda
da da competição. No total, 16

equipes participarão do'cam

peonato, distribuídas em duas
choves de oito. Os jogos serão
realizados aos sábados e do-

- rnlnços. intercalados a cada fi
,

nal de semana'lA' primeira rodada, prevista
para amanhã, tem seis jogos

SUPERMERCADOS
�••lI•• __ .�

previstos. No Estádio do Seleto

jogarão, às 13h30, Veteranos
do Avaí x Caixa D'água, e às,
15 horas, Marmoraria -krolsch x

Couve-Flor. No 'Estádio do Avaí
'

jogarão Rebö's x Poço Grande,
e Mannes/Transmagna x Auto
Elétrica Pereira, nos mesmos

horários. A rodada será com
pletada com a Weg/Stringari
enfrentqndo ao Barro Branco,
e o Camarões jogando com o

Vila Nova, no Amizade,

Rua Padre Alberto

Jacobs - Vila Lenzi

Fones: 372...1160-

372-2936 -

Jaraguá do Sul';' SC

BOCHA - O 6° Campeonato
Municipal de Bocha em Duplas
iniciou terça-feira (12), em

Guaramirim, com a partici
pação de 50 equipes, A primei
ra tose da competição irá até
o final de julho, quando classi
ficará as 25 equipes vencedo
ras para a 1 a Divisão e as 25
perdedoras para a 20 Divisão.
A próxima etapa iniciará em

julho. tão logo esteja concluí
da a primeira etapa.
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Fundação de Esportes inicia obras
de preparação aos 39° Jogos Abertos
---------------------------------

Cidade é a principal pretendente para sediar o maior evento

esportivo do Estado, em 1999

Jaraguá do Sul - A Prefei
tura lançará na próxima se

gunda-feira (18) o edital
para a construção do Cen-

-,

tro de Treinamento de Tênis
de Mesa. O centro, orçado
em RS 80 mil, será construí
do na Vila Lenzi, e será uma

das primeiras obras ern,
preparação para os 39° Jo
gos Abertos, que tem

grande possibilidade de se

rem realizados no Município,
no próximo ano. Ainda este
ano, também será iniciada
a construção do Centro de
Treinamento Poliesportivo.

O diretor-presidente
Rogério Tomozelli disse que
só em outubro a FME

(Fundação Municipal de
Esportes) terá a confir

mação definitiva sobre a

realização do evento na

cidade. Segundo ele, essa

deliberação geralmente
ocorre durante a realiza

ção dos jogos, que neste
ano acontecerão em

Joaçaba, de 8 a 17 de ou

tubro.
"Nosso Município é o

único com termo de com-

promisso já assinado com a

Fesporte e é, sem dúvida,
o primeiro pretendente a

sediar os Jogos Abertos, no

ano que vem".
Tomazelli destacou a

construção do Centro de
Treinamento Poliesportivo
como o principal investi
mento a ser feito pela FME,
não só em preparação ao

evento, mas para dotar a

cidade de uma infra-estru
tura esportiva que não pos
sui. Segundo ele, o Ginásio
de Esportes Arthur Müller já
não é suficiente para
atender a demanda do
esporte no Município.

O futuro Centro de Trei
namento Poliesportivo con

sistirá de um ginásio com

capacidade para três mil

pessoas e outros quatro
ginásios menores, com ca

pacidade poro 600 pes
soas, além de piscina semi

olímpica. "Uma obra de

prltnelro mundo", dlz Toma
zelli.

Ele não cnteclpou esti
mativa de custo, alegando
que primeiro será preciso

definir o local. A Prefeitura
deverá buscar o apoio dos

empresários locais e verbas
federais para viabilizar o

empreendimento. A FME
mantém atualmente 16
modalidades esportivas em

funcionamento, envolven
do cerca .de 600 atletas,
que representam o Municí
pio nas competições, e 2,4
mil alunos, através das es

colinhas.
ÁREAS DE LAZER - A Se

cretaria de Cultura, Esporte
e Lazer iniciou na segunda
feira (11) a construção de
novas áreas de lazer, em 12
locais diferentes da ci
dade. Essas áreas con

sistem na construção de

quadras para voleibol e

futebol de areia, protegi
das com cercados, para
uso de toda a comu

nidade. A primeira dessas
unidades está sendo insta
lada na Vila Rau. A secre

taria pretende deixá-Ias
concluídas até julho, para
serem entregues durante
as comemorações do
aniversário do Município.

� CP �

'

u •••••• ,
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

Nesta terça-feira última
tivemos nossa tradicional
reunião, com muito boa

participação dos colegas
associados. No último final
de semana participomos
da Winterfest, onde fize
mos uma apresentação
improvisada, porém,
bastante apreciada pelos
moradores daquela loca
lidade, que tem grande
admiração pelos veículos
4x4. Estiveram lá, Airton
com o filho Carlos Val
deres, de jipe, e Jorge
com seu JPX. Airton é o

mais novo voador, fazen
do um belo salto com seu

Jeep. ,

Tudo pronto para o nos

so 10 Jeep Raid Feminino,
que teró largada hoje" às
14 horas, na Praça Ânge
lo Piazera. Esperamos a

participação dos jara-

guaenses, pois teremo
nossas esposas ao volante
sentindo o prazer de esta
junto à natureza, com u

veículo 4x4.
Paro este final de Ise

mana estão convocado
para abrir trilhas Flávi
Marcatto, Lauro Mar
quardt, Zuza e Cotton i.

Fomos convidados poro
uma feijoada dia 6 de-ju
nho. pelo Clube dos Es
coteiros de Jaraguá do
Sul, na Igrejq São Se
bastião, a partir das 11 ho
ras. Estaremos presentes,

O Sandro convida to
dos os associados paro
um passeio com a família
na fazenda do amigo Frei
deI.

Lauro Marquardt ani
versariou dia 12 de maio,
estamos aguardando-o no

clube. Parabéns.

Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS MANNES

Estofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
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