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Empresas argentinas participam- de
curso de Marketing Industrial-�em �.

EdsondlcJrikeS'OP.
'1

A Duas Rodas Indus- ciação Comerci.al e

trial promoveu, de Industrial de Jaraguá
ter'ça a quinta-feira, . do Sul), visitação às
em Jaraguá do Sul, o instalações e degus-
4° Encontro Duas Ro- tação dos produtos
das de Indústrias de Duas Rodas.
Sorvetes Argentinos. Na opiniãó do dire
Neste ano, 150 empre- tor-comercial da Duas
sos argentinas estive- Rodas, Leonardo Zipf,
rom representadas no o encontro buscou

encontro, onde discu- tanibém oprese ntor
tiu-se projetos de mar- aos empresários ar

keting para o desen- gentinos o programa
volvimento dos traba- de qualidade da ern-:

lhos e divulgação dos presa, além de possi
produtos. bilitar a troco de im-

O curso apresentou pressões sobre os mer

palestras na sede da cados internacionais,
empresa e no au- em especial ao Mer
ditório da Acijs (Asso- cosul, Página 6 Palestra: encontro de empresários do setor de sorvete na Acijs

Vandalismo: bombas explodem
em colégio de Jaraguá do Sul
Duas bombas de

fabricação caseira ex

plodiram no interior de
.

um banheiro do Colé
gio Estadual Heleodoro
Borges, em Jaraguá do
Sul, na noite da última
quarta-feira (27). Os
artefatos foram pro
duzidos com materi
ais de fogos de artifí
cio.

A Polícia Civil abriu

inquérito para apurar o
fato e investigar a pos
sível relação de alunos
com as explosões. A

perícia técnica cole
tou resíduos dos explo
sivos para análises.
Os dispositivos havi

am sido colocados no

ralo e na porta do ba
nheiro, no segundo

pavimento do colé

gio, A segunda ex

plosão ocorreu minu
tos depois da primeira .

No momento das

explosões, havia 350
dos 850 alunos no

colégio. Apesar do
clima de nervosismo

que se instalou, não
houve pânico.
eágina 13
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Fe cega e

desconfiômetro

I,

A se confirmar a candidatura de um filiado do
PSDB a deputado estadual, a cidade registra o

recorde de sete pretendentes à Assembléia
Legislativa, Por mais que partidos e lideranças

políticas crqurnentern.
Jaraguá do Sul não
comporta número tão
expressivo de postulcntes. O
fato do Município ser o

terceiro pólo industrial do
Estado não lhe assegura tal

ambição, muito menos a

pretensão de ser, depois da
capital da malha, a capital
dos candidatos,

A pouca luz e a louca
corrida parece um gesto

,

desesperado para conven

cer os eleitores, tão des
crentes da política, É um

sofisma que poderá ter
resultados 'negativos para a

comunidade, Há algumas tentativas para se explicar
o absurdo, a insensatez, A própria crise política
institucional cria uma apatia na população,
tracejando caminhos pouco confiáveis aos eleitores,
O despreparo contribui para o engendramento de

opções adversas e dissonantes,
A agenda política velha, repetitiva e deslocada

da realidade permite o festival de holofotes e

discursos, Chegou-se ao óplcado arrogância e da
mediocridade político/eleitoral. O objetivo maior é,
aliciar os eleitores num jogo escuso e pragmático,
que reflete na indlterenço da população em relação,
à política, Os jovens, em sua maioria, não têm
nenhum lnteresse pelos projetos políticos e são
levados a votar no marketing, deixando a discussão
séria para embarcar em firulos. Fruto da falta de
perspectivas futuras aos problemas atuais,

Não obstante, as ideologias apoiadas em dogmas
e axiomas reforçam o desinteresse, Mas a política
de resultados eleitorais, onde o poder é a única
razão de existir, é o principal fator de apatia,
contribuindo decisivamente para manter as

ortodoxias, As "boas intenções" estão sendo
transformadas em negocismo barafo, onde os

chamados pequenos serão literalmente comprados
ou cooptados pelos grandes, Num jogo de

ambigüidades, liderados por velhos generais
napoleônicos, apresentando, de quando em vez, um

'

salvador da pátria,
O velho discurso ainda persiste, A avalanche

neoliberal vem esmagando corações e mentes, sem
que haja uma voz lúcida a contrapor, O coronelismo
impera na política do final dos anos 90, A maioria
dos políticos são liberais conservadores, Liberal até
a porteira da fezende e conservador a partir dela,
Assistimos pacificamente o continuísmo de uma

política desgastada, tendo como alternativa à
adversidades, a quantidade e pouca renovação, Os
candidatos são os mesmos que há anos deslizam
com desenvoltura pela política,

Renovar é preciso, Joroçuó do Sul e região têm

vocação proqresslsto e devem ser o exernplo.vornos
dar um basta ao passado, ao retrógrado e a

pseudopretensão que querem, nos fazer engolir, Está
faltando diálogo entre as lideranças políticas e metas
definidas para a região,

,
I

I,

I

I
I

Carta do Leitor

Paulo Maluf e o marketing político
• Carlos Alberto Ribeiro

o ex-prefeito de São
Paulo, Paulo Maluf, é
mestre na arte de pes
car em águas turvas,
para fins políticos e ele
itorais, a exemplo de
Jânio Quadros, de triste
rnernór!o. Quando pre
sidente, em seus contur
bados sete meses de

governo, fez uso de atos
folclóricos como a

adoção do "pijânio"
(um stack tipo indiano),
as campanhas contra a

corrida de cavalos, con
tra o biquíni, brigas de

galo e lança-perfume,
Eis no que deu: seis

milhões de votos para
projetos rtdículos. Além,
é claro, de que com sua

renúncia, ter aberto o

caminho para tirar dos
trilhos democráticos o

Brasil, que Juscelino,
governando com aber
tura e faír-ptay, domara,
com tanto jeito, tanto
progresso e aprovação
geral.

Na década de 70,
surgiu no cenário políti
co Paulo Maluf, Em 1970,
então prefeito biônico
de São Paulo, 'presente-

ou os jogadores tri

campeões com Fuscas,
pagos com dinheiro
público,

Paulo Maluf foi alça
do à política pelas mãos
imperiais do general
Costa e Silva, É do tipo:
"Falem mal, mas falem
de mim", Aliás, numa

entrevista à Revista Im
prensa, em julho de 96,
disse: "Dos meus 29 anos
de vida pública, 26 fo
ram só de críticas, mas

isso fez meu nome estar
na mídia",
Segundo o publici

tário Nelson Biondi, da
Biondi & Associados
responsável pelo mar

keting político de Paulo
, Mcluf nos últimos 16
anos - Maluf não se im

porta que suas ações
sejam ilegais ou inconsti
tucionais, pois tem re

cursos financeiros pes_
soais suficientes para, se
necessário, enfrentar

ação popular, que o

obrigue a arcar com as

conseqüências judiciais.
Vamos relembrar mais

alguns fatos da vida

pública de Paulo Maluf:

1, Quando foi gover
nador de São Paulo,
gastou vultosas somas

de recursos públicos
para achar petróleo,
através da "Petroma
luf ". A segurança pública
foi um caos, falta de poli
ciais, viaturas e armas,

Até as munições' para o

treinamento dos policiais
foram racionadas,

2. Quando prefeito de
São Paulo, surgiu de
tudo, Do escândalo dos

precatórios e "frango
gate" 00 Maluf antita

bagista, moralista e

guardião dos bons cos

tumes,

Agora, às vésperas de
mais uma eleição, São
Paulo vê-se obrigado a

conviver com um novo

assalto rnotuttsto.
Corno se pôde ver,

nestas rápidas pincela
das históricas, Paulo
Maluf é apenas mais um,
como tantos outros, que
se utiliza do marketing
político para induzir o

eleitor aos seus objetivos
de poder,
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disposição da secreta
ria e fica no pátio para
quando tiver algum
serviço para executar.
Bordin confirmou que
Rosa bate cartão e

cumpre horário, infor
mando que, atual
mente, está auxiliando
no Setor de Distribuição
de Ferramentas, substi
tuindo outro funcionário
que está afastado.

VERSÃO - Na sexta
feira passada (22), o ex

motorista da Secretaria
de Saúde procurou a

redação do Jornal COR·
REIO DQ POVO para re

clamar sobre "a forma
arbitrária" como havia
sido transferido para a

Secretaria de Desen
volvimento Urbano.
Rosa contou que, "sern
nenhuma explicação",
fôra transferido para a

Secretaria de Desen
volvimento Urbano no

final de março. Lá, se

gundo ele, não faz
nada, e para passar o

tempo joga baralho e lê
revistas e jornais.

"Sou obrigado a fi
car numa sala suja, de
mais ou menos seis
metros quadrados, sem
poder sair. No primeiro
dia o Bordin me disse

para ficar na sala sem

fazer nada. Querem

que eu fique na gela
deira. Tenho infor

mações que oVentania

(Renatq Stulze, motoris
ta do prefeito) me

proibiu de dirigir", afir
mou.

Rosa disse .que tem
um outro funcionário
também de "castigo"
na Secretaria de Desen
volvimento Urbano.
Sabe-se que se chama
Sebastião e é operador
de máquinas. O
secretário Bordin disse

que Sebastião é urno
espécie de reserva, que
substitui os colegas em

caso de afastamento
médico ou por faltas.
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[b j Nanci nega versão de motorista

."�!���,,,P.�lInll.��!�.��· e alega conduta irresponsável
I ---------------------------------
!
!
;:;
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j
�
�

"Ocupo este espaço para protestar contra o des
respeito da recém-inaugurada Danceteria Colum
bio para com os clientes.

Na sexta-feira passada (22), a danceteria frustrou

grande parte do público atraído por uma propagan
da enganosa que anunciava para às 23 horas show Icom o Grupo Art Popular.

'I'OS infelizes desavisados, que compraram an

tecipadamente os ingressos, amargaram um .!
som mecânico de baixa qualidade até às 2h 10, I

�quando finalmente a banda subiu no palco.
Por volta da 1 horo. cansado de esperar, e não

havendo outra alternativa, fui embora sem conseguir
reaver o valor do ingresso".

Moacir Márcio Lawin - Jaraguá do Sul

§�
ili
,

I
,
1

I
"Ser preconceituoso é lnterlorizor e não acei- I

tar uma pessoa como ela é. É um sentimento i
negativo. Lamento que, às vésperas do ano I2000, com tanta informação e cultura, certas ,

pessoas ainda nutrem esse sentimento. Se dá
muita importância aos 'perfeitos', porém, só é

Iavaliado o aspecto físico.
,

A omissão sufoca. Nós, deficientes, reag'imos' I
para que esse quadro se reverta e que possa- !
mos ser integrados à sociedade. I
Queremos apenas liberdade e condições i- I

guais. Não queremos e nem precisamos de I
piedade, queremos sim uma chance para de- I
senvolvermos nossa capacidade. Queremos o I
que nos é garantido por lei ".

.

I
Ivone de Lima - Jaraguá do Sul I

m
,
�

"Querido amigo Eugênio, li um pensamento de
Saint Exupery onde ele diz: 'A mais bela profissão do
homem é a de unir os povos'. Ele estava se referindo
ao jornalismo, escritor.

. Com estas palavras eu te saúdo pelos 79 anos do
nosso CORREIO DO POVO.

Abraços a você e equipe.
Que Deus continue te abençoando e iluminan-

do. Saudações".
'

IIca Rau de Mio - Curitiba

Os textos para esta coluna com críticas,
sugestões e reivindicações, devem

conter no 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 RioMo/ha, 89.259-700. Caixa
Postal 79 ou pelo telefax (047) 377 - 7979.

Servidor atribuiu a transferência à perseguição da secretária de Saúde,
afirmando que está de "castigo" numa sala

Edson Junkes/CP

Justificativa: Nanei diz que motorista fi imprudente

Jaraguá do Sul - A oportunidade revelou o

1 secretária de Saúde, motivo pelo qual a

I· Nanci Zimmermann, re- direção da secretaria
I bateu as críticas feitas

.

decidira transferí-Io. Se

I,. pelo ex-motorista da gundo a secretária, o
li secretaria, Daniel de ex-motorista já havia
! Mello Rosa, de que teria sido advertido diversas
ii
! sido transferido por per-

.

vezes pelos "comporta-
I seguição. De acordo mentos irresponsáveis
i

� com ela, o 'motivo da na condução do veícu-
.,

transferência de Rosa lo".

para a Secretaria de "Ele (Rosa) transpor
Desenvolvimento Ur- tava pacientes de he
bano se deu em conse- modiálise e de radiote

qüência de imprudên- rapia. Os primeiros no

cios do motorista nos interior do Município e

translados de pa- os "outros para Joinville.
cientes. Nanci informou Várias vezes colidiu o

que não há ne- carro, uma vez chegou
ce.ssidade de qualquer a capotar, danificando
ato administrativo para muito o veículo. Todos
homologar a transfe- os acidentes estão re

rência de servidores. gistrados. A decisão de
Sobre a acusação de transferí-Io foi ·para evi

que a secretaria não o tor o pior", disse a

informou o motivo da secretária.
transferência, Nanci O secretário de De
disse que dias antes da senvolvimento Urbano,
efetivação, comunicou Valdir Bordin, negou
pessoalmente a Rosa que Rosa esteja prolbt-.
de que seria transferido. do de sair da solo: Se
Ela assegurou que na gundo ele, Rosa está à

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PSDB decide domingo ·se lança
Caropreso a deputado federal
------- ...-------------------------

Amanhã (30), a Executiva Estadual se reúne, na Capital, para definir o
futuro do partido nas eleições de outubro

Jaraguá do Sul - O
Diretório Municipal do PSDB
decide, em reunião marca
da para domingo (31), se

lança o nome do vereador
Vicente Caropreso como

candidato a deputado
federal. Na oportunidade,
a legenda delibera tam
bém sobre uma possível
candidatura a deputado
estadual pela Regiö.o da
Amvali (Barra Velha,
Corupá, Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Massarandu
bo, São João do Itaperiú e

Schroeder), Os nomes em

destaques são o do presi
dente do diretório, Célio
Bayer, e o do odontólogo
José Assis Pereira,

,

Caropreso, que no início
demonstrava desinteresse
pela candidatura, acredita
que a opinião pública
"forçará a uma eventual
candidatura a deputado
federal, que reivindica um

,

representante no Congres
so Nacional", Sobre a can

didatura do deputado Pau
lo Bauer (PFl), Caropreso
disse que Bauer é eleitor de
Joinville, motivo pelo qual
"nöo visa prioritariamente
a região", Na opinião do
vereador, o lançamento de
uma candidatura a depu
tado federal irá esbarrar
em interesses partidários,

"Ninguém é bobo em

acreditar que poderá ar

rebanhar todos os partidos
e lideranças em torno de
uma candidatura, O impor
tante é sensibilizar a comu
nidade para a ne

cessidade de ter um repre
sentante na Cãmara Fe�
deral", disse,

Na manhã de sábado
. passado (23), o presidente
estadual do PSDB, Fran
cisco Küster, esteve em

Jaraguá do Sul para dis
cutir com os correligionári
os a possível candidatura
de Coropreso. Küster afir
mou que o vereador é uma

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Arquivo/CP

liderança
promissora,
corn fortes in
fluências den
tro da comu

nidade jara
guaense, o

que possibilita
o envolvimen
to em torno da
candidatura a

deputado fe
deral.

Bayer, que
também par
ticipou do en

contro, não
adiantou a

posição,
preferihdo di
zer que a de
cisão sairá do
encontro de

domingo,
COLIGA

çÃO - O presi- Projefo:Cotopresoquer IfHJn/roulraslegendas
dente estadu-
al do PSDB voltou a de
fender a coligação do

partido com o PPB do sena

dor Esperidião Amin e com

o PFl do ex-governador
Jorge Bornhausen, Ele, no
entanto, condiciona a

aliçmça à participação do
PSDB na chapa majoritária,
Küster disse que o PSDB
vem trabalhando para in

tegrar a coligação, mas

vai lançar candidato pró
prio "se não tiver espaço
dentro da aliança",

No final do ano passado;
em consulta interno. Küster
apareceu como opçöo do
partido para disputar o go
verno, seguido pelo presi
dente da CNDl (Confede
ração Nacional das Câma
ras lojistas), Carlos Stupp, e
da vice-prefeita de loges,
Terezinha Carneiro,

De acordo com Küster, o
PSDB descarta a possibi
lidade em se coligar com a

Frente Popular, "não tem

palanque para o presidente
Fernando Henrique", Sobre
uma possível composição

com o PMDB, "está fora de

cogitação, por causa do
candidato, Se fosse outro" ,"

"O PSDB não discute ca

beça-de-chapa, O sena

dor Amin é indiscutivel-
mente o nome mais viável

para vencer as eleições",
disse Küster.

AVALIAÇÃO - Na opinião
dele, o que está na ordem
do die é a reestruturação
do Estado e a recuperação
da imagem, "desgastada
pelo desgoverno atual",
Küster, no entanto, aposta
na união do PMDB e num

possível segundo turno en

tre o atual governador e

Amin, Küster não acredita
na possibilidade de racha
no PMDB, afirmando que
as lideranças vão se unir
em torno do candidato,

"Vocês ainda vão ver o

Luiz Henrique no palanque
de Paulo Afonso", disse,
lembrando de declarações
do prefeito de Joinville de

que deixaria o partido caso

o governador vencesse a

convenção,

Rua Joinville, 2655 • Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Cflorícullurtl
Cflorístl �

.�.
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Continuam pipocando as denúncias de irregularidades nas

licitações realizadas pela Prefelturo de Guaramirim no ano

passado,
Desta vez, o vereador licenciado Ivaldo Kuczkowski (PFL)

apresenta o contrato entre a administração e a Instaladora
Elétrica vel de Jaraguá do Sul, que cobrou do Município
nada menos que RS 35,824,00 para os serviços de ma

nutenção da rede de iluminação em julho de 1997,
Kuczkowski afirmou que o valor é três vezes rnols que o

praticado em Jaraguá do Sul por outra empresa para
realizar o mesmo serviço,

"Alguma coisa está errada, Jaraguá do Sul é maior que
Guaramirim e, teoricamente, deveria exigir mais ma
nutenção, o que logicamente aumentaria o valor do

contrato, Uma CEI vai apurar tudo", acredita,

Erramos
Na edição passada, à página 14, onde está Aberlode luz,

leia-se Abelardo Luz,
Birra

O vereador Carioni Pa
vanello, agora filiado ao

PFL, conforme o jornal
CORREIO DO POVO já previa no

ano passado, ainda sente
saudades do antigo parti
do, o PPB do deputado Udo

Wagner,
Três por quatro, Pavanello
encontra uma maneira de
mencionar a legenda,
Em recente desentendi
mento entre o vereador
Moacir Bertoldi (PPB) e o

chefe de Gabinete, José
Alberto Klitzke, Pavanello
ocupou a tribuna da Có-
mara para manifestar

solidariedade ao colega
parlamentar e criticar as
divergências internas, ,

Alerta
A Secretgria de Planejamento de Jaraguá do Sul poderia
atentar para a necessidade em construir passagens para

pedestres nas pontes da cidade,
As pessoas são obrigadas a caminharem coladas à mure

ta, sem nenhuma segurança, correndo risco <;Ie vida,

Do contra
Em todas as votações
secretas ria Câmara de

'

Vereadores de Jaraguá do
Sul, um voto é sempre

contrário à proposta apre
sentada,

Há algumas especulações
sobre o voto contrário, Uns
dizem que é combinado,
outros apostam que existe
um vereador que é do

contra mesmo, mas quem
é? Existe outra possibilidade

rnols remota: o próprio
outor do projeto votar

contra para evitar a "una
nimidade burra",

Tudo de novo

O Tribunal de Justiça do
Estado acatou o manda
do de segurança impe
trado pela bancada

petista e anulou a sessão
do dia 10 de julho de 1996
que aprovou a emissão
de RS 605 milhões em
letras do Tesouro para

pagamento de precatóri-
os,

Com a decisão do TJ, o
projeto volta à Comissão
de Finanças da Assem
bléia legislativa e revoga
todos os atos referentes

as negociações,

Inocência
Na sessão de segunda-feira
(25), a vereadora Lorita
Karsten (PMDB) ocupou a

triburia para criticar a

promoção do Café Con
fusão que oferecia um

copo de tequila na compra
do ingresso,

Na opinião dela, a adminis

tração deveria avaliar
melhor as casas que incenti
vam a ingestão de bebidas

alcoólicas, quando na

liberação do alvará,
"É uma bebida muito forte,
Já no início todo mundo
fica de fogo, Peço ao líder
do governo que interceda
para evitar a venda indis-
criminada de bebidas a

menores", disse.

�ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO �

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos .sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�ovO 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)f,Rf,Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Aciag quer evitar protesto de
titulo mercantil sem comprovação

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
. INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

EMPRESÁRIOS CONHECEM
ESTRUTURA E PROJETOS DA FERJ

A Associação Comercial e Industrial realizou a reunião
do dia 12 de maio na Ferj, onde a diretora geral do Centro
de Ensino Superior, Carla Schreiner, relatou a instituição
no estágio atual e projetos futuros, cujo ápice é a

transformação em universidade. Segundo Carla, a Ferj
conta com 1 .345 alunos neste semestre, 149 professores e
50 funcionários técnico-administrativos, devendo passar
para 1 .513 alunos no próximo semestre, com o ingresso
dos aprovados no Vestibular de Inverno.

.

O grande projeto é a transformação em universidade,
o que demandará alguns anos para a montagem do

processo. Ela citou que está acertando com universidades

estrangeiras e nacionais, para trazer a Jaraguá do Sul
cursos de mestrado e doutorado, acrescentando que,
atualmente, 32 professores da instituição cursam mestrado
e 13 fazem doutorado. A partir de julho, começam os

cursos de pós-graduação. Carla informou aos empresários
que o projeto do curso de Direito não está esquecido e

que continua sendo montado para aprovação.
Em seus 8.713 metros quadrados de área construída,

a instituição dispõe de 44 salas e deve partir para a

construção da biblioteca central e depois, de novos

blocos, para atender a necessidade de espaço físico.
Para o mês de agosto, estão previstas comemorações
alusivas aos 25 anos de criação. Dentro das atividades
haverá um jantar, por adesão, com o resultado revertido

para os hospitais da cidade.
A grandiosidade física da Ferj, a quantidade de olunos

e de cursos, os projetos e planos colocados por Carla
Schreiner, causaram impacto positivo entre os

empresários. O presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn,
elogiou a serenidade com que a instituição é conduzida,
afirmando ser um modelo dentre as integrantes do sistema
fundacional catarinense.

NÚCLEO DE CABELEIREIROS COMPLETA UM ANO
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs completou um ano

de atividades no dia 12 de maio, com uma

confraternização que reuniu em torno de sessenta

pessoas. Para o dia 1 de junho, segunda-feira, promove
curso de Maquiagem, à tarde, para grupo já fechado,
tendo como instrutor Sebastião Stahelin. O núcleo tem à

disposição dos profissionais da área, três fitas de vídeo do
Fashion-Hair, realizado em loges, para locação, onde
mostra performances em certes. penteados, química e

outros.No dia 8 de junho, os cabeleireiros têm reunião às
19h30, na Rede Feminina de Combate ao Cãncer, onde
o núcleo fará a entrega de cabelos e perucas que serão
utilizados pelas pessoas que fazem quimioterapia, para
melhorar o visual. A RFCC vai mostrar o que faz pela
comunidade, há dez anos.

.

FOTÓGRAFOS FARÃO
EXPOSiÇÃO NA MULTIFEIRA

O Núcleo de Fotografia Profissional da Acijs escolheu
18 fotos turísticas de Jaraguá do Sul, batidas por oito
associados, para confecção de cartões postais da

cldode. através da parceria entre o núcleo e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico/Prefeitura Municipal. O
lançamento será feito em julho, durante a Multifeira.
Durante aquele evento, também, serão expostos 18

painéiS de 50x70cm, para divulgação do núcleo e do
trabalho dos fotógrafos.

COPA: ACIJS SUGERE

COMPENSAÇÃO DE HORAS
Em reunião semanai da Acijs foi sugerido que as

empresas adotem o sistema de compensação de horas,
se eventualmente dispensarem seus colaboradores
durante o horário dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.
A sugestão é no sentido de uniformizar o procedimento e

oportunizar a todos para torcerem pela Seleção Brasileira.
Assessoria de Imprensa da Acijs.

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

Empresários apresentaram moção que foi aprovada pelo Conselho Diretor da
Facisc e encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado

Guaramirim - O Conselho
Diretor da Facisc (Fede
ração das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina) aprovou
moção apresentada pela
diretoria da Aciag (Asso
ciação Comercial, mdustricl
e Agrícola de Guaramirim)
propondo que os cartórios
de notas e protestos não
aceitem mais para protesto
títulos mercantis "frios" sem

comprovação de origem. A
proposição quer coibir uma

prática disseminada pelo
País que, segundo a Aciag,
"é prejudicial aos empresá
rios idôneos".

O presidente da Aciag,
Adriano Zimmermann, disse
que muitas empresas têm
sido protestadas indevida
mente, somente porque a

legislação permite "tais ab
surdos". De acordo com ele,
os cartórios têm recebido'
esses títulos sem uma verifi

cação mais acurada, en- .

caminhando-os para pro
testo. Os títulos frios geral
mente são emitidos em pe
quenos valores e em praças
distantes, deixando sern al
ternativa o suposto devedor,
que prefere pagá-los do
que arcar com os custos de
uma viagem para contestá
los na origem ou de uma

ação judicial.
"Uma verdadeira pi

caretagem, um estelio
nato", disse Zimmermann.

A situação chegou a tal

ponto que, em dezembro
do ano passado, a Correge
doria de Justiça em São
Paulo determinou que os

Arquivo/C>

Precaução: Zimmermann disse que intenção é evitar abusos
títulos só poderão ser protes
tados mediante apresen
tação de documentos que
comprovem a efetiva tran

sação de comércio ou

prestação de serviços. A
medida burocratizou o siste
ma de cobrança nos ban
cos, sendo revista em segui
da quando' então adotou
se o procedimento que a

Aciag agora defende para
Santa Catarina.

"A proposta sugere que

o protesto de títulos só ocor
ra -rnedlonte declaração
expressa do credor", re

forçou Zimmermann.
A diretoria da associação

encaminhou a moção por
ocasião da reunião plenária
da- Facisc, realizada em La

guna, no dia 5 de maio. A
matéria já está encaminha
da à apreciação do cor

regedor-gerai de Justiça em
Santa Catarina, desembar
gador Francisco de Oliveira.

Marisol vai investir R$ 650 mil
na unidade de Massaranduba
Massaranduba - A Indús

tria Têxtil Marisol investiu
cerco de RS 650 mil na am

pliação da unidade de

confecções no Município.
A área construída foi
acrescida em mais 1,1 mil
mettos quadrados, o que
possibilitará o aumento de
80% na copocldode pro
dutiva da fábrica. As novas

instalações foram inaugu
radas na sexta-feira passa
da (22), quando aconte
ceu também a abertura do
Centro de Memória da

empresa, este junto à ma

triz, na cidade de Jaraguá
do Sul.

Na opinião do gerente
de Obras da empresa, Sílvio
João Correia, o projeto foi
concebido para proporcio
nar melhores condições de
trabalho e de conforto para
os funcionários. Ele garan
tiu que a nova estrutura vai

abrigar mais 220 costurei
ras, passando para 500,
além de aumentar a

produção de 340 para 620
mil peças/mês.

O Centro de Memória
reúne rnóqulnos, documen
tos, cartazes, catálogos,
troféus, brindes, recortes de

jornais e revistas, fotografias,
filmes comerciais e institucio
nais. De acordo com a As
sessoria de Imprensa, o ob

jeto mais interessante é uma
máquina de costura ma

nual utilizada no início das
.

atividades da empresa,
quando fabricava chapéus,
e o primeiro tear, instalado
em 1967, quando a Marisol
começou a produzirmalhas.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro Duas Rodas de Sorvetes
reúne 150 empresas argentinas
---------_._----------------------

Evento contou com palestras e buscou a integração na qualidade, visan
do o mercado internacional, em especial o Mercosul

Jaraguá do Sul- A Duas
Rodas Industrial reuniu, en
tre os dias 26 e 28, na sede
da empresa e no au

ditório da Acijs (Asso
ciaçãoComercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul),
150 empresas argentinas
do setor de sorvetes. O 4°
Encontro Duas Rodas de
'Indústrias de Sorvete Ar

gentino, promovido pela
empresa jaraguaense,
também discutiu técnicas
de marketing para o de
senvolvimento dos traba
lhos e divulgação dos
produtos, além de apre
sentar o programa de

qualidade e os produtos
da Duas Rodas.

O evento contou com

palestras sobre turismo,
marketing e produção in
dustrial. Poro o diretor
comercial da Duas Rodas,
Leonardo Zipf, o encontro

'lDuas R�

, ������;
DEW.Dt5,____

Dil8for-comercld Leonatdo ZJpf

permitiu a troca de im

pressões sobre os rnerco-:

dos internacionais e as

perspectivas de nego
ciações. Na opinião dele, a
programação do encontro,
voltada para discutir as

tendências regionais emun
diais de venda de sorvetes
ofereceu subsídios de mar

keting para o desenvolvi
mente e implementação

de ações estratégicos no

mercado argentino.
A programação con

tou ainda com apresen-
, tação e degustação dos

produtos Duas Rodas,
além das técnicas indus
triais. As polestros tiveram
temas como: "Viver para
o sucesso", ministrada por
Jerônimo toz. e "Los de
setlos dei Siglo XXI", por
Adalberto Bertoli Júnior.
Outro enfoque abordado
foi a busca de alternativas

para a comercialização e
produção de sorvetes,
atentando para o fato
das empresas argentinas
terem de vender seus

produtos no inverno.
"Foram apresentadas

técnicas de aberturas de
novos nichos através da

diversificação de produ
tos e ampliação do canal
qe distribuição", disse Zipf.

Produtores rurais estão isentos do

pagamento de emissão das GTA/s
Florianópolis - Desde o dia

12 de maio, os produtores ru

rais estão isentos do paga
mento de emissão das GTA's
(Guias de Trãnsito de Ani
mais). O anúncio foi feito pelo
secretário estadual de Agri
cultura, Flávio Baldissera, du
rante reunião com deputados
qué integram a Comissão de

Agricultura da Assembléia
Legislativa.

Baldissera informou que o

FDR (Fundo de Desenvolvimen
to Rural) irá financiar, além de

máquinas e implementos agrí-

colos. instalação de agroindús
trias. De acordo com o

secretário, a primeira a se be
neficiar da medida é uma

produtora de doces caseiros,
em Caxambu do Sul.

Sobre a regulamentação
das leis Florestal e da Indús
tria Artesanal, Baldissera infor-.
mou qos parlamentares que a

secretqria encaminhará ao

Conselho de Desenvolvimen
to Rural proposta para a con
clusão e devida regulamen
tação. Ele assegurou que o

governo pretende priorizar a

instalação de pequenos esta
belecimentos para produção
de forma artesanal.

COMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

1:1 ,A, Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) estará promovendo na

próxima terça-feira (2), entre 19 e 22 horas, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do
suí-o curso de Marketing para os expositores em feiras.
No currículo temas como: pré e pós-feira, objetivos da participação, qualificação dos resulta
dos pretendidos. Promoção do produto, da marca e da ,empresa, entre outros.
Maiores informações pelo telefone (047) 371-1044.

1:1 O PIB (Produto Interno Bruto) de Santa Catarina de 1997 foi de aproximadamente RS 34
blíhões. registrando aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.
É o melhor índice dos últimos dez anos.

Os destaques ficaram para os setores da construção civil e da indústria de transformação, com
acréscimo de 3,03%.

1:1 Na última segunda-feira (25), a Organização Internacional de Epizootia concedeu a Santa
Catarina o certificado de área livre de febre aftosa.
A concessão assegura ao Estado a exportação de carnes sem restrições.
L �

�

Enio Padilha Filho

Os 1 O mandamentos
do Marketing Pessoal

(continuação da semana anterior)

6. Escolher com critérios as suas companhias. Diga-me
com quem andas, e eu te direi quem és. Esta é uma

frase tão antiga quanto a humanidade, mas nunca

perdeu o seu valor.
Os opostos se atraem apenas no magnetismo. Entre

pessoas, semelhante atrai semelhante. Uma pessoa
desonesta não se sente à vontade entre pessoas
honestas. Não existe sintonia vibratória. Não existe
coincidência de interesses ou de princípios. Por isso, uma
pessoa desonesta vai "procurar a sua turma" e acaba
se enturmando entre outros desonestos. Esta regra' se
aplica à índole das pessoas.
Algumas vezes pessoas de má índole buscam a

companhia de pessoas boas com a intenção de explorá
las ou de carrear para si o prestígio moral dessas pessoas.
E se você for visto "pra cima e pra baixo" com uma pessoa
com defeitos morais evidentes, será difícil fazer as pessoas
acreditarem que você não é igualou não tem as mesmas

tendências morais da sua "má companhia".
É preciso, portanto, muita atenção para esse "detalhe".

7. Ser visível. Exista. Esteja vivo. Apareça. Dê às

oportunidades uma chance de encontrarem você.

Esteja onde as coisas estão acontecendo. Participe dos
eventos que dão acesso às oportunidades que você
busca (cursos, palestras, festas, clubes, reuniões ... )
Lembre-se: "Quem não é visto não é lembrado".

8. Orientar-se por objetivos. Oriente suas estratégias de

marketing pessoal com Objetivos bem definidos. Isso vai

permitir a você investir seu tempo e suas energias nas

habilidades e tarefas mais importantes.

9. Buscar e aceitar ajuda profissional. Existem alguns
exemplos em que a ajuda profissional é recomendável
(às vezes imprescindível). Um caso típico são as pessoas
com problemas de dicção (língua presa, problemas para
pronunciar erres e esses, gagueira, etc). São problemas
que interferem fortemente no processo de comunicação,
que, como já vimos, é um dos pilares do marketing
pessoal. Nada que um bom fonoaudiólogo não possa
tratar.

Psicólogos podem ser extremamente úteis para superar
problemas como ausência de auto-estima, timidez, tiques
nervosos e outros desvios que interferem nas relações
interpessoais.
O seu cabeleireiro pode ser um bom consultor de beleza.
O gerente da loja de roupas ou de sapatos pode dar
dicas importantíssimas de como se vestir melhor
valorizando os seus recursos naturais. Cirurgiões plásticos
e dentistas podem corrigir pequenos e grandes problemas
estéticos que interferem na sua comunicação visual ...

10. Criar e manter marcas pessoais positivas. Talvez, mais
importante do que criar marcas pessoais positivas seja
eliminar as marcas pessoais negativas.lsto deve ser feito
no primeiro dia de implantação de um Plano de

Marketing Pessoal. Uma conversa franca com alguns
amigos sinceros poderá ser muito útil para definir quais
marcas precisam ser definitivamente eliminadas. Quanto
às marcas positivas, uma regra apenas precisa ser

seguida: não tente criar uma marca pessoal que não

esteja sintonizada com a sua vontade, com o seu desejo
de ser. Uma marca pessoal somente se estabelece

quando ela faz, realmente, parte do estilo de vida de

quem a tem.

Caixa postal 191 - 89.251-970 - Jaraguá do Sul - Fone: (047) 973-8620
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
O que significa escolher uma profissão e qual

a proposta da Orientação Profissional?
Respondendo a primeira parte desta questão,

podemos dizer que quem escolhe uma profissão não
está escolhendo somente uma carreira, mas sim
escolhendo "com que" trabalhar; está definindo "poro
quê" fazê-lo; está escolhendo "como", delimitando
um "quando" e "onde", ou seja, está escolhendo o

inserir-se numa área específica da realidade

ocupacional. Está pensando, sobretudo, num sentido

para sua vida e definindo sua identidade profissional,
um dos tripés da nossa personalidade, pois escolher
envolve vários sentimentos, cuja totalidade poderá
resultar numa síntese que representa esta identidade

profissional,
Concluindo, cabe ao adolescente fazer esta

escolha profissional justo num momento em que realiza
'tarefas tão importantes como definir, também, sua
identidade ideológica (religião, política e ética) e
sexual, além de estar passando por um

desenvolvimento bio-psico-social e suas
,

conseqüências naturais,
Por outro lado, como escolher uma profissão nesta

sociedade aqui e agora, com todos seus

componentes sociais, políticos e econômicos? Se

pensarmos bem, nos dias de hoje, será que a escolha
de uma profissão existe como opção ou o exercício
de uma escolha vem sendo diluído pela falta de

oportunidades reais?
É aqui que entra a ORIENTAÇÃOVOCACIONAL, que

tem como proposta justamente levar o jovem a refletir
sobre si mesmo (presente, passado e futuro), sobre a
realidade do trabalho (social, econômico, político),
sobre as profissões (o que é, o que faz, como faz), ou
seja, eludo-lo a perceber-se e levá-lo a concluir

"quem é e onde deseja chegar, o que lhe permitirá
saber o que fazer" "

A ORIENTAÇÃO VOCACIONAL entra, pois, como
uma facilitadora deste processo, dessa caminhada,
desse encontro, qUE0é a escolha de uma profissöo.
Acreditamos que�e um maior número de pessoas

tiveram oportunidade de ,escolher a sua futura

profissão, a partir da reflexão sobre si mesmas e a

importância do seu papel social, certamente teremos
profissionais mais conscientes, satisfeitos, motivados,
realizando-se naquilo que fazem, o que,

conseqüentemente, resultará em benefícios para si

próprios e para a sociedade em que estão inseridos,

Jeanete Miriam Piske

Psicóloga Clínica - CRP-12/0937
Membro associado da Ajapsy

ONG's promovem curso sobre
. conselhos municipais·em JS
---------------------------------

Evento pretende reunir cerca de 50 pessoas ligadas aos conselhos
municipais e à entidades comunitárias

Jaraguá do Sul - Numa pro
moção do CDH (Centro dos
Direitos Humanos) e Ujam (Uni
ão Jaraguaense das Asso

ciações de Moradores), será
realizado amanhã, sábado,
curso sobre conselhos munici
pais, O evento, que começa a

partir das 8 horas, no auditório
do Sindicato dosJrabalhadores
do Vestuário, deve traçar o

perfil e as funções dos conse

lhos,
O curso tem como objetivo

otimizar a participação comu

nitária na gestão pública e vai
debater temas como: demo
cracia, participação e cultura

política; políticas públicas e

sociais e direito da cidadania,
além de discutir o poder deli
berativo dos conselhos, bem
como paridade de membros,
prioridades, procedimentos e

relações institucionais,
De acordo com o diretor de

Comunicação da Ujam, Sérgio
Homrich, o curso tem como

objetivos específicos avaliar
criticamente a situação dos
Conselhos de Políticas Públicas
em funcionamento no Municí
pio, instaurar intercãmbio entre
conselheiros, incentivando a

criação/fortalecimento do
fórum de organizações não

governamentais e aprofundar
os temas essenciais para a atu

ação nos conselhos,
"Será a oportunidade para

Jaraguá do SUl - A Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente

, divulgou esta semana a progra
mação de atividades da Sema
na domeio ambiente, que acon
tece de 1 a 7 de junho, Para este
ano, o tema será: "Meio ambi
ente e solidariedade", Estão pre
vistas atrações como o concurso

de Vitrines, "Criança ferinha", pro
movida pela Sécretaria de Cultu
ra, Esporte e Lazer, e troca de
muda de árvores nativas por ali-"
mentos.

O concurso de Vitrines, de
coradas com o tema meio am
blenre. vai premiar o melhor ar-

Expectativa: Homrich acredita que curso reunirá 50 pessoas

que a sociedade civil jara
guaense se organize e possa
debater a composição e a

função dos conselhos. O obje
tivo é buscar a paridade na

prática, com representantes
das ONG's comprometidos
com as comunidades", disse.

O curso vai contar ainda
com palestra do psicólogo

ranjo. A Semana do meio am

biente deve integrar, além das

secretarias. municipais, en

tidades como o Lions Club, CDL
(Cãmara de Dirigentes Lojistas),
Casa de Apoio aoAdolescente,
Clube de Canoagem Kentucky,
Rede Feminina de Combate ao
Cãncer, Senac (Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Comer
ciai), Cãmara Júnior, entre ou

tras.
. _' Os organizadores estarão
arrecadando roupas e agasa
lhos para serem entregues às
famnias carentes, A distribuição
de mudas de árvores aconte-

LABORATÓRIO DE
ANALISES CLINICAS

Fone/Fax: (047) 371 - 7646

Secretaria define programação
da 'Semana do meio ambiente

/

Célio Vanderlei Moraes, que
abordará temas relacionados
com a formação e funciona
mento dos conselhos, De acor
do com Homrich, devem par
ticipar do curso cerca de 50

pessoas, atuais membros dos
conselhos municipais de Joro

guá do Sul e região e líderes
comunitários.

cerá também nos bairros Vila
Lenzi, Vila Nova, Barra do Rio
Cerro, Ilha da Figueira e Tifo
Martins, além de postos nos su

permercados, No entanto, o
principal ponto continua sendo
a Praça Ângelo Piazera, noCen
tro.

Outra atração é a exposição
sobre o tema da semana, no

Espaço Cultural da Praça Ânge
lo Plozero. com a participação
do Núcleo da Agropecuária,
Kentucky e alunos do curso de

Arquitetura e Urbanismo da Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense).

ajoldlab conba com uma equipe de

",tvhaij ejpeci�Azadoj e equipamenloj de última
cujo reju!t� permlle auxiliar no diat;j'!ójlico

Ji l;atamenlo eficaz.
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A MELHOR CERVEJA DO BRASIL

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

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

-

---�---

......

(..•
ica

�.�'?�
Médico

Diagnóstico -

Tratamento

Prevenção em
Cardiologia

Psicóloga

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

Fone - 371-3247

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

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

Posto Leodato
Ribeiro

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

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

Laboratório Santa
Helena Ltda."

�a5tcr �ranfiglOúal
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas,

hormônios e microbiologia

CJ)r. 9lmilchw 8unkes e

DrIJ• CJ'I!agda 91elena %rrazza
) " LABORATÓRIO

(A .:' SANTA HEL�NA Participante do ProgramaNacional
'

de Controle de Qualidade

A Escola de Inglês Wisdom

passou a ser detentora da Mas
ter Wisdom Franchising de
Santa Catarina, com direção de

Cintia Simone Viero e Miriam

Hertel. responsáveis pelas
vendas de franquias. AWisdom
desenvolveu e vem aplicando
com sucesso, método de ensino

revolucionário, para o aluno
dominar com fluência, em

apenas um ano, os idiomas inglês
e espanhol. A rede de franquias
Wisdom possui mais de 22 mil

alunos, em 66 escolas.

Juliana Lemos, superfeli
aniversariou no último dia 1

e comemorou com familiares
amigos

Arlindo e

Leonora

(Nega)
'Mathias

(Malhas
Mathias). E
aniversariou

quinta-feira
(28), efoi
saudado pa
familiares e

amigos, com
festa surpres
naAABB

Kleber eAri Viero

(Wisdom Jaraguá
do Sul), Alexandre

Pradera

(presidente da
Wisdom Franchi

sing), Cintia
Simone Viero e

Miriam Hertel

(diretoras da
Master Wisdom),
comemorando o

sucesso da Escola
de Inglês Wisdom

ANIVERSÁRIOS
Aniversariou dia 22, o gole'
Márcio Ventura. Também

22, Georgina Konell f

cumprimentada pela idade no
Dia 26, Adernar Stinghen
Diane Dias ouviram parabé
pra você. Gláucia Bonna

cumprimentada dia 2

Também dia 27, Rodol

Jagetski aniversariou. O garo
Gustavo Felipe da Cm

completou dez anos dia 27,

manequim e modelo Ros

Winter aniversaria dia 4

junho. Parabéns.

9)r. 9lc!:Jr 9lideki :Rodrigues da oi/oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen:t 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Sul- SC

RODEIO CRIOULO
O CTG Leodato Ribeiro

promove nos dias II, 12, 13 e

14 de junho, o 3° RodeioCrioulo
Interestadual. Tradicionais

provas campeiras, com

participação de mais de 100
CTG's, fut-boi, diversas atrações
artísticas e quatro bailões com

os Grupos Minuano e Fogo de
Chão completam a pro
gramação. Ampla área para

camping com toda a infra
estrutura e estacionamento, num
dos mais belos CTG's do Estado.
Vale conferir.
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Alunos' de Arquitetura e Urbanismo

pintam obra de arte na Ferj
Com o objetivo de quebrar a monotonia dos
corredores da Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), um grupo de alunos
da quarta fase de Arquitetura e Urbanismo

realizou um trabalho acadêmico baseado em

artistas contemporâneos renomados. A partir
do sinal positivo da professora e diretora

geral do CESJS (Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul), Carla Schreiner,

elaboraram um desenho abstrato em um dos
corredores do bloco "E" da fundação, com a

orientação da professora Celaine.
O resultado foi surpreendente, satisfazendo

todos os componentes do grupo, que ficaram

orgulhosos do trabalho realizado, trazendo
alegria e vida para o corredor da Ferj.

A equipe é composta pelos alunos:

Alternar, Giorgio, Gisele, Kátia, Sandra,
Luciani, Thiana, Fausto, Jean, Marco,

Jhony e Alan. Todos agradecem a

professora Carla Schreiner.
Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo
estão de parabéns pela excelente iniciativá. '

f riângu\o Esc.oíeno no öc.or
o Gats (Grupo Adulto de Teatro da Scar), que há

de: anos vem fazendo sucesso, está em cartaz com a

divertida comédia "Triângulo Escaleno ", de quinta
feira a domingo, até o dia 7 de junho, às 20h30, na
Scar.

Apeça encenadapelos atores Leone Silva (Sérgio),
Mery Petty (Carneirinha) e Rubens Franco

(Carneiro), tem direção geral e trilha sonora de

Gilmar Moretti, coreografia de Marco "Antonio de

Azambuja, iluminação e sonoplastia de Paulo

Eduardo da Silva e cabeleireiro Alaor Paoletto. O

cenário e figurinos são a cargo do grupo.
Para o segundo semestre, o Gats estápreparando

apeça infantil "Aprendiz defeiticeiro ", que a exemplo
do "Pluft, ofantasminha ", do ano de 1997, irá agradar
o público de todas as idades.

Os outros grupos infantil e infanto-juvenil,
ministrados por Sandra Baron, também estão

preparando estréiaspara este ano.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Em 1994, a imprensa divulgava uma foto, que classificou de "Um vôo
de peso". É que, por esses caminhos de Deus, quis o destino que as

personalidades se reunissem num só lugar, conversando animadamente.
E sabe onde? A bordo de um avião da Varig, durante escala em São

Paulo, do vôo Brasília/Florianópolis, entre o diretor doCORREIO DO POVO,
Eugênio Victor Schmöckel, membro do Conselho Superior de Ética da

Abrajori � Associação Brasileira dos Jornais do Interior -, o governador
dr. Antônio Carlos Konder Reis e os deputados Pedro Bittencourt Neto,
presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina e deputados
federais Cezar Souza e Paulo Roberto Bauer. Chegados na Capital
Federal, cada um seguia para atender os seus deveres assumidos com o

Estado de Santa Catarina, nos seus diversos' setores, com um "até breve!"
HÁ 2 ANOS

- Em 1996, a Biblioteca Pública Municipal "Ruy Barbosa" procurava a

iniciativa privada, para a compra de uma filmadora para ser instalada nas

dependências do prédio. "De alguns meses para cá, a depredação
aumentou gradativamente", lembrava Dirce Nunes, responsável pelo setor,
ressaltando que cercade 160 livros foram rasurados e rasgados até agora,
além de furtos de alguns exemplares. O principal alvo, de acordo com

Nunes, são livros didáticos utilizados na maioria, por estudantes que
freqüentam da S" a 8a séries. "Já chegaram a arrancar capítulos inteiros",
observa a coordenadora. Para controlar a situação, além da compra de
uma filmadora (circuito de vídeo), a direção expunha cartazes sobre
manuseio de livros e revistas. A biblioteca possuía 18 mil volumes em

seu acervo, destes 16.012 catalogados, para uma sala de 120 metros

quadrados, que não atendia mais à demanda. Lembra-se, a propósito,
que a biblioteca foi organizada no tempo do prefeito Joaquim Piazera, em
1947, mas que carecendo de lei, parareceber obras pelo Instituto Nacional
do Livro, o 1° vice-prefeito no exercício do cargo, E.V. Schmöckel, e por
sua iniciativa, sancionava a Lei n° 285, de 17-12-70, para beneficiar a
comunidade.

Confira aHistória

"A História de nossagente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bario de ltapocu

HÁ 8 ANOS
- Em 1990, a coluna Gente & Informações divulgava uma foto vinda da

Alemanha, mostrando a professorinha Diane Grützmacher, como "filha
adotiva" por 60 dias, da sra. Karin Klenner. Recordava-se que, em fins
de dezembro/89, enviava um apelo para fazer um curso de Alemão no

Instituto Goethe, que foi ouvido por senhoras de nossa sociedade, fato
que foi noticiado pelo semanário Mensageiro de Jaraguä - contando a

fantástica aventura da jovem jaraguaense e rio-cerrense que, agora,
lecionava no Projeto de Línguas, da Escola Professor João Romário
Moreira, de Rio Cerro II.
- O empresário Luiz Carlos Cabral retornava da Europa, trazendo na

bagagem novos conhecimentos em desenho têxtil e artístico, ele
proprietário daEmpresa Têxtil Quadros Três Américas, que vinhamelhorar
com suas pesquisas novas técnicas para sua profissão.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, o CORREIO DO POVO aparecia com sua edição n° 3.686, com
o título "Todo dia é dia de Índio", como diz a música: "Todo dia, era dia
de Índio". E também de negro, de branco, e de amarelo. Esta opinião
deveria refletir o comportamento da maioria da população brasileira.

Afinal, porquê um dia especial? Se nenhuma raça, em essência, é diferente
da outra. Em Jaraguá do Sul, o Dia do Índio teve um caráter um pouco
diferenciado e foi comemorado de maneira a melhor valorizar esta raça.
Desde o dia 8 de abril, os índios foram lembrados como nunca na cidade.
Eles mereceram reconhecimento especial por parte do Museu Parque
Malwee, abrigando índios Xokleng, da reserva de José Boiteaux,
mostrando sua história aos brancosjaraguaenses, numa atitude inédita' à
base ·do Estado. A civilização chegou ao nível do índio dar autógrafos,
quando pedido pelos brancos. Sensacional!

HÁ 4 ANOS

REMINISCÊNCIAS o

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (114) - APONTAMENTOS

Foto de 4-5-96, feita do "lado pequeno", do Rio Cerro II, vendo-se a residência do dr. Vitório
Altair Lazzaris, genro do finado Artur G.G. Gumz e de Edeltraud Bauer Gumz. O capítulo é do
ano 1979, dos 150 anos da colonização alemã, lembrando o Praeses Ferdinand Schliinzen,
"doutor honoris causa" de uma universidade americana, pelo seu trabalho de evangelização", na
América do Sul. Faz referências sobre o JARAGUÁ BOTE, o descobrimento do Brasil em 22-04-
1500, com integrantes de especialistas alemães na expedição de Pedro Álvares Cabral, contestado
por frei Blzeârio Schmitt, irmão de Arnoldo, o sensacionalismo da grande imprensa e o trabalho
sério de "0 Estado", de Florianópolis

Em 1979 comemorava-se o 1500 ano da

colonização alemã, que era assinalado com

destaque pelas "colônias alemães no Brasil, assim
como já o fizera o reverendo pastor e depois
Praeses Ferdinand Schlünzen "doutor honoris
causa" de uma universidade americana, pelo seu

trabalho de evangelização na América do Sul, mais
precisamente em Jaraguá do Sul, no Estado de
Santa Catarina. Pelas mesmas páginas deste
CORREIO DO POVO, em 1929, abordou a primeira
colonização alemã em Santa Catarina e deu notícias
sobre os primórdios de Jaraguá, a existência do

primeiro jornal - Jaraguá Bote - do começo deste
século - escrito à mão, em alemão, e distribuído

pelos esparços habitantes do lado esquerdo do
Rio Itapocu, para não perder a cultura que
trouxeram de além-mar.

Como não podia deixar de acontecer, traído

quem sabe pelo que escrevia a grande imprensa
do País, o CP deu a sua contribuição, rotulando
o seu trabalho o título que, traduzido, dizia: "Os
alemães estão chegando - é o 22 de abril de
1500". Claro que havia alusão aos integrantes
que, como especialistas, acompanhavam Pedro
Álvares Cabral.

Isto deu margem a que frei Elzeário Schmitt,
religioso que estuda a contribuição alemã ao

desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil,
irmão do já finado Amoldo Leonardo Schmitt,
vigário em Piraquara, no Paraná, como nosso

constante leitor, comparecesse com um

comentário sobre as comemorações do

sesquicentenário da imigração alemã ao Brasil,
que incluímos neste capítulo, pois procura por
nos seus devidos lugares o que a imprensa
grande explorou de forma sensacionalista,
comprometendo verdades históricas que
precisam ser preservadas.

Dizia frei Elzeário Schmitt ofm em sua carta:

"Piraquara-PR., 4 de agosto de 1979. Sobre
minha mesa o CORREIO DO POVO, de 25 de julho
último. Quero chamar sua benévola atenção

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
------

Fone: (047)372-1846
�DuasRodas
\!JJ Industrial

sobre o fato de que os jornalistas e repórteres de
'O Estado de São Pauio', no suplemento que
aquele jornallançou sobre o Sul do Brasil em fins
de 1979, limitaram-se a fazer um levantamento
sócio-econômico da região, e onde entraram a

divagar sobre a imigração e suas datas,
cometeram erros que ferem a História. Os mesmos
erros foram notados no suplemento que, sobre o

Sul editou o 'Jornal do Brasil', na mesma época.
Ambos os jornais receberam correspondência
minha sobre o assunto da imigração alemã em

Santa Catarina. Sensacionalismo é uma coisa.
História é outra. Dizer, COM REFERÊNCIA À
IMIGRAÇÃO: 'Die Deutschen Kommen an - es

ist der 22. April 1500'; é uma infantilidade. Com
Pedro Álvares Cabral vieram até espanhóis e até ...

portugueses. CORREIO DO POVO, evidenternente,
não quer dizer que eram imigrantes ... Friburgo,
no Estado do Rio de Janeiro. A cidade de Friburgo
não é fundação germânica. Karl H. Oberacker Jr.
(Der Deutsche Beitrag zum Aufbau der
Brasilianischen Nation, já traduzido para o

português), na obra mais alentada, séria e

COMPLETA sobre a imigração alemã no Brasil,
nem sequer cita a cidade de Friburgo. Sempre
entendi, senhor diretor, que o jornalista quando
se mete em assuntos históricos, precisa fazer

História, e não sensação. Quanto à imprensa
catarinense em geral, nós gostaríamos (nós =

catarinenses), gostaríamos, digo, que ela se

tivesse ocupado com mais interesse do

Sesquicentenário da Imigração Alemã em Santa
Catarina. Foram notáveis as festas de março em

São Pedro de Alcântara; e ainda agora, em 12 de
outubro próximo, coroando as festas dos 150
anos, lá estará o próprio cardeal arcebispo de
São Paulo, com o cônsul geral da Alemanha aqui
de Curitiba. O único jornal que se ocupou do

assunto, com extremo carinho e grandes
reportagens, em edições sucessivas, foi 'O
Estado' de Florianópolis".

Fritz von Iaraguâ 5/98
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por Egon Iagnow
CORREIODO POVO - 3

Hoje apresentamos duas
fotos da "saudosa"
AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca,
antes da pavimentação
comparalelepípedos. A
primeira foto, tirada antes

de 1940, mostra a rua
quase da esquina com a

Avenida Getúlio Vargas,
aparecendo os trilhos da

ferrovia e a cancela, logo
em seguida, aparece o

HotelWenserski(hoje
localiza-se ali Beber
Calçados). A outra foto
mostra a rua a partir da
atual Rua Quintino
Bocaiúva, mostrando, ao fundo, a IgrejaMatriz
Santa Emília, sendo anterior a 1955. As fotos
mostram o aspecto da avenida no trecho hoje
compreendido pelo calçadão.

Estamos necessitando de fotografias da Rua Padre
Pedro Fran�ken, imediações da antiga rodoviária, das

décadas de 1920 §)_930. Quempuder colaborar, favor

ligar para Egon (fone: 372-1300).

• CO:.inhas
Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio �osa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-Q3n ·373-0297

Guaramirim - SC
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CULTURA

Sexta-feira, 29 de maio de 1998

ABC -AssociaçãoAlemãBucovina de Cultura
A ABC, de Rio Negro-PR.,

realiza no próximo 30-5-98 um,

jantar-baile de escolha da
"Rainha Bucovina" de 98/99, na
Sociedade Agrícola "União",
abrilhantado pela "Banda

Primavera", de Blumenau.
O presidente Ayrton Gonçalves

Celestino formula um convite a

todos os descendentes de

bucovinos, para participar das

festividades, resgatando amemória
histórica daqueles alemães que um
dia deixaram a sua pátria para se

localizar nas encostas das
montanhas dos Cárpatos, no Leste
da Europa, divisa com a Rússia.

Hoje, a terra dos seus antepassados
está dividida, em função de acordos
internacionais feitos na 2a Guerra

Mundial, permanecendo parte na

Romênia e parte na Ucrânia. A

parte habitada pelos ancestrais
vieram para o Rio Negro e Mafra,
era do Sul, hoje pertencente à

Romênia, como pôde constatar o

presidente em sua visita em 1994.
Uma novidade que pudemos

constatar foi a criação de um

Boletim Bucovina, que 'nasceu

com o volume 1 - n° 1-, do mês de
maio de 1998, o que vai permitir
àquela entidade cultural a uma

expansão maior de seus ideais de

perpetuar a memória de seus

antecedentes.
Vale lembrar, por oportuno, que

nesta cidade contamos com grande
número de Bucovinos, que
infelizmente desconhecem esse

ESPORTE
"

, 'As de Ouro" tem novo presidente

Dentro da programação comemorativa do 500 ano de fundação do

clube, filiado ao Clube Atlético Baependi, realizou-se na noite de 16 do

corrente, no Plaza Caldas da Imperatriz, em Santo Amaro, a eleição do
novo presidente do cinqüentenário clube de bolão.

Democraticamente concorriamtodos os membros, mas três mereceram
a consagração, cabendo 12 votos ao esportista Rainer Alfredo WieIe,
Wlademer, 1 eMilton, pela reeleição, 1.

Na foto aparecem, da 'd', Walter Carlos Hertel e esposa "Mitzi", único
sócio-fundador vivo, o presidente 97-98,Milton Grützmacher e esposa Surema
e o presidente 98-99, Rainer Alfredo Wiele e esposa Edi, acompanhando o

fundador soprando a vela que teimava queimar. <;umprimentos ao clube.

salutarmovimento da cultura alemã,
especialmente porque os mais

chegados na idade faleceram e as
gerações mais novas não tiveram

oportunidade para entrar em

contato com esse movimento.
I Apenas para citar alguns dos

que soubemos pelo professor
Emílio da Silva, hoje enfrentando
os seus 98 anos, lembramos das

citações do veterano mestre, seu

pai de criação e as famílias de
Ballock e Jacon Buck, que também
eram daquela região e se

localizaram em nossa cidade.
Dado aos inúmeros com

promissos nesse final demaio, não
poderemos comparecer a este

encontro, mas que, anteci

padamente aplaudimos.

CUMPRIMENTOS

Os 79anos do
CORREIODOPOVO
Recebemos ofício n" 168/98,
de 12 de maio de 1998, da
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul com o

seguinte teor:
"Esta Casa de Leis,
atendendo solicitação do

Vereador Gilmar Antônio

Menel, parabeniza o Jornal

CORREIO DO POVO pelo
transcurso dos seus 79 anos

de serviços prestados à nossa
comunidade, trazendo

informações e cultura ao

longo de sua existência.
,À direção e funcionários,
nossas homenagens.
Atenciosamente

(ass.) Lia TironiI'

Presidente"I'

As derrotas de Martinho de Campos
Era Lafayetteministro da Justiça, no gabinete Sinimbu, quando, atacado, em virtude de um dos

atos, subiu à tribuna para defender o governo e a sua pessoa. Chefiava O movimento contra ele o

velho Martinho de Campos, eLafayette foi impiedoso:
- Pelo que me diz respeito, - concluiu, - estou perfeitamente tranqüilo, vendo o nobre deputado no

comando desta campanha. Há 30 anos S. Excia. comanda batalhas políticas, e as têm perdido todas!

Alfredo Pujol - Discurso na Academia Brasileira de Letras

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

o HOMEM QUE QUER SER DEUS!
CLONAGEM: TEMOS ESTE DIREITO?
Desde o dia em que a ovelha "Dolly" foi apresentada ao

mundo, fiquei questionando quando os cientistas anunciariam
que iriam fazer o mesmo com os seres humanos. Se forem
capazes de clonar humanos, dentro de pouco tempo o

processo natural, de seleção das espécies não mais será
necessário. Isto nos levaria com o tempo a tornar a raça
humana fraca, pois cada ser humano atualmente é único, não
existindo outro nomundo com o mesmo código genético,
isto faz com que a raça humana evolua naturalmente, tanto
fÍsica como mentalmente. Ao clonarmos, o que estaremos
fazendo? Matando este processo, esta seleção natural,
perderemos a diversidade do Homem, não seremos mais

únicosmas sim, um número, que foi criado em laboratório.
Podemos deixar que o destino de toda a raça humana

seja decidida por cientistas? Se Deus desejasse que todos
fossem iguais teria feito assim. Como nós podemos decidir
qual serhumano deve ou não ser clonado? Temos o direito
de querer serDeus? Como podemos negar a umjovem casal
o direito de ter seus filhos com semelhanças do pai e damãe?
Em momento algum ao clonarmos o ser humano isto irá

acontecer, pois, com o passar dos anos o que teremos? Seres

humanos todos iguais. Queremos isto para a humanidade?

Para os nossos filhos?
Está na hora de pensar, refletir e exigir junto ao governo

que crie leis, que possam garantir a cada ser humano a sua

individualidade como sendo um único ser.

Fonte: "Revista Exame" do

dia 14dejaneirode 1998.

POSTO MIME 5

.';,=
mime- B 371 9964!Elaborado por: Fabiana

Corrêa.
* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

Coordenação: Professora
CláudiaReginaAlthoff. \

Rua Presidente Epitácio PeSSCXJ, 1155

{próx. ao KohltxJch] JaragJá do Sul - SC
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Não, é por amor ao Divino. Não é o bem-estar da humanidade que procuramos,
mas a manifestação do que é Divino. Estamos aqui para cumprir a Vontade
Divina, ou melhor, para sermos trabalhados pela Vontade Divina de Modo que
nos transformemos em seus instrumentos para a progressivaincorporação do,
que é Supremo e para o estabelecimento de seu reino sobre a Terra. Apenas a

porção da humanidade que responder ao Chamado Divino receberá sua Graça.
Se a humanidade como um todo será beneficiada ou não diretamente, pelo

menos de modo indireto, dependerá das suas condições. Se formos julgar pelas
condições atuais, não há muita esperança.
A humanidade terá de mudar muito antes que possa esperar ganhar alguma

coisa pelo advento do que é Divino.

Quando você se volta para O'Yoga, deve estar pronto para ter todas as suas

construções mentais e todos os seus andaimes vitais despedaçados. Deve estar

preparado para ficar suspenso no ar sem nada que o sustente, exceto sua fé. Terá
de esquecer completamente seu passado e seus apegos, arrancá-los da consciência
e nascer outra vez, livre de todo tipo de escravidão. Não pense no que você foi,
mas no que aspira a ser; torne-se integralmente o que quer manifestar. Abandone
seu passado morto e olhe diretamente para o futuro. Sua religião, seu país, sua
família está lá: é o Divino.

o Yoga é para o bem
da· humanidade?

aulas de
YOGA
com relaxamento e

meditação

2a-feira - 19h30 às 21 horas
3a-feira - 16h30 às 18 horas

18h30 às 20 horas
4a-feira - 19 horas às 20h30" -'

8h30 às 9h30
19h30 às 21 horas

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

GRARPELLivros que merecem ser lidos:
Título: Transformadores de consciência. Autor: Gildo Moura.
"Em muitas situações acontecem "seqüestros" de testemunhas que

são examinadas das mais diversas formas, e só conseguem ter

lembrança do que passaram através de processos de regressão
hipnótica ou de outros estados alterados de consciência".

Título: Caminhos de um aprendiz. Autor: Halu Gamashi.
"Para agradecer por ter conhecido uma das moradas do pai do nosso

irmão maior, e por amor a ele, nosso pai também,' dou meu

testemunho do que vi, senti e aprendi com o mundo espiritual".

LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

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

9-!ísfórítls
do cyogtl

Um devoto perguntou a Deus como deveria

Jazer para difundir Seu Ensinamento. Deus

respondeu-lhe com uma história:
" Um eremita buscava alguém a quem

rqpsmitir a Revelação que tivera. Como não

.re,!:épntrava uma pessoa confiável, escrelleu:a
num.·.. spape] e depositou-o em uma encruzilhada,

. ,',,- ',",

âo1', 'O próprio Altíssimo env,f.àráquem
rá-la'.

então por ali uma. ih:;'
oni ele opão que trai]

'lq cena, prepar
ãoe deix

M&'laco
Casa &

Construção

�t"'WKW:i}'I'i!!P1ll1,{M'���tWii'YIll'.lI.!:.>.ri'!�11'U,aók�Wt�

SanaturCl
Terapiae-e Produtos Naturais
(1I'AAlb),�\,.,.l(ffl".tt(;WiI�1,}Y��O';:tlJ��I:'tiliJ:·i�;jiIU!.WhI'i),tuou;l�
* Ervas Medicinais
* Complemento Alimentar
* lridologia
* Aparelho Magnético pI Agua
Fone.372 - 0083
--Praça Ângelo Plozero, 37--

Jaraguó do Sul - SC
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DR.OGAS
�, Alguns dados assustadores
com respeito às drogras foram

apresentados a todo o Brasil na
matéria de capa da revista Veja
desta semana, Passageiros da

Agonia, desenvolvida brilhan
temente pelas jornalistas
Samarone Uma e Thaís Oyama.
"De cada quatro estudantes
brasileiros com idade entre 10 e
18 anos, um já experimentou
alguma droga ilegal". "Os
melhores tratamentos para a

dependência de drogas
recuperam-apenas 30% dos

pacientes que se internam". "O
Brasil gastou com internações,
prevenção e repressão ao tráfico
de drogas 110 milhões de reais
em 1997". Jaraguá do Sul,
infelizmente, faz parte desse

mundo, ondemilhares de jovens,

·CENTERRSOM

CD'. - DISCOS - FITAS

Av. MaL Deodoro, 406
FONE: 371-2847

muitos deles com excelente

condição financeira, dizem não à
vida.

GAROTA NOVA ERA·
� Depois de receber, ontem
(28), a ilustre visita da Banda
Vlaâ V, de Blumenau, o palco da
Boate Notre Dame se transforma
em passarela, neste sábado (30),
para dar espaço ao desfile das
candidatas ao título Garota
Nova Era.

SUCESSO
�. Marcada pelo sucesso,
tanto em público como em

animação, a inauguração doCafé
, Confusão, realizada na última
sexta-feira (22). O exótico
casarão da Rua Max Wilhelm

abrigou muita gente bonita que
estava ali para conferir a mais

QUICK
DOG

nova opção noturna da cidade.
Os proprietários do point,

. entusiasmados cpm a badalação
da abertura, já marcaram a data
da próxima promoção, "Over
night - Café daManhã": será no
dia 12 de junho.

.. ,
, GA1PAO SAUDE
� Com a coordenação da

professora Rosane Souza, o
Grupo Street Dance, da
Academia Galpão Saúde, de
Jaraguá do Sul, apresenta
amanhã .(30), no bonito Clube

Caça e Tiro, em Lages, a

coreografia Diabolics. A

apresentação será um dos pontos
altos de um desfile de formatura
de 60 modelos da Agência Fan
tasy, que contará com a

. participação especial de Rodrigo
Baldissarela, da FordModels, de
São Paulo.

FESTA NACIONAL
DO PINHÃO

r::Jr A 10" Festa Nacional do

Pinhão, que ocorre no períodode
5 a 14 de junho, no Parque de

Exposições Conta Dinheiro, em
Lages, deve receber um público
de mais de 300 mil pessoas. Uma
das marcas do evento é o culto à

tradição e ao folclore sulino

gaúcho, através de mais de 50

bailes, gineteadas, concursos,
danças, missa crioula, shows e a
Sapecada da Canção Nativa

(em nível regional e

internacional). Mas outras

manifestações artístico-culturais
animam o público, tais como 50

apresentações de teatro, l00shows
e exposição de arte. A rninicidade
em que se transforma o local da

festa, ocupaum espaço de 140.000
m2. Após algumas alterações em
sua elaboração original, a

programação de shows com as

principais atraçõesmusicais ficou
a seguinte:Alceu Valença eBanda
Eva (dia ,5), Jota Quest e

Clauâinho & Buchecha (6) -

substituindo a Lulu Santos, que
decidiu desmarcar a sua

apresentação -, Renato Teixeira

(7), Só Pra Contrariar (II),
Daniel (12), Paralamas do
Sucesso (13) e Eliana (14).

,

MUSICA
r::Jr Fazendo parte do

consagrado Projeto Brasil Mu

sical, a Orquestra de Câmara
de Blumenaue o solistaEgberto
Gismonte se apresentam nesta

segunda-feira (1), a partir das 21
horas, no Teatro Carlos Gomes,
em Blumenau. O valor do

ingresso, que dá direito a tim CD

do Projeto, é de R$ 20,00.

AR.TE
r::Jr A Cervejaria Continental,
localizada na PraçaHercílio Luz,
no Centro de Blumenau, vem
realizando desde o último dia 27,
quarta-feira, na Galeria Brahma
de Artes doMuseu da Cerveja, a

exposição de arte Quatro Vi
no Outono, com participaçã
quatro artistas de destaque:

'

Becker de Araújo, Lygia
Roussenq Neves, Rosina
Franceschi Fiamoncini e Si
Tanaka. Horário de visitaç
segunda à sexta: das 10 às
horas e das 13:30 às 19 ho
Aos sábados: das 10 às 15 ho

·1

TITANIC
r::Jr A administração do C
Mueller (GNC Cinemas),
JoinviIle, informa o número
de pagantes que foram assistir
filme TItanic, desde a sua estr

em 16 de janeiro, até o seu últi
dia de exibição, em 21 de m

66.119 pessoas. O talent
James Cameron, diretor do fil
tem muito que agradecer
jovem astro, Leonardo DiCa

que sequer teve indicação p
Oscar. Ele, sozinho, atraiu
os cinemas do mundo intel
milhares de garotin
loucamente apaixonadas. Se
que depois de sua atuação e

Homem da Máscara de Fer
coisa mudou um pouco.

DISQUE·LANCHE
371-5309

Dia 19 de junho te

show com os

Raimundos, na
Boate Notre Dame,

Rlmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Palmas para o importado do ano
o Audi A6, eleito pela revista

automobilística Auto Esporte,
foi eleito o carro importado do
ano (98/99), merecidamente. O
carro é um showdemodernidade,
conforto e segurança.
Ele não é apenas mais um

carro novo. Suas linhas,
totalmente limpas, sem cantos

vivos ou vincos marcantes, são,
com certeza, as linhas de estilo
do próximo século, fugindo
radicalmente dos padrões já
conhecidos. O teto forma um

único arco que, além de deixá-lo
com desenho inconfundível - já
que se trata de um sedan e não

de um coupê -, também o deixa
com um mais que excelente
coeficiente de penetração
aerodinâmica: 0,28 de cx .. A

frente mantém as características
da família Audi, com cromados
discretos na grade e nos frisos
abaixo dos faróis. O conjunto
ótico único é formado pelos
piscas e pelas lanternas, que

pára-choques. Um friso cromado
na tampa do porta-malas dá o

toque final.
CONFORTO - Materiais de

ótima qualidade foram

empregados no interior, que
foram divididos em três opções

.

de acabamento: Advance,
Ambiente e Ambition. Detalhes

.

em madeira com inserções em

alumínio, bancos de couro com

diversas regulagens de altura,
práticas gavetas sob os assentos
dianteiros são alguns dos itens
de conforto que compõem o

carro.

SEGURANÇA - Um dos
fatores que mais chama atenção
no A6 é a segurança. Sua
carroceria é pelomenos 50% mais
rígida que a anterior, com barras
de proteção em diversos pontos,
ela é à prova de colisão (como
anuncia o fabricante), 'já que a

energia cinética gerada por urna
colisão é extremamente reduzida.

Suspensão dianteira lourklink

e tudo mais que a moderna

tecnologia emprega, está neste

Audi. É o segundo carro mais

seguro do mundo.
MOTOR - Se você achava um

motor com 16 válvulas
entusiasmante, ou então
ficou surpreendido com as "

20 válvulas do Fiat Marea,
prepare-se para a

tecnologia das 30 válvulas
deste Audi com motor V6
2.8i. Em aceleração, levou
8,1 segundos, da
imobilidade aos 100

quilômetros horá/rios,
alcançando a velocidade >,

máxima de 236 km/h .. A
transmissão pode ser

manual, ou tiptranic, onde
se pode trocar as marchas

manualmente, sem uso da

embreagem.
O Audi A6, na versão que

está sendo importada pela
Senna Import, custa US$ 105
mil. Pode ainda ser pedido o

A6 quattro, modelo mais caro

e ainda mais moderno.
Provavelmente no próximo
ano,

.

deve ser iniciada a

importação dá versão perua,
A6 Avant, que será

apresentada no final do ano

durante o Salão do Automóvel.

NOVIDADES
Novo motor no Fiesta

Segundo fontes ligadas à Ford, um novo motor com 98 cavalos e

provavelmente 1.6 litro está em desenvolvimento para equipar
uma nova versão do Fiesta, a partir de 1999. Hoje, o motor mais

potente do modelo é o 1.4, com '89 cv.

Perua Clarus deve chegar em agosto
A coreana Kia deve lançar, no início de agosto, a perua Clarus

Wagon. Apresentada no Salão de Frankfurt, em setembro do ano

passado, com o nome de Kia Clarus Kombi, ela deverá chegar
custando mais que os US$ 26�900, atualmente cobrados pelo

sedan que lhe deu origem. Apesar de utilizar a mesma

plataforma e o mesmo motor do Clarus (2.0 de dezesseis
válvulas e 133 cavalos de potência) a perua mudou bastante:
abandonou a grade cromada do sedan, ganhou lanternas

diferentes, vincos no capô e uma nova traseira.

com raio negativo de rolagern,
sistema de destravarnento
automático das portas em caso

de acidente, eir bagduplo e mais

o novo side bag, que são bolsas

que se inflam em caso de colisão
lateral, protegendo ainda mais o

motorista e o passageiro
dianteiro, o sistema ASR, que
controla a tração em pisos
escorregadios, liberando somente
a força necessária para que
ocorram as "patinadas" em falso,

empregam gás xenônio,
. iluminando três vezes mais que
as lâmpadas convencionais. Os

pára-choques dianteiro e traseiro
tem desenho inédito, que
acompanham o corte da

carroceria, desde a altura dos
faróis, até juntar-se com 08 pára
lamas, dando a impressão que faz
parte da carroceria. Na parte
traseira, as discretas lanternas
envolventes formam umconjunto
harmonioso com a carroceria e o Kia Clorus Wagon, diferente do sedan

ZZACO
P'NEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ESCAPAMENTO

Fone 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco - Centro.
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371-9822 - 973-5158

, J1í' GLASS-SHOP .

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

CHEVROLET

Vendo Monza 2.0 87, por R$
6.200,. Tratar fone 975-
3996.

Omega CD 3.0 completo
Omega GLS completo
Escort GL cl trio elétrico
Blaser completa BL
Gol Mi
Goi CL

Logus GL 1.8
Parat i
Escort GLi completo
Monza Classic
Monza GLS completo
Tempra Style bancos de couro, cornpl,
Tipo completo l6V 2.0

Tipo completo
Peugeot 306 XSi completo
Goll.6

Tempra 16V completo
Chevette
Uno ELX 4p.
Escort Hobby
Voyage
Versailles
Versales 4 portas
Goi CL

Pampa 1.8
PrêmioCSL
Prêmio
Belina

Opala 6 cilindros
Chevette
Del Rey GL
Uno
Escort

M O TOS
Titan Ok - o melhor preço
Saara o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Saara o melhorpreço ,

Titan
Titan

bordô
bordô

93
93
93
96
95
95
94
89
94
91
95
95
95
95
94
91
94
86
94
94
93
92
92
92
92
91
89
89
88
88
87
85
84

azul
verde
azul
branco

champagne
azul
vermelho

prata
verde
azul
bordô
bordô
branco
branco
cinza
vermelho

Vendo Chevette 84, uruco

dono, por R$ 2.500,. Tratar
fone 372-2595

(·.... "lTialiJ'.HIa l'lIl "ara-III i"',I'" co ,lad. , .... l "III !!,Irallt ia dl' 'l'(LIt::'".

Rua: Joinville, 2.222 à 100mts. do Lider Club
Fone: (047) 975-2980Vendo Kadett 90, completo,

por R$ 8.700,. Tratar fone
975-0609. 370,. Tratar na rua Alberto

Stos. Dumont,495, Vila lolcuVOLKSWAGEN
Vendo Chevette 83, por R$ 3
mil. Tratar fone 975-3996.

Vendo Brasilia 78, por R$
1.300,. Tratar fone 979-
0100 cl Oscar.

Vendo Brasilia 77, em bom
estado, preço a combinar,
Tratar fone 372-3563.azul Vendo Monza 88, cl vidros

e travas elétricos, por R$ 6 mil.
Tratar fone 372- 1835.

vermelho
cinza
azul

prata
branco

preta
bordô

Vendo Apollo GL 1.8, 91,
gas., por R$ 7 mil ou troco por
Uno ou Escort. Tratar fones
973-3374 ou 372-2456 ..

I

Vendo Gol CL 92, branco,
Tratar fone 371-9822.

Vendo Chevy 92, por R$
6.300,. Tratar fone 371-
5954.

Vendo Fusca 74, por R$
1.800,. Tratar fone 975·
2364.

vermelho
Vendo Fusca 1.6 75, por R$
1.700,. Tratar fone 372-
0828 cl Alexandra.

prata
azul

prata
azul
branco
azul

Vendo Corsa Super 98, verde
met., 4 p., cl vidros e travas

elétricos, por R$ 4 mil+ 30x
R$ 560,. Tratar fone 372-
1362.

Vendo Gol Mi 95, azul. Tratar
fone 371-9822.

.

Vendo Kombi 94, gas., Tratar
na rua Francisco Hrushko,
1.164, Ana Paula. LIGUE 371-1919

E ANUNCIE!
verde
vermelha

96
96
97,
97
95

Vendo Chevette 79, em bom'
estado, por r$ 2.400,. Tratar

.

fone 975-0048 cl Roger.

Vendo Opala 88, 6 cilindros,
azul, bom estado. Tratar fone
371-9822.

Vendo Gol BX 86, bege,
álcool. Tratar fone 371-9421.

azul

,> cinza
azul

GIOMOTOS
PEÇas E ACESSORIOS

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMARA

Flua ...J�i ...ville ... SO! 3573
F� ...e (047) 37"1-9822

...J.AFI.AGUA DO SUL - SC
Vendo Goi CL 1.6, 89, cl 78
mil km, cl rodas esportivas e

som, por R$ 5.700,. Tratar
fone 392-3055, rmal 23 cl
Maurilio Siqueira.

gas., por R$ 2.200, ou troco

por veículo menor valor.
Tratar na rua Rio de Janeiro,
183.

FI AT

Vendo Uno ELX 94, 4p, azul,
em bom estado. Tratar fone
371-9822.

Vendo Vectra CD 9.4,
vermelho, gas. Tratar fone

Vendo Versailles 92, prata, 4.
371-9421.

p .. Tratar fone 371-9822.

Vendo Apollo GL 90, 1.8,
gas., por R$ 3.500, + 10x R$ Fone (047) 372 - 2791

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC

Troco Uno 1.5 93, único
dono, cl 50 mil km, original.
Aceito Kombi de 90 a 94.
Tratar föne 975-3564. OFICINA MARINGÁVendoVerona LX 90, 1.6, por

R$ 3.500, + 20 x R$ 300/.
Tratar fone 372- 1347.

Vendo ou troco, Oggi CS 83,
cl 5 rnrchos. por R$ 2.500,.
Tratar fone 372- 1347 .:

Vendo Verona 92, único
dono, por R$ 7.500,. Tratar
fone 973-9847. Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
Vendo Uno 85, branco.
Tratar fone 371-9822. Vendo Escort 93, azul, cl trio

elétrico. Tratar fone 371-
9822.

FORD Rua Domingos R. da Nova, 483 - Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - SC

Vendo Del Rey GL 88/89,
azul, álcool. Tratar fone 371-Vendo Corcel" L 81, 1.6,

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�#'),���1�#'),�"""��'7'-""�'
Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jarag .
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318 - 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 RuaWolfgangWeege - R$ 20.000,00 - Próx.

Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - cl 510m2 - R$25.000,OO
322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. clRicardo Grimm -

R$30.000,OO
323 - Terreno na Rua Joinville cl 729m2 sendo 27m x 27m
324 - Terreno Três Rios do Norte de esquina com 540m2 com 1 casa -

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

madeira
327 - Terreno na BR-280 com 8.150m' edificado com um sobrado de alvenaria
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein .

329 - Lote com 539,35m2 no Loteamento Versalhes - Rua 13 de maio.

115 - Casa em alvenaria com 260m2, 5 darm. num terreno de 1 .541 m2 em Schroeder.
116 - Casa em construção na Estrada Itapocuzinho - R$10.000,OO de entrada + 14x
de R$130,OO
117 - Casa em alvenaria na Rua Guilherme Hering - Centro

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

292 - Apto. Balneário Camboriú com 195m2 - tipo duplex - semi-mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00
204 - Apto. Edifício lsabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de ginástica,
duas vagas de garagem, móveis sob medida na cozinha - R$ 70.000,00
205.- Apto. Ed. Vila Nova - R$ 16.000,00. entrada + finaciamento
206 - Apto. Condomínio Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 +

financiamento
.

207- Apto. Condomínio Amizade - 3 darm. Entrada R$18.000,OO + financiamento

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

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

211 - Sala Comercial no Centro Empresarial Market Place - Rua Reinaldo
Rau
212 - Apartamento com 4 dormitórios "Ed. Santa Terezinha' - Rua João Picolli

esquina com a Rua Reinaldo Rau.

'1 HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI

401 - Galpão com 220m2 - Rua F:elipe Schmidt - Centro.
402 - Salas comerciais Rua Getúlio vargas - Centro
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
404 - Quitinetes, toda murada, Rua Prefeito José Bauer - Próximo a

Faculdade. - R$ 145,00
405 - Sala cornI. cl 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, centro,
406 - Sala cornI. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 - Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala comercial com 80m2, no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca
409 - Aptos. com 2 darm. - R: Venâncio da Silva Porto - Próximo da Weg I

410 - Sala comercial com 45m2 Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- R$ 170,00
411 - Apartamento com 2 dorrn., com garagem - Ed. Caetano Chiodini.
Entrada Hospital São José - R$ 335,00
412 - Sala cornI. com 45m2 - Centro
413 - Apartamento no Ed. Carvalho com suíte, 2 darm., lavabo,
dependência de empregada, com garagem, - Centro.
414 - Apartamento Ed. lsabella, com 1 suíte + 2 dorrn., com garagem,
prédio com piscina, sala de ginástica - Rua Procópio Gomes de Oliveira
- R$ 490,00
415 - Galpão industrial com 530m2 - Rua Bernardo Dornbusch
416 - Apartamento com 1 dormitório Ed. Virgínia - Centro - R$ 250,00
417 - Apartamento com suíte + 2 dormitórios - Ed. Juliana - Centro

TERRENOS
301 - Terreno no alto da Henrique Marquardt cl quase 2.000m2 - R$ 14.000,00
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina cl Bernardo
Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro cll.930,18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m2 - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 margas, cl água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Loteamento Recanto Verde - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Área com 1.963m2 na Rua Epitácio Pessoa - Centro cl um sobrado antigo
309 - Terreno no Lot. 'Camposampiero' - R$13.000,OO entr.+15x de R$329,OO
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m2, préx. Faculdade - R$8.500,OO ou R$4.000,OO ent. +36x de

R$250,OO
312 - Terreno no Loteamento Jardim Guilherme - R$ 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 Rio Molha c/l.300.000m2 - R$320.000,OO o/casa, lagoa, gado,
etc.

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/200m', 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 alvenaria c/ 410m2 - próx. Clube Atlético Baependi
112 - Casa de madeira num terreno de 450m2 Estrada Nova - R$ 13.000,00
113 - Casa de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - todo murado e

arborizado num lugar bastante privilegiado no Centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo até como ponto
comercial

COIVIPFI.A.. - VENDE -

.A..LUG.A.. - .A..DIVIINISTFI.A..

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

ITAlllI
REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTD1:

Ref. 1328 - casa alv. cl 130m2 - 3 darm. Czerniewiez - R$ 60.000,00
Ref, 1329 - Casa alv. cl 162m2 - 2 darm. + 1 suíte - Czerniewiez - R$ 70.000,00
Ref. 1330 - Casa nova de alv. cl 151 m2 - 3 suíte + 1 darm. - R$ 69.000,00 (quitada cl ehurrasq. + 2

bwe)
Ref. 1332 - Casa mad. cl 69m2 - Vila Lenzi - 3 darm. - R$ 18.000,00
Ref� 1333 - Sobrado cl 260m2 - 1 suíte + 2 darm. - Vila Lenzi - rua asfaltada, lavabo, sàlas cl
ambientes

Ref. 1334 - Casa alv. cl 161 m2 - 1 suíte + 2 darm. - Vila Nova - terreno cl 520,67m2 - R$ 75.000,00
Ref. 1335 - Casa alv. cl 90m2 terreno cl 342,58m2 Czerniewicz - À$ 33.000,00
Ref.1336 - Casa alv. cl 120m2 - 3 darm. - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00 + Finane. CEF
Ref. 1337 - Casa alv. cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 darm - próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Ref. 1338 - Casa alv. cl 170m2 - Czerniewiez - 3 darm. - R$ 58.000,00
Ref, 1340 - Casa alv. cl 135,32m2 -Ilha da Figueira - 2 darm. + 2 suítes - R$ 43.000,00
Ref. 1341 - Casa alv. cl 198rl)2 - Jardim São Luís - 1 suíte + 2 darm - R$ 90.000,00
Ref. 1342 - Casa alv. cl 80m2 - 3 darm. - Estrada Nova - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref·.c1343 - Casa mad. (chalé) - cl 80m2 + 60m2 edícula - Vila Nova - R$ 75.000,00
Ref. 1344- Sobrado cl 325m2 - piscina, churrasq, - Próximo ao Angeloni - 3 suíte - centro - clmobilia
- R$ 230.000,00

'

Ref. 1345 - Casa mista cl 119m2 - 3 darm. - em frente DG Weg - R$ 27.000,00
Ref. 1346 - Casa alv. cl 144m2 - Nova Brasília - 5 darm. - R$ 90.000,00
Ref. 1347 - Casa alv. cl 120m2 - 3 dorrn - frente a Lonimar - Rio Molha - R$ 45.000,00
Ref. 1348 - Casa alv. cl 115m2 - 3 darm. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref. 1349 - Casa alv. cl 360m2 - Vila Rau - R$ 150.000,00
Ref. 1350 - Casa alv. cl 175m2 - Bairro São Luís - 1 suíte + 2 darm. - R$ 68.000,00
Ref. 1351 - Sobrado e/4 dorrn. - Czerniewiez - R$ 78.000,00
Ref. 1352 - Casa alv. em construção cl 11 0,66m2 - terreno cl 522,65m2 - João Pessoa - 1 suíte + 2
darm. - R$ 15.000,00
Ref. 1353 - Sobrado Próx. ao Aearaí - cl 260m2 - 1 suíte + 2 darm. - R$ 130.000,00

"

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

Clínica Médica/Odontológica.
Localização privilegiada com

estacionamento.

Rua Adélia Fischer
Fone: 371-0833
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

DIVERSOS
Vendo guitarra Gianini
Sonic em ótimo estado

preta, acompanha
alavanca e correia R$
350,00. Aceito proposta.
Tratar 376-6121.

de casal s emi

ortopédico com 19cm de

espessura, 3 anos de

garantia, 4 meses de
uso. Ótimo estado e

preço R$ 150,00, aceito
proposta. Telefone 376-
612/

Vendo máquina de lavar
/

roupa Futura Master 2 -

Enxuta, ótimo estado, 4
meses de uso, 1 ano de

garantia com 8

programas. R$ 530,00
aceito proposta. Tratar

376-6121Vendo colchão Ronconi

Cód. 601 - Casa alv. com 2 quartos, R. Exp. Cabo Harry Hadlich - R$ 350,00
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 609 - Casa mista com 3 quartos - R. Erwino Menegotti - R$ 290,00
Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Bara do Rio Cerro - R$ 300,00
Cód. 612 - Casa de madeira com 3 quartos - r. Piçarras (lateral da Exp. Antônio C.Ferreira) - r$ 300,00
Cód. 614 - Casa de alvenaria com 300m2, suíte, 2 quartos, dep. empregada, Rua' João Planischeck - RS; 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 quitinete.
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 Reinoldo 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 cornl. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00.
Cód. 670 - Sala cornI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00
Cód. 673 - Sala cornI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)

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 161 m2 - NOVA - suíte, 2 quartos, garagem, 2 carros, R. José Papp, Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - R$
87.500,00.
Coo. 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 suite, 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
Cód. 280 - Apto. com 2 quartos, garagem - Ed. Caetano Chiodini - R$ 45.000,00
Cód. 501 - Vila Nova - casa mista com 140m2 com 3 quartos, terreno com 349,67m2 - Rua José Marangoni - R$ 43.000,00
Cód. 552 - Casa alvenaria com 137m2 com 3 quartos, terreno com 406m2, Rua Jacob Guesser após Colégio Alberto Bauer - R$
45.000,00 aceita terreno/parcelado.

ITERRENOS
1 - Terreno 3.480m2, loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00

12 - Terreno com 343,00m> (12x28,7), defronte a Ciluma, na Barra - R$ 20.000,00 em 5x.

13 - Terreno el40.000,00m> Tifa Klein, distante 3km daMalwee - R$ 100.000,00

14
- Terreno el401,45m2 - Rua Waldemar Doubrawa, Agua Verde - R$ 17.000,00

5 - Terreno eI 455,60m2, Rua Victor Sadler, na Barra' R$ 20.000,00
16 - Terrenos no Lot. OuroVerde, apósaMalwee - 20%entrada esaldoem30x - Total R$1 0.000,00 •
17 - Terreno eI 620,76m2 - Rua 924 do Loteamento Camposampiero - R$ 25.000,00 •
18-Terreno el450,OOm2, Rua Horácio Rubini, próximoMalwee, Aceita carroaté R$ 6.000,00,Total •R$ 11.000,00

I� •
II

- Sítio el80.ooo,OOm>, edificado com casa de madeira eI 150,00m>, em bom estado, galpão de •alvenaria eI 120,00m> eI instalaçôes pl gado leiteiro, porcos, antena parabólica, telefone celular

I rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores.
Ifrutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6 km da Barra - R$ 55.000,00 •CASAS

II -Casa de alvenaria eI 192,00m2, 3 BWC, terrenocom 77,00m>, na Barra - R$ 70.000,00 •
12 - Casa dealvenaria eI 140,00m>, 2 banheiros, todamurada, churrasqueira, garagempl2 carros, •
I

Rua 25 �e Julho, 884, Vila Nova - R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto. em Camboriú.
•LOCAÇAO

II - Sala comercial cl 150,00m> - Rua Pastor Albert Schneider, Perto Bom Preço, na Barra - R$ •
I� •2 - Sala comercial cl 5O,00m> - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
13 - Sala comercial cl 72,00m> - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00 •
14 - Sala comercial eI 36,00m> - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 •

5 - Sala comercial cl 3O,00m> - Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00 -

16 - Sala comercial cl l00,OOm> - Rua Angelo Rubini, 1053, próximo a lanchonete Pingüim - R$ •
I� •
17

- Sala comercial cl aproximadamente 15,00m> - R. Angelo Rubini, 518 - R$ 100,00 •8 - Galpão em alvenaria cl 450,00m> + 75,OOm2 de escritório, na Barra - R$ 1.200,00

19 - Galpão em alvenaria eI 110,00m>, Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00
'.

•
110- Apartamento çj 2 quartos, garagem

- Rua Camilo Andretta, na Barra - R$ 255,00 •11 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rúa Angelo Rubini, 1197 - R$ 280,00
112 - Apartamento el3 quartos, garagem edemaisdependências, RioCerro, perto NaneteMalhas.
1- R$ 250,00 . •
113

- Apartamentoel2 quartos, garagem e demaisdependências- RioCerro, perto Nanete Malhas •- R$150,00 •

114 - Apartamentoel2 quartos edemaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider, 759 (fundos) •
1- R$150,00 •15 - Apartamento cl 2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 230,00

116 - Apartamento cl 3 quartos, 2 BWC, garagem pl 2 carros, Rua João Picolli, 165, Centro - R$ I
1400,00 •

17 - Casa de alvenaria el4 quartos, 2 BWC, Rio Cerro 11- R$ 200,00
118 - Casa de alvenaria cl 3 quartos e demais dependências, toda'murada, Ilha da Figueira - R$ •
I�

.

•
119

- Casa de alvenaria el2 quartos, garagem, murada, Rua Henrique Homburg, na Barra - R$ •280,00

120 - Casa dealvenariael4 quartos, g)aragem, murada, Rua Bruno Schuster, na Barra
- R$ 200,op •

121
- Casa de alvenaria el2 quartos, garagem, toda murada, Rua Clara Hanemann, na Barra - R$ •28000 •

122 �'casa de alvenaria el2 quartos, garagem - Rua Abramo Pradi - R$ 200,00 •
123 -Casadealvenariael3quartos, garagemedemaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider I-R$225,00
124 - Casa de madeira el2 quartos e demais dependências, Rio da Luz - R$ 135,00 I
125 - Casa de madeira cl 3 quartos, atrás do Breithaupt da Barra: R$ 330,00 I
26 - Casa de madeira el3 quartos, Rua Abramo Pradi - R$ 200,00
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n2 1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

Vende-se ou troca-se casa em Ubatuba

por uma em Jaraguá do Sul com

190m2• Telefone 984-1874 ou 979-

0030.

Gilbertogerais. Tratar com

Supermercado Vitória.
VENDE:

TERRENOS
Ret. 127 com 420m' VILA NOVA
Ret. 120 com 1.230m' RIO MOLHA
Ref. 103 com 336m' VILA NOVA
Ret. 096 com 392m' JARAGUÁ ESQUERDO
Ret. 067 com 415m' ILHA DA FIGUEIRA
Ret. 069 com .392m' JARAGUÁ ESQUERDO
Ret. 060 com 1 O.OOO,OOm' ILHA DA FIGUEIRA
Ret. 139 com 602m' VILA LALAU
Ref. 131 com 1.147m' VILA NOVA

Ref. 140 com 1.000.000,00m' RIO MOLHA
CASA ALVENARIA
Ret. 062 1 sutte, 2 quartos, 1 bwe + dep. JARAGUÁ ESQUERDO
Ret. 089 2 quartos, 1 bwe + dep. VILA NOVA
Ret. 086 1 suite + 2 quartos, 2 bwe + dep. VILA NOVA
Ref. 0873 quartos, 2 bwe + dep. ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 084 4 quartos, 1 bwe + dep. NOVA BRASíLIA
Ret. 016 1 suite, 3 quartos, 3 bwe + dep. JARAGUÁ ESQUERDO

APARTAMENTO
Ret. 014 cl 3 quartos, 1 bwe + dep. EDIFíCIO MENEGOTTI
Ret. 013 cl 3 quartos, 3 bwe, + dep. EDIFíCIO FLORENÇA
Ref. 009 e/3 quartos, 2 bwe + dep. RUA GERMANO MARQUARDT

Ref. 001 e/3 quartos, 1 bwe + dep. EDIFíCIO VILA NOVA
Ref. 005 cl 2 quartos, 1 bwe + dep. CONDOMíNIO AMIZADE
CASA MADEIRA
Ret. 148 cl 3 quartos, 1 bwe + dep. ANA PAULA

Ret. 136 e/3 quartos, 1 bwe + dep. JARAGUÁ ESQUERDO

LOCAÇÃO
CASA ALV.' cl 3 quartos + dep. VILA NOVA R$ 400,00
CASA ALV.' cl 3 quartos + dep. VILA NOVA R$ 380,00
CASA MADEIRA. e/3 quartos + dep. VILA NOVA R$ 300,00
CASA MADEIRA. e/2 quartos + dep. VILA NOVA R$ 200,00
CASA MADEIRA. e/2 quartos + dep. DOMINGOS DEMARKI V. NOVA H$ 200,00
SALAS COMERCIAIS. e/70m' RUA WALTER MARQUARDT R$ 250,00

Precisa-se de vendedoras de jóiaspara
Jaraguá do Sul e região. Contato 975-
3508, após 20 horas.Moça divide apartamento. Tratar no

Supermercado Vitória com Fátima

Rodrigues ou Ed. Lessmann em cima

Lojão Beber, apto. 22.
Troca-se casa de alvenariapróximo ao
Colégio Cristina Marcatto (Jaraguá
Esquerdo) por casa na área central.
Tratar 372-3589.Alugo galpão com 750m2 próximo

Schopping Clube. Tratarcom Marise

pelo telefone 371-3394. Vende-se estoque de loja com roupas
masculina e feminina infantil e

calçados com todos os acessórios.

Tratar fone 372-3443 com Elvira ou

Leda.

Ivanilda Rodrigues de Jesus se

oferece para trabalhar como

Auxiliar de cozinha ou serviços

�

a
.

Rua: Barão do Rio

� PROCASA Branco,296
U (em frente a Baterias

5
.

I MOB I L I A R I A Sanson)Fone: 372-Ô605 CRECI 1462-J,"é�i,,,%�,,,.,
ALUGA

- Apto. cl suite + 2 dorms, sala, cozinha, bwe, lav., garagem + dep. empregada - Ed. Carvalho - R$ 1.100,00
- Apto. cl suite + 2 dorms, sala, cozinha, bwe, lav .. garagem + dep. empregada - Ed. Carvalho - R$ 660,00
- Apto. c/suite + 2 dorms, sala, cozinha, bwe, lav., garagem - Ed. tsabaua - R$ 500,00
- Aptos cl suite + 2 darms, sala, cozinha, bwe, lav., garagem - Rua Leopoldo Manke, 85 - R$ 500,00
- Aptos e/3 darms, sala, eoz., bwe, lav., garagem, situado na Rua Eleonora Pradi, 125,- R$ 450,00
- Apto. e/3 dorrns, sala, cozinha, bwe, lavanderia, garagem - R. João Januário, 1089 - R$ 350,00
- Apto. cl 2 dorms, sala, cozinha, bwe, lavanderia, garagem, central - Ed. Itália - R$ 330,00
- Apto. e/2 dorms, sala, cozinha, bwe, lavanderia, estae. - R. Venaneio Silva, 219, próx. Kohlbach - R$ 330,00
- Apto. cl 2 dorrns, sala, cozinha, bwe, lavanderia, estae. - Rua Joinville, 4406 ap. 02 - R$ 245,00
- Apto. cl 2 darms, sala, cozinha, bwe, lavanderia, garagem - R. João Januário Ayroso, 1089 - R$ 225,00
- Apto. cl 1 darm. sala, cozinha, bwe, lavanderia, si garagem ao lado Teatro Sear - R$ 230,00
- Casa alv. cl 4 dorms, 2 saias, copa, coz. bwe, lav, garagem, murada - R 25 de Julho, 941 - R$ 350,00
- Casa alv. cl 2 dorms, sala, eoz, bwe, lav, garagem, sito na Rua Eleonora Satler Pradi, 330 - R$ 330,00
- Casa alv. e/3 dorms, sala, eoz, bwe, lav., garagem, semi-nova - Rua Domingos Garcia, 4305 - R$ 230,00
- Casa alv. e/1 darm, cozinha, bwe, lav. garagem, na Rua Gumercindo da Silva, 616 - R$ 160,00
- Casa alv. cl 3 darms, sala, cozinha, bwe, lav., garagem, cl 2 lagoas, próximo Canarinho - R$ 290,00
- Casa mad. cl 2 oorrns. sala, cozinha, bwe, lav, garagem - R 566 - barra do Rio Cerro - R$ 250,00
- Casa mad. e/2 dorrns. sala, coztnna, bwe, lavanderia, Rua João Planinscheck, 827 - fundos - R$ 220,00
- Casa mad. e/3 dorrns. sala, cozinha, bwe, lavanderia, garagem - Rua Henrique Lessmann, 352 - R$ 200,00
- Casa mad. e/2 dorrns, sala, cozinha, bwe, lavanderia, situado na Rua João Planinscheck - R$ 150,00

.

- Casa mad. e/1 dorrn., cozinha, banheiro, situado na Rua João Planinscheck - R$ 120,00
, Casa mad. eil dorrn., cozinha, lavanderia, banheiro, situado na Rua João Planinscheck - R$ 120,00
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro (ao lado Bavária) cl 120,00m' - R$ 650,00
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro (ao lado Bavaria) cl 90,00m' - R$ 600,00
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro (ao lado Bavária) cl 50,00m' - R$ 300,00
- Sala comercial na Rua João Januário Ayroso, 1959 - R$ 225,00
- Sala comercial na Rua Bernardo Dornbusch, p'róximo a Marisol - R$ 1.500,00
- Salas comerciais com 80,00m' situadas na Rua Eleonora Pradi, próx. centro - R$ 250,00
- Sala comercial de esquina 3' andar Ed. Chiodini, na Rua João Mareatto, Esquina Mal. Deodoro - R$ 290,00
- Sala comercial com 28,00m' situado na Rua Domingos Demaretri. Ed. Marangoni - R$ 225,00
- Sala comercial com 112,00m' situado na Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00
- Sala comercial com 60,00m' situado na Reinaldo Rau (frente Smurfs) - R$ 500,00
- Sala comercial com 60,00m' situado na R. Gumercindo da Silva. - R$ 500,00

PROMOÇAO DA SEMANA

* Terreno com 462m2 (14x33)
Próximo ao Botafogo - Lto. Rosá

Valor R$ 11.500,00
Venha conferir!

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

-

ATENÇAO!
Se você tem algum imóvel e necessita

vender urgente, consulte-nos.

CONSULTE NOSSAS OUTRAS

OPÇÕES DE VENDA! Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - Jaraguá do Sul - SC.

VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

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

VENDAS
- Casa de alvenaria c/ 70nz2 no Loteanzento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/ _]46nz2 rtci Rua Francisco de Paula.

Casa de alvenaria c/ _]OOnz2 - 3 quartos_-f;- dependências errt Três Rios doNorte
- Sala conzercial térrea c/77,5nz2 rtct Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita-se casa ou terreno
- Terreno nci Rua Carlos Ferreira c/540nz2
- Terreno rtct Rua Francisco de Paula c/650nz2
- Terreno no Lior. Divin6polis Ilha da Figueira c/397nz2
- Terreno rtci Rua PastorAlberto Schneider c/3080nz2, aceita-se troca
- Terrenosfinanciados no Lior. Vicenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara ern.Nereu Rcirn-os 88 rn.orgos c/casa de rnacieira, água e luz
- Chácara erri Três Rios do Norte c/23 rnorgos, 2 casas, água e luz
- Chácara errt Ribeirão Cavalo c/8 rn.orgos, água e luz
.I Chacara no Rio Molha corrt 30_000nz2 aceita-se carro no rt.eg

â

c io,
- Terreno n.o Condonzíno Azaléia corrt 750nz2 entrada + financianzento

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se supermercado com

açougue, vantagens de

faturamento garantido,
ótimos clientes, excelente

ponto, todos equipamentos
de informátia necessários

para informatização da loja.
Tratar (047) 372-3647.

Vende-se Corsa 98, verde

metálico, 4 portas, vidro,

Procurando
a melhor
oferta?
Está

procurando
no lugar
certo.

trava elétrica. R$ 4.500,00
+ 30 x R$ 560,00. Tratar
372-1362.

Vende-se linha celular no

valor de R$ 100,00, n° 975-
2269. Tratar pelo telfone de
horário comercial 372-0954
com Nilson

Moça divide apartamento.

Jornal

Assinatura semestral:

R$ 30,00
Assinatura anual:

R$ 50,00

Tratar no Supermercado
Vitória com Fátima

Rodrigues ou Ed. Lessmann
em cima Lojão Beber, apto.
22.

CORREIO DO POVO
A_SSI�E

Alugo galpão com 750m2

próximo Schopping Clube.
Tratar com Marise pelo
telefone 371-3394.

Classificados do Jornal
CORREIO DO POVO

O.mais lido da região.

I

371-1919 - 372-3363
I

Oração à Santa Clara
Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor todo poderoso
me abençõe e proteja, volte para mim seus olhos

misericordiosos, me dê a paz e a tranqüilidade; derrame
sobre mim suas copiosas graças. E depois desta vida me

aceite 'no céu em companhia de Santa Clara e de todos
os Santos. Amém. Fazer 3 pedidos à Santa Clara, 1 de

negócio e 2 impossíveis. Rezar durante 9 dias, 9 Ave

Marias, rezar com uma vela acesa deixar queimar no

nono dia, mesmo sem fé serâatendido. Mande publicar
no 90 dia.

Agradece V.M.M.B.

TIPO ENDEREÇO
VENDA DE CASAS

BAIRRO AREA

ALV R. 554 Lot. Hanemann

ALV. R. 614 N° 1.007

ALV. R. Bertha Weege, 2485
ALY. R. Carlos May, 327
ALY. R. Carlos Sbardelatti, 35

ALV. R. Conrado Riegel, 90
ALV. R. Euzébio Dapoy, 125
ALV. R. José Emmendoerfer, 1309
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 Bartel, sinD

BARRA 40,OOm2 01

VALORR$

14.000,00
04 25.000,00
03 21.200,00
02 32.000,00
02 70.000,00
02 suíte 95.000,00
05 chur. pise. 100.000,00
04 suíte 190.000,00
03 70.000,00
03 21.200,00
03 18.000,00
03

03,

03

21.500,00
20.000,00
80.000,00

ITAPOCUZ. I08,OOm2
BARRA R. C. 84,00m2
BAEPENDI n,OQm2
VILANOVA

CENTRO

I 44,oom2

�00,00m2

BAIRRO

VENDA DE TERRENOS
VALOR

VILA NOVA 4oo,00m2
N. BRASÍLIA 300,00m2
BARRA R. C. 145,oom2

Y,ILA LENZI 78.oom2

C. PAULA 102,00m2
Y. RAU 102,00m2
V. RAU 80,OOm2
BAEPENDI 150,oom2

ENDERE O
R. 28 de Agosto
R. 620

R. Alb. Klitzke, 1874
R. Leopoldo Mancke

R. Otto Meyer
R. Walter Marquardt

GUARAMIRIM

ITAPOCUZINHO

VILARAU

CENTRO

VL. LENZI

VL.NOVA

ÁREA
1.633,50m2

499,86m2

420,oom2
516,OOm2
333,50m2
8oo,OOm2

70.000,00

15.000,00
10.600,00
65.000,00
18.800,00
43.000,00

973-5405
-.,

LOCAÇAO
CASAS

TIPO ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS
MIS R. José Narloch, 1741 ANAPAULA 03

ALV. R. Frederico BarteI, 306 CENTRO 03

ALY. R. Alfredo C. Mayer, 247 CENTENÁRIO 03
ALY. R. Julio Friedmann, 181, 153,135 GMIRIM 03

MAo. R. Pref. José Bauer, 315 VL. RAU 03

MAO. R. Carlos Schulz, 159- FDS CZERNIEWICZ - 02

MAO. R. João Planischeck, 618 N. BRASÍLIA 03
MIX. R. Roberto Ziemann, sinD •

CZERNIEWICZ 02
MIX. R. Tarcisio de Oliveira Motta VL. LENZI 04

APARTAMENT

VALORR$
250,00
500,00
250,00
300,00
250,00
180,00
180,00
220,00
30000

ENDEREÇO
R. Bernardo Dornbusch, 701 apto. 01
R. Mal. Deodoro da Fonseca, 88 apto.21
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31
R. Leopoldo Mahke, 85 apto. 202
R. Vitor Rosemberg sinD apto. 02
R. Barão do Rio Branco, 760 apto 101
R. Coronel Procó ia Gomes a to 13

BAIRRO
VL.LALAU
CENTRO
CENTRO
CENTRO
VL. LENZI
CENTRO
CENTRO

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

03
03
03 (1 suíte)
OI

VALORR$
300,00
445,00
450,00
335,00
400,00
650,00
260,00

SALAS

ENDEREÇO BAIRRO
R. Mal. Deodoro da Fonseca, 405 CENTRO
R. Rio de Janeiro, 88 CZERNIEWICZ
R. Angelo Schiochet, 321 CENTRO
R. Leopoldo Meyer, sinD A. VERDE

R. João 1. Ayroso, 1189 JARAGUÁ ESQUERDO
Av. Getúlio Vargas, 49 CENTRO

Galpão R. Lena Nicoluzzi, 178 ÁGUA VERDE

AREA

55,oom2
30,OOm2
45,oorn2
I04,OOrn2
60,OOrn2
74,oorn2
731,oom2

VALOR

400,00
250,00
335,00
450,00
250,00
300,00
1.500,00Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS '

COMPR� • VENDE· ADMINISTRA

Aream- Qtos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto ReC.
So ra o 2 O 3 I Baepen t R. Bernar o Dorn use xce ente ponto para c imca

Sobrado 303 2 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 Aceita parcelar / carro
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 152 2 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 1 Champaghat R. Irmão Magno, sin° Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 120 3 I Rau-BR280 R. 781 - Próx. Rodeio Aceita troca
Casa Alven. 60 2 I Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) Negociáveis
Casa Alven. 147 4 I Rau Rua Eugênio Bertoldi,ll6 Troca por apartamento
Casa Alven. 85 3 1 Vila Rau Rua Carla Drasse lote 79 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade 'Res. Amizade - l° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 150 3 I Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Pronto 151 3 1 Centro Ed. Menegotti - 6° andar 45.000 Quitado
Apto. Constr. 85 2 1 Centro Ed. Mathedi - Em construção 38.000 Financiado em 36 parcelas
Apto. Constr. 100 2 1 Baependi Res. Bartel - Ern construção 13.000 + 1,06 CUB p/mês (85X)

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis I 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$250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esq uerdo Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$J13,00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 401 15,0 x 27,5 Lenzi Rua 423 próx. Colégio Giardini 7.500 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso 17.000 Lot. Urbano Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56;0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I 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. Cal. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
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
Tereeno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor

, Terreno 603 Rua 679 21.000 Verdalhes
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.0bO + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

Chácara 2827 22 x 130.0 Corupá Rua João Tosini - 1401 30.000 Casa antiga próximo centro

Chácara 12600 63 x 200,0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO 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
CRECI 001770-J

JARAGUÁ DO SUL· SC

ÁREA
* Vende-se área com 4.071 ,26m' para incorporação, próximo a Faculdade (Ferj) -

R$ 75.000,00 - nego aceita-se imóveis em Jaraguá e Barra Velha.

CHÁCARA
* Chácara em Garibaldi, com 36.0oom'" próx. Ribeirão Cacilda - R$

15.000,00 - nego troca por casa.
* Chácara com aproximadamente I.ooo,oom', na Estrada Garibaldi, com
I casa de alvo de 70,OOm' + alguns ranchos - R$ 20.000,00 nego ou troca

por casa + central
* Chácara na Estrada Tifa Funil Grande, com 10 lagoas, 3lagos c/ peixes,
alambrado, casa com 60,OOm' de alvo c/ 3 qtos., demais dependências,
ranchos, bwc público, churrasqueira cl SOm', em cima lagoas, energia
trifásica - Total da área 80.095,OOm' - R$ 120.000,00 - nego - aceita casa

- R$ 60.000,00

APARTAMENTO
* Apto. próx. ao Líder Club, com 2 qtos demais dependências pronto - R$ 30.000,00
- nego - Semi acabado - R$ 25.000,00 ou os dois R$ 50.000,00 - nego
• Apto. no Edif. Bergamo, na Rua Reinaldo Rau, com 2 qtos, I suíte, sala, copa,
coz, lavanderia, garagem, dependência, sacada - R$ 50.000,00 - nego
* Apto. na Mal. Deodoro da Fonseca, Ed. Hass, com hall de entrada, sala tv, sala

estar,4 qtos, 2 bwc, copa, coz., área de serviço, 2 terraços - R$ 60.000,00 - nego

C�SAS
* Casa de alvo defronte Sociedade João Pessoa, casa nova, com 3 qtos demais

dependências - R$ 8.000,00 - nego
* Casa de madeira, no Rio Molha, com 3 qtos, sala, coz., bwc, sacada, terreno com
1.2oo,oom' - R$ 14.000,00 - nego
* Casa de alvo semi-acabada, na Rua Francisco Winter - Jguá Esquerdo, com I qto,
sala, coz., bwc, lavanderia, garagem - terreno com 375,OOm' - R$ 18.000,00 - nego
aceita carro.
* Casa mista na Rua Graciosa, próx entrada CTG, com 3 qtos., sala, coz., copa,
bwc, lavanderia, terreno com 18/28 - 504,oom' - R$ 20.000,00 - nego aceita carro

até R$ 3.000,00 ou troca p/ imóvel em Joinville.
* 2 casas no Residencial Miranda, com 2 ou 3 quartos, mistas novas, vendas também

pelo financiamento da C.E.E - R$ 20.000,00 nego
* Vende-se 2 casas defronte a Weg II. com 3 qtos., demais dependências, terreno
com 1.700,oom' - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvo próx. ao Supermercado Breithaupt (Barra), com 3 qtos., 2 salas, coz.,
bwc, garagem + 2 qtos., toda murada, terreno com 20/20 - 400m' - R$ 48.000,00 -

nego troca por imóvel em Jguá
* Casa de alvo na Rua do Supermercado Alexandre - Ilha da Figueira, com 3 qtos.,
sala, salade estar, coz., bwc, bwc social, lavanderia fora + I qto., terrenocom 21133
- 693,oom' - R$ 50.000,00 - nego
* Casa de alvo com 2 pisos, I suíte,3 qtos., sala de visita, sala de tv, lavanderia, _

I

qto., 2 áreas, garagem p/4 carros, na Rua Alberto S. Dumont - Vila Lalau - R$.
90.000,00 - nego

TERRENO
* Terreno em Schroeder, na RuaGuilherme Boar, com 15/33,33 - 501 ,60m'
- R$ 4.000,00 entro + 27 parcelas de 1 salário e meio.

'

* Terreno no Lot. Rodrigues - Vila Rau, com 15/30 - 450,oom' - R$
8.000,00 " nego
* Terreno na Rua Lilia A. Oeschler -Ilha da Figueira, com 15/30 - 450,OOm'
- R$ 12.000,00 - nego
* 2lotes na Rua Santa Efigênia - Itopava Norte - Blumenau, com 936,OOm'
- no Resid. Parque Verde - R$ 15.000,00 - cada lote.
* Lotes no lot. Renascença, defronte a Rua Pref. José A. Bauer com 2

lotes de esquina - a--",J9,5/25 - 487,50m' (de esq.) R$ 25.000,00 - b - 15/

25 - 375,OOm' - R$ 15.000,00 - c - 15/30 - 450,OOm' - R$ 20.000,00 (de
esquina)
* Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 343,OOm', com servidão - R$
16.000,00 - nego
* Terreno próx. Posto Marcolla, com 479,86m' - R$ 20.000,00 nego
* Terreno lateral 25 de Julho, com 352,50m' e o outro c/ 355,OOm' - R$
25.000,00 - nego (cada)
* Terreno no Lot. Champagnat, com 378,oom' " R$ 30.000,00 - nego
* Terreno na Rua Eugênio Nicolini com 1.479,68m' - R$ 130.000,00
vende separados.
* Terreno na Rua Venâncio da Silva Porto, com 2.716,00m' - R$
160.000,00 - nego

* Casa em Schroeder, na Rua Carlos Eggert, com 85,OOm2, terreno com 620,OOm2 - R$17.000,OO - nego

* Em breve na antiga Jarita - Shopping Industrial, consulte-nos e traga sua empresa.

II

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

,

Diga NÃO AO ALUGUEL
com apenas R$ 200,00
por mês adquira agora
seu apartamento no

Jardim das Mercedes no

Bairro Vila Nova, a 300
metros do Centro.

Maior'es informações 371-2357
Rua Bernardo Dornbusch, 922

Rua Bernardo Dornbusch, 922 - Vila Baependi
Jaraguá do Sul - SC - FONE: 371-2357

APARTAMEN:rOS

I APT.
O. com 166m2, g,aragem. móveis irnbutidos. duas sacadas hidromassagem

-

Ediff.
cio

I
Carvalho. • R$ 100,000,00

CASAS

CASA DE ALV. com 75m2 Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de Crédito - R$

32.000.00

CASA DE ALY. com 95m' Loteamento Fredolino Martins- Lote n" 043 (22x R$ I 55.00l
-+ R$ 22,000.00
CASA DE ALV. com 350m' Rua cel. Procópio Gomes de Oliveira- R$ 180.000.00

II
CASA DE ALY. com 98m2 com casa de

m.
adeira com 88m2 - Rua Goiás - Vila Lenzi -

R$ 60.000.00
CASA MISTA com 100m' - Rua Francisco Hruscka - São Luis - R$ 21.000.00
CASA DE ALV. com-com 180m2 - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasflia - R$

80.000.00
CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro Verde - LOTE W 86 (26x de R$ 195.00l
+ R$ 12.000.00
CASA DE ALY. com 140m2 Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - R$ 9

mil) + R$ 23.000.00

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

I'

é acidentado - R$ 60.000.00

TERRENO de esquina com 960m2 - :d��c�:;c�m casa de alvenaria + 90m2 Rua João
I

1. Ayroso . R$ 110.000.00
TERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - r$ 100.000.00
TERRENO com 5,184m' - Rua 199 -lateral da 25 dejulho - R$ 90:000.00
TERRENO com 560m' -Iote n' 8 Lotearnento Camposampiero assumir (41x R$ 335.00)
+ R$ 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 5.38Cm' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 - Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ 188.00) - R$3.000.00
TERRENO com 600m' na rua Irmão Geraldino - próximoGalpão Saúde. = R$ 25.000.00
TERRENO com 22.000m' na Rua IoinviJle - Vila Lalau- R$ 350.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) - R$

19.000.00

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

R$I
10.000.00
TERRENOcom 322m' Loteamento São Cristövão (entrada + saído em 25x) - R$ 10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento F1amboyat (entrada e saldo em Sax) - R$ 30.000.00
TERRENO com 651m' - Lote n" 091 do Loteamento Ana Paüla - R$ 12.000.00

TERRENO com 426m2 - Lote n° 2 - Loteamento Camposampíero (assumir 37 par. de

R$ 314.00) - R$ 7,000.00
Lote n" 162 - LoteamentoCirilo Zanghelini + casa (meia água) salde de 38x de R$

160.00 + R$ 5.600.00

I Te.
rreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir salde de 42 parcelas de R$ 180.00

I
+ saldo de R$ 3,500.00
Terreno Lote n" 176 do Loteamento Ouro Verde assumir saldo de 40x de R$ 17Ó.00 + 7,500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II . R$ 8.000.00
Lote n° 115 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 44 parco de R$ 180.00) - R$ 2.500.00
Lote n° 034 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180.00) - R$ 3.500.00

-

Lote n' 098 - Loteamento Liodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000.00
Terreno de 14.ooo.00com casa mista de 120m' - Vila Nova RH5.ooo.oo
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Va orize Seu Imóve
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
EJetrônico
Video Fone
Interfone

372-3090

NSEN

Vende-se linha celular no valor de R$
100,00, n° 975-2269. Tratar pelo telfone
de horário comercial 372-0954 com

Nilson

Vende-se Corsa 98, verde metálico, 4

portas, vidro, trava elétrica. R$ 4.500,00
+ 30 x R$ 560,00. Tratar.372-1362.

Lixação de asoalhos, tacos e parques.
Aplicação de sintético e sintético

poliluretano.
15�dee���

Rua: João Costa, 1213 - Bairro João Costa
Joinville - SC Fone: 466-0995

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

ATENÇÃO CLIENTES

Antes de COl\fPRAR ou ALUGAR

CONSULTE A VENAL
pots você terá acesso aos imóveis das

seguintes imobiliárias:
Interimóveis, Girolla, Marcat.to, Leier,
Habitat, _A Chave, Meneqot.ti e Marimar.

ECONONlIZE O SEU TEMPO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nQ 1429 -

Centro » Fone: 372-1034

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

EdifícioAmaryllis':":RuàAngeloTofinelli -VilaNova
Aptoc/suíte + 2 quartosedemais dep., sacadac/churrasqueira - Entrada deR$37.500,00+assumir
prestações de condomínio de 2,348 Cub's (R$993,36) - término previsto em 10meses

Apto c/suíte + 1 quarto e demais dep., sacada c/churrasqUeira - Entrada deR$ 30.500,00+a$�mir
parcelas de condomínio de 1,980Cub's (R$ 837,67) - término preVisto em 10meses.

'. _",;,_
-

:�i:: ,e;<' o._ '," ce "l :.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. õientnus : Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 cl 397,80m', cl 3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m' - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
piscina - Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 304 - Suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, píscína. Preço fínal
incluindo acabamento diferencíado. R$11 0.000,0050% à vista e saldo a combinar.
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da R.ua Am,azonas (SCAR)
- Apto cl 306m', temos disponíveis apartamentos nO 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$
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 quartos 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,OOm' + 140,50m' - R. Carlos Meyer 164 - R$ 60.000,00
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demaís dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa alv. nova, bem construída, cl 11 O,OOm', cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann - João Pessoa - R$
22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
- Casa cl 120m', cl 3 quartos 2 banheiros e demais dependências - Rua alivia Chiodíni Pradi - Jaraguá Esquerdo - Próx Azaléía

-R$60.000,OO.
- Casa cl 120,OOm', 3 quartos, 2 banheiros e demais dep. R. Adão Norosch.ny, esquina cl alto Mayer - Vila Lenzi - R$ 48.000,00.
- Sobrado em alv. com 180,OOm' com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Arthur Guenther 134 - R$
120.000,00
- Casa alvenaria cl 162,26m' - Rua Miguel Salai 65 - Centro - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria com 70m' + uma casa de madeira de 80m', terreno com 400m' - Rua Uruguai, 134 - R$ 47.000,00

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 m' - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol'- R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,OOm' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m' - 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 rninirno
- Lote de esquina cl 510,OOm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1 020,OOm' - R$ 53.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,OOm2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- Terreno com 300m' - Rua 758 - Água Verde - Próx. Igreja São Judas - R$ 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL / COMERCIAL
- Prédío industrial cl 3.300,OOm' + 300,OOm' de área construída e terreno cl 6.209,OOm' - Vila Lalau - R$ 800.0QO,OO

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão lndustrial cl 660m' - Rua João Januárío Ayroso - Jaraguá 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
- Apto. com 2 quartos e demais dep. sem garagem, Rua Max Wilhem - Próximo Posto Becker

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
•
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MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI 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.

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, 1183 - Bairró Jaraguá Esquerdo. R$ 50.000,00

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

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

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

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

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA

Na Dicc's Móveis você
compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida
a preços a prazos imperdíveis

Móveis sobmedida;
Cozinhas e quartos planejados ao

seu gosto; Salas de jantar; Estantes
e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

II DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

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

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humanas

Desenhista Técnico (têxtil) Talhadeira

Supervisor de Produção (3º Grau) Engenheiro de Alimentos

Técnico de Laboratório Químico Modelista

Gerente de Marketing com 3º grauRepresentante Comercial (Mat. de
Construção p/ Guaramirim,
Massaranduba e Luiz Alves) Compradora de Modas

Representante Comercial de Jóias Frezador Ferramenteiro

Caldeireiro Carpinteiro/Marceneiro

Mecânico de Automóveis (Linha
Chevrolet) 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.

Programador Clipper

�
HUMANA
AlSESSOWlA EM RH

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

de 1 7/11. em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

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

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

Para atender de forma global e concatenáda a nossos

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

HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 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° 21.668 de 21-05-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
EDILSON JOSÉ EGGERT E ADELAIDE ZOZ

Ele, brasileiro, solteiro,industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Manoel Francisco da Costa, 4.980, João Pessoa, nesta

cidade, filho de Edson Eggert e Orlanda Ana Eggert.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em EstradaBracinho, em Schroeder, neste Estado, filha de Edmundo

Zoz e Anita Spredemann Zoz.

EDITAL N° 21.672 de 25-05-1998

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado
JOÃO OKOPNIK E SOLANGILA APARECIDA SAUER

Ele, brasileiro,' solteiro, comerciante, natural de Itaiópolis, neste Estado,
domiciliado e residente na RuaWalterMarquardt, 551, nesta cidade, filho de

Alexandre Okopnik e Marta Poteliski Okopnik.
Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, natural de Mafra, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Erhardt Pauli, 65, São Bento do Sul, neste
Estado, filha de Germano Sauer Rodrigues e Maria de Lourdes Sauer.

EDITAL N° 21.677 de 26-05-1998

IDMAR DOS SANTOS SILVA E ROSILENEMARIA KIATKOWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Laguna, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Francisco Gretter, Nereu Ramos, nesta cidade,
filho de ldenio José da Silva e Terezinha Zelia dos Santos Silva.

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

residente na Rua FranciscoGretter, Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Pedro

Kiatkowski e Nair Gretter Kiatkowski.

EDITAL N° 21.679 de 26-05-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
GEOVANI LUIS GUESSER E FERNANDA MARIA ZERMIANI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de encarregado, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Agostinho Valentim do Rosário,
235, em Guaramirim, neste Estado, filho de Luiz Jacob Guesser e Vilma

Bachmann Guesser.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Angelo Tancon, 120, nesta cidade, filha de

Valdir Zerrniani e Lurdes Devigili Zermiani.

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
ILTONHOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na

forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham nesteTabelionato para protesto os Títulos contra:

Agropecuária Casa da Lavoura Ltda. - R. Francisco Mees, 71 - Nesta;
Almiro Walter - Estrada Três Rios do Norte, sIn° - Nesta;
Angela Maria Bof - R. Eleonora Pradi, apto. 201 - Nesta;
Arildo Boeder - R. Itajaí, 5707 - Nesta;
Atle'd Ind. e Com. de Malhas Ltda. - R. 742 - Jardim Francisco de Paula - Nesta;
Atle's Indústria Comércio Malhas - R. 742, lote 161 - Nesta;
Atle's Indústria Comercio Malhas - R. 742, lote 161 - Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sIn° - Nesta;
Bazar e Papelaria Celso - R. Três Rios do Norte, 440 - Nesta;
Bazar e Papelaria Celso - R. Três Rios do Norte, 440 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - R. Ano Bom - Corupá - SC;
Borba Materiais de Construção - R. Joinville, 1389 - Nesta;
Cino Schmidt - R. Marcos Emílio Verbinen, 53 - Nesta;
Claudia Rosani Borges - R. Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;
Com. Ferramentas Novas e Usadas Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1610 - Nesta;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial 470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial 470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Compuarte Marketing Prod. Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583 - Nesta;
Conf. H. Marq. Ltda. - R. Guilherme Weege, 22 - Nesta;
Confecções Demanche Ltda. - R. José Emmendoerfer, 908 - Nesta;
Deise Maria Gonçalves - R. 727, n" 59, lote 125, Ana Paula III - Nesta;
Delmax Papelão e Emb. Ltda. - R. José Reuter, 1467 - Nesta;
Eloi Pretini - Est. Santa Luzia, sIn° - Nesta;
Euzebio Pretini - R. Vergilio Morreti, 105 - Nesta;
Farmácia e Drog. Figueira Ltda. - ME - R. José T. Ribeiro, 1000103 - Nesta;
Filimaq Com. Repres. Bãls. Maqs. L. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Nesta;
Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. L. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Nesta;
Fridolin Spredemann - R. JF Paula, 4670 - Nesta.. -

Galvanização Batisti Ltda. - R. 850 sIn° - Nesta;
Gilmar Heitor Gadotti - R. João André dos Reis, 215 - Nesta;
Gustavo Martostzat - R. Marechal Deodoro, 159, cx. p. 5 - Nesta;
Ind. Com. Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendoerfer, 93 - Nesta;
Iria Bianchini Milnitz - R. da Saudade, sIn° - Corupá - SC;
Ivone Prawutzki Morsch - R. Erwino Moreira, sIn° - Corupá - SC;
Jaraguá Fabril SIA - R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Fabril SIA - R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Fabril SIA - R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Fabril SIA-R. Jorge Czerniewicz, 590 - Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. Máquinas Ltda. - R. Marcelo Barbi, sIn°, lote 13 - Nesta;
João Ardenghi - R. Alvin Otto, lote 208 - Nesta;
João L. Abreu Dutra - R. Fco. de Paula, 174 - Nesta;
Jocar Autopeças Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1589 - Nesta;

Jorge Gotardo Walter Kemper - R. Guilherme Pereira Lima Lenzi, 268 - Nesta;
José Carlos Vicente - R. 535, sIn° - Nesta;
Jucelene Imaculada da VeigaDalpra - R. Alexandre Koeller, 22 - Nesta;
Julicel Ótica Ltda. - R. Alexandre Koeller, 22 - Nesta;
Kafan-Tex Têxtil Ltda. - Est. Silvado, sIn° - Schroeder - SC;
Keretch & Ulbrich Ltda. - ME - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1067, s-3 - Nesta;
KM do Brasil Automação Indl. Ltda. - Rod. BR-280, Pref. e Oeschsler, 2000 - Nesta;
Liamar Com. Mat. Construções - R. Roberto Ziemann - Nesta;
Lourdes Tridapalli - ME - R. Irmão Leandro, 31850 - Nesta;
Luiz Carlos Cabral - R. José Emmendoerfer, 1440 - Nesta;
Maguia Representações Comerciais L. - R. 693, sIn°, casa 230 - Estr. Nova - Nesta;
Marcelino Atanasio da Costa - R. Reinoldo Rau, 166 - Edif. St. Terezinha - Nesta;
Marcos Elias Spindola - R. Teodoro Reider, 3, apto. 3 - Nesta; I

Martinha Rosangela Burjarka - Nesta;
Mauricio Marcarini - R. Marina Umbelina da Silva; 700 - Nesta;

I

Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Panif. Conf. Lanchonete Primos Pan Ltda. - R. 25 de Julho, 695 - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - ME - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 616 - Nesta;
Renova Indústria e Comércio Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder - SC;
Roseli Ap. Stinghen - R. Ema Rumpel Bartei, 3a casa do lado direito - Nesta;
Ruth dos Santos Reimer - R. Domingos Demarchi, 372 - Nesta;
Samuel Têxtil Ind. do Vestuário Ltda. - R. Carlos Blanck, 221-- Nesta;
Simone Piske - R. Ribeirão Cavalo - Nesta;
Transp. e Repres. Transfrios Ltda. - R. Florianópolis, 45 - Nesta;
Treis Almeida Cia. Ltda. - R. 28 de Agosto, 2140 - Guaramirim - SC

Valdelir Correa da Silva - Bairro Jardim Edilene - Joinville - SC;
Veneccia Malhas - José Carlos Vicente - R. 535 - Barra do Rio Cerro - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller,

n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1998.

I1ton HotTmann
Tabelião Designado

Atendimento em domicílio em Jaraguá do Sul
Rua Antonio J. Macedo, nº 54 - São Luiz

(próximo Arroz Urbano, com Dona Graça)
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COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
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\JIAÇÃO
CANARINOO

CASA DO AUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS Promoção:

óleo de motor
Esso a RS 2,50 o

litro
.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

MOTOS Vendo CG-125 Today, 89,
vermelha, por R$ 1.500,.
Tratar fone 975-1368.Vendo CG- 1 25 80, por 5x

R$ 200,. Tratar fone 975-
2364 Vendo NX 93, por R$ 2.600,.

Tratar fone 371-9153.

Vendo motoneta TGB
Sundown Plio 50, 98, nova,

já emplacada, por R$ 2.100,.
Tratar fone 372-3019, cl Iria
ou Cláudio, a partir das
18h30.

Vendo CG-125 88, por R$
1.400, ou R$ 600, + 12x R$
140,. Tratar fone 373-0630.

Vendo CB-450 TR, 87, azul.

í
- -

iiiJji
-

-R:a:e:o::::,:3�-:e:r�
�

AUTOMÓVEIS Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo
Escort GL
Vectra CD
Gol BX
Goi CL 1.8 Star
Escort L
Kadett GL

Pampa,1.8 L

c o r

vermelho
vermelho

bege
branco
verde

c o m b.

gasolina
gasolina
álcool

gasolina
álcool

gasolina
gasolina

A n o

94/94
94/95
86/86
89/89
89/89
95/95
93/93

vermelho
azul

A GP tem o presente certo pra o seu amor no

Dia dos Namorados!
�--------------------�

Tratar fone 371-9822.

CONSÓRCIOS/
DIVERSOS

Vendo pick up Ford/Willys
76, gas., 4cc, carroceria de
madeira, por R$ 3 mil. Tratar
fone 975-2364.

Vendo Consórcio de Uno
Mille não contemplado, cl 15
parco pagas, por R$ 2.200, +
45x R$ 245, cada. Tratar fone
376-5821.

Vendo Uno Mille 91, gas.,
ótimo estcido, por R$ 6 mil.
Tratar na rua Alberto Stos.
Dumont, 495, vil Lalau.

Vendo caminhão 90, cl baú,
por R$ 26 mil. Tratar fone
371-2045.

Vendo Fiat Spazio CL 84, por
R$ 1.750,. Tratar fone 371-
2045.

Vendo Peugeot 306 XSi, 94,
branco, completo, lindão.
Tratar fone 371 -9822.

RODA "'M
-----Auto Mecânica

Fone (047) 372-1029

Ruo Olbiu Domingos Brugnugo, 642 - Vila Nm'o

SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

Fone: 372-1307 '

Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

Há 19 anos em [araguâ

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -
,

PASTILHAS DE FREIOS

Compramos carro acima de 90 p/ revenda.
'

Tratar fones 435-1723 ou 964-7663 c/
Äcássio.

Ranking dos dez veículos nacionais e importados mais
vendidos em março/ 98 (Fonte: Revista Auto Esporte)

NACIONAIS
1 ° Gol.. 24.630
20Corsa .19 .090
3° Palio 18.858
4° Uno 7.922
SOVectra 7.269
6° Fiesta 6.430
7'PalioWeekend 4.936
8°Ka 4.923
9° Parati 2.907
Iíf'Siena 2.531

IMPORTADOS
1°Asia Towner. .1.0S1

2°VWGolf 813
30Asia Topic 773
4° Kia Besta 711
5° FordMondeo .505

6°ToyotaHillux SW4 413
7'Grand Cherokee 3S6
80 AudiA3 306
9°Ford Explorer : 239
100 Mitsubishi Pajero Sp 228

RADAR
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A 372.2112
S 371 ..3365
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Além do melhor preço em auto peças da
região a cada R$ 15,00 em compras você
recebe um cupom para concorrer a:

.1 televisor colorido "14" cl controle remoto

.1 brinde surpresa

PlantãcR4 It
Df. AtiTO Pf.ÇAß

975-2142

�� c::�rciO
. 371-2999---w-;lIIl.B!!.gata®

_,'! ......
1�tJ�!

C-100 CG Titan
R$ 65,03 R$ 74,89

Regata Moto
$ua�dI(J!V:JJ4

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

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,4�

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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ções de ergonomia.
MOTOR - Opropulsormotor
2.0 litros com cinco cilindros em
linha e 20 válvulas gera 142 cv
de potência e equipa toda a

linha.

�o o -o oY�l�����o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o-o o o o o o o o o o o o o o o o o o i;;G,Q:RRBIQi'iiD,Qr1fBQijQ o o o o o o o o o o o o o o o o ����?o��o �� o��oL: o ?o� o�oEo o�!.-�?o o�� o olo�?o8

Fiat apresenta novasarmas
Vectra,Omega e

Mondeo que se

preparem.A Fiat
acaba de lançar
nomercado
brasileiro a sua

nova linha de
médio/grande
porte: oMarea e a

MareaWeekend.
Hámaisdeum
ano em produção
na Europa, os
veículos começa
ram a rodar pelo
Brasil desde

julho de 1997,
passando pela
gelada
Patagônia, e a
partir de 7 de dezembro,
rodaram mais 10 mil quilôme
tros, passando peloNorte/
Nordeste brasileiro. Nesse
road-testforam usados seis
veículos, para fazer uma
avaliação dos principais itens
do carro,

.

quando
usados em
condições
extremas.
Com linhas
arredonda
das, masnão
tão inovado
ras,oMarea
temafrente
baixa e

afilada, com
faróis, piscas
e lanternas

integrados, formando um
único conjuntá ótico, em
harmonia com a pequena
grade. Por esta razão, existe a

grande tomada de ar no pára
choques dianteiro, garantindo
a boa refrigeração domotor. Os
pára-lamas estreitos e os

vincos laterais no capô (que
cortam o vento para fora e por

cima dos espelhos) refletem a

preocupação da empresa em
garantir uma boa aerodinâmi
ca.

O grande diferencial dos dois
modelos está na traseira. O
sedan conta com lanternas
arredondadas em fumê e

pára-choque, que pode ser
escamoteável, para facilitar a

.

carga e descarga. Nos dois
modelos, a ausência de croma
dosé total.

SEGURANÇA - As últimas

inovações emmatéria de

segurança foram usados nesses

vincosmarcantes sobre a

tampa do porta-malas (430
litros). A novidademaior fica

por conta doMareaWeekend,
com suas grandes lanternas
integradas à coluna, formando
conjunto com o vidro e o.

bagageiro de teto.No porta
malas da perua (500 litros), a
praticidade fica por conta do

modelos, entre eles, as barras
de proteção laterais e no teto, eir

bagduplo (opcional), freios ABS
(opcional), revestimentos
espumados nas portas
(paddings), que protegemos

ocupantes em caso de impactos
laterais, assentos dianteiros e

traseiros com estrutura que
impedem que o corpo escorre-

gue porbaixo do cinto de

segurança, volantecom absor

ção de energia entre outros ..
CONFORTO - A preocupação
em oferecer omáximo em
conforto fica evidenciada na
linhaMarea: bancos de couro;
banco traseirobipartido; rádio
comCD changerpara seis discos
integrado ao painel, com
controle no volante; alarme com
telecomando de abertura das

portas e o ar condicionado
automático, que conta com
sensores para identificar a

presença de umou dois ocu

pantes na parte dianteira, para
determinar a velocidade do

resfriamento, entre outros,
fazem do carro um dosmais
sofisticados emodernos do
mercado nacional. O acabamen
to é perfeito, com ótimas solu-

-

OMarea sedan é disponível em
nove cores e oMareaWeekend,
em oito.O revestimento interno
dos novos Fiat é disponível em
três tipos de forração, e tem
preço estimado que varia entre
R$ 28 e R$ 40mil. O Tempra, .

agora remodelado, deve conti
nuar, por-enquanto,mas com
preços inferiores, para não
atrapalhar as vendas de seu
novoirmão.
Os concessionários Fiat ficam
abertos neste final de semana

para apresentação e também

para a realização do test-drive
da nova linha.

P,e9ué99�:��f!g�I:���fstragam O carro (2)
til/ui.i! .� ...

' . '

..

:?l(ii!�i���iif mitos que podem prejudi-
eu carro:

ha preguiça de usar os freios,
carro na embreagem, com a

útil do sistema e prejudica o

câmbio:
{Evite colocar)h cam 10 em onto .morto antes de frear. É
bem..melhor uS�I"âJorça domotor para reduzir a velocidade
quando se chega �

.

.um cnI,,zamento, por exemplo. Isso pro

porciona economia cie freios e mais segurança ao dirigir.
- Estacionar encostando Çl rodélna calçada ocasiona deforma

çãono pneu.Jsso comprpmete o balanceamento e a durabili-

dade�
,'�'

SEU BOLSO

Séries especiais desvalorizam mais
Fique atento na hora de

adquirir modelos zero-quilô
metro fabricados em quanti
dade limitada - as chamadas
"séries especiais" =, como a F-

1000 Lightning, Gol Star, e li
nha Corsa Champ. Por traze
rem de fábrica acessórios que
são opcionais nos veículos de
linha, eles acabam saindo caro

I'BOlVIOQÃO IlVIp:mBnivEL II'

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

rodas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 dias I

Fone:

para quem os compra novos.

Quando chegam ao mercado
de usados, porém, a situação
é diferente. Pelo fato de te

rem sido fabricados em pe
quena quantidade, ficam sem

cotação nas tabelas. Logo,
seus preços, são nivelados por
baixo, em relação ao modelo
de série original.

I

I

372-1799 - 371-0747
F
�

Av.GetúlioVargas, 712
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E� �'NTON'�·
r::ir Será no Clube Atlético Baependi a realização do concurso Garota São Luís

98. A escolha da representante do tradicional estabelecimento de ensino. para
concorrer ao título Rainha dos Estudantes, em julho, está marcada para o dia 19

de junho, sexta-feira, a partir das 23 horas. A versatilidade musical da Pop Band,
I de Joinville, animará a noitada.

r---------,
I Artigos para esta coluna

Idevem ser enviados para IRua João Picolli, 246,
IJaraguá do Sul (SC),
ICep: 89251-590. Se
Ipreterir, para os tax: 371-

1919 ou 372-3363, aos I

�
cuidados deste colunista. I
---------�

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Backstreet Boys (Backstreet
Back), Charlie Brown Jr (Transpiração Contínua

Prolongada), Corpo Dourado Internacional e Paulo
Ricardo (O Amor Me Escolheu). Principal lançamento:
Thalia (Amor a la Mexicana).

No show de Luciano Pavarotti e Roberto Carlos, em
Porto Alegre, a platéia contou com presenças ilustres
entre socialites, políticos e artistas. Mas apenas uma

cantora teve acesso ao camarim do tenor italiano: Zizi
Possi. Pavarotti havia escutado o CD PerAmare, onde
a cantora recria canções napolitanas, e ficara encantado
com a voz de Zizi. Quando soube que a intérprete
estava presente, fez questão de recebê-la e posar para
fotos ao lado dela. Prestígio é prestígio. Merecido,
diga-se. (Shopping Music)

N I VB R
.' Danielle Borba (29/5), Paulo J. Klitzke

(30/5), DenisHohl (30/5), Susan C. Bogo
Vargas (1/6), Mariana Marcatto (1/6) e

Adriano Trentini (2/6) .

..................C , 1'1 .E ;'1\ Ja\ •••••••••••••••••.
• IMPACTO PROFUNDO JOINVILLE •

•• - Direção. : Mimi Leder.
-

.

a.N.c. Cine Mueller 1: Impacto Profundo. •
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •

•
- EI�nco ..Ro.be_rt Duvall, Téa Leoni, Eldah.. Wood, ... aNC C' M u 2 U L bi ern Ameri o P' •_

. . . me ue er: m o 1som ncan em ans .

•
- Genero. Ficção. Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21h15.

•a.N.c. CineMueller 3: Mortal Combate II.

• Sinopse Horários: I3h30, 15h30. 17h30, 19h30, 21h40. •
• BLUMENAU •
• E.L.E. (Extinction· Level começa a conhecer a vida e por eine Neumarkt 1: ImpactoProfundo. •
• Event) - Evento ou impacto cada uma das pessoas no mundo

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30*:
•=Excepcionalmente hoje (29), às21h30, não haverá

• que ocorre em tal nível que quando os cientistas descobrem exibiçãodo filme Impacto Profundo. '.
•

resulta na extinção das que um cometa está em cursode a.N.C.CineNeumarkt2:MonalCombateIJ.
.•

• especies. colisão com aTerra - uina colisão Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h 15.
c.s.c. Cine Neumarkt 3: Grandes Esperanças. •"Viva cada dia...",dizoditado do tipo "B.L.E.", que pode• Horários: 15h, 17h30. •popular,

"
... como se fosse o significar a extinção de toda a Titanic.

•• último". Como seria sua vida vida humana. Essa é também a Horário: 20h. •

• hoje, amanhã, semana que questão enfrentada por uma
c.uc. CineNeumarkt4:SegredosdoPoder. •

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •
•

vem, sabendo que omundo vai equipe de astronautas numa c.s.c. Cine Neumarkt 5: Mr. Magoo. •terminar em um ano? Esta é a missão desesperada para deter o Horários: 14h30, 16h45, 18h45.
• questão enfrentada por uma cometa, onde o futuro da Sete Anos noTibet •
I Horário: 20h30. •jovem repórter de TV e um humanidade depende do futuro a.N.c. Cine Neumarkt ô: Um Lobisomem Americanoem Paris.
• casal de adolescentes que deles. Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. •
• - PrograllUJfiüJ "áIidIl para o período de 29/5 a 4/6. •
•..........._-_ � _ .

i-tIiim
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

t';tM;J.�·.}.DIOMAS

, CONVERSÀÇÃO IMEDIATA

Rua Ângelo Schiochet, 144
(Próximo ao Beira Rio)
Fone: (047) 371�153

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINAl
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EDITORIAL

Meios de imprensa versus

boletins informativos
NãO' há dúvidas. Na imprensa

há uma disputa oculta pela
informação. E os personagens
são os jornalistas e repórteres
versus assessorias de imprensa,
relações públicas, quando não

marqueteiros ou publicitários, em
geral situados em campos

opostos ou como já se

convencionou em chamar - por

aqueles que aderiram à hipocrisia
do tráfico de influências - de um
lado e outro do balcão: redações
e assessorias de imprensa.

Os atritos raramente extravasam

para o público externo. A "Revista

Veja" argumentou em matéria

especial publicada no semestre

passado: "A oportunidade está nas

assessorias de imprensa, que
funcionam como um antijornalismo,
às vezes escondendo notícias,
muitas vezes até mentindo".

Setores que vivem queixando
se de que a imprensa não divulga
os fatos que envolvem as suas

entidades, esquecendo-se cada vez
mais instituições, sindicatos,
associações, clubes de serviço,
fundações, entidades educa

cionais, de saúde, etc. Ce até

prefeituras), possuem seus

boletins informatives, que direta
ou indiretamente, concorrem com

os meios de imprensa,
legitimamente habilitados paraeste
fim. Senão vejamos: o que tem a

TRABALHO ESCOLAR

ver gráficas e escritórios de

informática que publicam todo o

tipo de panfleto com o trabalho

específico de divulgação da

imprensa?
O que é revoltante é que todo

usuário desta modalidade quando
realmente quer uma divulgação
de suas atividades, reivindicando
seu espaço como de utilidade

pública ...
'

Enquanto isso, gráficas (que
não temCGC para atuar como meio
de divulgação e tanto faz nota

fiscal, panfletos, propaganda,
santinhos, etc.), os escritórios de

diagramação computadorizada e

arte-final, os responsáveis pelos
artigos e netas de autopromoção,
todos faturam com este mercado.

Os verdadeiros órgãos de

imprensa, que pagam impostos por
isto, não recebem outra coisa que
a "obrigação" de ainda publicar de
graça.

Somos criticados por não

publicar as boas notícias de

todos os setores, de esquecer o

lado bop:! das suas atividades, de
não fornecer aos nossos leitores
material de suas atividades.

O monopólio de informações
de cada setor por tentar atingir
seu segmento é preocupante, não

pelo fato de ter seu próprio
órgão, e sim pela contrariedade
de nunca ter verbas para

publicidade ou divulgações que
têm a verdadeira missão de
informar a comunidade.

Não queremos vender

informações, também não

estamos preocupados em ser

órgão oficial de setores,
entidades ou partidos. Nosso

departamento editorial passa bem
longe do comercial, ao ponto de

nunca encontrar-se.

Alguma coisa parecida
acontece também com os

políticos que nos procuram na

hüra de fazer a cabeça dO' seu

eleitoradopara promessas e auto

promoção. Quando alcançam seu

objetivo, só querem os grandes
meios de imprensa, esquecendo
a sua comunidade.

Somos os bons para a

promoção gratuita, a bajulação de

graça, a divulgação, "se sobrar um
espaço ... ", o "importante meiO' de

imprensa ou opinião" enquanto
não envolvem gastos.

Senhores, está na hora de

mudar os conceitos contra

ditórios de divulgação. Se não

servirmos para ser pagos por
nosso trabalho, também n ão

servimos para fazer de graça".
(Transcrito do nosso

valoroso confrade "O Vale" do
Meio Oeste - Videira - Fraiburgo
- Tangará - ed. 36, de 09-09-98,
página 2).

o Brasil contra a dengue
A coordenação do 10Grau

do Colégio Evangélico Jaraguá
realizou recentemente entre os

alunos um trabalho escolar que
tinha por objetivo saber até que

ponto os jovens estavam

familiarizados com o problema
do tristemente famosomosquito
aedes aegypti.

Os escolares saíam em

campo para realizar o trabalho,
pesquisando por todasas formas
omosquito da dengue, originário
da África que também se faz

presente em Jaraguá do Sul,
cujas picàdas pelas fêmeas
invadem o organismo e se

localizam nos músculos e

articulações, podendo chegar a
hemorragias fatais,

E qual não foi a surpresa
da professora Anadir que,
analisando os trabalhos

apresentados pelos alunos,
pinçou um deles que se

destacou pela sua organizada
exposição, em um caderno

de 27 páginas, contendo:

apresentação, índice, o que
é dengue?, os sintomas da
dengue, o Brasil doente,
caçada ao mosquito, o

mosquito venceu, é preciso
ficar de olhos nos mosquitos,
notícias do Jornal "O Globo",
como combater a dengue,
conclusão, anexos e

bibliografia. Daí porque a

professora Anadir anotou na

capa do trabalho, com o visto

da coordenação de 10Grau,
o seguinte elogio: "Parabéns,
seu trabalho está muito bom.

Seu esforço valeu a pena".
Nome da aluna: Fabiana

Leal Magalhães Barbosa, n°

14, 63 Série, turma "A", turno:
matutino - disciplina: Ciências.

Segue daqui, também, o

parabéns do vovô da imprensa
jaraguaense.

Do maternal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Jaatituto Bdac::acioul '

-
E�.P&ai04. 616 - F0ff831J.()202
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Jjaraguá ö
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BOLETIM INFORMATIVO

NOSSA SEDE SOCIAL - Você conhecenossa sede? Não tem curiosidade
em conhecê-la? Venha, pois, satisfazer sua curiosidade, visitando-nos nos

dias e horários abaixo especificados.
Além de poder conhecer suas dependências e estruturação, você terá uma

oportunidade ímpar para solicitar as mais diversas informações. Além do

mais, você igualmente poderá contribuir com suas sugestões e colaboração.
Juntos, paulatinamente, obteremos uma sede estruturalmente cada vez mais

ampliada e uma associação cada vez mais forte. Visite-nos e associe-se! Seu

apoio é de suma importância. Seu/nosso Centro de Cultura antecipa
agradecimentos.
Para contatos, informações (como associar-se; como aprender a ler,

escrever e falar alemão; etc.), aquisições de bilhetes da rifa, favor dirigir
se à sede social, na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638 (ao
lado da Pizzaria Caneri), de segunda à sexta-feiras, das 9 às llh30 e das
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).

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXVI)

Tio Eugênio

o cerco de Jaraguá na Revolução de 1930
Assim vieram em direção de Jaraguá, em ritmo lento, os soldados

caminhando ao lado da composição e o trem com toda a cautela até

chegarem à Estação (velha) de Jaraguá, onde se concentrava a maior

forçamilitar de todo o Estado e era importante aos revolucionários tomarem
esta posição estratégica, para O' sucesso da vitoriosa Revolução de 1930.
Embora fantástica a revelação com relação a José Pasqualini, que é a

primeira vez que se menciona essa ocorrência, o fato em outros detalhes

é lembrado pelo já falecido Bruno Paulo OscarMahnke, que eramotorista
de táxi e soube informar que havia notícias espalhadas pelo. Estado de

que haveria violenta reação de militares e civis, em Jaraguá, vindos de

outras partes deSanta Catarina e que, amaneira de frear as forças vindas
de Curitiba, era dinamitar as pontes da estrada de ferro, para conter o

avanço e causar danosmateriais e pessoais, capazes de invalidar a incursão
dos revoltosos. Lembra a esposa de Bruno Mahnke, Olga Henschel,
então recém-casada, naquela tarde a que se refere o relato acima passado
com Pasqualini, ela estava tirando a broa que tinha assada no forno,
quando ouviu muitos passos pela Rua Presidente Epitácio Pessoa e foi

ver o que acontecia. Viu, então, uma longa coluna de soldados armados,
vinda da direção de Nereu Ramos, passo a passo, com cuidado, para não

ser surpreendida de um ataque, mas ao mesmo tempo, cansados e

esfomeados, pedindo por pão, o que fez com que dona Olga distribuísse
toda a broa que era devorada cüm avidez, restando a ela fazer outra

fornada, mas grata por ter encontrado uma coluna militar de que se dizia
na vila, não respeitariam a integridade de quem quer que fosse, Hussein,
do Iraque, repetiu a cena, com os estrangeiros contrários à sua causa, no

entrevero Kuwait-Nações Unidas.

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA
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18/5/98 - Diogo Massaneiro de Lima

18/5/98 - Thiago Scholl
18/5/98 - Jéssica Elaine Petry
19/5/98 - Jonathan Eduardo Borchardt

19/5/98 - Joabe Luiz de Andrade

19/5/98 - Joice Braun

19/5/98 - Daniel Kiatkoski

20/5/98 - Matheus Gustavo Krüger
20/5/98 - Eduarda Rossi Troscki

20/5/98 - Adriano Vieira da Silva

20/5/98 - Vinicius Pereira

20/5/98 - Lucas Luiz Moreira Leite

21/5/98 - Luana Jackeline Augusto
21/5/98 - Daniela Grabowski

22/5/98 - William Jhonata Koegler
23/5/98 - Joana Borgmann Martin

• 23/5/98 - Leonardo Pereira
•

•

•
._ c,,_,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Jomal CORREIO DO POVO abre espaço
para os "baixinhos". Trata-se desta

página especial' dedicada às crianças
na faixa etária entre .ze.ro a 12 anos.

O objetivo é divulgar a futura
geração de jarag�aenses,

opor+urríz.ancío aos "corujões" uma
homenagem aos pimpolhos.

Os pais poderão utilizar o espaço
para fotos dos filhos em eventos

especiais, momentos descontraídos
ou em cerimônias, onde se

destacaram, bem como em

aniversários.

As fotos com os dizeres deverão ser

enviadas ou entregues ria redação do
Jomal CORREIO DO POVO, Rua Walter

Marquardt,'l.180, Barra do Rio
Molha, Jaraguá do Sul.

-'" .

CLINICA
IftFAftTlL

Moo.C,i/L�lttoltio
i,.

,.�"n�"fatii()ji .0 .

��'>::'::
pediatra

crm 4645
372 - 3670

-� Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - sala 15 - jara á do Sul - SC--

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I 10- CORREIO DO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Deus chama
Com este título, Deus chama, a Igreja

Evangélica de Confissão Luterana de

Jaraguá do Sul realizou uma série de

palestras entre os dias 21 e 24 deste mês,
na igreja do Centro. As palestras foram
abordadas mostrando as diversas

maneiras de Deus chamar as pessoas para
o seu trabalho, para também pregarem a

Sua Palavra.

Na primeira palestra, foi enfocada
parte da vida de Jonas, que foi chamado

por Deus, contra a sua vontade (a de

Jonas). Deus mandou Jonas ir para um

lugar, mas Jonas foi para outro, pensando
assim estar livre de Deus, mas não

adiantou, Deus lhe chamoumesmo assim.
No dia 22, sexta-feira, a palestra foi

sobre parte da vida de Maria Madalena,
uma pessoa fiel a Deus, fiel ao seu

chamado. Foi a primeira testemunha da

ressurreição de Cri,sto.
No sábado, foi falado sobre Maria,

mãe de Jesus Cristo feito homem, seiva
do Senhor. Aceitou humildemente ser

mãe de Jesus, colocando-se à disposição

do chamado de Deus. No domingo pela
manhã, com a igreja cheia de pessoas

dispostas a 'ouvir, foi mostrado o

chamado de Jeremias, que diz: não saber

falar, mas Deus o chamou assim mesmo,

já antes de seu nascimento. Jeremias foi

um grande profeta da época e atendeu ao

chamado de Deus. À noite, foi mostrada
parte da vida de Moisés, que dizia ter

dificuldade em falar. Sua vida foi bastante
atribulada, mas Deus o chamou mesmo

com as falhas que Moisés tinha. Deus não
escolhe pessoas perfeitas para os seus

planos, pois se assim fosse, ninguém
seria chamado.

-

Posso aqui dizer que Deus nos chama
a cada dia de nossa vida. Nos dá mil

oportunidades. Tem pessoas, como o

apóstolo Paulo, que Deus precisou dar

uma sacudida mais forte para perceberem
que é o Seu chamado.

Convido ao leitor que reflita sobre

isto e veja como Deus está chamando em

sua vida. Um abraço,
Alba Piske

í"rc1-11c>
Ità.lia.r1C>
de Jaraguá do Sul

1° Congresso Mundial dal,

Juventude Trentina
21 a 28 dejunho - Trento/Itália

o primeiro congresso dos jovens de origem trentina
residentes no mundo inteiro é promovido e organizado
pela Província Autônoma de Trento, com a colaboração
da Associação Trentinos no Mundo e da União das

Famílias Trentinas no Exterior.
O congresso mundial será o momento conclusivo de

um intenso e aprofundado trabalho preparatório que
deverá desenvolver-se através de uma série de encontros -------------.

nos lugares onde a presença dos emigrantes trentinos é
maior e sucessivamente com conferências nacionais que
se realizarão nos diversos países de acolhência,
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul será representado

por Dálcio Spézia, que embarca no dia 17 de junho.

$ÂTl.z.u
Malhas em RoJo,

�Meia Malha. �
Serviço de Facção

Fone/Fax 376 - 0714

Todas as qUintas,;Comula .!Jtaliana com

mÚóica e môra
, INÍCIO ÀS 19:00 hs

I-------------------------�����������--�

Rua Antônio Carloo Ferreira cl Henri e Piazera

,

Fone: 371 - 5742 .

Nereu Ramos - ao lado da Igreja

Sexta-feira, 29 demaio de 1998

ROTARYCLUB
I

DE GUARAMIRIM
ROTARY X AGRADECE - Agradecemos a todos que colaboraram com a

Campanha do Nordeste. É um ato de solidariedade e_sensibilidade demonstrado
concretamente pelos donativos. Quanto ao destino dos mesmos temos a certeza

que será entregue aos verdadeiros necessitados, uma vez que será sob a

fiscalização da Diocese do Nordeste. Muito obrigado a todos. Em especial a
imprensa e ao sr. WanderWeege que colocou a Rádio AM 1010 de Jaraguá do
Sul, SC, para divulgação da campanha.

ROTARY X SERVIR· Perpetuar a missão de servir de modo a melhorar a
saúde das crianças, proporcionar educação para os analfabetos, abrigos para os

sem-teto, comida para os famintos, comunidades seguras para todos, liberação
da tragédia do abuso de drogas, reabilitação dos meninos de rua e a preservação
de nosso meio ambiente pormeio de novos empreendimentos nos clubes e nos

distritos das três Américas é uma das medidas que Rotary Internacional solicitará
aos companheiros para que coloquem em prática em suas comunidades.

ROTARY X LIXO· Rotary realiza a iniciativa das administrações
municipais de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, em buscar a
unidade e solução da Coleta Seletiva do Lixo através do Consórcio Quiriri.
Trata-se do lançamento do projeto-piloto do programa de tratamento

participativo de resíduos sólidos. Que sirva de exemplo aos municípios da
Amvali em procurar soluções conjuntas, afinal, unidos jamais seremos vencidos.

ROTARY X CIVILIZAÇÃO. É com tristeza que observamos pessoas a

espalhar o lixo nas ruas e jardins da cidade na calada da noite. Se queremos

pertencer à globalização é necessário uma nova cultura, uma mudança.
Lamentamos que numa cidade como Guaramirim, que se diz civilizada, ainda
exista tanto vandalismo e falta de responsabilidade, por isso que Rotary
reconhece a necessidade de enfrentar o desafio da violência urbana em todas as

suas modalidades e realizar programas e projetos destinados à segurança de
todos os cidadãos.

ROTARY X PATRIOTISMO - Dentro do contexto do Rotary se evoca o

Pavilhão Nacional e/ou Hino Nacional no início de cada reunião ou de cada

evento, como sinal de respeito e amor ao nosso querido Brasil. Não seria um

significativo e dignificante trabalho o de resgatar os preciosos valores cívico
patrióticos, dentro de todos os segmentos de nossas comunidades, quais sejam
escolas, empresas, departamentos públicos, entre outros? Acreditamos que, ao
resgatar aqueles valores, o País estará dando um grande passo para a reconquista
de sua dignidade e integridade, e poderia, dessa forma, povo e governo, numa

vigorosa escalada, buscar soluções tais que a nação atingisse o seu

desenvolvimento político, econômico e social. Sonhamos com uma pátria de

primeiro mundo, onde jovens e adultos, povo e governo, indistintamente,
tivessem orgulho de dizer que são brasileiros e verdadeiros amantes da pátria.
Pátria onde reinasse integridade, amor, vida digna para todos e a tão almejada
paz. Sonhamos, quem sabe um dia, num futuro não muito distante, poder
vislumbrar a Bandeira Nacional tremulando em todos os cantos do País, seja
nas empresas, nas escolas e até mesmo em nossos próprios lares, a exemplo de

vários países que sabem ostentar suas bandeiras com dignidade e patriotismo.
Sonhar. um sonho maravilhoso e, através de uma consciente e decisi va ação

tomar aquele sonho pura realidade, deve ser a senha de cada um de nós.

Efetivamente, se cada um de nós abraçar a bandeira do patriotismo,
poderemos ser um grande baluarte na conquista de dias melhores para o País, à
entrada do terceiro milênio, e contribuir, decisivamente, para a construção do

futuro de um Brasil com muita ação e visão.

TURISMO E AVENTURA

Iaraguá do Sul terra
de progresso e tradição

Com a saída da edição n° 4.146, do CORREIO DO POVO,

recebemos, das mãos do distinto conterrâneo Loreno Hagedorn,
uma cópia do trabalho que teria feito para a "Revista Mares do

Sul", com o título O terceiro pólo industrial sonha com o

turismo, em seis laudas, rubricadas pelo autor.

Pela leitura da peça, não encontramos no seu conteúdo o

que publicou a "Revista Mares do Sul", ipsis literis, parecendo
que a condensação do trabalho levou a conclusões que
estampamos na acima referida edição.

De modo que, como o texto consta escrito por Lorenc

Hagedorn e Rogério Monteiro, e não tendo sido usado referido
texto como no original, caberia ao nosso conterrâneo exigir, por
parte da revista, uma explicação do acontecido que distorceu a

verdade histórica do começo de Jaraguá do Sul, que pode induzir
ao leitor menos versado na colonização desta região, que tudo

começou com escravocratas, o que repelimos com veemência.

(EVS)
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Sexta-feira, 29 de maio de 199�

30 Rodeio Crioulo CTG Leodato Ribeiro
nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho

Passado um ano a saudade da

prenda e do peão amigo e

companheiro é coisa por demais.

Por isso, abro as portas da nossa

querência para rnais quatro dias
de puro tradicionalismo.

Te convido amigo velho para
entrar em nossa estância. O

prazer é todo nosso, venha

reviver a cu�tura do nosso povo.
O passado está vivo e presente
nos tiros de laço, gineteada, nos

bailes apalneiros, e no
chimarrão passando de mão em

mão. Traga sua família.
Flávio Ribeiro - Patrão.

Programação resumida:
Provas de Rédeas,' Tambor,

Laço Piá Guri e Adulto, bailes
quinta-feira - Estância Serrana,

sexta-feira - Fogo de Chão,
sábado e domingo - Grupo

Minuano. Show - Fut-boi, Mesa
da Amargura, Leo do Acordeão
e Teclado, Concurso de Gaita,

Tiãozinho do Acordeão,
Invernada Artística.

Treino de Laço - Sexta-feira, dia 5, haverá mais um treino de laço aberto ao público.
no CTG Laço Jaraguaense. O patrão Giovane Demarchi está preparando uma recheada
programação a ser cumprida até o final do ano. Hoje, estou anunciando apenas este

treino, mas na próxima semana publicaremos a programação completa até o final do

ano de treinos, bailes, cavalgadas e outras. Aguardem.

Sybila Planinschek Demarchi, matriarca do eTG Laço Jaraguaense, aniversariou
no último domingo (24). Familiares e amigos desejam muita tranqüilidade e alegria.

Feliz aniversário.

Agenda gaúcha
29 a 31 maio - Rodeio - cm Independentes daQuerência- ltajaí
5junho- L9horas-TreinodeLaço-CIGLaçoJaraguaense-abertoaopúbtico
5 a 7 junho - Rodeio - CIG Etiseu Schmitz - LuizAlves
5 a 7 junho - Rodeio - CIG SítioNovo - Joinville
12 a 14 junho - Rodeio - CIGLeodatoRibeiro - Schroeder
19 junho - 3"NoiteGaúcha - AABB - Jaraguádo Sul
20 junho - Baile comOsNativos - Guaramirim - Parque deExposições
27 e 28junho - CavalgadadoPiqueteEstampa deTaura
3 a5 julho- 5°RodeiodeVacaParadaeCorrendo-PiqueteTrote aoGalope
II dejulho - Baile com 'TcMGarotos" - CIGChanua - Joinville

o 1 Q na opinião
pública daMaster

Pesquisas
Fone: 372-1654
Rua: Cel. Procópio Gomes

de Oliveira, 227

CORREIO DOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Charles e Kátia unem-se neste sábado (30) e prometem
cavalgadas e campeiradas a dois pelo resto de suas vidas.

Felicidade, saúde e luz a esta nova famüia tradicionalista

gaúcha

o Negrinho do Pastoreio
A mais bela página do folclore gaúcho, O Negrinho do Pastoreio,

gira em tOQ1o do sacrificado homem de cor. Eis, em resumo, o que
diz a lenda recolhida pelo nosso imortal escritor regionalista J. Simões

Lopes Neto.

Era uma vez um estancieiro muito rico, muito mau e muito pão
duro que tinha um filho muito mau e um negrinho muito humilde e

bom. O negrinho não tinha nome, e sua madrinha era a Virgem Nossa

Senhora.

Um dia, o negrinho devia fazer-se de jóquei numa carreira que o

patrão tinha atado com um vizinho, disputando um prêmio de mil

onças de ouro. Se o estancieiro mau ganhasse, as onças ficariam

para ele, mas, se o cavalo mouro do vizinho ganhasse, o dinheiro
seria todo repartido entre os pobres.

O cavalo baio do estancieiro sovina perdeu. O pobre do negrinho
foi amarrado a um palanque e recebeu uma grande surra de relho.

Mandou ainda o estancieiro que o negrinho ficasse lá a pastorear os

30 tordilhos negros que ele tinha e o cavalo baio, durante 30 dias.

De noite, os cavalos se desguaritaram nas canhadas. O negrinho
foi ao oratório da casa, pegou uma vela e rezou à Virgem Maria, sua
madrinha. Saiu de noite à procura dos cavalos e cada pingo de cera

da vela que caía era uma luz que se acendia no campo, clareando

como se fosse dia. O negrinho encontrou os cavalos e os repontou/
reuniu.

Na noite seguinte o filho do estancieiro foi lá e espantou os cavalos.
que se desguaritaram nas canhadas novamente. Aí o patrão deu uma

surra de relho no negrinho que o matou e enterrou o corpo num

formigueiro e assanhou as formigas. De manhã, o estancieiro foi lá e

viu o negrinho em pé, e diante dele a Virgem Maria, sua madrinha! ...
Hoje, quando alguém perde alguma coisa, vai, acende uma vela ao

Negrinho do' Pastoreio e a encontra.

Curiosidade: em 21 de agosto de 1881 fundava-se, em Pelotas,
o primeiro Clube Abolicionista, que em apenas 15 dias deu liberdade
a 2,5 mil escravos. Em 7 de setembro de 1884 a Câmara de Porto

Alegre extinguia a escravidão. Em 16 de outubro do mesmo ano era

a vez de Pelotas. Em dezembro desse ano não havia mais escravos

no Rio Grande do Sul.

�

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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VIAGE!iN':S O I

DIS NEY NEW YORK
NA MEDIDA CERTA

9 dias -- 7 noites
Saídas: 60S. e domingos, voando Transbrasil.
Agora com as novas atrações da Disney: Animal
Kingdom e Downtown Disney mais os tradicionais par
ques Reino Mágico, Epcot, MGM Studios e Universol,
todos c/ ingressos inclusos. 6 noites em Orlando, 1 noite
em Miami c/ tour no cidade. Café do manhã diório tipo
americano. Assis!. completa cl guias falando partuguês.
À vista US$ 1.268,
ou 1 +4x

, : US$ 253,60.
,PREÇO P/ SAlDAS ATE 19/JUNHO, BASE AP.
TRIPLO. Consulte opções c/ 11,,12, 13 e 14 dias

NOMELHOR PONTO DE MANHATTAN

1 O dias - 7 noites
Saídas: 2as., 50S., e domingos, voando Vasp.
Pensilvania Hotel, localizado em frente ao

Madison Square Garden.
Parque Central Hotel, localizado próx. a

Broadway e a três quadras do Central Park. Com
pleta ossis!. c/ guias brasileiros.

À vista US$ 1.078,
ou 1 + 4x US$ 215,60.
PREÇO P/ SAíDASATÉ la/JUNHO, BASE AP.

TRIPLO, HOTEl PENSllVANIA
--7--------------�--------

FLORIDA/NEW YORK 13 dias!ll noites
À visto- US$ 1.768,

À vista ....US$ 2.148,
ou 1 + 4x.....US$ 429,60

PREÇO VÁUoo p/SAíDAS ATÉ
lA/JUNHO, BASE AP. TRIPLO.

SUPER PROMOCAO - 6 X SEM JUROSI
,

FORTALEZA 7
noites

Hotel TOAÇÚ + .------

aéreo + passeios 6X RS
+ traslados

Saír/as: 3D/maio, 6,13 e

2D/junho
90,

à vista RS 508,00

NATAL 7 noites'
6XRS

86,70
4 noites Hotel BELLO
MARE + aéreo +

passeios + traslados
à vista RS 489,00 à vista RS 611 ,00

PORTO SEGURO 7

Hotel
TERRA MATER
+ aéreo + pas
seios + traslados
Saír/as: 31/maio, 1,

14 e 21 /junho

cDAlJeS

79,50
à vista RS 413,50

7 noites

6XRS

108,00

SALVADOR
Hotel SAN.MARINO
+ aéreo + passeios +

traslcidos
Saídas: 30/maio,
6,13 e 20/lunho

II -

PEQUENASEXCURSOES
II COMPRAS EM

BElO CARRERO CANOAGEM

BRUSQUE
WORLD RADICAL (rafti�g)
RSSO,

Rs12, Rs2S,I'

cl ingresso

'CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS

OPÇÕES PELO TELEFONE

371-0520
ou Rua Donald Gehring,
50 ,(lateral 'da Rio Branco)

VISITANDO: Roma, Assis, Florença,
Veneza, Verona e Milão

À vista US$ 1.699,
ou 3x••••_•••••••••••_•••••••_•••••••••••_US$ 566,

PAR IS

EUROPA
HOTÉIS DE lº CAT. CI CAFÉ DA MANHÃ - TOUR PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS

-ASSISTÊNCIA DA EQUIPE COSMOS COM GUIAS FALANDO PORTUGUÊS
r.--------------------------,

IREMBRANDT na EUROPA CruzeiroMarítimo I

: Barcelona, Villefrance (Nice) Avista•••••••••••••••••••US$ 1.413, I
Civitavecchia (Roma), Messina (Sicilia), ou 6x••••••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 248, I

I Nápoles (Itália), Palma de Mallorca. , Em reais: RS 1.668, à vista ou 6x RS 293,. I
I Saír/as em �aio. Inclui: passagem aérea; 6 noites r/e cruzeiro a s refei{ões r/iárias e muito I
I ent,eten!men!o à borr/á; 2 '!oites r/e hotel em Barce/ona cl café r/a manhã, tras/ar/os. I
L!'ROMOÇAO�LlDA PA� SAlDAS�MA� Preç��p��e!!_�i�dupla, c� :!"__ .J

LONDRES
7 noites de hotel + aéreo + traslados
Saídas: 3as. e 5as., voando VARIG.
Os melhores hotéis, cl excelente localização
7 nones no Hotel Park Court (turístico sup.luxo tipo 4* supe
rior), 'ou no luxuoso Mount Royal; café da manhõ tipo buffet
continental; cily tour completo; traslados; seguro viagem Top Cord
Sun; equipe de apoio especializada cl guios bros ..

,
com entrada de USS 237,

A vista •••••US$ 1.S80, 20x85ou 4x••••••••••••••••••••US$ 395, US$ ,
PREÇO PARA SAíDAS A PARnR 26 MAIO no Hotel Parle Court, voandoVarig.
Consulte outras opções de saídas

,

ITALIA JOVEM
9 dias

7 noites de hotel + aéreo + traslados
Saídas: 2as., 3as. e 4as., voando VARIG.
Os melhores hotéis, cl excelente localização
7 noites no Hotel Villa Modigliani (turístico SUpe tipo 4 * ), ou
no luxuoso Méridien Étoile; café da manhõ tipo buffet; city tour
completo; traslados; passe de 1 dia para os museus; seguro via·

gern Top Cord Sun; equipe de apoío especializado cl guios bras ..
,

com entrado de USS 230,
A vista•••••US$ 1.S30, 20x

82ou 4x••••••••••••••••••••US$ 383, uss ,
PREÇO PARA SAíDAS A PARTIR 25/26 MAIO no Hotel Villa Modigliani. Con·
suite outras opções de saídas

AMagia dos Alpes
20 dias

Saídas: 2as. feiras, voando Transbrasil
6 noites em Orlando + 2 noites em

Miami + 3 noites em N. York ou 1 + 4x US$ 353,60.
PREÇO p/ SAíDAS ATÉ 15/JUNHO, BASE AP. TRIPLO. Consulte opção com 14 dias

-�--�-,--------------------

CALIFORNIA lOS ANGELES/ SAN FRANCISCO/ LAS VEGAS

1 3 dias/lO noites
SAíDAS: domlnqos, voando Vosp
4 noites em los Angeles + 3 noites em San Francisco + 2 noites
em las Vegas + 1 noite em Solvang. '

O melhor roteiro, solicite programação detalhada.", rvista USS
VISITANDO: Itália, Áus-
tria, Alemanha e Suécia 3.190,
+ aéreo + hospedagem ou 4x US$

cl café da manhã e jan- 797,50
tor + guia despe sc. Saídas em setembro

CARIBE
VOANDO EM EMPRESAS AÉREAS CONHECIDAS E DE COMPROVADA QUALIDADE

PREÇO VÁL. PARA SAíDAS ATÉ 14/JUNHO, POR
.

PREÇO VÁL PARA SAíDAS ATÉ 14/JUNHO, POR
PESSOA, EM AP. TRIPLO. PESSOA, EM AP. TRIPLO

ARUBA
A ILHA 5 ESTRELAS DO CARIBE

8 dias - 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimoMD-'" da VASP.
VISITA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS DA CIDADE.
,

A vista•••••••••••••.•••••••••••••.•US$ 898,
ou 1 + 4x.•••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 179,60
PREÇO VÁL PI SAíDAS ATÉ 141 JUNHO, POR PESSOA, EM A! TRIPLO

CURACAO
O CARIBE COM�LASSE
8 dias - 7 noites
,

A vista .•••••••••••••••••••••••••US$ 1.048,
ou 1 + 4x••••••••••••••••••:•••••••••••••••US$ 209,60

.01
JI

r-------------------------,

I C A NeU N "O PARAíso DO TURISMO" I

: 9 dias - 7 noites �aí�as aos domingos, voando Transbrasil :
I Hosp. com café da manhã tipo americano, ho- A vlsta US$ 1.078, I
I
tel Caneun Playa, frente ao mar, c/ grandioso ou 1 + 4x.••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 215,60

Iparque oquót., em ót. localização. Passeio aos PREÇO VÁL PI SAlDAS AtÉ 7, 14 E 211 JUNHO

I principais pontos turísticos. PREÇO POR PESSOAAP. DUPLO I
L·ä]!ttW�.Y1.$�J9P�·2i41JL$.llii�P.lL$.�L.I$.i!ßj.ã��p�.J@L!1�L'iii..L�t�.j

ILHAS DO CARIBE
A BORDO DO SEAWIND
Aruba/Curaçao/Barbados/
Isla Margarita/St. Lucia
7 noites a bordo, cIS refei�ões diárias
Saídas aos domingos. VoandoMO-II
VASp, SP-Aruba-SP,

A vista••••••••••••••••••�•••••••USS 1.038,
ou 1 + 4x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 207,60
PREÇO PARTES AÉREA,TERRESTRE E MARíTiMA CAt "Kif

(NÃO...!!C��!_GORJETAS) SAíDAS ATÉ 21/JU�.,

ARUBA/CURAÇAO.
8 dias - 7 noites
,

A vista••••••••••••••••••••••••••US$ 1.138,
ou 1 + 5x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 235,60
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ComunidadeEvangélica Luterana,
-

óquia Apóstoio Tiago (Bairro
iiiizade), promove domingo (31), às
3Ó, Culto especial de Pentecostes
m a presença do Coral Evangélico, e
_- s suculenta churrascada com serviço
bar.
••••••••••••••••

, OJTEDE AUTÓGRAFOS
Associação dos Poetas e Escritores

dependentes de Jaraguá do Sul

peijas), promove hoje (29), às
b30, no auditório da Ferj, a noite de

tógrafos do livro "Poetando e

mando". Merci pelo convite.
••••••••••••••••

isse Leal, psicóloga, pós-graduada
RH e consultora de empresas,
lestrará dia 2 de junho (terça-feira),

.
20 horas, no Clube Atlético

pendi, abordando o tema "Você SIA
sfazendo mitos e construindo

tas". Informações na Acijs, telefone
1-1044.

QUINADA
Grupo Elementos em Cena
lumenau) apresentará o espetáculo
trai Arlequinada, dias 6 e 7 de junho,
íauditório da Scar(Socíedade Cultura
'stica). Trata-se de uma obra que
ne canções, danças, malabarismos. É
a aventura poética que tem na

êncía o resgate da fantasia e da
ventividade. Dia 6, espetáculo único
16 horas, e dia 7, duas
tesentações, às ]{) e 16 horas .

•••••• •••• ••••••

I\JUMNA
légio Holando Marcellino Gonçalves
amove dia 6 de junho, a partir das 17
1'llS, sua tradicional Festa Junina, com
versas atrações. Às 20 horas, será
izado o 14° Festi val da Música

.
.

.

eja, CQITl grande número de
·tos. Agradeço o convite .

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

empacotamento
• Ilha da Figueira
• FAX: (047) 372-3203
oSuI_ SC

A agendá branca da temporada marca para dia 20 de junho o

enlace de Cristiane e Augusto (Ninho). A cerimônia religiosa será
às 20h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Nereu Ramos).
Os. convidados serão recepcionados na sede social do CTG Laço
Jaraguaense. Cristiane é filha âe Joaquim B. e Evanilde F.

Pedrotti, e Augusto é filho de Augusto (in memoriam) e Sibila P.
Demarchi

Andréa Cláudia e

Eduardo José uniram
se pelos laços
sagradosdo
matrimônio no último
sábado (23). A união

foi abençoada na

Igreja Nossa Senhora
das Graças (Barra do
Rio Cerro). Os
convidadosforam
recepcionados no
aristocrático Clube
Atlético Baependi

Art. CIIck

Os noivos com os pais dela, Adolfo Umbelino e Os noivos com os pais dele, José e Astrid

Maria Lígia da Costa Menel

* Curso de manequim e modelo

Para Coquetéis, Casamento, Formaturas, Aniversários, l
_

/ ,"
Festas em Geral.

�

�'''B'''EL'.

�.J. , .••
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

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

"araguá do Sul - SC

372-0178
Rua: Rodolfo Huffnussler, 440 (próx. Duas Rodas Ind.)
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25 a 29 de Maio
,"

SEMANA DA INDUSTRIA

Programa estadual de saúde quer
prevenir aids em recém-nascidos

profissional de saúde deverá
discutir o assunto antes com a

paciente, "É um procedimento
para ser sugerido, não lrnpos
to", diz,

Segundo Carvalho, a pre
caução se justifica porque a in
cidência da aids entre as mu

lheres catarinenses está au

mentando na comparação pro
porcionai com os homens. Em
1984, havia cincohomens infecta
dos para cada mulher, No ano

passado, o índice havia baixado
para dois homens para cada
mulher e, em algunsmunicípios do
Litoral, a proporção chegou a um
por um, Na década passada,
quando a propagação da aids
teve início:a proporção era de 20
homens infectados por uma mu

lher,
O ideal, segundo Carvalho,

seria ministrar o AZT a partir do
terceiro mês de gestação, o que
baixaria o risco de o bebê con

trair o vírus HIV para 8%, Ele ga
rantiu que a medicação está

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

Projeto prevê a redução da incidência do vírus HIV em até 85%. Secretaria
estadual registrou aumento do número de gestantes contaminadas

disponível para os portadores do
vírus da aids em todo o Estado,
bastando que se dirijam às Re

gionais de Saúde, Santa Catari
na tem hoje 4,7 mil casos confir
mados de olds. figurando em 4°

lugar no País, em incidência do
vírus HIV,

REGIÃO - Os municípios da
Microrregião do Vale do

Itapocu já registraram 39 óbi
tos de portadores do vírus HIV
e possui outros 121 casos de
aids confirmados, Os dados
são do programa DST /Aids da
17° Regional de Saúde, Joro

guá do Sul lidera a estatística
com 70 casos, Dos portadores
do vírus na microrregião, a
maioria é homem, 73,56%, A'
maior parte dos casos situa-se
no grupo dos heterossexuais,
43,80%, e o segundo maior

grupo é o dos usuários de dro

gas injetáveis, 34,7 1 %, Existe

apenas um caso de contami

nação por transfusão de

sangue,

10- GERAL "

��".",Qf%R'.RIi... "",1..Q,.., ".8.... 9""",:ee"..fuM.,',"QiW"
JARAGuÁ DO SUL 29 DE MAIO DE 1998
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Joroguá do Sul - A Secreta
ria de Saúde do Estado deverá

reforçar as ações de pre
venção à aids em recém-nas
cidos, O assunto foi tema da

palestra proferida terça-feira
(26), pelo gerente estoduol do
programa DST / Aids, Aroldo
Prohmann de Carvalho, no CPL
(Centro Integrado de Profissio
nais Liberais), no Centro, O au

mento dos casos de àids entre
as mulheres está motivando a

providência, Carvalho desta
cou a importânc;ia da inclusão
dos testes do vírus HIV nos e

xames pré-natais para evitar a

contaminação dos bebês,
Carvalho afirmou que o

risco de contaminação do
bebê pode ser reduzido em

85%, se a gestante soropositiva
for tratada com o medicamen
to AlT, que inibe a multipli
cação do vírus, Ele recomen

dou a realização do teste do
vírus HIV em todos os exames

pré-natais, ressalvando que o

Pcúesttas alertam sobre
os riscos do tabagismo

FIESC
CIESC
SESI
SENAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

Joroguá do Sul - O médico'
e vereador Moacir Bertoldi

(PPB) está realizando palestras
nas escolas orientando os

alunos para os riscos do

tabagismo, Na quarta-feira,
(27), a palestra foi proferida
para 350 alunos do período
noturno do Colégio Estadual
Heleodoro Borges, Bertoldi
enfatizou a elevada incidência
de câncer e doenças
cardiovasculares entre os

fumantes,
A realização da palestra no

Colégio Heleodoro Borges foi

solicitada pelos professores
Elvira Beier e Armando Cipriani,
preocupados com 0 elevado
índice de fumantes entre os
alunos do educandário, O
palestrante advertiu para os
problemas de saúde
provocados pelo fumo, Ele
citou dados estatísticos,
afirmando que 30% das
pessoas acometidas de
tumores cancerígenos são
fumantes, e que o fumo
também é responsável por 90%
dos casos de câncer de
pulmão,

Edson Junkes/CP

ConScientizando: Bertoldl fala ao. aluno. do Colégio HeleodolO Borge.

Com você, todos os d i as.

Moradores da Vila Lenzi fazem
campanha de prevenção à dengue
Joroguá do Sul - A Associação de

Moradores da Vila Lenzi/Nova ßrosíllo
realizará em junho a campanha
"Nosso bairro bota foro". que consistirá
na retirada do lixo daquela parte da
cidade, A finalidade da campanha
será eliminar as condições de

proliferação dos mosquitos
transmissores da dengue, A entidade
pretende inovar e buscar o apoio dos
alunos das escolas Giardini Lenzi e
Albano Kanzler para a realização de

uma gincana, entre'os dias 15 e 19 de
junho, para o recolhimento de todo o

material reciclável.
O encerramento da gincana será

no dlo . 20, coincidindo com a

Campanha do Agasalho, já
tradicionalmente realizada pela
entidade, No último dia 16, a entidade
participou ativamente da panfletagem
realizada por entidades locais,
distribuindo folhetos explicativos sobre
cuidados para a prevenção à dengue,

Operador(a) de telemarketing
Precisa-se de operador de telemarketing em Jaraguá do Sul.

Excelente oportunidade para trabalhar em casa, possibilidade de

ganho de até R$ 600 mensais.
Contatos pelo telefone 371-0335 - horário comercial

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
A SOCIEDADE CULTURA ARTÍSTICA - SCAR, atendendo ao disposto
nos artigos 20 e 26,letras "a", "b", "c" e "g" e artigo 25, parágrafo 2°, dos seus

Estatutos Sociais, convoca os senhores sócios-fundadores, contribuintes e

ativos, para a Assembléia Geral Ordinária que fará realizar no próximo dia 9
de junho de 1998, às 19h30, em Ia convocação com a maioria simples dos

sócios presentes ou em 2a convocação, às 20 horas, com qualquer número de

sócios presentes para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 ° - Eleição da Nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo;
20 - Eleição da nova Diretoria;
3° - Prestação de Contas dos exercícios de 1996 e 1997; ,

40 - Assuntos Gerais

Edson Carlos Schulz

Presidente

Na Semana da Indústria,
o Sistema FIESe comemora

com você a arte de

transformar o que já era bom,
em algo melhor ainda:

Viver.
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Seccional da Associação de Recursos
Humanos comemora o 250 aniversário
---------------------------------

Entidade vai homenagear os ex-presidentes e lançar campanha para
ampliar o número de associados

Jaraguá do Sul - A Seccio
nal de Jaraguá do Sul da ABRH

(Associação Brasileira de Re
cursos Humanos) comemora
neste mês o 25° aniversário de

fundação. A associação, que
atua na preparação e desen
volvimento de profissionais na

área de recursos humanos, pos
sui 56 membros e planeja au

mentar o número de sócios. As
reuniões da ABRH acontecem

periodicamente, com aborda

gem de questões como nível
salarial, desemprego, treina
mento, qualificação e moti

vação. Estão previstas .home
nagens aos ex-presidentes.

A empresária Janice Brei
thaupt, presidente da entida
de, disse que a associação não
só promove as condições para
o desenvolvimento dos profis
sionais da área, como possibi
lita a troca de informações
para a solução de dificuldades
do dia a die. através das re

uniões dos associados realiza
das mensalmente. "É um pon
to de encontro dos profissio
nais de recursos humanos", diz.

No período de 21 a 23 de
julho, a entidade promoverá
um ciclo de palestras. A seccio
nal já tem as confirmações das

Edson Junkes/CP

Contatos: Jan/ee va/percorrera região em busca de novos fI//ados

presenças dos palestrantes
José Alfredo Liévore, José Rafa
el de Medeiros e J.C. Bemve
nutti, que tratarão de assuntos
.ccrno criatividade, motivação
e inteligência emocional. O lo
cai será a sede social do Clube
Atlético Baependi. Para assi
nalar as comemorações do 25°
aniversário está prevista a rea

lização de um jantar em ho

menagem aos ex-presidentes.
Em junho, a entidade de-

.

verá iniciar uma campanha
para conseguir a adesão de
novos sócios. Segundo a presi
dente da entidade, serão visi
tadas empresas e entidades

empresariais da microrregião,
com a finalidade de divulgar o
trabalho da seccional e buscar
a filiação de novos profissio
nais da área. A campanha não
tem data de início prevista,
mas o material de divulgação
já está sendo preparado.

Janice assumiu a presidên
cia da seccional em dezembro
do ano passado. É a primeira
vez que uma mulher preside a

entidade no Município. Em
todo o Estado existem 13 sec

cionais da ABRH. A coorde

nação estadual está instalada
em Joinville e a sede nacional
funciona em São Paulo.

JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA C. CRIMINAL DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

o DOUTOR EDSON MARCOS DE MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO EM COOPERAÇÃO NA 28 VARA C. CRIMINAL, DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem, que tendo sido designados os DIAS: 04 dejunho
de 1998, às 13:00 horas, para ter lugar a sessão de Julgamento do
Acusado: DIRCEU CORDEIRO DA ROCHA, nos autos de Processo
Crime n" 1.344/93, 12.06.1998, às 13:30 horas, onde será levado a

julgamento pelo Tribunal do Júri, o ACUSADO: LUIZ PINTO,
26.06.98, às 13:30 horas, onde será levado a julgamento pelo Tribunal
do Júri, a Acusada: ROSANGELA APARECIDA ROSA, Luiz Pinto,
pronunciado nos autos de Processo Crime n° J .459/94 e a Ré Rosangela
A. Rosa, pronunciada nos autos de Processo Crime, n" 1.381/93, foram
sorteados na forma da LEI, os seguintes JURADOS: 1) NÁDIA
DEMARCHI, 2) VALMOR JOSÉ PICOLLI, 3) EDGAR
SCHNEIDER JUNIOR, 4) STÉLIO JOÃO RODRIGUES, 5)
GILBERTO SOHN, 6) MARIANE CLARICE ROZZA, 7)
REINALDO RAMOS, 8) MORGANA LESSMANN, 9) ARICENIR
CANUTO, 10) GILSON NUNES, 11) RAMIRO J. BUSSARELLO,
12) IRACI MÜLLER, 13) GIOVANI A. BORTOLlNI, 14) MAURO
JÚLIO WEZENDOCK, 15) GILMAR HORNBURG, 16) ANGELO
F. DE MELLO, 17) JORGE O. AMÓDIO, 18) TEREZINHA

RICHTER, 19) JUREMA FLORIANI, 20) SÉRGIO MOSER, 21)
ADOLAR WICHARAL.
Faz saber mais, que nas referidas sessões (03) serão levados a Julgamento
na primeira sessão DIRCEU CORDEIRO DA ROCHA, na segunda LUIZ
PINTO e na terceira ROSANGELAAPARECIDA ROSA, ficando os senhores
Jurados convidados a comparecerem neste Juízo, Sala das Sessões do
Tribunal do Júri, no Edifício do Fórum, nos dias e horários acima

mencionados, sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

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

Jaraguá do Sul., SC, 20 de maio de 1998, Eu (Cláudia Jenichen Janssen),
Escrivã Judicial o subscrevi.

EDSON MARCOS DE MENDONÇA
Juiz de Direito

.

Substituto

EDITAL DE SORTEIO DE JURADOS:

Em 3 anos, o Governo do Estado realizou obras
em todos os municípios de Santa Catarina.

900 novas

viaturas e 97
delegacias
construídas.

Duplicação da
BR-101,
pavimentação
da BR-282 e

BR-470 e

mais 700 km
asfaltados e recuperados.

26 mil agricultores
profissionalizados.

548 novos leitos
nos hospitais e ambulâncias
para 150 municípios.

Mais 460 novas

salas de aula e

computadores
nas escolas.

Moradia mais diqna
para 45.686,famílias
e luz para 8,5 mil
famílias rurais.

GOVERNODE
SANTA CATARINA
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Jaraguá do Sul II
O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente está lançan
do campanha para a

criação de uma logomar
ca. A participação está
aberta aos profissionais ou

empresas das áreas de

cornurúcoçöo. propagan
da e marketing. A cam

'ponha será realizada de 20
a 30 de junho. Cada autor

poderá inscrever apenas
um trabalho. A Secretaria
da Famnia ainda não

definiu o valor da premi
ação.

A���:�;����r�r!�d�u������al.lcç:��i\©)·��·············;··· ..

� .
---------------------------------

Execução da obra faz parte das providências que serão adotadas pela nova
diretoria para melhorar as con.dições de funcionamento da entidade

Guaramirim - A Apae (Asso
ciação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais) p�ocura um ter
reno de aproximadamente 25
mil metros quadrados para per
muta, onde pretende instalar a
sede própria. A transação do
imóvel faz parte das providên
cias que estão sendo adotadas

pela nova diretoria para me

lhorar as condições de funcio
namento da escola de ensino

especial Maria Anna Malutta.
A entidade também está bus
cando maior apoio financeiro
da população e aguardando
a conclusão da reforma das

antigas instalações da Prefei
tura, que serão usadas como

sede provisória.
O presidente da Apae, Os

nildo Bortel. disse que a direto
ria aguarda uma audiência já
solicitada ao prefeito Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB)
para saber quando a reforma
será concluída. Segundo Bartel,
o pavilhão da Igreja Matriz,
onde a sede está instalada,
não oferece mais condições
de funcionamento.

As instalações estão pre
cárias e falta espaço físico, im
possibilitando os 71 alunos de
realizarem atividades como

recreação e ginástica. Além
disso, o local está infestado de
ratos e baratas, que entram

pelas bocas-de-Iobo do pré
dio, colocando a saúde dos
alunos e professores em risco.
A diretoria quer dotar a escola
também de piseine e espaço
para horticultura.

A diretoria da Apae espera

OportunlC:lc1c?S: alurIos na fÓbrlCa oe esropa da Escola MariaAnnaMdufta

contar com a cooperação de
pessoas ou empresas na per
muta do imóvel. A entidade
ofereceria em troca um terreno
menor. "Seria um gesto huma
nitário, uma iniciativa em

benefício da comunidade", diz
Bartel. A Apae também neces

sita substituir a Kombi usada no

transporte dos alunos, já
bostoçte precária. A intenção
é conseguir um microônibus.

Recentemente a entidade

lançou a campanha "Adote
um excepcional", visando con
seguir maior apoio financeiro
da comunidade. Poderão par
ticipar da campanha pessoas
físicas ou jurídicas, através da

doação de um salário mínimo
mensal. Quinze adesões foram'
conseguidas, desde que a

campanha foi iniciada, mas a

meta é garantir um contribuinte

para cada aluno.

Neste mês também entrou
em funcionamento uma cam

panha de arrecadação de
donativos em dinheiro, através
das faturas de consumo de

energia elétrica. Os recursos

serão usados no custeio de

despesas e investimentos. A
diretoria também quer garan
tir uma receita própria. "Não
podemos ser eternos pedintes",
diz o presidente.

.

CONGRESSO - Cerca de 600

participantes são esperados no
8° Congresso Estadual de

Apaes, previsto para o período
de 11 a 13 de junho, no Clube
Atlético BaependL em Jaraguá
do Sul. O tema do congresso
será a inclusão do excepcional
na escola, tornãlo e sociedade.
Paralelamente as entidades re

alizarão o 3° Festival Nossa Arte,
no Pavilhão "A", do Parque
Municipal de Eventos.

�--------------------�--------�-No mês de junho, a Justiça Eleitoral de Jaraguá do Sul estará disponibilizando urnas eletrônica0
nos bairros para o treinamento dos eleitores, com vistas às eleições de outubro. I
As urnas eletrônicas estarão nos seguintes locais, sempre das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas: I

Colégio Holanda Marcel[no Gonçalves, Ilha da Figueira, de 1 a 5 IIColégio Roland Harold Dornbusch, Barra do Rio Molha, de 1 a 5 r ,»,W!»}»»».V}}"}}}})}}}},,,,,".t.%W}}}fW}';':»ß»ii

Escola Max Schubert, Vila Amizade, de 3 a 5
•

,'C...;.......
I

Colégio Professora Valdete Piazera Zindors. Centro, de 8 a 12 � I
Colégio Heleodoro Borges, Vila Lalau, de 8 a 12 . � ,

I
Colégio Alberto Bauer, Czerniewicz, de 8 a 13 " .

Colégio Vitor Meireles, Três Rios do Norte, de 15 a 18 I
Colégio Euclides da Cunha, Nereu Ramos, de 15 a 18 I
Weg - Diretoria geral e departamentos, de 15 a 26 I
Colégio Julius Karsten, Vila Rau, de 22 a 26 __<=I?m.'

�scola Básica Elza Granzotto Ferraz, Santa Luzia, 25 e 26 I
-------------------------------�

SUPERMERCADOS

.

6ma
COmpras acr

R$ 60,00.de
s de jlllho.

Chel{ue "ara io

semluros

Jaraguá do Sul I
A psicóloga Clarisse Leal realiza palestrá terça-feira (2), às 20
horas, no Clube Atlético Baependi, sobre o tema "Você S/A
desfazendo mitos e construindo metas". A palestra focalizo a

necessidade de mudanças de hábitos e costumes. Infor

mações referentes a inscrições podem ser conseguidas pelo
telefone 372-0268.

Jaraguá do Sul III
A Secretaria Municipal de
Educação concluirá, hoje,
curso de Capacitação

ministrado aos profissionais da
Educação Infantil. O curso

teve início terça-feira (26),
tendo por local a sede do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário.
Estão participando do curso

professores, atendentes de

berçários e técnicos do
sistema municipal de ensino.
Um dos assuntos tratados é a

sexualidade infantil, tema que
foi abordado pela palestrante

Júlio Siqueira da Rocha.

Schroeder I
O vice-prefeito Osvaldo Jurk (PMDB) assumiu, no último dia 15,
a chefia do Executivo Municipal. Jurk responderá pelo governo
municipal durante 15 dios. período em que o tltulor Gregório

Tietz (PFL) estará em férias.
Recentemente ocorreram alterações no primeiro escalão do

governo municipal. A servidora Rosângela Buzzi passou a

responder pela Secretaria de Finanças, que antes era acumu

,
lado pelo vice-prefeito.

Schroeder II
A Prefeitura iniciou obras de

retificação e alargamento na

Rua Erich Froehner, no trecho
de 1 :150 metros, entre o

entroncamento da Rua
Hermann Beck até a empre-

sa Cristal Molhas. A via

pública passará a ter 14
metros de largura. As melho
rias estão sendo executadas
através de convênio com o

governo do Estado, que
deverá liberar RS 45 mil para

custear as obras.

Schroeder III
O CTG Leodato Ribeiro
iniciou preparativos para

realizar o 3° Rodeio
Crioulo Interestadual,· no

período de 12 'a 14 de

junho. A abertura será
no dia 12, ÖS 8 horas, no

Parque Municipal de
Eventos, no Bairro

Schroeder I. O rodeio
consistirá de provas de

laço e gineteadas e

também terá bailes e

atrações artísticas.

Pomerode
A Secretaria de Educação fará amanhã, às lü horos. no

Auditório do Conjunto Educacional Dr. Blumenau, o lançamen
to do projeto "Professor competente". A proposta será desen

volvido com o apoio da Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) e terá como objetivo o aperfeiçoamento da

prática pedagógica na rede municipal de ensino.

corupö
O vereador Conrado Urbano Müller (PPB) encaminhou indi

cação ao poder Legislativo propondo a criação do ConselhO

Municipal de Trânsito. O novo organismo ficaria incumbido de

encaminhar ações para a melhoria das condições do trânsito
na cidade, colaborando para o pleno funcionamento do

Código Brasileiro de Trânsito.

Rua Padre Alberto

Jacobs - Vila Lenzi
,

Fones: 372-1160 -

372-2936 -

Jaraguá do Sul - SC
PARA JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�(:�.��.�� .C;�. �.��: .�? �� .��I�. ��.! ?�� j.QaRii'\Q.;;B,9�QMQt� ��.���� .1.�

Bombas explodem no banheiro
do Colégio Heleodoro Borges
---------------------------------

Polícia Civil abriu inquérito para apurar o fato e investigar possível relação de
alunos com as explosões

Jaraguá do Sul - Duas
bombas de fabricação
caseira explodiram no in
terior do Colégio Estadu
al Heleodoro Borges, na
Vila Lalau, na noite da úl
tima quarta-feira (27). Os
artefatos, produzidos com
materiais de fogos de ar

tifício, foram detonados

por volta das 19h30 no

banheiro da escola pro
vocando a interrupção
do primeiro período das
aulas. As explosões não
causaram vítimas e os

prejuízos materiais foram

pequenos, apenas uma

porta de metal ficou da
nificada.

Os dispositivos haviam
sido colocados no ralo e

na porta do banheiro, no

segundo pavimento do

colégio. A segunda ex

plosão ocorreu minutos

depois. De acordo com a

diretora Gertrudes Alber
ton. após o primeiro es

touro, subiu rapidamente
ao segundo piso para ve
rificar o ocorrido, mas não
encontrou ninguém,
quando saía, explodiu a

segunda bomba.
No momento das ex

plosões, havia 350 dos 850
alunos no colégio. Apesar

do clima de nervosismo
que se instalou, não
houve pânico. A es

tudante Carla Fabiane
Rachadel sentiu-se mal e
foi encaminhada pelo
Corpo de Bombeiros ao

Hospital São José, no Cen
tro.

A diretora Gertrudes
concentrou os alunos no

.

pátio para evitar pónico e
chamou a polícia. O local
foi interditado e será sub
metido à perícia técnica.
Os policiais civis Salmir
Grott e Humberto

Gonçalves recolheram
um estopim e papéis tri
turados. A perícia deverá
apurar o tipo e a quan
tidade de material utiliza
do. Grott disse que a in

vestigação incluirá a ave
riguação dos alunos que
não estavam em sala de
aula quando explodiram
as bombas.

A diretora revelou ter

pressentido o fato na se

mana passada, quando
constatou uma "certa in

disciplina" entre os alunos,
com alguns deles deixan
do as salas de aula e ten
do atitudes desrespeito-

.

sos com os professores.Na
ocasião, inclusive, três

alunos foram advertidos.
Na opinião dela, o ato de
vandalismo pode ter sido
incentivado por aconte
cimentos semelhantes
ocorridos em grandes
centros, mostrados pela
televisão.
"Recentemente, a

televisão trouxe notícias
sobre atos de violência
entre estudantes em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
Essas notícias são um in;
centivo à violência nas

escolas", disse.
Gertrudes também la

mentou a constante falta
de professores. que dificul
ta a formação do corpo
docente do colégio e gera
a ociosidade dos alunos
nas salas de aula. Ela
acredita que isso contribui

para o aparecimento da

indisciplina .. Gertrudes
sugeriu a realização de
uma campanha para que
seja evitada a violência
nas escolas da cidade.

Na mesma noite, o

médico Moacir Bertoldi,
também vereador pelo
PPB, ministrou palestra no

colégio, onde apresentou
os males causados pelo
tabaco e suas conse

qüências.

Rede Feminina realiza campanha de

prevenção ao câncer da próstatal-

Jaraguá do Sul - Cer
ca de 65 atendimentos
foram prestados ontem,
no primeiro dia da Cam
panha de Prevenção ao
Câncer da Próstata, re
alizada pela Rede Femi
nina de Combate ao

Câncer, na Praça Ânge
lo Piazera, no Centro.
Quatro médicos urologis
tas e laboratórios do ci
dade estão colaboran
do na realização da

campanha, prestando
exames de toque retal e
de PSA (Antígeno Pros
tático Específico). Os

'j serviços estão sendo
Prestados gratuita-

J

mente, para homens
com idade acima de 50
anos, ou acima de 40, se
houve registro de caso

de câncer de próstata
na torníllc.

A campanha deverá
ter prosseguimento hoje,
no mesmo local. Os
atendimentos serão
feitos pela manhã e à
tarde. A psicóloga Elenir

Escopelle, da Rede Fe
minina de Combate ao

Câncer, disse que, desde
o ano passado, a en

tidade planejava ex

pandir o trabalho para
atender a populaçãO
masculina, tendo em vis-

ta a alta incidência de
câncer da próstata.

Elenir destacou, que
um dos obletlvos da

campanha é desrnlsttft-:
car o exame através do

toque retal como pro
cedírnento de diagnósti
co do câncer da prósta
ta.

"Esse tipo de cons

trangimento é seme

lhante ao que asmulheres
mostravam em relação
aos exames ginecológi
cos. Os homens precisam
entender que o toque re

tal é procedimento nor

mal poro diagnosticar
urna doença grave", diz.

Prefeitura de Jaraguá do Sul
inicia nova frente de obras
Jaraguá do Sul - A

Prefeitura está iniciando
uma nova frente de

serviços através da Se
cretaria de Desenvolvi
mento Urbano. Os

serviços incluem pavi
mentações asfálticas e

construções de conser

vação de estradas. No
Bairro São Luiz foi inicia
da a pavimentação da
área de estacionamento
do Caic (Centro de

Apoio Integral à Criança).
Na Vila Rau está sendo
feito o recapeamento as

fáltico de sete vias públi
cas. No total, serão exe

cutados 1,2 mil metros de
pavimentação.

O programa "Nosso as

falto" também está tendo

prosseguimento, deven
do contemplar duas ruas

do Bairro Rio Molha. Por
outro lado, está em cons

trução uma galeria com

três metros de compri
mento e 11 de largura, na
Estrada Ribeirão Cacilda,
no Bairro Garibaldi.NaVila
Rau, foi iniciada a recons

trução da Galeria Mene

gotti, com 40 metros de

comprimento e sete de

largura. O investimento
nessd obra será de RS 61,5
mil e a obra será executa
da pela empresa Coepar,
de Curitiba, vencedora
da licitação.

Nota de Agradecimento
Os familiares enlutados. de

.

Ursula E. Reiser
ainda profundamente consternados pelo seu

falecimento ocorrido no último dia 23, agradecem
a todos que enviaramflores, coroas, cartões epelas
palavras de conforto.
Agradecem em especial ao Dr. Amaro Ximenes,
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

F'amüia enlutada

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz.

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Espírito Santo: a força que vem do alto
Hoje toda a Igreja celebra a festa de Pentecostes. Ao mesmo tempo que

recorda a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria, a

"Mãe de Jesus, a Igreja Católica revive o momento em que se manifestou ao

mundo pela primeira vez com a força do Espírito Santo.
E nós, que participamos de um mesmo batismo e compartilhamos a mesma

celebração eucarística, vamos também reviver nosso próprio Dom, nosso
próprio serviço ao povo de Deus e nossa própria atividade no corpo da Igreja
e em sua missão evangelizadora. Peçamos ao Espírito que ilumine o nosso

caminho e guie nossos passos, para sermos dignas testemunhas de Jesus Cristo
e do seu Evangelho.

"lIii!&i.'
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010
Jaraguá do Sul - SC
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Denunciado tráfico de mulheres na
Região Oeste de Santa Catarina
---------------------------------

Questão foi debatida durante a Jornada da Integração da Região Sul
realizada em Chapecó

'

Chapecó - A polícia
está investigando a e

xistência de tráfico de

crianças e a ex

ploração sexual de mu

lheres e adolescentes
no eixo entre a Região
Oeste de Santa Catari
na e Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. A rota
de aliciamento envol
veria diversas cidades
nos três estados do Sul.
O assunto foi debatido
recentemente durante
a Jornada da Inte

gJação da Região Sul,
realizada em Cha
pecó.
Adiscussão em torno

da questão intensificou
se nas últimas semanas,

com a denúncia envol
vendo a mulher J. P., 23
anos, aliciada no Mu
nicípio de Pinhalzinho
(SC), e obrigada a pros
tituir-se em PortoAlegre.
Ela foi recrutada na ci
dade de origem por um
homem identificado
como Pedro, que ofe
receu trabalho em uma

residência na Capital
gaúcha, mas acabou

explorando-a sexual
mente. J.P. ero obriga
da a fazer até oito "pro
gramas" por ele. co
brando RS. 25,00.
O promotor Hercu

lano Abreu, de Cha
pecó. informou que um

novo encontro de au-

toridodes dos três esta
dos está previsto para
novembro, em Flori

anópolis. "Queremos
inicialmente identificar
os envolvidos, aos que
vivem desse tipo de
crime", disse. Segundo
Abreu, as cidades de
Porto Alegre e Passo
Fundo, no Rio Grande
do Sul, Foz do Iguaçu,
no Paraná, e Chapecó,
no Oeste catarinense,
seriam os municípios
com maior incidência
do tráfico de menores.

Mas, segundo ele, e
xiste também o tráfico
externo, no qual o des
tino é enviar as explo
radas para o Paraguai.

Traficante é' preso em Joinville
vendendo droga próximo à escola
Joinville - Policiais da 5°

Delegacia de Jolnvllle
prenderam em flagrante
o comerciante Roberto
Lino do Rosário, aBeto
Macumba, 29 anos,
acusado de tráfico de
cocaína. Ele foi preso no

bar que mantinha nos fun
dos da Escola Municipal
Osvaldo Cabral, no Bairro
Itaum, e que havia trans
formado em ponto de
revenda da droga. Com
Beta Macumba, a polícia
apreendeu um torrão de

cocaína de 20 gramas e

mais 30 papelotes da dro
ga, que ele vendia por RS
10,00.
A polícia chegou ao

traficante através de
uma denúncia anônima
recebida na quarta-fei
ra (27). Na manhã do
die seguinte, já de pos
se de um mandado de
busca e apreensão, os
policiais invadiram o es

tabelecimento, onde o

traficante também re

sidia, na Rua dos

Aracás. O delegado
Hélcio Ferreira priorizou
a investigação do caso,

pela gravidade da situ

ação. "Fiquei preoc.u
pado ao saber que ha
via um ponto de comér
cio de drogas pratica
mente encostado na

escola", disse.
Na residência de Beta

Macumba também foi
encontrada uma nota fal
sa de RS 10,00. Isso valeu
lhe a prisão também por
posse de dinheiro falso.

Mecânico é baleado ao reagir a assalto
Joinville - o mecânico

Elizeu Modestino de
Miranda foi alvejado por
dois homens armados
com revólveres calibre 38,
que tentaram assaltar
uma oficina mecânica,
na quinta-feira (27) à tar
de, na Rua Graciosa, no
Bairro Guanabara. Miran
da, que era chefe de
serviço da oficina, levou
um tiro no abdome, quan
do reagiu ao assalto .

..r.-.. __

O ferido contou que' São José, em estado
os dois homens chega- , grave. '

rom numa motocicleta
XLX 350, cor vermelha e

AUTO-ESCOLAbranca, dizendo que
queriam fazer um con- . SINAL VERDE
serto no veículo. Em

----------

seguida se dirigiram ao

escritório para praticar o
assalto. Mas, diante da

reação do mecânico,
deixaram o local sem le- - - - - - - - - -

var nada. Miranda está Rua Epitácio Pessoa, 510
internado no Hospital

f

,-__F_on_e._·3_7_2-_39_12 _

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO

Infrações
graves - 5 pontos

- Parte 8-

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

r--------------------l
GATS • GRUPO ADULTO DE TEATRO SCAR I

Sextas, Sábados e Domingos às 20h30min
No Auditório da Sear • Fone 372·2477

I
APOIO: SECRETARIA D� CULTURA. ESPORTE E LAZER '

I APRESENTE ESTE BÔNUS E PAGUE RS 5,00
'

I :' ""
"

I t�:pO?) 'SEXTA SÁBADO D�Mil�GO
I 15/Q5: 1610,5 17105 e.

, 221 23/05 TlI ".':,f:29t ,'30/05
I '" ,)� ""057" 06/06" \r,Jl ei

: ( Gentileza: Grá�ca RÉGIS Ltda. - Fone/Fax: 371-413D Cj

L ai
--------------------

c(

Assine o CORREIO DO POVO �
R$ 30,00 - assinatura semestral re

R$ 50,00 - assinatura anual 5/

(047) 372-3363 d(
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
Nesta terça, reunião normal, com discussão sobre vários as

suntos, o diretor-financeiro apresentará na próxima reunião a situ

ação do clube. O diretor de Patrimônio apresentou as melhorias

que estão sendo feitas no clube, embelezando ainda mais o

mesmo.
Mais uma vez um jipeiro do nosso clube, Jorge Jaroczinski/

Fábio Stahelin, trouxe um quarto lugar na categoria Com

petição onde estavam os melhores e mais bem preparados
do Brasil no 6° Jeep Raid da Cidade de Brusque, nossos

parabéns.
.

Mais um passeio na fazenda do amigo Friedel está para
acontecer neste final de semana, junto com a famOia, contato
com o companheiro Sandro.

O diretor de Trilha convoca Beto Monnes. Rufino e Sandro e

convida os demais para dar uma volta completa na trilha do
nosso Raid.

Dias 19 e 20 de junho temos Raid em Canoinhas, sem dúvi
da estaremos lá.

Próxima terça-feira, 2 de junho, teremos nossa reunião or

dinária onde trataremos principalmente sobre a orçonlzoçöo
do Raid, todos devem estar presentes. Sua presença é funda
mentai.

o A equipe de Tiro de Jaraguá do Sul conquistou o 1 ° e 2°

lugares rios categorias Carabina Deitada e Carabina Ar, rese
pectivamente, durante a 2° Etapa do Campeonato Esta
dual de Tiro, realizada no último sábado (23) em Joinville.
Na categoria Carabina Deitada, a representação jara
guaense somou 1,7 mil pontos, destacando-se o atirador
Samuel Lopes. Na coteçorlo Carabina Ar, foram conquisto
dos 1,6 mil pontos, destacando-se os atletas José Amaro da
Silva, Ciliane Bihr e Karl Heinz Janssen.

1
I
I
I
I
I
I
IDAs equipes de Handebol masculino e feminino de Jara-
1 guá do Sul participaram na última sexta-feira (22), da fase

1 Microrregional, dos Joguinhos Abertos, em Garuva. A

1 equipe masculina venceu São Francisco do Sul por 12x9,

1 mas foi derrotada por Jolnvllle por 23x 10 e por São Bento
do Sul por 15x13. Já o time feminino venceu São Fran-

1 cisco do Sul por 24x8, mas sofreu derrota para São Bento
1 do Sul, por 17x13.

,I
I�--------------------------------�
1
I,
1
1
1
1

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.'

Espumase
Colchões Ltda.

Agradecimento e convite para culto
,

A família enlutada do saudoso

)
Adolfo Sohn

expressa os melhores agradecimentos a todas as

manifestações de pesar recebidas, bem como do
envio de flores, coroas, telefonemas e telegramas,

J com destaque especial ao Corpo de Bombeiros,
ao Dr. Maikel A. Comazzetto e as palavras de

conforto, tão comoventes, proferidas pelo Pastor'

) Ingo Piske.
Comunica que o culto em sua memória será

realizado no domingo de Pentecostes, dia 31/
5/98, às 9h30, na Igreja Evangélica Luterana
do centro.

,

Fabrício lanegitz é convocado
a integrar a seleção brasileira
---------------_ ...._---------------

Arremessador guaramirense estará na equipe infanto-juvenil que participará do

Campeonato Mundial da Juventude, em Moscou

Edson Junkes/CP

". �

Promessa: anemessador é uma das revelações do atletismo bfOSil6lro

Guaramirim - O arremes

sador Fabrício lanegitz, 17
anos, atleta da Comissão
Municipal de Esportes, de-:
verá integrar a equlpe infan

to-juvenil da Seleção Brasilei
ra de Atletismo, que dispu
tará o Campeonato Mundi
al da Juventude, em

Moscou Rússia, de la a 20
de julho. A inclusão de lane

gitz no grupo foi confirmada

pela Confederação Brasilei
ra de Atletismo durante o

Campeonato Brasileiro de
Atletismo Juvenil, realizado
no início deste mês, em São
Leopoldo, Rio Grande do
Sul.

lanegitz é penta-
campeão brasileiro infanto
juvenil no lançamento de
disco e vice-çampeão
brasileiro no arremesso de

peso, e o único atleta
brasileiro com índices nas

duas categorias, desem
penho que lhe conferiu a

convocação. Nos Joçul
nhos Abertos do ano passa
do, disputando pela
Fundação de Esportes de
Joinville, lanegitz bateu o

. recorde no arremesso de dis
co. fazendo um lançamen
to de 53,70 metros, e garan
tiu a medalha de ouro da
prova.

O técnico Dilnei Marcel
lino, que treina o atleta,
considerou lanegitz como

uma das principais reve

lações do momento no

atletismo brasileiro, com
grandes chcnces inclusive
.de participar de uma

olimpíada. "Ele é um atle
ta com muito futuro, tendo
em visto que os arremessa·'
dores chegam ao auge da

performance por volta dos
30 anos", diz.

Nas últimas semanas, o

técnico intensificou a

preparação do atleta. Os
treinamentos acontecem
de segunda à sexta-feiras,
sempre no período da tar
de. Os exercícios de ar

remesso são realizados no

campo do Avaí e os de

preparação física numa

academia. Marcellino cos

tuma filmar os treinamentos
para que lanegitz possa
corrigir erros de postura e

impulso através das ima

gens.

Campeonato de Hipismo Rural é
atração na Fazenda Menegotti
Araquari - A Fezeneo Me- ta o Grande Prêmio Mene-

negotti, locollzodo no
-.'

-'gotti de Hipismo Rural.
.

quilõmetro ó3 da BR-1 01, se- A programação técnica
díotó as provas do 8° Cam- será aberta amanhã, às
peonate-Sul-brasileiro de 12h30, com a prova de sal

Hipismo Rural e da 2° Etapa tos e será completada do
do Campeonato Catari- mingo com as provas de
nense de Hipismo Rural, pre- Cross-Country, a partir das 9
vistas para este finaLde se- horas, e de Picadeiro, às 13.
mana. As competições, or- Os competidores partici
ganizadas pela Liga das As- parão em quatro catego
sociações de Hipismo Rural rias: Cavalos Novos, Estre
de Santa Catarina, terão iní- antes, Juniores e Perfor
cio amanhã à tarde e pros- mance.

seguirão no domingo, com A prova de Cross-Coun
a participação dosmelhores try é considerada a mais
cavaleiros do País, nessa emocionante para o públi�
categoria. Estará em dispu- co.Iroto-se de percurso pre-

viamente definido, onde
cavalos e cavaleiros devem

transpor obstáculos fixos no

campo, ern alta ve

locidade. A competição
sempre oferece o risco de
quedas. Sagra-se vencedor
o competidor que for mais

rápido e cometer menos fal
tas.

A Região Norte catari
nense estará representada
pela equipe Menegotti/Ha
ras Timbé, com a partici
pação dos cavaleiros Josué
Werner, Osmar Schwartz,
Eduardo Ferreira Horn, Alfen
Luiz Neto e EduardoVicente.
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Reunião decidirá participação
do Juventus na Segunda Divisão

Ainda bem que nem tudo é igual
Guia Fácil
Editora
de Guias
Telef'ônicos

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

Clube só deverá retornar ao campeonato catarinense se tiver
apoio financeiro para custear despesas

Edson Junkes/Cf"

Jaraguá do Sul - A dire
toria do Grêmio Esportivo Ju
ventus estará reunida terça
feira (2) para decidir a par
ticipação na 2° Divisão do
Campeonato Catarinense.
A reunião terá início às 20
horas na sede do clube, no
Bairro Jaraguá Esquerdo. A
diretoria espera contar com
a participação de pelo
menos 50 torcedores no en

contro para discutir o assun

to. Os clubes têm prazo até
o dia 15 de junho para con
firmar a participação no

campeonato. No dia 19 do
mesmo mês, em Balneário
Camboriú, acontecerá a

reunião do Conselho Arbi
trol. que definirá a forma de

realização do campe
onato.

Mais de 20 sócios e.

torcedores compareceram
na primeira reunião realiza
da pela diretoria do Juven
tus. no início da semana. O
presidente Lio Tironi reite
rou na oportunidade a

posição da diretoria de só
retornar ao campeonato

�!(�I�!!,��ir!LU�
Massaranduba, Schroeder

Agora você vai ter um
Guia Telefônico Complet
Entregue para todos.

Expectativa: diretoria quer decidir a participáção na Segundona

só começará G discutir a

formação da nova equipe
depois que for tomada
uma posição definitiva so

bre o assunto. Pradi pre
tende aproveitar o máximo
possível de atletas da

reqlöo e só depois tratará
de eventuais con

tratações. O primeiro
mome cogitado para a

direção técnica da equipe
é o do ex-lateral esquerdo
Zé Mário, que Já atuou pelo
clube.

desde que o clube tenha
o apoio financeiro da co

munidade. Esta mesma

postura já vinha .sendo
anunciada desde o ano

passado. Pelo menos 12
clubes já confirmaram as

participações.
O diretor de Futebol, AI

cir p'Jadi, calcula que o

clube necessitará de uma

receita fixo mensal de no

mínimo RS 25 mil para
custear as despesas do
campeonato. Por isso, ele

Divido em seis seções.
DISK 24 HORAS (servi�o de atendimento dia e noite'
DISK ENTREGA (servi�os rápidos de tele entrega)
MAPAS (dividos em quadrantes .por bairros)
ASSINANTES (em ordem alfabética, reside ind. com.)
ENDEREÇOS (ruas, ceps e todos os telefones) .

CLASSIFICADOS (em ordem de títulos por atividade)

ANUNCIE JÁ 326 0189 I

R: Dr. Amadeu da Luz, 100· Sala 303· Blumenau· Centro

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
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