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Amvali e Amunesc discutem a elaboração do
Orçamento Regionalizado em Jaraguá do Sul

Apresentação: deputado Carlifo Merss expõe os objetivos do encontro
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Jaraguá do Sul se
diou, ontem no CPL

(Centro Integrado de
Profissionais Liberais), no
Centro, a primeira au

diência pública deste
ano para discutir o

Orçamento Regiona
lizado. O encontro re

uniu deputados, pre
feitos e secretários da

Região da Amvali (Asso
ciação dos Municípios
do Vale do Itapocu) e
da

.

Amunesc (Asso
ciação dos Municípios
do Norte e Nordeste do
Estado de Santa Cata

rina) e técnicos da As
sembléia Legislativa res

ponsáveis
.

pela elabo-

ração do orçamento
estadual.
A sessão foi presidi

da pelo deputado es

tadual Ivo KonelL
(PMDB), vice-presi
dente da Comissão de

Finanças da Assem
bléia Legislativa. De
acordo com ele, nesse
primeiro momento, a
penas RS 100 milhões
dos RS 3,2 bilhões do

orçamento do Estado
poderão ser transferi
dos pela Comissão de

, Orçamento Regiona
lizado .

. Hoje, a audiênCia
pública foi realizada em
Mafra. Página 4

Câmara de Jaraguá do Sul adia

votação de projeto do governo
A Câmara de Vere

adores de Jaraguá do

Sul adiou pela segun
da vez a votação do

projeto governamen
tal que cria o cargo
de Assessor de Comu

nicação e de Secre

tário-Executivo.
O projeto foi apre

sentado em, primeira
votação na semana

passada, sendo apro-

DEIMAGEM
.Hospltaí Jaraguä
371-9653

vado por sete votos
contra seis.

O suplente, de vere
ador, Antônio Berns

(PFL), que substituía a

vereadora Elisabeth
Mattedi na primeira
votação, foi contrário
a proposta. Ele afir
mou que o radialista

Sérgio Peron, que
ocupa a função des
de :o início do mês

passado, "não. mere
ce o corqo".
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Coragem, mentiras e
negociatas

'A primeira votação do projeto governamental que
cria o cargo de Assessor de Comunicação demons
trou a fragilidade do Legislativo jaraguaense e con

firmou o dito popular de que os políticos agem se

gundo interesses próprios ou de grupelhos.A votação
também deixou claro que os

nossos parlamentares são
movidos por instintos e domi
nados por poderes menores

ou adversos, abrindo prece
dente para se duvidar das in

tenções, oportunizando as

negociatas em momentos
propícios.
A votação teve situações

que, ,se não fossem tristes, se
riam obscuras, beirando o li
rismo e aflorando a hipocrisia.
A retirada do projeto na

sessão de segunda-feira,
quando o vereador Antonio

Berns ainda substituía a colega Elisabeth Mattedi, di
rirnluquolquer dúvida com relação as negociatas de
bastidores. Na primeira votação, Berns desobedeceu
a orientação do partido e votou contra o projeto, o
que a vereadora Elisabeth não deve fazer quando o

projeto voltar à votação.
8erns justificou o voto contrário. Numa dernons

tração de independência e de coragem, disse que
não era contra o projeto em st mas sim à pessoa que
assumiria o cargo. Tentando resguardar a proposta,
o líder do governo, Alcides Pavanello, numa atitude
digno de desrespeito à população, em especial aos
colegas, repórteres e alunos do Colégio Valdete Pi
azera que assistiam à sessöo. disse que não sabia
quem ocuparia o cargo, e que o plenário votaria a

criação do cargo e não a indicação do nome.

A declaração soou como hipocrisia barata. Não é
novidade para ninguém que o cargo será (é) ocu
pado pelo radialista Sérgio Peron que, aliás, já está
na função desde o início do mês passado. Pavanello
foi infeliz na colocação. Chamou a todos de idiota.
Pelo menos foi essa a mensagem que ficou na de
sastrosa declcrcçöo. compartilhada pelos vereadores

, Ademar Possomo: e Afonso Piazera, que continuam
apostando rio ::�+gnorãncia" e na memória curta da

população,
' "

A fragilidade ficou por conta da polêmica que se

criou em cima de uma simples votação. Nada disto
era necessário. Nem o vereador Pedro Garcia pre
cisava se ausentar da votação, com receio das con
seqüências, A ausência foi sentida como um gesto
de covardia e confirmou a fama de fugir das vo

tações pouco confortáveis. Com o retorno da vere

adora Elisabeth, Garcia terá a tranqüilidade em vo

tor.ió que o voto dela será favorável ao projeto, e
facilitará tudo,

A expectativa era de que o vereador Moacir Ber
toldi votaria contrário, pelas posições demonstradas
em plenário, mas, mesmo titubeante, aprovou a cri

ação do cargo de Assessor de Comunicação. Na bol
sa de aposta, o voto do vereadorVicente Caropreso
também seria contrário. No final, aprovou-se em

primeiravotação o cargo e repetiu-se o último capítu
lo da novela, tal qual o antecessor.

Avotação
teve situ

ações que,
se não fos
sem tristes,
seriam obs-
curas, bei
rando o liris
mo e aflo-
randoa

car alheio? Nem é pre
ciso se transformar num

"ecologista chato". Bas
ta sair do comodismo,
da inércia desalenta
dora, ter em mente e

colocar em prática os

princípios fundamentais
- RESPEITAR, PRESERVAR E
RECICLAR -, na sua vida,
no seu mundo.
Afinal, o conjunto de

atitudes responsáveis
pode moldar um grande
caráter. Por isso, não con

sidere certos procedi
mentos como menos im

portantes ou insignifi
cantes. Cada um pode
contribuir de algum
modo. Desde o momen·

to em que evita jogar um
papel no chão, ao sepa
rar o lixo para a recicla
gem ou quando ensina
aos filhos o valor de todos
os elementos da nature'
zo. Ações positivas só po
dem mudar o mundo
para melhor,

* Mora Regina Krause

mente tão próximos,
como os avós, por exem
plo.
Acordar para a rea

lidade, portanto, signifi
ca reconhecer que no

momento histórico atual
o meio ambiente está
sofrendo violenta trans

formação: o ar que res

piramos já não é mais
tão puro; a fumaça das
fábricas não é mais ab
sorvida no espaço; a

água dos rios já não é
mais transparente e os

mananciais 'correm o

risco de secar; as pragas
ficam cada dia mais re

sistentes aos produtos
químiCOS que, por sua
vez, causam danos ir-,
reparáveis ao meio am

biente; o volume de lixo
da sociedade industria
lizada é impossível de ser

absorvido pela nature:
zo: as florestas desapa
recem e éentenas de
animais encontram-se
em processo de ex

tinção.
Diante de tudo isso,

você acha que pode fi-

CORREIO DO POVO

Corto do Leitor.
"

.
.

Dia Mundial do Melo Ambiente

*Membro da ONG ''Am;'
gos da Natureza", de Cu'
ritiba, PR.

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

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

Gráfica e Editora CP Ltda.. CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Waller Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclu�ivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornaL

o Dia Mundial do Meio
Ambiente - 5 de junho -

deve se tornar uma data
especial para refletir o

quanto nossa vida de

pende da Natureza e de
seus recursos, Destruindo,
poluindo ou desper
diçando, estamos agin
do contra nós próprios. Se
a Terra fosse infinita em

suas potencialidades, isso
não. constituiria nenhum

.problema. Mas a rea-

lidade não é essa, O nos

so planeta tem um limite,
os recursos naturais e o

espaço são finitos,
Só a atitude cons

ciente poderá ser o

primeiro passo na

mudança de comporta
mento para com o pla
neta que nos abriga, Res
peitar, preservar e reciclar
são três atitudes funda
mentais para aquele que
pretende encarar a rea

lidade e reconhecer que
'

as condições deste final
de século são muito dife
rentes das encontradas
por nesses antepassados,
mesmo' cronologica-
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Edson Junkes/CPl
"Muitos são os questionamentos feitos sobre o meio ambi

ente, O tema estabelece relação entre os seres humanos e a

natureza,
Precisamos conservar a natureza, não só pela conscienti

zação, mas pelas mudanças de atitudes, apostando na edu

coçöo ambiental como processo contínuo de orientação, Sem
que tenhamos que sacrificar o desenvolvimento, zelando pelo
meio ambiente e contribuindo para a melhoria da qua-lidade
de vida,

Devemos atentar para as ações simples como: cuidar das
nascentes, coletar e reciclar o lixo e cuidar das matas, ...

A educação ambiental é fundamental e irá nos orientar na
I í

busca de soluções para os prejuízos causados à natureza, É
preciso maior envolvimento com os acontecimentos da nossa

realidade, estando motivado e acreditando que tudo depende
de nós,

Educar e formar o homem para que, no próximo século,
viva em harmonia com a natureza",

-

Uo Tironl, presidente da Câmara de Vereadores ae Jaraguá
doSul

"Resido no centro de Jaraguá do Sul e trabalho no Bairro Rio
da Luz, Fazia diariamente esse percurso em 15 ou 20 minutos,
Hoje, ninguém consegue fazer esse trecho em menos de meia
horo. pelo simples fato de falta de visão dos responsáveis pelo
trânsito desta cidade, Foram colocadas 'tartarugas' no centro
da pista, entre a Prefeitura e a Malwee, onde existe maior vol
ume de caminhões pesados e máquinas da Prefeitura, que
andam a 30 ou 40 Km/h, formando filas imensas,
Temos ali trãnsito muito maior que cidades com frota cinco
vezes rnotor não têm.
Não temos ninguém (engenheiro de trãnsito ou res-ponsável
da Prefeitura) para ver o caos que se formou?"
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Alexandre Pawlowsklj - Jaraguá do Sul

JUÍZO DE DlREITODA 2-VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE FALÊNCIA

A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DECARVALHO, JUIZA DEDIREITO DA 2-VARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI,
ETC.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, 'ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que a

requerimento da empresa DISTRIBUIDORA DEMALHAS JARAGUÁ INDÚSTRIA ECOMÉRCIO
LIMITADA pessoajurídica de direito privado, com inscrição no CGCMF son o n° 8L346.967/000l-
21, e com Inscrição Estadual n° 252.769.058, estabelecida na Rua Gustavo Friedmann, 134, no bairro
Vila Lalau, nesta cidade e comarca, por sentença deste juízo, hoje protocolada, foi DECRETADA a

partir das 14:00 horas, a falência da empresa supramencionada, cujo teor vai a seguir transcrito: -

SENTENÇA: - "Vistos, etc". DISTRIBUIDORA DE MALHAS JARAGUÁ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. devidamente qualificada nos autos, requereu e teve deferido o benefício da
concordata preventiva (fls. 02106). Atendidas as exigências legais, inclusive a juntada da relação de
credores e dos livros obrigatórios foi determinado o preocessarnento da concordata preventiva. Nomeado
comissário, que prestou compromisso legal (fls. 271), incumbindo-se de suas atribuições iniciais,
nomeando perito para exame de contabilidade da concordatária conforme determina a Lei de Falências
(fls. 282 e seguintes). Cumpridos os trâmites pertinentes ao procedimento, a concordatária não honrou

sequer seu compromisso de pagamento da l- pareela, vindo, por seu procurador, pedir a quebra da

empresa concodatária (fls. 392). Com vistas dos autos o Dr. Promotor de justiça opinou pela decretação
da falência (fls. 193). Relatei. DECIDIDO: Segundo se constata nos autos, aempresa DISTRIBUIDORA
DE MALHAS JARAGUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ingressou em juízo com pedido de
concordata preventiva, alegando dificuldades financeiras momentâneas, e para evitar a quebra, onde
ofereceu aos seus credores quirografários o pagamento integral de seus créditos em duas parcelas anuais,
sendoa primeira de 215 (40%) ao final do primeiro ano, contrato de concessãodo beneficio, e a segunda
de 3/5 (60,%), quando do segundo ano. Após o vencimento da l- parcela da dívida, veio a conhecimento
nos autos que o pagamento não foi efetuado. A empresa credora Nanete Têxtil Ltda., em vista do não

pagamento da parcela requereu a quebra da empresa (fls. 384), sendo que esta manifestou nos autos a

impossibilidade de fazê-lo (fls. 392), opinando o Representantes do Ministério Público pela decretação
da falência (fls. 393). Segundo dispõe o art, 150 da Lei de Falência, a concordata pode ser resindida: "1
- pelo não pagamento das prestações nas épocas devidas ou inadimplemento de qualquer outra obrigação
assumida pelo concordatário: ." V - pela negligência ou inação do concordatário na continuação do seu

negöcto'', Pela análise dos outros constata-se que até a presente data, a concordatária não efetuou qualquer
depósito bancário com ânimo de quitar a divida, não restando outra alternativa senão decretar a sua

falência. A empresa concodatária em nada cumpriu sua obrigações ante a concordata preventiva, sequer
tentando saldar a dívida existente, o que por si só fere profundamente a finalidade do procedimento
concordatário, obrigando o presente juízo a declarar a falência da concordatária. Assim, o descumprimento
da obrigaçãoassumida, caracteriza a inadimplência prevista no inciso I, do artigo 150, da Lei Falimentar.
Ante o exposto, declaro, aberta, hoje, às 14:00 horas, a falência da firma DISTRIBUIDORA DEMALHAS
JARAGUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoajurídica de direito privado, inscrita no CGCI
MF son o n° 81.346.967/0001-21, estabelecida na Rua Gustavo Friedmann, 134, Vila Lalau, nesta
COmarca, e que têm como sócios Isolete Ana da Silva e Patrick Ronam da Silva. marco a prazo de 20
(vinte) dias para que os credores apresentem, seus pedidos de habilitação de crédito. Nomeio Síndico o
Dr. Waldir GomesWolf, antes comissário, o qual deverá ser intimado para prestar compromisso legal,
devendo após, observar" disposto nos art. 62 a 64 e 81, da Lei de Quebras. Determino a paralisação
oficial imediata de sua atividades comercial, bem como a suspensão de todas as ações sujeitas à
universalidade do Juízo Falimentar, em curso nesta Comarca. Intime-sé a falida, através de seus

representantes legais, para dar cumprimento ao disposto no art. 34, o inciso da Lei de Falências.Iavrando
se o competente termo. Expeçam-se, afixem-se e publiquem-se os editais na forma da lei, fazendo as

comunicações devidas (art. 15 e 16, da lei de Falências). Como medida acautelatória urgente determino
que o Síndico, acompanhado do Oficial de Justiça proceda a arrecadação imediata dos bens, indetendente
da presença do representante do Ministério Público, entregando o relatório no prazo de quarenta e oito
(48) horas. Custas, na forma da Lei. P.RJ., inclusive o Ministério Público. Jaraguá do Sul, 25 de maio
de 1998. Ass. HildemarMeneguzzi de carvalho - Juiza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, foi expedido o presente edital, que será fixado no átrio do Fórum e publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e noventa e oito. Eu, Iara Clarice Alves, o digitei, e eu Cláudia Jenichen Janssen, Escrivá
Judicial o conferi e subscrevi.

HildemarMeneguzzi de Carvalho - Jufza de Direito

a,

o

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

Projeto foi adiado pela segunda vez a pedido de vereadores, O debate

gerou polêmica e estremeceu a harmonia no PFL

Jaraguá do Sul - A Câma
ra de Vereadores oprovou.
em primeira votação, por
diferença de apenas um

voto, o projeto governamen
tal que cria os cargos de As
sessor de Comunicação e de
Secretário-Executivo, A pro
posta também transfere da
Secretaria de Planejamento
para o Gabinete do prefeito,
a Divisão de Cornunlcoçõo e

Jornalismo e a sua unidade
fica subordinada ao Serviço
de Publicação, A indicação
do radialista Sérgio Peron
para ocupar o cargo de As
sessor de Comunicação
acabou dividindo os par
lamentares,

A surpresa ficou por conta
do vereador Antônio Berns
(PFL), que votou centre.
embora pertença ao mesmo

partido do prefeito, autor do
projeto, Foram sete votos a

favor e seis contrários, Berns
assumiu a tribuna da Casa
para justificar o voto, "Não
sou contra o projeto em si.
Entretanto, a pessoa refe
rendada poro o cargo não o

merece, Quero apenas fazer
um alerta para nöo passar
mos vergonha depois", de
clarou,

Em resposta, o líder do

governo, Alcides Pavanello,
disse que a votação definiria
a criação do cargo e não o

nome da pessoa que iria
ocupá-lo,A declaração rece
beu o apoio dos vereadores
Possamai (PFL) e Afonso Pia
zero (PTB), Possàmai informou
que Peron é funcionário do
PFL à disposição do prefeito,
admitindo que "há a in

tenção de confirmá-lo no car
go",

Logo após a votação, o

vereador Ademar Possamai
(PFL) solicitou ao presidente
da Câmara, Lia Tironi (PTB),
que constasse em ata o voto
contrário de Berns. O presi
dente do Diretório Municipal
do PFL, Augusto Müller, infor
mou que o partido irá reunir
se poro- discutir se cabe 01-

gúm tipo de punição a Berns.
"por ter contrariado determi
nação da legenda", O
prefeitoGeraldoWerninghaus
também lamentou a posição
de Berns, afirmando que ele
desobedeceu orientação do
partido,

AUSÊNCIA - Nesta vo

tação, a grande ausência foi
-

a do vereador e ex-presidente
da Câmara, Pedro Garcia

(PMDB), que permitiu a vitória
do governo, Se Garcia vo

tasse com os companheiros
de partido e de oposição, o
desempate caberia ao presi
dente Tlronl. de licença a

partir da segunda votação,
adiada mais uma vez na noite
de ontem, O substituto deTiro
ni. o suplente Ivo Hass, já adi
antou que votará a favor do

projeto, confirmando o ali
nhamento do PTB ao governo,

O projeto volta ó pauta
na próxima segunda-feira
(8), Computados os votos
favoráveis no primeiro
turno de votação e as

promessas dos dois su

plentes, serão oito votos a

favor e seis contra.
FORA DE PAUTA - A

oposiçâo apostava que o

Sems: "Os atritos fazem parte do jogo poll1ico"

Assine o CORREIO DO POVO

R$ 30,00 - assinatura semestral
R$ 50,00 - assinatura anual

(047) 372-3363

projeto fosse para a segun
da votação na noite da úl
tima segunda-feira (1),
quando Garcia estaria pre
sente e o vereador Antônio
Berns ainda pcupava o

cargo em substituição à
vereadora Elisabeth Matte
di.

Com o pedido de licença
de Tlronl, o vereador Afonso
Piazera assumiu a presidêncio
da Câmara e, alegando pe
dido de vistas, decldlu tirar de
pauta a matéria, O projeto
voltou à votação na noite de
ontem, quando a vereadora
Elisabeth reassumiu a função,

Inconformado, Berns ocu

pou a tribuna da Casa e criti
cou a decisão da presidência
em transferir a votação do
projeto,

"No futuro nâo serei cobra
do pela aprovação do proje
to, Não me furtei, votei de
acordo com a minha cons

ciência, não fui teleguiado",
afirmou,

Na noite de ontem, o vere
ador Gilda Alves (PMDB) soli
citou mais uma vez vistas ao
projeto, adiando a votação,

eTG LEODATO RIBEIRO
SCHROEDER

3! RODEIO CRIOULO
INTERESTADUAL

Bailes com:
Estância Serrana,

Fogo de Chão e Minuano

Área de camping
e estacionamento
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Cidade. sedio audiência pública
sobre Orçamento Regionalizado
- - - -- - - -- - - - - ---- ---- -.- -- ----- ---

Primeira olscussào do ano foi presidida pelo deputado Ivo Konell, vice
presidente da Comissão de Finanças da Assembléia Legislativa

Jaraguá do Sul- A primei
ra audiência pública do Es
todo, neste ano, para dis
cutir a elaboração do Orça
mento Regionalizado de
1999 aconteceu ontem (4),
no CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais). A
sessão foi presidida pelo
deputado estadual Ivo
Konel! (PMOB), vice-presi
dente da Comissão de Fi

nanças da Assembléia Le

gislativa. O encontro reuniu
cerca de 100 pessoas, entre
técnicos da Assembléia,
deputados, prefeitos e

secretários da Região da
Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu)
e da Amunesc (Associação
dos Municípios do Norte e

Nordeste do Estado de San
ta Catarina).

Na opinião de. KonelL o

processo de Orçamento Re
gionalizado está amadure
cendo, "o que permitirá, num
futuro, discutir todo o orça
mento do Estado baseado
nas audiências públicas". Ele
afirmou que, para o próximo
ano, apenas RS 1 00 milhões
dos RS 3,2 bilhões do orça
mento poderão ser transferi
dos pela Comissão do Orça
mento Regionalizado, obede-

Deputado-estaduallvo Konell

cendo as prioridades de
cada município ou região.

Segundo o deputado
Carlito Merss (PT), autor da
emenda à Constituição que
possiblfltou a discussão do

orçamento, as audiências
públicas permitirão maior

democratização na elabo

raçãq, do orçamento. Ele
disse que as discussões re

gionalizadas evitam falsas
expectativas de municípios
quando das indicações de
obras. "Só acataremos o

que estiver definido no Plano
Plurianual e na LDO (Leis de
Diretrizes Orçamentárias) e

houver capacidade finan
ceira", explicou.

O deputado Eni Voltolini
(PPB) disse que as audiên
cias públicas vão alterar e
democratizar a elaboração
do orçamento. Na opinião
dele, o orçamento tem sido
feito para cumprir um dis

positivo legal, sem levar em
conta as verdadeiras prio
ridades das regiões."Não há
uma discussão com a so

ciedade. Esse processo vai
dar um tratamento técnico
e não politiqueiro à peça
orçamentária", declarou,
ácrescentando que alguns
prefeitos, "inteligentemente,
já perceberam que é melhor
discutir os investimentos
com a população do que fi
car justificando porque não
fez".

Para o presidente da
Comissão Coordenadora do

Orçamento Regionalizado,
deputado Gilmar Knaesel
(PPB), as audiências públi
cas trarão mudanças muito

lrnportcntes à sociedade
catarinense, à medida em

que a população se sentir

co-responsável pela elabo

ração do orçamento.
Hoje, Mafra sedia a segun

da audiência pública.

Vicente Caropreso não será
candidato a deputado federal
Jaraguá do Sul - o vereador

Vicente Caropreso (PSDB) de
sistiu de candidatar-se a de

putado federal. A decisão foi
anunciada na reunião do
Diretório Municipal realizada no
último domingo. O partido, en
tretanto, ainda trabalha para
lançar candidatos a deputa
dos federal e estadual, cujos
nomes não foram revelados.

O vice-prefeito Irineu Pa
sold, também secretário de

Planejamento, confirmou a

disposição dos tucanos em

apresentar nomes à Câmara

BORDADOS' JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Federal e Assembléia Legisla
tiva, mas, mineiramente,
preferiu não revelá-los. "Isso
só o Célio (Célio Bayer, presi
dente do Diretório Municipal)
pode dizer", desconversou. A
reportagem do éORREIO DO
POVO tentou por várias vezes

contato com Bayer, sem su

cesso.

Na opinião do presidente
estadual da legenda, depu
tado estadual Francisco
Küster, "a posição de Jaraguá
.do Sul no contexto estadual
o credencia a lançar candi-

Cflorículfura
Cflorísa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau· Jaragué-do Sul

datas a deputados federal e
estadual".

ESTADUAL - No sábado, du
rante encontro estadual reali
zado em Florianópolis, o PSDB
decidiu não mais participar da
coligação com o PPB e o PFL e
"fechar" as negociações com
as outras legendas. O partido
vai lançar candidato próprio
ao governo do Estado, que
será escolhido após pesquisa
encomendada pela legenda.
O objetivo é "avaliar o senti
mento das bases", já que Küster
desistiu da candidatura.

1IIlJ:'t'r�
�
� ..

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 • Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

O vereador Vicente Caropreso (PSDB) teve a oportunidade
de colocar em prática declarações anteriores, quando disse:

"Em política ou se está com alguém ou não se está".
Para demonstrar fidelidade ao governo Geraldo Werninghaus
(PFL), na primeira votação do projeto, aprovou a criação do
cargo de Assessor de Comunicação, ocupado pelo radialista

Sérgio Peron.

Depois do apela do líder do governo, Alcides Pavanello (PFL),
que o citou nominalmente, Caropreso, muito a contragosto,

engoliu o sapo.

Aliás
No final da primeira

votação, quando pergun
tado sobre o voto favorá
veL saiu-se com essa:

"Não quero comentar.
Deixem as minhas coro-

nárias em paz".

Por outro lado
A justificativa do vereador
Moacir Bertoldi (PPB) para
o voto favorável foi uma
pérola: "Foi um gesto

humanitário. O Peron me

pediu. Ele precisa
trabalhar" .

Lá como.cá?
Depois da derroto de Eduardo Pinho Moreira na pré-con
venção do PMDB, o deputado estadual Ivo Konell, um dos
coordenadores da campanha Pinho Moreira, é eleito vice

, presidente da Executiva Estadual do partido.
Konell foi indicado delegado da legenda e irá a Brasnia

participar da convenção nacional. dia 28.
Será que perde lá também?

Troca-troca
O presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul. Uo Tironi

(PTB), e o vereador Vicente

Caropreso (PSDB) estão de .

licença désde o início do
mês.

Estão sendo substituídos
pelos suplentes: Ivo Hass e

João Prim, respectivamente.
O vereador Afonso Piazera

(PTB) assumiu a presidência.'

Longe de casa

A secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann, está
em férias. Ela viajou para a

Europa, onde deve per
manecer até o final da

próxima semana.

A diretora da Divisão

Odontológica da Secreta
ria de Saúde, Nídia de

Campos, está respondendo
interinamente pela pasta.

Rejeição
A Rádio Peão divulgou durante esta semana que o índice de

desaprovação ao governo Werninghaus está em 52%.
A pesquisa, realizada na cidade, não obedece nenhuma
técnica e muito menos foi copilada, mas demonstra o senti

mento da população.
O número pode ser exagerado, mas os locutores garantem

que o povo está arrependido.

Engordando o cofrinho
A Câmara de Vereadores
decidiu convocar sessões
extraordinárias para tratar
de outros assuntos que não

os legislativos.
Para cada sessão os verea

dores recebem cerca de RS
120,00. Corno acontecem

quatro por mês, os par
lamentares engordam o

orçamento em quase RS
500,00.

Insistência
O ex-prefeito de
Schroeder, Hilmar

HerteL insiste em ser

candidato a deputado
estadual pelo PFL.

O diretório de Jaraguá
do Sul já descartou

outras pré-condldotu
ras e lançou o ex

g'erente regional da
Celesc, Luiz dê Freitas

Melro Neto.

�ADD/Maklerl
. 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.
'\"Io"(� 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,'\"I\)\'�R\"Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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CDL quer substituir as multas
do estacionamento 'Zona Azul'

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

EMPRESÁRIOS.CONHECEM ESTRUTURA E
PROJETOS DA FERJ

A Associação Comercial e Industrial realizou reunião
do dia 12 de maio no Ferj, onde a diretora geral do
Centro de Ensino Superior, Carla Schreiner, relatou à

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 sua 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 alunos

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

empresários.O presidente daAcijs, Eduardo Ferreira Horn,
elogiou a serenidade com que a instituição é conduzida,
afirmando ser um modelo dentre as integrantes do I

sistema fundacional catarinense.

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

de atividades no dia 12 de maio, com uma

confraternização que reuniu em torno de sessenta

pessoas. No dia 1 de junho, segunda-feira, promoveu
curso de Maquiagem, à tarde, para grupo fec;hado,
tendo como instrutor Sebastião Stahelin. O núcleo tem
à disposição dos profissionais da área, três fitas de vídeo
do Fashion-Hair, realizadoem Lages, para locação, onde
mostra performances em cortes, 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
utili�ados pelas pessoas que fazem quimioterapia. 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

cidade, através da parceria entre o núcleo e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico/Prefeitura Municipal. O
lançamento será feito ern julho, durante a Multifeira.
Durante aquele evento, também, serão expostos 18
painéis de 50x70 cm, para divulgação do núcleo e do
trabalho dos fotógrafos.

COPA: ACIJS SUGERE COMPENSAÇÃO DE HORAS
Em reunião semanal 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 torcerem pela Seleção Brasileira.

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

outro ocasião. O cartão de 30
minutos tem o objetivo seme

lhante, mas a aplicação dife
rente, porque é válido por 30
minutos definidos", explicou.

Pacheco da Rosa acredita

que o atual sistema de estacio
namento rotativo prejudica os

lojistas da cidade. "Muitos cli
entes e até representantes
comerciais reclamam. Isso é
ruim, passa uma imagem ne

gativa da cidade", opinou. Ele
adiantou que o prefeito Geral
do Werninghaus (PFL) demons
trou ser contrário a idéia de
substituir a multa por aviso.

Proposta faz parte do programa de metas da nova diretoria da entidade, que
pretende criar cartão permanente

Jaraguá do Sul - A diretoria
da'CDL (Câmara de Dirigentes'
Lojistas) aguarda para o dia 15
a resposta da Transitar, empre
sa responsável pela ex

ploração do estacionamento
rotativo na cidade, sobre a pro
posta de substituir a multa de
RS 5,00 por um ovíso. obrigan
do o motorista a comprar ou
tro cartão de RS 0,50. O objeti
vo, segundo o presidente da
CDL Alberto Pacheco da Rosa,
é evitar "a notificação
desnecessária" .

A CDL quer também que as

monitoras da área "Zona Azul"

sejam mais tolerantes antes de

aplicarem a multa. De acordo
com ele, o estacionamento
rotativo foi sugestão da própria
entidade para orientar o trân
sito e auxiliar os motoristas no

centro da cidade. "A situação
está invertida. O objetivo da

criação do estacionamento é
orientar o trânsito e não punir
os motoristas", reclamou,
acrescentando que a forma
como está sendo feita tem

prejudicado população e lojis-
tas.

.

Na semana passada. dire
tores da CDL Transitar e gover
no municipal se reuniram na

Prefeitura para discutir possíveis
alterações no sistema. A CDL

apresentou três: substituir a

multa de RS 5,00 no final da

primeira hora por um ovíso. e
exigindo do motorista a com

pra de mais um cartão; criação

Sugestão: Pacheco da Rosa aposta em benefício coletivo

com o uso do inversor de

freqüência", da PUC; e Marcos
Afonso Crema Lovatto, com o

trabalho "Substituição de

aquecimento elétrico por
aqueCimento a gás", da Univer
sidade de Caxias do Sul, rece
beram cada um, um computa
dor Pentium 200MHz, com kit
multimídia, e um catálogo
eletrônico da Weg.

de um cartão permanente,
com prazo máximo de 15 minu
tos, cuja valor e validade serão
discutidos na próxima reunião
entre as porres. e de um cartão
de 30 minutos, ao custo de RS
0,30.

"O cartão permanente tem
como finalidade permitir que o

motorista estacione o carro por
no máximo 15 minutos. A in

tenção é facilitar o trabalho de
pessoas que precisam estacio
nar por um prazo relativamente

pequeno. O motorista adquire
o cartão, usa por no máximo
15 minutos e o guarda para

Aplicação Industrial, promovi
do pela Weg.

Os alunos: Marcos Paulo

Ludwig, com o trabalho "sof
start - Controle de partida
suave para motores", da Esco
la Técnica Liberato Salzano;
Giovanni Ferreira Cruz, com
"Estudo da variação de ve

locidade em bombas centrífu
gas aplicadas ao saneamento

BURG GAR'Il;S� agora é assim!

.,Vocêaj�q)e ter" combínação �

I

Cidades gaúchas são premiadas com bancadas didáticas da Weg
Jaraguá do Sul- A PUC (Pon

tifícia Universidade Católica)
de Porto Alegre, a Universidade
de Caxias do Sul e a Escola Téc
nica Liberato Salzano, de Novo

Hornourqo. receberam, no iní
cio da semana. as bancadas
didáticas da empresa Weg. A
premiação é decorrente do
Concurso Nacional de Conser

vação de Energia Elétrica em

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais de 22.0/0 das inadimplências
são de aquisições de terceiros
---------------------------------

Oados sào resultados de pesquisa realizada com cerca de 25,6 mil
inadimplentes em todo o País

São Paulo - A onda cres

cente de inadimplência no

País tem um novo compo
nente: o empréstimo do
nome para terceiros. Pelo
menos é esse o resultado da

quinta pesquisa "Ouvindo o

consumidor", realizada pelo
Grupo Unido, com 25.685 ina

dimplentes em 18 capitais e

nas principais cidades brasilei
ras. De acordo com a pes
quisa, o principal motivo ale

gado pelos inadimplentes
para o atraso no pagamento
das prestações é a compra
para terceiros, representando
22,5% do total.

A pesquisa revela ainda

que, dos 21% verificados,
48% emprestaram o nome

porque o terceiro não podia
comprovar renda: 26%

porque o terceiro tinha res-

trlçöo de crédito. O segun
do maior motivo apontado
é o atraso no recebimento
do salário, seguido pela uti

lização do dinheiro para ou

tras finalidades - 12% para
doenças: 9% comprometi
mento de renda e 8%

redução de renda, mesmo
número para o desem

prego. A falta de tempo e o

esquecimento aparecem
com 4% do total da inadim

plência.
A alegação de ter usado

o dinheiro para outras fina
lidades - 13,5% - apresentou
acréscimo em relação à pes
quisa anterior, realizada em

julho do ano passado.
"Embora o brasileiro esteja
aprendendo a gastar dentro
do orçamento, ainda precisa
priorizar o pagamento de 01-

.
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gumas despesas, o que leva
ao atraso de outras. Essa'
tendência crescente pode
ser reflexo do elevado grau
de comprometimento da ren

da do consumidor", diz um

trecho do relatório do grupo.
Em relação à inadimplên

cia decorrente do desem

prego - cujo índice é um dos
maiores dos últimos anos - a

expectotlvo era de que hou
vesse crescimento, o que
acabou nöo acontecendo, A
pesqulso apontou redução
de 1,5%. Os 8% alegados pela
redução de renda é explica
do pelas constantes quedas
salariais de muitas categorias
e o aumento do preço dos

serviços. "Com a economia

desaquecida, os autõnomos
estão vendendo cada vez

menos, o que contribuiu no

aumento dos casos de ina

dimplentes" .

POR REGIÃO - As regiões
Sul e Nordeste puxaram o

índice de empréstimo do
nome poro terceiros para
cim.a, com 28%, seguido pelo
Centro-Oeste, com 22%, e
Sudeste com 19%, O desvio
do dinheiro para outras fina
lidades foi usado por 16% dos

inadimplentes do Sul. 14% do
Sudeste e Centro-Oeste, e
11 % do Nordeste.

COMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

1:1 O Núcleo dos Confeccionistas da Microrregião do Vale do Itapocu está promovendo viagem
à 47° Fenit (Feira Internacional da Indústria Têxtil - primavera/verão), que acontece de 23 a 26
deste mês, no Anhembi, em São Paulo,
A saída será às 21· horas do dia 23, em frente, ao prédio da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), com retorno previsto para às 19 horas do dia seguinte,
Maiores informações com Luiz Antônio Dalri - telefone 371-1044,

1:1 A Marisol investiu RS 2 milhões na coleção desenvolvida em cima dos personagens e ima
gens do filme "A espada mágica", São oito camisetas, seis conjuntos, duas blusas e um modelo
de calças para meninos e meninas entre dois e 12 anos,

O lançamento oficial acontece durante a 47° Fenit.

1:1 O escritor jaraguaense Jerônimo Loz (Viver para o sucesso) estará proferindo palestra ria

próxima terça-feira (9), às 19 horas, na Acijs.
..

Loz é gerente de Marketing da empresa Duas Rodas. Profissional de Recursos Humanos e pós-Igraduado em Sistema de Gestão da Qualidade.
I

1:1 Somente no primeiro semestre deste ano, a CEF (Caixa Econômica Federal) pagou mais de I
��milhõe��a�el�dOSeg���mpregO,totalizan��87�milhõ� �

.-

Enio Padilha Filho

Clientes sem qualidade
Tenho refletido muito sobre o comportamento

comercial de certos empresários industriais de Jaraguá
doSul.

-

Tenho ouvido muttos deles reclamando sobre o baixo
nível de qualidade dos prestadores de serviço, em várias
modalidades. As queixas mais freqüentes são pela não
execução do serviço conforme o prometido, uso de
materiais de má qualidade, funcionários sem a mínima
qualificação, ausência de segurança e garantias .. ,

Mas, espere um pouco. De onde vocês pensam que
vêm tantos fornecedores incompetentes? Do que eles
se alimentam? O que os mantêm vivos?

Por acaso, quando um fornecedor resolve investir um
pouco em qualidade na prestação de serviços,
adquirindo ferramentas e equipamentos adequados ou
treinando seus funcionários, isso faz, realmente, alguma
diferença para o mercado? Ele recebe algum estímulo
para continuar investindo no desenvolvimento profissional
da sua empresa? Ou, pelo contrário, começa,
imediatamente, a perder terreno para aqueles que não
se preocuparam com essas "bobagens" e continuam a

oferecer serviços com qualidade baixa Ei preços
compatíveis. I

Ora, meus amigos. Não podemos esquecer que
aquele prestador de serviços com qualidade também
tem seus problemas financeiros. Tem fornílio. filhos na

escola, contas poro.poçor, Uma das regras básicas que
se aprende em qualquer curso de Marketing é que
devemos "atender as necessidades e desejos do cliente".
Em outras palavras, dar ao cliente exatamente aquilo que
ele está pedindo. Se o cliente quer, realmente, qualidade,
ele procura por qualidade e recebe qualidade. Mas se

o que ele quer é preço, vai atrás de preço e' recebe
preço.

Muitos fornecedores de serviços com qualidade zero

são realmente incompetentes e ignorantes. Mas eu

conheço alguns que prestam serviços muito abaixo da
sua própria capacidade, apenas para se ajustar ao nível
de exigência do mercado.

A idéia que fazemos de um empresário industrlol é a de
uma pessoa bem informada, culta, que conhece o mundo,
faz cursos, lê livros, sabe das coisas. t difícil atribuir a essa

pessoa a suprema ingenuidade de esperar por qualidade
e preço baixos, juntos, na prestação de serviços, t difícil
aceitar que um empresário industrial não consiga perceber
que produzir serviços é muito diferente de produzir
mercádorias. Que, no Brasil, onde a maioria das atividades
de serviços não estão minimamente regulamentadas,
qualquer um pode se autodenominar pedreiro, encanador.
eletricista, jardineiro, pintor... Que qualquer um pode
colocar um alicate na cinta e uma escada em cima de um

Chevette e sair por aí dizendo que é um "Instalador
Eletrecista"porque sabe que nenhum dono de indústria vai
perguntar sequer se ele sabe ler e escrever.

Como esperar que esse "profissional" tenha o mesma

qualidade de urna empresa constituída, com profissionais
treinados, utilizando ferramentas e equipamentos
odequodos. pagando todos os impostos, atendendo as

normas de segurança ... Pelo mesmo preço 11
Tenho dito isto, insistentemente, porque não vejo,

realmente, outro caminho: os clientes industriais precisam
assumir a sua parte da responsabilidade pela baixa
qualidade na prestação de serviços. Não adianta
reclamar da qualidade do serviço oferecido e achar que
as coisas vão se resolver sem a participação dos clientes,

exigindo qualidade, cobrando desempenho e pagando
por isso, Ninguém vai ser tolo de investir em quoudcde
de fornecimento enquanto o mercado não der sinais de
um mínimo de qualidade no processo de contratação,

O mais provável que aconteça é um dos Princípios
Dilbert, expresso no livro de Scott Adams: "Não se

preocupe em melhorar o seu produto. Procure por
clientes mals burros"
�mwm·m���'«'�'$l�mw�w®.w.m..<â�m;r�M(�1�'mP.....u..�mtm�.mmummm.�w.mm���<m��=:m.._
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Governo inicia no próximo mês

implantação do horto florestalMagnoterapia é terapia que utiliza os

ímãs e seus campos magnéticos para
tratamento e a prevenção das

doenças, incluindo águas sob a ação
de campos magnéticos

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

Projeto terá área de aproximadamente 500 mil metros quadrados e vai

abrigar salas de aula com trilhas educativas

Arquivo/CP

Jaraguá do Sul - A melhor
notícia para celebrar a Se
mana do Meio Ambiente - de
1 a 7 de junho - é a instalação
do horto florestal já no início
do próximo mês. O terreno, de
cerca de 500 mil metros qua
drados, no Ribeirão Júlio - ao

lado da Ciluma =, já foi defini
do e está em fase final de ne

gociação. O projeto tem
como bbjetivo desenvolver a

educação ambiental e pro
mover a produção de espé
cies nativas. Serão investidos
RS 300 mii.

O secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, Werner
Schuster, informou que está
tentando obter recursos do
Ministério do Meio Ambiente

para a implantação do proje
to. Ele, no entanto, garantiu
que a administração iniciará a

instalação do horto florestal
com recursos próprios, caso
não receba verbas federais.
Inicialmente, será desenvolvido
canteiros para espécies nati
vas.

Na opinião do secretário
adjunto, Robin Henrique Pa
sold, a iniciativa é um grande
avanço do Município na

questão ambiental. Ele infor
mou que a idéia é construir
salas de aula com trilhas edu
cativas, onde serão ministra-

centro de referência na

questão ambiental na

região", declarou.
No local também será im

plantado canteiros para cul
tivo de ervas aromáticas e

cursos de jardinagem e de

manutenção de parques:
"Ainda não temos nenhum
parque municipal. Com a cri

ação do horto, o Município
vai assumir verdadeiramente
a responsabilidade pela cons

cientização e preservação
ambientai", afirmou, lembran
do que a Secretaria de Agri
cultura e.Meio Ambiente tem
a Divisão de Hortos e Jardins,
cuja função é dar ma

nutenção às praças, jardins e

parques públicos.

o USO de ímãs para tratamento de saúde é
muito antigo. Podemos observar pela história

que no século IX a.C. Homero fez menção ao

uso de ímãs, Aristóteles 383-322 a.C. também
referiu-se ao uso de ímãs para tratamento de
saúde.

1493-1541 Paraceiso difundiu largamente o

uso de ímãs para prevenção e tratamento de
saúde. Segundo ele, "aquilo que oonstitui um

magneto é uma força atrativa que está além
da compreensão, mas que não obstante, causa
atração do ferro e outras coisas, sendo esta força
especialmente útil para cura de doenças,
inflamações, úlceras, intestinos, útero e doenças
externas".
A história continua relatando até os dias de

hoje com inúmeras publicações de cientistas,
pesquisadores e médicos, sobre o assunto.
Bem recentemente (1997) o brasileiro Matheus

ce.souzo. em seu livro MagnetoTerapia, quando
trata da água magnetizada no capítulo V de
seu livro diz: "Os russos têm sido os pioneiros
quanto ao uso de água magnetizada no

combate de diversas doenças, especialmente
aquelas associadas com o sistema urinário, e
acham este tipo de água de "água rnllcqroso",
"Em muitas clínicas da União Soviética e da índia
a água curadora é livremente empregada para
dissolver pedras d<DS rins".
Neste ano, 1998, a Editora Best Seiler

escancarou o assuntro ao publicar o livro do
médico Ortomolecular, do Rio de Janeiro, dr.
Márcio Bomtempo. O autor do livro água e

magnoterapia faz indicações para o uso da

água magnetizada no tratamento de doenças
como: alergias, arteriosclerose, artrite, asma,
azia, cálculos renais, colesterol, diabetes,
envelhecimento precoce, enxaqueca,
hipertensão arterial, obesidade, reumatismo,
etc.,

Secrétár/o Werner Schuster

das palestras e cursos de edu

cação ambientai. "Os recur

sos e a infra-estrutura será da
secretaria, que deverá con

tratar um biólogo, um enge
nheiro agrônomo e outro flo
restal", explicou.

Pa_sold disse que na área
. já existe um horto, criado há
alguns anos e que, na gestão
do prefelto.Ivo Konell (PMDB),
fôra doada à Arsepum (Asso
ciação Recreativa dos Servi
dores Públicos Municipais).
Sobre os projetos que serão
desenvolvidos no horto, Pa
sold afirmou que a secretaria
tem muitos planos. "O ideal
seria transformar o local num

CTG, LEODATO RIBEIRO
SCHROEDER

3!! RODEIO CRIOULO
INTERESTADUAL

Bailes com:
Estância Serrana,

Fogo de Chão e Minuano

Área de camping
e estacionamento

Em Jaraguá do Sul, você pode encontrar rnols
informações sobre este importante tema, bem
como o Aparelho Magnético para Água e

Aparelho Magnético para os Seios na Sanatura a

casa especializada em terapias naturais - Praça
Ângelo Piazera, 37, ou pelo fone 372-0083.

aáoldlat conta .com unia equipe de
.

�àAzadoá e equipamentoá de última
LABORAT6RIO DE
ANALISES CLiNICAS

.

'r�iJ(!, quxiAar no dialjnóático
·�8itf.i:az.,Fone/Fax: (047) 371 - 7646
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Boale··

A MELHOR CERVEJA DO BRASIL

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

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

Posto Leodato
Ribeiro

Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

Rua Joinville - 1281 - Fone: 372-0359

Laboratório Santa
Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas,

hormônios e microbiologia

Cf)r. 9lmflchtJr 8unkes e

DrD• C)rfal1da 91elena Cferrazza

�a5ttr \!rranß'�fuú�1
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional
,: " LABORATÓRIO
d �'SANTA HELENA

Valter (Moise) e Valéria Mahnke rumar,

para a Alemanha. Lá participarão do e

lace de Oliver e Simone (Banda Die Mottn
e comemorarão os bem vividos 29 anos

Alberto e Bertha K. Maiochi comemoraram no matrimônio

último dia 30 de maio, 62 anos de vivência conju
gal. A festa foi em familia

ANIVERSÁRIOS

Cf)r. 9lc!Jr 9iídekf CJ<odrígues da öílDa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1

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

SMURF'S
o Srnurf's Lanches está de cara nova. O proprietário Hélio Zonta
contratou uma equipe de arquitetos para redecorar a melhor casa
de lanches da cidade, com direito a espaço totalmente fechado,
novos móveis e inclusive telão. Desnecessário dizer que o cardápio
continua delicioso. Vale conferir .

WIZARD
A Escola de Idiomas Wizard, dos professores Luiz Rogério e

Eliane Demarchi Póvoas, obteve a primeira colocação com melhor

trabalho apresentado em todo o Brasil, no Congresso Wizard,
realizado de 24 a 27 demaio, em Angra dos Reis (RJ). Pelo excelente
desempenho com o público teens (jovens) e kids (crianças),
receberam diploma de Honra ao Mérito.

Aniversariou dia I, Beti Fuzão, esposa do

empresário Altair Fuzão. Também dia I, Gervásio
e Alzira da Silva comemoraram 30 anos de feliz

matrimônio. Mário Freibcrger (Tóta), Lourival
Conti e Gilberto Guths trocaram de idade dia 2.

Aline landara Malinski assoprou velinhas dia 3

(quarta-feira). Juliana Pedri Sasse comemorou'
idade nova ontem (4). Amanhã (6), Marli Pollto
aniversaria. Dia 13, Sandy Lara Medeiros troca
de idade. E dia 14, FelipeWortmeyer Lourenço
Pinto aniversaria. Parabéns.

.
Ana

que.

Cristina
Pereira é
candidata

ao. "Garota ..
... Alb'erl;
Bauer;;>

...,....

acontet�
amanha.
(6), nq>
ßoaté

/ .•• <·Notr�
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BALNEÁRIOCAMBORJÚ
Será realizado amanhã (6) e domingo (7), em
Balneárro Camboriú, o Encontro Estadual de

Colunistas Sociais. A grande maioria dos

confrades, escribas da elegância catarinense,
estarão presentes. O prefeito Leonel Pavan será
o grande anfitrião, oferecendo hospedagem e

prestando homenagem a todos. Agradeço o

convite.
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Sandro Luís e Clóvis lançam oprimeiro CD em setembro
Edson JunkeslCP

A dupla jaraguaense Sandro

Luís e Clóvis, conhecida pelas
apresentações em festivais

regionais de música popular e

sertaneja, prepara-se para lançar
o primeiro CD em setembro e

dar um passo decisivo na

carreira. Parceiros namúsica há

dois anos, eles acreditam ter

chegado a hora de dar dimensão
maior ao trabalho. Sandro Luís

e Clóvis ainda não ·têm uma

estratégia definida para chegar
ao objetivo, mas não receiam
enfren tar as dificuldades

geralmente encontradas pelos
que buscam o sucesso.

A grande receptividade do

público jaraguaense pelamúsica
"Meu amor não tem tamanho",
gravada experimentalmente em

minidisco e bastante tocada nas

emissoras de rádio da cidade, é
um dos motivos do entusiasmo
da dupla. De autoria de Genésio
Amaro e arranjos do tecladista

Rogério Schmidt, a canção
esteve por várias semanas entre

as mais solicitadas pelos ouvintes
das emissoras locais. '.'Dá muita

.
motivação ouvir o público

pedindo a nossa gravação", diz
Sandro Luís.

Sandro Luís Kons, 30 anos,
mora no Bairro Jaraguá
Esquerdo e é funcionário do
setor de Normalização da Weg .

.

O companheiro de dupla; Clóvis
Moreira, 36 anos, morador no
Bairro Rio Cerro, trabalha no

ramo de confecções. Eles se

conheceram nas participações
em festivais de musica,

freqüentemente realizados nos

municípios da região.
Clóvis lembrou que há três

anos, a relação com o atual

companheiro de dupla era de

competição. Cada qual querendo
conquistar a melhor premiação
nessas participações. Depois
veio a parceria e, com isso,
melhores resultados. A düpla já
conquistou inúmeros troféus nas
participações em festivais em

Jaraguá do Sul, Blumenau,
Joinville, Rio Negrinho,
Canoinhas e outras cidades da

região.
Uma dessas participações

bem-sucedidas e que
permanecem na lembrança da

Otimismo: dupla acredita que é hora de impulsionar a carreira

dupla, foi a participação num.

festival realizado no ano

passado, em Joinville, quando
Sandro Luís e Clóvis-ficaram
em 10 lugar, desbancandopelo
menos outras 20 duplas,
algumas com vários discos

gravados.
Enquanto busca o objetivo

almejado, a dupla mantém uma

rotina de shows e participações
em bailes em diversos

municípios do Estado. Entre as

apresentações previstas para

julho, consta a realização de um

show no Parque Municipal de
Eventos, em Jaraguá do Sul,
durante a 3a Multifeira.

Otimista,Clóvis diz que a dupla
está mostrando que "santo de
casa faz milagre".

1

Requinte o.seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466.
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2 - CORREIODOPOVO

Confira aHistória'

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bario de ltapocu

HÁ 8 ANOS
- Em 1990, a coluna "Confira a História", relata fatos de 1960: Murillo
Barreto de Azevedo era eleito presidente da Câmara, mas renunciava,
alegando incompatibilidade com o prefeito e não desejava prejudicar os
interesses superiores doMunicípio. Nova eleição elege Victório Lazzaris,
e a surpresa vai às raias da loucura entre o PSD e a UDN. Alegava-se
coisa maquinada por Oswaldo Heusi, gerente do Inca, que acabou

vencendo no segundo turno. O pessedista Erich Baptista estava de
"noivado" com alguns vereadores da UQN. Quando a coisa ficou séria

os udenistas corriam para um acordo entre os dois diretórios. Mas o dom

Juan, vendo a coisa gorar, acabou aceitando com uma condição: o dr.

Murillo, líder da bancada, e o economista Eugênio Victor Schmöckel,
vice-presidente no exercício do diretório udenista, teriam que presenciar
tudo, completamente mudos. Não poderiam dar palpites. O impossível
também queria acontecer aqui... A história mostra que tais fatos ainda

hoje se repetem.
HÁ 6 ANOS

- Em 1992, oCORREIO DO POVO comparecia com os cadernos da Ronda
dos Bairros, desta vez focalizando as vilas Lenzi e Nova Brasília, que
tinha naWeg I a força propulsora, margeando inteiramente os limites do

Jaraguá do Sul-Centro, sem ser propriamente suburbano, era um bairro
com bastante vida própria, com bom comércio, variado e farto, indústrias
com atividades e produções bastante diversificadas; prestadoras de serviço
de inúmeros setores. Destacava-se a "Albano Kanzler" a grande escola
da Vila Lenzi, que se desenvolvia constantemente pelo aumento

populacional e de novos moradores, para fazer parte dos dois bairros.A
Rondados Bairros acentuava a importância do Centro de Treinamento.
Em seus 23 anos de existência, o Centroweg já formara 1,6 mil

profissionais, sendo que 75% deles estavam atualmente na Weg.
HÁ 4 ANOS

- Em 1994, como parte das comemorações da passagem do 75° ano de
existência do CORREIO DO POVO, realizava-se em 27-5-94, na Boate
Marrakech o concurso Garota CORREIO DO POVO, a partir das 23 horas,
com 12 lindas mulheres já inscritas, que recaía na candidata Luciana
Schwalbe (17), estudante e modelo, premiada com uma viagem para o

Rio de Janeiro com acompanhante. AlairGilmara Francener (18), modelo,
era a 18 princesa, ganhando jóias, e Giseie Francener ficou como segunda
princesa, também recebendo vários prêmios. A mesa julgadora era

.

compostaporDarIon Anacleto, criador da primeira revista em quadrinhos
em Santa Catarina, Denis W. Hohl, empresário e colunista do CORREIO
DO POVO, Aliane Karsten, modelo e empresária, Carmem Kienen, sócia
gerente da Dico Empreendimentos Imobiliários, Elisabet Pradi, Miss
Jaraguá/94, Cláudia Cardoso Molina, Roque Poffo Jr., Tânia Rozza e

Marisa Scherer.
HÁ 2 ANOS

- Em 1996, em 17 de maio, realizava-se o REENCONTRO DE

FORMANDOS DA FERJ, os formandos da Faculdade de Estudos
Sociais e Moral e Cívica, que tinham no padre Elemar Scheid o nome da
turma, licenciamento curta e plena, a primeira a se formar do Centro de
Estudos Superiores, com missa no Salão Nobre e jantar nas dependências
da AssociaçãoAtléticaBreithaupt. O patrono era o senhorVictor Bauer.
Foram convidados os professores Balduino Raulino, Carla Schreiner,
Eneida Raquel S. Thiago, Eugênio Victor Schmöckel, Iraci Schmidlin,
José Alberto Barbosa, João Bertoldo Petry,GilioGiacomozzi, LígiaMaria
Emmendoerfer, Nilo Sérgio Quintino dos Santos, Otto Francisco de Souza,
pe. Elemar Scheid, Pedrinho Pecinnini, Vítor Bazzanela eMurillo Barreto
de Azevedo. Immemoriam, os professores: padreOrlandoMariaMurphy,
Wilson Zimmermann, João Joaquim Fronza e padre Pedro Canisio Rauber.
Recorda-se que coube ao 'prefeito Eugênio Strebe dar cunho oficial,
sancionando a lei, criando a Ferj.

.....

REMINISCENCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (115) - APONTAMENTOS
"Foi 'O Estado', de Florianópolis, Cidade .. ,

portuguesa. Muito lamentável, para Blumenau,
Joinville e Jaraguä do Sul. De Vossa Senhoria, mui
atenciosamente, frei Elzeário Schmitt ofm. EM
TEMPO - Enviou-lhe, em separata, um exemplar
da minha monografia 'A Primeira Comunidade

Alemã em Santa Catarina', na edição lançada pelo
governo do Estado, em São Pedro de Alcântara, a
3 de março de 1979 - data do sesquicentenário da

imigração alemã em nosso Estado".

O ilustre religioso da Ordem dos Frades

Menores, pesquisador e escritor e membro

efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de

Santa Catarina, muito concorreu e concorre com

sua nobre missão de perpetuar a verdade

histórica, ele que é descendente de imigrantes
alemães que, em priscas eras, chegaram ao

Desterro e de lá para o lado Continental, em São

José, nas áreas pertencentes ao vizinho

Município da Capital, consoante opúsculos de
Marcos Konder, em 'Lauro Müller - Ensaio

Bibliográfico', 1957, e Eugênio VictorSchmöckel,
em 'ARTUR MÜLLER no centenário de seu

Nascimento', de 1995, fundaram São Pedro de

Alcântara, e que só conseguiu recentemente,

após 167 anos, a sua emancipação político
administrativa,

Ainda no ano de 1979, a preocupação por
melhores estradas era uma constante. Entidades
classistas reuniam-se constantemente e

demonstra vam aos representantes na

Assembléia Legislativa do Estado, o seu

inconformismo com os meios de comunicação
terrestre, que prejudicava' a circulaçãc .dos
produtos produzidos, encarecendo o custo das

mercadorias e atrasando as entregas, quando
não inibia o desenvolvimento do turismo - a

indústria sem chaminé,
Assim é que o deputado Álvaro Correia

comparecia à tribuna da Assembléia Legislativa,
ratificando inúmeros pedidos já formulados ao

governo estadual, com o objetivo de 'sensibilizar
as áreas competentes pata asfaltar ou pelo menos

melhorar o trecho rodoviário que liga Jaraguá do
Sul a Pomerode, para que fique melhor interligado
o Vale do Itapocu ao Vale do Itajaí'.

Disse o parlamentar que 'temos apelado tantas

vezes "para que seja melhorado e retificado o

trecho da Serra de Jaraguä do Sul, o qual tem
sido o empecilho ao normal tráfego do trânsito

pesado entre os dois vales, com a agravante de
ser palco de lamentáveis e constantes acidentes,
muitos deles fatais',

Em outros trechos de seu pronunciamento,
outra voz que se levanta em defesa dos interesses
desta região: 'Vê-se, assim, que, entra governo e

sai governo e não se toma uma providência
efetiva com respeito àquela ligação rodoviária de
tanta importância, apesar de tantos apelos já
feitos, . não só por Pomerode, como pelas
lideranças de Jaraguá do Sul', 'Em abril de 1974, a

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

S'ul endereçou ao ex-governador Colombo

Machado Salles ofício apelando em favor daquela
ligação onde dizia: 'O escoamento. da produção
industrial e agropecuária - esta também relevante
em volume e valor - vem sofrendo crescentes

entraves, em face da falta de rodovias adequadas
ao grande volume de mercadorias a transportar e

ao intenso tráfego de veículos daí originando,
razão porque a Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul reivindica, desde longa data, a

construção da SC-80, ligando o Município à BR-

101 (atualmente já concluída - SC-301) e uma nova

estrada para Pomerode e a BR-470, em Blumenau,
ambas rodovias com nítido caráter de integração'.

Além do exposto, esta última rodovia

constituir-se-á em importante via de comunicação
para o incremento do turismo, pois virá facilitar a

movimentação de turistas procedentes de São

Bento do Sul",

Fritz von Iaraguâ 6/98

Foto de 8-2-96, mostra a bonita lagoa arttftctal dos Piazera; um recanto que enfeita a Barra do

Rio Cerro e lembra o 2° intendente do 2° Distrito de Joinville, Henrique Piazera, de 1911 a 1920.

Neste capítulo lembra 1979, quando se comemorou os 150 anos da imigração alemã em Sc. Frei
Elzeârio Schmitt, irmão de Arnoldo, passou uma reprimenda ein Ioinville, Blumenau e Jaraguá
do Sul, porque coube a uma cidade... portuguesa, Florianôpolis e "0 Estado" tomar a iniciativa

Como prova do puxão de orelha (que ardeu de verdadel) mandou em separata, um exemplar de
sua monografia, editada pelo governo do Estado, "A Primeira Comunidade Alemã em Santa

Catarina", lançada em 3-3-1979, em parte refeita em 1995 com o discurso no IHGSC, em "Arthur
Müller no centenário de seu Nascimento", assistida pelos deputados Ivo Konell e Geraldo

Werninghaus, na palavra âe E. V.S.
1

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

Fone: (047)372-1846

DIlas Rodas
Industrial
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s pessoas,

normalmente,
costumam fazer

-

comparaçoes:
s "naquele tempo era tudo

melhor", ou "ah, não! hoje é

melhor", quando falam do

passado e do presente. Quem
"

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

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

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

publicando. Outros já dirão

que é nada disso, que
naqueles tempos não havia

conforto, tudo era sacrifício...
E a discussão não termina.

Verdade é que a Iaraguâ de

ontem não é e não poderia ser

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

não desprezar a herança que o

passado.nos legou.

CORREIODO POVO - 3

por Egon Iagnow

•.
cozinhas

lIerlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim • SC
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FESTA DO EspíRITO SANTO

A tradicionalfesta do Baependi
A tradicional festa do Espírito

Santo do Clube Atlético Baependi,
sucessor do Schuetzenverein

"JARAGUÁ", fundado em 6de março
de 1906, continua a honrar as tradições
de seus antepassados.

Com algumas alterações na forma
de buscar as majestades do tiro e do

bolão, em virtude do próprio
desenvolvimento da cidade e

modificações dos locais onde

ocorriam, combinados com a

modernidade dos beirando o

transcurso de ·um novo século e

milênio, a alta direção do clube
resolveu alterar o curso da marcha

triunfal das majestades e do seu

séquito, os componentes da marcha

dos vários clubes afiliados, reuniram
se nos fundos da Praça Ângelo
Piazera, seguindo o trecho Reinaldo
Rau - Coronel Procópio Gomes de

Oliveira - Ponte Walter Breithaupt -

Bernardo Dornbusch - Augusto
Mielke, sendo ruidosamente recebidos
no conjunto social-esportivo, onde
após os aperitivos, realizou-se o jantar,
a proclamação dos grupos vitoriosos,

seguido de animado baile. 'A foto
mostra o instante,. na Praça Ângelo
Piazera, quando, com honras e

bandeiras, suas majestades eram

introduzidas à coluna formada, sob
intensos aplausos.

ESTUDOS DE LITERATURA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE SC

Justa indignação
SINEP/SC, n° 62, página 4, traz a

seguinte nota: "Com justificativa
indignação, escritores, editores,
historiadores e jornalistas reagiram
contra a atitude de um grupo de

professores da UFSC de retirar os

estudos de literatura, história e

geografia catarinenses dos cur

rículos dos cursos da universidade.
O primeiro, entre os intelectuais,

a se insurgir publicamente,
denunciando a esdrúxulamanobra,
foi o escritor Itapoan Soares, vice
presidente do Conselho Estadual

de Cultura.
Entre os jornalistas, Raul

Sartori, que mantém uma bem

informada coluna no Jornal 'A

Notícia', foi um dosmais veementes
defensores da reversão da infeliz
decisão".

Estimado(a) industrial e comerciante
A IgrejaCatólica de Jaraguá do Sul, dando continuidade às reflexões daCampanha da Fraternidade
deste ano: "Fraternidade e Educação", tem a honra de convidar aos senhores(as) industriais e

comerciantes para uma celebração Eucarística na qual queremos celebrar a vida de todos que
trabalham na frente das indústrias e comércio de nossa cidade.
Dia: 7 de junho
Horário: 19 horas
Local: Matriz São Sebastião (Jaraguá do Sul)
Traga junto um produto da sua indústria ou do seu comércio para a bênção.
Venha participar conosco deste momento, pois Cristo te espera.

Antecipadamente, agradeço a sua presença.
Pe. João Sebastião Boeing - scj

Filhos e sobrinhos
Deodoro, conforme se sabe, morreu sem descendência. Muito ligado, porém, à fanu1ia, tratava

como seus os filhos dos seus irmãos, os quais interferiam na sua vida com certa liberdade, ajudando
o em muitas cousas mas, também, como era natural, causando-lhe aborrecimentos. E sempre que
um destes lhe vinha, era fatal a sua frase:

- Qual! Quando Deus não nos dá filhos, o Diabo nos dá sobrinhos!...

Ernesto Sena - "Deodoro", página 159

Sexta-feira, 5 dejunho de 1998

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

Estiveram na Ferj (Fundação EducacionalRegional Jaraguaense), no dia27
deabril, em visita, os senhoresRolfFerâinandSchmalbrack (advogado): Florian
AlbertScherf(funcionário da administração da cidade deAscbaffenburg), Oliver
Barta (advogado), Kay Otte (trabalha na área de Marketing) e Gregor Larbig
(assistente da cadeira de Fazenda Pública na Universidade de Jena).
Os cinco profissionais oriundos da Alemanha, viajaram através do intercâmbio
doRotary Club Internacional, cujafinalidade da visitafoimostraras realidades
profissionais e cu/Jurais âos mais diversos paísespor eles visitados

NAPRAIACOMOCLIENTE

Quando uma empresa cria um evento ou acontecimento surge uma sensação
de curiosidade, diminuindo o caminho para a venda do produto ou serviços.

Atualmente é necessário algo mais, um evento dito ou outras formas de

propaganda convencional que é indispensável.
A Supra Alimentos, que vende arroz, feijão, pasta para massa no litoral de

Santa Catarina, Paraná eRio Grande do Sul, presta serviços aos locais de venda
como exposição, executa ações de abordagens aos clientes. A estratégia de ir à
praia segue amáxima de "ir onde o consumidor está". Encontrá-lo num ambiente

de descontração, relaxamento e despojado de responsabilidades previamente
estabelecidas. Nos locais de venda há sorteios como kits de produtos, camisetas,
bonés, imãs de geladeira e sacolas. Para os restaurantes que possuem os produtos
Supra na hora da visita de um vendedor existe também um prêmio além da

colocação de uma faixa avisando aos clientes do uso dos produtos Supra.
Há algumas formas de poder

i ncuti r a

.

marca no mercado ;::.�== !!!!!!!!!!!!!!!!!!!==:..:
competitivo, e a Supra está tentando
fazer o seu papel, podendo-se destacar
que quem não é visto, não é lembrado.

POSTO MIME 5

M"r�
mime B 371 99641

..

Fonte: "Revista Expressão", n" 84 de
·1998.

.

Elaborado por: Douglas Graciano

Barth, Luis Marinho Floriano e Lauro

Marquardt, alunos da 98 fase de

Administração.
'Coordenação: Professora Cláudia

ReginaAlthoff.

* Lavação * Troca de Óle€>
* Loja de Conveniência

RLa Presidente Epitoolo Pessoa. 1155
(próx. ao Km/bach) JarCJgJó do Sul - SC

,�a�ttr �ran�glOUm
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técn.ica
Autorizada

• Esab • Bambozzi
'. Cebora (sumig)}
• WhiteMartins • Lyncon

RUA ERWINOMENEGO-rn. 10
FONE/FAX: (047) 372-3802

Automaçãoe
Manutenção
IndustriaI
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Reik
-

I
Uma expressão sutil de
cura através das mãos,
o Reiki revitaliza e

harmoniza corpo,
mente e emoções, de

forma a aliviar

angústias, prevenir
enfermidades e

auxiliar na cura de

doenças.
o Inti - Liceu da Vida possui terapeutas formadas em Reiki,
pelo método Reiki-Usui, da linha Osho. Os terapeutas

atendem diariamente, das 9 às 20 horas. Interessados, ligar
para 371-1141 e marcar horário.

®
1l1ti

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

18h30 às 20 horas
4a-feira _ 19 horas às 20h30
5a-fejra _ 8h30 às 9h30

19h30 às 21 horas

Aulas de
-YOGA ia AULA

DEMONSTRATIVA

com relaxamento e

meditação

Noemy Ireny �

terapeuta holística
Faz consultas cdmpletas de tarô (baralho dos

anjos, cartas ciganas, tarô de marselha, tarô do

amor) _ voltado ao au toconhecirnento e

numerologia (com números para harmonização
de nome, endereço, caminho, previsões do ano

/

pessoal, características pessoais; aspectos
familiares, vocação profissional, etc.). Aplica
também o shiatsu, uma sessão de acupuntura
sem agulhas, onde a terapeuta pressiona com

os dedos os pontos vitais; recomendado para
estresse, te-nsão, dores musculares, fadiga,
depressão, angústia. Nesta sessão de shiatsu

(que é uma massagem oriental), inclui também
uma sessão de Reiki III (energização pessoal
'através da imposição de mãos - é uma

revitalização do corpo energético), aumentando
a efic�cia da massagem, que dura, em média,
de Ih30 a 2 horas.

Noemy Ireny vai estar atendendo em

Jaraguá do Sul nos dias 18, 19 e 20 de junho
(quinta, sexta e sábado), durante o dia todo.
Pessoas interessadas ligar para 372-1141

e reservar horário.

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

'GRAF/PEL

Título: Saúde. Autor: Dr. Carlos Alberto Pastore.

Livros quemerecem ser lidos:
Título: Bhaganad Gita - A canção do DivinoMestre. Autor: Rogério Duarte

"A Índia talvez nunca perca sua capacidade de espantar os ocidentais.
Recebemos dela, por exemplo, a filologia, a álgebra, a trigonometria, os

algarismos decimais, o jogo de xadrez, a cana, a manga, o gado. Composto de
contribuições a diferentes campos do saber humano, a lista é extensa e inclui o

mahabharata, poema épico. Inclui CD com músicas inéditas".

LIVRARIA E PAPELARIA

"As melhores dicas de saúde, agora em livro. Dicas; esclarecimentos,
curiosidades, insônia, causas e sintomas, a bronquite e o vilão da história,

próstata: cuidados necessários".

Rua Quintino Bocaiúva, 42'· Centro
Jaraguá do Sul - sc

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

Terapias e Produtos Naturais

* Ervas Medicinais
* Complemento Alimentar
* Iridologia
* Aparelho Magnético pl Água
Fone 372 - 008�
-

Praça Ângelo Pizera,37-
Jaraguá do Sul - SC

Venha descobrir as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carlão, João, Sady, Veco e Thedy, da Banda Nenhum de
Nós, se apresentam hoje (5), na Boate Notre Dame

,

NENHUM DE NOS
<ir Eles fizeram as contas e caíram

para trás. Em 10 anos de carreira,
nunca a trupe do Nenhum de Nós
tinha contabilizado tanta gente em
seus shows como em 1997 _ mais
de 180 mil pessoas em 64

apresentações da Mundo Diablo
Tour. A qualidade musical e o

carinho da banda para com os fãs
de todo o Brasil justificam
tamanho prestígio. Quem não se

lembra de Camila Camila, O
Ast ronauta de Mármore, Eu

Caminhava, Ao Meu Redor, \.im
Deixar que Você se Vá, e tantos
outros sucessos? Para relembrar e

cantar essas inesquecíveis
canções, basta dar uma chegadinha
na Boate Notre Dame, nesta sexta
feira (5). para conferir o show
desta excelente banda gaúcha.

TEATRO
<ir Duas peças teatrais estarão

sendo apresentadas neste final de

semana, na Scar, em Jaraguá do
Sul. O Grupo Elementos em

Cena, de Blumenau, apresentará
Arlequinada num só ato, uma obra
destinada ao público infanto

juvenil que reúne canções, danças
e malabarismos, enfatizando o

resgate da fantasia nas crianças. A
direção é de Roberto Murphy e o

elenco é formado por James Beck,
Regina Simas e Denise de
Almeida. A exibição será no

sábado (6), às 16 horas, e no

domingo (7), às 10 e 16 horas.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS· FITAS

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

Ingresso: R$ 6,00 (com bônus, R$
4,00). Já o Grupo' Adulto de
Teatro da Scar, sobe o tablado

hoje (5), amanhã (6) e domingo
(7), às 2Oh30, para apresentar a
divertida comédia Triângulo
Escaleno, de Silveira Sampaio,
com direção de Gilmar A. Moretti.
Nesta peça, o talento artístico é

notório em cada gesto dos atores

Leone Silva, Mery Petty e Rubens

Franco. Pra conferir!

FÁBRICA"
<:ir d'Planeta Bali promove neste

sábado (6) uma grande festa, no
terceiro aniversário da Fábrica II
. Rua Piauí, esquina com a Rua

São Paulo-, em Joiville. Showcom
as bandas Invasão Básica e

Koskark, apresentação de bandas
de garagem e do Grupo Andança

e futebol feminino garantem o

sucesso da noitada. Os ingressos
já estãodisponíveis na Loja Levi's;
no Shopping Mueller, a R$ 7,00.

GAROTA DIVINA
PROVIDÊNCIA

.

<ir Na véspera de feriado de Cor
pus Christi, dia 10, quarta-feira,
será a vez do Divina Providência

eleger a garota que irá representar
o colégio no concurso Rainha dos
Estudantes, em julho. O desfile das

10 candidatas será na Boate Notre

Dame. Em tempo: amanhã (6), a
partir das 18 horas, o Divina

promove a sua tradicional Festa

Junina.

HOMAGO
CF O já famoso Festival da

Música Sertaneja do Colégio
Holando Marcelino Gonçalves, da
Ilha da Figueira, chega à sua 14"

edição neste sábado (6), a partir
das 20 horas. Paralelo ao evento,

acontece a não menos conhecida

Festa Junina do Homag o,
caracterizada pelo grande
envolvimento comunitário;

URUBLUES
CF A banda jaraguaense
Urublues sobe ao palco da Praça
Ângelo Piazera, neste domingo
(7), a partir das 19 horas, para
mostrar que santo de casa faz

milagres sim, senhor. Aí tem

talento, prestigie!

Foto: ARS

./

/.1

:3!:;.-
4 Z� __.v

Grupo teatral Elementos em Cena, de Blumenau, exibe
sábado (6) e domingo (7), na Scar, a peça "Arlequinada n

só ato"

DADA A LARGADA
PARA A FESTA
NACIONAL DO

PINHÃO
CF Começa hoje (5), em Lages,
no Planalto Serrano, a lO" Festa

Nacional do Pinhão. A Comissão

Organizadora estima receber até

14 de junho, último dia da festa,
um público superior a 300.000

pessoas e que cerca de R$ 5

milhões de reais serão

movimentados durante o período
de realização deste importante
evento catarinense. Entre os pontos
altos da programação, está a

realização da 6Q Sapecada da

Canção Nativa (hoje, amanhã e

domingo), que reúne músicos e

compositores' em nível de

Mercosul. Outra atração de

destaque são os grandes shows

musicais: Banda Eva (dia 5), Jota
Quest e Claudinho & Buchecha

(6), Renato Teixeira (7), Alceu

Valença (10), Só Pra Contrariar
(l l ), Daniel (12), Paralamas do

Sucesso (13) e Eliana (14).

CARLOS GOMES
CF Programação do Teatro Carlos
Gomes, de Blumenau: sábado (6)
e domingo (7), às 21 horas,
apresentação da divertida peçaAs
Noviças Rebeldes. Comédia rnu
sicaJ daCia. Baiana de Patifaria,
com texto de Don Goggin e direção

Atores Leone Silva, Mery Petty e Rubens Franco, ) de Wolf Maia, que assumiu

integrantes do Grupo Adulto de Teatro da Scar, apresentam recentemente o comando do

neste final de semana a peça Triângulo Escaleno programa Você Decide, da Globo.

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

Na segunda-feira (8), a partir
20h30, o palco será

Mozarteum de Salzburg, u

das mais tradicionais orques
sinfônicas da Europa, ao lado

Filarmônica de Viena. É conh
em todo o mundo por seu vari

repertório e pela qualida
excepcional de seus músicos,

vinda ao Brasil faz parte de u

turnê pela América do Sul
levará a orquestra a se aprese
no Rio de Janeiro, em São Pa

Porto Alegre, Buenos Aire

Blumenau. Ingressos: R$ 15

(balcão) e R$ 25,00 (platéia).

FÓRMULA TRUCk
CF Os velozes "cavalinhos

corrida" estarão alinhados n

domingo (7), a partir das lOh
no Autódromo Internacional

Curitiba, para mais uma etapa
Fórmula Truck. Caminhõ

mais de 180 Km/h, lado a I

num emocionante show de téc

e coragem. Os ingres
antecipados podem ser adquiri
naJK Pneus, em Joinville, aov
de R$ 10,00.

ENCONTRO DOS
COLUNISTAS

CF Prefeito LeonelA. Pav

de Balneário Cambori
realiza neste final de sem

o Encontro Estadual d '

Colunistas Sociais. Visita
.

Campus da Fatuhvi/UnivaIi �
ao Cristo Luz, jantar no Sal

Filmagens & Fotogra�oS

Fone: 372-3831
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Se você sempre quis um

esportivo, mas achava-os caros
demais, este é o seu carro.

Lançado há quatro anos na

Europa, a GM está trazendo

agora, o Tigra, que é produzido
sobre a plataforma do Corsa na

Espanha. Medindo apenas 3,92
metros, o carro chama a atenção
pelo seu pequeno tamanho

(apenas um poucomaior que o

Ka), e pelo desenho arrojado.
Grande área envidraçada, frente
mergulhante com faróis e pára
choques agressivos, linhas
limpas e arredondadas, com
uma saliência na traseira, que

u imita um aerofólio, fazem do

Tigra um legítimo pequeno
"puro-sangue". O consumo

também é outro diferencial em

relação aos demais esportivos,
podendo ser comparado ao de
um carro commotor 1.0.

Quando se trata de
U desempenho, o Tigra 1.6 l6V
mostra o porque do felino norne. J
Ele arranca dos O aos 100 km/h
em apenas 10sS, e chega a

máxirnade 192,7 km/h.A ótima
estabilidade é mantida pela
suspensão mais dura que a

convencional, que faz com que o
carro "cole" tanto nas retas,
quanto nas curvas,mas,mesmo

assim, ele não é tão rebaixado, a
ponto de arrastar o fundo em

todo obstáculo que encontrar,
i Como por exemplo, as nossas

ti "pequenas" lombadas.

Esportivo bonitinho e baratinho

o GM Tigra
1.6 16V pode
não ser o

melhor nem o

mais cobiçado
dos
esportivos,
mas com

certeza é um

dos mais
acessíveis

O interior do Tigra, não reflete
tanto a esportividade sugerida
pelo designexterno.O painel é o
mesmo do Corsa, o que difere,
apenas é o volante de três raios
e a alavanca de câmbio mais
curta e em couro.Os bancos têm
revestimento exclusivo, mais
ousado, com bancos mais

anatômicos, que agarram

confortavelmente duas crianças. g

Mas, quem se importa com isso, ;;
.

já que esse é um carro esportivo? m

O pacote de acessórios é grande :�
e chamativo, incluindo corno ii;

itens de série: ar condicionado, :
air bag para motorista, vidros !li

elétricos, rádio toca-fitas entre m

«::<

outros. Corno opcionais existem H

o freio ABS e o air bag para :
.

passageiro. H

Alguns defeitos também' :
existem, cornopor exemplo, H

a dificuldade em;
manobrar. Isso devido aos 11

NOVIDADES
Um dilema na Mercedes

,

o Mercedes-Benz Classe A, aquele que capotou durante testes

na Europa no ano passado e teve seusmodelos recolhidos das
concessionárias, sofreu várias mudanças, tendo a suspensão

rebaixada. Até foi adotado o sistema ESP (que tem corno função
aumentar a estabilidade nas curvas). Perfeito, ficou ótimo,mas
para a Europa. Nà Brasil, onde as estradas são, digamos, um
"pouco" acidentadas, o ajuste no Classe A não dá certo. Agora,
os engenheiros daMercedes estão erri um labirinto, pois tem de
deixar o carro mais alto do solo sem que isso comprometa a

estabilidade. E isto até outubro, quando deve ser iniciada a

produção do carrinho por aqui. Que dilema!

melhor o corpo, corno sugere um
carro esportivo. No banco

traseiro, apesar de ser mais

espaçoso que em alguns outros
esportivos, só viajam

,m

pequenos retrovisores, com �/,

espelhos convexos e ao !li

�
desenho do carro, em que !li

não se consegue ver o início m

'.\I

e o final do carro, mesmo !li

tendo urna grande área m

11

envidraçada. A frenagem @

também não chega a ser seu W

!li

forte, ficando,mesmo com w

freios ABS, atrás de um &

m

popular corno o Ka. %

Ainda assim, ele vale a &
I

%

pena, pois conta com m

estilo ousado, ótimo pacote de
@

acessórios e o melhor:' um

preço ótimo para um:
importado esportivo, R$ 26 @

% Mercedes Classe Amil.

PNEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ESCAPAMENTO

fone 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco - ·Centro.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. [Po@{fd!b'i'@
371-9822 - 973-5158

Escort
Uno
Chevette
Monza completo
Opala 6 cilindros
Chevette
Parati
Belina
Verona LX
Goll.6
PrêmioCSL
veronaGLX

Apollo GL
VersailIes
Versales 4 portas
Goi CL

Pampa 1.8

Omega CD 3.0 completo
Omega GLS completo
Escort GL cl trio elétrico

voyage
Suprema GLS completa
Peugeot 306 XSi completo
Logus GL 1.8

Tempra 16v completo
Escort GLi completo
Uno ELX 4p.
Quantum GLi completa
Blaser completa BL
Goi CL

Tipo completo 16v 2.0

Tipo completo
Uno Mille EP 4 portas
M O TOS
Titan Ok - o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Saara omelhorpreço
Titan
Titan
CB 450 Tr

azul 84
branco 85
vermelho 86
dourado 86
azul 88

prata 88
azul 89

prata 89

prta 90
branco 91
bordô 91

prata 91
bordô 92
azul 92

.

prata 92
branco 92

preta 92
bordô 93
bordô 93
azul 93
cinza 93
cinza 94
branco 94

champagne 94
cinza 94
vermelho 94
azul 94
bordô- 95
verde 96
branco 95
bordô 95
bordô 95.
azul 96

verde 96
vermelha 96
cinza 97
azul 95

(\Zu I 87

Rua Jc>i ..._ill� ...� 3573
Fc> ...� (047) 37"-9822

JA.RA.GUA DO SUL - SC

FIAT

Vendo Tempra Ouro 16V,
completo, 2º dono, por R$
13 mil. Tratar fone 372-
3399 ou 371-3633 cl
Evandro.

Vendo Uno Mille 91, prata
met., gas., em ótimo estado,
por R$ 6 mil. Tratar fone 973-
3524.

Vendo Uno 85, em bom
estado, por R$ 3.100,.
Tratar fone 392-4401,
ramal 27 cl lIoide.

Vendo Prêmio CSL 91,
bordô, cl vidros e travas

elétricas, check control.
Tratar fone 371-9822.

FORD

VendoVerona GLX 91, 1.8

gas., por R$ 7.200,. Tratar
fone 973-3901.

Vendo Mondeo 96, por R$ 5
mil de entrada + assumir

leasing 24x R$ 830,. Tratar
fone 371-4887.

Vendo Verona LX 92, por R$
7.500,. Tratar fone 371-
9710.

Vendo Escort Hobby 94, por
R$ 7.200,. Tratar fone 371-
9710.

Vendo Pampa 90, 1.8 gas.,
por R$ 7 mil. Tratar 973-

5937.

Vendo Verona 90, cl trio
elétrico, álcool, por R$ 6 mil.
Tratar na rua Goiás, 383, Vila
Lenzi.

Vendo Del Rey GL 88/89,
azul, álcool. Tratar fone 371-
9421.

Vendo Escort 1.6 85, álcool,
por R$ 2.800,. Tratar fone
975-0782 cl Gilmar.

Vendo Belina II 82, por R$ 3
mil. Tratar fone 373-0560.

Vendo caminhão F�4000 87,
por R$ 12 mil. Tratar fone
371-2642.

Vendo Corcel 76, por R$
600,. Tratar fone 392-3055,
ramal24.

CHEVROLET

Vendo Monza 83/84, 4 p.,
por R$ 3.500,. Tratar fone
373-0560.

Vendo Vectra GLS 94/95,
por R$ 17 mil. Tratar fone
372-1708.

'V GLASS-SHOP

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

.. Calafetação/polimentos
I·. "'IH'( i.d".1( 1.1 l' 111 p.1I .1-111 I ........ ( (.1;1(" ..... ( ('111 !!.II';j 111 i.1 dv \ ('d.1t" .10.

Rua: Joinville, 2.222 à lOOmts. do Uder Club

Fone: (047) 975-2980

cl ar, 4 p., capô elét., exc.

estado, por R$ 4.500, ou

troco por moto até 2.500,.
Tratar fone 975-2899.

Vendo Chevy 89, por R$
.

4.500,. Tratar fone973-
3724.

Vende-se Monza 84 e Parati
84. Troco ambos por carro de
maior valor. Tratar fone 371-
0497.

Vendo Monza 2.087, verde
musgo, cl 82 mil km, 2º

dono, todo equipado: cd,
módulo de potência, por R$
5.500, + 15x R$ 125,. Aceito
carro menor valor. Tratar na
rua Lorivl Zocatelli, 220, V.

Lenzi, próx. CoI. Giardini
Lenzi, cl Mauro Coelho.

Vendo Kadett GS 2.0, cl ar,
dir. hid., vidros elét., aros esp.,
suspensão a ar, por R$
8.700,. Tratar fone 975-
0609 cl Jorge ou Eva.

Vendo Chevette 88, por R$

4.100,. Tratar fone 372-
1307.

Vendo Chevette 75, em bom
estado, por R$ 1 mil. Tratar
fone 392-3055, ramal 24.

Vendo Corsa 96, por R$
9.500,. Tratar fone 372-
1708.

Vendo Opala Comodoro 86,

VOLKSWAGEN

Vendo Santana CD 85, ót.

estado, por R$ 4 mil. Tratar
na rua do Hotel Panorâmico,
casa 95, fone 371-5121 c/
Armando.

Vendo Parati 89, por R$ 2 mil
+ 17x R$ 263,. Tratar fone
975-0045.

Vendo Fusca 74, branco, por
R$ 1.500,. Tratar fone 379-

1490.]

UGUE 371-1919EANUNGE

GIOMOTOS
PEÇas E ACESSORIOS

ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

•. .

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

Jaraguá do Sul - SC

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

.

Ql'I1ingos R:;� {qva, 483\......F�
;;jm; / .....

. ss

!iíii�';i�f?·fSul ;;i§

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�����1���-�·�·}'�'�>
Fone/Fax (047) .371 - 5057 Rua Major .Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jara

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

" HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe
I

Schmidt
(ao lado da Milium), n2 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI1563 J

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria no centro, num terreno de 1.083m2
102 - Casa multo bem localizada no ano e com vista privilegiada
103 - Casa c/ 200m2, 1 suíte + 3 quartos + dep. emprsq, 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
t 14 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo até como ponto
comercial

J

115 - Casa em alvenaria com 260m2, 5 darm. num terreno de 1.541m2 emI
I I

I
AL: ,

� ! '.

I""

AS'E'..... ', ..

f;
.'

"
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IA;;Li .

;
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SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 1998

Schroeder.
116 - Casa em construção na Estrada Itapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada + 14x de
R$ 130,00
117 - Casa em alvenaria na Rua Guilherme Hering - Centro
118 - Sobrado em construção na Rua Ana Karsten '

.

APARTAMENTOS
Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em Curitiba-PR
201 - Sobrado comI. em construção Vila lalau - R$75.000,00 - Aceita troca
202 - Apto. Balneário Camboriú com 195m2 - tipo duplex - semi-mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00
204 - Apto. Edijício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de ginástica,
duas vagas de garagem, móveis sob medida na cozinha - R$ 70.000,00
205 - Apto. Ed. Vila Nova - R$ 16.000,00. entradae finaciamento
206 - Apto. Condomínio Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207- Apto. Condomínio Amizade - 3 darm. Entrada R$18.000,00 + financiamento
208 - Apto. Çond. Amizade - 2 quartos - R$ 12.000,00 + financiamento
209 - Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro
210 - Residencial Jade - lANÇAMENTO!!! - na Rua Jorge lacerda - Centro

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

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

esquina co"? a Rua Reinoldo Rau.
213 - Cobertura no Edifício 'Argos' na Rua Jorge lacerda - Centro
214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 83m2, acabamento
em massa corrida toda mobiliada excelente para escritório ou consultório - R$
65.000,00

'

215 - Apto. na Nova Piçarras, mobiliado, frente para o mar - R$ 70.000,00

TERRENOS
301 - Terreno no loteamento Papp com 525m2
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m2
305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m2 - fundos supermercado Breíthaupt
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, cl água, palmltos 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$13.000,00 entr.+15x de R$329,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$ 10.000,00
311 - lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.ooo,OO ent. +36x de R$250,00
312 -.Terreno no loteai'nento Jardim Guilherme - R$ 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 cll.300.000m2 - R$320.000,00 c/casa, lagoa, gado, etc.
318 - lote no loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável

..,

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

Clínica Médica/Odontológica.
Localização privilegiada com

es tacionamen to.

Rua Adélia Fischer
,

Fone: 371-0833

C:OIVIPR.A. - VENDE -

.A.LUGi.A. - .A.DIVIINISTR.A.

320- Terreno com 10.000m' na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.
Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m2 - R$25.000,00
322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm -

R$30.000,00
323 - Terreno na Rua Joinville c/ 729m2 sendo 27m x 27m
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 8.150m2 edificado com um sobrado de alvenaria
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emilio Stein.
329 - lote com 539,35m2 no loteamento Versalhes - Rua 13 de maio.

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 Felipe 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 comI. c/45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, centro,
406 - Sala comI. c/100m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407 - Sala comI. 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 dá 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 dorm., com garagem - Ed. Caetano Chiodini.
Entrada Hospital São José - R$ 335,00
412 - Sala comI. com 45m2, Centro
413 - Apartamento no Ed. Carvalho com suite, 2 darm., lavabo,
dependência de empregada, com garagem, - Centro.
414 - Apartamento Ed. Isabella, com 1 suite + 2 dorm., 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 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios - Brasão - R$ 1'10,00
417 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios - Arweg - R$ 200,00
418 - Apto. no Edifício Gardênia com 3 dorm. 3 BWC - R$ 400,00
419 - Apto. com 3 dorm. + dep, de emprego na Rua Felipe Schrnidt - R$
400,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber
421 - Apto.icom 3 dorm. na Rua Joinville - R$ 350,00
422 - Apto. com 2 dorm. no Ed. Jaraguá

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

CONSULTE-NOS, SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Ret. 1204 - Casa mista cl 81 ,56m2 - terreno cl 289,80m2 - Czerniewicz - R$ 17_000,00
Ref. 1240 - Sobrado comercial- Av. Getúlio Vargas, 488 - Centro - R$ 150_000,00
Ret. 12n - Casa alv. cl 140m2 - cl 3 dorm. - tereno cl 1.190m2 (total) -Ilha da Figueira - R$
48.000,00
Ref. 1278 - Casa alv. cl 90m2 :;-R. Pedreira Rio Branco, 57 - Ilha da Figueira - R$ 16.000,00
Ret. 1291 - Casa alv. c/270m2 - terreno cl 20.000,OOm2 - 1 suíte + 3 dorm. - Três Rios do

Norte - R$ 90.000,00
Ret. 1294 - Casa alv. cl 190m2 - 1 suíte + 2 dorm. - São Luis - R$ 60.000,00
Ret. 1302 - Casa alv. cl 190m2 - 1 suíte + 2 dorm - Amizade - R$ 28.000,00 + Financ. CEF

Ret. 1305 - Casa alv. cl 70m2 - 2 dorm. -lifa Schubert - Amizade - R$ 16.000,00
Ret. 1306 - Casa alv, cl 78m2 - H. Carlos May, 327 - Defronte Baependi - R$ 32.000,00-
,(parcela em 12 x 2.670,00 pl mês + poup.)
Ret. 1307 - 3 terrenos c/7.889m2 - R. Max Wilhelm, 740 - Vila Baependi - R$ 230.000,00
Ret.1308 - Sobrado cl 250m2 - Água Verde - Próx. Posto Marcola - R$ 15.000,00 + Financ.
B'-=SC

Ret. 1312 - Casa cl 80m2 - 3 dormi - Resid. Piazera I - Ilha da Figueira - R$ 27.000,00
Ret. 1314 - Sobrado cl 503,37m2 - centro - R$ 550.000,00

Re!. 1316 - Sobrado cl 277m2 - 01 suíte + 2 dorm. - Czerniewicz + Financ. R$ 250,00 pl
mês,

Ret. 1319 - Sobrado c/256m2 - Vila Nova - 01 suíte + 3 dorm. - cl piscina - R$ 130.000,00
Ret. 1320 - Sobrado c/200m2 - centro - 1 suíte + 2 dorm. - R$ 95 . .000,00
Ret. 1321 - Casa alv. cl 144m2 - 3 dorm. - Chico de Paula - R$ 40.000,00
Ret. 1323 - Casa alv. c/90m2 - Vila Baependi - 3 dorm. - R$ 47.000,00
Ret. 1326 - Casa alv. c/120m2 - 3 dorm. - Ana Paula - R$ 35.000,00

REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTDA.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

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

Vende-se barraca (4 pessoas)
iglú, semi-nova, ou troca-se por
micro system com CD's. Tratar
Rua João Carl,os Stein, 'n" 80,
bairro Jaraguá Esquerdo cl
Cristiano.

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

concretadas e palmiteiros, no

valor de R$ 37.000,00 por casa
de menor valor e pede R$
4.000,00 volta. Tratar na Ferj
com Pedrinho na part e da
manhã até 11 horas. Aceita-se
carro no negócio. Contato fone:

372-33lj3 cl Reginaldo.

Vende-se supermercado com

açougue. Vantagens: faturamento
garantido, ótimos clientes,
excelente ponto, todos

equipamentos para informatização
da loja. Informações: 372-3647

Alugo galpão 750m2, próx.
Schopping Club. Falar com

Marize 371-3394.

Troca-se uma mini chácara na

Rua Águas Claras na Ilha da

Figueira, com terreno de 945m2

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
cöd, 601 • Casa alv. com 2 quartos, R. Exp. Cabo Harry Hadlich - R$ 350,00
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suite, 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, suite, 2 quartos, dep. empregada, Rua João Planischeck - R$ 1.200,00
Cód. 630 - Apto. com 2 quartos, garagem, Ed. Honduras - Rua Guilherme Weege - ao lado Centro Médico - R$ 300,00
Cód. 631 - Apto. com 1 quarto, garagem, fundos Weg II - R$ 230,00
Cód. 635 • Quitinete no Ed. Marquardt - entre R$ 160,00 e R$ 210,00 conforme tamanho do quitinete.
Cód. 637 - Apto. c/2 quartos,Ed. Papp - Barra do Rio Cerro (ao lado Posto Km 7) - R$ 280,00
Cód. 639,· Apto. cl suite + 2 quartos - Rua Reinoldo Rau - R$ 800,00
Cód. 642 - Apto. c/3 quartos, 2 bwc's, - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira - Centro. R$ 500,00 clluz e água incluidos

Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 • Sala comI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau- R$ 220,00
Cód. 673 - Sala comI. 40m2• Av. Getúlio Vargas· em frente Associação Comercial. • R$ 350,00
Cód. 674 - Sala comI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R� 200,00 (cada)

VENDA
cód. 104· Rua: Jorge Lacerda, com 3 quartos, dep. empregada, 2 bwc, garagem, terreno com 450m2 - R$ 118.000,00 -

Aceita apto menor valor.
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 novictado- Barra. - R$ 30.000,00
Cód.158 - Casa alv. com 161m" - NOVA - suite, 2 quartos, garagem, 2 carros, R. José Papp - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - R$
87.500,00.
Cód. 300 • Casa de alvenaria com 4 quartos, 2 bwc, garagem, após Posto Marcolla. - Rua JoãoWiest. - R$ 27.000,00 e assumir finaciamento.
Cód. 367 - Terreno com 656,60m2 • Rua José Krause- Vila Nova - R$ 40.000,00.
Cód. 356 - Terreno com i.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

r��'�=�···········_··,
: � � Bar�a I!ul:
: ::::»J Imovels : I

I' I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VEN�E I
ITERRENOS I
li

- Terreno 3.480m", loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00 I2 - Terreno com 343,00m" (12x28,7), defronte a Ciluma, na Barra - R$ 20.000,00 em 5x.

13 - Terreno e! 40.ooo,00m" Tifa Klein, distante 3km da.Malwee Malhas - R$ 100.000,00 I
14 - Terreno e! 401 ,45m" - Rua Waldemar Doubrawa, Agua Verde - R$ 17.000,00 I

5 - Terreno e! 455,60m", Rua Victor Satler, na Barra - R$ 20.000,00
I16 - Terrenos no Lot. OuroVerde, após a Malwee Malhas- 20% entrada e saldo em 30x - Total R$

110.000,00 I
17

- Terreno e! 620,76m" - Rua 924 do Loteamento Camposampiero - R$ 25.000,00 I
8 - Terrenoe!4SO,00m", Rua Horácio Rubini, próximoMalwee; Aceita carro até R$ 6.000,00, Total

II R$ 11.000,00

I� I
li

- Sitio e! OO.OOO,OOm", edificado com casa de madeira e! 1SO,OOm", em bom estado, galpão de Ialvenaria e! 120,00m" e! instalações pl gado leiteiro, porcos, antena parabólica, telefone celular

I rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro, pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores I
I frutiferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6 km da Barra - R$ 55.000,00 I
CASAS
li - Casa de alvenaria e! 192,00m", 3 BWC, terreno com 777,00m", na Barra - R$ 70.000,00 I
12 - Casa de alvenaria e! 70,00m" e mais 70,00m" referente garagem, churrasqueira, lavanderia, I
12 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros, Rua 25 de Julho, 884, Vila Nova I

- R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto. em Camboriú. .

II LOCAÇÃO
li - Sala comercial e! SO,OOm" - Rua Angelo Rubini, 1256 -ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00 I
12

- Sala comercial e! 72,00m" - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 2SO,00 I3 - Sala comercial e! 36,00m" - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

14 - Sala comercial e! 3O,00m" - Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 1SO,OO I
15 - Sala comercial e! 1 00,00m" - Rua Angelo Rubini, 1053, próximo a lanchonete Pingüim - R$I
1600,00 I6 - Galpão em alvenaria e! 450,00m" + 75,00ffi2 de escritório, na Barra - R$ 1.200,00

17 - Galpão em alvenaria e! 110,00m", Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00 I
Is

- Apartamento e! 2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próximo ao posto Km 7, na Barra-II
R$270,00

19 - Apartamento e! 2 quartos, garagem ,- Rua Camilo Andretta, na Barra - R$ 255,00 I
liO-Apartamento e! 2 quartos, garagem - RuáAngelo Rubini, 1197 - R$ 280,00 I
Iii

- Apartamentoe!3 quartos, garagem e demaisdependências, RioCerro, perto Nanete Malhas I-R$250,00
112 - Apartamentoe!2quartos, garagem edemaisdependências-RioCerro, pertoNaneteMalhas I
1- R$ 150,00

.
I

113
- Apartamentoe!2 quartose demaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider, 759 (fundos) I- R$150,00

114 - Apartamento e! 2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 230;00 I
115

- Apartamento e! 3 quartos, 2 BWC, garagem p/2 carros, Rua João Picolli, 165, Centro - R$I
40000

.

. .

.

116 -'casa de alvenaria e! 4 quartos, 2 BWC, Rio Cerro 11- R$ 200,00 I
117 - Casa de alvenaria e! 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da Figueira - R$I
1200,00 '. I

18 - Casa dealvenariae!4 quartos, garagem,murada, Rua BrunoSchuster, na Barra - R$ 200,091119 - Casa de alvenaria e! 2 quartos, garagem, toda murada, Rua Clara Hanemann, na Barra - R$

I�OO I
20 - Casa de alvenaria e! 2 quartos, garagem - Rua Abramo Pradi - R$ 200,00 I121 -Casadealvenariae!3quartos, garagemedemaisdependências, Rua PastorAlbertSchneider

I1- 11$ 225,00
. .

.

122 - Casa de madeira e! 2 quartos e demais dependências, Rio da Luz - R$ 135,00
, I

i;iii;;j�Wf;fitjj�ii1;jttJ•.•
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO I

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA CíVEL

obrigações cambiais, colhe-se do julgado do Tribunal de Alçada de

Minas Gerais, o seguinte ensinamento: "O conceito das cambiais é
dado pelo direito material, enquanto que a sua força executiva

fica por conta do direito formal. Para que o título executivo seja
tal é mister a reunião de dois elementos: por um lado, a declaração
da existência de uma obrigação que a execução tende satisfazer:

por outro, a ordem de execução. ( ... ) Com relação às obrigações
cambiais, além da declaração expressa na cártula há necessidade
de que o título seja colocado em circulação, isto é, que tenha sido
efetivada a sua tradição para o credor originário; a contar deste
momento, a obrigação se aperfeiçou. Conluída assim a criação do

direito cambial, ele adquire as caraterísticas próprias, que são:

cartularidade, autonomia e literalidade; estas são inerentes a todos

os títulos. Destes princípios advêm a distinção da obrigação
emergente do documento comum e das cambiais ou dos

cambiariformes. Enquanto no primeiro a prova da obrigação
prescinde do documento, a sua existência dele endepende, podendo
ser provada por outros meios; no título de crédito, ao contrário,
a obrigação materializa-se no documento, passando este a

representar, assim, um direito, normalmente distinto daquele que
lhe deu causa. Pelo fato da incorporação da obrigação ao título -

cartularidade -, ela se identifica com o próprio título; este passa
a significá-la a ser a sua existência, a sua expressão. ( ... )" (2a
Cam. Civ., Ap. 41.805. ReI. Juiz Pinero Franco, DJMG 03.03.89).
11. Na espécie em exame, como já mencionado, a Requerida
apresentou ao Cartório de Protestos desta cidade, para st;r lavrado o

protesto, documentos que não possuem o lastro de relacionamento
Ínercantil ou comercial acabado e perfeito, aproveitando-se a

Requerida da, situação na ânsia obter lucro fácil, tentando protestar
para cobrar um título destituído das características necessárias e

desvinculadas de qualquer relacionamento que os autorizasse. 12.
Neste caso, estes documentos não podem ser protestados, ou sequer
executados, pois não correspondem a divida alguma que lhes, pudesse
dar ensejo, estando destituídos das características necessárias de um

título de crédito exigível. 13. E a jurisprudência pátria é bastante
intolerante com aqueles que tentam locupletar-se desta forma,
cobrando documentos sem lastro ou a maior, como se fossem títulos
de crédito perfeitos, ou simplesmente protesdando-os. 14. Pela falta
de lastro dos títulos inicialmente apontados devem os mesmos ser

declarados nulos. 15. Pelo exposto, então requer: a. a citação da

Requerida, no endereço mencionado no preambulo desta, para, no

prazo legal e querendo, contestar a presente ação sob pena de revelia;
b. a procedência da presente ação declarando V.Exa., a inexigibilidade
dos títulos levados a protestos pela Requerida no Tabelionato de
Protestos desta Comarca, sob os números de protocolo 060210,
060211,060212,060213,0602014,060215 e 060216; c. a condenação
da requerida nas custas processuais e honorários advocativos, na base
de 20% sobre o valor da causa. 16. Protesta, finalmente, por todos os

meios de prova em direito admitidos, principalmente pela testemunhal
e pelo depoimento do Representante Legal da Requerida. 17. Dá à
causa o valor de R$ 241.292,00. P. Deferimento. Jaraguá do Sul, 23
de outubro de 1996. Ass. Renato Flesch, Raphael Rocha Lopes e

Sérgio Kuchenbecker Júnior. DESPACHO: "R. h. Ante o documento

juntado às fls:20; defiro o pedido de citação por edital, requeridso às
fls. 17. I-se. Em, 26/11/97. Ass. Hildemar Meneguzzi de Carvalho -

Juíza de Direito". ENCERRAMENTO: Em virtude do que foi expedido
o presente edital, pelo qual fica citado o requerido PHON INDÚSTRIA
DO VESTUÁRIO LTDA., para querendo, contestar a ação supra, no

prazo de quinze (15) dias, e a quem ínteressar possa, de todo o

conteúdo da petição inicial, acima transcrita. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, foi expedido o presente edital que será

publicado na forma da Lei e afixado cópia no átrio do Fórum. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de janeiro
do ano de 1998. Eu, (Sérgio Alberto Martins), Escrivão Designado, o
subscrevi.

EDITAL DE CITAÇÃO

O DOUTOR CÁSSIO JOSÉ LEBARBENClON ANGULSKI, JUIZ DE

DIREITO ISUBSTITUTO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARC'A DE

JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA

DA LEI, ETC ....

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30

(trinta) dias, que por parte de SAMUEL TÊXTIL INDÚSTRIA DO
VESTUÁRIO LTDA., através de seu procurador, Dr. Raphael Rocha
Lopes, lhe foi dirigida a Ação DECLARATÓRIA n° 3696001274.1,
com o seguinte teor: "Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da

Segunda Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul - SC SAMUEL

TÊXTIL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, estabelecida na Rua carlos Blanck, 221, Jaraguá do

Sul - SC, CGC 85.286.904/0001-28, vem, por seus procuradores,
perante V.Ex", propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CAMBIAIS, contra PIJON INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., pessoa jurídica de direito

privado, estabelecida na Av. Bahia, 757, Navegantes - SC, pelos
motivos de direito e de fato que passa a expor DOS FATOS 1. No dia
04 de outubro p.p a Requerente, surpreendentemente, recebeu do

Cartório de Protestos desta Comarca sete intimações de protesto
(protocolos n° 060210, 060211, 060212, 060213, 060214, 060215 e

060216 para pagamento de sete títulos - duplicatas - no valor,
respectivamente, de R$ 35.760,00, R$ 39.750,00, R$ 24.402,00, R$
23.880,00, R$ 44.820,00, R$ 45.770,00 e R$ 26.910,00, totalizando
R$ 241.292,00 sob os n° 801 a 807, emitidos e apresentados pela
requerida. 2. Entretanto, os protestos referentes às notificações/
intimações acima mencionadas não poderiam ser lavrados, pois os

mesmos não possuíam lastro, motivo pelo qual foram objeto de uma

AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. 3. Observados
os requisitos depericulum in mora e fumus bani iuris, além de caução
prestada, os protestos foram efetivamente sustados, restando, agora,
a declaração em definitivo da nulidade de tais títulos. 4. Na realidade
nunca existiu qualquer relacionamento comercial ou mercantil entre
as partes, especificamente neste caso, que autorizasse a emissão de
títulos de crédito desta natureza e nestes valores: Tanto é verdade,
que não há notícia de qualquer documento - nota fiscal, comprovante
de entrega de mercadorias, etc. - que dê lastro ou sustentação aos

títulos ora repelidos. 5. Assim, os documentos apresentados ao cartório

estavam, como estão, totalmente desprovidos de suas liquidez, certeza
e exigibilidade, acarretando as sua nulidades e, conseqüentemente,
não�podendo ser utilizados como títulos executivos. 6. Devem, então
ser declarados nulos os títulos objeto da presente demanda e

apresentados a protesto pela Requerida, pois não têm lastro que os

autoriza, sendo a tentativa de protestá-lo mera aventura de

enrequecimento ilícito, inexistindo, desta forma, possibilidade de-tais
documentos subsistirem como título de crédito. DO DIREITO. 7. Para
ter lugar os protestos, os quais já foram sustados através de liminar
de fls. Da mencionada AÇÃO CAUTELAR, haveria, evidentemente,
a necessidade da existência de um título de crédito líquido, certo e

exigível, que pudesse dar origem aos procedimentos para protesto
junto ao Cartório pertinente. 8. Contudo, na presente situação, nos

títulos de crédito estão ausentes os requisitos acima apontados. 9.

Segundo os ensinamentos de Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer,
in "Resumo do Direito Comercial", 6a ed., RT, pág. 86: "Título de
Crédito é um documento formal, com força executiva,
tepresentativo de dívida líquida e certa, de circulação
desvinculada da negócio que o originou". 10. Dando um conceito

abrangente sobre Título de Crédito, no que tange à formação e às

I
I
I
I
I
I
•

Cássio José Lebarbenchon Angulski
Juíz de Direito Substituto
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LEIER VENDE: Casa de alvenaria
mobiliada na praia de Barra Velha/SC
- R$ 8.000,00 (parcela em até 20

pagamentos). Fone 371-9165 creci
1462-J

LEIER VENDE: Imóvel comercial com

114,00m2 + residência com 160,00m2
situado na Rua Cabo Harry Hadlich, 120
- R$ 235.000,00 (aceita propostas). Fone
371-9165 creci 1462-J.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594
Jaraguá do sul- SC

FONE (047)
372-0153 - 371-6475

CRECI1762-J

VENDE:
CASA ALVENARIA:
Ref. 023 c/ 2 quartos, 1 bwe + dep. RS 27.000,00 JGUÁ ESQUERDO

.

Ref. 062 c/I surte, 2 quartos, 1 bwe + dep. R$ 92.000,00 JGUÁ ESQUERDO
Ref. 063 c/ 3 quartos, 1 bwe + dep. AMIZADE R$ 20.000,00
Ref. 048 c/ surte, 2 quartos, 1 bwe + dep. JGUÁ ESQ. RS 65.000,00
Ref. 036 c/I surte, 3 quartos, 2 bwe + dep. CENTRO R$ 175.000,00
Ref. 031 c/ 4 quartos, 1 bwe + dep. VILA LENZI RS 35.000,00
Ref. 010 c/ 4 quartos, 2 bwe + dep. VILA LALAU

.

Ref. 016 c/I sufte, 3 quartos, 3 bwe + dep. JGUÁ ESQUERDO
Ref. 026 c/ 3 quartos, 1 bwe + dep. ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 037 c/ 2 quartos, 1 bwe + dep. CENTRO
Ref. 035 c/ 3 quartos, 3 bwe + dep. CENTRO

CASA MISTA:
Ref. 138 c/ 3 quartos, 1 bwe + dep ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 144 e/3 quartos, 1 bwe + dep:RESIDENCIAL MIRANDA
Ref. 143 c/ 2 quartos, 1 bwe + dep. ILHA DA FIGUEIRA

CASA MADEIRA:
Ref. 136 e/3 quartos, 1 bwe + dep JGUÁ ESQUERDO

TERRENO:
Ref. 073 c/ 551m' LOTEAMENTO CHAMPAGNAT RS 32.000,00
Ref. 079 c/ 450m' VILA NOVA RS 29.000,00
Ref. 083 e/25.000,00m' RIO CERRO R$ 145.000,00
Ref. 082 c/325m' RESIDENCIAL MIRANDA RS 6.500,00
Ref. 096 c/392m' JGUÁ ESQUERDO RS 21.000,00
Ref. 106 e/406m' VILA NOVA R$ 23.000,00
Ref. 108 e/l0.256m' VILA BAEPENDI
Ref. 123 c/ 60.300m' RUA WALTER MARQUARDT

LOCAÇÃO
CASA ALV.: c/ 3 quartos + dep. R$ 380,00 VILA NOVA
CASA MADEIRA: e/3 quartos + dep. R$ 300,00 VILA NOVA
CASA MADEIRA: e/2 quartos + dep. RS 180,00 VILA NOVA
SALA COML.: cl 70m' RUA WALTER MARQUARDT R$ 250,00

LEIER VENDE: Imóvel comercial +
3 aptos. (área construída: 400,00m2),
situado na Rua José Emmendoerfer,
1674. R$ 150�000,00 (aceita-se
propostas). Fone 371-9165 creci 1462-
J.

LEIER VENDE: Excelente sobrado
alv. com 300,00m2 situado próximo
Lot. Champagnat, com suíte + 3

dorms, 3 salas, cozinha, copa, 3
banheiros, sauna, churrasqueira, dep.
empregada, garagem 2 carros, terreno

com 625,00m2 - R$ 155.000,00 Fone
371-9165 creci 1462-J

LIXADOR DE ASOALHO
Lixação de asoalhos, tacos e parques.
Aplicação de sintético e sintético

poliluretano. -

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

VENDE
- Casa alv. cl 115,00m2 semi-nova, cl 3 dorms, situado na Ilha da Figueira - R$
35.000,00
- Casa madeira em terreno de esquina cl 555,80ffi2 sito na Rua Dona Antônia,
próx, centro - R$ 27.000,00 (parcela)
- Casa nova com 3 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, salão-festas -

R$ 57.000,00
- Casa alv. cl 120,00ffi2 situado na Rua JoãoWiest Jr., 1889 - Água Verde - R$
27.000,00 + 18 anos de 460,00 mensais (saldo devedor R$ 35.000,00)
- Apartamento Ed. Schiochet, cl suíte, 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, dep.
empregada, garagem, terraço - R$ 90.000,00
- Casá alv. c/170,00ffi2, terreno cl 420,00 + telefone - Rua Frederico Todt, 664
- V. Amizade - R$ 40.000,00
- Terreno com área 500,00ffi2 localizado no Loteamento Champagnat - R$
25.000,00
- Casa alv. cl 230,00ffi2 cl suíte + 2 darms, sala, copa, cozinha, 3 banheiros,
salão de festas com churrasqueira, canil, toda murada, no bairro Jaraguá
Esquerdo - R$ 90.000,00 (parcela)

.

- Chácara com 387.000,00ffi2 cl casa mista com 100,00ffi2, localizada Nereu
Ramos - R$ 33.000,00 (aceita easa em Jaraguá)
- Excelente sobrado alv. cl 300,00ffi2 situado próximo Lot. Champagnat, com
suíte + 3 dorrns, 3 salas, cozinha, copa, 3 banheiros, sauna, churrasqueira,
dep. empregada, garagem 2 carros, terreno com 625,00m2• R$ 155.000,00

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

VENDA DE CASAS
TIPO ENDEREÇO BAIRRO AREA N° VALORR$

QUARTOS
ALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,oom2 01 14.000,00
ALY. R. 614 N° 1.007 ITAPOCUZ. 108,oom2 04 25.000,00
ALV. R Bertha Weege, 2485 BARRARC. 84,oom2 03 21.200,00
ALV. R Carlos May, 327 BAEPENDI n,oom2 02 32.000,00
ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35 VILANOVA 144,oom2 02 70.000,00
ALV. R. Conrado Riegel, 90 CENTRO 4oo,oom2 02 suíte 95.000,00
ALY. R Euzébio Dapoy, 125 VILANOVA 4oo,oom2 05 chur. pise. 100.000,00
ALV. R José Emmendoerfer, 1309 N.BRASÍLIA 3oo,oom2 04 suíte 190.000,00
ALV. R Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA 145,oom2 03 70.000,00
MAD. R Adão Noroschny, 674 VILALENZI 78.00m2 03 21.200,00
MAD. R. Dr. Agnaldo 1. Sza, 169 C.PAULA 102,oom2 03 18.000,00
MIS. R Alberto Klitzke, 167' Y.RAU 102,oom2 03 21.500,00
SOBR R Fritz BarteI, s/n° BAEPENDI 150,oorri2 03 80.000,00

r:

-

LOCAÇAO
Fi' --------------------_--------------1
jj CASAS

-----------------=-------I� TIPO ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS
S MIS R. José Narloch, 1741 ANA PAULA 03
�)
ii ALV. R Frederico BarteI, 306 CENTRO 03

;jl ALV. R Alfredo C. Mayer, 247 CENTENÁRIO 03
;;�

I �VD. :: ��:Iro�r�?e����t�:3, l3��f9�:cz ��.
IEff: ������j:2:��: ��ICZ �
! -E-ND-E-RE--Ç-O--------------_aUY����L-N-O-Q-U-A-R-T-O-S------V,-Ä-L-O-R-R-$�
lil R Bernardo Dornbusch, 701 apto. 01 VL. LALAU 03 300,00
I R Preso Epitãcio Pessoa, 111 apto. 31 CENTRO 03 (1 suíte) 450,00
l� R Mal. Deodoro, 364, apto. 402 CENTRO" 02 270,00

I R. José Emmendörfer, 1051, apto. 201 N. BRASÍLIA 02 (suíte) 300,00
fÊ R Vitor Rosemberg s/n° apto. 02 VL. LENZI 03 400,00

I----'--------------�-------------'---- .!il R Barão do Rio Branco, 760 apto 101 CENTRO 03 (1 suíte) 650,00
li .

í R. Cpronel Procó ia Gomes a to 13 CENTRO 01 260,00
cy SALAS

I -END--E-RE--Ç-O-------·----B-A-IR-R-O----------�-A�RE--A----------�V,�Ä�LO�R--�
I R. Mal. Deodoro da Fonseca, 405 CENTRO 55,oom2 400,00
:�}1;

I R Leopoldo Meyer, s/n° A. VERDE 104,oom2 450,00

W Av. Getúlio Vargas, 49 CENTRO 74,oom2 300,00
� Galpão R. Leno Nicoluzzi, 178 ÁGUA VERDE 731,oom2 1.500,00

I R Reinoldo Rau sinO frente Disapel CENTRO 66,00m2 880,00
I R Reinaldo Rau sala 404 Centro Empres. 46,00m2 300,00
tl R Domingos da Nova s/n° CENTRO 30,oom2 400,00

VENDA DETERRENOS
ENDERE O BAIRRO ÁREA VALOR
R 28 de Agosto GUARAMIRIM 1.633,50m2 70.000,00
R.620

.

ITAPOCUZINHO 499,86m2 15.000,00
R Alb. Klitzke, 1874 VILARAU 420,OOm2 10.600,00
R. Leopoldo Mancke CENTRO 516,00m2 65.000,00
R OUo Meyer VL.LENZI 333,50m2 18.800,00
R. Walter Marquardt VL. NOVA 800,00m2 43.000,00

I

;\'·11·····'\'IAW." ·L·E·I·E·R �•. :Ti··D·····A·i...
\

1: ....•... i; :ii'. • • ..' •.
, :; •. i.' C.'.:' '.:.:. ":,,' ",::. : : :: . '" .. ,': ':"':

CRECI 1462-J

ALUGA
- Aptos. com 3 dorrns, a partir de
R$ 300,00 mensais
- Aptos. com 2 dorms, a partir de
R$ 220,00 mensais.
- Aptos. com 1 dorrn, a partir de
R$ 160,00 mensais
- Casa de alv, com 3 darms, a partir de
R$ 230,00 mensais
- Sala comerciais, a partir de R$ 195,00
mensais.

TEMOS
ÓTIMAS
OPÇÕES

CONSULTE-NOS

973-5405

VALORR$
225,00
500,00
250,00
300,00
225,00
180,00
200,00
220,00
30000
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Endere O/POIItO ReC. Diga NAO AOo ra o R. Bernar o orn use xce ente ponto para c iruca

Sobrado 303 2 2 R. Pedro Graf. Lote 88 Aceita parcelar / carro
ALUGUELSobrado 156 3 2 R. Herold Hesse, 71 Negociáveis com apenasCasa Alven. 120 3 I R. Concórdia, 82 Aceita terreno/parcelar

Casa Alven. 190 3 I R. Princesa Isabel, 547 terreno 6.562m' - negocia R$ 200,00
....

Casa Alven. 152 2 I R. 467 - Lot. Albino Lemke Aceita casa de menor valor por mes
Casa Alven. 115 3 I R. Irmão Magno, s/n° Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Vila Erna (Malhas Cayman) Negociáveis adquira agora seuCasa Alven. 147 4 I Rua Eugênio Bertoldi,1I6 Troca por apartamento
Casa Alven. 85 3 I Rua Carla Orasse lote 79 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro EçI. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado apartamento no
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida Jardim das MercedesApto. pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - 10'andar 15.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Pronto 150 3 I Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Pronto 151 3 I Centro Ed. Menegotti - 6° andar 45.000 Quitado no Bairro Vila Nova, aApto. Pronto 110 2 I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/mês (74x)
Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Em construção 38.000 Financiado em 36 parcelas 300 metros do Centro.Apto. Constr. 110 2 I 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 / Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes RuaRoberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum), 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$313,00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 401 15,0 x 27,5 Lenzi Rua 423 próx. Colégio Giardini 7.500 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próximo ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500. 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 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 Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Chácara 2827 22 x 130,0 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)

371-7931Girassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

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
CRECIOO177o-J

JARAGUÁ DO SUL· SC

ÁREA
• Área na Rua Roberto Ziemann - Três Rios do Norte - com 20.ooo,OOm', com 70,00
metros de frente, nascente com pouca água, c/ casa, I suíte, 2 quartos, sala, coz, escritório,
garagem p/2 carros, salão de festas, casa c/ 270,88m' - R$ 90.000,00'
• Área com aproximadamente 15.ooo,OOm', na Rua José T. Ribeiro, Ilha da Figueira, sem
benfeitorias - R$ 400.000,00 - nego

com construção de apart. em cima p/ terminar, 'ter. c/ 560,00m,' - R$
45.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Hermann Funhagen - Vila Rau, com 2 qtos, sala,
coz, I suíte, bwc, lavanderia, galpão cl 160,OOm' - terreno c/ 15,5/28 -

420,00m' - R$ 50.000,00 - nego
• Casa de alv. com 2 pisos, I suíte, 3 qtos, sala de visitas, sala de tv,

. lavanderia + I qto, 2 áreas, garagem p/4 carros, casa c/ 320,00m' - R$
90.000,00 - aceita trocar p/ chácara ou imóvel de menor valor, sala com,
carro.

• Casa de alv. c/2 pisos, no Jaraguá Esquerdo, piso superior cl I suíte,
2 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavand, qto., churrasqueira, área aberta,
piso, térrea com sala coinercial e garagem - R$ 90.000,00 - nego

CASAS
• Casa de a1v. naTifa Schubert, próximo ao Clube dos Viajantes, com 3 quartos, sala, copa,
cOZ., bwc, casa semi acabada, terreno .c/ 15/30 - 450,OOm' - R$ 13.000,00 - nego aceita
carro até R$ 6.000,00
• Casa semi acabada de a1v. com I qto, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem, terreno com
15/25 - 375,OOm' - na Rua Francisco Winter - Jaraguá Esquerdo - R$ 18.000,00 - nego
aceita carro. TERRENOS
• 2 casas no Residencial Miranda, próximo ao comércio do Sr. Wigando Meier, de 2 e 3 • Terreno na Rua Guilherme Bosur - Schroeder, com 15/33,33 - 501,50m'
quartos, mista, novas, aceita entrada + parcelas, vendas também pelo financiamento da - R$ 4.000,00·entr. + 27 parcelas de I salário e meio.
CEF - R$ 20.000,00 - nego

• Terreno no lot. Rodrigues - Vila Rau, com 15/30 - 450,00m' - R$
• Casa em Araquari, pröx. ao Posto Rainha, com 4 quartos, sala, coz, lavanderia, 2 bwc, 8.000,00 - nego

garagem, área aberta, fica condicionador de ar e parabólica, terreno com 240,oom' - R$ • Terreno na Rua Lilia B, Oechesler, pr6x. Igreja Nossa Senhora

23.000,00 - nego Aparecida 450,00m' - R$ 12.000,00 - nego
• Casa de a1v. na Rua próx, a Igreja Madre Paulina, com 2 quartos, sala, coz, bwc - R$ • Terreno próx. ao Col.Giardini Lenzi, com 18/26 - 468,00m', com
23.000,00 _ nego fundarnento p/ casa de 2 pisos, planta aprovada' na PMJS, fica mal. de
• Casa de madeira na Rua Francisco de Paula, com 3 quartos, 2 saias, copa, coz, bwc, constr. (tijolo, laje, cal, ferro) luz e água instalados - R$,ll ,OOO;éO -

lavanderia, dispensa, garagem, terreno com 15/30 - 450,OOm' - R$ 23.000,00 - aceita carro aceita carro.

de menor valor. • Terreno no Lot. J�ventus, com 15/25 - 375,OOm' - R$ i 2.000,0 nego
• Casa de alvo na Cohab, Rua da Abolição, com 3 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia, entro R$ 8.000,00 + parcelas
sala comercial de frente, abrigo p/ carro, murada, terreno com 12/25 - 300,00 - R$ • Terrenos no Lot. Girola - barra - R$ 15.000,00 - nego
28.000,00 + financ. R$ 29,00 c/ reajuste anual; • 310tes no Lot. Renascença, defronte a Rua Pref. José A. Bauer - a - 19,5/
• Casa de alv. na Rua Emílio Deretti, pr6x. ao portal, com I suíte, 2 quartos, sala, 25 - 487,50m' - R$ 25.000,00 de esquina, - b - 15/25 - 375,oom' - R$
coz, bwc, lavanderia, garagem, ainda em construção e a outra mista com 2 qtos, 15.000,00 - c - 15/30 - 450,oom' - R$ 20.000,00 de esquina
coz, bwc, lavação _ R$ 30.000,00 • Terreno na Rua Albino Kraise - Jguá Esquerdo com 12/35 - 453,6Om' - R$
• Casa de alvo na Rua Arquimedes Dantas, pr6x. ao Clube União, com 3 qtos, sala, 15.000,00
coz, bwc + lavabo, lavanderia, terraço, terreno c/II ,5/55 - 632,50m' - R$ 32.000,00 • Terreno na Rua João Franzner - Jguá Esquerdo com 14/26,2 - 366,oom'-
- nego R$ 16.000,00
* Casa mista na Rua Walter Marquardt - Barra, com 3 qtos, sala (2), copa, coz, 3 • Terreno próx. ao Posto Marcolla, com 479,86m' - R$ 20.000,00 nego
bwc, 2lavanderias, churrasqueira, terreno c/18/25 - 450,OOm' - imóvel comercial • Terreno no São Luiz - Jguá Esquerdo, com 14/26 - 366,oom' com casa-

e residencial - R$ 38.000,00 nego aceita carro. R$ 20.000,00 - nego
* Casade alvo na Rua Frederich Sonenhol, Vila Lalau, com 3 qtos, sala, coz, bwc,

• Terreno lateral25 de Julho com 352,50m' - R$ 15.000,00
sala de trabalho, terreno c/ 13/46 - 598,oom' - R$ 43.000,00 - nego

• Terreno lateral 25 de Julho com 355,OOm' - R$ 20.000,00
• Casa de alv. na Rua Joaquim F. de Paula, com 3 qtos., sala, coz, bwc, garagem,

• Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 356,OOm' - R$ 35.000,00 - nego
* Casa em Schroeder, na Rua Carlos Eggert, com 85,OOm2, terreno com620,OOm2 - R$17.000,OO - nego

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m2, garagem. móveis imbutidos. duas sacadas hidromassagem - Edifício

I
Carvalho. - RS 100,000,00 .

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

32.000.00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n" 043 (22x R$ 155.00)
+ R$ n.ooo.OO
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Proc6pio Gomes de Oliveíra- R$ 180.000.00

I
CASA DE ALV.

co.m
98m' com casa

de.madeira co.m
88m' - Rua Goiás - Vila Lenzi

'I
R$ 60.000,00
CASA MISTA com 100m'· Rua Francisco Hruscka- São Luis - R$ 21.000.00
CASA DE ALV. com com 180m' - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - R$

80.000.00
CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro verde- LOTE N" 86 (26x de R$ 195.00)
+ R$ 12.000.00
CASA DE ALV. com 140m2 Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEF - R$ 9

mil) + R$ 23.000,00

1
TERRENO com 80 mil ao lado da Ig����s:�enhora do Rosário 30% Plano o resto

Ié acidentado· R$ 60.000.00
TERRENO

·TERRENO de esquina com 960m2• Edificado com casa de alvenaria + 90m2 Rua João
J. Ayroso - R$ 110.000.00

.

TERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - r$ 100.000,00
TERRENO· com 5.184m' - Rua 199 . lateral da 25 de julho - R$ 90.000.00
TERRENO com 560m' -lote n" 8 LoteamentoCamposampiero assumir (41x R$ 335.00)
+ R$ 7.000.00

-

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

1
- R$ 17.000.00 .

TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO comTl'RRENO com 323m' - Lote 142 . Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ 188.00) . R$3.000.00
TERRENO com 600m' na rua IrmãoGeraldino- pr6ximo Galpão Saúde. = R$ 25.000.00
TERRENO com 22.000m' na Rua Joinville - Vila Lalau - R$ 350.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) - R$
19.000,00

1
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x) .

R$I'
10.000.00
TERRENO com 322m' Loteamento S1!0 Cristövão (entrada + saldo em 25x) - R$ 10.000.00

TER.
RENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) - R$ 30.000,00

TERRENO com 65Im'· Lote n" 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000,00
TERRENO com 426m2 - Lote n° 2 - Loteamento Camposarnpiero (assumir 37 par. de
R$ 314.00) - R$ 7.000.00

.
•

Lote n" 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini .. casa (meia água) saldo de 38x de R$

16ó.OO + R$ 5.600.00

1
Terreno no

L.oteamento
Cirilo Zanghelini

(assumir. s.
aldo de 42 parcelas de R$ 180.00

1
+ saldo de R$ 3.500.00 .

Terreno Lote n· 176 do Loteamento Ouro Verde assumir saldo de 40x de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n" 33 Loteamento Piazera II . R$ 8.000.00
Lote n· 115 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir 44 parco de R$ 180,(0). R$ 2.500.00
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,(0) . R$ 3.500.00
Lote n" 098 - Loteamento Uodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000,00
Terreno de 14.000,OOcom casa mista de 120m'· Vila Nova R$ 45.000.00
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CENTRAL DE INFORMAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

ATENÇÃO CLIENTES
)

Antes de COMPRAR ou ALUGAR

CONSULTE A VENAL
pois você terá acesso aos imóveis das

seguintes imobiliárias:
Interimóveis, Girolla, Marcatto, Leier,
Habitat, A Chave, Menegotti e Marimar.

ECONOMIZE O SEU TEMPO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nQ 1429 -

Centro - Fone: '372-1034

�I:I PROCASA
Rua: Barão do Rio

::; Branco, 296
U (em frente a Baterias

5 I MOB I L I A R I A Sanson)Fone: 372.0605

CASAS
Ref. 103 - Casa alvo cl 220m2 - Jguá Esquerdo -

Valor R$ 95.000,00 por R$ 90.000,00

Ref. 116 - casa alvo cl 170m2 - Guaramifirn -

Valor de R$ 90.000,00 por R$ 86.000,00

TERRENOS
Ref. 201 cl 632 - Vila Lalau - Valor de R$ 27.000,00 por
R$ 25.000,00

Ref. 211 - Terreno cl 308m2 Vila Lenzi - Valor de R$ 8.000,00
por R$ 7.000,00

APARTAMENTOS
Ref. 305 - Ed. Schiochet - 155m2 cl suíte - Centro -

Valor de R$ 30.000,00 por R$ 25.000,00 + Financ.

Ref. 308 - Ed. Maria Tercilia - 167m2 - Piçaras -

Valor de R$ 75.000,00 por R$ 68.000,00

VENDAS
- Casa de alvenaria eI 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria eI 100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios
do Norte
- Sala comercial térrea eI 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita
se casa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira eI 540m2 .

- Terreno na Rua Francisco de Paula eI 650m2
- Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira el397m2
- Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider el3080m2, aceita-se troca
- Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88margas cl casa de madeira, ágUa e luz
- Chácara em Três Rios do Norte el23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo el8 margas, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edlt. Dlanthus· Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 904 cl 397,80m2, c/3 suítes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -

R$ 195.700,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas,
ptscína - Preço fínal íncluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00 " 50% à vísta e saldo a combinar.
" Apto. 304 - Suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, píscina. Preço fínal
incluindo acabamento diferenciado. R$116.000,OO 50% à vista e saldo a combinar.
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos ..disponíveis apartamentos nQ 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$
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 comercíais executivas em diversos tamanhos, com preços a partir de entrada R$ 7.935,00 e parcelas a partir de R$
448,73.

CASA�APARTAMENTOS
- Casa mista cl 91,OOm2 + 140,50m2 " R. Carlos Meyer 164 - R$ 60.000,00
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros à demais dep. " semi-novo - R$ 50.000,00
" Casa alv. nova, bem construída, cl 110,OOm2; cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann " João Pessoa" R$
22.000,00 - aceita-se carro no negócio.
" Sobrado em alv. com 180,OOm2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demaís dep. "Rua Arthur Guenther 134" R$
120.000,00
" Casa alvenaria cl 162,26m2" Âua Miguel Salai 65 - Centro - R$ 70.000,00
. Casa de alvenaria com 70m� + uma casa de madeira de 80m2, terreno com 400m2 - Rua Uruguai, 134 - R$ 47.000,00

TERRENOS
"Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
"Terreno cl 350 m2 - Rua Lt. 'José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo" R$ 45.000,00
" Terreno cl 86.000,00 m2 " (20.000,OOm2 planos) - Barra do Ajo Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
" Terreno cl 364 m2 " Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotas 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 mínímo
.

- Lote de esquina cl 51 O,OOm2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau" R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 " Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
" 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1 020,OOm2 - 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,OOm2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
" Terreno com 300m2 - Rua 758 - Água Verde" Próx. Igreja São Judas - R$ 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL
- Prédio industrial cl 3.300,OOm2 + 300,OOm2 de área construída e terreno cl 6.209,OOm2 - Víla Lalau" R$·800.000,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 Industrial cl 660m2" Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
" Casa madeira cl 04 quartos e demais dep .. R. Miguel Salaí - próxímo Verdureira Raquel
- Casa em alvenaría cl 4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. " Rua 25 de Julho, 170 - Ed. Marangoní
" Apto .. com 2 quartos e demais dep. " Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica

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

MB - Representações e .

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI1667-J

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

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

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

Bairro Champagnat.

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

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

Woguel, 138 - Bairro 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.

I

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.

Desenhista Técnico (têxtil)
., ... -

..

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

Frezador Ferramenteiro
Representante Comercial de Jóias

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

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 pràzos imperdíveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao

seu gosto; Salas de jantar; Estantes e peças avulsas em

geral - Visite-nos e confira!

OICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

,
BR-280 - Km 58 ao lado viaduto

_

a (047) 373-0077 e 373-0131 - 89270-000 - Guaramirim - SC

SERVI-ÇOS CONTíNUOS E TRANSPORTES
Rua Helodoro Borges, 52 - Centro

CEP: 89251 240 - Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047) 372-3094 - Cei (047) 973-3391

�
HUMANA
ASSESSOilIA 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 VAL� DO ITAPOCÚ, no sentido de elaborar,
executar e controlar o PPRA - Programa de Prevençõo
de Riscos Ambientais, e o PCMSO - Programa de

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

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

'\ HUMANA ASSESSORIA EM RH

�
HUMANA'
ASSESSORIA I;:M RH

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - PUBLICAÇÕES LEGAIS .

�. ..C.O.D.n...�..:l.O ...J)O ...,,,.nOl.l.O..
. JARAGUÁ DO SUL 5 DE JUNHO DE 1998

............................................................ -:�.w,:a�_.�M.�.�h.�.Jt,�%.;l· .

ALUGUEL

DETRA]ES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

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° 21.682 de 29-05-1998

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado
JOSÉ CLAUDINO ALVISE E'GLECY RODE

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Luiz Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na RuaMarina Fructuoso, 820, nesta cidade, filho de

Valdemiro Alvise e Emilia Plebani Alvise.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Massarandubá, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Benno Rode, emMassaranduba, neste
Estado, filha de Curt Rode e llse Korte Rode.

EDITAL N° 21.683 de 01-06-1998

MARCELO DA ROCHA EEDINEIA ADRIANA BRAATZ

Ele, brasiíeiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Angelo Rubini, 1.451, Barra do Rio Cerro, nesta cidade,
filho de Mário da Rocha e Mércia Marina Piazera da Rocha.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada
f·'

e residente na Rua das Flores, 64, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de

Mario Luiz Braatz e Edla Lemke Braatz

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 28 VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DiAS
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 28 VARA
CÍVEL 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 tiverem conhecimento,
principalmente Wilson Hinsching, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por parte do
Banco do Brasil S/A foi requerida a Ação de Execução n" 3697000886.6, na qual visa a cobrança
de R$ 2.989,61, proveniente do saldo devedor do instrumento de crédito Cartão de Crédi to Ourocard

ajustado conforme Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões de Crédito Ourocard e Classcard
vencido desde o dia 28111/1995 e impagos até a presente data, requerendo a citação do executado,
por Edital, para que querendo, no prazo legal de 24 horas, pague o valor principal, os acessórios,
verbas advocatícias, custas e demais cominações legais, ou proceda a nomeação de bens à penhora,
em tantos quantos bastem para a garantia do Juízo, sob pena de penhora, cientificando-se ainda, que
terá o prazo de 10 (dez) dias para oferecer Embargos à Execução. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, principalmente de Wilson Hinsching, e para que ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital, que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e oito. Eu,
(Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscreví.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
.

Juíza de Direito

EDITAL
ILTONHOFFMANN,Tabelião Designado daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

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

protesto os Títulos contra:

Adenor EIert - R. Prof. Herich Geffert, sInD - Vila Lalau - Nesta;
AviborInd. Artef. Agrícolas Ltda. - Alc R. L. Malheiro, n° 125, cx p 219 - Nesta;

By Hause Ind. e Com.Ltda, - CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1263 - Nesta;
Celio Rengel- R. João Januário Ayroso, 1088 - Nesta;
Claudete Maria da Costa - ME - R. Roberto Ziemann, 939 - Nesta;
Claudia Ronsani Borges - R. Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;
Claudia Ronsani Borges - R. Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;
Com. e Lanchonete Vivian Cris Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 7955 - Schroeder;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial 470 Ltda. - R. Walter M,arquardt, 1060 - Nesta;

Confecções Dop'itt Ltda. - ME - R. Carlos Pommering, sinD - Schroeder - SC;

Crisje Ind. e Com. de Confec. Ltda. - BR-280 - Km 60 - Nesta;
Danilo Simon - R. Tercilio de Marchi - Nesta;

Dorina Conrado - R. Marcelo Barbi, sinD, lote 13 - Nesta;
. Edson dos Santos - R. Pedra Damolar, lado Igreja Assem. Deus Corupá - SC

Elson de Paiva - R. Pernambuco, 138 - Joinville - SC;
Famac Ind. de Máquinas Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429, sala 5 -

Nesta;

Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. L. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira �

Nesta;
Hifer Ind. Com. Móveis Ltda. - Rod.BR-280, Km 61, n° 5070 - Nesta;
Januário Junkes - Est. Rio de Janeiro, Poste 98, Schroeder - SC;
Laudelino dos Santos - R. JoinviIle, 2050, sl 4 - Nesta;
Leandro Cesar Marcatto - R. Horácio Pradi, 280 - Nesta;
Leomar Adolfo Leier - Av. Marechal Deodoro, 903 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta,

Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sInD - Corupá -

SC;

Malgi Malhas Ltda. - R. 802, sinD - Rio Cerro II - Nesta;
Marcos de Souza - R. Rio da Luz - Nesta;
Marcos Elias Spindola - R. Teodoro Reider, 3, apto 3 - Nesta;
Mateus Com. Mat. Constr. Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, sInD - Nesta;
Met. M.J. Mohr - R. Jaraguá da Sul sInD - Guaramirim - SC;
Moni Representações Ltda. - R. João Picolli, 171 ap. 205 - Nesta;

Relojoaria Avenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas,9 - Nesta;
Rest. Donamariahrui C. B. Karoleski M. - R. Marechal Floriano Peixoto, sInD -

Nesta;
Rosane Petry/Catia M.C. Faria - R. Eleonora Satler Pradi, 307, apto, 201 - Nesta;
Rosinei Bruck - R. Hein Behling, sinD - Nesta;
Sidnei Schemel - R. José Picolli, 252 - Nesta;

Supermercado Para Sempre Ltd�: - R. Manoel Fco. da Costa, 1469 - Nesta;
Terezinha Sansan - R. Cabo Harry Hadlich, 454 - Nesta;

. Vilmar Luchtemberg - R. Manoel F. da Costa, 50 - Nesta.

Zenilda A.Lunardi/Marise Schmann - R. Guilherme Hering, 70, sI. 2 - Nesta;

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

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o
seu débito, ou 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, 4 de junho de 1998.

Ilton Hoffmann

Tabelião Designado

�._------------------------------
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CASA DO AUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS Promoção:

óleo de motor
Esso a R$ 2,50 o

litro
.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

one: 372-3675 Fax: 37'1-7157

o, troco ou financio Gol
96. Tratarfone 975-3304. Vendo Brasilia 80, por R$ 1.800,

ou R$ 800, + 12x R$ 134,.
Tratar fone 371-0497.

o Apollo GL 90, gas., ótimo
o, por R$ 4 mil+ 10x R$
. Trata r na rua So ntos
ont, 495, V. Lalau, ou fone
3524.

Vendo caminhão 14-140, 90,
por R$ 25 mil. Trotar fone 371-
2054
Vendo Fusca 74, por R$ 1.500,.
Tratar fone 379-1490

o Gol CL 1.6 89, c/ 78 mil
adas esp., som, ar quente e

impecável, por R$ 5.700,.
r fone 392-3055, ramal23,
curilio Siqueira.

Vendo Brosilia 80, por R$ 1.500,.
Tratar fone 975-0005

-.
-

'::e::::.:3;-'z: 1
AUTOMÓVEIS Fone: 371-9421 I
CARROS NOVOS E USADOS I

I
� o m b.1

. alcool
Iálcool
Iálcool
Iálcool·
Igasolina Igasolina

g.asolina :
I
I

eículo

mpu
evette 1.6

Ano Cor

82/83 prata
83/84 bege
85/86 cinza

86/86 bege
92/92 cinza

94/94 verde
94/95 prta

antum CG
I BX
antum GLS 2.0

ya"e GI 1.8
ort Hobby 1.0

A GP tem o presente certo pra o seu amor no

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

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
Q

o/J� @� ���m�lLO�OO@o

SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

ft••mjli111!_.IJ,�(I.r."cfIJÁ

MOTOS

Vendo CG-125 84, por R$ 1 mil.
Tratar 379" 1490 .

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Vendo CG-125 92, por R$
1.600,. Tratar na rua José Picolli,
134, Estrada Nova.

Vendo CG Titan Okm, por R$
2.500, + 12 prest, Tratar fone
975-0005

Vendo CBX-200, troco por carro
ou CG Titan. Tratar fone 979-
0518.

CONSÓRCIOS/
DIVERSOS

Vendo caminhão Mercedes 608,
74, por R$ 11 mil. Tratar
fone 371-2642.

Vendo pick up diesel c/ ponto frete
+ telefone, por R$ 12 mil. Tratar
fone 372-1865.

Vendo pick up Willys c/ tração,
por R$ 3.500,. Tratar fone 975-
0536.

Vendo trailer 88, Rubi, 5,90m,
SSE Luxo, estado de novo, por R$
13 mil. Tratar fone 372-0063.

&h f1IJtjJfj� ...W CHEVROLFJ

Fone (047) 372 - 1029

Rua 01i110 Domingos Brugnago, 642 • Vila ;'l/ova

Compro carro 95/96: Gol
Uno, Corsa ou Palio. Tratar
fone 372-1537 c/ Erica.

Vendo Uno 96 e Titan Ok.
Tratar fone 973-3337 c/

Pulo.

Compramos cerro acima de
90 p/ revenda. Tratar

fones 435-1723 ou 964-
. 7663 c/ Acássio.

Vendo CG Titan 96, verm.,
emplacada, por R$ 2.400,.
Tratar fone 371-2791 c/

Adelir .

.O.OSI

flJSIl';IIJOS

Melhores negócios, com atendimento personalizado
Fone/fax (047) 371-1743

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

Plantão

24
horas

�Q auto PQça!:
975-214-2

RuaReinoldo Rau,562
"Com cartão de
estacionamento grátis.

Regata Moto
$ua�dI(J/V:D1{

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

371·2111-�
C-100' CG Titan

R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-'125
R$ 113,50

' R$ 95,49
PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE '
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o carro com ar mais jovem,
mas só fazem efeito em

velocidade acima do

permitido. Outros cumprem
o seu papel além de enfeitar,
como os quebra-mato, que
ajudam a proteger a frente
das camionetes; o

santantônio, que é um

reforço extra em caso de

capotamento e o estribo, que
facilita o acesso às
camionetes mais altas, entre
outros.

�.. -
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"'Carro de boy' é
difícil de vender
Os carros que sofrem

modificações com

rebaixamento da suspensão,
aros ultraesportivos, película
nos vidros, escapamento
esportivo tornam-se os

chamados "carros de boy",
Muito lindo, I muito

personalizado, .

um, "chu
chuzinho". Mas o problema.,
está na hora de revender. Os
possíveis futuros

proprietários associam
muitos enfeites com um

desgaste excessivo do carro e

do motor usados
constantemente em altas
velocidades.
Tudo bem que existe um

público que até prefere
comprar um carro assim, que
já vem com um toque

Gol: duas

portas só nas

versões simples

I�

Deixam de ser fabricados os
modelos de duas portas do
Gol GL e GLS na linha 99. Os
únicos que continuam com

duas portas são o CL e o 1.0.
Com isso, quem comprou um
modelo 98 deve ter seu Gol
duas portas, um pouco mais
desvalorizado.
O Gol, mesmo com seu

estilo menos arrojado e mais

quadrado . que os

concorrentes, continua em

primeiro lugar nas vendas,
seguido de Palio e Corsa.

Av.GetúlioVargas, 712

_I

•

mais

esportivo mais, um

detalhe personalizado que
irá diferenciá-lo dos
demais. Mas, mesmo

assim, esse público é
limitado.

'

Além do mais,
dificilmente será recu

perado o valor gasto para

enfeitar e equipar um carro

com aros Mamma, motor
turbinado, capa plástica nas

lanternas, saias laterais,
equipamento de som

ultrapotente ou' pedais em

alumínio.
Fica lindo, mas é melhor

pensarbem antes de investir

muito em embelezamento
de carro, numa época em

que os modelos ficam cada
vez menos tempo em linha
de produção, trazendo uma

gama enorme de novos

acessórios a cada ano.

Acessórios úteis e

bonitos

Alguns acessórios dão um
toquemais esportivo,mas só
na aparência, como é o caso

dos aerofólios, que deixam

,

rei 11111105

o Consórcio

Breitkopf tem
a menor taxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

primeira
parcela. O
seu zero Km, \

não importa
a marca.

I

OS

I ,

MODELOS iCREDITO R$
,
PARCELA R$ DESCONTO R$]1' PARCELA R$

Gol1000 Mi 13.450,00 263,73 67,00 196,73

Goi Mi 16V 14.297.00 280,33 71,00 209,33

Uno Mille SX2p 11.116,00 217,96 55,00 162,96

KA 1.0 11.892,00 233,18 59,00 174,18

Corsa Wind 1.0 12.343,00 242,02 58,00 184,02

Opção para Usados 7,803,00 157,10 38.00 h 119,10

Moto CG 125 Titan 3.160,00 75,67 15,00 60,67'
:

Consórcio

Breitkopf
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (047) 372-2527
http:fv.N.tw.breitkopf.com.br

11'!1 B"·' 0··········"'· .... O' Q.........•••. A�···.·. 0·····.·······tIr ., .. ", o,' A.A "o ,',...... , '.

................. ' !iIi'.. . .

IlVlPEBDIVEL II

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

Dadas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 dias!

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

de Eventos New Star

(homenagem aos colunistas) e

Passeio de Escuna constam na

programação. A promoção visa

apresentar à imprensa
catarinense todo o potencial
turístico do mais importante
balneário do Sul do Brasil.

LOGOS
er A Fundação Cultural de

Joinville escolheu a Agência
EDM Logos Comunicação para
assumir a Assessoria de

Imprensa do 160 Festival de

Dança de Joinville. A Logos
conta com a experiência de

trabalho em nove edições neste

que é um dos maiores festivais

de dança do mundo. Os

parabéns da coluna a toda

equipe desta conceituada

agência.

Jaraguá do Sul, 5 de junho de 1998 • CORREIO DO POVO· 7
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

A Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer estará

colocando um telão na Praça
Ângelo Piazera, no próximo dia

10, pára que a torcida verde e

amarela possa assistir ao jogo
Brasil x Escócia. A partida está

marcada para às 12h30.

No amistoso de quarta-feira (3), contra
a Seleção de Andorra, o sapato alto

esteve mais urna vez presente. Não na

equipe brasileira, e sim, em alguns
prepotentes locutores de televisão, que
chegaram a declarar que a goleada

seria de cinco, seis, sete, até 10 a zero.

O Brasil fez três e nada mais.

r::JF.Vá se programando para não ficar de fora dessa. Dia 18 de julho acontece

no Clube Atlético Baependi a 17a edição do concursoRainha dos Estudantes,
em conexão com o Baile de Férias, uma das promoções mais esperadas pela
juventude da cidade. A animação será daBanda EgoMecanóide, de Caxias do
Sul (RS).

r---------'"
I A'rtigos para esta co/una

I
I devem ser enviados para I
I Rua João Pico/li, 246,

I
I Jaraguá do Sul (SC),

I
ICep: 89251-590. Se

I
I preferir, para os fax: 371-

I1919 ou 372-3363, aos

l cuidados deste colunista. I
--------_/

......

B
.--

Ruá Marina E
x:=

Frutuoso, 180 V
Fone/Fax: 372-3306 � •Jaraguá do Sul· SC §CADi

Poucas histórias no rock são tão tristes como a de Rob Pilatus, que no tim
dos anos 80 alcançou fama com o duo Milli Vanilli. Eles viraram motivo
de desprezo quando foi tomado público o fato que nem Rob nem seu parceiro
Fabrice Morvan tinham cantado nos discos. Depois disso, todas as portas
se fecharam. Para Pilatus foram quase dez anos no fundo do poço. Tudo

terminou no dia 3 de abril deste ano em um quarto de hotel da Alemanha,
onde ele morreu vítima de um coquetel de antidepressivos, bebidas e pílulas.
Nascido em 66 na Alemanha, foi abandonado pelos pais e adotado por um
casal de posses. Entrou na vida artística como modelo e DJ. Depois
conheceu Frank Farian, que o colocou para trabalhar ao lado do francês
Morvan. Como a pronúncia de inglês de ambos era ruim, Farian resolveu

gravar as músicas com cantores de estúdio. Assim, a dupla apenas dublava

os megahits Forget My Number e B/ame It To Rain. O álbum Gir/ You
Know lt's True vendeu 3 milhões de cópias. Depois que roi revelado que
eles não cantavam, perderam os prêmios Grammy que tinham ganho em

89. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Backstreet Boys (Backstrcet Back), Charlie Brown
Jr (Transpiração Contínua Prolongada), Hanson 3 Car Garage (The Indie

Recordings) e Gala (Come Into My Lire). Principal lançamento:
Karametade.

N I V E R
.) Simara C. Ewald (5/6), Dionete

Franceschi (5/6), Adriana Bauer Conti

(9/6), Alternar S. de Souza (10/6) e Jãnia
Dernatte (10/6) .

..................r I )'1 E i'l\ 1-\ 1••••••••••••••••

II SEGREDOS DO PODER'·
�

JOINVILLE
\

II- Diretor: Mike Nichols.

I
- Elenco: John Travolta, Emma Thompson e Larry Hagman.

G.N.C. Cine MiJel/er 1: Impacto Profundo.

_ Gênero:Comédia.· Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. I
I

_ Duração: 143 minutos. G.N.C. Cine Muel/er 2: Segredos do Poder. I
I Sinopse Horários: 13h30, 16h, 18h30; 21h. I
I Algo de estranho ·está acontecendo descohriu ser o jornalista Joe Klein. O ro- G.N.C. Cine Muel/er 3: O Encantador de Cavalos. I
I quando a ficção fica cada vez mais man-à-clefôe Klein satirizava a campanha Horários: 15h, 18h, 21 h30. I

parecida com a realidade. A comédia presidencial de Clinton de 1992, criando
I Segredos do Poder, na qual John uma história que, para todos os efeitos.era BLUMENAU I
I Travolta interpreta um candidato à fictícia, embora batesse de frente com a G.N.C. Cine Neumarkt 1: Impacto Profundo. I

Presidência americana muito realidade.
I parecido com Bill Clinton, chegou às O filme coloca John Travolta na pele do

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
I telas ianques bem no meio da ava- governador Jack Stanton. um político G.N.C� Cine Neumarkt 2: O Encantador de Cavalos. I
I lanche de escândalos sexuais que há populista casado 'com uma advogada Horários: 14h30, 17h45, 21 h. I

meses envolve o homem mais implacável (Emrna Thompson, exibindo G.N.C. Cine Neumarkt 3: O Mensageiro.I poderoso do mundo. E, enquanto um perfeito sotaque americano) e Horários: 15h, 18h30, 21h45. I
I Travolta cumprimentava eleitores e assessorado PO{ uma legião de

G N C C' N .IA 4 Mortal Combate II. I.

d
-

dalos sexuai I bo dores v alauns esnecí I' d
. . . me eumarl\l :

I
se esquivava e escan a os sexuais co a ra ores - a guns especta rza os em

Ina telona. Clinton respondia. sob operar no palanque, outros nas sombras. Horários: 14h30, 16h30.

I juramento. se tinha ou não pedido Stanton, apesar do sorriso digno do Segredos do Poder. I
I para uma certa mulher beijar seu Domingo Legal. está longe de ser o mais Horários: 18h30, 21 h. I
I

pênis quando ainda era governador santo dos homens, como prega sua G.N.C. Cine Neumarkt 5: Os Irmãos Cara de Pau 2000.
do Arkansas. publicidade. Na verdade. o candidato pula I
I Segredos do Poder é a adaptação do a cerca compulsivamente _ e, numa dessas.

Horários: 14h, 16h15, 18h45, 21 h15.
I

I
best-sellerCotee Primárias, escrito por acaba sob acusação de ter engravidado a G.N.C. Cine Neumarkt' 6: Medidas Desesperadas.

Ium certo "Anônimo" - que. após muita filha adolescente de um amigo, fato Horários: 14h30, 16h30, 19h, 21 h.
I especulação e alguma investigação, se abafado por seus articuladores. - Programação válida para o período de 5 a 11/6. I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Iflnlm
CO'RAETOAA DE SEGUAOS

371-3633
Procópio Gomes, 481

[(tPIOMAS)
CWIZARD

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!
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8 - CORREIODOPOVO

LIVROS NA PRAÇA

Sesquicentenário da ColôniaAlemãSanta Isabel-1847/1997
Organizado pelo festejado

escritor aguas-mornense, Toni Vidal

Jochern, secretário de Cultura do

Município de Águas Mornas, autor,
entre outros, deA Epopéia de uma
ImigraçãoePouso dos Imigrantes,
já comentados pelo CORREIO DO

POVO, acaba de aparecer o livro ora

focalizado - Sesquicentenário da

Colônia Alemã Santa Isabel -

Celebração eMemória -1847/1997,
onde conta o que foi essa celebração
no ano p.p.

O livro em apreço apareceu a

público graças ao apoio de muitas

instituições, destacando-se as

prefeituras de Águas Mornas e

Rancho Queimado, a orientação e o

conselho de muitas pessoas e

assistência daqueles que preservam
as fontes da pesquisa histórica.

Em seus agradecimentos o

secretário-escritor Toni Vidal
Jochem destaca: "Pelo apoio
financeiro, somos gratos ao

Consulado Honorário daRepública .

Federal da Alemanha, através do

Cônsul, sr. Udo Döhler. Aos
senhores Lauri Thiesen e Isaac

Diniz, respectivamente, ex

prefeitos municipais de Águas
Mornas e Rancho Queimado, bem
como aos atuais Valdecir José Sens
e Mério César Goedert por terem

..

,,-.�Se;��ic:���náriO
da Colônia Alemã

Santa Isabel

:tCELEBRAÇÃO E MEMÓRIA �. !

,J Toni �l��!!!.:!.?chem -

acreditado e investido nesse

trabalho, entendendo que a

compreensão de História é

imprescindível para fundamentar as
ações políticas presentes e

futuras".
Sábias palavras que todos os

administradores de nosso

querido Estado de Santa Catarina
deveriam maduramente meditar
sobre o seu grande significado,
pois os sábios advertem aos

pobres mortais em sua efêmera
existência que - povo sem

memória é povo morto.

Estas palavras de agrade
cimento de Toni Vidal Jochem
servem de advertência aos nossos

administradores públicos e

privados e lembram o que
recentemente aconteceu, aqui em
Jaraguá do Sul, e que saiu na

"Revista MARES DO SUL" uma
matéria liberada por uma secretaria

municipal, ela, pela extensão do

texto, foi condensado que, de tal
maneira resultou numa chocante

afirmação de que o fundador de

Jaraguá, EmílioCarlos Jourdan, teria.
se valido de centenas de escravos'

para montar o seu estabelecimento

açucareiro' entre nós, como se

fôssemos alunos aprendizes dos
escravocratas brasileiros que
tantos danos causaram ao País.

O livro em questão pode ser

aquirido diretamente com o autor,
através do fone/fax (048) 245-1252
oupelaCaixaPostal,15,CEP88150-
000 - Águas Mornas - SC.

Nossa região possui centenas
de nomes das que imigraram àquela
região, quem sabe por imigrações
internas fixaram-se aqui e

desenvolvem as suas atividades, o
que pode se constituir numa

curiosidade e um ponto referencial

para pesquisas de seus

antepassados.
Somos gratos pela remessa de

tão importante livro, para resgate
de memórias históricas.

<'

Alunos do Colégio Abdon Batista fazem campanha de doação de alimentos

Alunos do Colégio Estadual
Abdon Batista, sensibilizados
com algumas famílias de baixa
renda que po s su ern

dificuldades em obter alimentos

para o dia a dia, encamparam um

movimento para arrecadação de
alimentos não perecíveis, para
que fossem doados a estas

famílias.
Através de uma campanha

interna no próprio colégio,

arrecadaram cestas básicas de
alimentos e fizeram a doação
destes produtos às famílias
carentes de nosso Município.
Foram entregues às famílias
residentes na Vila Azul, no

Bairro Nova Brasília.
Relatam os alunos do 2° ano

do 2° grau que fizeram a entrega
da doação "como foi bom trazer

um pouquinho de felicidade a

cada uma destas famílias, foi-

nos muito grato e estamos

agradecidos a Deus por este

gesto de solidariedade".

A diretora do colégio,
Maristela Menel Roza, disse

que a campanha para a doação
foi idéia dos próprios alunos
e acredita que se todos
tivessem esta conscien

tização, poderíamos ajudar
muitas pessoas carentes e

necessi tadas.

FESTA JUNINA É NO DMNA!
.

Mês de junho, o tempo esfria. É hora de festar! Hora de lembrar de São Pedro, Santo
Antônio e São João. Hora de reunir a familia, os amigos e pegar o caminho da roça.
É neste clima que o Colégio Divina Providência promove a Festa Junina, no dia 6 de junho,
a partir-das 18 horas.

Quentão, pinhão, cachorro-quente, pescaria, pipoca, churrasco, acompanhado de muitas

apresentações.
Para a festa deste ano o colégio está promovendo a I" Gincana Iunina, envolvendo alunos
e professores.

PARTICIPE!!!

FESTA
I

JUNINA
FESTlVALDAIVIJsI:ASERT�

Colégio HOlando
Marcellino Gonçalves
DIA: 6 DE JUNHO
INíCIO:17 HORAS

PRESTIGIE!

Do maternal ao Terceirão,
educaçãocom
responsabilidade.

O
....tituto Educacional '

-
E� PI!6litHI. 616 - FoM31J.()202.

QIeutro àe QIulturn J\lemã Õ.e

Wnrnguii ö

n �ul
BOLETIM INFORMATIVO

Caros associados,
Na sexta-feira última realizamos nosso baile. Apesar de freqüência

relativamente baixa, principalmente dos associados, a festa transcorreu

animadíssima até o final, ao som da excelente Banda Bavária. Quem
não foi perdeu uma oportunidade de diversão e alegria.

O próximo evento deverá ser um jantar típico, a ser anunciado brevemente.
A diretoria e comissões continuam trabalhando no fortalecimento de

nosso centro, novos planos estão sendo elaborados e serão publicados
nesta coluna quando definidos. Para tanto, são necessários recursos.

Neste sentido, irão dois apelos aos nossos associados e comunidade em

geral:
a) Precisamos aumentar o nosso quadro social. Apresentem novos

associados, divulguem as nossas idéias e atividades;
b) Prestigiem nosso centro adquirindo bilhetes de nossa rifa. Com

estes recursos teremos condições de tornar a nossa sede aprazível para
a freqüência dos sócios, além de desenvolvermos nosso programa
cultural e social.
Contamos com a participação de todos. Informações, como sempre, pelos

telefones 372-3992 (Merli/Germano) 372-1300 (Egon) e 372-9035 (Bethe).

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXVII)

Tio Eugênio
SilvestreStoinski, em outubro de 1990, foi "Destaque da Semana n° 39",

do Jornal "Mensageiro de Jaraguá-Jaraguá Bote", lembrando os feitos
desse ferreiro que era do tempo em que a gente ia pro trabalho de bicicleta,
assim como encontrei outros tantos, na mesma situação, hoje ainda na

direção de empresas que com seus produtos alcançam o mundo inteiro e

ditam experiência e competência, capazes de rivalizar-se com os mais
sofisticados das nações do dito primeiro mundo.

Muitas vezes o encontrava em tardes domingueiras, cada um desfilando
o sonho do futuro. Queríamos ser alguém na vida, como ele também dava
um duro danado para progredir e encaminhar a sua família.
A entrevista levou o título de "O ferreiro Silvestre Stoinski", filho de

Pedro Stoinski e EstefâniaMainka, nascido em 31-13-1919, no morro de

Guarani, Massaranduba, então Município de Blumenau, pelas mãos da

parteira Rothers. Ela mesma foi sua madrinha, pois foi batizado no dia

seguinte ao do nascimento, aproveitando a presença do padre que só

aparecia a cada 60 dias na capela da localidade. O sr. Miguel Dolata foi a
outra testemunha. Lembrava-se que a crisma se deu entre 13 e 14 anos, já
na Capela de Rio Branco, aquela que vai a Massaranduba.\

Seu pai era polonês, natural de Varsóvia, e veio pro Brasil com cinco

anos. "Mamãe era de origem polonesa, nascida na região do Núcleo

Barãodo RioBranco",dizia.
Sempremexeu com ferro e gostava de política, tendo votado nomarechal

Eurico Gaspar Dutra, embora fosse da UDN. Depois desacreditou dos

partidos e votou sempre nos homens "que acho que tem capacidade" .

No esporte foi um dos fundadores do Botafogo Futebol Clube, agora
reformado e com novo telhado, na Barra do Rio Cerro, onde tinha uma

velha ferraria. Voltaremos. Até a próxima.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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25/5/98 - Sophia Orellana Soliz

25/5/98 - Lucas Guilherme da Cunha

26/5/98 - Karolina Pommering
•
26/5/98 - Daniel de Souza Moreira

26/5/98 - Gustavo Floriani

27/5/98 - Marcelo Augusto Stinghen Coelho

27/5/98 - Lucas SteindeI

27/5/98 - Letícia Bau

27/5/98 - Gabriele Giacomini

27/5/98 - Sabrina Gatscher da Silva

28/5/98 - Leonardo Ceola

28/5/98 - Daniel Miguel de Oliveira Inácio

29/5/98 - Felipe Joel Weiler

31/5/98 - Cibeli Cristina Schulz

��
._ ;:;,._
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pediatra
crm 4645

372 - 3670
--- Rua Dr. WaldemiroMazruechen, 50 - sala 15 -}ara, á do Sul- SC--
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Maria, mãe de Deus, serva do Senhor
Durante o mês de maio, a Paróquia/Apóstolo

Pedro apresentou as palestras Deus Chama,
através das quais a comunidade pôde refletir
sobre o chamado que Deus fez a várias

personagens bíblicas. Uma das personagens
enfocadas foi Maria. Quem é Maria para os

luteranos? Por que se fala tão pouco dela na

igreja luterana?

No início da igreja cristã, Maria sempre foi um

problema para a cristandade: quem era esta mulher,
de quem a Bíblia fala tão pouco? Após séculos de

discussões, chegou-se a conclusão, no século IV,
que Maria era realmente mãe de Deus, pois Jesus
era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim,
Maria passou a ser considerada digna de veneração.
Por esta época, começou a surgir também o

monarquismo, com os primeiros monges. Assim,
Maria passou a ser venerada pelos monges, que a

tinham como inspiração para suas vidas. Destarte,
Maria transformou-se, de mulher que era, para um

ideal de vida.

Mas, e a Bíblia, que nos diz a respeito dela? No

Evangelho de Lucas, é-nos relatado que Maria era

uma moça simples, que foi agraciada por Deus com

uma gravidez inesperada. A primeira reação de Maria
é colocar um empecilho: não é possível, pois sou

virgem!! O anjo, então, demonstra-lhe que para Deus
nada é impossível, após o que, então, Maria
humildemente, diz: Eis aqui a serva do Senhor. Em
nenhum momento aquela menina pensou em se

engrandecer por ter sido abençoada por Deus. Aliás,
o anúncio de sua gravidez deveria ter causado grande
transtorno, pois, se ainda hoje há escândalos com

gravidez fora do' casamento, muito mais há dois mil
anos atrás, numa sociedade tão patriarcal como a

judaica. Mas Maria assume a sua cruz confiando em

Deus. Agora ela está no serviço a Deus.ie a tristeza,
como uma espada, paira sobre seu coração. Assim
segue Maria com sua cruz, até a morte de seu filho

Jesus, como nos é relatado no Evangelho de João.

Agora,Maria também é desafiada a crer em Jesus, seu
filho, não apenas como um homem, mas

verdadeiramente como seu Salvador! Sim, seu filho
Jesus também quer salvar Maria, a doce jovem que
submeteu-se, como serva, à vontade de Deus. Agora,
Lucas nos relata, coerentemente, que Maria estava

junto com a incipiente comunidade cristã, orando a

Jesus (Atos dos Apóstolos 1.14).
Quem é então,Maria para os luteranos?Ora, a Bíblia

nos mostra quem éMaria: umamulher doce, serva do
Senhor, alguém que assumiu a sua cruz confiando em

Deus e de quem depois, foi também exigido uma

decisão de fé: crer em Jesus como seu único Salvador.
Neste sentido Maria pode nos servir como exemplo:
assim como Deus a chamou, assim também Ele nos

chama ao serviço e à confiança em Deus. Como vamos

responder-lhe: como Maria, que colocou-se à

disposição como serva? Ou vamos resistir-lhe? Se
lermos com atenção ao Evangelho de Lucas; veremos

que à Maria não é dado o poder de decidir se quer ou
não sermãe de Jesus. Simplesmente, é-lhe anunciado
que ela foi escolhida por Deus. E isto é motivo de

alegria para ela. Assim também para nós, mulheres, é
motivo de alegria osermos chamadas por Deus. Como
Maria, vamos nos colocar a serviço do Deus da vida;
para que, através de nós, Deus possa agir em nosso

mundo, transformando a vida em algo melhor para
todos nós.

Marta Moura Streppel
Carlos Roberto Streppel

lii:ír�ul0
Ita.liar1o

Às quintas
feiras, a partir
das 19 horas,

vocêtem

com a tradição
italiana na

Lanchonete Per I
Tutti, emNereu r

Ramos. Com \

muita"música, "

vinhoea
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comgalinha
caipira, você
pode ainda

Rua AntÔnio Carlos Ferreira cl Henri e Plazera

de Jaraguá do Sul
Adriano TrentinilCP
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Malhas em Rolo,

�Meia Malha. �
Serviço de Facção

Fone/Fax 376 - 0714

Se ta-feira, 5 dejunho de 1998
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ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X APAE - Rotary apóia a iniciativa da Apae com a campanha:
"Adote um excepcional". É necessário um trabalho de consciência na

comunidade da necessidade de uma participação financeira para que possa
estruturar a Apae de uma escola especial onde se educa e desenvolve todos os

talentos do excepcional para integrar-se na comunidade.

ROTARY X PALCO DA VIDA - No teatro do mundo ... na arena da

vida; quatro tipos de pe�soas - os artistas: 1° - Os que trabalham, lutam,
atuam ... 2° - Os que aplaudem, sentados em poltronas estofadas ... 3° - Os que
vaiam, xingam, gritam: desce daí, fora! 4° - Os que assistem sem aplaudir, sem
vaiar. Assistem, nada mais. São os opacos no teatro do mundo, na arena da
vida. Satisfeitos, instalados ... Quatro tipos, no teatro do mundo, na arena da

. vida. PRIMEIRO TIPO: o mais raro. Eles deixam as poltronas, sobem no

palco. Entram na arena. Eles trabalham, atuam, lutam ... Eles morrem. Mas
morrem sorrindo, felizes, pois suas vidas têm sentido. SEGUNDO TIPO: os

que aplaudem, sentados em poltronas estofadas. Gostariam de subir ao palco,
entrar na arena. Falta-lhes coragem. E enquanto a coragem não vem, aplaudem
aqueles que têm coragem de subir, de atuar, de morrer... Estão perto, muito

perto, de também atuar. TERCEIRO TIPO: os que vaiam, xingam, gritam.
Revoltados mais consigo mesmo do que com os atingidos por suas vaias, seus
gritos de revolta. Participam do espetáculo ... Negativamente, mas participam.
E, embora não pareça, estão próximos de atuar. E mais próximos do que eles

próprios imaginam. QUARTO TIPO: os que estão aí, apenas assistindo,
sorrindo com desprezo, satisfeitos, "superiores", sem aplaudir, sem vaiar,
sem xingar. Apenas assistindo a banda passar. Nem a favor, nem contra.

Indefinidos. Estes são os que estão mais distantes de subir ao palco.
No teatro do mundo ... na arena da vida, que posição você escolheu?

ROTARY X DELEGADA JUREMA - Ofício da delegada Jurema,
comunicando da necessidade de equipamentos para a delegacia com a finalidade
de melhor atender às necessidades da comunidade. Rotary deverá analisar
com carinho o pedido, já que a meta do Rotary é aprimorar e auxiliar a

segurança com a participação da comunidade.
.

ROTARY X VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Lamentável o que vem

ocorrendo na comunidade com a venda de produtos não inspecionados e com

a inspeção falsificada. Deverá ser convidado para a reunião, o responsável
pela Vigilância Sanitária de Guaramirim, para esclarecer os fatos.

ROTARY X ARNO ZIMDAR_S - Companheiro, fundador do Rotary,
dispensado de freqüência, comparece ao Rotary e solicita providências no

sentido de que se coloque em prática, com urgência, o Plano Estratégico, já
que os planos diretores aprovados em Guaramirim nunca saíram do papel e
muita coisa errada já foi realizada pelas autoridades por não ter seguido um

plano ordenado. Não se concebe um município caminhar sem um ordenamento

onde todos os segmentos da comunidade devem ser ouvidos e participarem.

ROTARY X DRA. CLADIS - A presidente do Rotary Club, dra. Cladis,
se encontra nos Estados Unidos, participando de congresso e se aprimorando
na sua profissão de cirurgiã-dentista. Parabenizamos a companheira que
certamente trará novidades do primeiro mundo.

VIDA ROTÁRIA

Intercambistas do Rotary Club
I" 7 ,

�

O Rotary Club Florianópolis-Estreito, reunido na Churrascaria Rio-sulense,

recebeu as visitas dos intercambistas Anki Hermsen, do Rotary Club

Recklinghausen-Vest, da Alemanha, e Adam Blain, do Rotary Club of Blenhim.
Ontário, Canadá.

Os jovens são vistos, na mesa de honra, ao lado o presidente Paulo Roberto

May e do secretário Adolfo Hocgleitner que, no instante exibia aos rotarianos do

veterano clube rotário um exemplar do CORREIO DO POVO, ao ensejo da passagem
do 79° aniversário de existência.

Em conversa com Anki e Adam, muito simpáticos por sinal, informaram ao

mais antigo semanário de Santa Catarina que chegaram a conhecer a cidade de

Jaraguá do Sul e fizeram umas visitas aos intercambistas hospedados pelo Rotary
Club Jaraguá do Sul, nas pessoas dos intercambistas de Tia Jefferson, deWisconsin
- USA - e Jackson Rogers, da Austrália, ficando encantados com a Pérola do Vale
do ltapocu.

Enquanto isto, os intercambistas jaraguaenses realizam visitas às reuniões nOS

clubes emparceirados.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

30 Rodeio Crioulo do CTG Leodato Ribeiro
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 paramais quatro dias de puro tradicionalismo.

Te convido amigo velho para entrar em nossa estância. O

prazer é todo nosso, venha reviver a cultura 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 farru1ia - Flávio Ribeiro - Patrão.

Programação resumida: Provas de Rédeas, Tambor, Laço Piá
Guri e Adulto, Show, Fut-boi, Mesa da Amargura, Leo do
Acordeão e Teclado, Concurso de Gaita, Tiãozinho do

Acordeão, Invernada Artística.
Cerveja será a Skol

Bailes

Quinta- Estância Serrana R$ 5,00
Sexta - Fogo de Chão R$ 10,00

Sábado - Grupo Minuano R$ 10,00
Domingo 15 horas - Grupo Minuano- grátis

Ingresso ao parque, sábado e domingo R$ 1,00
Estacionamento R$ 1,00 - O dinheiro arrecadado com o

estacionamento será convertido em prol da construção de
uma igreja na comunidade.

Terrenos para acampamento a partir de R$ 20,00

BAlLE GAUCHO
Baile com Os Nativos, em Guaramirim, dia 20 de junho, no parque de exposições.

Informações telefone: 047 - 373 9102 ou 9738059

Rua: Cel. Procópio Gomes
de Oliveira, 227

.Agenrfa gaúcha
5junho - 19 horas - Treino de Laço aberto ao público - CTG Laço Jaraguaense
5 a 7 junho - Rodeio - CTG Eliseu Schmitz - Luiz Alves

5 a 7 junho - Rodeio: CTG Sítio Novo - Joinville

12 a !4 junho - Rodeio - CTG Leodato Ribeiro - Schroeder

19 junho - 38 Noite Gaúcha - AABB - Jaraguá do Sul

20 junho - Baile com Os Nativos - Guaramirim - Parque de Exposições
27 e 28 junho - Cavalgada do Piquete Estampa de Taura

3 a 5 julho - 5° Rodeio de Vaca Parada e Correndo - Piquete Trote ao Galope
11 de julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua - Joinville

o JQ. na opinião
pública daMaster

Pesquisas
Fone: 372-1654

1988

Marcon - Piquete Estampa de Taura

- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VllAGENS
jl••�,li:
FORTALEZA PORTO SEGURO 77

noites
Hotel TOAÇÚ + .....-------,

aéreo + passeios 6X RS
+ traslados

Saídas: 3Dlmaio, 6, 13 e
2Dljunho

Hotel
TERRA MATER 6X RS
+ aéreo + pas
seios + troslodos
Saídas: 311maio, 7,

14e211junho

90, 73,00
à vista RS 508,00 à vista RS 413,50

SALVADOR
Hotel SAN MARINO
+ aéreo + passeios +

traslados
Saídas: 3D/maio,
6, 13 e 20/iullho

NATAL 7 noites
.4 noites Hotel BELLO 6X RS
MARE + aéreo + 86passeios + traslados . ,70

à vista RS 489,00

7 noites

6XRS

108,00
à vista RS 611 ,00

DIS NEY NEW YORK
NA MEDIDA CERTA

9 dias -' 7 noites
NOMELHORPONTODE MANHATIAN

10 dias - 7 noites
'

Saídas: 60S. e domingos, voando Tronsbrosil.
Agora com as novas atrações da Disney: Animal
Kingdom e Downtown Disney mais os tradicionais par'
ques Reino Mágico; Epcot, MGM Studios e Universal,
todos cl ingressos inclusos. 6 noites em Orlando, 1 noite
em Miami cl tour na cidade. Café do manhã diário tipo
americano. Assis!. completo cl guias falando português.
À vista US$ 1.268, À vista US$ 1.078,
ou 1 + 4x

, : US$ 253,60. ou 1 + 4x US$ 215,60.
PREÇO PI SAlDAS ATE 19/JUNHO, BASE AP. PREÇO pl SAíDAS ATÉ l8/JUNHO, BASE AP.
TRIPLO. Consulte opções cl 11, 12, 13 e 14 dias TRIPLO, HOTEl PENSllVANIA
--...,.-----------------------

FLORIDA/NEW YORK 13 dias/ll noltes

Saídas: 2as., 50S., e domingos, voando Vasp.
P'énsilvania Hotel, localizado em frente 00

Madison Square Garden.
Parque Central Hotel, localizado práx. a

Broadwaye a três quadras do' Ceritral Park. Com
pleta assist. cl guias brosileiros.

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 pl SAíDAS ATÉ 15/JUNHO) BASE AP. TRIPLO. Consulte opção com 14 dias

------�--------------------

CALIFORN IA LOSANGELES/ SAN FRANCISCO/ lAS VEGAS

1 3 dias/lO noites

Àvista US$ 1.768,

À vista ....US$ 2.148,
ou 1 + 4x•.•..US$ 429,60SAíDAS: domingos, voando Vasp

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.

PREÇO VÁUDO PI SAíDAS ATÉ
. l4/JUNHO, BASE AP. TRIPLO.

PEQUENASEXCURSÖES
COMPRAS BElO CARRERO CANOAGEM FESTA DO PINHÃO

EM BRUSQUE WORLD RADICAL Saída: 13/junho
Inclui: 1 noite de hospedo-

RSSO, (rafting) gem cl café da manhã;

RS 12, Rs2S,
viagem em ônibus leito.

C/ ingresso 2xRS40,
.

-

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS
OPÇÕES PELO TELEFONE

371-0520

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE JUNHO DE 1998

CARIBE
VOANDO EM EMPRESAS AÉREAS CONHECIDAS E DE COMPROVADA QUALIDADE

A BORDO DO SEAWIND
Aruba/Curaçao/Barbados/
Isla Margarita/St. Lucia
7 noites a' bordo, cl S refei�ões diárias
Saídas aos domingos. Voanáo MO-II
VASp, SP-Aruba-SP,

A vista ••••••••••••••••••••••••••US$ 1.038,
ou 1 + 4x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 207,60
PREÇO PARTES AÉREA,TERRESTRE E MARíTIMA CAt "K"

(NÃO INCLUI TAXAS E GORJETAS) SAíDAS ATÉ 21/JUNHO

ARUBA/CURAÇAO
8 dias - 7 noites
,

A vista n•••••••••US$ 1.138,
ou 1 + 5x•••••••••••••••••••••••••••••••••.•US$ 235,60
PREÇO VÁL PARA SAíDAS ATÉ 14/JUNHO, POR

PESSOA, EMAI! TRIPLO

r-------------------------,

: C A NeU N "0 PARAíso DO TURISMO" :
19 dias - 7 noites �aídas aos domingos, voando Transbrasil 1
1 Hosp: c.om café da manhã tipo americano, ho- A vista•••••••••••••••••.•••.••.••••US$ 898, 1tel OaSIS Caneun 5*, frente ao mar, cl gran' ou 1 + 4x•••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 179,60

11 dioso parque aquát., em ó!. localização. Pas' PREÇO VÁL PI SAlDAS Alt 6,13 E 201 JUNHO

1 seio aos principais pontos turísticos. PREÇO POR PESSOAAl! DUPLO 1 '

L..�1t!·{j§J.L5(;)..&P�.mttÇF..L.Y.Qi�J!..&&.Ä�)llit!S�B�.illf:é�êiQtL�tfr2.j

A 'R U B A ILHAS DO CARIBE

EUROPA
HOTÉIS DE 1º CAT. CI CAFÉ DA MANHÃ - TOUR PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS

-ASSISTÊNCIA DA EQUIPE COSMOS COM GUIAS FALANDO PORTUGUÊS

A ILHA 5 ESTRELAS DO CÀRIBE
8 dias - 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimo MO-II da VASP.
VISITA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS DA CIDADE.
,

A vista •••••••••••••••••••••••••••••US$ 898,
ou 1 + 4x••••••••••••••••••••••••••••••e•••US$ 179,60
PREÇO VÁL. PI SAíDAS ATÉ 141 JUNHO, POR PESSOA, EM A! TRIPLO

CURAÇAO
O CARIBE COM CLASSE

8 dias - 7 noites
,

A vista ••••••••••••••••••••••••••US$ 1.048,
ou 1 + 4x••••••••••••••••••••••••••••••••••US$ 209,60
PREÇO VÁL. PARA SAíDAS ATÉ 14/JUNHO, POR

PESSOA, EMAI! TRIPLO.

MADRI
A CAPITAL ESPANHOLA

10 dias - 7 noites
À vista ••••••••••••••••••.US$ 1.128,
ou 1 + 6x•••••••••••••••••••••••••••••US$ 161,14

PROMoçÃO VÁLIDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

PARIS
A MAISßELA CIDADE DA EUROPA

10 dias - 7 noites
À vista ••••.••••••••••••••US$ 1.478,
ou 1 + 6x•••••••••••••••�.;••••••••••US$ 248,28
PROMOÇÃO VÁLIDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

LONDRES/PARIS
AS MAIS BELAS CIDADES DA EUROPA·

11 dias - 8 noites
Viagem de Londres a Paris pelo Eurotunei,
sob o Canal da Mancha.
A vista •••••••••••••••••••US$ 1.938,
ou 1 + 6x. US$ 276,85,
PROMoçÃO VÁLIDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

ROMA
A CAPITAL ITALIANA

10 dias - 7 noites
À vista•••••••••••••••••••US$ 1.598, .

ou 1 + 6L US$ 228,28
PROMoçÃO VÁLIDA PI SAíDAS EM AGOSTO.
,

ITALIA JOVEM
9 dias
VISITANDO: Roma, Assis, Florença,
Veneza, Verona e Milão
À vista •••••••••••••••••••US$ 1.699,
ou 3x US$ 566,

AMagia dos Alpes
20.dias À vista uss
VISITANDO: Itália, Áus-
tria, Alemanha e Suécia �;1x��s
+ aéreó + hospedagem' 797 50cl café da manhã e [on- ,

tor + guia desde sc. Saídas em setembro

ou Rua Donald Gehring, 50 (lateral da Rio Branco)
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'êàntorDaniel, que fazia dupla com
.......••. Paulo, estará em Jaraguá do Sul
ándejunho,.nutn megashow no

�dio JoãoMarcatto. O show será

aitir das 21 horas e deverá ser
.

esentado, uma parte em
verencia a João Paulo e outra com

canções que os fãs de todo o

rasil aprenderam a cantar. Ingressos
�enda até dia 10, em diversos

ntos da cidade e região, a R$
3;00. Após, somente no Estádio
j.
Marcatto. Daniel ficará

.

spedado no Tannenhof Palace

ritel, emJoirivil1e.

GrupoEscoteiroJacoritaba
verá amanhã(6),deliciosa

ijoada, a partir das II horas, no
pão de festas da IgrejaMatriz São
tião. Cartões a R$ 4,00 cada Este

oGrupo Escoteiro Jacoritaba
Ieta 3Ó anos de existência

légio Divina Providência
gramou para amanhã (6), a partir
18 horas, sua tradicional Festa

São João e a Gincana Junina, no
inásio de esportes do colégio.
então, pinhão, cachorro-quente,
scaria, pipoca, churrasco,
mpanhado de muitas

.

sentações para o público.

já consagrada "Noite de Queijos e
inhos", promoção da Casa da
izade do RotaryClub, será dia 12

junho, a partir das 21 horas, na
ssociação Recreativa Duas Rodas,

Grupo Elementos em Cena

lumenau) apresentará o espetáculo
tral Arlequinada, amanhã (6) e
mingo (7), no auditório da Scar
ociedade Cultura Artística). Trata
de uma obra que reúne canções,
as, malabarismos. É uma

ventura poética que tem na

sência o resgate da fantasia e da
ventividade. Amanhã (6),

i petácuJo único às 16 horas, e

j mingo ,(7), duas apresentações, às
. Oe 16 horas.

i\JUNINA
'. olégio HolandoMarcel lino

çalves promove amanhã (6), a
ir das 17 horas, sua tradicional
Junina, com diversas atrações.

I . �O horas, será realizado o 140

� �tival daMúsica Sertaneja, com
.

. .

e número de inscritos.
grndeçö () convite.

empacotamento
- Ilha da Figueira
• FAX: (047) 372-3203

do Sul - SC

\
....

A_ s�;njff'� bÍJiÍl Ãiifi[,;!fiFi ; y •....

Grimm iii Rainha do Cl�be
.....Atlético l}aependi/?ª,.�leir4 .. <.

···

•••••.�ábty1�{3gJ; nale��:�� i>,·,
.

§s�!ti!9. ..$il";Y1. >
.

WORKSHOP
A Escola Livre de Música apresenta Workshop com

Luciano RomaneIli, guitarrista graduado pela New

SchoolforSocialResearch, de Nova York. Será amanhã
(6), às 20 horas, no auditório. da Sear (SociedadeCultura
Artística).

PATOCARffiE
Amanhã (6), rola a superlesta "Pato Caribe", na Casa
0-800 (Rua Max Wilhelm), a partir das 23hlO. Cada
ingresso. vale um coquetel hipertransado. Chega mais.

. COPA NA PRAÇA
Pra você curtir a estréia do Brasil na Copa da França,
quarta-feira (10), às 12h30, compareça à Praça Ângelo
Piazera e assista com a galera, Brasil e Escócia, em
telão especial. E depois da "vitória", caia na folia com
muito samba no pé.

Foto Nitto

Presidente do Clube Atlético Baependi; Elemar
Dierehnabel com a esposa Ita, realizando belo
trabalho no Azurra, reconhecido por todos os

associados

Prefeito Leonel Pavan, com a esposa Maria

Bernadete, será anfitrião, amanhã (6), do
Encontro Estadual de Colunistas Sociais, em
Balneário Camboriú

Veiculos, peças e &el'l/lços
FONE: (047) 371-2111

* Curso de manequim e modelo
* Bronzeamento
* Depilação
* Massagem
* Limpeza de pele

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

.Jaraguá do Sul - SC

DECLAMAÇÃO
A Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer/Fundação. Cultural realizará de
13 a 15 deste mês, juntamente com a

38 Feira do Livro, no Parque
Municipal de Eventos, o. go
Concurso de Declamação. em
di versas categorias. Poderão

participar alunos das escolas das
redes municipal, estadual e particu

lar de Jaraguá do Sul.

Rua Barão cio Rio Branco - J� cio Sul

�öijtiôciiJóúil) .

O ��17��ti����������e3�os
RMeíô ÖiÓú1ÖHHêfêSßdÓal.

Tradi(:tô��is Pt�y�s8�fX!ifas; com
partidpa�1iö ºe I#ais d� 109 ÇrG's,
fut-bóí, diyêtsas atraçõês Mtíslkas e

quatrol:lail5es CbiI) os Grupos
Minuano e Fogo. de Chão COmpletam a

programação, Ampla äreapára
carnping com toda a infra-estrutura e

estacionamento, num dos rnais belos

OTG's do Estado,

...•.•. FEIRA DEARTES
Ac�ntece amanhã nä�edcilt.i va
Marisol. das 9 às 16 horas,com
exposição e venda de trabalhos

artísticos, apresentação de grupos de

dança, varal literärio, venda de Iivros e

apresentação. do Coral Marisol. O
evento é aberto ao. público.

GARQTA LYAJO
Será dia 13, na Sociedade Vit6ria (Ilha
da Figueira), o baile de escolha da
Garota do Colégio.Ly]íaAjrpso.

Oechsler, com ö'Musícal'San Marino .

São 12 as conco.rrentés, que serão.
produzidas por Mola Cabeleireiros.

BAEPENDI
. ..

O arisrocrätico Clube AUético
Baependi inicia os preparativos para o

"Baile Branco" que acontece em
setembro. A comissão organizadorajá
foi escolhida pelo diretor-sóciàl Arno.

Henschel e deverá montato.
cronog;ama p<i{a �t# çuw.priqqpelas
meründs�nioçäs a parti!; dejtdho.
Inscrições na seciewia d�êJube.

NACOLUMßlA
Direção. e APP do Colégio Vftor

Meirelles preparam graade festa para
dia20; na Cblumbia (J�agtiá
Esquerdo), quando será eleita a

"GarotaVítor Mejrelle�9g",.Merci
. pelo convite,

JORNAL DO ESTUDANTE
A AmvaÍi (Associação dos Mu�icípios
do Vale do Itapocu) promoveu na noite
de quarta-feirá (3), nö auditório do
Centro Integrado de Profissionais

Liberais, o coquetel de lançamento do
projeto. didático-pedagógico "Jornal do

Estudante" patrocinado pela
Petrobrás. () projeto beneficiará todos
os alunos da rede municipal de ensino

dos rnunicfpios que compõe,m a

Amvall1 além doMuniçípio. cte São
Frandiscb dt) Sui;�e·doPTSUL
(DlJtÖS e Terminais do. Shl); da

Petrobrás,
.

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
_'cRIo

372-0178 Eo''''..•••
,. .

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prox.Duas Rodas Indl.)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vigilância Sanitária identifica
novos focos do mosquito da dengue
---------------------------

Localização aconteceu através de armadilhas preparadas
pelas equipes de saúde, nas ruas Joinville e Ema Sasse

Jaraguá do Sul- Dois novos fo
cos de mosquitos transmissores
da dengue foram identificados
durante a semana, elevando

para 49 os pontos já registrados
na cidade. A localização dos
focos ocorreu através de ar

madilhas colocadas nas ruas Jo
inville (próximo ao Portal) e Ema
Sasse. Na terça e quarta-feira,
técnicos da FNS (Fundação Na
cional de Saúde) e da Vigilân
cia Sanitária fizeram amplo tra
balho de limpeza na área, reti
rando toda a água acumulada
e ellrnlncndo as condições de

proliferação dos mosquitos.
Segundo o diretor da Divisão

de Vigilância Sanitária, Sérgio
Lukarsewski, durante os dois elos.
214 imóveis e 1.655 depósitos em
empresas e residências foram
vistoriados e inspecionados. Se
gundo ele, nesse período foram
feitas mais de 700 aplicações de
larvicida, envolvendo todos os

recipientes pesados ou mais difí
ceis de serem removidos.

Os técnicos também fizeram
novas cóletas de larvas na área

para garantir o controle sobre
esses locais. Além disso, existem
outras 20 armadilhas preparadas
em toda a cidade, inclusive em
bairros afastados. As armadilhas

. são equipamentos simples, feitos
com pneus contendo água,
geralmente colocados em em

presas de trcnsportes rodoviári
os, que facilmente podem tra
zer larvas dos mosquitos transmis
sores da dengue, através de vi

agens pelo País.
Lukarsewski destacou que a

campanha precisa continuar
tendo o apoio da cornunldcde.
através da eliminação de todo

tipo de recipiente que possa
conter água parada. "Esta é
uma tarefa para todos, não só
para as equipes da Vigilância
Sanitária", diz.

Ronda da Cotidade visita o

Jaraguá 84 semana que vem'
Jaraguá do Sul- A LBV (Legião

da Boa Vontade) estará reali
zando, na próxima quarta-feira
(10), a Ronda da Caridade no

Bairro Jaraguá 84.Mensalmente,
a entidade tem visitado o bair
ro, um dos mais carentes da ci
dade, distribuindo alimentação

e roupas.
Durante a visita dos membros

da LBV, os moradores ouvem pa
lestras sobre" lições de vida" . Na

oportunidade, são oferecidos
folhetos educativos com temas
diversos, além de profissionais
para corte de cabelo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC
JUÍZO DE DIREITO DA 18 VARA CíVEL

EDITALDELEILÃO
o DOUTORMÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DE DIREITO DA laVARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar

possa, que no dia 19.06.98, às 14: 15 horas, realizar-se-á no átrio do Fórum, o leilão does) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da ação executiva número 11.384, em que é exeqüente UNlBANCO - UNIÃO
DE BANCOS BRASILEIROS S/A. e executado CONFEC. DALPRÁ LTDA.; JAIR DALPRÁ e

HELENA KLUCK DALPRÁ, qual(is) seja(m): uma máquina de costura, marca Singer, duas agulhas,
completa (velha) avaliada em R$ 600,00; uma máquina Union Especial, duas agulhas completa (velha),
avaliada em R$ 600,00.
Uma máquina de costura Siruba, modelo 737, tipo Owerlock, avaliada em R$ 1.400,00.
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço superior à
importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço
oferecido, desde que não irris6rio, no dia 29.06.98, às 14: 15 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, caso não seja(m) encontrado(s)
pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima mencionado(s), de
conhecimento desteJuízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue
ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos doze (12) dias do mês de maio
de 1998.

Eu, Adiberto Braatz, Escrivão Judicial, que. o datilografei e subscrevi.
Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

A NEUROPSICOLOGIA E�OS
,

DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM
o processo tecnológico permitiu o desenvolvimento das neuroclênclas que,
motivados pelos incentivos à Década do Cérebro, realizaram inúmeras

descobertas no campo da neurologia, da neurofisiologia e da neuropsicologia.

A neuropsicologia é uma área em franco processo de contribuição aos processos de
aprendizagem, colaborando na identificação dos chamados learníng desabílítíes, ou distúrbios
de aprendizagem. É uma área que procura diagnosticar as causas dös déficits de memória.
cálculo. leitura, coordenação motora, atenção. retenção visual, auditiva ou demais áreas
integradas entre si. Através do diagnóstico elabora-se um programa de estimulação e

reabilitação em conjunto com demais profissionais da saúde (neurologistas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais. fisioterapeutas, etc.) da educação (pedagogos e professores) e
com a forrflio e o meio social onde se insere o educando.

Na maioria dos casos de distúrbios de aprendizagem nota-se no aluno-paciente um QI

preservado. ou até acima da média, uma estrutura sócio-familiar nos padrões normais ou em

crise devido à própria situação escolar do aluno paciente. Descartada as hipóteses biológicas.
sociais. familiares e psíquicas. inicia-se a testagem das áreas de recepção, decodificação e

integração dos estímulos no cérebro. a elaboração do feedback (retorno) e sua capacidade
de expressão. através de testes neuropsicológicos padronizados cientificamente.

Como em toda a área de saúde, os prognósticos são positivos com o acompanhamento
multidisciplinar e apoio familiar e do meio escolar.

Atualmente a neuropsicologia traz importantes contribuições aos trabalhos com pessoas
portadoras de necessidades especiais. com crises epilépticas, com pacientes com traumatismos
cranianos, acidentes vasculares (derrames, isquemias) e com síndromes demenciais (Alzeheimer.
Korsokot etc.). Santa Catarina e, em especial, o Norte do Estado (Joinville, Jaraguá do Sul e

regiões) já conta com bons profissionais na neuropsicologia, que ainda carecem de espaço
e reconhecimento junto à comunidade médica local para que o trabalho em conjunto
possibilite a melhora nos processos de aprendizagem de nossos alunos e na melhoria da

qualidade de vida dos pacientes em geral.

Gilmar de Oliveira, Psicólogo Especialista em Neuropsicologia e Aprendizagem
CRP-12/0 1950 - Membro associado da Ajapsy

.
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - 1 o Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC TeI. 3 72-0395

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE JUNHO DE 199,R «,.,«"·,·,9,,,,·,R"'·Ri",,,1,,Q,.". ,··ßF9,,,,"�DQ'«'"'M"",'Q.",.,.. , .

SAÚDE -11
............................................. r ':.i.:�. ,;g,@\i="-:;'i:·?-.t'f;:,_=:=:,,:::im:"v.hf ií:'; :::':� Ai )f ,��:t �1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$" ',_-:." ,'.'

.

,_ :"0-' '" i" ·c.',- .<:m .. es. -,.:' ,-B ... ·· -'<m' '

;'::::'=':_, ·,,,t ",.,;- .:."

FISIOTERAPIA
ESPECIALIZADA

,

CLINICA SER
Fone/Fax: 371·6022

fisioterapeutas:

Neurologia: Rita de Cassio G. Grubba - Cremo 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B, Kirsten - Crerrto 19381

Hidroterapia: Patricia S. A. Vazquez - Creflto 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda GodoyWady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Cref�o-10858-F

fonoaudióloga:

Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:

Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12,00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12,00540

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
funcional da Mão:

Marian Mahnke Henschel - Cref�o 5,3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Jaraguá do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

Implantes como
solução estética
Os primeiros implantes na fase da osseointegração

e que em vista do pioneirismo ficaram muito
conhecidos, eram originários da Suécia onde a primeira
preocupação é com a reabilitação da função, depois
com a possibilidade de higienização e finalmente com
a estética.

'

Para os padrões da Odontologia Brasileira,
altamente exigentes no tocante a 'estética, a primeira
imagem dos implantes osseointegrados era de muito"
metal aparecendo, o que não era bem-visto pelos
pacientes e retardou inclusive o processo de

aceitação dos implantes na fase osseointegradas.
Gradativamente, inclusive por exigências estéticas

dos norte-americanos e por colaboração destes na

solução dos problemas iniciais, as próteses sobre

implantes foram evoluindo e, hoje, a maioria dos bons
sistemas de implantes brindam seus pacientes com

belas soluções.
Quando a equipe que realiza os implantes

(implantodontista, periodontista e protes.ista) é

capacitada e exigente, o resultado final é tão bom

que muitas pessoas não são capazes de distinguir qual
é o nosso dente natural e qual é o artificial na prótese
sobre implantes.

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Periodontista e Protesista

Dr. Alvanir Leite

Implantodontista e Proteslsfa

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

ftunimed

IRO E

lo NT

INTEGR
ORA. TAlGE Celuppi GONÇAlVES

ESPEciAliSTA EM OdONTOPEdiATRiA
pós ..GRAduANdA EM ORTodoNTiA

DR. Clécio Sidxei GONÇAlvES
ESPEciAliSTA EM PERiodoNTiA E

PRÓTESE DENTÁRiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
pós..GRAduANdo EM ORTodoNTiA

DR. AlvANiR LEiTE
ESPEciAlisTA EM IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESE DENTÁRiA

RUA JOiNViUE, 1 �70

(AO lado dA CONSTRUTd)
Tslsfoss: (047) }71 ..7209

�j.. �B=���Od��c���;�: fone/faX 371�2 Rua Dr Waldemlro Mazureehen, 67 - Jaraguá do Sul - SC

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de 'bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.

Dr. Mario Sousa
Dr. Mario Sousa Jr.
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Com.issäo faz protesto contra
obra do Aterro Industrial

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

Moradores de Vila Itoupava e Massaranduba temem que a obra

provoque a contaminação ambiental

Massaranduba - A
Cornlssóo de Defesa do
Meio Ambiente pro
moveu hoje pela ma

nhã, manifestação con

tra a instalação do Ater
ro Industrial na Vila

Itoupava. O protesto foi
realizado no trevo da BR-
314, e durou cerca de
uma horo. com a parti
cipação de mais de 500
manifestantes. O se

cretário da comissão e

vice-prefeito Alfredo
Vavassori (PPB) disse que
a intenção era pressio
nar as autoridades para
impedir a instalação do
Aterro Industrial na vila.

Os manifestantes inter
romperam o tráfego no

local e fizeram a distri

buição de folhetos, expli
cando os objetivos do

protesto. Segundo Vavas
sorí o principal motivo das
contestações realizadas
slsternotlcornente desde

que a obra foi anunciada,
é "a convicção de que a

instalação do aterro
causará poluição ambi
entai e a contaminação
das nascentes que abas
tecem a cidade de Mas
saranduba e comu

nidades próximas".
O protesto foi precedi-

Pressão: tráfego na SC-314 foi inte"ompido poruma hora

do de uma entrevista à

imprensa Concedida

pelas autoridades mu

nicipais de Massarandu-
�,

ba e membros da comis-
são. Vavassori garantiu
que o movimento contra
a instalação do aterro,
iniciado há mais de um

ano, está fortalecido e

que as reivindicações
serão intensificadas.

Ele disse que os mani
festantes saíram frustra
dos da audiência públi
ca promovida pela
Comissão de Saúde e

.

Meio Ambiente da As-

sembléia Legislativa do
Estado, no dia 11 de ju-• j

nho. na tentativa de en-

contrar uma solução
para o impasse. Segun
do ele, autoridades im-

. portantes esperadas na

audiência não com

pareceram. Um novo

encontro, com as parti
cipações de represen
tantes das comunidades

atingidas e das empre
sas que estão executan
do o projeto, está previs
ta para a próxima terça
feira (9), em Florianópo
lis.

1(Ç:��ti[6)·��··········································· ..
Jaraguá do Sul I -

A 1 70 Regional de Saúde faz preparativos para a realização
da campanha "Brasil x Paralisia Infantil - Vamos vencer este

jogo", prevista para o dia 20 de junho, nos municípios da
Microrregião do Vale do Itapocu. Serão vacinadas as cri

anças menores de cinco anos.

Em Santa Catarina, a campanha funcionará na forma de

multivação, visando atender também as crianças que este

jam com outros tipos de vacinas em atraso.

Jaraguá do Sul II
Todos os projetos e pedidos de
autorização para construções,
reconstruções ou reformas em

edítlccções. parcelamento de
solo, obras de arruamento,
desmatamento e terraplena

gem em imóveis ou parte deles,
localizados em áreas considera

das de risco ou sujeitas a
alagamentos, deverão passar
pela análise do Conselho
Municipal de Defesa Civil. A

deliberação foi tomada re-

[ centemente na Prefeitura, e
I visa coibir a execução de obras
.

em áreas impróprias.

Guaramlrlm
Cerca de 1,8 mil quilos
de agasalhos e alimen
tos não-perecíveis, além
de centenas de pares
de calçados, foram
recolhidos recente
mente no Município,
através de doações

feitas pela corrumldode.
O material será destina
do ao atendimento de
famnias guaramirenses
carentes e também
para socorrer aos

nordestinos atingidos
pela seca.

Florianópolis
Tramita na Assembléia Legislativa projeto de autoria do

deputado estadual Adelor Vieira (PFL), garantindo aos porta
dores de deficiências físicas o direito de acesso às matrículas

nas escolas públicas mais próximas .

Pelo projeto, o deficiente físico passará a ter matrícula asse

gurada, independentemente de vaga nesses estabelecimen
tos de ensino. As vagas lhes serão garantidas desde que o

aluno comprove o endereço residencial mediante a apre
sentação de documento.

Schroeder I

ii A Câmara de Verea
i dores' aprovou projeto

� de lei complementar
dispondo sobre o

Plano de Carreira dos
servidores municipais.
A proposta atende

exigências da Lei de
Diretrizes e Bases da

Educação, e entrou
i em vigor no dia 1 de

maio.

Schroec;ler II
A Prefeitura receberá, até o dia

12 de junho, inscrições ao
concurso que proverá o

preenchimento de vagas em

diversas funções no serviço
público municipal. As provas

escritas serão realizadas no dlo

27, nas dependências do Naes

(Núcleo Avançado de Ensino

Supletivo). Nesse dia será
anunciada a data de realiza

ção das provas práticas.

Meio Ambiente.
A conscientização é a melhor

maneira de preservá-lo.

A natureza é a nossa

maior fonte de vida.

Preserve-a!

Lorita Karsten - Vereadora Pedro Goreia - Vereador

SUPERMERCADOS
13-........;:". --.�

.

6mt(
C mpras acr
O .

R$ 60,00.de
8 de julho,

Chel{ue parJ.t.
sem Juros

Rua Padre Alberto

Jacobs - Vila Lenzi

Fones: 372-1160 -

372-2936 -

Jaraguá do Sul - sc ,

PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
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Congresso Estadual das Apaes será
realizado na próxima semana em JS

Concurso deverá escolher o
novo símbolo da Schützenfest

de" recebimento dos trabalhos
dos participantes do concurso,

serão consideradas as datas
indicadas pelo carimbo postal
do envio pelos Correios. O re

gulamento dó concurso po
derá, inclusive, ser acessado na
home page da Prefeitura.

O vencedor do concurso

receberá a premiação de RS
1,5 mil, em dinheiro, um troféu
personalizado da festividade,
além de ter acesso livre du
rante os festejos, em outubro,
com direito a acompanhante.

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Clubes e So
ciedades de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu e a Comis
são Central Organizadora
lançaram concurso em âmbi
to estadual para escolher o
novo símbolo da Schützen
fest. O concurso será aberto
à participação .de pessoas
físicas e jurídicas, que
poderão inscrever até dois
desenhos. Os trabalhos de-

.

verão ser encaminhados à
Secretaria de Desenvolvimen
to Econômico ate o dia 17 de

julho.
A secretária-executiva,

Henrietta Neves, disse que a

intenção da Comissão Central

Organizadora, com a realiza

ção do concurso, é reforçar o
conceito de Festa do Tiro. Se

gundo ela, o novo "mascote"
deverá ser um jovem vestindo

roupas típicas alemãs, que não

faça alusào à cerveja, mas res-
"

gate o tiro como esporte.
A idéia é transmitir, pelo de

senho, uma mensagem ligada
à saúde, festejos e alegria. Hen
rietta explicou que, para efeito

--------------------------------�

Evento terá três dias de debates, no Clube Atlético Baependi, e abordará o

resgate da cidadania da pessoa excepcional

Divulgação

Jaraguá do Sul - Mais de
700 inscrições de todo o Es
tado já foram recebidas

para o 8° Congresso Estadu
al das Apaes (Associação
dos Pais e Amigos dos Ex

cepcionais), que será rea

lizado no período de 1 1 a 13
de junho, no Clube Atlético

Baependi. Outros 200 parti
cipantes söo esperados no

3° Festival Estadual Nossa
Arte, que as associações
promoverão paràlelamente
no Parque Municipal de
Eventos, Estão previstas di
versas palestras e debates.
O tema do congresso será:
"Inclusão: questão de ci
dadania".

A presidente Rosane Vai
latti, da Apae de Jaraguá
do Sul. entidade organiza
dora do evento, disse que o

congresso deverá debater
de forma bastante ampla a

questão da participação da

pessoa excepcional na so

ciedade atual. Segundo ela,
não se trata'mais de aten
der os excepcionais, mas do
resgate do direito à cidada
nia dessas pessoas, fazendo
com que sejam realmente
participantes da vida da co

munidade.
A solenidade de abertu

ra acontecerá no dia 11, às
19h30, com a presença do
presidente Eduardo Bar
bosa, da Federação Nacio
nal das Apaes. Barbosa de
verá proferir a primeira pa
lestra do encontro, falando
sobre "Inclusão: a pessoa
portadora de detlclênclo na

Sociedade e o trabalho das
Apaes no Brasil".

eTG LEODATO RIBEIRO
SCHROEDER

32 RODEIO CRIOULO
INTERESTADUAL

ColO nova: futura sede e,,6 em construção no Bairro Centenórto

Bailescom:
Estância Serrana,

Fogo de Chão e Minuano

Área de camping
.

e estacionamento

po que fizer a melhor apre
senfação será indicado

p oro representar Santa
Catarina no Cgngresso Na
cional das Apaes, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, no

próximo ano,

NOVA SEDE - A presidente
Rosane Vailatti destacou

que a realização do 8° Con

gresso Estadual coincide
com o início da última eta

pa das obras da futura sede
da Apae na cidade, além
de assinalar as comemo

rações do 25° aniversário de

fundação da entidade no

Município, Segundo Rosane,
a futura sede terá cinco mil
metros quadrados de insta

lações modernas, que pos
sibilitarão um atendimento
de melhor qualidade aos

alunos daquela unidade.
Cerca de 85% da obra já foi
executada e a conclusão
está prevista para o início
de 1999.

Rosane destacou o bom
nível dos palestrantes con

vidados, como a jornalista
Cláudia Werneck, autora de
várias obras sobre Edu
cação Especial, que falará
sobre o tema "Sociedade
inclusiva: ninguém rnols vai
ser bonzinho nesta so

ciedade"; e o professor
Romeu Kazumo Sessekt. con
sultor da Secretaria da
Família e Bem-Estar de São
Paulo, que tratará sobre
"Como se constrói uma so

ciedade para todos".
O grupo de danças da

Apae de São Bento do Sul
estará representando os mu

nicípios das regiões Norte e

Nordeste do Estado, incluin
do Jaraguá do Sul, no even

to paralelo de artes, no

Parque Municipal de Even
tos. O 3° Festival Estadual
Nossa Arte contará com re

presentantes das 13 regiões
das Apaes do Estado. O gru-

SETOR MATRIZ
DOMINGOSÁBADO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão
09h30 - São Benedito

"Como o Pai e o Filho, na unidade do Espírito Santo"

Hoje podemos dizer que celebramos a festa de Deus, porque
contemplamos em seu mistério trinitário. Os apóstolos ficaram tristes: Jesu
está para deixá-los. Jesus explica o sentido da sua partida: é mais um

transformação que uma separação, mais uma manifestação que um ocultar
se. O Jesus que parte é o Jesus que envia da parte do Pai o Espírito. E
Espírito é a perene rnahifestação de Jesus.

'

A Trindade se manifesta plenamente como a comunicação do Espírito d
amor à humanidade, para que, amando-nos como Cristo amou, amemos

Deus e continuemos amissão de Jesus, a viver de acordo com o seu evangelho
Vamos dar graças ao nosso Deus que continua manifestando o seu amor

peçamos que derrame em nossos corações a graça do seu Espírito para vivermo
em sua comunhão.

"

Preserve o meio ambiente hoje
para que seus filhos ou netos o

conheçam amanhã.
AlliilJ;-jI'

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010

Jaraguä do Sul- SC
Deputado Estadual Udo Wagner

MAIS DO QUE UM SESTO BONITO,

PRESERVAR t UM ATO DE oo'EuaÊNcIA
PrefeituraMunicipal
de Massaranduba
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Polícia prende casal que
dava golpes no comércio

Quadrilha 'fortemente armada' assalta
.

.

o Supermercado Breithaupt em JS
..._-------------------------------

Ladrões invadiram o estabelecimento no final da tarde do último sábado,
levando todo o dinheiro do movimento do dia

Jaraguá do Sul - Cinco' para terminar o expedi
homens fortemente er- ente. O gerente Reinaldo
modos invadiram o Su- Luiz Berf foi rendido quan
permercado Breithaupt, do se encontrava no

da RuaWalter Marquardt, depósito do supermerca
na Vila Nova, na tarde do do e obrigado a abrir o
último sábado (30), levan- cofre. Os ladrões usaram
do todo o dinheiro do as sacolas plásticas de
movimento do dia. Os compras para despejar
ladrões usaram metra- tudo o que havia nos cai
Ihadoras, escopeta e pis- xos. levando até tíquetes
tolas automáticas para de alimentação. Segun
render os funcionários e do o gerente, o arma

aproximadamente 80 cll- mento pesado causou

entes que estavam no es- forte impressão sobre as

tobeleclrnento: Eles le- pessoas que estavam no

varam dinheiro e cheques .
local, nöo havendo

pré-datados que havia quoíquer reação.
nos caixas e no cofre. A Três homens que por
empresa não revelou o tavam as armas pesadas
montante roubado. Na recolheram o dinheiro e

fuga, os ladrões tomaram os cheques, enquanto
o Ford Courier do cliente dois, armados com pisto
Edgar Laube, abandona- las automáticas, centro
do logo em seguida nas lavam as portas de aces
proximidades da empresa so ao superrnercodo: Se
Malwee Malhas. gundo testemunhas, a

O assalto ocorreu por quadrilha teria ainda
volta de 18h30, quando outros dois integrantes
toltovo pouco tempo que deram cobertura do

lado de fora do estabe
lecimento. A polícia che
gou ao local rapida
mente, mas não teve re

sultados nas buscas rea
lizadas.

A funcionária Maria

Aparecida Weirich, 21
anos, grávida de seis me
ses, que atendia no caixa,
garante que um dos assal
tantes, que descreveu
como sendo de estatura
média, magro, aparen
tando 26/27, anos, teria
comparecido pela ma

nhã no supermercado,
quando comprou uma

refeição. Possivelmente
para estudar o local do
assalto.

. Este foi o primeiro assal
to à mão armada registra
do pelo Supermercado
Breithaupt da Rua Walter

Morquardt. Em 1996, o lo
cai sofreu um arromba
mento, quando os ladrões
entraram pela cobertura
do prédio.

Ladrões arrombam o caixa eletrônico
do Banco Itaú em Jaraguá do' Sul'

Jaraguá do Sul - A
Polícia Civil iniciou in

vestigações para
apurar a autoria do ar

rombamento do caixa
eletrõnico da agência
do Banco ltoú. na Rua
Coronel Procópio Go
mes de Oliveira, no

Centro, ocorrido na

madrugada da última
sexta-feira (29), quando
foi roubado a quantia
de RS 6,1 mil.

Os ladrões arrom

baram a porta de aço

para chegar ao caixa
eletrônico e serraram as

dobradiças do equipa
mento para retirar o di
nheiro. A porta que con

duz ao interior da agên
cia também foi arromba
da, mas os ladrões evi
taram entrar no local, te
mendo dísporor o alarme.

O gerente Daniel
Roeder Filho disse que
esta foi a primeira vez que
a agência sofre este tipo
de ocorrência. Ele deverá
prestar informações na

Delegacia, na próxima
segunda-feira (8).

eTG LEODATO RIBEIRO
SCHROEDER

3!! RODEIO CRIOULO
INTERESTADUAL

, Jaraguá do Sul-A polí
cia prendeu em fla

grante, ontem, por volta
de 18 horas, o vendedor
autônomo Nefton Luiz
Canello, 21 anos, de Bal
neário Camboriú, e a

amásia Lucinéia Pache
co, 22, quando faziam

compras no comércio
utilizando cheques furta
dos. O casal foi preso na
Mathias Malhas, no Bair
ro Jaraguá Esquerdo,
após já terem feito com

pras em outros estabe

lecimentos, utilizando
cheques do Bradesco,
de Joinville, perten
centes a Nerl Miranda de
Sousa e Sonia Maria
Miranda de Sousa ..
A dupla também já

havia efetuado com

pras na Pink Shop e

Pescados Marechal,
quando passaram três

cheques no valor de RS
100,00.- Canello e Lu
cinéia foram conduzi
dos ao Presídio Regio
nal e responderão pelo
crime de estelionato,
previsto no artigo 171
do Código Penal. A fi
lha do casal, de dois
anos, foi conduzida ao

Conselho Tutelar.
O delegado Wan

dertel José Alves da Sil-
'va, que 'instaurou in:
quérlto. contou que
Canello se apresentou
como sendo dono de
uma transportadora,
nos estabelecimentos
lesados. O delegado
está i'nvestigando a pro
cedência do automó
vel Uno, placas LYD-
4513, de Balneário
Camboriú, utilizado

pela duplo. que pos
sivelmente seja locado.
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Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

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

Email: garcia@netuno.com.br

Bailes com:

Estância Serrana,
Fogo de Chão e Minuano

Área de camping
e estacionamento
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CI O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa

dlspöe de horários livres para para pessoas de
ambos os sexos interessadas em praticar esse
esporte. Estão disponíveis horários entre às 20
e 22 horas. O centro de treinamento está lo
calizado na Rua Treze de Maio, 400, no Bairro
Czerniewicz.

CI O piloto jaraguaense Ivo Petras Konell con

quistou a 2° colocação na 4° Etapa do Cam

peonato Catarinense de Marcas, em Lontras,
domingo passado (31), apesar de ter sofrido
um acidente nos treinos livres que antecede
ram a prova. Konell capotou o carro, mas con

seguiu escapar ileso e consertar em tempo o

veículo. O piloto voltará a competir-no próxi
mo dia 21 de junho, em Santa Cecília.

(J A Fundação Municipal de Esportes promo
verá neste domingo (7), com início às 10 ho
ras, a Taça Breithaupt de Ciclismo. Trata-se de
um circuito de rua, com desdobramento em

,

duas categorias. A categoria Juvenil, para
ciclistas com idades entre nove e 14 anos e

percurso de oito quilômetros, e a categoria
Cadetes, para atletas entre 15 e 17 anos, e

percurso de 15 quilômetros. As ínscrlções serão
recebidas até meia horo antes da largada. O
local de concentração para a prova será nas

proximidades da empresa Brelthoupt. na Aveni-
da Getúlio Vargas.

.

(J O professor Ricardo Lucena estará ministran
do neste final de semana curso de Futebol de
Salão, no auditório do Talara Hotel, em Casca
vel, Paraná. Lucena é professor da modalidade
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e

autor do livro "Futsol e a iniciação".

(J Oito equipes confirmaram participações 1;10
Torneio Aberto de Futebol de Solôo. com início
previsto para o dia lOde junho. O torneio é ini
ciativa da Secretaria de Esportes, Turismo e La
zer. '

CI A cidade de Massaranduba estará sediando,
no período de 25 a 27 de junho, uma das. etapas
microrregionais dos 28° Jogos Abertos de Santa
Catarina. Além da cidade sede, participarão
Indaial, Blumenau, Ascurra, Pomerode, Rio dos
Cedros eTlrnoó:Serão disputadas vagas nas mo
dalidades' de Voleibol, Futebol de Salão, Bolão
23 feminino e masculino.

CI A Fundação Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul iniciou na segunda-feira (1)
o recebimento de inscrições poro os Jogos
Escolares de Inverno. Os estabelecimentos
de ensino interessados deverão encaminhar
as inscrições até o dia 19 de junho. As com
petições estão previstas para o período de
3 a 12 de julho.

"Tranze O 'pé" derrota o Kiferro na
. decisão do CampeonatoVarzeano

r

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

Equipes empataram em 2><2 na partida final e decidiram o título na co

brança de penalidades

Jaraguá do Sul - o "Ironze
o Pé" conquistou o título do
16° Campeonato Varzeano -

Troféu "Raul Valdir Rodrigues"
- ao derrotar o Kiferro, por 4)<2,
na decisão em pênaltis, na
tarde do último sábado (30).
As duas equipes empataram
em 2x2 no tempo normal, le
vando a decisão para as pe-

. nalidades. Na preliminar, o
Bangu venceu ao Água. Ver
de, por 4xl, definindo a 3° e
4° colocaçôes, respectiva
mente. Cerca de 400 pessoas
assistiram a última rodada do

campeonato no Estádio do
Baependi.

A equipe campeã tam
bém teve a defesa menos

vazada e o lartilheiro do cam
peonato, Arivelton Becker,
com 12 gols. O Kiferro foi con
siderado o time mais discipli
nado, e o Água Verde teve a

indicação do jogador Maurí
cio Lemos, como revelação.
O campeonato, promovido
pela �undação Municipal de
Esportes, contou com a par
ticipação'de 23 equipes e 472
atletas inscritos.- A com

petição iniciou no dia 28 de

março, e nesse período foram
realizados 49 jogos, com 185

gols assinalados.
A coordenadora Cleide

Edson Junkes/CP

Empate: final do campeonato foí muito disputada

Mosca considerou a disciplina
e o bom nível técnico de
monstrodo pelas equipes
como os aspectos positivos
que marcaram. a com

petição. Ela explicou que.
neste ano, o encerramento
do campeonato foi antecipa
do, tendo em vista a realiza-

Jogos Microrregjonais serào,
iniciados hoje em Schroeder
Schroeder - Seis municípios

estarão portlclpondo da Fase

Microrregional dos 28° Jogos
Abertos, prevista para este fi
nal de semana. Participarão
delegações de São Bentodo
Sul, Joinville, São Francisco do
Sul, Araquari, Jaraguá do Sul
e Schroeder, que disputarão
em cinco modalidades: Fute
boi de Salão, Bocha, Bolão 23,
Handebol feminino e Voleibol
masculino. Os jogos serão
classificatórios para a etapa
Regional, que acontecerá em
Iirnbó. de 13 a 19 de agosto.

A representoçôo de Jara-

guá do Sul nessa fase terá 35
atletas, que disputarão vcoos
em quatro modalidades: Fu
tebol de Salão, Bocha, Bolão
23 e. Voleibol masculino. Os
jogos de futebol de salão
tiveram início ontem à. noite,
no Ginásio de Esportes Alfre
do Pasold. No mesmo locol
serão realizadas as com

petições de Voleibol. Os jo
gos de bolão 23 acontecerão
na Sociedade Vitória e as de
bocha na Sociedade Esporti
va e Recreativa João Pessoa,
no Bairro João Pessoa, em
Jaraguá do Sul.

ção da Copa do Mundo e o

início de diversos eventos es

portivos regionais. Normal
mente, o campeonato se es

ten.dia até o final de junho.

Padaria LG
Pereira Ltda.
Bolos, Doces,

Cucas e Salgados
Atendimento

de l� a 2�

CARNE
ASSADA

}IIlOS FINAIS
DESEMANA

ACEITAMOS
ENCOMENDAS PARA
FESTAS EM GERAL

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 1688
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- SC
Fone: (047) 371-9921
Filial: Rua Luis Sarti, skl2 - Nereu Ramos

Deputado Estadual Ivo Konell
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ1)0 SUL

Grêmio Esportivo Juventus busca
opolo financeiro das empresas'
- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - _._ ---- - �-- --

Clube constituiu comissão para conseguir os recursos necessários para a

participação no Segunda Divisão do Campeonato Catarinense

Jaraguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus constituiu
uma comissão durante re

união realizada na terça-feira
, (2), com a incumbência de
buscar Cl apoio financeiro dos

empresários, O clube quer
conseguir os recursos neces

sários para participar da Se

gunda Divisão do Campeo
nato Cotorlnense. O grupo,
formado por oito pessoas, terá
dez dias para fazer os conta
tos com as ernpresos.A Fede-

ração Catarinense de Futebol
concedeu prazo até o dia 15
de junho para os clubes con

firmàrem portlclpcçôes na Se

gundona,
A comissão, constituída pe

los dirigentes Lio Tironi, Alcir
Pradi e Sérgio Luís da Silva,
pelo vereador Carioni Pa
vanello, pelos empresários Dé
cio Bogo, Jair Maba, FranCisco
Alves e pelo ex-atleta Zé
Mário, deverá iniciar os conta
tos imediatamente, O grupo

Ainda bem que nem tudo é igual
,

_,
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Guia Fácil Editora de Guias Telefônicos
DISTRIBUiÇÃO GRATUITA

Guia Telefô�flico de

��llIti Llo�"I"
e Regiêio Corupá, Guaramirim,
11061 Massaranduba,Schroeder

PrefeituraMunicipal
de Guaramirim

L

precisará garantir a arre

cadação de pelo menos RS 30
mil mensais.

A idéia de constituir o gru
po partiu da premissa de que
os empresários só ficarão mo

tivados a contribuir financeira
mente, se o clube formar uma

equipe realmente competiti
va, em condições de con

quistar o título da Segundona
e garantir a passagem para o

grupo principal. A diretoria do
clube pretende, paralela
mente, desenvolver outras ini
ciativas, como a formação de
um corpo de uma centena de
conselheiros, com contri

buições mensais de RS 100,00.
O presidente Lio Tironi disse

que a atual diretoria tem sido
bostonte procurada por torce
dores que pedem a volta do
Juventus ao. futebol catari
nense. "Mas isso só será pos
sível se houver apoio efetivo
da comunidade", condicio
nou. Segundo Tironi, nos últi
mos meses, os atuais dirigentes
tiveram que se dedicar intei
ramente ao pagamento das
dívidas herdadas da diretoria
anterior.

Ele informou que a atual

direção já conseguiu acertar
12 cçöes trabalhistas movidas
por funcionários e ex-atletas
do clube. Ainda faltam pagar
dez. Além disso, foram quita
das também diversas outras

pendências. "Primeiro quere
mos fazer o saneamento finan
ceiro do clube, para em segui
da tratar do retorno do Juven-

.

tus ao cornpeonoto. disse.
Segundo ele, isto só vai

aconteçer se durante os pró.
ximos dias houver efetiva

cooperação dos empresários
locais. O dirigente não ocre

dita que a Prefeitura colabore
no projeto. Tironi já conversou

com o prefeito Geraldo Wer

nlnçhous (PFL) sobre o assun

to e recebeu a informação de
que a Prefeitura apoiará as

categorias amadoras, como a

escolinha de futebol do clube,
mas não poderá destinar re

cursos ao futebol profissional.

� CP.··········································'········ .
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Dia 2 último, realizamos nossa tradicional reunião ordinária
onde o assunto principal foi a organização do nosso Jeep Raid
que acontece em agosto, está sendo lançado a nova jaqueta
do clube, os sócios interessados, contactar com o presidente.

Recebemos convite do Jeep Club de Corupá, que estará
realizando seu Jeep Raid dias la e 11 de julho.

O Jeep Club estará promovendo nossa tradicional festa
junina, no dia 20 de junho, convidamos os sócios, amigos e

simpatizantes. Estamos preparando uma grande festa e

contamos com a presença de todos.
Nosso companheiro Beto Mannes estará neste final de

semana representando nosso clube na cidade de Lages,
participando com seu navegador Cris do Jeep Raid daquela
cidade. E na quarta-feira próxima levantará võo para a França
para assistir e torcer pela seleção, boa sorte e boa viagem.

Para este sábado, estão convocodosos companheiros
Valderes, Silvino, Vilmar Cristofolini ou seus substitutos para os

finalmentes da nossa trilha/98.
Aniversariaram nos dias 22 e 29 de maio, os companheiros

Vilmar Cristofolini e Vilmar Cattoni, respectivamente, nossos
parabéns.

Aproveitamos esta oportunidade para convidar os sócios
dusentes, a fazer presença no clube, estamos sentindo a falta
de alguns companheiros. Sua participação é importante.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
Telefone: 371-0091 - Jaraguá do Sul- SC
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