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o suplente de vereador
de Jaraguá do Sul, Antônio
Berns (PFL), está de posse de
documentos que, segundo
ele, comprovam irregula
ridades nos contratos de
atletas da FME (Fundação
Municipal de Esportes),
apadrinhamento na distri

buição de bolsas de estudos
e "laranjas" recebendo sem

ter nenhum vínculo com a

Secretaria de Cultura, Es

porte e Lazer.
Berns afirmou também

que alguns atletas tiveram

reajuste salarial de 180%,
cujo auxílio passou de RS
500,00, no final do ano pas
sado, para RS 900,00 este
ano. Os empenhos para as

modalidades esportivas
também são elevados na

opinião dele.

Sobre os "Ioronlos" (pes
soas que intermedeiam pa
gamentos e/ou açôes),
Berns afirmou que uma pes
soa recebeu RS 500,00 dois

,

meses consecutivos, "sem
saber porquê", para re

passá-lo para quem a

procurasse.
O secretário Silvio Celeste

Board negou qualquer irre

gularidade na FME. Ele infor
mou que a secretaria está
revendo os critérios de distri

buição das bolsas de estu
do para corrigir os privilégios.

O presidente da Funda

ção, Rogério Tomozelli, infor
mou que os contratos foram
feitos baseados na Lei Zico
e Lei Pelé, que versam sobre
a remuneração dos atletas
não-profissionais.
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A caminho do penta (?)
A fraca vitória do Brasil no jogo de estréia da

Copa, na tarde de quarta-feira, não convenceu. O
resultado reflete as mazelas que o futebol brasileiro
vem sofrendo há pelo menos 25 anos. A desorga
nização, a cartolagem, os apadrinhamentos, as im
posições dos patrocinadores e a usurpação do co
mando da CBF são alguns bons motivos para se ex

plicar o desajuste frente à
modesta Escócia, que com

gol centro. deu a vitória ao

Brasil.
É preciso rever tudo. Te

mos os melhores jogadores
do mundo,mas não apresen
tamos um futebol à altura.
Aliás, desde a derrota do Bra
sil no torneio da França,
quando perdeu para a
Noruega por 4x2, a comissão
técnica vem sendo criticada
pelas maiores autoridades
brasileiras em futebol, como
Pelé e os principais cronistas

esportivos do País. O time não
tem qualquer esquema tático e técnico, muito
menos jogadas ensaiadas, o que ficou evidenciado
no jogo de quarta.
Apesar da insistência de Zagallo, a seleção vem

colecionando resultados poucos confiáveis. Perdeu
para o fraco e principiante Japão e para a Nigéria
nos Jogos Olímpicos. No ano passado, na Copa
Ouro, nos Estados Unidos, empqtou em OxO com a

Jamaica e perdeu para os donos da casa por 1 xO,
além de outros resultados medíocres. Esses jogos
deveriam servir de lição, mas a arrogância e a tei
mosia- do técnico não permitem sequer questiona
mentos.
A seleção está treinando sem nenhum esquema

técnico e tático, como se fossem peladas. Zagallo
aposta no talento individual dos jogadores e no dele
próprio, é claro, para vencer os adversários. A crise
está se instalando aos poucos sem que qualquer di
rigente perceba ou então- finge não perceber. Há
poucos dias do início da Copa, a indefinição e a

tensão eram notórias no ambiente da seleção, che
gando ao ápice na troca de sopapos entre joga
dores.

Os jogos amistosos demonstraram nitidamente a

falta de entrosamento e de estrutura, confirmando
que a seleção aposta exclusivamente na eficiência
dos nossos jogadores. A apatia com que o coman

do da CBF tratou a preparação, deixando-se con

tagiar pelo já ganhou, é o principal responsável pelo
resultado mediano apresentado na estréia.

Há tempos, a competência de Zagallo vem sen

do questionada. Qual deveria ser o critério para for
mar a seleçöo? Os melhores jogadores e o melhor
técnico. Nesse aspecto, sobressaiu a politicagem.
Felizmente, ainda temos tempo para uma reestru
turação. Talvez a lição tenha sido assimilada, mas é
preciso que a humildade visite as consciências de
dirigentes e jogadores. Temos o melhor futebol, mas
está difícil provar isso.
Precisamos tratar o futebol brasileiro com se

riedade. O mundo inteiro reconhece o talento
dos nossos jogadores, a alegria e a empolgação
da torcida. Acorda Brasil, e vamos trazer o pen-.
ta!!!
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Carta do Leitor

Beber e dirigir: infração ou crime?

Como todos sabem, o
novo Código de Trânsito
Brasileiro preconizou em

seu artigo 306 o delito de
"embriaguez ao volan
te".
Entretanto, devemos

ficar atentos para o real
olccnce do referido deli
to. já que o antigo princí
pio basilar de direito diz
que "a ninguém é dado

alegar ignorância da
lei".
Extreme de dúvidas

que dirigir, normalmente,
em qualquer via pública
já se trata de procedi
mento perigoso. Sob
efeito do álcool ou subs
tâncias de efeito análo
go, então, é muito mais

perigoso.
Diante das característi

cas desta conduta (dirigir
sob efeito do álcool ou
substâncias de efeito

análogo), pode-se extrair
duas figuras punitivas e

distintas, quais sejam, a

administrativa (infração) e
o crime (penal).

Da letra do citado ar

tigo 306 e de sua recente
regulamentação, existe

. * Rafael Jonafan Marcaffo

impedimento para dirigir
quando o álcool chegar
a 0,6 decigramas (ou
mais) em um litro de

sangue do motorista

(constatado através do
bafômetro ou teste de

alcoolemia).
Desta forma, qualquer

pessoa que esteja con

duzindo veículo automo
tor em via pública e for fla

grado com o indicado
teor de álcool no sangue
está sujeita à infração
administrativa (multa,
apreensão da carteira,
carro, etc.).

.

Denotar, por outro
lado, que o tipo penal
(crime) não está caracte
rizado na conduta acima
descrita. Pouco importa,
nesse caso, a quantifi
cação do teor alcoólico
no sangue.

Por outro lado, poro
caracterizar crime, a au

toridade não pode es

quecer de primeiro basilar
do Código Penal, que
prevê sanção exclusiva
mente para condutas ati
vas ou omissivas, e não
sobre o que o agente é ou

está, naquela opor
tunidade.

Desta forma, para con

figurar o crime, não basta
estar dirigindo alcooliza
do! Deve, em parcas pa
lavras, estar colocando
em perigo a integridade
física ou a vida de outrem.

Melhor esclarecendo,
para que o motorista seja
enquadrado criminal
mente, deve restar com

provado que praticou
uma 'anormalidade' no
trânsito, e que essa ati
tude seja, ou possa ser,

potencialmente perigosa
a incolumidade de ou
trem (subir ou descer. es
cadas, velocidade abusi
va, ultrapassar farol ver
melho, etc.).

E isso tudo, porque '0

objetividade jurídica (in
tenção) da tipificação
do referido delito é a se

gurança viária, c orne
protetora maior de vári
os outros bens jurídicos,
dentre eles, a inte
gridade física e material,
a vida, etc ..

* Advogada

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
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.
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"Quando precisamos entrar em algum
estabelecimento público. deparamos com

barreiras arquitetônicas. Escadarias são as rnols
comuns. Houve mudanças nesta área, mas é

preciso mais para que Jaraguá do Sul se adapte
às nossas necessidades.
'Não podemos passar a vida inteira trancados

em casa. Queremos ser reconhecidos 'como
pessoas produtivas. Onde fica o direito de lre

vir?
Ainda falta conscientização. Não adianta

construir rampa se o preconceito continuar
definindo o deficiente físico.
Queremos uma vida mais digna para todos

nós, portadores de deficiência.
Queremos a queda das barreiras

arquitetônicas e o reconhecimento da
sociedade.
A limitação física não nos impede de exercer

qualquer atividade e lutar por espaço".
Jaraguá do Sul - Ivone de Lima

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

no máximo dez linhas.
Os textos com mais de dez linhas serão
sintetizados pelo jornal, observando a

essência. O jornal se reserva o direito de
fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e com o

nome completo do ouror. endereço ou

telefone para contato. Os textos sem essas

informações não serão mais publicados.
As colaborações devem ser enviadas para:
Rua WalterMarquardt, 7. 780, Barra do Rio
Molha, 89.259-700. Caixa Postal 79 ou pelo

telefax (047) 377 - 7979.
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Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
Telefone: 371-0091 - Jaraguá da Sul- SC

Secretário do PT denuncia

falsificação de assinatura
------------------------------�--
Prefeito disse que a administração vai investigar a denúncia e abrir pro-

cesso administrativo para apurar os fatos

Ação: Thomaz (ao centro) e integrantes do PT. após a queixa

"A ação foi uma iniciativa da
Executiva Municipal do PT. Vim
até a delegacia porque sou o

principal envolvido no caso", jus
tificou Thomaz.

, O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB) informou
que já solicitou, através da Asses
soria Jurídica, cópias dos docu
mentos enviados ao TCE para
comprovar a origem das denún-

cios. De acordo com ele, a ad

ministração vai investigar todas
as denúnclose. se forem com

provadas, vai abrir processo ad
rnlnlstrotlvo. "Somos os maiores
interessados em apurar os fatos.
Vamos tomar todas as providên
cias cabíveis para punir os res

ponsáveis pelas possíveis irregu
laridades, caso sejam compro
vadas", prometeu o prefeito.

Guaramirim - O secretário do
PT. José Thomaz Barbara Filho,
registrou queixa na Delegacia
de Polícia contra a Prefeitura.Ele

alega que a administração mu

nicipal usou ilegalmente o nome
da empresa Móveis JB, de pro
priedade dele e extinta há vári
os anos, como recebedora de
carta-convite para participar de
licitação pública em 1997. Tho
maz afirmou que a sua assinatu
ra foi falsificada no documento
e quer a abertura de inquérito
para apurar as. responsabi
lidades.

Thomaz informou que ficou
sabendo das falsificações de

pois que o vereador licenciado,
lvoldo Kuczkowski (PFL), denun
ciou uma série de irregularidades
nas licitações realizadas pela
Prefeitura no ano passado. Kucz
kowski, inclusive, elaborou dossiê

que encaminhou ao TCE (Tribu
nal de Contas do Estado). Se-

il gundo Thomaz, as falsificações
aparecem em pelo menos dois

processos de licitação. "O ca

rimbo da empresa também tem

origem desconhecida", afirmou.

CORREIO
DOPOVO
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Frente. Popular define chope e

aposta na novidade para vencer
---------------------------------

Candidatos ao governo e ao Senado estiveram na cidade na segunda
feira (8) para divulgar o programa da coligação

,

I

Projeto: Milton Mendes (õ direita) e Sérgio Grando durante entrevist� coletiva

Jaraguá do Sul - A direção
da Frente Popular; composta
pelo PT, PDT, PPS, PC do B e PSB,
definiu a composição da

chapa majoritária que dispu
tará as eleições de outubro. A

informação foi dada na ma

nhã da última segunda-feira
(8), na Recreativa da Marisol.
pelo deputado federal Milton
Mendes (PT) e pelo ex-prefeito
de Florianópolis, Sérgio Grando
(PPS), Mendes foi confirmado
como cabeça-de-chapa, ten
do como vice o ex-secretário
de Saúde de Florianópolis,
Ricardo Baratieri (PDT). Grando
é candidato ao Senado. Há a

possibilidade de coligação
com mais três legendas: PSTU,
PMN e PV

Segundo Mendes, a frente
fará campanha educativa e,

em relação aos adversários,
vai apontar as contradições
dos projetos na prática e nos

discursos, além de "desmas
carar os caciques políticos,
que já estiveram à frente do

governo, nada fizeram, e hoje,
criticam e denunciam irregu
laridades administrativas". Ele
informou que o programa de

governo será discutido com a

sociedade, quando serão
apresentadas alternativas

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

concretas de governabi
lidode.

,
"Queremos inverter as prio

ridades. Ao invés de aplicar
mos, por exemplo, USS 300 mi
lhões na GM. que vão gerar no
máximo entre 1,5 a 2 mil em

pregos, vamos dividir para as

micros e pequenas empresas,
agricultura e projetos tec

nológicos, que aumentarão

significativamente o desen
volvimento econômico e

número de empregos", disse
Mendes, informando que o

governo federal destinou RS
7,5 bilhões para serem aplica
dos em investimentos, enquan
to que o BNDES (Banco Nacio
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social) tem RS
17,5 bilhões para financiar

grandes empresas.
Outro ponto do programa

de governo, tanto federal
como estadual. revelado é o

projeto "Bolsa Escola", no mes

mo molde do já implantado no

Distrito Federal. onde o gover
no destina até um salário mí
nimo para cada criança na es

cola. Segundo Mendes, o pro
jeto compromete apenas 2%
do orçamento do governo,
podendo ser implantado sem

nenhum comprometimento fi-

Cfiorículfurtl
Cfiorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372 -0695

371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

nanceiro.
"A Frente Popular é a única

opção diferente para o eleito
rado catarinense, Os outros já
tiveram chances e todos sa

bem os resultados", disse.
DIVERGÊNCIAS - O candi

dato Sérgio Grando disse que
o lançamento da candidatu
ra Ciro Gomes (PPS) à
presidência da República, não
coligando com ä' Frente Po

pular, não vai prejudicar a

aliança no Estado: Ele asse

gurou que haverá dois

palanques em Santa Catarina:
um para Lula e outro para Ciro
Gomes. "Meu candidato no Es
tado é o Milton, e à presidên
cia é o Ciro Gomes",declarou.

Ele revelou que a frente tem
recebido apoio de líderes de
outras legendas, descontentes
com as metas e programas
definidos. "Muitos estão vendo
no programa da frente o pro
jeto que gostariam de ver im

plantados", disse, acres

centando que a posição dos
senadores catarinenses tem
sido consonantes. "No projeto
de reforma da Previdência,
eles votaram contra o povo e

a favor do governo. Serei a

opção da rnudonço". com
pletou,

�
.�'.

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul
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Está se tornando rotina as rejeições de pedidos de

informações dos vereadores ao prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL). Antes das votações dos requerimentos, o
vereador Ademar Possemol. do mesmo partido, ocupa a

tribuna da Casa para pedir aos colegas o voto em contrário.
As argumentações de Possamai, além de não conter

nenhum fundamento, deixa no ar a incerteza. Parece que o

governo tem algo a esconder.
Como o governo tem a maioria na Câmara, os

requerimentos são rejeitados.
É obrigação da administração informar a população. Em se

tratando do Legislativo, que tem função constitucional de
fiscalizar, é lógico.

Por outro Iodo ...
Os requerimentos são

substituídos por convites aos

secretários ou presidentes de
autarquias e fundações

para as "devidas

explicações" aos nobres

parlamentares. Sempre
realizada em sessões

extraordinárias, ao custo de
cerca de RS 120,00 para

cada vereador.

Na mira
O suplente do PFL, Antônio

Berns, que fez sérias
denúncias de jç,regularidades
na Fundação Municipal de

Esportes, disse que, assim que
iniciou as investigações, o

balanço da fundação sumiu
da Câmara.

"Parece que o prefeito
manda também na Câmara
de vereadores", criticou,

Um aparte senhor vereador?!
O vereador Pedro Garcia (PMDB) ocupou a tribuna
da Câmara, na noite de segunda-feira (8), para

criticar o editorial da edição passada.
Sem saber diferenciar um editorial de uma matéria
jornalística, declarou: "O repórter está descontando
em mim a frustração de não ter sido contratado

pelo governo".
O repórter informa que tem propostas melhores para
trabalhar no Rio de Janeiro, mas vai ficar no CORREIO

DOPOVO.

Aprovado
Depois de muita discussão e

adiamentos desnecessários,
a Câmara de Jaraguá do
Sul aprovou, na noife da

última segunda-feira (8), por
oito votos a seis, a proposta
de reforma administrativa do

governo municipal.
O projeto transfere da

Secretaria de Planejamento
para o Gabinete do prefeito
a Divisão de Comunicação
e Jornalismo e subordina a

sua unidade ao Serviço de

Publicação, além de criar o

cargo de Assessor de

Comunicação.

Avaliação
Do candidato ao

Senado pela Frente

Popular, Sérgio Grando,
sobre o resultado das

pesquisas que lhe dão
9% das intenções de
voto. contra algo em

torno de 32% do ex-

governador Jorge
Bornhausen (PFL).

"Ele é candidato do

Ibope e de FHC. Não
me preocupo com isso,

mas em construir

propostas e discutir
alternativas viáveis para
o Estado e para o País".

Estranho
Corre à boca-pequena qué a bancada do PFL na Câmara
de Jaraguá do Sul está dificultando a implantação das
sessões itinerantes, proposta pela vereadora Elisabeth

Mattedi (PFL), em agosto do ano passado.
Segundo fontes do próprio partido, os parlamentares temem

demonstração de desagravo à administração municipal.
respingando nos vereadores da situação.

�ADD/Makler�
.

É MAIS SEGURO
'

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o'VoçO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

,,"..�\)�,Rf, Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

'INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS DIVULGA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
o painel dos 60 anos vai abrir as comemorações do

aniversário da Aclls. no dia 22 de junho, às 19h30, no auditório
do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Foram indicados

quatro ex-presidentes que farão depoimentos sobre as principais
realizações à frente da associação e a conexão com suas

trajetórias empresariais de sucesso. Os painelistas serão Eggon
João da Silva (presidente de 1966/70), Rodolfo Francisco
Hufenüssler (presidente de 1970/72), Bruno Breithaupt (presidente
de 1982/84) e Vicente Donini (presidente de 1992/94). Antes do
painel será descerrada a placa comemorativa dos 60 anos e

após, o coquetel de confraternização e degustação do bolo
comemorativo de aniversário, confeccionado pelo Núcleo de

Panificação e Confeitaria.
O segundo momento da comemoração das seis décadas

da Acijs será no dia 25, a partir das 19h30, no Clube Atlético
Baependi. O encontro de empresários terá como palestrante
o professor Arnold Von Müller, formado em Administração e

Marketing pela Universidade de Munique, Alemanha, onde
obteve PhD. É especialista em Recursos Humanos, na área de

psicologia empresarial. autor de livro que retrata sobre as

paredes que bloqueiam o crescimento dos profissionais e líderes
de mercado.

O professor Arnold Von Müller fala cinco idiomas, incluindo
o português e presta consultoria a empresas nos Estados Unidos
e Europa, entre elas a Coca-Cola, IBM e Mercedes-Benz. Após
a palestra, haverá show musical com Dante Ramón Ledesma,
cantor nativista que defende as raízes do povo sul-americano.

SEMINÁRIO ABORDARÁ A GESTÃO EMPRESARIAL
A Associação Comercial e Industrial e a Fundação Certi.

vão realizar. em Jaraguá do Sul. no dia 30 de junho, o seminário
"Gestão Empresarial", voltado à alta administração das

empresas, como presidentes, diretores e gerentes, com oito
horas de duração. O propósito é apresentar um modelo de

gestão empresarial integrando gestão estratégica, gestão
humana, gestão da qualidade e gestão da inovação e,

também, discutir o processo de implementação desse modelo.
E para o dia 16 de julho, a realização do curso "Gestão

Humana ", para gerentes, coordenadores e técnicos

responsáveis pela implantação de sistemas motivacionais.Com
oito horas, a finalidade é capacitar os participantes a

implementarem um sistema de gestão humana, integrando a

qualidade total. que amplia, efetivamente, o grau de

motivação e de comprometimento das pessoas. Informações
e inscrições na Aclis. telefone 371-1044.

DEFINIDO PROGRAMA DO ENCONTRO DA MULHER EMPRESÁRIA
Cerca de 450 pessoas são aguardadas para o 5° Encontro

Catarinense da Mulher Empresária, nos dias 10 e 11 de julho,
em Jaraguá do Sul. A abertura está programada para às 19
horas co dia 10, no Clube Atlético Baependi. com a palestra
sobre "Inteligência emocional na empresa", por Ômar Souki,
seguido de jantar. No dia 11, os trabalhos acontecerão no

Parque Malwee, junto ao restaurante, anexo ao ginásio de

esportes. A primeira palestra abordará "Os desafios que o futuro
nos reserva", às 8h30, com Vicente Donini e, às lOh30, a prefeita
de Florianópolis, Ângela Amin, abordará "Os caminhos para
atingir o sucesso". Depois do almoço, o Grupo de Teatro da
Scar encena a peça "Triângulo Escaleno". E Isabel Figueiró
encerra a programação, palestrando às 15 horas sobre "A
mulher do ano 2000".

BOLSA DE NEGÓCIOS "VENDE" A SULCONTRATA'98
O presidente da Bolsa de Negócios e Subcontratação de

Santa Catarina, Arne Missner, esteve na Acijs e na Apevi, para
divulgar a Sulcontrata'98 - 27° Feira de Subcontratação Industrial
-, de 25 a 29 de agosto, no Parque Barigüi, em Çuritiba. Segundo
Missner, a venda de estandes está sendo finalizada e a

expectativa é reunir de 25 a 30 mil pessoas. O evento

acontecerá paralelo à Expomac'98 e, pela primeira vez, fora
de Santa Catarina. Curitiba é considerada importante sob o

ponto de vista dos investimentos que vem recebendo.

Informações: fone/fax: (047) 455-3780.
CURSO TÉCNICO DE VENDAS COMEÇA EM JULHO

O Senac, agência de Jaraguá do Sul. está divulgando o

Curso Técnico de Vendas e Representação Comercial. inédito
no País, visando habilitar profissionais para atuarem na área de

mercadologia, atendendo um segmento até então carente
de iniciativas do gênero. O curso é pós segundo grau, com 900
horas/aula, de julho/98 a agosto/99. O teste de seleção está
marcado para o dia 7 de julho e a divulgação dos resultados,
no dia 13. São 35 vagas. A Acijs, junto com o Sindicato do
COmércio Varejista e a CDL estão apoiando o curso. .

Berns denuncia irregularidades
em contratos de atletas da FME
---------------------------------

Presidente da fundação nega acusação, afirmando que os acordos foram feitos

segundo as leis Zico e Pelé

Jaraguá do Sul - O suplente
de vereador do PFL, António
Berns, denunciou esta semana

que existem irregularidades nos

contratos de atletas da FME

(Fundação Municipal de Es

portes), apadrinhamento na dIs

tribuição de bolsas de estudos
e "laranjas" recebendo sem ter
nenhum vinculo com a Secre
taria de Cultura, Esporte e La
zer. Berns ofrrncu também que
alguns atletas tiveram reajuste
salarial de 180% do final do ano

passado pára este ano e que
empenhos são elevados.

Berns iniciou os levantamen
tos das irregularidades quando
foi procurado por quatro atletas
de Bolão questionando sobre o

contrato deles com a FME. "Es
tava substituindo a Beth (Elisa
beth Mattedi) e comecei a in

vestigar. Peguei os empenhos
na Câmara e constatei absur
dos e irregularidades", declarou,
acrescentando que, depois de
constatar o fato, solicitou ao

plenário da Câmara infor

mações da fundação para
cruzar os números. "Infelizmente
foi rejeitado. Era a oportunidade
para esclarecer tudo. Tem filhi
nho de papai ganhando bolsa
da fundação", denunciou.

Sobre os "laranjas" (pessoas
que intermedeiam pagamentos .

e/ou ações), Berns afirmou que
uma pessoa, que preferiu não
identificá-Ia, o revelou que rece

beu RS 500,00 dois meses conse

cutivos, "sem saber porquê". Se
gundo Bems, Ci dinheiro foi depo
sitado na conta desta pessoa,
que deveria repassá-lO para
quem a procurasse. Berns garan
tiu que tem testemunhas que
poderão comprovar a denúncia.

Outras irregularidades apon
tadas por Berns dizem respeito
a pagamento de técnicos em

modalidades inexistentes e de

pessoas como atletas sem se

rem. Berns disse que entrou em

contato com a Secr.etaria de
Cultura, Esporte e Lazer para

j

J

Provas: 8ems com os documentos sobre as Irregularidades'
esclarecer as dúvidas. "O Toma
zelli (Rogério Tomazelli, presi
dente da FME) disse que não há
contrato 'poro não caracterizar
vínculo empregatício'''.

,"Não estou fazendo nenhuma

acusação, até porque não tive
acesso às informações, já que o

plenário da Câmara rejeitou o

meu pedido. Estou questionando
certas atitudes e funções, apoia
do nos levantamentos que fiz nos
documentos da fundação e nas

declarações de pessoas", pon
derou.

OUTRO LADO - O secretário
Sílvio Celeste Board negou
qualquer irregularidade na FME.
Ele, no entanto, disse que é pos
sível que haja falhas e erros. So-

bre as bolsas de estudo, Board
disse que a secretaria está reven
do os critérios de distribuição para
corrigir quaisquer privilégios.

Tomazelli informou que os

contratos foram feitos baseados
na Lei Zico e Lei Pelé, que ver

sam sobre a remuneração dos
atletas nöo-oroflsslonoís. "O
contrato deve ser de tal forma

que não caracterize remune

ração derivada de contrato de
trabalho", diz o artigo 36 da Lei
Pelé.

"Não há nenhuma irregula
ridade. A secretaria está aber
ta para esclarecer as possíveis
dúvidas. Nós nunca vamos

apoiarou incentivaratos ilícitos",
declarou Board.

Centrais Telefônicas;
Telefones, Portões e Porteiros

Eletrônicos, Vídeo Porteiros e

Instalações de Linhas Telefônicas���ffi®íJ1];[1
TELECOMUNICAÇÕES

Fone/Fax:
372-2992

Rua Barâo do Rio Branco, 353 - Sala 2·

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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Produtores de milho, colhem
a pior safra dos últimos anos
---------------------------------

Problemas climáticos decorrentes do EI Nino contribuíram decisivamente

para a queda de 45% na produção do Estado

Joaçaba - A produção
de grãos de milho no Meio
Oeste registrou queda de
45% em relação à estimati
va de produçãomédia, cal
culada pelos técnicos da

Coperio (Cooperativa Rio
do Peixe) em 370 mil tonela
das. É a pior safra dos últimos
dez anos. De acordo com os

técnicos agrícolas, a princi
pal causa da redução da
safra é o fenômeno climáti
co EI Nino que provocou
excesso de chuvas na fase
de rnoturoçöo do cereal,
deixando os grãos ardidos e
impróprios para a comer

cialização,
A queda foi de 105 mil

toneladas, representando
prejuízos em torno de RS 14
rnllhões. Neste ano, a área

plantada foi de 55 mil hec
tares, em 1.2 municípios, a
maioria em pequenas pro
priedades que explorem a

agricultura familiar. O presi
dente da Coperio, Décio
Sonaglio, informou que as

lavouras vinham apre
sentando desenvolvimento

aparentemente normal e a

confirmação do percentual
elevado da -quedo sur

preendeu os técnicos."O re

sultado só foi confirmado 00
final da colheita", disse,
acrescentando que a co

operativa estimava colher
80 sacas por hectare.

Na opinião do diretor
comercial da Coperle. Ge
raldo Feronato, a queda de
105 mil toneladas vai repre-'
sentar menos dinheiro no

bolso dos produtores e no

capital de giro da coopera
tiva. Ele acredita que o prin-

!fi���!it-------------------,

Divulooçõo
.

SANTA CATARINA
lOMESES SEM FEBRE
AlTOSANO

CerImônIa: Paulo Afonso anuncia certIficado InternacIonal

cipal problema agora será
a renegociação dos em

préstimos bancários. "As dívi
das de custeio agrícola
alocado junto aos bancos
para repassar aos produ
tores j6 estão vencendo",
revelou, lembrando que,
mesmo que os prazos sejam
alongados, os produtores
continuaram em situação
"complicada" e descapita
lizadas, tendo que compro
meter as futuras safras.

"Vamos buscar soluçôes
para esse problema. Esta-

.

mos tentando nos mobilizar
e criar um movimento para
pressionar o governo. Pre
cisamos de alternativas poro
amenizar a crise na agricul
tura", declarou.

MERCOAGRO - Pelo me

nos 70 empresas já confirma
ram presença na 2° Merco

agro (Feira Internacional de
Processamento e Industria

lização da Carne), que
acontece de 14 a 17 de ou

tubro, em Chapecó. As em
presas da Europa, Américas
do Norte e do Sul já adqui
riram espaços para explorar
e expor produtos.

Na região de Chapecó
são produzidos anualmente
cerca de 1,3 milhão de
toneladas de produtos deri- .

vados de aves - 40% da

produção nacional - 705 mil
. toneladas de derivados de
suínos, representando 65%
do mercado brasileiro.

O Brasil é o segundo
maior exportador mundial
de frangos e derivados. A

região Sul é responsável por
93% das exportaçôes
brasileiras no setor,

No final de maio, a Orga
nização Internacional de Epi
zootia concedeu ao Estado
o certificado de área livre de
febre aftosa.A concessão as

segura a exportação de
carne sem restriçôes.

COMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

o A Epagri (Empresa de PesquisaAgropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina) e a Secretaria I
deAgricultura e MeioAmbiente de Jaraguá do Sul promovem na próxima sexta-feira (19), no auditório I
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Encontro Regional sobre Agroecologia. I
Serão debatidos temas como: correntes de agricultura alternativa, situação atual da agroecologia I
no Estado, perspectiva, mercado, qualidade e normas técnicas para os produtos agropecuários. I
O A Prefeitura de Jaraguá do Sul teve saldo positivo de RS 986,97 com a realizaçãó do concurso I
público. I
A administração arrecadou RS 98.890,00 com as inscrições, mas pagou RS 73,564,00 para a Furb,que I
elaborou e aplicou as provas. I
Em publicação, a Prefeitura gastou RS 930,00 com o edital e RS 636,00 com o gabarito. I
O A Varig Cargo inaugura na próxima terça-feira (16) linha de transporte oéreo para Milão, Itália. A I
rota será operada com aviões DC-1 O cargueiros, permitindo transporte de 150 toneladas por sema- I
na. I
Atualmente, a Varig Cargo utiliza os porões do MD-11 de passageiros, transportando 90 toneladas I
para a cidade italiana. I
L�iciativa_::o_:mpresa-=ontrib�irá par�o_::esenvolvimento do comércio_:ntre�asil e_. Itália_:_ _ _j

.

Atitude -

I Quero convidar cada um de vocês a fazer,

comigo, uma reflexão importante:
I

Quantas escolas freqüentamos na vida, desde

o jardim, o prézinho, o primeiro grau, segundo grau,
a faculdade?

.

Quantos cursos nós fizemos no vida? Marketing,
Auto-ajuda, Comunicação e Oratória, Técnicas de

Administração, Vendas ...

Quantos livros interessantes passaram pelas
nossas mãos?

E quantos desses eventos fizeram, realmente,

alguma diferença?
Você ainda se lembra da última vez que um

curso ou um livro ou uma palestra teve o poder
de promover uma transformação verdadeira na

sua vida. A última vez que você assumiu um novo

comportamento em função de um livro lido ou de
um curso feito.

Eu ll. há alguns meses, um livro muito famoso,
de um autor que, por onde passa arrebata
multidões: "O sucesso não ocorre por acaso" de
Lair Ribeiro. Trata-se de um livro excepcional, não
por dizer alguma novidade maravilhosa, mas por
juntar muitas coisas conhecidas de uma forma

inteligente e criativa, sintetizando coisas e, de uma

certa· maneira, formalizando novas regras
fundamentais.
Quando eu terminei o livro eu me perguntei: por

que tanta gente leu este livro, adorou o livro, elogiou
o outor. recomendou para os amigos ... mas
continuou fazendo as coisas ê vivendo a sua vida
exatamente como sempre tinha feito antes?

E quantos cursos excelentes existem. Cursos que
são ótimos, reconhecidos, extremamente

importantes. Mas o que acontece com as pessoas
que fazem o curso, seis meses após a sua

conclusão? Nada! Tudo volta ao "normal"
.

Existe uma inércia muito grande nas pessoas,
Uma tendência a continuar agindo da mesma

maneira, independentemente da consciência de

que existe um caminho mais interessante. Esse é
o grande mal que precisamos combater primeiro,
dentro de nós,
Quando iniciamos a leitura de um livro ou quando

nos inscrevemos em um curso, raramente
acreditamos que aquilo pode, realmente, fazer
alguma diferença. Fazemos o curso sem a intenção
sincera de alterar alguma coisa na nossa vida.
Lemos o livro sem entrar nele e sem permitir que ele
entre em nós.

Pense nos seus amigos e conhecidos. Pense em

quantos.cursos, palestras e seminários eles já
participaram. E diga: na sua opinião, os cursos
fizeram alguma diferença?

Essa é a reflexão que está proposta. Esta é a

proposta que está colocada: vamos todos
participar das coisas da vida. com a sincera
intenção de modificar alguma coisa a nela. Com
o sincero propósito de que, se alguma coisa oco
existir, ela será realmente incorporada ao nosso dlo
a-dia, ao nosso comportamento, à nossa maneira
de ver o mundo e de reagir frente aos problemas
que aparecem.
Amém.

Caixa posta/191 - 89.251-970 - Jaraguá do Su/- Fone: (047) 973-8620

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, }��!:-:?�� F?:? ���: .1.? �� .��.��� .f?� .1.??� !.(.Q,BIWllQi!IQ}Q1hl:UQI�,QI\�"""""""""""""""""""""""" ��.�-::�. �.�

Secretaria realiza .enccntro de
gestores de assistência social

MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia 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
o uso de ímãs para tratamento de saúde é multo

antigo, Podemos observar pela história que no século
IX o.C, Homero fez menção ao uso de ímãs, Aristóteles
383-322 o.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 constitui 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 de

Souza, em seu livro Magneto Terapia, 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
milagrosa", "Em muitas clínicas da União Soviética e da
índia a água curadora é livremente empregada para
dissolver pedras dos rins",

Neste ano, 1998, a Editora Best Sell�:H escancarou o

assuntro ao publicar o livro do médico Ortomolecular,
do Rio de Janfiro, dr, Márcio Borntempo. O autor do
livro água e m9gnetoterapia 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"

Em Jaraguá do Sul, você pode encontrar mais

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.

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

Ainda em fase de implantação no Estado, o colegiado trabalha para

garantir a participação dos municípios nos programas federais

\

Jaragua do Sul- A direto
ria do Cogemas (Colegiado
Estadual de Gestores Muni

cipais de Assistência Social)
esteve reunida, na sexta-fei
ra passada (5), na Secreta
ria de Fernão. para debater
a linha de ação das micror

regiões do Estado, Partici
param representantes das
21 microrregiões alcança
das pelo trabalho realizado

que, inicialmente, está em

fase de organização e de

implantação,
Segundo a secretária de

Família, Iris Barg Piazera, o
principal objetivo da re

união foi a continuidade
do fortalecimento dos

colegiados de gestores e,

conseqüentemente, dos

municípios participantes do
processo de descentraliza

ção de projetos de as

sistência social. "Confirma
mos os representantes re

gionaiS provisórios junto ao

Cogemas", lembrou,
Iris informou também

que a instalação de nú
cleos regionais vai permitir
aos municípios acesso às

informações referentes aos
serviços, bene.fícios, proje
tos e programas da Secre
taria Nacional de Assistên
cia Social e permitir que os

Cogemas usufruam deles,
Na reunião foram aborda
dos os avanços, dificul
dades e propostas para o

processo de descentraliza-

ArolJÍvo/CP
,

Iris: "O objetivo é que as InbrmaçÕ9S 100m da União aos municípios"

çöo e aprovado o plano
de ação do Cogemas
para este e o próximo ano,

ASSEMBLÉIA GERAL - A
assembléia geral do Coge
mas será realizada nos dias

19 e 20 de novembro, em
São Miguel do Oeste, Um
novo encontro da diretoria
está marcado para o dia
30 deste mês, em Florianó

polis,

Coral Menonita se apresenta à noite nci Igreja Luterana
20h30, na igreja, no Centro,

Composto por aproxima
damente 50 vozes, o co.ol
tem no repertório músicas
sacras e folclóricas, a maio
ria em alemão, Embora a

maior parte do programa
seja a capela, algumas
peças terão acompanha
mento de pleno.

Em abril, o Coral Han
nover Chor, da Alemanha,
se apresentou na cidade,
iniciando as comemorações
do cinqüentenário do Coral

Evangélico Joroquó. Para

agosto, estão previstas apre
sentações dos corais mascu
lino de Steinenstadt e o mis
to de Sindelfingen,

Jaraguá do Sul - Como

parte das comemorações
dos 50 anos do Coral

Evangélico Jaraguá, no

próximo dia 28, a Igreja
Evangélica Luterana traz

poro a cidade o Coral Me
nonita de Assunçöo. Para
guai. O coral se apresenta
hoje à _noite, a partir das

, Fone/Fax: (047) 371
*' �, �1�!il\\\i,�'1'� ll;r���'� .

':;:�.: .

.

,;�ld!ab conta com umr: equipe de

.6 e equipamento3 de última
\':", :�iltaI" no diCUJnóJlico
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A MELHOR CERVEJA DO BRASIL

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

Fones: 371-9954 - 371-1271 - Fax: 371-9011
Rua: Reinoldo Rau, 414 - Centro 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 Joipville - 1281 - Fone: 372-0359

* 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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

Laboratório Santa
Helena Ltda.-.

�a5ttr �rans'�IOúQI
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas,

hormônios e microbiologia
CJ)r, 9lmilchar 8unkes e

7JrrJ. <ßlagda 91elena crerrazztJ
. i I' LABORATÓRIO

� jj .:' SANTA HELENA Participante do Programa Nacional
de Controle de Qualidade

���
'I..,,", �,,,·I. R G,no.'",,:

., ..... " ..... � .. �. ,"

1998

<0r. 9lc!Jr 9/ideki Cjtodrigues da Ui/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

AMIZADE

Promove amanhã (13) mais um

grandioso Baile de Rei, a partir das
horas, com animação do Musical So
Sete, do Rio Grande do Sul. À tard
os associados marcham em busca d

rei Ingq Todt e à noite todos

participam do baile.

CORO SASS MAOR
O Círculo Italiano traz a Jaraguád

Sul o Coro Sass Maor Fiera di

Primiero, de Trento (Itália). O coral
vozes masculinas é formado por 3

cantores e fará apresentação únicae
nossa cidade dia 17 (quarta-fe iraj.:
19h30, na Recreativa Marisol, co

entrada franca.

.

Elfrida Heck e lliane Atanasio
confeiteiras do Ponto Doce da

Melânia

CAFÉ CONFUSÃO
Hoje tem ovemight, uma festa sem hora pra

acabar. A partir das 23 horas você pode curtir

telão, jogar snooker e dançar ao som do Dl
Dudú, do Bali Hai de Guaratuba. Café Confuso

na Rua Max Wilhelm, 604.

Apresentamos algumas candidai
ao Baile Garota Liayo/98, que
acontece dia 13 de junho, às 23

horas, na Sociedade Vitória

Sônia Sommer eKatherine Sommersão as sócias
da Loja Nõra Cameleda Boutique, que
inaugurou na Rua Reinoldo Rau, 252, trazendo
roupas.femininas exclusivas e acessórios

Juliana
completa
hoje, 12 de
junho, 14
anos. Ela é

filha de
Valmir e

Albertina

Elizio.
Parabéns

FESTA DE SÃO LUIZ
A Comunidade São Luiz

Gonzaga (Jardim São Lljiz)
prepara uma grande festa p

os dias 20 (sábado) e 21

(domingo), com inúmeras

atrações. Completo serviço o

bar e cozinha, missas, jogOS�
música com Os Verticais e

Musical Solo. Vale conferir.

DANÇADIVINA
o Grupo de Dança do Colégio Divina Providência participou, dc 23
a 25 de maio, do 5° Festival de Inverno dc Danças, em Santos (SP).
Cerca de 120 grupos dc danças de lodo País estiveram concorrendo c
o Divina, único representante de Santa Catarina, obstcvc o l' lugar
em sua categoria. Parabéns à proíessora Beth c <,lOS seus pupi los.

Quem estará
aniversariando
no próximo
dia 16 de

junho é
Albertina

Elizio, do
Bazar
Linete.
Felicidadesl
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Cartões postais de Jaraguá do Sul
serão lançadosna 3aMultifeira

o Núcleo de Foto�rafia da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e a Prefeitura
Municipal irão lançar na 3"

Multifeira, no Parque Municipal de
Eventos, 14 cartões postais de

diversos pontos turísticos e

belíssimas imagens de Jaraguá do
Sul. Oportunizando à entidades e à

população em geral a divulgação da

cidade, bem como a comercialização

DIVISÓRIAS
FORROS
PAPEL DE PAREDE

TOLDOS
aos turistas.

Serão cinco mil cartões de cada

modelo, totalizando 70 mil. A
Secretaria de Turismo foi quem
selecionou uma comissão para a

escolha dos cartões postais.
As empresas da cidade poderão

participar com patrocínio, e o

patrocinador terá direito a 10% do
valor investido em quantidade de
cartões postais, além do espaço
no verso com informações da

empresa: logomarca, nome,

telefone e e-mail.
FEIRA - O Núcleo de

Fotografia, através da presidente
Maria Terezinha Giacomozzi e de

Elígio Galliani, se fez presente na

3' Convenção da Alasul

(Associação dos Laboratórios do
Sul do Brasil) que aconteceu em e 29 de maio de 1998.
Caxias do Sul/RS, entre os dias 27 Nesta ocasião, as revistas Fax e

Orçamentos sem

compromisso.
Consulte-nos!

\F!O\R!el'Fa�:
312-2412
�9�:
Rua Barão do Rio Branco, 465

Joroquó do Sul - SC
E-mail: diviflex@netuno.com.br

Iris Foto oportunizaram em ambas Fotografia a ser divulgada nos

uma matéria sobre o Núcleo de próximos meses.

Estofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

'TELEVENDAS: 37,1-3466
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Esse apelo da Associação Comercial não surtiu
infelizmente nenhum efeito, pois a referida
estrada continuou sempre a oferecer sérios
problemas de trafegabilidade".

Ano passado (1978), no dia 12 de abril, face as

péssimas condições de tráfego daquela rodovia,
a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul voltou a fazer novo apelo para a

conservação daquele trecho rodoviário, tendo
enviado ao engenheiro chefe pela Residência do

DER, em Joinville, onde dizia: "l°) - única via de

comunicação entre o Vale do Itapocu e o Vale dó

Itajaí, entre os quais existe intenso intercâmbio
comercial; 2°) - elevado número de automóveis,
caminhões de cargas e ônibus trafegam
diariamente nos dois sentidos: Curitiba/Blumenau,
Curitiba/Rio do Sul e vice-versa, além de

intermunicipais, Joinville/Guaramirim; Jaraguä do

Sul, Pomerode; Jaraguä do Sul-Florianópolis, São
Bento do Sul e Jaraguá do Sul-Indaial-Lages; 3°) -

única via de escoamento de 50% da produção
agropecuária do Município de Jaraguä do Sul,
gerada de importante parcela do ICM arrecadado
em Jaraguá do Sul; 4°) - a área servida pela rodovia
está interessando de forma crescente as indústrias

para a instalação de novas fábricas face a sua

privilegiada conformação topográfica,
praticamente toda plana e, ainda, a maior facilidade
de recrutamento de mão-de-obra, 5°) - não é

desprezível o valor turístico, da rodovia, não só

pelas belezas naturais de toda a região, como pelo
favorecimento dos turistas que demandam ao

zoológico particular de Pomerode.
Acredita esta associação, que com a

implantação da SC-301, deve ter havido, sensível
decréscimo na despesa de conservação da antiga
rodovia Joinville-Jaraguá do Sul-Guaramirim

Joinville, não devendo existir, portanto, obstáculos
financeiros para melhorar substancialmente a

conservação da importante rodovia entre Jaraguá
do Sul e Pomerode".

Fritz von Iaraguâ 6/98

2 • CORREIODOPOVO

Confira aHistória

'''A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Bariocleltapocu HÁ 8 ANOS
- Em 1990, dezenas de pessoas prestigiavam o lançamento oficial da 43
Feira daMalha, que teria lugar entre os dias 21 a 29 de julho, paralelamente
à comemoração aos 114 anos de fundação do Município de Jaraguá do
Sul. O coordenador do evento, Durval Marcatto Júnior. estimava de no
mínimo 120 mil visitantes, que viriam conferir a qualidade dos produtos a

serem vendidos pelas malharias da região, sempre a preços de fábrica.
A Prefeitura estava providenciando a conclusão de mais um pavilhão, no
Parque Agropecuário, para valorizar ainda mais a promoção do Rotary
Club. O lançamento acontecia nas dependências da Boate Marrakech.
A feira transformava-se, ao longo do tempo, em uma das maiores

promoções têxteis de Santa Catarina, graças ao rigor no controle de

qualidade, feito pelas empresas jaraguaenses. Desde a 13 Feira daMalha,
em 1987, 5% do resultado financeiro iria para o Natal da CriançaCarente.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, na assinalação do 73° ano de fundação do CORREIO DO
POVO, aparecia uma fotografia de três anos aträs.icom a anotação: "O
CORREIO DO POVO sempre gostou de dividir com os colegas as suas

alegrias". Esta foto foi feita em 12-5-1989 na Recreativa daWeg. Tantos
eram os companheiros de trabalho, que precisou fazer duas filas de mesa.
Na primeira; perto dajanela: S. Gomes, da Gazeta, Nerval Pereira, do
departamento de Comunicação daWeg, C. L. Nagel, da Rádio Jaraguá,
Jaime e Gildo Bardin, do Jornal do Vale, Flávio José Brugnago, do
CORREIO DO POVO. Na mesa 2: Valdenir L. Freiberger, da Rádio

Jaraguá, M.S. Peixer, da RBS, Jandira Feijó, da Kohlbach, Gilvàn
França, de A Notícia, Jorge Pedroso, daWeg e representante do Jornal
de Santa Catarina. Verdadeira confraternização!

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, por ocasião do 60° ano de Emancipação Política de Jaraguá
do Sul, da instalação da Comarca e o 10° ano da secção da OAB, fazia
se uma foto no salão do Tribunal do Júri, que marcou época: ela reunia
tantas personalidades de relevo com o seu mestre de escola. A descrição
da foto era a seguinte: da 'e' para a 'd', o dr. Roberto' Donath, advogado

'

e presidente da secção daOAB de Jaraguá do Sul, o dr. Humberto Pradi,
ilustre advogado do Fórum local, o juiz de Direito, dr. Carlos Alberto da

Rocha, diretor do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, o venerando
mestre-escola Etwino Haas (irmão Marista Evaristo Pio), cidadão
honorário deJaraguá do Sul (recentemente falecido), o odontólogo Alfredo
Guenther, ex-vice-prefeito então nó exercício do cargo de prefeito e o dr.
José Alberto Klitzke, ex-vereador, presidente da Câmara e prefeito em

exercício, advogado, e então atual promotor de Justiça da Comarca de
Mafra.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, a partir de julho, o estacionamento no centro da cidade passava
a ser cobrado através da Zona Azul. A Prefeitura recebia até o dia 29
de maio propostas de empresas interessadas nos serviços de permissão
pública, para implantação, operacionalização, execução e manutenção
do sistema de Estacionamento Rotativo Controlado, com cobrança que
se daria através de talonários. A vencedora da licitação faria ainda a

sinalização vertical e poderia explorar os serviços de publicidade. O
projeto, segundo o secretário de Planejamento, teria um total de 1,1 mil
'vagas. 500 delas eram implantadas numa primeira etapa. Não eram

cobrados estacionamentos privativos (20 vagas) da municipalidade
(fundos da Prefeitura), e as outras 34 vagas em torno do estacionamento
da Prefeitura. Também veículos oficiais, como Marinha, Exército,
Aeronáutica, Bombeiros e de prestação de serviços essenciais não

pagavam pelo estacionamento.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (116) - APONTAMENTOS

Dizia Álvaro Correia, tribuno, constante do
"Dicionário Político Catarinense", organizado
pelo prof. Walter F. Piazza e editado pela
Assembléia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, em 1985, página 173, natural de Itajaí,
filho de Isidoro e de dona Amélia Correia e

casado com dona Isolde Lídia Schramm, eleito
pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro

-, "que a via retro mencionada, seguia em direção
ao Vale do Itajaí, Sul e Oeste do Estado e vice
versa. O governo do Estado, aliás, não

desconhece a importância dessa rodovia, haja
vista que previu sua implantação no Projeto
Catarinense de Desenvolvimento até o final do
ano em curso, já tendo, inclusive, determinado a

realização do levantamento topográfico por firma

especializada, prevendo esse levantamento que
a rodovia desembocará na SC-32 - Corupã
Jaraguá do Sul -, dentro do perímetro da cidade.

Vale salientar, aliás, como argumento
capital, que a estrada existente no trecho

Jaraguá do Sul-Pomerode, é antiga, totalmente
superada, com traçado e dimensões

incompatíveis com o grande movimento de
veículos que circulam em ambos os sentidos
- estimados seu número em aproximadamente
1.000/dia -, não permitindo, inclusive, o

trânsito de jamantas, de grande capacidade
de carga, pois a maioria das curvas existentes
.na serra entre os dois munrcrpr o s , não

permitem a passagem desses pesados
veículos.

Por fim, desejamos enfatizar que essa

rodovia beneficiará igualmente ao vizinho

Município de Pomerode e todos os

municípios do Vale do Itapocu. Pomerode,
como é notório, já conta com expressi vo
parque industrial e presentemente várias
indústrias novas estão sendo implantadas,
cuja produção encontrará o escoadouro ideal

para os grandes centros consumidores pela
rodovia cuja construção ora rei vindicamos.

Esta foto foi feita em 8-2-96, na Rua Gustavo Gumz, mostrando a fachada da Tecelagem Gumz;
em Rio Cerro lI, vendo-se na porta o sr. Werner Fischer. Atualmente, ,é administrado pelo
advogado Vitório Altair Lazzaris, genro do finado Artur Gumz, Neste capítulo se recorda os

tempos em que se cobrava melhores vias de comunicação. E como água mole em pedra dura
tanto bate até que fura, tanto bateu que o deputado Álvaro Correia, de Itajaí, a imprensa
jaraguaense e a Associação Comercial e Industrial de Iaraguâ do Sul, que o governo, até que
enfim, realizou a obra que aí está, cortando o espaço com uma faixa asfáltica que, a partir do
alto da Serra até a Barra do Rio Cerro, leva o nome de Rodovia Wolfgang Weege (1978)

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

"

Fone: (047)372·1846

DuasRodas
Industrial
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Sexta-feira, 12 dejunho de 1998

contribuição de

Jaraguá do Sul na FEB

(Força Expedicionária
Brasileira), que lutou na Itália

na Segunda Guerra Mundial,
em efetivo, proporcionalmente
àpopulação, foi o maior do
Estado de Santa Catarina.

Foram 56 bravos soldados, dos

quais alguns não retornaram,

queforam à Itália e mais 73

vara a vigilância do litoral

catarinense.

o capitão Ferdinando Piske

registrou alguns dos feitos
destes bravos no cenário da

guerra em mais um de seus

livros, lançado recentemente,

Os Pracinhas do Vale do

Itapocu. Também pode ser

visto acerca desta

participação no Museu do

Expedicionário (na antiga
rodoviária). O livro está à

>

disposição dos interessados

no próprio museu. Vale a

pena ler.

CORREIODO POVO - 3

. por Egon Jagnow

•
.

cO:inhas
Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim· SC
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COMEMORAÇÕES

Os Weidner acontecem
Do Bairro João Pessoa as notícias mandam avisar que omês de junho é de comemorações.
Assim, pela foto (1) a jovem JoseaneWeidner, filha de Dorival e IracemaWeidner, no próximo

dia 16 de junho, completa 15 anos de idade, o que serádevidamente festejado pela família. A foto
2 mostra robusto garoto de nome Bruno Klabunde Neto, filho de Renato Klabunde e esposa

Simone Weidner Klabunde, que
ocorrerá também no Bairro João

Pessoa, no próximo dia 17-6-1998,
completando o segundo ano de

existência,
À famíliaWeidner, cumprimentos

pelo duplo acontecimento.

As eleições
Nas palestras com os seus ministros, costumava dizer d. Pedro II, em

1870:
- As eleições, como elas .se fazem no Brasil, são a origem de todos os

nossos males políticos.
À margem' de um opúsculo de Joaquim Nabuco, O erro do imperador,

escrevia o mon�ca em 1886, confirmando essas idéias:
"Não é o vestido que tomará vestal a messalina, porém, sim, a educação do

povo e, portanto, a do governo. Parece-me que devo conhecer essa chaga,
pois a observo, sem ser mero expectante, há quarenta e tantos anos".

Magalhães de Azevedo - "D. Pedro ", página 49

Sexta-feira, 12 dejunho de 1998

([entro !te <!Iultura J\lemã
!te JjaraBuá !to �ul
BOLETIM INFORMATIVO

RIFA - O sorteio da nossa rifa ocorrerá pela extração da
Loteria Federal de 25 de julho próximo. Ainda há tempo de
você adquirir seu bilhete e concorrer a três valiosos prêmios,
sendo o primeiro: uma viagem à Alemanha com

acompanhante, incluindo transporte e café damanhã por dez
dias (Tour Alemanha Romântica). Que tal conhecer a

Alemanha ou reencontrar alguns amigos? Para tentarviabilizar
seu sonho, no entanto, é preciso participar do sorteio. E
somente aquele que tiver adquirido bilhete(s) terá chance.
Venha e adquire seu bilhete! Quem sabe, seu sonho poderá
tomar-se realidade!

JANTAR - Está programado para 15.8.98 (sábado) nosso
primeiro jantar com comida típica da culinária alemã. Será
na Associação Recreativa Duas Rodas. Maiores detalhes
serão divulgados oportunamente.
DIE DEUTSCHE SPRACHE - Na edição de 22.5.98,

afumamos que há três gêneros no idioma alemão: masculino,
feminino e neutro, caracterizados, respectivamente.pelos
artigos definidosder - die - das (no singular) edie (no plural,·
igual para os três gêneros). Contudo, o artigo modifica-se
de acordo com a função ocupada na frase pelo substantivo a

que se refere. Quando um substantivo masculino, por
exemplo, tiver a função de sujeito, o artigo é "der", mas se

a função for de complemento nominal, o artigomuda para
"des", e assim por diante. Resumidamente, podemos
apresentar o seguinte quadro:

Singular
Masculino Feminino Neutro (para os 3 gêneros)

der die das die

Plural

Função
Sujeito:
Cornpl. nominal
Objeto indireto
Objeto direto

des
dem
den

der
der
die

des
dem
das

der
den

die

DEUTSCHER HUMOR - "Wenn es wahr ist, daß Sie die
Arbeit lieben, warum finden Sie dann keine?"
"Sie wissen doch, Liebe macht blind!"

Para contatos, informações (como associar-se; como aprender a
ler, escrever e fàlar alemão; etc), aquisições de bilhetes da rifa,
favor dirigir-se à sede social, na Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, 638 (ao lado da Pizzaria Caneri), de segunda à sexta-feiras,
das 9 às I1h30 e das 14 às 20 horas, e, aos sábados, das 8 às 11

horas, ou pelos telefones: 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon) e 372-
3992 (Merli/Germano).
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AlimentAçÃO e AS eores

oje em dia, o interes

se pela nutrição au

mentou e temos ape
nas que ler os rótu

los para saber que in

gredientes os alimen-
tos contêm.

Deveríamos evitar corantes ar

tificiais e conservantes tanto quan
to possível e comer apenas alimen
tos naturais, de preferência produ
tos cultivados organicamente; à
medida que a procura por vege
tais assim cultivados aumentar,

Aulas de
YOGA

com relaxamento e

meditação

eles serão encontrados mais fa
cilmente. Os fertilizantes químicos
e artificiais usados hoje em dia es

tão causando desequilíbrios na na

tureza e em nós. Frutas e legumes
frescos são bons para nós e con

têm energia saudável.
Pessoas com artrite, não deveri

am comer nenhum tipo de carne

(aqueles que se alimentam apenas
com legumes e frutas frescas notam

uma melhoria sensível na sua saú

de) e quando preparamos uma re

feição devemos estar atento às

ta AULA
DEMONSTRATIVA

cores, pois as cores dos alimentos
também são importantes.

Comendo cenouras, nos alimen
tamos com o raio laranja, a cor que
recarrega o nosso sistema, nos dá

energia e vitalidade e, nesse caso,

vontade de viver e de encontrar

energia para tanto.

O verde das saladas é o equilí
brio da natureza e também a cor com

plementar do laranja, estando, além
disso, associado a novos

recomeços.
O sistema corporal perdeu a

essência divina e o verde pro
porciona equilíbrio e harmonia
ao organismo. A doença repre
senta uma desarmonia no cor

.po, e este pode ser ajudado com

os alimentos com as cores

sugeridas para cada enfermida
de.

* no caso de anemia, precisa
mos do raio vermelho e deveríamos
comer alimentos vermelhos pois há
falta de ferro na corrente sangüínea;
alimentos vermelhos também aju
dam nos problemas de muco e dos
seios nasais, o que muitas vezes in

dica que o consumo excessivo de

laticínios está bloqueando o siste
ma.

* o raio laranja também desen-

lic�u ba VibaYF
1

volve o sistema imunológico e atu

almente está sendo destruído pelo
fato de vivermos num mundo polu
ído, pois tudo que comemos nos

afeta e o ar que respiramos é poluí-

do. A geléia real produzida pelas
abelhas ajuda no desenvolvimento
do sistema imunológico, dá energia
e revitaliza o organismo, sua cor é a

do raio laranja.

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:
Livros que merecem ser lidos:

Título: Através do espelho - Autor: Jostein Gaarder
"Nós enxergamos tudo num espelho, obscuramente. Às vezes conseguimos

espiar através do espelho e ter uma visão de como são as coisas do outro lado.

Através de seu olhar profundo, o outro lado do espelho se torna um pouco mais
claro para nós".

Título: Câncer tem cura - Autor: Frei Romano Zaga
"O livro tem a intenção de devolver a saúde, a alegria redobrada de viver e a

euforia por ter vencido aquilo que parecia superior às suas forças, transmitindo
novamente a cura e a vida para poder dizer: "Bendito seja Deus que pôs à

disposição dos homens tantas ervas e plantas como remédios para suas doenças,
a fim de que a vida continue, e continue com saúde!. .. "

Noemy Ireny -

Terapeuta holístíca
::: Faz consultas de tarô (cigano, marselha, do amor e dos

anjos), numerologia, Reiki lll, shiatsu com Reiki 11/ e

harmonização de ambiente, atenderá no Inti-Liceu da
Vida nos dias 18, 19 e 20 de julho

(50. 6Q e sábado), o dla todo.

lnteressados, ligar para 372-1141.

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

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

19h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein,
300"'_ Centro (Rua

do Edifício
Carvalho)

Comunicação e Ma1"keting
RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

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

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

* Ervas Medicinais
* Complemento Alimentar
* Iridologia
* Aparelho Magnético pl Água
Fone 372 - 0083
-- Praça Ângelo Pizera,37-

·Jaraguá do Sul - SC

Kastrup &

Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Ru Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224

Sanatura
Terapias e Produtos Naturais

Venha descobrir as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185
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LETRAS E ARTES

Acadêmica Elly Regal
Quando esta edição

circular, um acontecimento
marcante na vida da

acadêmica Elly Regal, já
passou para a história, como

personalidade feminina
niteroiense que se dedica à

poesia, literatura,
'jornalismo ... e mais três

laudas de imortalidade.

Tudo teve começo com a

edição n° 105, de março/
98, daBali, órgão oficial da
Academia Itaocarense de

Letras, da qual ambos
fazemos parte. Nas páginas
12 a 14, depois de receber
o seu diploma, tomou posse
da cadeira n° 16, que tem.
como patrono Cruz e

Sousa, produzindo um

trabalho literário do poeta
catarinense, pela passagem
do centenário de sua morte,

que nos. enterneceu.

Falávamos em nome dos

catarinenses.
Manifestamo-nos na edição

4.141, de 17-4-98, 2°

Caderno, com o título "ltaocara
e o poeta simbolista". Nosso

arquipresidente, dr. Kleber

Leite, não deixou pormenos e
remeteu a edição à autora de
tão bela e tocante peça literária.
Isso provocou uma

reação em cadeia, e Elly
telefonou para o agora
octogenário semanário e

falou com a neta Alessandra

Gonçalves, fazendo o curso

de Pedagogia no Centro de

Estudos Superiores da Ferj,
que trabalha também no

CORREIO DOPOVO, passou
o recado de agradecimento
e, posteriormente, um

telefonema, comunicando o

envio dos jornais Porta-voz
e Santa- Rosa, além de
discursos de várias posses
e um convite, que ora

acusamos.

A razão maior estava no

envio de um convite,
expedido pelos presidentes
N isia Campos Teixeira

Pe s s anh a Gomes, do
Instituto Campista de

Literatura (ICL) e José
Florentino Salles, da

Academia Pedralva - Letras

e Artes, convidando para a

sessão solene que fizeram'

realizar no dia 6-6-98, às 16

horas, na sala dois do

Palácio da Cultura, Avenida
Barão de Miracema,
Campos dos Goytacases
RJ, ocasião em que foi

empossada na cadeira n°

17, patronímica de Zeny
Santos (quadro de

correspondentes do ICL) e
recebeu o Título Honorífico

(Pedralva) a poetisa e

jornalista Elly Regal.
A recipiendária foi

saudada em nome das

confrarias, pelo poeta José
Florentino Salles.

Impossibilitado de

comparecer pelos muitos

afazeres e viagens constantes,
partem daqui da Pérola do

Vale do Itapocu, no Nordeste
catarinense, os cumprimentos
dos jaraguaenses e em nome

das entidades culturais

situadas na Metrópole do

Dinamismo, pelo transcurso
de tão marcante solenidade.

(EVS)

ENCO�TRO HISTÓRICO

1° Congresso Internacional do Colégio Coração de Jesus
Florianópolis - De 2 a 5 de

junho, no moderno Centro de

Convenções daCapital de Santa
Catarina, aconteceu o 1°

Congresso Internacional de

Educação do Colégio Coração
de Jesus, ponto alto das

comemorações alusivas aos 100
anos da instituição de ensino,
mantida pela Congregação das
Irmãs da Divina Providência.

Lá, compareceram nomes

de expressão da área
educacional de vários países em
dez conferências, oito

workshops, quatro mesas-

PROCESSO'DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINAl

redondas e cerca de meia
centena de pôsteres em tomo do

instigante tema "Educar - Uma

perspectiva humanística".
O Colégio Coração de Jesus

promoveu, no local, a Feira de
Produtos e Serviços.

Segundo a irmã Norma

Feuser, diretora geral do Colégio
Coração de Jesus, muito mais
do que um encontro de

educadores, o 1 ° congresso
proporcionou aos participantes
a oportunidade objetiva da

atualização pedagógica, ao

Do maternal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Instituto Bdacacional '

-
I I!piI4áoP-a. 616 - Forte31J.()202 I

mesmo tempo que faz um

convite à transformação.
Conclui a irmã Norma

Fauser: "As mudanças se

iniciam dentro de nós. Está em

cada um de nós o desejo de ser

sábio. Está em cada um de nós
o futuro".

Cumprimentos à Congre
gação das Irmãs da Divina
Providência pelo absoluto
sucesso de mais este congresso,
dentro da extensa programação
comemorativa dos 100 anos da

chegada dessas abnegadas
educadoras.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXVIII)

Tio Eugênio

Silvestre Stoinski e Henrique Tissi
Era um dos jogadores do Botafogo, como ponta

direita,junto com Constantino Rubini, Faustino Girolla,
João Correa, Flávio e Humberto Rubini, Renato e

Constantino Busarello e Francisco Lescowicz e jogava
se contra o Acaraí, Seleto, Estrella, Água Verde, Faixa
Azul, Ipiranga e Avaí. Dançavamuito no salão velho e

pulava no Carnaval.
O que faltou para contar, o Silvestre Stoinski contou

naquela época: a razão dele estar em Jaraguá deve-se ao

fato de que, voltando do Paraná, onde fôra trabalhar com
os pais, um colega seu achou que ele melhoraria,
trabalhando em Jaraguá, para a firma individual de
Erwino Menegotti.
Silvestre fez várias viagens pelo Paraguai, Campo

Grande, no Mato Grosso, onde visitava os filhos,
permanecendo algumas vezes até quatro meses. No

Exército, ele serviu em Blumenau e Curitiba e lembra
se do tenente Sobral e do sargento Pires, do Boqueirão.

- 000-
Certa vez, em 1990, fui para a Estrada Itapocuzinho,

onde tinha dois lotes de terra e custava encontrar, grande
parte já tomado pelomato, num loteamento que Alvino
Müller fazia aprovar, para ajudar o desenvolvimento

daquela região.
Bati numa casa e um homem me atende, ao qual

explico as minhas intenções e me orienta por
aproximação, visto que ele mesmo também comprou
um lote ali, e construiu. Ele é muito amistoso, tanto
que pergunto se já não o conhecia. Então ele diz que é o

irmão do líder local daUDN, Octaviano Tissi, vereador
da CâmaraMunicipal de Vereadores de Jaraguá do Sul,
a quem admirávamos pelas suas atitudes

desassombradas, um lavrador legislativo que entendia
das coisas e ninguém o enrolava nas suas opiniões e

atitudes e era respeitado na sua região. Naquele instante
entra um garoto que o chama de "periquito". Voltaremos.
Até a próxima.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALECIMENTO

Morre Clara Hort aos 105 anos
Clara Hulda Berghold

Hort faleceu, às 24 horas de
6 de junho de 1998, no

Balneário de Itapema, um
dia para completar o 105°

anode existência.
No mesmo dia o corpo

foi dado à sepultura do

.

Cemitério da Vila Rau,
Jaraguá do Sul, juntando-se
à grande família. Ela mesma
viveu muitos anos naquela
re g rao j araguaense,
conforme relatado na

edição 3.758/93, de 23-5-

93, do CORREIO DO POVO,

III Festival Nossa Arte
Dia 2

..

As 26 horas

Apresentações artísticas que irão definir os
representantes de Santa Catarina no Festival
Nossa Arte no Congresso Nacional das
APAEs
Local: Parque Municipal de Eventos de

jaraguá do Sul - Pavilhão A
/

quando da passagem dos
100 anos de vida,
comemorados então em

Corupá, na Travessa José

Bonifácio, 62, a que
compareceu nosso diretor

para cumprimentar a ilustre
aniversariante, os familiares
e· amigos que ali

compareceram em grande
número, documentando o

histórico acontecimento.
A foto que aparece com

a nota, mostra a extinta,
nascida em Timbó-SC, com
a filha Herta Hort e o genro
Henrique Kaercher, com os

quais vivia e, em cujo local
foi comemorado o

centenário de nascimento.
Aos distintos familiares de
Clara Hulda Berghold Hort,
as nossas expressões de

pesar.

CORREIO DO POVO· 7

BATIZADO

Karina Funka Rodrigues
do, Espírito Santo

Carregando um grande nome, a pequerruchaKarina foi levada
à IgrejaMatriz São Sebastião, domingo passado, por parte dos
pais AdernarRodrigues e Renilda FunkaRodrigues do Espírito
Santo, para o batizado, nascida em 11 de abril do corrente ano.

Foram padrinhos o senhor Adernar e ElcinaWagenknecht. A
família toda reuniu-se nas dependências do Gredal - Grêmio

EsportivoDalmar -, naRua Joinville, para assinalar o auspicioso
acontecimento. Cumprimentos deste jornal.

Fundação Ruben Berta

elegeu curadores

O Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta (acionistamajoritária da Varig),
reunido no Rio de Janeiro em Assembléia Geral Ordinária, elegeu o novo Conselho
de Curadores paramandato de três anos, o qual passou a ser integrado pelos senhores
Aguinaldo de Mello Junqueira Filho (reeleito), Floriano Zinaro Ribeiro da Silva,
-Humberto Rodrigues Filho, Luiz Carlos Buaes, Hilnon Leite Iglezias (reeleito),
Walterson Fontoura Caravajal (reeleito) e Yutaka Imagawa (reeleito). Dentre esses,
os senhores Yutaka Imagawa e Hilson Iglezias foram eleitos, respectivamente,
presidente e vice-presidente.

Dentre as principais atribuições do Conselho de Curadores destacam-se a de
administrar os negócios da Fundação Ruben Berta, representar os interesses desta, bem
como indicar pessoas para compor os Conselhos de Administração das empresas por ela
controladas.

O novo conselho realizou a primeira reunião não tendo sido tomada qualquer
deliberação que importe em alteração na administração das empresas controladas

(Sistema Varig).
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOMENAGEM AO DIA DOS NAMORADOS

SEXTA ROMÂNTICA
o- O romantismo é a palavra
de ordem nesta sexta-feira

(12), na comemoração do Dia
dos Namorados. As

floriculturas, relojoarias e

motéis são testemunhas do

clima de paixão que toma

conta dos casaizinhos nesta

data tão especial. Para quem
ainda não encontrou a sua cara

metade e está esperando um

momento ideal para uma

aproximação amorosa, o dia

de hoje é uma grande
oportunidade. E já que as

estrelas e a lua estãomarcando

presença nas últimas noites,
uma boa serenata é a pedida
da hora. Pegue o seu violão e

boa sorte!

DANIEL EM
. #

IARAGUA DO SUL
(jF O cantor Daniel, ex

companheiro de João Paulo,
estará se apresentando em

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

Chico e Dayanne

Jaraguá do Sul no final de

semana mais romântico do

ano. O show acontece neste
"

sábado (13), a partir das 21

horas, no Estádio João

Marcatto, no Jaraguá
Esquerdo. No repertório,
grandes sucessos que

consagraram a dupla como

Uma das mais admiradas do

Brasil, como: Estou

Apaixonado, Tô Ficando

Louco e Te Amo Cada Vez

Mais. Destaque para a

interpretação de Canção da

América, dedicada

emocionalmente a João Paulo.

SANDRO Luís E
CLÓVIS

(jF A noite de amanhã (13)
será especial para a dupla
jaraguaense, Sandro Luís e

Clóvis, uma das maiores

revelações musicais que a

impressiona em algu
números: 17mil pessoas, en
voluntários e policiais, ses

mobilizados diariamen
durante a competição; 12

jornalistas são esperados p
a cobertura dos jogos; 5.7

horas (no mínimo)
transmissão televisiva; J

�--�II bilhões de telespectadoresé
audiência acumulada previ
em todo o mundo; 14 m

linhas telefônicas. O valort

tal do investimento é de 9,

;=�=UNJ=,=.'=.iUI=.=.=,=;,
,;","':'

bilhões de francos.
'

BeBeR
••""",1.1,.
A ESQUINA DA ECONOMIA

I
o amigo Chico Kienen, cada vez

mais apaixonado, mostra que o

romantismo está realmente em alta

cidade já teve. Eles estarão se

apresentandono Estádio João
Marcatto, abrindo o tão

esperado show do cantor

Daniel. Uma boa

oportunidade de mostrarem

todo o talento que possuem.
Sucesso! É o que desejamos a

esta simpática dupla.

NOTRE DAME
(jF A Boate Notre Dame,
responsável pela vinda de

nomes consagrados do pop
nacional e até internacional

para Jaraguá do Sul, comunica
que estará funcionando

normalmente neste sábado

(13), a partir das 23 horas,
com o DJ Marcelo Luís no

comando dos botões. Na

próxima sexta-feira (19_),
haverá irw com os

Raimundos.

TORCIDA VERDE E
AMARELA

(jF De Norte a Sul, o País

se veste de verde e amarelo

para torcer pela Seleção
Brasileira de Futebol,
durante a Copa do Mundo.

Apesar do fraco

desempenho apresentado
em seus últimos amistosos,
a equipe canarinho é

apontada como uma das

favoritas ao título. É
sempre bom lembrar que
neste caso a tradição e o

currículo estão dando' um

empurrãozinho.
característico número de

craques reunidos em nossa

Seleção é sempre uma

esperança a mais. Mas uma

coisa é certa: em termos de

paixão pêlo futebol, o

brasileiro ganha de

goleada. Pra frente Brasil!

-

DISQUE·LANCHE
371-5309

#

NUMEROS
A Copa do Mundo

OVERNIGHT
(jF O Café Confusão reab

as portas, nesta sexta-fei

(12), a partir das 23 hor

para a sua segunda promoçí
a Overnight. A noita

promete repetir o sucesso

inauguração, ocorrida no m'

de maio. As mixagens fie

por conta doDlDudu, do B

Hai de Guaratuba (PR). A
a badalação, por volta das

da matina, será servido u

café da manhã pra galer
Ingressos antecipados es!"

sendo vendidos na So

Mendonça, ao preço de R

10,00.

FESTA QUENTE
(jF Apesar do frio que ve

fazendo em Lages, a Fes

O . Nacional do Pmhi

começou quente. Já no di

da abertura, sexta-feira (5
a Banda Eva mostro

porque é considerada

banda baiana de maio

popularidade no Brasil
atraindo um público _d
mais de 20 mil pessoa

Rlmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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Fone: 371-5564 - Rua Barão do Rio Branco - Centro

Lançado na Europa no final
do ano passado, durante o

Salão de Frankfurt, o Citroén
Xsara, com seu estranho
nome, teve nada mais nada

menos que a modelo
internacionalClaudia Schiffer
fazendo a campanha
publicitária.
Com desenho moderno, urn

ótimo pacote de acessórios de
série e bom preço, suas vendas
devem decolar por aqui. Pelo
menos é o que espera a

Citroén, tornando o modelo
mais vendido no País, em
substituição ao modelo ZX,
antecessor que saiu de linha.

Isso, porque o futuro Citroén
nacional, que deve sair até o

ano 2000, deverá usar amesma
plataforma do Xsara. Portanto,
é fundamental para a Citroén,
que o mais novo integrante da
família tenha sucesso por aqui.
O Xsara tem desenho

moderno, com linhas limpas e

arredondadas (muito
melhores que o quadradão
ZX), porém, nada de tão

extraordinário. Os pára
choques possuem um largo
borrachão preto, que se

perdem no meio do caminho,
sem chegar até os pára-lamas,
enquanto a traseira possui urna
espécie de "ponta", que se

parece com um aerofólio, com
lanternas que se moldam

completamente ao desenho da
carroceria.
No interior, um acabamento

.......................

CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 12 de junho de 1998

Cltroén Xsara na briga dos médios

o Citroén
Xsara utilizou
a modelo
Claudia
Schiffer num

crash test, a

35 km/h,
para
comprovar a

segurança

impecável, com todos os

comandos muito bem

posicionados, menos os

acionadores dos vidros

elétricos, que ficam no painel
(os dianteiros) e no console
central (os traseiros). A

retrovisores elétricos (to
dos de série, em todas as

W

versões), traz ainda rodas
de liga leve e traz como

opcionais bancos de couro, :::
rádio com comandos no :::
volante, teto solar elétrico e

câmbio automático. O

espaço interno é ótimo, w

com um por ta-rna las m

g
"imenso" para um carro

desse porte: 408 litros (o
RenaultMégane comporta
348, o Peugeot 306, 338 e

'é'

o VW Golf, 330 litros).
. ...

Omotor que equipa o GLX
e o Exclusive é um 1.8 16V, ''''

que os leva da imobilidade :::
aos 100,km/hemapenas9s6,
chegando a máxima de 201

km/h. Já o esportivo GTS,
tem motor 2.0. O consumo E

médio é de 12,1 km/L
A linha Xsara tem preços que

variam de US$ 23.700, (GLX)
a US$ 3-7.800, (GTS). Os
concorrentes diretos são o

Peugeot 306 Hatch (R$ 24.500,)
e Renault Mégane Hatch (R$
27.80QJ. A ousada van dos italianos

NOVIDADES

Esquisita, mas prática
Ficou pronta a mais nova van dos europeus, o Fiat Multipla, que
apesar do desenho esquisito, mas original, tem qualidades que

podem destacá-la. Uma delas é o terceiro banco na frente,
conseguido graças a inovação de se colocar o câmbio junto ao

painel, assim, cabem seis passageiros, numa van mais compacta
que as demais. E se existem três passageiros na frente, existem

também três air hags dianteiros. Tudo nesse carro é inovador, como
os dois bancos centrais (existem duas fileiras de três bancos), com
6 encosto abaixado para frente, viram duas mesinhas com porta-

copos e também um inovador painel, que fica totalmerite
centralizado. O preço é equivalente a uma perua Palio e tem o

. tamanho do Tipo.

maçaneta e a trava da porta
tem desenho arrojado e

exclusivo. A versão mais

completa e sofisticada é a

Exclusive, que além de possuir
air bag para motorista e

passageiros, ar-con

dicionado, direção hi

dráulica, vidros, travas e

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Apolo GL, ano 90

por R$ 3.500,00 + 1 Ox R$
370,00. Tratar: 973-3524.

2 - VEíCULOS CODD12IO na nOXIO JARAGUÁ DO SUL, 12 DE JUNHO DE 1998
........................................
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371-9822 - 973-5158

M o TOS
Titan Ok - o melhorpreço
Saara o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Titan
Titan
C8 450 Tr
C A R R O S
Escort
Uno
Fusca
Chevette
Monza completo
Escort
Opala 6 cilindros
Chevette
Opala diplomata completo
Elba CS cl trio elétrico
Parati
8elina
Escort
veronaGLX
Verona LX
Versailles
Versales 4 portas
GoI CL
Pampa 1.8

Opala Diplomata completo
Escort e trio elétrico
Omega CD 3.0 completo
Omega GLS completo
Logus
Suprema GLS completa
Peugeot 306 XSi completo
Logus GL 1.8
Tempra 16v completo
Uno ELX 4p.
Kadett GL
Quantum GLi completa
GoI CL

Tipo completo
Uno Mille EP 4 portas
Santana Quantum

verde 96
vermelha 96
cinza 97
azul 95
azul 87

azul 84
branco 85
branco 85
vermelho 86
dourado 86
prata 87
azul 88
prata 88
azul 88
verde. 89
azul 89
prata 89
azul' 91
prata 91
azul 91
azul 92
prata 92
branco 92
preta 92
bordô 92
cinza 93
bordô - 93
bordô 93
bordô 94
cinza 94
branco 94
champagne 94
cinza 94
azul 94
bordô 95
bordô 95
branco 95
bordô 95
azul '96
azul 97

Rua -'<»inviUe n2 3573
F<»ne(047)37�-9B22

-'A.RA.GUA DO SUL - SC

FIAT

Vende-se Uno, ano 91,
gasolina, motor 1.5,
troco por carro de
menor valor. Tratar:

973-8262.

Vende-se Uno, ano 88,
por R$ 4.500,00 T 2x

de R$ 248,00, cor

preta . Trata r: 372 -0094

Vende-se Fiat Prêmio,
anop 88 por R$
3.000,00 + financia
mento. Tratar: 372-

2053 ou 372-2637.

FORD

Vende-se Escort 85,
motor 1.6, por R$
2.800,00. Tratar com

Gilmar pelo 975-0782.

Vende-se Escort XR3,
ano 88, cor branca, por
R$ 7.500,00 com Paulo

Sérgio na Rio Auto

Elétrica, próximo ao

Posto Mime.

Vende-se Verona LX, ano
91 por ·R$ 6.000,00.
Tratar: 371-2675.

CHEVROLET

Vende-se ou troca-se

Opala Comodoro com

ar, capô elétrico, trava

elétrico, ano 86, por R$
4.500,00. Aceito troca

por moto até R$
2.500,00. Contato: 975-
2899.

Vende-se Chevette ano

76, gasolina, motor bom,
pneus semi-novos latoaria
e estofados novos, por R$
1.300,00. R$ Joinville,
2620 em frente a Arweg
após às 17h30 com

. Rubens

Vende-se Monza, ano

88, cor branca, com ar

e direção hidráulica por
R$ 6.200,00. Rua
Roberto Ziermann, 195.

Tratar: 973-9599.

Vende-se Kadett ano 91,
gasolina por R$
7".000,00. Contato pelo
fone: 9.74-0797

'J1i GLASS�SHOP

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

+ Calafetação/polimentos
L"IH'( I.III/.H].' ( 111 p.1I .1-111 1".1" ( • '].HI. "'. ( "111 �.II·allt 1.1 d( \ (·d.I�.II'.

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

Fone: (047) 975-2980

Vende-se Passat, ano 83,
gasolina, por R$
2.500,00. Tratar: 372- .-------'-------,

3374 até às 12 horas

Vende-se Vectra GLS, ano
94/95 por R$ 16.500,00
e vendo Corsa Wind, ano
96; preto, por R$
9.500,00. Tratar: 372-

1708 com Luiz.

VOLKSWAGEN

Vende-se Kombi, ano 94,
gasolina, por R$ 8.000,00.
Rua: Francisco Hruska,
1 .164, Ana Paula I.

com Cláudio

Vende-se Monza, ano 94,
álcool, por R$ 8.950,00.
Tratar: 973-9276.

Carmem.

Vende-se Voyage, ano

83, gasolina por R$
3.000,00, em bom
estado. Trata r: 975-2273.

Vende-se Parati, ano 88 cor

preta, por R$ 5.500,00.
Tratar: 372-2212.

Vendo ou troco Gol GTI,
ano 89, cor azul
marinho, completo por
R$ 9.000,00. Tratar:

372-1171 com Ma'rcos.
I

UGUE 371-1919 EANUNC/�

ou

81:0 M·OTO,$;."""

� PEÇAS ÉACESSORIOS
ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

•.

\

Fone (047) 372 - 2791

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Nk�����1��A:/'.IA��'Vr��"
Fone/Fax (047) 371 - 5057 Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - .Jarã 7.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
,

;:â� l\Io��, lis3;- Fône.: (047) �?1-3504
Äélráguá do S�I � sc

.

"

"":.::, ... ;',, .- '/:'-'_ :."
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Classificados do CP 371 1919
E REGIÃO

-

JARAGUÁ DO SUL

� HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

VENDAS
CASAS

101 . Casa em alvenaria no centro, num terreno de 1.083m'
102 • Casa muito bem localizada no alto e com vista privilegiada
103· Casa c/200m', 1 suite + 3 quartos + dep. emprego completa + 1 banheiro
bwc social, churrasqueira com bwc, na Rua José Emmendoerier.
104 • Casa com 580m', num terreno de 2.698m' • Ilha da Figueira
105 . Sobrado no Jaraguá Esquerdo
106· Casa de alvenana- 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/220m' • na Rua Campo Alegre· R$ 60.000,00
111· Casa em alvenaria c/410m'· próx. Clube Atlético Baependi"
112 . Casa de madeira num terreno de 450m' Estrada Nova· R$ 13.000,00
113· Casa de alvenaria com 300m', num terreno de 700m' • todo murado e

arborizado num lugar bastante privilegiado no Centro
114 • Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo até como ponto
comercial
115 . Casa em alvenaria com 260m', 5 dorm. num terreno de 1.541 m' em

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 1998

Schroeder.
116· Casa em construção na Estrada ltapocuzinho- 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 cornI. em construção Vila Lalau- R$ 75.000,00 - Aceita troca
202· Apto. Balneário Camboriú com 195m' - tipo duplex- serm-rnobüiado.
203· Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00
204 • Apto, Edifício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de ginástica,
duas vagas de garagem, móveis sob medida na cozinha- R$ 70.000,00
205· Apto. Ed. Vila Nova- R$ 16.000,00. entrada + finaciamento
206· Apto. Condomínio Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207· Apto. Condomínio Amizade· 3 dorm. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento
208· Apto. Cond. Amizade· 2 quartcs- R$ 12.000,00 + financiamento
209 • Apto. Ed. Virginia 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 com a Rua Reinoldo Rau.
213· Cobertura no Edifício 'Argos' na Rua Jorge t.acerda- Centro
214· Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m', acabamento
em massa corrida Ioda 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 518,95m', de esquina
302· Área em torno de 1.000m', Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo Grubba
303· Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m', esquina com Frederico Bartel
304· Terreno na Marechal Deodoro c/l.930, 18m'
305 . Terreno em Guaramirim • c/l.350m' • fundos supermercado Breithaupt
306 . Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas
307· Lotes no Loteamento Recanto Verde· Próximo da Malwee • R$ 8.000,00
308 • Área com 1.963m' na Rua Epitácio Pessoa- Centro c/ um sobrado antigo
309· Terreno no Lot. "Camposampiero"· R$13.000,00 entr.+15x de R$329,00
310· Chácara no Morro Jaraguá· com 11.500m'· R$ 10.000,00
311 • Lotes c/538m', próx. Faculdade· R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x de R$250,00
312· Terreno no Loteamento Jardim Guilherme· R$ 10.500,00 . negociável
313 • Chácara em Schroeder, ótimolocal pára uma recreativa
314· Terreno c/688m'. BR·280· na frente das Malhas Fruet· Guaramirim
315· Chácara no início do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de esporte, etc.
317· Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m'· R$320.000,00 c/casa, lagoa, gado, etc.
318· Lote no Loteamento Divinópolis . R$ 11.000,00· negociável

t[,eodoro'7r:�tilh_O
C O R R E T O R D E Imove1S

Crecl-8054

* 4 terrenos com 364m2 cada 14x26 - Rua Germano

Kritzmacher - Bairro Czerniewicz - próximo Hopital do

Morro - R$ 16.000,00 cada.
* Terreno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro

Czerniewicz - próximo Hospital do Morro - R$ 33.000,00
- des esquina - Rua Calçada.
* Terreno com 450m2 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila

Lenzi - próximo Materiais de Construção Piermann - Rua

Calçada - R$ 15.000,00
* Terreno com 390ni2 13x30 - Loteamento César Picolli -

próximo Fundição Vitória - R$ 9.500,00
* Terreno com 3.630m2 - Três Rios do Norte - R$ 18.000,00
* Sala comercial com estrutura para dois pisos c/232m2

área construída. Terreno 700m2 - Rua Waldemar Rau, 600
- Vila Rau, próximo Campo de areia - R$ 55.000,00
* Casa de alvenaria nova com 56m2 - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc, terreno com 390m2 - Rua

Benjamin Steinn, n° 30 I - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00
* Casa alvenaria com 120m2 - 3 quartos, cozinha, saia" lav.,
bwc, garagem - terreno 490m2 - Três Rios do Norte - R$

21.000,00
* Casa com 108m2 - terreno 450m2 - Três Rios do Norte -

Entrada R$ 6.500,00 + 40 parcelas I salário mínimo.
CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, ISSO • Galeria Lourem • sala 3

Jaraguá do Sul » Centro » SC • Cep 89259·200

Fone/Fax: (047)371-3724 - Celular (047) 975-0330

COIVIPRA. - VENDE -

ALUGA. - A.DIVIINISTRA.

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

CONSULTE-NOS' SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Ref. 2106 - Terreno cl 300m2 - Água Verde - R$ 14.000,00
Ref. 2122 - Terreno cl 591 ,50m2 - R$ 13.000,00
Ref. 2131 - Terreno c/6� 7,87m2 - Uo. Campo Sampiero - R$ 21.000,00
Ref. 2132 - Terreno cl 605,00m2 - Lto, Versalhes - R$ 18.000,00
Ref. 21,34 - Terreno cl 354,20m2 - Uo. Heineck 1- Ilha da Figueira - R$ 12.500,00
Ref. 2135 - Terreno cl 694,00m2 - Cond. Azaléias - R$ 25.000,00
Ref. 2138 - Terreno cl 350,00m2 - Centro - R. Felipe Schmitz - R$ 75.000,00
Ref. 2140 - Terreno cl 429,75m2 - Esquina - Barra do Rio Cerro - R$ 18.000,00
Ref. 2142 - Terreno cl 435m2 - Vila Lenzi - R$ 13.000,00 - rua asfaltada

Ref. 2147 - Terrenoc/7.805m2 - R. Preso Epiácio Pessoa - Centro- Lugar alto - R$195.000,OO
Ref. 2149 - Terreno cl 318,50m2 - Lot São Cristóvão - R$ 11.000,00
Ret. 2150 - 2 terrenos cl 450m2 - R. Roberto Ziemann - R$15.000,00
Ref. 2151 - Terreno cl 729m2 - R. Joinville, 12 - R$ 25.000,00
Ref. 2155 - Terreno cl 618,30m2 - Lot Santo Antonio - R$ 9.000,00 (R$ 4.000,00:t- parcela)
Ret:2160 - Terreno cl 7000m2 - Santa Luzia - Perto da Frigumz - R$ 33.000,00 esquina
Ref. 2161 - Terreno cl 1.575m2 - Ilha da Figueira - R$ 120.000,00 parcela
Ref. 2162 - Terreno cl 585m2 - esquina - Lot Champagnat - R$ 38.000,00
Ref. 2168 - Terreno cl 766m2 - Czerniewicz - R$ 13.000,00
Ref. 2169 - Terreno cl 1.375m2 - Nereu Ramos - R$ 20.000,00
Het, 2173 - Terreno cl 729m2 - Cond, Azaléias -lote 27 - Jguá Esquerdo - R$ 25.000,00
Ref. 2174 - Terreno cl 515,52in2 - Lot Champagnat -lote nº 116

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IIIOIIUÁRIAS LTOA.

320· Terreno com 10.000m' na Rua Wolfgang Weege • R$ 20.000,00 • Próx.
Fleischann
321 • Terreno na rua José Teodoro Ribeiro· c/510m'· R$25.000,00
322 - Terreno c/767m', na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm·
R$30.000,00 ,

323 . Terreno na Rua Joinville c/729m' sendo 27m x 27m
325 • Lote no Condomínio Azaléias com 721 ,57m'
326· Chácara no Três Rios do Norte com 61 morgos, 9 lagoas, 2 casas de
madeira
327· Terreno na BR·280 com 8.150m' edificado com um sobrado de alvenaria
328· Terreno com 880m', com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein.
329· Lote com 539,35m' no Loteamento Versathes - Rua 13 de Maio.

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT I;STÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E
PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE·NOS!

401 • Galpão com 220m'· Rua Felipe Schmidt _. Centro.
402 • Salas comerciais Rua Getúlio Vargas· Centro
403· Galpão Industrial com 250m' • Próximo Marisol
404 . Quitinetes, toda murada, Rua Prefeito José Bauer > Próximo a

Faculdade .. R$ 145,00
405· Sala cornI. c/ 45m' . Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro,
406· Sala cornl. c/100m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz
407· Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal· R$ 130,00
408 • Sala cornerclal com 80m', no Ed. Florença, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca
409 • Aptos. com 2 dorm .. R: Venâncio da Silva Porto· Próximo da

Weg I

410 . Sala comercial com 45m' 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 cornI. com 45m' • Centro Médico e Odontológico
413 • Apartamento no Ed. Carvalho com suíte, 2 dorm., lavabo,
dependência de empregada, com garagem, . Centro.
414· Apartamento Ed .. lsabella, com 1 suíte + 2 dorm., com garagem,
prédio com piscina, sala de ginástica· Rua Procópio Gomes de Ouveira
R$ 490,00
415 • Galpão industrial com 530'm' . Rua Bernardo Dornbusch
416 • Casa em alvenaria com 2 dormitóriós • Brasão > R$ 140,00
417· Casa em alvenaria com 2 dormitórios· Arweg • R$ 280,00
418 • Casa de madeira c/ 4 quartos· Vila Lenzi
419 - Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt • R$
400,00
420 • Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber
421 • Apto. com 3 dorm. na Rua Joinville • R$ 350,00
422 • Apto. com 2 dorm. no Ed. Jaraguá
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

* Terreno com área de 5.000m2

(praticamente plana).
Próximo a Marisol (Schroeder)
Preço: R$ 27.000,00

* Terreno com 1.375m2, 22 metros de frente para
Rua WalterMarquardt, cl galpão de madeira, casa
mista e sobrado com total de 200m2 - Super
negociável

I
Ofereço-me para trabalhar

como diarista. Tratar cl Rose.
Francisco Zacarias Lenzi, n°

88, próximo ao viaduto. Vila
Lenzi.

Oração à Santa Clara
Pela intercessão de Santa

Clara, ó Senhor todo poderoso
me abençõe -e proteja, volte
para mim seus olhos

misericordiosos, me dê a paz e

a tranquilidade, derrame sobre
mim suas copiosas graças. E

depois desta vida me aceite no

céu em companhia de Santa

Clara e de todos os Santos.

Amém. Fazer 3 pedidos à Santa

Clara, 1 de negócio e 2

impossíve is. Rezar durante 9

dias, 9 Ave-Marias, rezar com
uma vela acesa deixar queimar
no nono dia, mesmo sem fé será
atendido. Mande publicar no 9°
dia.

Agradece A.C.L.B.
Vende-se terreno 415 metros

próximo aMaIwee n a Rua

Oscar Schneider. R$ 12.000,00.
Aceito propostas. Contato 392-
3066 cl Vitor.

Precisa-se de modelista com

noções de corte e costura.

Tratar 372-2584.

ITERRENOS
11

- Terreno 3.480m2, loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00
2 - Terreno com 343,00m2 (12)<28,7), defronte a Ciluma, na Barra - R$ 20.000,00 em 5x.

13 - Terreno cl40.000,00m2 Tifa Klein, distante 3km da.Malwee Malhas - R$ 100.000,00

Vende-se aparelho celular

Motorola completo 3x R$
50,00. Tratar 979-2164

Aluga-se sala comercial

(calçadão). Fone 372-0267.

IMÓVEIS LTDA_
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa alv. com 2 quartos, R. Exp. Cabo Harry Hadlich - R$ 350,00
Cód. 602. - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$
1.500,00. Central
Cód. 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. Antôni6 C.Ferreira) - 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. 660 - Sala cornI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO
- R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$
900,00

'

Cód. 670 - Sala cornI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00
Cód. 673 - Sala cornI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$
200,00 (cada)

VENDA
C6d.104 - Rua: Jorge Lacerda, com 3 quartos, dep. empregada, 2 bwc, garagem, terreno com 450m2 - R$ 118.000,00-
Aceita apto menor valor.

C6d. 152 - Casa alv. com 70m2, com 3 quartos, terreno com 1.640m2 após noviciado - Barra. - R$ 30.000,00
C6d.158 - Casa alv. com 161m2- NOVA - suíte, 2 quartos, garagem, 2 carros, R. José Papp - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - R$

87.500,00.
C6d. 300 _ Casa de alvenaria com 4 quartos, 2 bwc, garagem, após PostoMarcolla. - Rua JoãoWiest. - R$ 27.000,00 e assumirfinaciamento.

C6d. 367 - Terreno com 656,60m2 - Rua José Krause - Vila Nova - R$ 40.000,00.
C6d. 356 - Terreno com 1.326m2 na Rua Jorge Lacerda - Centro.

C6d. 1001 - Apto. com suíte. 2 quartos - Ed. Schiochet (ao lado Super Angeloni) - R$ 30.000,00 + financiamento
C6d.1007 - Apto. central com 3 quartos, garagem - R$ 53.000,00
C6d. 280 - Apto. Com 2 quartos, garagem - Ed. Caetano Chiodini - R$ 45.000,00
C6d. 501 - Vila Nova - casa mista com 140m2 com 3 quartos, terreno com .349,67m2 - Rua José Marangoni - R$ 43.000,00
C6d. 553 - Casa alv. medindo aprox. 230,00m2 cl suíte, 3 qtos., garagem p/2 carros. Rua Guanabara - R$ 85.000,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

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

EDITAL DE CITAÇÃO

O DOUTOR CÁSSIO JOSÉ LEBARBENClON ANGULSKI, JUIZ DE

DIREITO SUBSTITUTO 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 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 85.286.904/0'001-28, vem, por seus procuradores,
perante V.Bx", 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 efumus 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
defls. 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", 68 ed., RT, pág. 86: "Título de
Crédito é um documento. formal, com força executiva,
representativo 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

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: pôr 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 á 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-Ia 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 ser lavrado o

protesto, documentos que não possuem o lastro de relacionamento
mercantil 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 FIesch, 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. l-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 interessar 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 1995. Eu, (Sérgio Alberto Martins), Escrivão Designado, o
subscrevi.

Cássio José Lebarbenchon Angulski
Juíz de Direito Substituto
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Vende-se terreno Cond.
Azaléias 778m2, plano. Valor
R$ 35.000,00. Tratar fone 371-

7947.

1 bwc. Rua Urbano Rosa, 48 -

Vila Lenzi - R$ 65.000,00
aceita troca por casa em

Schroeder. Contato 372-1919.

Vende-se casa de alvenaria cl

108m2, cl 2 qtos, sala, cozinha,
Vende-se S-10, ano 97, branca
ou troco. Tratar 973-9385.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC

,

FONE (047)
372-0153 - 371-6475

CRECI1762·J

VENDE:
APTO.: cl 3 quartos, 1 bwe + dep. ED. VILA NOVA R$ 16.000,00 + lin.

CASA ALVENARIA

REF. 072 cl 3 quartos, 1 bwe + dep. BARRA R$ 17.000,00
REF. 054 cl 4 quartos, 2 bwe + dep. ANA PAULA RS 34.000,00
REF. 045 cl 2 quartos, 1 bwe + dep. CZERNIEWICZ R$ 35.000,00
REF. 043 cl 2 quartos, 1 bwe + dep. ILHA DA FIGUEIRA RS 55.000,00 + lin.

REF. 087 cl 3 quartos, 2 bwe + dep. ILHA DA FIGUEIRA RS 80.000,00
REF. 088 e/3 quartos, 1 bwe + dep. RIO MOLHA RS 13.000,00
REF. 089 cl 2 quartos, 1 bwe + dep. VILA NOVA RS 26.000,00
REF. 090 eIl sufte, 2 quartos, 1 bwe + dep. VILA NOVA R$ 75.000,00
REF. 085 cl 3 quartos, 1 bwe + dep. BARRA R$ 27.000,00

CASA MISTA
REF. 146 cl 3 quartos, 1 bwe + dep. RESIDENCIAL MIRANDA R$ 25.000,00

TERRENO:
REF. 060 e/l0.000m'ILHA DA FIGUEIRA R$ 80.000,00
REF. 066 cl 450m' AMIZADE R$ 10.000,00
REF. 071 cl 2.500m' BARRA RS 40.000,00
REF. 067 c/415m'ILHA DA FIGUEIRA R$ 16.000,00
REF. 068 cl 322m' BARRA RS 14.500,00
REF. 146 cl 480m' RUA WALTER MARQUARDT R$ 30.000,00

LOCAÇÃO
.
CASA ALVENARIA: cl 3 quartos, 2 bwe, sala, copa, cozinha, área de serviço e garagem
RUA DOMINGOS DEMARKI N. 372 RS 380,00
CASA MADEIRA: e/3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço e garagam
RUA ADOLFO PUTJER N. 409 F. 01 VILA NOVA R$ 280,00
SALA COML. e/70m' RUA WALTER MARQUARDT R$ 250,00

VENDA DE CASAS '"

r-TIPO-�E-ND-E-RE-Ç-O----B-A-IRR--O--A-RE-A--N-o--V-A-L-O-R-R-$-- II
I =========================C:A::S:A:S=========================:

________________--"Q�U_AR_T_O_S I TIPO ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS VALOR R$
ALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,00m2 OI 14.000,00 4

. r� MIS R. José Narloch, 1741 ANA PAULA 03 225,00
ALV. R. 614 N° 1.007 ITAPOCUZ. 108,OOm2 04 25.000,00 I ALV. R. Frederico Bartei, 306 CENTRO 03 500,00
ALV. R. Bertha Weege, 2485 BARRA R. C. 84,OOm2 03 21.200,00 I ALV. R. Alfredo C. Mayer, 247 CENTENÁRIO 03 250,00
ALV. R. Carlos May, 327 BAEPENDI n,OOm2 02 32.000,00 ltl ALV. R. Julio Friedmann, 181, 153, 135 GMIRIM 03 300,00
ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35

. VILA NOVA I 44,OOm2 02 70.000,00 fÊ MAD. R. Pref. José Bauer, 315 VL. RAU 03 225,00
ALV. R. Conrado Riegel, 90 CENTRO 400,OOm2' 02 suíte 95.000,00 I MAD. R. Carlos Schulz, 159- FDS CZERNIEWICZ 02 180,00
ALV. R. Euzébio Dapoy, 125 VILA NOVA 400,OOm2 05 chur. pisco 100.000,00 % MIS. R. Julio P. da Cunha Mello, 27 CENTRO 03 200,00
ALV. R. José Emmendoerfer, 1309 N. BRASÍLIA 300,OOm2 04 suíte 190.000,00 I MIX. R. Roberto Ziemann, s/n° CZERNIEWICZ 02 .220,00
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA 145,OOm2 03 70.000,00 N MIX. R. Tarcisio de Oliveira Motta VL. LENZI 04 300 00

MAD. R. Adão Noroschny, 674 VILA LENZI 78.00m2 03 21.200,00 fi PAR E

MAD. R. Dr. Agnaldo 1. Sza, 169 C. PAULA 102,OOm2 03 1800000 I ENDEREÇO BAIRRO
.,

W" R. Bernardo Dornbusch, 701 apto. OI VL. LALAU
MIS. R. Alberto Klitzke, 167 V RAU I0200m2 03 21500 00 "

., ., ;t R. Preso Epitácio Pessoa, III apto. 31 CENTRO
SOBRo R. Fritz Bartei, s/no BAEPENDI 150,OOm2 03 80.000,00 '"

� R. Mal. Deodoro, 364, apto. 402 CENTRO

VENDA DE TERRENOS I R.J�séEmmendörfer, 105I,apto.201 N.BRASÍLIA
r----------------------�----------- I R. Vitor Rosemberg s/n° apto. 02 VL. LENZI

�E-ND�-E-��Ç�O�����B-A�IRR�-O������-A-RE�A�����V-A-L-O�R�IIR.Bar��R�Bmoc�%O�oIOI C�O

R. 28 de Agosto GUARAMIRIM 1.633,50m2 70.000,00 ií
R. Coronel ProCÓ ia Gomes a to 13 CENTRO

:: ���. Klitzke, 1874 �=��INHO �;�::2 ��.:,: I ENDEREÇO BAIRRO

SALAS

.., I R. Mal. Deodoro da Fonseca, 405 CENTRO
R. Leopoldo Mancke CENTRO 516,OOm2 65.000,00 I R. Leopoldo Meyer, s/no A. VERDE
R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00 M Av. Getúlio Vargas, 49 CENTRO

,�
R. Walter Marquardt

'

VL. NOVA 800,OOm2 43.000,00 I R. Reinoldo Rau s/n° - Market Place si 7

R. Conrad Riegel CENTRO 687,OOm2 42.000,00 ii
R. Reinoldo Rau sInD frente Disapel CENTRO

R. Germano Horst VILA LALAU 58973 2 28 000 00 % R. Reinoldo Rau sala 404 Centro Empres.
, m ., @ R. Domingos da Nova s/n° CENTRO

Vende-se Logus GL ano 94

gasolina, cl ar cond. ou troco.

Tratar 973-9385.
LIXADOR DE ASOALHO
Lixação de asoalhos, tacos e parques.
Aplicação de sintético e sintético

políluretano,
Vende-se Saveiro CL 1.8 cl ar

quente. Capota de fibra e

proteção da caçamba. Tratar
973-9385

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

Aceito facção para fazer gola
pólo. Tratar 973-9385.

CRECI 1462-J

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

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

-

LOCAÇAO

VENDE
- Casa alv. cl 115,00m2 semi-nova, cl3 dorms, situado na Ilha da Figueira - R$
35.000,00
- Casa madeira em terreno de esquina cl 555,80rTJ2 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 120,00rTJ2 situado na Rua João Wiest 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
- Casa alv. cl 170,00rTJ2, terreno cl 420,00 + telefone - Rua Frederico Todt, 664
- V. Amizade - R$ 40.000,00
- Terreno com área 500,00rTJ2 localizado no Loteamento Champagnat - R$
25.000,00
- Casa alv. cl 230,00rTJ2 cl suíte + 2 dorms, sala, copa, cozinha, 3 banheiros,
salão de festas com churrasqueira, canil, toda murada, no bairro Jaraguá
Esquerdo - R$ 90.000,00 (parcela)
- Chácara com 387.000,00m2 cl casa mista com 100,00m2, localizada Nereu
Ramos - R$ 33.000,00 (aceita casa em Jaraguá)
- Excelente sobrado alv. cl 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 625,00rTJ2 - R$ 155.000,00

TEMOS·
ÓTIMAS
OPÇÕES

CONSULTE-NOS

N° QUARTOS
03
03 (I suíte)
02
02 (suíte)
03
03 Cl suíte)
OI

VALORR$
300,00
450,00
270,00
300,00
400,00
650,00
260,00

973-5405

AREA

55,OOm2
I04,OOm2
74,OOm2
58,87m2
66,OOm2
46,OOm2
30,00m2

VALOR

400,00
450,00
300,00
590,00
880,00
300,00
400,00
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-

Bairro Endere olPonto Ref. Diga NAO AOBaepen I . R. Bernar o orn use xce ente ponto para c mica

2 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 95.000 Aceita parcelar / carro
ALUGUEL3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis com apenas3 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar

3 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m2 - negocia R$ 200,00
-

2 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor por mes
3 1 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

2 I Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis adquira agora seu4 1 Rau Rua Eugênio Bertoldi,116 60.000 Troca por apartamento
3 1 Vila Rau Rua Carla Orasse lote 79 25.000 Negociáveis

apartamento no
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Qui tado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 1 Amizade Res. Amizade - 1 ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida Jardim das MercedesApto. pronto 82 2 1 Amizade Res. Amizade - 1° andar' 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 150 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000 Quitado
Apto. Pronto 151 3 1 Centro Ed. Menegotti - 6° andar 45.000 Quitado no Bairro Vila Nova, aApto. Pronto 110 2 1 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74x)
Apto. Constr. 85 2 1 Centro Ed. Mathedi - Em construção 38.000 Financiado em 36 parcelas

300 metros do Centro.Apto. Constr. 110 2 1 Baependi . Res. Bartel - Em construção 13.000 + 1,06 CUB p/rnês (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 Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 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 ComI. 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 (Mal. 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 Geraiüum 8.000 sem entrada - R$ 230,00 pl mês
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

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

Chácara 2827 22 x 130,0 Corupá Rua João Tosini - 140 I 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
IIIÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTU

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
CREClOO1770-J

JARAGUÁ DO SUL - SC

ÁREA
* Área com 4.071 ,26m2 na Rua da Faculdade, ótima para incorporação
- R$ 75.000,00 - nego aceita imóveis em Barra Velha e Jaraguá do Sul.
* Área na Rua Eugênio Nicolini, com 1.479,68m2 - R$ 130.000,00
.neg, ou venda separadamente.
* Área na Rua Max Wilhelm, com 5.000,OOm2, com 26,00 metros de
frente - R$ 250.000,00 - nego
* Área na Rua José T. Ribeiro, próx. ponte Vila Lalau, com 15.000m2
- R$ 400.000,00 - nego

* Casa de alvo de 2 pisos na Rua Alberto S. Dumont -

Vila Lalau, com I suíte, 3 qtos., sala de visita, sa1a de
tv, lavanderia, + 1 qto., 2 áreas, garagem pl 4 carros;

casa com 320,00m2 - R$ 90.000,00 - nego - aceita
trocar pl chácara ou imóvel de menor valer, sala

comercial, carro.
* Casa de alvo cl 2 pisos, na Rua João Franzner -

Jaraguá Esquerdo, piso superior com: I suíte, 2

quartos, copa, sala, GOZ., bwc, lavanderia, quarto,
churrasqueira, bwc, área aberta, parte térrea, sala

comercial, com 105,00m2 + garagem, terreno com

754,00m2
CASA

* Casa semi acabada na Rua Francisco Winter - Jaraguá Esquerdo com
I quarto, sala, coz., bwc, lavanderia, garagem, terreno com 15/25 -

375,OOm2 - R$ 18.000,00 - nego aceita carr�.
* Casa de alv., semi acabada na lateral da João Januário - Jaraguá
Esquerdo, com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, sem
forro e piso bruto - R$ 19.000,00 - nego
* 02 casas na Rua Enu1io Deretti, Ia mista com 2 qto., sala, coz., bwc, TERRENO

lavação, 2° de alvo com 1 suíte, 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, * Terreno no Lot. Rodrigues - Vila Rau, com 15130 - 450,00m2
garagem - em construção - R$ 30.000,00 - nego - R$ 8.00,00 - nego
* Casa mista na Rua João C. Stein, com 2 qtos, sala, coz., suíte, bwc, * Terreno na Vila Lenzi, próx.Col. Giardini Lenzi, com 18/26

garagem, dispensa - R$ 35.000,00 - nego - 468,OOm2, com-fundamento para casa de 2 pisos, planta
* Casade madeira na Rua Emesto Lessmann - VilaLalau, com 2 qto., aprovada na PMJS, fica mat. de construção - R$ 11.000,00-
sala, coz., lavanderia, bwc, em alv., 1 qto, sala, cOZ., bwc, terreno com nego aceita carro.

14/21,50 - 301,OOm2 - R$ 35.00,00 nego
* Terreno na Rua Lilia A. Oescheler - próx. a Igreja Nossa

* 02 casas de alvo defronte aWeg II, com 3 qtos., sala, coz., lavanderia, Senhora Aparecida, com 15/30 - 450,OOm2 - R$ 12.000,00 -

garagem, bwc, terreno com 1.700,OOm2 - R$ 40.000,00 - nego nego
* Casa de alvo na Rua Jacob Gesser, próx. CoI. Alberto Bauer, com 2 * Terreno na Rua Lot. Juventus, com 15/25 - 375,00m2 - R$
qtos., sala, cOZ., lavanderia, bwc - R$ 55.000,00 - nego 12.000,00 OU entro - R$ 8.000,00 + parcelas.
* Sobrado na Vila Lalau, próx. a Demicar, parte térrea com instalação * Terreno no Lot. Girola na Barra do Rio Cerro - R$ 15.000,00
e divisórias, 2 bwc, luminárias, prontas para uso; parte superior; - nego
apartamentocom3 dormitóriosdemaisdependências, p/terminar-R$ * Terreno próx. Posto Marcolla com 479,86m2, com 19,00
80.000,00 - nego metros de frente - R$ 20.000,00 - nego

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

GALPÃO
* Galpão na Rua Pastor Alberto Schneider, com 250,00m2,
terreno com 308,OOm2 -R$ 50.000,00 - nego

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

APARTAMENTOS

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

I
Carvalho. - RS IOO,IHKr,OO

CASAS

CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de Crédito- R$
32.000.00
CASA DE ALV. c�m 95m' Loteamento Fredolino Martins- Lote n0043 (22x R$ 155.00)
+ R$ 22.000.00
CASA DE ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira - R$ 180.000.00

I
CASA DE ALV. com 98m2 com casa de madeira com 88m2• Rua Goiás - Vila Lenzi

'-1
R$ 60.000.00
CASA MISTA com 100m'· Rua Francisco Hruscka . São Luís- R$ 21.000.00
CASA DE ALV. com com 180m2 - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - R$
80.000.00 .

CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro Verde - LOTE W 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

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

Ié acidentado· R$ 60.000.00
TERRENO

L

TERRENO de esquina com 960m' - Edificado com casa de alvenaria-s 90m' 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 1'99· lateral da 25 de julho - R$ 90.000.00
TERRENO com 560m' - lote n" 8 Loteamento Camposampiero assumir (41x R$ 335.00)
+ R$ 7.000.00

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

I
- R$ 17.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau- R$ 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 . Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ 188.00)· R$3.000.00
TERRENOcom 600m' na rua Irmão Geraldino- próximoGalpão Saúde. = R$ 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

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

R$I
10.000.00 -

.

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - R$ 10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 50x) - R$ 30.000.00
TERRENO com 651m'· Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000.00
TERRENO com 426m2 - Lote n° 2 - Loteamento Camposampiero (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$
160.00 + R$ 5.600.00

I
Terreno no

Loteam.entoo
Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$ 180.00

I
+ saldo de R$ 3.500.00
Terreno Lote n° 176 do Loteamento Oum Verde assumir saldo'de4Ox de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II . R$ 8.000.00
Lote n° 115 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 44 parco de R$ 180.00) - R$ 2.500.00
Lote n° 034 do LoteamentoCirilo Zanghelini (asswnir 40 parco de 180.(0) - R$ 3.500.00
Lote n° 098 . LoteamentO Uodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000.00

. Terrenode 14.000.00comcasamista de 12Om'- vila Nova R$45.000.00
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nQ 1429 .

Centro= Fone: 372·1034

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

PROCASA'
I

IMOBILIÁRIA

,..,

SUPER PROMOÇAO
REF. TERRENO CI 3081\::12 (14X22),

, � -

LOCALIZADO A RUA IRMAO
LEANDRO - VILA LENZI - PRÓX.

SOCo UNIÃO - VALOR DE

R$ 8.000,00 POR R$ 6.800,00

ALUGUE SEU IMÓVEL
"

MAIS RAPIDO;
P'ROCURE-NOS

Rua: Barão do Rio Branco, 296 - Fone: 372-0605

Larlmóveis

" Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti
" Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula.
" Casa de alvenaria c/ 100m2" 3 quartos + dependências em Três Rios
do Norte
" Sala comercial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita"
se casa ou terreno
" Terreno na Rua Carlos Ferreira cl540m2
" Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
" Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira cl 397m2
" Terreno na Rua PastorAlberto Schneider cl3080m2, aceita-se troca
" Terrenos financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
" Chácara em Nereu Ramos 88 margas cl casa de madeira, água e luz
" Chácara em Três Rios do Norte cl 23 margas, 2 casas, água e luz
" Chácara em Ribeirão Cavalo cl8 margas, água e luz
".1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
" Terreno no CondomínoAzaléia com 750m2 entrada + financiamento

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edit. õientnus » 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,
piscina" Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 120.000,00" 50% à vista e saldo a combinar.
" Apto, 304 " Suite T 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço final

incluindo acabamento diferenciado. R$116.000,00 50% à vista e saldo a combinar.
Edif. Amaranthus Rua Adolfo Sacari " Lateral da Rua Amazonas (SCAR) ,

" Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos nQ 301, 302, 501 " Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.568,11) 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$ 876,42) -Térrnlnoprevlsto em 21 meses.

.

Edifício Tower Center" Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
" Apto 702 com suite + 2 quartos e demais dep, " Entrada de R$ 18,885,00 + assumir parcela de condomínio de 2,480 cub's

(R$ 1,065,45)
" Salas comerciais executivas em diversos tamanhos, com preços a partir de entrada R$ 7:935,00 e parcelas a partir de R$

448,73.
CASAS�PARTAMENTOS

" Apto, c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. " semi-novo " R$ 50.000,00
" Casa mista cl 91 ,00m2 + 140,50m2 " R, Carlos Meyer 164 " R$ 60.000,00
" Casa alv. nova, bem construída, cl 11 0,00m2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredemann " João Pessoa" R$

22.000,00" aceita-se carro no negócio,
" Sobrado em alv. com 180,00m2 com 01 suíte + 2 quartos, dep, empregada e demais dep. " Rua Arthur Guénther 134 " R$

120,000,00
" Casa alvenaria cl 162,26m2 " Rua Miguel Salai 65 " Centro" R$ 70,000,00
"Casa de alvenaria com 70m2 + 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 ct 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 " Troca-se por casa ou apto.
" Terreno cl 86.000,00 m2 " (20.000,00m2 planos) " Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta" R$ 40.000,00
" Terreno cl 364 m2 " Rua Erich Sprug " Vila Rau" R$ 15.000;00
" Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia" entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
" Lote de esquina cl 51O,00m2" Loteamento Renascença" R. Prefeito José Bauer" Vila Rau" R$ 17.000,00
" Lote cl 362, 18m2" Loteamento Renascença" Vila Rau" R$ 15.000,00
" 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1020,00m2 " R$ 53.000,00 .

" 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 " R$ 42.500,00, cada terreno
" 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum" R$ 42.000,00
" Terreno com 300m2" Rua 758 " Água Verde" Próx. Igreja São Judas" R$ 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL
" Prédio industrial cl 3,300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2" Vila Lalau" R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
" Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Salier Pradi (centro)
" Sala cõm 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 Salai " próximo Verdureira Raquel
" Casa ein alvenaria 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. Marangoni
" 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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MB - �epresentações 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, c/315m2, garagem p/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 c/ 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

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

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

� )

,

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

MÓVEIS SOB MEDIDA

Na Dicc's Móveis você

compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida

a preços a prazos imperdíveis .,..'"

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao
seu gosto; Salas de jantar; Estantes e peças avulsas em

geral - Visite-nos e confira!

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 ao lado viaduto

ir (047) 373-0077 e373-0131 - 89270-000 - Guaramirim - SC

SERViÇOS CONTíNUOS E TRANSPORTES
Rua Helodoro Borges, 52 - Centro

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

Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

Desenhista: Técnico (têxtil) Talhadeira

Supervisor de Produção (3º Grau) Engenheiro de Alimentos

Técnico de Laboratório Químico Modelista

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

Representante Comercial de Jóias Frezador Ferramenteiro

Caldeireiro Carpinteiro/Marceneiro

Mecânico de Automóveis (Linha
Chevrolet) A HUMANA está cadastrando.·Não há nenhum

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

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Programador Clipper

�
HUMANA
ASaEUOIIIA. EM RH

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

de 17/11, em sua sede, um convênio com a

ASSOCIAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS

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

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

Para atender de forma global e concatenada a nossos

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

HUMANA ASSESSORIA EM RH

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH
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ALUGUEL

DETRA]ES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adé'ia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.686 de 03-06-1998
CELlO DE SOUZA E CLAUDIA MULLER

Ele, brasileiro, solteiro', mecânico de confecção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Pedro Floriano, nesta cidade, filho de José de Souza e Renilde Floriano de Souza.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de administração, natural de Tuparendi, Rio Grande do Sul,
domiciliada e residente na Rua Pedro Floriano, nesta cidade, filha de Edo Muller e Cerita Cinedi

Nether Muller
EDITAL N° 21.692 DE 08-06-1998

MARLO SOUSA JUNIOR E ADRIANE GNEIPEL

Ele, brasileiro, solteiro, farmacêutico bioquímico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Guilherme Weege, 385, nesta cidade, filho de MarIo Sousa e Jandira Pereira Sousa.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de marketing, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Guilherm,e Weege, 385, nesta cidade, filha de Hilário Alfonso Gneipel e Avenilda Olivia Jahn

Gneipel.
EDITAL N° 21.693 de 09-06-1998

DARSON LUIZ DAL'PISSOL E NIVIA MARIA FRAGOSO
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Margarida - Marechal Cândido Rondon, Paraná,
domiciliado e residente na Rua João Januário Ayroso, 33, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de
Omar Dal'Pissol e Hilda Tereza Dal'Pissol.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João
Januário Ayroso, 33,Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Nelson Machado Fragoso e Amafalda

Tomaselli Fragoso.
EDITAL N° 21.694 de 09-06-1998

SÉRGIO PAULO STEPHANI E ILSE MARIA TECILLA

Ele, brasileiro, solteiro, funcionário público, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Nelson Nasato, 93, nesta cidade, filho de AIßano Stephani e Lili Chiodini Stephani.
Ela, brasileira, solteira, faccionista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João

Januário Ayroso, 3.086, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Atilio Tecilla e Selli Vasel Tecilla.

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

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos
Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste ofício de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.
'

ESP. DP. 01101 - VENCIMENTO 26.01.98 - VALOR R$ 575,00
DEVEDOR: TEREZINHA LUCRECIA MARCHEZZI - ME

DOCTO: CGC/MF. 01.245.115/0001-09
CREDOR: NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 - Art. lO, e

Provimento 16/93 da CGJSc.

JD/Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1998

Ilton Hoffmann - Tabelião Designado

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos
Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste ofício de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.
ESP. DP. 5002098601 - VENCIMENTO 06.10.97 - VALOR R$ 310,00
ESP. DP. 5002098602 - VENCIMENTO 20.10.97 - VALOR R$ 310,00
DEVEDOR: DHR REPRESENTAÇÕES LTDA.

DOCTO: CGC/MF. 82.098.989/0001-82
CREDOR: BAUMGARTEN GRÁFICA LTDA.
Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 - Art. lO, e
Provimento 16/93 da CGJSc.

JD/Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1998
IIton Hoffmann - Tabelião Designado

EDITAL
ILTONHOFFMANN, TabeliãoDesignado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto
os Títulos contra:
Alvaro de Carvalho Filho - R. Irmão Leão Magno, sin°, lote 25 - Nesta;
Ana Maria Judacesfski - R. João Planinscheck, 1698 - Nesta;

,

Antonio Normário Bona - R. Marina Frutuoso, 909 - Nesta;
Carinelson Ferreira Miranda -R. André Voltolini, 250 - Nesta;
Comercial 470 Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Comercial 470'Ltda. - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Confec. Luer Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° -Nesta;
Dicar Papelaria Ltda. - R. Lino Piazera - Três Rios do Norte - Nesta;
Discosul Dist. Calçados Conf. Ltda. - Rod. BR-280, sinO - Km 54 - Guaramirim - SC;
Estampicor Ind. Com. Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, sin°, lote 21 - Nesta;
Fernando Francisco Grin - R. Helmuth Hansen Grin - Nesta;
Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. L. - R. CeI. Procópio Gomes Oliveira - Nesta;

Filimaq Com. Repres. Bals. Maqs. L. - R. CeI. Procópio Gomes Oliveira - Nesta;
Francisco de Assis Alves - R. Santa Barbara, sin° - Nesta;
Jader Luis Santos - R. Francisco Hruska, lote 52, poste 58 - Nesta;

Jaraguá Ind. e Com. Máquinas Ltda. - R. Marcelo Barbi, sin°, lote 13 - Nesta;
Lua e Mar Confecções Ltda. - R. August Lessmann, 95 - Nesta;
Madeireira Rovina Ltda. - R. Alvin Maia, sin° - Nesta;
Metalúrgica Marle Industrial Ltda. - R. Alberto Klitzke, 188 - Nesta;
NR Transportes Ltda. - R. Treze de Maio - Nesta;
Osnildo Pavanello - R. Vitor Rosemberg, sin° - Nesta;
Padaria Algui Ltda. - ME - R. 79, s/n°, Corupá - SC;
Pontos e Fios Criações Ind. Com. - Rod. BR-280, Km 59, sin° - Guaramirim - SC;
Pré Moldados Agha Ltda. - R. Clara Hanemann, sin° - Nesta;
Sete Equipamentos Ltda. - R. Marina Frutuoso, sin° - Nesta;
Sulmarco's Design Editorial - R. 323, n° 274 - São Luiz .: Nesta;
Tomaz Cesar Fruet - Av. Mal. Deodoro, 180 - Nesta;
Vilson José Machado - R. Centenário, 157 - 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 naRua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma

da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 10 de junho de 1998.
IIton Hoffmann

Tabelião Designado

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos
Tttutos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste ofício de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.

Ao intimado é facultado pagar; ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.

ESP. DP. 43503/0 - VENCIMENTO 16.11.97 - VALOR R$ 4.410,36
ESP. DP. 41423/2 - VENCIMENTO 23.11.97 - VALOR R$ 9.629,15

ESP. DP. 43931/0 - VENCIMENTO 23.11.97 - VALOR R$ 4.149,61
ESP. DP. 43503/1 - VENCIMENTO 06.12.97 - VALOR R$ 4.140,36

ESP. DP. 45028/0 - VENCIMENTO 09.12.97 - VALOR R$ 537,31
ESP. DP. 43931/1 - VENCIMENTO 13.12.97 - VALOR R$ 4.149,59
ESP. DP. 45519/0 - VENCIMENTO 14.12.97 - VALOR R$ 4.144,12
ESP. DP. 45723/0 - VENCIMENTO 17.12.97 - VALOR R$ 429,74

ESP. DP. 45789/0 - VENCIMENTO 20.12.97 - VALOR R$ 3.725,33

ESP. DP. 43503/2 - VENCIMENTO 26.12.97 - VALOR R$ 4.140,36

ESP. DP. 46454/0 - VENCIMENTO 31.12.97 - VALOR R$ 4.424,83
ESP. DP. 43931/2 - VENCIMENTO 02.01.98 - VALOR R$ 4.149,59
ESP. DP. 45519/1 - VENCIMENTO 03.01.98 - VALOR R$ 4.144,10

ESP. DP. 45723/1 - VENCIMENTO,06.01.98 - VALOR R$ 429,73

ESP. DP. 45028/2 - VENCIMENTO 18.01.98 - VALOR R$ 537,30
ESP. Dr. 46454/1 - VENCIMENTO 20.01.98 - VALOR R$ 4.424,82

ESP. DP. 45519/2 - VENCIMENTO 23.01.98 - VALOR R$ 4.144,10
ESP. DP. 45723/2 - VENCIMENTO 26.01.98 - VALOR R$ 429,73
ESP. DP. 45789/2 - VENCIMENTO 29.01.98 - VALOR R$ 3.725,31
ESP. DP. 46454/2 - VENCIMENTO 09.02.98 - VALOR R$ 4.424,82
ESP. DP. 45789/1 - VENCIMENTO 09.01.98 - VALOR R$ 3.725,31

DEVEDOR: JARAGUÁ FABRIL S/A

DOCTO: CGC/MF. 84.432.426/0001-04

CREDOR: AKZO NOBEL - POLYENKA S.A.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 - Art. IO,e

Provimento 16/93 da CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1998

IIton Hoffmann - Tabelião Designado
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CASA. DO AUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro
.

• ROLAMENTOS

Rua: Barão do Rio Branco, 72
.laraguá do Sul - SC

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157
,

VOLKSWAGEN Vende-se Caminhão

Volksvagen, modelo

14.140, ano 90, com

Bari por R$ 25.000,00.
Tratar: 975-1269.

Vende-se Brasília, ano

1 76, por R$ 1.300,00.
Tratar: 373-0630.

1 Vende-se Santana, a�o
.

86, com 4 portas, por Vende-se Parati, ano 90,
R$ 4.500,00. Tratar na GL, gasolina, por R$
Rua Roberto Ziermann, ·6.800,00, financio.
195 ou 973-9599. Tratar: 373-0206.

r-

-.
-

-R:a:e::::,:3�-:e::
�

AUTOMÓVEIS Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo A no Cor Com b.

Pampa 82/83 prata álcool
Chevelte 1.6 83/84 bege álcool
Quantum CG 85/86 cinza álcool
Gol BX 86/86 bege álcool
Quantum GLS 2.0 92/92 cinza gasolina
RoyalIe GI 1.8 94/94 verde gasolina
Escort Hobby 1.0 94/95 prta gasolina

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
\

'

,
.

o/J!PJ @�' !PJ�!PJ��(LO��@Q

MOTOS

Vende-se ML, ano 85,
em ótímo estado por R$
1.200,00 ou a

combinar. Rua João

Doubrawa, 591. Bairro

Czerniewicz .

A GP tem.o presente certo pra o seu amor no

Dia dos Namorados!
lo .. Rua01Í1'ÍoDomingosBrugnago, 642-VIlaNova

Vende-se Yamaha RX-

125, ano 83, por R$
650,00 - Aceito gareli
a t é R $ 300, O O . R u a :

Bernardo Dornbusch,
1.931 fundos.

Vende-se Honda C-l00

Dream, consorciada, por
R$ 1.300,00 + 25 parcelas
de R$ 74,00. Tratar: 372-
3049 com Carla.

Vende-se Moto CB 500,
O km, ano 98, por R$
7.QOO,OO + 10x de R$
75,00. Tratar: 975-

2286.

Fone (047) 372 • 1029

Fone: 372-1307SILENCAR
�=:.

AMORTECEDORES

Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

ftj@llli;Diil�fi.!�IAlfACflj

ESCAPAMENTOS - AMO,RTECEDORES -

PASTILHAS DE 'FREIOS

DIVERSOS Compro consórcios com

ma.is de 18 prestações
Compramos carro acima do pagas. Pagamento à

ano 90 para revenda. vista. Tratar fone: 371-
Telefone: 435-1723 ou 964- 7947, das 1 9 . às 2 1

7663 com Acácio. horas.

.0"0••
.

fJJ.IlJlJO.

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

Plantão

24-
horas

d{! auto poças
975-2142

RuaReinoldoRau, 562
"Com cartão de
estacionamento grátis,

Regata Moto
$ua�A()!V:JJ1l

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

371·2999�
C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMO,S SUA MOTO USADA COMO LANCE

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nissan Frontier 4x4: boa, mas cara � I

Ka versão perua?
Acredite! Ela existe e pode vir a ser fabricada no
Brasil. É o Touring Ka, lançado no Salão de Turim.

Equipado com motor Zetec 1.7, ele chega à veloci
dade máxima de 203 km/h. A plataforma cresceu

85mm, para poder comportar as duas portas adi
cionais e o entre-eixos também é maior que na versão

original. As rodas desta versão são aro 17 em liga
leve com pneus 205/40. Tudo feito para' combinar
com a cor amarela, o acabamento imita titânio. A

Ford estuda a possibilidade de produzir esse novo
Ka exclusivamente no Brasil, já a partir de 1999.

Novo motor
Falando em Ford, depois do Fiesta ganhar um motor

L6, deve ganhar também, junto com o Ka, até o final
do ano, um motor 1.0 de 16V.

Sem grandes novidades
estéticas em relação ao

modelo antecessor, a nova

Nissan Frontier, com tração
integral, guarda seu maior
trunfo embaixo do capô, um
propulsor motor 3.2 diesel,
capaz de gerar 103 cavalos de

potência, 30% a mais que a

antecessora. São oito a mais

que a CM S 10 e 12 a menos

que a Ford Ranger. O motor

é ainda mais silencioso que
.no modelo Ford.
As maiores novidades

estéticas ficam na frente:
nova grade dianteira, novos
pára-choques. A traseira

também ganhou novas

lanternas. Mesmo assim, não
há dúvidas de que ficou mais

agradável e moderna.
A nova Nissan, tem preço

um pouco salgado, acima das
concorrentes (custa de US$
34 a 37 mil), como as

nacionais Ranger e S 10

(custand-o de R$ 20 a 32

mil) e a importada Toyota
Hillux (custando US$
29.138,). Mesmo custando

tanto, a picape Nissan peca
em detalhes que são
básicos em uma camionete, .

como por exemplo o

santantonio feio e

despejado demais e a falta
dos ganchos para prender
objetos na caçamba.
O interior trouxe

algumas mudanças, como
um painel digital, freio de
mão como em carro de

passeio e um porta-trecos.
Tem também teto solar, só
que não abre, só bascula, e
a tampa protetora dos
raios solares deve ser

retirada e guardada atrás
do encosto traseiro. Outro

grande pecado é a falta de
travas para crianças nas

portas traseiras.

Enfim, se aNissanFrontier
acerta no conforto e

dirigibilidade, peca em

conforto.
-

Peças Fiat nos Lada
Se você tem um Lada Niva e

está precisando de alguma
peça, procure um ferro-velho e

tente reaproveitar peças de
Fial. Afinal, foi a Fiat que
vendeu seus velhos projetos
para a russa Lada. Algumas
peças do antigo 147 estão

servindo certinho no jipe Lada
Niva, como por exemplo,
limpadores de pára-brisas,
manivela dos vidros, bobina e

. velas. Já que as peças originais
são mais caras, vale a pena.
Até foi criado recentemente
um Clube Camarada 4x4, para
ajudar os proprietários dos
carros. Informações?Aí vai o
telefone: (011) 7949-1145.

IlVIPEBDfvEL II'

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

rodas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 díasl

Fone: 371-0747372-1799Av. GetúlioVargas, 712 -

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A.LTAMIR RICARDO DE SOUZA

ara este segundo e último

final de semana de folia, a
Serratur, empresa res

ponsável pela contratação
os shows , traz para o

alco principal do Parque
�e Exposições Conta

inheiro as seguintes
atraçõ�s: Daniel (dia 12),
aralamas do Sucesso

[-13) e Eliana (14). Em sua

décima edição, a Festa

acionaI do Pinhão

Icança, por def initivo ,

ugar de destaque na lista

os principais eventos do

Mercosul. Valorização das

tradições de sua gente, uma
J
grande variedade gas-
tronômica, incentivo exem-

)1

I'

• • • • • • • • • I. • • • •
,

pIar à cultura e a

hospitalidade do povo
lageano são alguns dos

pontos fortes deste bela
festa.

BATURITÉ
rJr O sábado (13) será de
muito agito em Balneário

Camboriú. Centenas de

jovens de várias cidades
catarinenses marcarão

presença no Baturité, na

Barra Sul, para curtirem mais

uma edição da badalada

promoção The Ladies First.
As mulheres terão entrada

livre até a 1 hora. Até este

horário, a bebida será por
conta da Casa.

Brasil 2 x 1 Escócia.
Vitória com gol

contra, nervosismo a .

cada contra-ataque do

adversário, gritos,
buzinas e fogos. Bem
vindos a mais uma

Copa do Mundo. A

emoção está de volta!

Uma boa opção de
local para assistir aos

jogos da Copa é o Vip
Café ChoppGrill, no
Calçadão. Torcer pela

nossa Seleção na

companhia de um
chopp saboroso é uma

boa pedida!

rIr A Associação Desportiva Jaraguá (ADJ) comunica que os ingressos para o jogo de

basquetebol entre as seleções adultas do Brasil e Portugal, a ser realizado no dia 19 de

junho, às 20h30, no Ginásio de Esportes Arthur Müller, podem ser adquiridos
antecipadamente, por R$ 10,00, no Quick Dog Lanches, recepção do Colégio São Luís,
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e Bar e Mercearia Araucária (Jaraguá Esquerdo) .

r---------"'\
Artigo� para esta coluria

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

1919 ou 372-3363, aos I

\
cuidados deste colunista, I
--------_./

......

B
-

Rua Marina ä
Frutuoso, 180 �FoneJFax: 372-;3306 � •JaragUá do Sul· se �aDi
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No próximo dia 17 será realizado a cerimônia de entrega do

segundoPrêmioMovimento deMúsica, iniciativa do radialista
e jornalista Synésio Gimenez Jr, editor do jornal Movimento,
publicação especializada em MP,B, e produtor/apresentador do
programa Movimento, atualmente na Rádio Trianon AM, de
São Paulo, 'que há 12 anos mostra o que há de mais

genuinamente brasileiro em termos musicais. Os vencedores
da segunda edição do prêmio, referente ao de 1997, foram:
Melhor Disco Vocal - Diversões Não Eletrônicas, de Vânia

Bastos; Melhor Disco Instrumental - Espiral do Tempo, do
Grupo Ânima; Grande Prêmio do Júri - Vilão Solo, de Théo
de Barros;Revelação do Ano - Simone Guimarães, com o CD
Cirandeiro. (ShoppingMlIsic)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Backstreet Boys (Backstreet Back), Charlie
Brown Jr (Transpiração Contínua Prolongada), Hanson 3 Car Garage
(The Indie Recordings) e Era Uma Vez ... (Nacional). Principal
lançamento: Os Serranos (Criado em Galpão).

) NIVER·
I

Patrícia D. Luft (12/6), Michelli E.
Siqueira (12/q), Patrícia Schwarz
(14/6) e João Pereira (15/6).

..................C , 1'1 E. J'I\ Ja\ •••••••••••••••••
I SEGREDOS DO PODER •

JOINVILLE
I - Diretor: Mike Nichols. IG.N.C. Cine Mueller 1: Impacto Profundo.
I

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

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. Terça-feira (16): 19h, 21h30.
_ Duração: 143 minutos. G.N.C. Cine Mueller 2. Segredos do Poder. •
I Sinopse Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21h. Terça-feira (16): 18h30, 21h. •
I Algo de estranho está acontecendo descobriu ser o jornalista Joe Klein. O ro- ·G.N.C. Cine Mueller 3: O Encantador de Cavalos. •
I quando a ficção fica cada vez mais mlln-à-clefdeKleinsalirizavaacampanha Horários: 15h, 18h15, 21h30. Terça-feira (16): 18h15, 21h30.' •parecida com a realidade. A comédia presidencial de Clinton de 1992, criando
I Segredos do Poder. na qual John umahislóriaque.paralodososefeilos.era I
I Fravolta interpreta um candidato à fictícia. embora batesse de frente com a BLUMENAU •

Presidência americana mu ito realidade. G.N.C. Cine Neumarkt 1: Cidade dos Anjos.I parecido com Bill Clínron, chegou às O filme coloca John Travolla na pele do. Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. Terça-feira.(16): 19h, 21h30. I
I telas ianques bem no meio da ava- governador Jack Stauton. um político G.N.C. Cine Neumarkt 2. Impacto Profundo. •
I lanche de escândalos sexuais que há populista casado com uma advogada •

meses envolve o homem mais implacável (Emma Thompson, exibindo Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. Terça-feira (16): 19h30, 22h.
I poderoso do mundo. E. enquanto um pe rfe i to sotaque americano) e G.N.C. Cine Neumarkt 3: O Encantador de Cavalos. I
I Travolta cumprimentava eleilores e assessorado por uma legião de Horários: 14h15, 17h45, 21h. Terça-feira (16): 21h. I
I

se esquivava de escândalos sexuais colaboradores - alguns especializados cm; G.N.C. Cine Neumarkt 4: O Mensageiro. Ina telona, Clinton respondia. sob operar no palanque, outros nas sombras,

I juramento, sc linha ou não pedido SI anton, apesar do sorriso digno do Horários: 14h, 17h30, 20h45. Terça-feira (16): 20h45. •
I para uma certa mulher beijar seu Domingo 'Legal; estã longe de ser o mais G.N.C. Cine Neumarkt 5: Gattaca. Ipênis quando ainda era governador santo dos homens. como prega sua Horários: 14h30, 16h45, 18h45, 20h30. Terça-feira (16): 18h45, 20h30.I do Arkansas. publicidade. Na verdade, o candidato pula •
I Segredos do Poder é a adaptação ao a cerca compulsivamente _ e, numa dessas"

G.N.C. Cine Neumarkt 6: Medidas Desesperad�s. •
best-sellerCcnes Primárias, escrito por acaba sob acusação de ler engravidado a Horários: 15h�O, 17h30, 19h30, 21 h30. Terça-feira (16): 19h30, 21 h30.I um certo "Anônimo" - que. após muita filha adolescente de um amigo, falo I
I especulação e alguma Investigação, se abafado por seus articuladores.

- Programação válida para o período de 12 B 18/6. •
_ _ _ __ _--_.._ .

l-tldtm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

CONVI;:RSAÇÃO IMEDIATA

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

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Kelly R.
Camello

completou no

dia 10 de

junho 13 anos,

os pais Adelir
Francisco e

Dilene j

Camello

desejam toda
felicidade

A linda garotinha
Bruna Dalsoquío

completará o '

primeiro I
aniversário no dia

'

13 de junho. Ela é
filha de Edenir e
José Dalsoquio.

Felicidades ...

A encantadora
Kamila Krisanskí

completou no

último dia 10 dois

aninhas, ela é
filha de Elemar e

Raquel Elizia
Kriaanski

��

�Ü}
Nascimentos r

4-5-98 - Evelyn Gabrielle Pommerening
24-5-98 - Eduarda Pinto da Silva Correia

24-5-98 - Mauricio Kruger
26-5-98 - Daniel Tiago Tietz

28-5-98 - André Luís Rosa

29-5-98 - Samuel Lopes
30-5-98 - Mayara Gabriely de Souza

30-5-98 - Carolina Brusque Ferreira da Cunha

• 31-5-98 - Wilian Carlos da Luz

31-5-98 - Jefferson e Jonas Stinghen
31-5-98 - Milena Corte Oechsler

31-5-98 - Camilla Rafaela Becker

1-6-98 - Gabriel Henrique Seraphim
1-6-98 - Larissa Fontanive

2-6-98 - Nicolly Kasteller Berthi

2-6-98 - Gabriele Weis

3-6-98 - Daniel Jung
3-6-98 - Venicius Eduardo Käfer

3-6-98 - Jeniffer Gonçalves dos Santos
4-6-98 - Natan Osny Sueira

4-6-98 - Lucas Bertulino

5-6-98 - Aline Santin

5-6-98 - Sean Tierry Alves

5-6-98 - Maicon Claudinei Schulz

6-6-98 - Renata Bertol ino Lotério

6-6-98 - Tainá Lunelli

�.
.:.:.:....';1'
._ �-'

:::-.
---

6-6-98 - Marcela Ribas de Lara Hinkeldey
7-6-98 - Gabriele Larissa Klabunde
••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Jomal CORREIO DO POVO abre espaço para
os "baixinhos". Trata-se desta página es

pecial dedicada às crianças na faixa etária
entre zero a 12 anos.

O objet.tvo é divulgar a futura geração de

jaraguaenses, oportunizando aos

"corujões" uma homenagem aos

pimpolhos.
Os pais poderão utilizar o espaço para
fotos dos filhos em eventos especiais,

momentos descontraídos ou em

cerimônias, onde se destacaram, bem
como em aniversários.

As fotos com os dizeres deverão ser

enviadas ou entregues na redação do
Jomal CORREIO DO POVO, Rua Walter

Marquardt, LISO, Barra do Rio Molha,
Jaraguá do Sul.

�

CLII'tICA
InFAnTIL

Moacill.A�to�io
.. ,

'(ffiAl
..

�o"�
" ..... "

i,""

pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr. WaldenúroMazurechen, 50 - sala 15 -}ara á doSul - SC-

I
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DEMARCHI GOMÉRCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

50 Rodeio Crioulo TroteaoGalope
o Piquete Trote ao Galope, do patrão Cilo, promove nos dias 3,4 e 5 de julho o 5° Rodeio

Crioulo de Vaca Parada e provas funcionais. A grande novidade será a inauguração da cancha de
laço de vaca correndo, com Laço Individual e Gineteada.

Programação: Laço em Vaca Parada e Correndo, Provas funcionais, Invernada Artística, Baile
comEstância Serrana no sábado,Missa Crioula, Tarde Dançante no domingo, Gineteada.

Este será o primeiro Rodeio Crioulo do Clube dos Cavaleiros do Norte Catarinense a realizar
as provas de Laço em Vaca Correndo e Gineteada. Fica aqui registradamais uma demonstração
de amor à tradição gaúcha, por que commuita boa vontade, liderança, competência e amigos o
Clube dos Cavaleiros vem realizando eventos cada vezmaiores emelhores. Eu sempre lembro de
um rodeio, na cidade de Sombrio-SC, onde omirrador falou: "Dê um cavalo ao seu filho antes que
um traficante o faça", e eu tenho vistomuitos piás e guris lameados dos pés a cabeça nestes rodeios
de meu Deus, mas com certeza com alimentação sadia, muita saúde e disposição. Parabéns aos
patrões e a todas as fanu1ias que compõem oClube dos Cavaleiros, pois é muito lindo ver piá e guri
treinando e participando com garra das provas campeiras. Autoridades, leitores e público em

geral! observem com carinho esta face dos rodeios e prestigiem estes eventos, por que este resultado
não aparece no caixa do patrão que promove o rodeio e sim em nossa sociedade. Cilo! não vai
chover, mas se chover sexta-feira nós vamos na quinta, por que campeiro não é feito de açúcar, um
grande abraço e boa sorte. Marcon - junho de 98.

'

Informações: 047 - 372 2779 ou 973 3013.

Guri Campeiro, e é assim que nasce um grande laçador

Rua: Cel. Procópio Gomes
de Oliveira, 227

Agenda gaúcha
12 a 14 junho - Rodeio - CTG Leodato Ribeiro - Schroeder

19 junho - 3a 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 Sjulho - SO Rodeio de Vaca Parada e Correndo - Piquete Trote ao Galope
11 de julho - Baile com "Tchê Garotos" - CTG Charrua - Joinville

8 e 9 de agosto - Rodeio Crioulo Vaca Parada - Piquete Laço de Ouro

14 a 16 de agosto - Rodeio Crioulo em Timbó

o 112 na opinião
pública daMaster

Pesquisas
Fone: 372-1654

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

.

JARAGUÁ DO SUL - SC
'

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Augusto Demarchi Júnior (Ninho) e Cristiane Pedrotti

fazem o casamento do ano do CTG Laço Jaraguaense dia
19 de junho. Ninho e Cris já estão com as malas prontas
para curtir a lua-de-mel nos Estados Unidos, onde devem

fazer lindospasseios com suas irmãsMarilze eMarili. Mas
bá tchê, que xirú moderninho este, vai levar a bombacha?

Desejamos ao casalmuita alegria e felicidade. Aproveitem
bem esta viagem, um grande abraço (Je todos os

tradicionalistas gaúcho

Baile Gaúcho
Baile com Os Nativos em Guaramirim dia
20 de junho, no parque de exposições.

Informações telefone: (047) 373 0102 ou ,973 8059

3a Noite Gaucbesca
19 de junho - sexta-feira - 20 horas

Local: AABB - Jaraguá do Sul- Traje: livre
Cardápio: carreteiro - Ingresso: R$ 5,00

Musica: Léo do Acordeão e Teclado
Vendas:372-0424 ou 372-0420

Ca(/alfJada
O Piquete Estampa de Taura promove nos

dias 27 e 28 de junho a 4a Cavalgada,
saindo da Ilha da Figueira até

Massaranduba. Grande parte do percurso
será feito por estradas de roça e trilhas,

passando por sítios e chácaras com vistas

panorâmicas fantásticas.
Informações: Marcon - 9733781, Wanderson

- 3720894 ou João - 937 9569.
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Eternos namorados
A igreja está linda, toda

enfeitada, cheia de flores! Os
sinos batem. Entra na igreja o

casal jubilar, senhor Lauro e

dona Otilia. Chega a vez da
família também entrar na igreja.
O casal olha com um carinho
imenso e o coração cheio de

emoção: os dois filhos, as duas

noras, a filha, o genro, oß seis

netos, duas netas e o bisneto
colocando-se nos seus lugares
para participar deste momento

memorável para toda família. É
um momento singular na vida'
desta família. Senhor Lauro e

dona Otilia encontram-se diante
do altar para lou var e agradecer
a Deus pelos 50 anos de vida
matrimonial. Bodas de Ouro.

Este acontecimento é um

exemplo de caminhada em

conjunto, a dois. Cinqüenta
anos nem sempre marcados por
alegria e festa, mas também por
di ficuldades e doenças.
Cinqüenta anos em que um

esteve ao lado do outro

levando a sério o prometido, no
altar, diante de Deus;
experimentando a comunhão, o
amor e o perdão em todas as

horas e situações, tanto na

alegria como na dor.
E ali, novamente, diante do altar

do Senhor que senhor Lauro e dona
Otilia recebem a renovação da

bênção para a sua vida matrimonial.
É diante de Deus que um pergunta
para o outro: "Dá-me o teu amor?" E
eles respondem um para o outro:

"Sim. O meu amor sempre será teu,
assim como foi durante estes 50 anos
de vida matrimonial".

Quando comemoramos 'mais
uma vez o Dia dos Namorados,
lembramo-nos com muito carinho
do exemplo de vida e amor deste

querido casal. Depois de 50 anos

de vida matrimonial senhor
Lauro e dona Otilia continuam
extremamente carinhosos um com

o outro.

Aprendemos com este casal

que a vida a dois deve ser um

eterno namoro, onde não faltam
a criatividade, o diálogo, a

sinceridade, o perdão, a vontade
e o desejo mútuo de sempre

querer conquistar a pessoa
amada. O namoro, a amizade, o

companheirismo, o crescimento
no amor é uma constante busca
na bonita arte de viver a dois, de
viver em família. Este é o desejo
profundo que o senhor Lauro e

,�

dona Otilia alimentam em relação
à sua família. Que também os

filhos, a filha e suas famílias

possam viver abençoados por
Deus, solidificados no amor, amor

eterno, para assim enfrentarem
toda e qualquer situação. Só

chega as bodas quem

experimenta o casamento, a vida
matrimonial desta forma.

Que neste Dia dos Namorados

possamos reafirmar o nosso

compromisso de amor e fidelidade
em nossos matrimônios. Quem
sabe, redescobrindo que casados
são eternos namorados. Que
Deus, que é amor, fortaleça,
oriente e abençoe o amor em

nossos matrimônios e famílias: "O
amor é paciente e bondoso. O
amor não é ciumento, nem

orgulhoso, nem vaidoso. Não é

grosseiro, nem egoísta. Não se

irrita, nem-fica magoado. O amor

não se alegra quando alguém faz

alguma coisa errada, mas se

alegra quando alguém faz o que é
certo. O amor nunca desanima,
porém, suporta tudo com fé,
esperança e paciência. O amor é
eterno". (lCo 13.4-8a)

Pa. Claudete Beise U/rich
P. Carlos Luiz Ulrich

m:írculo
Ita.lia.r1�
de Jaraguá do Sul

Rua Antônío Carlos Ferreira cl Henri e Plazera

Fiera di
Primiero
(Trento - Itália)

Coral de vozes

masculinas, formado por
30 integrantes, com
apresentação única em

nossa cidade.

Data: 17 de junho
Hora: 19h30
Local: Recreativa da Marisol

Não haverá cobrança de
ingressos.Aproveite esta
exclusiva oportunidade.
O Círculo Italiano convida e

agradece seu comparecimento,
prestigiando mais este evento.

DevanirDanna,
em nome da diretoria

Sexta-feira, 12 dejunho de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X LIXO - Companheiros denunciam comodismo por
líderes e autoridades de Guaramirim em não darem importância e

atenção suficientes ao clamor de segmentos dá comunidade quanto
a seleção do lixo e dando uma destinação para o lixo que não é lixo.

Perguntado que foi, o ministro do Meio Ambiente Gustavo Krause

sobre a questão do lixo urbano afirmou: "As questões do meio
ambiente urbano não se situam dentro do nosso ministério. Elas
são tratadas também pelo Ministério do Planejamento, na Secretaria
de Políticas Regionais, que tem como agente financeiro a Caixa

Econômica Federal. É evidente que somos demandados por isso e

encaminhamos essas denúncias ao gestor específico. A questão
do dejeto, do rejeito urbano é muito séria, mas estamos sentindo
um avanço significativo nessa área, especialmente em municípios
que têm se esforçado para resolver essa questão para dar uma

destinação ao lixo. É preciso entender o lixo como uma matéria

prima desorganizada. Lixo também é dinheiro. O governo tem

mecanismos de financiamentos da Secretaria de Políticas Regionais
e da CEF. Agora é preciso entender que destinação e tratamento do

lixo urbano é um serviço municipal. Eu destacaria, nesse campo, um
projeto muito interessante de implantação de uma usina de lixo, em
Goiânia, que vem sendo gerenciado sabiamente pelo jornalista e

ecologista Washington Novaes". Gostaríamos que os responsáveis
pelo meio ambiente e planejamento de Guaramirim, bem como as

demais lideranças adormecidas, atentem para a resposta do nosso

ministro, não se esquecendo que o Rotary Club de Guaramirim tem

vasto material para auxiliar na solução do lixo, inclusive um vídeo

de Goiânia. Basta de resistência, vamos solucionar os problemas.
De nada vale dizer o que fazemos se não fazemos o que dizemos.

ROTARY X POESIAS EM GUARAMIRIM - Rotary parabeniza
o jovem Carlos Alberto da Silva, autor do livro Poesias em

Guaramirim. Carlos Alberto nasceu em Guaramirim, em 2/6/68, filho
de família humilde, cursou o segundo grau no Colégio Estadual

Prefeito Lauro Zimmermann. Editou a sua primeira obra "Poesias

em Guaramirim". São poesias na mais pura essência, fala de sonhos,
de sentimentos que motivam a lembrança de algumas fases de

nossas vidas. Recomendamos a todos que adquiram o livro ao preço
de R$ 6,00, pois o jovem merece o apoio da comunidade de

Guaramirim, pois, dentre tantas coisas ruins desperta um jovem
simples mostrando que ainda é possível fazer coisas boas neste

mundo. Parabéns Carlos Alberto.

ROTARY X PREOCUPAÇÃO - É motivo de preocupação como
é tratado com indiferença as iniciativas de certos líderes de

Guaramirim que buscam de toda a maneira soluções para os

problemas da comunidade. É urgente a necessidade de mudanças
de reformas, de planejamentos, de maior transparência, mas tudo é

dificultado, e desviado. Percebe-se que existem líderes em

Guaramirim que estão se acomodando e sem motivação de realizar

algo. No entanto, outros estão provocando esta desmotivação e

não querendo que, aconteça as coisas, preocupando-se mais

consigo mesmos do que com a comunidade. O ano de 1999 deveria

ser a aplicação de um Plano Estratégico desde que em 1998 se fizesse

o trabalho de conscientização, integração e levantamento do Plano

Estratégico de Guaramirim, mas pelo que se vê existe sim um grande
plano de desintegração. Esperamos que não estejamos certos.

ROTARYX POSSE CONSELHO DIRETOR - Será no dia 2/7/98 a

posse do ConseÍho Diretor do Rotary quando assumirá a presidência
Alencar Vasques e deixará a presidência a dra. Cladis. A grande
preocupação do f�turo Conselho Diretor será o trabalho voltado para
o aumento do quadro social, pois é urgente e necessário que superemos
as covardias e comodismos individuais, que nos separam da

comunidade, onde existem pessoas que pensam que Rotary é uma

instituição de "Jantariano" quando não é e jamais será uma organização
fossilizada ou estática, indiferente aos problemas que afligem a

comunidade ou distante das transformações enfrentadas pelo mundo.
Será sim uma entidade não-governamental sempre presente e atuante

no momento certo em que os fatos e as circunstâncias mundiais assim

o exigem. Tudo é feito com cautela, prudência e precisão. Atuamos
sem espalhafato, sem autopromoção, em atitudes comprometedoras.
Rotary atua e se envolve em programas e projetos bem estudados e

planejados, sempre com suas possibilidade e capacidade.
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Bloco E, mais uma conquista

As obras do Bloco E da Ferjjá estão concluídas. A nova unidade abriga salas de aula e

também um auditório, atendendo à demanda crescente da instituição

Reunião da Acijs
Aconteceu na Ferj, a
reunião daAcijs -

Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul. Estiveram presentes
empresários de nossa
cidade. Logo após a
reunião, os participantes
foram recepcionados
com um caloroso

coquetel

Professora
Carla Schreiner

(à esquerda)
presidente da

Ferje
empresários
convidados

A Ferj marcou
presença, mais uma

vez, na sa Feira de,
Produtos e Serviços
Educacionais,
realizada no período de
20 a 23 de maio, na

"

·.Expovilllt;'>�m:i[tle�n�!ue2;;i!�

STIDORESDA

DMINISTRAÇÃO
oBRASILQUE TODOSQUEREMOS

Será possível nós brasileiros criarmos novas tecnologias em

velocidade suficientemente rápida a ponto de superarmos ou, no

mínimo igualarmo-nos às de países desenvolvidos, nos próximos 40
anos?

Salvo em algumas poucas áreas, isso não vai acontecer. É pouco

improvável criarmos no Brasil um computador, medicamento ou uma

nova fonte de energia, melhor que países que investem bilhões de

dólares em pesquisa e desenvolvimento.

Como, então, estará o Brasil num cenário futuro?

Se não estivermos vendendo tecnologia de ponta, será que ainda

estaremos vendendo mão-de-obra barata ou exportando nossas

riquezas naturais de forma bruta, sem agregar valor algum?A síndrome

do Pau-Brasil e das esmeraldas nos perseguirá ainda por muito tempo?
Quais as alternativas?
O ecoturismo é sem dúvida, vocação natural de nosso imenso e

belo País. Porém inspira cuidados o processo ôe educação e

conscientização das pessoas e empresas para que não se torne

inviável ecologicamente, como bem defendeu Adriano Silva em artigo
na "Revista Exame" de 14 de janeiro, ao expor as facetas de nosso

maior bem, a floresta amazônica.
A agricultura poderá ser, em outro plano, fonte de inesgotável

riqueza, como tão bem defende nosso ilustre Werner Schuster em

suas palestras.
.

Outro setor que vem se destacando é o de software ou em bom

português de programas de computador.
A exemplo da Índia, a mão-de-obra brasileira nesse setor tem

merecido destaque. É reconhecida internacionalmente pela sua

qualidade e criatividade, e até procurada pela indústria americana do

setor, hoje deficitária em mais de 340 mil analistas e programadores
(Exame 28 de janeiro).

Mas então, se estas são alternativas viáveis, por que nossa

natureza continua sendo tão agredida? Porque continuarmos com

tantos problemas em nossa agricultura que, por falta de dinheiro para
financiar safras ou estrutura de transporte e armazenamento, impinge
bilhões de dólares em perdas?

E, finalmente, por que nossa mão-de-obra de alta qualidade está
indo embora?

A oportunidade profissional é meritória e digna para esses

brasileiros que vão à luta e crescem em suas profissões, ao trabalhar
Iro estrangeiro.

Mas, e o Brasil? Como estará daqui a 40 anos se continuarmos a

"empurrar com a barriga" nossos problemas estruturais? Se problemas
como estes forem resolvidos, não se contribuiria para proporcionar
aos brasileiros de daqui a 40 anos, níveis de qualidade de vida dignos
e compatíveis com todo o esforço
que realizamos para fazer crescer ...--------------..1
este País, mesmo face ao

inevitável processo de

globalização?
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01 ANOI

I VOCÊ DUVIDA?

A Wisdom Master Santa Catarina (Cintia Simone Viero e

Mirian Hertel) participou da Feira da ABF (Associação
Brasileira de Franquias), em São Paulo, de 3 a 6 dejunho,
110 stand da Wisdom Franchising.
A Escola de Inglês Wisdom e Wisdom Master SC aguardam
sua visita no stand na 3a Multifeira

DISK
INFORMAÇÓES

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE

FILIOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
900-3000

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios
e faturar ruais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido
em parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessita de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de
retorno garantido. A publicidade recomendada para os tempos de hoje.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES
* Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7h30 às 22 horas, inclusive aos sábados, domingos e

feriados.
* As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.
* 30.000 ligações mensais.
* Contrato -corn preços fixos.
* Opção de relatório quadrimestral.
* Público atingível no Estado de Santa Catarina 5.100.000 pessoas.

IMPORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasiá,
endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.
Informações adicionais pelo fone 975-4646 - 900-3000 ou no 371-7057

Assine O CORREIODO POVO

RS 30,00 - assinatura semestral
RS 50,00 - assinatura anual

(047) 372-3363

Sexta-feira, 12 dejunho de 1998

-

Venha assistir todos os jogos do Brasil naCopa Françaj98 na Praça
Ângelo Piazera, no telão que fará a cobertura ao vivo pelo canal

31 da Net Jaraguá. Haverá ainda no local distribuição de brindes
Organizadores:
Net Jaraguá - Zap Informática &.. Telões - Schincariol - Secel - Ardene

Patrocinadores:

Mega Store Marisol - Panificadora Pão Quente - Bingo Rei do Taco - Olipê - Metalúrgica
Lombardi Ltda.

Maiores informações (047) 37/-2444 falar com Ghedria ou Marco Antonio.

COMUNICADO
Colégio Estadual HolandoMarcellino Gonçalves comunica aos alunos abaixo

.

relacionados que fizeram o Curso de Processamento de Dados no período de 1989 a

1997 e que não realizaram o estágio, para fazer contato com o colégio até o dia 15 de

junho para regularizar a situação de estágio. O seu não comparecimento implicará no

não recebimento do Certificado de conclusão do curso.

1989 1992

Dirnei Jair Schreiber

Edson LuisMartini

Edson Roberto Schmidt

Paulo Cesar Umlauf

RudibertoGaedke

Vanderlei Pedro Kienen

Ginara Friedel

TacianaCristina Kruger

1995

Charles Demarchi Trisotto

Cleidimir Josciani Bemardini

Edison Cesar Norsch

Femanda Maria Zermiani

GilbertoWossgrau
Jean Carlos Klettenberg
Jussara Aparecida B. Lanza

RogérioMárcio Campregher

Eliomar Klein

EvaldirTheurer

HeitorTiegs
José Rudisval Scaburi

Lourival Silveira Ramos

Paulo CesarZirnmennann
Celia Schunke

Rosani Junkes

Sandra Maria Anacleto

Vera ReginaDrews 1994
.

Adilson Oeschler

Adriano Fagundes
Claudinei Ronchi

ClaudionorSteinert

Volnei KlettenbergJúnior
Edson Giovani Milbratz

HelizeltonMarcelo Pedron

Volriei KlettenbergJúnior
Adriana Andreia da Silva Hubner

LucianaMedeirosOliveira Link

MarciaMicheieEger
Osrnarina Jacob

Thati Gabrille Seco

1996

Franciano Luis Stahlin

Gilson Marcos

.
Tacisio Schunke

ValdirBeilke

Vaner Barcellos da Rocha

1991

Adelcio José Kons

Cristiano Mannes

João Marcos Oeschler

Luis Carlos Sanson

Mareio RobertoWemer

Mareio Silva de Bitencourt

Marcos Luis Bader

Valdemir Mannes

VilsonMaas

Karina Janice Bittencourt

1997

Evandro Rodrigues da Silva
CristianeMaria Machado

Marcia Helena da Silva

Maria Fernanda Scaburi

Mauricio de Souza

Valdir Souza Moraes

GRANDIOSA
FESTA
JUNINA
SÁBADO

13 DE JUNHO
ESCOLA ALBERTO

BAUER
INíCIO 15 HORAS
HAVERÁ INÚMERAS

ATRAÇÕES
PARTICIPE!

EMEF Rodolpho Dornbusch
Vila Lalau

(próximo à Weg II)
DIA 13/6/98

Horário de início:
13 horas

Teremos completo serviço dé bar
ecozinha

e o tradicional churrasco_
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Marlian contabilidade comemora 30 anos em 1998

Fundada
em 1968, a
Marlian

,

contabilidade
vem atuando

há três
décadas nas

"

areas

contábil e
administrativa

empresa se solidificou no mercado

pelo empenho e trabalho que vem

desenvolvendo ao longo destes anos.
Buscando sempre aprimorar os

serviços contábeis e assessoria que presta
aos seus clientes.

Segundo o diretor, senhor Aldo Salai, o

objetivo daMarlian é elaborar a contabilidade
não apenas com a finalidade do cumprimento
da legislação, mas, principalmente, para que
o 'empresário disponha de dados que lhe

sirvam como base para o gerenciamento da

empresa. Buscando sempre oferecer um

serviço diferenciado para continuar contando

com a confiança e a credibilidade dos

C�41�GC
@VARIG

Fotos: Edson JunkeslCP

clientes.
A empresa está situada na Rua Presidente
Epitácio Pessoa, 415, Centro, ocupando uma
área aproximada de 650 metros quadrados.
Conta com uma equipe de 48 pessoas, entre
elas oito sócios, que dão sustentação técnica
à empresa em diversos segmentos
especializados da contabilidade.

Preparando-se para as mudanças da

economia brasileira e mundial, em face à

globalização, a Marlian investe

permanentemente em equipamentos e

sistemas de última geração e,

p r l ncl p a lrn e n te , no trei namento da

equipe.

Conexão diária com aeroporto
Rua Gel. Procópio Gomes de Oliveira, 246

Jaraguá do Sul - SG - Telefones: 37� -0091 - 973-3999
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7
noites

Hotel TOAÇÚ + ....-----_,

aéreo + passeios 7X RS
+ traslados

Saídas: 30lmaio, 6, 13 e

20liunho
77;00

à vista RS 502,20

/'

à vista RS 604,50

7
noites

Hotel
TERRA MATER
+ aéreo + pas
seios + traslados
Saídas: 31 Imaio, 7,

14e211iunho

7XRS

69,00
à vista RS 409,20

7 noites 7 noites

4 noites Hotel BELLO
MARE + aéreo +

passeios + traslados

7XRS

74,00
à vista RS 483,60

1 3 dias/lO noites

NA MEDIDA CERTA

9 dias - 7 noites
Saídas: 60S. e domingos, voando Transbrasil.
Agora com as novas atrações da Disney: Animal
Kingdem e Dewntewn Disney mais es tradieienais par
ques Reine MágicO', Epeet, MGM Studies e Universal,
todos c/ ingresses inclusos. 6 noites em Orlando, 1 noite
em Miami c/ tour na cidade. Café da manhã diário tipo
ornericcno. Assist. completo c/ guias falandO' pertuguês.
À vista ; US$ 1.268,
ou 1 + 4x

, : US$ 253,60.
PREÇOPI SAlDAS ATE 19/JUNHO, BASE AP.

TRIPLO. Consulte opções cl 11, 12, 13 e 14 dias

Hotel SAN MARINO
+ aéreo + passeios +

traslados
Saídos: 30/moio,
6, 13 e 20/;unho

7XRS

93,00

NO MELHOR PONTO DE MANHATIAN

1 O dias - 7 noites
Saídas: 2as., 50S., e domingos, voando Vasp.
Pensüvania Hotel, localizado em frente co

Madison Square Garden.
Parque Central Hotel, localizado práx. a

Broadway e a três quadras do Central Park. Com
pleta ossis!. c/ guias brasileiros.

Àvista uS$I.078,
ou 1 + 4x US$ 215,60.
PREÇO PI SAíDAS ATÉ 1 B/JUNHO, BASE AP.

TRIPLO: HOTEL PENSILVANIA

13 dias/ll noites
Àvista US$ 1.768,

À vista ....US$ 2.148,
ou 1 + 4x.....US$'429,60

PREÇO VÁLIDO P/ SAíDAS ATÉ
lA/JUNHO, BASE AP. TRIPLO.

RS 12,
RSSO,
cl ingresso

Saída: 13/junho
Inclui: 1 neite de hospeda
gem cl cclé da manhã,
viagem em ônibus leito.

2xRS40,Rs2S,

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS

OPÇÔES PELO TELEFONE

VOANDO EM EMPRESAS AÉREAS CONHECIDAS E DE COMPROVADA QUALIDADE

r---------------�---------I

1 ' 1
1

"0 PARAISO DO TURISMO"
1

19 dias - 7 noites �aídas aos domingos, voando Transbrasil 1
1 Hosp; c.om colê da manhã tipo americano, ho- A vista •••.••.•....••..•..........••US$ 898, 1
1
tel Oósis Cancun 5*, frente ao mar, cl gran- ou 1 + 4x US$ 179,60
diose parque aquát., em ót. localização. Pas- PREÇO VÁL PI SAíDAS ATÉ 6, 13 E 201 JUNHO 1

1 seio aos principais pontos turísticos. PREÇO POR PESSOAAP. DUPLO 1
L..�ltJli/!·!J§J�(J..&P;$.2ßki.2.oo..tiPE!p;s}S!�·.yGil&.*'l!i)1.illi�Effiffi!!i:iJffiiJ1·f!EA&:.6!Lexi:içúll�q••.:..J

A ILHA 5 ESTRELAS DO CARIBE

8· dias - 7 noites
Saídas aos domingos. Voando em

moderníssimo MD-" da VASP.
VISITA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS DA CIDADE.
,

A vista •••••••••••••••.•••••.•••.•••US$ 89.8,
ou 1 + 4x US$ 179,60
PREÇO VÁL. p/SAíDAS ATÉ 14/ JUNHO, POR PESSOA, EM Ae TRIPLO

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, EM AP. TRIPLO.

A BORDO DO SEAWIND
Aruba/Curaçao/Barbadosl
Isla Margarita/St. Lucia
7 noites a bordo, cl 5 refei�ões diárias
Saídas aos domingos. VoanáoMD-"
VASp, SP-Aruba-SP
A vlstc.............•.•.•...•....USS 1.038,
ou 1 + 4x•••.•; US$ 207,60
PREÇO PARTES A�REA,TERRESTRE E MARíTIMA CAT. "K"

(NÃO INCLUI TAXAS E GORJETAS) SAíDAS ATÉ 21/JUNHO

8 dies - 7 noites
. ,

A visfa ••••••••••••••••••••••••••US$ 1.13.8,
ou 1 + 5x US$ 235,60
PREÇO VÁL. PARA SAíDAS ATÉ 14/JUNHO, POR
PESSOA, EM AP. TRIPLO

HOTÉIS DE 1 º CAT. CI CAFÉ DA MANHÃ - TOUR PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS
-ASSISTÊNCIA DA EQUIPE COSMOS COM GUIAS FALANDO PORTUGUÊS

AS MAIS BELAS CIDADES DA EUROPA

11 dias - 8 noites
Viagem de Londres o Paris pelo Eurotunei,
sob o Canal do Mancho.
A vista US$ 1.938,
ou 1 + 6x••••••••.••••••••••.•••••••••US$ 276,85,
PROMoçÃO VÁLIDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

A CAPITAL ITALIANA

10 dias - 7 noites
À vista •..•.•.•••.••••••••US$ 1.598,
ou 1 + 6x US$ 228,28
PROMoçÃO VÁLIDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

9 dias
VISITANDO: Roma, Assis, Florença,
Veneza, Verona e Milão
À vista US$ 1.699,
ou 3x US$ 566,

A CAPIT.AL ESPANHOLA

10 dias - 7 noites
À vista •.••••••••••.•••...US$ 1.128,
ou 1 + 6x US$ 161,14

PROMOÇÃO VÁLIDA PI SAíDAS EM AGOSTO.

A MAIS BELA CIDADE DA EUROPA

10 dias - 7 noites
À vista ..•••••••••••••••••US$ 1.478,
ou 1 + 6x••••.•••••••••.•••.•••••.•••US$ 248,28
PROMoçÃOVÁLlDA pl SAíDAS EM AGOSTO.

20 dias À vista uss
VISITANDO: Itália, Áus- . 3.190,
trio, Alemanha e Suécia

ou 4x uss
+ aéreo + hospedagem 797 50cl café da manhã e jan- '.
tor + guia desde sc. Saídas em setembro

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 PI SAíDAS ATÉ 15/JUNHO, BASE AP. TRIPLO. C�nsulte opção com 1"4 dias

--------------------.-------

LOS ANGELES/ SAN FRANCISCO/ LAS VEGAS

SAíDAS: 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.

ou Rua Donald Gehring, 50 (lateral da Rio Branco)
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MEGASHOW
Qcantor Daniel, que fazia dupla
com João Paulo, estará em

araguá do Sul amanhã (13),
num megashow no Estádio João

Marcatto, a partir das 21 horas,
deverá ser apresentado, uma
arte em reverência a João

aulo e outra com as canções
ue os fãs de todo o Brasil

renderam a cantar. Após o

how, superbaile animado por
ississipi Band Show no salão

ial do Juventus. A promoção
'de Schopping Produções

••••••••••••••••

onfirmado para o dia 19

sexta-feira) o amistoso
ntemacional de Basquetebol
asculino em Jaraguá do Sul.
rasil e Portugal jogarão em

ssa cidade, noGinásio de
portes Arthur Müller. As duas

leções estão se preparando
aoCampeonato Mundial.

ngressos à venda no Colégio
ão Luís, Mercado Araucária e

a Secel. A promoção é da

DJ/Fundação Municipal de
portes/Secel.
••••••••••••••••

uem aprecia a autêntica

eijoada brasileira, não pode
rder a que será servida
anhã (13) pelo Grupo de

asais Encontristas, no galpão
e festas da Igreja Matriz São

ebastião, a partir das II h30.
artões a razão de R$ 5,00.
ale sua participação.
••••••••••••••••

3°Rodeio Crioulo
nterestadual do CTG Leodato

ibeiro teve início ontem (II) e
rossegue até domingo (14).

, radicionais provas campeiras,
� om participação de mais de

1 OOCTG's, fut-boi, diversas
trações artísticas e bailões

"

om os grupos Minuano e Fogo
e Chão completam a

rogramação. Ampla área para
mping com toda a infra-

.

trutura e estacionamento,
um dos mais belos CTG's do

, stado.
••••••••••••••••

ROTA LYAIO
, erá amanhã (13), na
i ociedade Vitória (Ilha da

Ilgueira), o baile de escolha da

1 arota do Colégio Lylia Ayroso
; eChsler, com o Musical San
arino. São 12 as

oncorrentes, que serão
raduzidas por Moia
abeleireiros.

Da esquerda para a

direita, Osmar Nunes
Filho (Secretário de

Turismo de Balneário

Camboriú), Celso Luiz
Nagel, Leonel Pavan

(prefeito de Balneário

Camboriú) eAltamir
Ricardo de Souza, no
Encontro Estadual de
Colunistas Sociais no

Restaurante New Star, em
Balneário Camboriú

:::;:..:.::::..=-.::::::::::, Gente 50aaa

371-0866 * 372-0880

Empório da Foco

Gracielle Enke e

Carlos Alberto M.
Molinari casaram
em bonita

cerimônia, 110 dia 6

de junho, na Igreja
São Luiz Gonzaga,
os convidados foram
recepcionados na

AABB

RusBaltodoRloBnlnco: �doSul

NA COLUMBIA
Direção e APP do Colégio Vítor
Meirelles preparam grande festa

para dia 20, na Columbia

(Jaraguá Esquerdo), quando será
eleita a=Garota VítorMeirelles/

98". Merci pelo convite .

NOTRE DAME

A casa de espetáculos, point da
galera que gosta de novidades,
armou para sexta-feira (19),

mais um supershow pra detonar:

"Os Raimundos". Eles vão
invadir a praia da galera que

curte som pesado e apresentar o
show que todo mundo quer ver e

poucos têm oportunidade.
Ingressos antecipados no

Smurf's Lanches, Choperia da

Praça e O Boticário.

MÍDIA ALTERNATIVA

A Emplac, com o apoio da 3M
do Brasil e Vinil Sul, realiza na

terça-feira (16), das 19h45 às 22

horas, no auditório do CPL
(Centro Integrado de

Profissionais Liberais), o
Seminário "Mídia alternativa e

novos meios de comunicação
visual" .Merci pelo convite.

NOITE GAUCHESCA
Será sexta-feira (19), na

Associação Atlética Banco do

Brasil, a partir das 20 horas, com
animação de Léo do Acordeão e

Teclado. O jantar será na base
de "carreteiro", o traje é livre e o

ingresso R$ 5,00. Ingressos
antecipados no Despachante
Cilo ou na AABB com Kátia,

telefone 372-0424.

REI E RAINHA

Sociedade 25 de Julho promove
amanhã Baile de Rei e Rainha. À
tarde, concentração dos associados
e busca das majestades Conrado e

Elza Hansen. À noite, o grande
baile animado peloMusical Eccos

Band.

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
Erttr�!4("l1�)�

em

372-0178 ({<>",i(·,IIII
Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Criada a Associação de Recicladores
Jaraguá do Sul - Num in

centivo da Secretaria de Agri
cultura e Meio Ambiente, foi
criada na noite da última

terça-feira (9), no Espaço Cul
tural da Praça Ângelo Piazera,
no Centro, a Associação dos
Recicladores Ei Compradores
de Materiais, composta, ini

cialmente, por 38 integrantes,
que serão identificados por

crachás,
Na oportunidade, foi ela

borado o estatuto da entidade
e eleita a primeira diretoria,
presidida por Vanderlei Krause,
Os membros da associação
são trabalhadores do lixão da
cidade, De acordo com infor

mações da secretaria, o obje
tivo é organizar e disciplinar o
trabalho no local, permitindo

aos trabalhadores fonte de ren
da integrado,

A Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente pretende
construir no local um galpão de
aproximadamente 300 metros
quadradOS para armazena

mento dos materiais reci

cláveis, que serão vendidos à
associação que, por sua vez, os
revenderá,

.

-�....

,,��....
'#
.i t

._"/h v

º jogo de estréia do Brasil na Copa do Mundo, na última quarta-feira (10), levoumulta gente à Praça
Angelo Piazera, no Centro. Numa iniciativa da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, foi montado um

telão pato acompanhar os jogos. Apesar do sufoco do primeiro jogo, a animação foi grande.
Os dois gols do Brasil foram muito comemorados. Um pequeno imprevisto, a luminosidade não
estava adequada e prejudicou um pouco. Mas não tirou o ãnimo dos torcedores, que aguardam o

jogo da próx_ima terça-feira (16), contra Marrocos, pata vibrar de novo,

A NETdáum·
show de bola

Fabiane da Silva - Psicóloga Clínica - CRP 12/1779
Membro associado da Ajapsy

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA GRAVIDEZ
A maternidade é um aspecto da vida da mulher que mexe

naturalmente com vários elementos: corpo, emoções, afetos,
concepções pessoais, estruturo familiar, enfim, mexe com todas as suas

relações de um modo geral. Portanto, é uma fase peculiar e plena de

significações, merecedora de um espaço especial paro o seu

acompanhamento,
É fundamental acompanhar o fenõmeno "maternidade", pois esta

é uma fase de transformações físicas e emocionais que precisarn ser

conhecidas e exploradas por quem a vive, Nenhuma gestação é igual,
acontece em rnomentos de vida diferentes para a mulher, para o

homem e para o casal.
,

Apesar da singularidade do processo de cada gestação, existem
momentos que percebemos como significativos,dentre eles omomento
da tomado de decisão de engravidar ou não; a confirmação da

gravidez que gera sentimentos contraditórios; o desenvolvimento da

gravidez e a relação que se constrói com esse novo ser que se mostra
vivo e presente através de seus movimentos e crescimento visíveis; a
vivência da sexualidade que repercute no casal; o momento do parto
que desperta dúvidas, apreensão e medo; o pós-parto que inaugura
uma nova fase com o bebê, agora do lodo de toro. interagindo e

solicitando a' mãe e ainda outros situações em que a gravidez é

interrompida ou mesmo com repetidas tentativas que não se

concretizam,

O acompanhamento psicológico não prioriza o atendimento de

"gestantes complicadas" ou que estejam passando por uma gestação
de risco, abre um espaço para a expressão dos sentimentos que
coexistem com a gravidez, seja ela normal ou de risco. e paro a reflexão
de como estão formando ou desejando formar a sua família,

"Engravidar" abrange um processo mais profundo que vai além do

estado de gravidez,
Acreditamos que a saúde da gestação não é limitada às condições

físicas da gestante, Elo se refere ao processo global, desde a escolha

até o pós-nascimento e quantomaior o equilíbriO emocional do casal e

principalmente da mulher neste período, mais saudável será o contato
mãe-filho que se segue,

Trabalhar com a maternidade é trabalhar com as formas iniciais

das relações de vida,Ter um filho significa dar passagem, abertura,doar
um pouco da própria vida, É preciso conhecer a sua disponibilidade,
São muitas as perdas e também os ganhos, num constante movimento

de equilíbrio-desequilíbrio, O autoconhecimento é um facilitador nesta

relação. pois permite o contato com a explosão de sentimentos e

emoções deste processo, É preciso se respeitar para poder respeitar
também o novo ser, desde a concepção,

A ESPN acaba de entrar na programação da NET Transcabo. São

imagens exclusivàs e perfeitas de todos os jogos da Copa da França
98 além das finais do campeonato de basquete americano, a NBA,
tênis e muito mais. O que era bom ficou ainda melhor. É a NET

batendo um bolão com você em todos os seus esportes preferidos.

�__IIa,_.

c:.r••

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

JUÍZO DE DIREITO DA JS VARA cíVEL

EDITAL DE LEILÃO
O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DE DIREITO DA 18 VARA 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 UNIBANCO. 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 a1cançar(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levadois) a segundo leilão, pelo
maior lanço oferecido, desde que não irrisório, 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 deste Juízo. 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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr.·Jean Beno Schreiner Lucht j

Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457 .

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 Andar - centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC Tel. 372-0395

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crafito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M; B_ Kirsten - Crafito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crafito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crafito - 20269-F.

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crafito - 10858-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania. Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crafito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crafito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax: 371-6022

r». Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

·��;'u(n.. ,···:·I······m,·. "e········,d�:�., ,:l:- .. ·:··.·.···· .....

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Sucção anormal
dos dedos

o hábito de sucção dos dedos é muito
comum entre as crianças, tanto que

passa despercebido, podendo ser

considerado como algo próprio da idade.
Porém, se o hábito for continuado pode
provocar sérias alterações dentarias,
como mordidas cruzadas nos dentes

posteriores e mordidas abertas anteriores.
Quando o hábito persistir o odonto

pediatra deve ser consultado e e�te vai
determinar a couso. descrever as

possíveis conseqüências' e ajudar a

criança a superá-lo.
A atividade de sucção é normal no

bebê, alguns fetos sugam os dedos já
dentro do útero, outros apresentam
movimentos de sucção quando estão
nascendo e há ainda os que começam
a sugar depois do nascimento. Essa

sucção ocorre por prazer e não devido a
fome, que se apresenta após 24 horas de
vida. A sucção ocorre para aliviar a
tensão labial, portanto, os bebês sugam
elementos não nutritivos (chupeta, dedo,
roupas do corpo e de cama), mesmo
depois de bem alimentados. Essa sucção
não-nutritiva cessa por volta dos dois anos
de idade, podendo ser considerada
ainda como normal até os três anos,

dependendo do estágio de maturidade
da criança.

Ora. Talge Monteiro Celuppi Gonçalves
Odontopediatra e cursa

Especialização em Ortodontia

TR EE

T

-

lo

INIEGR
DRA. TAlGE Ctluppi GONÇAlvES

ESPEciAlisTA EM OdONTOPEdiATRiA
pós ...GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidvei GONÇAlvES
ESPEciAlisTA EM PERiodoNTiA E

PRÓTESE DENTÁRiA

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
pós ...GRAduANdo EM ORTodoNTiA

DR. AlvANiR LEiTE
ESPEciAlisTA EM IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESE DENTÁRiA

RUI\ JOiNViUE, 1 � 70

(1\0 LAdo dl\ CONSTRUTd)
TELEfONE: (047) }71 ...720.9

Q

ii
LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr wolderruo Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-------------"-------------------- Jaraguá do Sul
r A Status Modas. Aimy Magazine e Ravelli foram as lojas vencedoras do

Concurso de Vitrines realizado pela Secretaria de Agricultura e Meio
.

Ambiente..
As lojas foram premiadas pela decoração, criatividade. originalidade

e beleza relativas ã Semana do Meio Ambiente.

Regulamentação do Código Brasileiro de Trânsito entrará em vigor em
novembro, aumentando as atividades práticas e teóricas

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação das Auto-Escolas ini
ciou preparativos para oten
der as exigências previstas na
regulamentação do Código
Brasileiro de Trânsito, efetiva
da em maio ultimo e que es

tará em vigor a partir de no

vembro. A nova legislaçâa
prevê o aumento de conteú
dos teóricos e práticos na for

maçâo de novos motoristas.
A associaçâo já providenciou
um local onde as auto-esco
las da cidade centralizarâo o

funcionamento dos cursos.

Pela nova legislaçâo. as

auto-escolas deverâo ofere
cer 30 horas de atividades
teóricas e pelo menos 15 ho
ras de prática de volante aos

motoristas que estarâo re

querendo a primeira habili

taçâo. Serâo ministradas oito
horas sobre direçâo defensi
va. seis de primeiros socorros.

quatro sobre proteçâo ao

meio crnbíente e cidadania.
dez referentes a legislaçâo de
trânsito e duas sobre noções
básicas de mecânica de
veículos.

Os'motoristas que renova

rem as carteiras de habili

toçöo. em qualquer catego
ria. a partir de entâo. rece
berâo reforço obrigatório de
18 horas de instruçâo e teoria.
Serâo ministradas oito horas de
aulas sobre direçâo defensiva,
seis de primeiros socorros e

quatro sobre assuntos perti-

São Bento do Sul II
A Secretaria de Saúde

realiza uma campanha de

multivacinação, com a

finalidade de atender
todas as crianças em

idade de imunização do
Município. Além da

vacinação contra a

poliomielite. a secretaria
também está recuperando

o atendimento das

crianças que estão com
vacinas em atraso.

A antecipação dos serviços
garantirá melhor

participação no Dia
Nacionöl da Vacinação. no

dia 20 de junho.

São Bento do Sull
Rio Negrinho. Campo

Alegre e São Bento do Sul
deverão buscar uma

solução conjunta para a

incineração do lixo

hospitalar. Autoridades dos
três municípios discutiram o

assunto durante esta
semana, numa iniciativa do
Consórcio Intermunicipal
da Bacia Hidrográfica do

Alto Rio Negro.
O plano prevê a utilização
conjunta pelas três cidades
do incinerador de resíduos
hospitalares que São Bento
do Sul adquiriu no ano

passado.

Garuva
O micro Diretório Regional do PPB esteve reunido no Município na

sexta-feira (5).
Participaram do encontro o presidente do Diretório Municipal. Célio

Luiz Budal. os pré-candidatos a deputado estadual pela região. Vilson
Renzetti e Simone Schramm. o vice-presidente da Executiva Estadual.

Luiz Gomes, além de lideranças da região.

Avanço: cursos exigirão melhor preparação dos motoristas

auto-escolas nos próximos
meses. porque muitas pessoas
tentarâo se antecipar às exi

gências da regulamentaçâo
da nova legislaçâo brasileir.a
de trânsito. Como já ocorreu

no início deste ano. nas se

manas que antecederam a

vigência do Código Brasileiro
de Trânsito.

Na opiniâo de Cardozo.
uma preocupaçâo des
necessária. porque as no-

. vos exigências só contri
buirâo para a melhor

preparaçâo dos futuros mo

toristas. "O aumento das
atividades de treinamento
virá em benefício. de todos,
motoristas e comunidade".
diz.

nentes ao meio ambiente e

cidadania.
O preSidente da Asso

ciaçâo das Auto-Escolas.
Valci Cardozo. disse que a

entidade está providencian
do os equipamentos e o trei
namento do pessoal técnico
necessário para a ampli
açâo (<;:la carga de ati
vidades dos cursos. No dia
20 de junho ele deverá par
ticipar de reuniâo convoca

da pelo Sindicato das Auto
Escolas do Estado, em Flori

anópolis. quando os profis
sionais da área poderâo di
rimir todas as dúvidas.

Cardozo acredita que a

demanda de serviços aum.en
tará consideravelmente nas

SETOR MATRIZ
DOMINGOSÁBADO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
171130 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

Deus perdoa porque ama;
nós amamos porque fomos perdoados

As comunidades cristãs se reúnem para celebrar a fé no Filho de Deus

que nos amou e se entregou por nós. Cristo não morreu em vão, ao contrário,
sua morte nos inocentou das culpas. Devemos tomar consciência de nossos

pecados e fraquezas. Porém, nenhum crime está excluído do perdãode Deus.

Basta que as pessoas tomem consciência, se arrependam e convertam ao Deus

da justiça. Por outro lado, tomamos consciência de nossa missão profética,
que não teme desmascarar os crimes cometidos contra indefesos, pois
prejudicá-los é pecar contra o Senhor.

Devemos ser gratos ao Senhor, pois Ele perdoa porque ama. E nós devemos

amar porque fomos perdoados.

Zimmermann alerta quemunicípios perderão 33% dos recursos do FPM
Guaramirim - o presidente

da Fecam (Federaçâo Catari
nense das Associações dos Mu

nicípios) e prefeito de
Guaramirim. António Carlos Zim
mermann (PMOB). está alertan
do para a possibilidade de os

rnonícíolos perderem. em junho.
até 33% da receita do FPM (Fun
dode Participaçâo dos Municí
pios). Zimmermann fez o comu

nicado aos prefeitos. recente
mente, durante Assembléia
Geral Extraordinária da Fede

raçâo. realizada em Lages.
A comunicaçâo baseou-se

em estimativa feita pelo governo
federal. com base na diminuiçâo

das arrecadações do IPI (Impos
to sobre Produtos Industrializados)
e Imposto de Renda registradas
em maio.A diminuiçâo das recei
tas e as crescentes dificuldades
financeiras dos municípios cata
rinenses foi um dos principais as

suntos debatidos na assembléia.
O encontro serviu também

para que os prefeitos avalias
sem a Marcha dos Prefeitos a

Brosíllo. realizada em maio, or
ganizada pelas federações dos
municípios. com o objetivo de

expor a gravidade da situaçâo
e encaminhar reivindicações
urgentes ao governo federal.

Segundo Zimmermann. os

prefeitos foram mal recebidos.
"com policiais' nos tratando
como se fôssemos perturba
dores do. ordem.

De qualquer forma. infor
mou. um novo encontro com as

autoridades federais em Brasnia
já está previsto. quando as

reivindicações serâo reforça
das. Entre os pedidos formula
dos pela Fecam. está a isençâo
de IPI e ICMS (Imposto sobre Cir

culaçâo de Mercadorias e

Serviços) aos municípios. na

compra de equipamentos e

veículos. para que possam ser

recompostas as frotas de

serviços.

i.1 ii '1:1 I'
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

A MAIS COMPLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010

Jaraguá do Sul - SC

. ama
COmpras aC' .

.

R$ 60,00.de .

S de julho,
Cheque para.

sent/uros

Rua Padre.Alberto
Jacobs �Vila Lenzi

'Fones.: 372�t160 ..

372-2936·
. .

Jaraguá do sur- SCSUPERMERCADOS
,

�'*II't._il•• __ .. c:!ÚaI6' PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
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Em 3 anos, o Governo
do Estado realizou obras
em todos os municípios

de Santa Catarina.
Mais 460 novas salas de
aula e computadores
nas escolas.

Duplicação da BR-1 01,
pavimentação da BR-282
e BR-470 e mais 700 km
asfaltados e recuperados.

mais digna
para 45.686 famílias
e luz para 8,5 mil
famílias rurais.

548 novos leitos .

nos hospitais e ambulâncias
para 150 municípios.

GOVERNODE
SANTA CATARINA

Assine o

CORREIO DO POVO
372-3363
371-1919

R$ 30,00 assinatura semestral

R$ 50,00 assi�atura anual

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irmão de vereador é assassinado
em condições suspeitas em Corupó
Operador de máquinas JairMartini foi morto após ter participado de uma

caçada na localidade de Rio Paulo Pequeno

Corupá - A polícia está

investigando o assassinato
do operador de

máquinas Jair Martini, 37

cnosmorto com dois tiros
de espingarda no último
final de semana na loca

lidade de Rio Paulo Pe

queno, no interior do Mu

nicípio. Jair era irmão do
vereador Marcos Martini

(PPB). O corpo foi encon
trado domingo (7) pela
manhã na chácara de

propriedade do vereador.
A poficio também

apreendeu armas de

caça e munições e en

controu restos de um co

zido de tatu e uma gar
rafa de bebida alcoólica
num matagal da pro
priedade.

Jair foi atingido por um

disparo à distância no

lado esquerdo do peito e

outro na cabeça, feito à

queima-roupa. O opera
dor de máquinas era se

parado e pai de três filhos.

Segundo o comissário

Wanderley Zocatelli, res

ponsável pela Delegacia
de Polícia, que está inves

tigando o caso, Jair tinha
um copo de bebida
numa das mãos. O comis
sário acredita que ele te
nha participado de uma

,

caçada na localidade,

seguida de janta, com o

uso de bebidos alcoólicas.
"Tudo indica que foi

nessa circunstância em

que ocorreram desenten

dimentos entre Jair e ou

tras pessoas, que ainda
não identificamos, termi

nando com o assassinato
do mesmo", diz

O \fereador Marcos
Martini afirmou desco-

nhecer os fatos, dizen
do que encontrou o

corpo do irmão ao che

gar na chácara com a

família para fazer um

piquenique. Outro
irmão da vítima, Nelson
Martini, 44 anos, único
morador da chácara,
disse que havia pernoi
tado fora de casa

naquela noite e que
não sabia o que havia
acontecido na pro
priedade.

A polícia fez a de

tenção de Nelson que res

ponderá por crime ambi
entai com base no mate
rial apreendido na pro
priedade. Mas ainda não
esclareceu se ele teve

participação na morte do
irmão e se existem outras

pessoas envolvidas no

crime.

Dupla é acusada de lesar comércio
de JS e região em cerca de R$ 200mil
Jaraguá do Sul - A polí

cia prendeu em flagrante,
na noite da última sexta
feira (5), Geraldo
Machado de Andrade, 36
anos, de Pombal, Per
nambuco, e Almir Heinz,
35, de Pouso Redondo,
Santa Catarina, acusados
de serem os responsáveis
pela emissão de dezenas

-

de cheques sem fundos
no comércio local e em

outras cidades do Estadó
num golpe de aproxima
damente R$ 200 mil. An
drade e Heinz forjavam a

compra de empresas
para obterem crédito na

praça e conseguir talões
de cheques. Eles estavam
agindo há três meses em

Jaraguá do Sul.
A dupla foi presa no

apartamento em que
morava, na Rua Leopoldo
Mahnke, no Centro; quon
do se preparava para
deixar a cidade.' Eles ha
viam supostamente ad-

.

quirido as empresas locais
Indústria de Máquinas KP,
Fonetec e Brilho Contabi
lidade, além da Butti Car
nes, com sede em Join
viIIe. Segundo o delegado
Ilson José da Silva, que ins
taurou inquérito para a

apuração dos fatos, com
o controle das empresas,
eles utilizavam-se de di
versos expedlentes. em

alguns casos até enga
nando os funcionários

para conseguirem contas
bancárias e os talões de

cheques.
Durante a semana, o

delegado recebeu deze
nas de queixas de estabe
lecimentos comerciais le
sados pela dupla. Entre as
mercadorias adquiridas
com cheques sem fundos.
estão roupas, móveis,
eletrodomésticos e até
veículo. Segundo o dele

gado, eles adquiriam as

empresas, assumindo as -

dívidas dasmesmas, inclu-

slve. mas não honravam
os compromissos assumi
dos. Nessas transações,
explicou o delegado,
eram procedidas todas as
alterações contratuais de
praxe, sem passar, no en

tanto, pelo crivo da Jun
ta Comercial. "Além de
não pagarem pelos negó
cios adquiridos, eles
acabavam de quebrar
essas firmas", avaliou o

delegado Silva.

Segundo ele, os dois
acusados têm antece
dentes por práticas se

melhantes em outras ci
dades do Estado. A polí
cia deverá investigar
também a procedência
do veículo Santana
Quantum que a dupla
vinha utilizando na ci
dade, e o provável en-

. volvimento de outras

pessoas nas fraudes. Eles
deverão responder por
estelionato e formação
de quadrilha.

Jaraguá do Sul - Polici
ais militares prenderam na

manhã do último sábado
(6), na Rua Germano Wag
ner, no Bairro Centenário,
os assaltantes Ivandro
Alessandro Cestori, 18
anos, e Hlseu Cordeiro, 21,
acusados de terem assalta
do o Supermercado Ana
Paula, no Bairro Bela Vista,
em Gaspar, no dia 25 de
maio. Os policiais suspei
taram do veículo usado

pela duplo. o Fiat Uno, pla
cas LZH-5033, que havia
sido roubado do propri-

Presa em JS aupto que assaltou

supermercado na cidade deGaspoi
etário do supermercado,
Fabiano Rosa. Os ladrões
esfavam armados com três
revólveres calibres 38 e 22.

O assalto ao Supermer
cado Ana Paula ocorreu

por volta das 14 horas. O
proprietário do estabeleci
mento foi amarrado e

trancado no banheiro. Os
ladrões levaram a quantia
de RS 200,00 em dinheiro, um
talão de cheques do Uni
banco e diversas merca

dorias. Na saída tomaram
também o Fiat Uno perten
cente a Rosa.

Infrações
graves - 5 pontos

- Parte 10 -

'Infração: não usar cinto de segurança
Penalidade: retenção do veículo até a colocação do cinto

pelo infrator
Multa: 120 UFIR's (R$109,00)

Infração: desobedecer àS ordens dlls autoridades competentes do

trânsito ou seus agentes
'w

Multa: 120 UFIR's (R$ 109,00)

Inf�o: deixar de dar preferênci,,!de passagem a pedestre e a veículo

"nãO' piótorizado que esteja atravessando a via transversal para onde se

dirige oveículo
Multa: 120 ÇFIR's (R$ 109,00)

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

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

Email: garcia@netuno.com.br

PSSAGENS
NACIONAISE

INTERNACIONAIS

371-0091
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
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IJ O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa realiza amanhã

a'l' Etapa do Circuito de Tênis de Mesa/98, As inscrições cus

tam RS 5,00 e a participação estará abertà a todos os interes

sodos. de ambos os sexos, de Jaraguá do Sul e municípios vizi

nhos, O circuito será disputado em cinco categorias: pré-mirim,
mirim, infantil, juvenil e adulto,

Os jogos serão realizados nas dependências do Centro de Tre

inamento no Bairro Czerniewicz, das 9 horas às 19h30,

IJ Os ciclistas Aldo Cemin Júnior e Renato Rohsler, da equipe ;
Ciluma/FME, de Jaraguá do Sul, participarão de provas válidas' I
pelo campeonato brasileiro da modalidade, previstas para este I
final de semana em Goiània,Goiás, Eles tentarão repetir os bons i
rssultodosjó alcançados este ano, em outras provas realiza
das pelo ranking broslleíro.

IJ A equipe da FME/Urbano de Futebol de Salão obteve qua
tro vitórias durante os Jogos Microrregionais realizados em

Schroeder, no último final de semana, garantindo vaga para a

Fase Regional dos Jogos Abertos, A equipe jaraguaense derro
tou Joinville por 5xl, Araquari por l ôxl. São Francisco do Sul por
5x2 e Schroeder por 4x2,

o O Centro de Atividades do Sesi (Serviço Social da Indústria),
de Joroçuó do Sul, estará recebendo até o dia 17 de junho as

inscrições de equipes das empresas locais para a Oliseja 98,
Na mesma data, às 19 horas, estará sendo realizado o con

gresso técnico, que definirá os detalhes de organização do
evento, Estão previstas disputas em 20 diferentes modalidades,
com atletas masculinos e femininos,

o A Fundação Municipal de Esportes está informando a clas

sificação conquistada pelas equipes de Jaraguá do Sul, du
rante a participação nos Jogos Microrregionais, realizados em
Schroeder, Jaraguá do Sul garantiu os primeiros lugares na Bo
cha e no Futebol de Salão e segundas colocações no Voleibol

masculino e no Bolão, Apenas esta última não garantiu vaga
para a Fase Regional dos Jogos Abertos, prevista para o período
de 13 a 19 de agosto, em Timbó (SC),

o A equipe Infanto-Juvenil de Voleibol masculino da AD Jara

guá do Sul/Jangada conquistou a 3° colocação, durante mais
uma etapa estadual da modalidade, realizada em Joinville no

último final de semana, Dessa forma, garantiu vaga para a fase
semifinal da competição,

o Provas de atletismo realizadas no domingo passado (7), no !
Clube Atlético BaependL deram início às competições esporti
vas previstas pelo Paiee (Programa de Apoio e Incentivo ao

Esporte Educacional), em Jaraguá do Sul.
O programa, iniciativa do sistema Fiesc/SesL realizado com o

envolvimento da comunidade, quer resgatar a prática esporti
va como meio educativo e desenvolver campanhas e ati

vidades que contribuam na preparação dos jovens para a ci

dadania,
Além de competições esportivas, estão previstas ativídades
culturais e educativas,

.

o A direção do Criciúma colocou 20 mil ingressos à venda
coro a segunda partida da decisão do Campeonato Catari
nense, com o Tubarão, no Estádio Heriberto Hülse (em Criciú
ma), amanhã, O clube espera contar com casa cheia para o

jogo decisivo e deverá sortear um automóvel zero quilômetro
e quatro televisores, para aumentar a motivação dos torce-

dores,
'

Seleções de basquetebol masculino
.
do Brasil e Portugal jogarão em JS
---------------------------'------

promotora do evento, in
formou que os ingressos
custarão RS 10,00 e terão
venda limitada, Já estão à
venda na Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer,
Colégio São Luís, Quick
Dog Lanches, Mercado
Araucária (Bairro Jöraguá
Esquerdo), Wizard, Idiomas
e Speed Press,

Amistoso será oteoatatôtto para o campeonato mundial
da modalidade que acontecerá na Grécia

Jaraguá do Sul - Está
confirmada a partida amis
tosa entre as seleções de

Basquetebol masculino
adulto do Brasil e Portugal,
prevista para a próxima
sexta-feira (19), às 20 horas,
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, A partida fará
parte do treinamento das

equipes visando a partici-

poção no campeonato
mundial da modalidade
deste ano, na Grécia, Às
18h30 haverá jogo prelimi
nar entre as equipes infan
to-Juvenis de Basquetebol
masculino da ADJ/São Luís/
Dalcelis, de Jaraguá do Sul,
e do Ipiranga, de Blu
rnenou.

A AD Jöraguá do Sul,

Taça Breithaupt de Ciclismo
contou com 50 participantes

Jaraguá do Sul - Cerca de
50 atletas participaram da 1 a

Taça Breithaupt de Ciclismo,
promovida pela Fundação
Municipal de Esportes, no últi
mo domingo (7), no centro da
cidade, A primeira prova rea

lizada, para ciclistas com idade
até 14 anos,num percurso que
totalizou 11 quilômetros,teve 34
participantes, O primeiro
colocado foi Rafael Michalak,
chegando Daniel Boeder em

segundo e Paulo Roberto Mei
er em terceiro,

A segunda competição
do dia, na categoria Cadete,
para atletas entre 15 a 17
anos, contou com a partici
pação de 17 atletas, Edvin
Franz foi o primeiro colocado
na categoria, com Edson

Zielsdorf em segundo e Le
onardo dos Santos em ter
ceiro, Essa prova impressio
nou pela velocidade impri
mida pelos atletas, com os três

primeiros colocados manten
do a média de 1 minuto e 50

segundos por voto.
No encerramento do

evento, houve o sorteio de
uma bicicleta Mountain Bike,
oferecida pelas empresas,
Breithaupt, patrocinadora do
evento, tendo como con

templado o aluno Marcelo

Eichenberg, da Escola Giar
dini Lenzi. Além disso, houve
a distribuição de brindes doa
dos por empresas que apoi
aram a realização do even

to,
VITÓRIA - A equipe Cilu-

Pilotos jaraguaenses lideram o

campeonato estadual de Bicicross
Jaraguá do Sul - Os pilotos

da equipe Duas Rodas con

quistaram 14 troféus de

primeiros lugares na 2° Etapa
do Campeonato Catarinense
de Bicicross, realizada em

Brusque, no último final de se

mana, Participaram dessa eta

pa 130 pilotos, representando
dez cidades e disputandO em

33 categorias, Com esses re

sultados, a equlpe jara
guaense, treinada pelo técni
co Valdir Moretti, assumiu a

Coma NETé
bola na cesta.

E nosábado,
domingo, segunda.

SpORn

liderança do campeonato
com 118 pontos, Brusque está
em segundo com 79 pontos e

Lages com 46,
, Moretti acredita que, com

os resultados conquistados r.o

final de semana, a equipe jara
guaense terá boas condições
de reconquistar o título esta
dual da modalidade, perdido
em 1997, quando Brusque inter
rompeu uma hegemonia dos

ottetos de Jaraguá do Sul, que
durou nove anos,

�-_._.
1::::Jr-••

ma/FME participou com su

cesso de uma prova com dis
tância de 92 quilômetros, re
alizada no último sábado (6),
entre o trevo dei BR-280 e São
Francisco do Sul. O ciclista

jaraguaense Murilo Fischer
teve atuação destacada,
sagrando-se vencedor da

competição, Na categoria
Juniores, outro atleta jara
guaense, Sérgio Pedro Grah,
que há um ano apenas está
competindo, conseguiu a

quarta colocação,

Padaria LG
Pereira Ltda.
Bolos, Doces,

Cucas e Salgados
Atendimento
de 2!! a 2!!

ACEITAMOS
ENCOMENDAS PARA
FESTAS EM GERAL

Rua Exp, Antonio Carlos Ferreira, 1688
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Fone: (047) 371-9921
Filial: Rua Luis Sarti, s/n2• Nereu Ramos
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Escolas ufilizam a Copa do Mundo
como temo nas afividades de ensino
-------------------�-------------

Alunos ornamentaram os prédios com as cores da SeleçãoBrasileira e

estão realizando pesquisas sobre os países participantes do evento

Jaraguá do Sul - As es

colas da cidade estão uti
lizando a Copa do Mundo,
iniciada na quarta-feira
(10), na França, e prevista
para ser concluída no dia
17 de julho, para enrique
cer as atividades esco

lares. No Instituto Educa
cional Jangada, os alunos
participaram de um con

curso de decoração do
ambiente escolar, tendo
como temas a com-
.petlçõo internacional e, Vibração:_alunos e a decoração do Instituto Jangada
principalmente, a Seleção
Brasileira. Milhares de
balões, bandeirinhas e ou
trosmateriais nas cores ver
de, azul e amarelo foram
utilizados na ornamen

tação da escola.
A participação dos

alunos na decoração do
Instituto Educacional Jen

gado foi intensa. Todos os

espaços internos, com ex

ceção das salas de oulo.
foram inteiramente orno
mentados. A decoração
agradou tanto que a

direção do colégio deci
diu abrir as portas para a

visitação de estudantes de
outras escolas da cidade.

A direção do Jangada
também autorizou os olu
nos a substituírem os uni
formes por camisetas nos

dias de jogos da Seleção
Brasileira. O resultado do
concurso foi divulgado na

quarta-feira, apontando
como vencedores a 10 Sé
rie Vespertina, a 60 Série
Matutina e o 2° Ano do 2°
Grau. Os alunos vence-

Expectativa: entusiasmo na Escola Municipal Alberto Bauer

dores serão premiados dos 31 países participantes
com um almoço ou jantar da Copa. Bandeirinhas e

numa pizzaria da cidade. balões coloridos e recortes
Na Escola Municipal AI- de jornais e revistas com

berto Bauer, com 720 olu- notícias da Seleção
rios. o tema também foi Brasileira foram fixados na
bastante explorado, com a entrada e corredores da

ornamentação interna do escola.
educandário e aborda- O Colégio Holando

gem do assunto nas ati- Marcellino Gonçalves reo
vidades em sala de aula. liza projeto específico so

Segundo a orientadora de bre o assunto, envolvendo
Ensino, Ellen Simões Pires, os todos os 950 alunos e pro
alunos estão fazendo pes- fessores. A diretora Salete

quisas sobre aspectos cu- da Silva Chaves disse que
lturcis sociols e geográficos está sendo desenvolvida

uma proposta interdiscipli
nar sobre o assunto, com

distribuição de tarefas em
todas as disciplinas cons

tantes da grade curricu
lar.

O objetivo, segundo a

diretora, é despertar o in
teresse pelos aspectos so

ciais, políticos e econômi
cos dos países partici
pantes desse evento es

portivo, além da emoção
natural dos alunos em tor
no dos jogos da Seleção
Brasileira.Abordagem: Colégio Holando Gonçalves também utiliza o tema

� CP··················:···················· ..············ .
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

Reunião normal nesta última terça-feira com pouca!
novidades.

Teremos nossa festa junina dia 20 de junho em nosso
sede, contamos com a presença de todos os jipeiros e

amigos do clube para mais uma grande festa.
Dia 20 de junho, o Jeep Club estará junto com a

Secretaria de Saúde na campanha de vacinação
Antipólio, ajudando no deslocamento da vacina,

O diretor de Trilhas convoca os companheiros poro
neste sábado sendo liderados pelo nosso presidente
Alexandre Kctchorowskl. contamos com a colaboração.

Está sendo levantado os interessados poro. no ano que
vem, fazer uma grande aventura na Estrada do Inferno,
no Rio Grande do Sul, entre a Lagoa dos Patos e o mar,
contatos com o companheiro Sandro Lessmann (250
quilômetros de trilha).

Os jipeiros jaraguaenses estão empolgados para a Copa
98, torcendo para a nossa seleção, esperamos poder festejar
o pentacampeonato. "Avante Brasil"

ESTOFADOS MANNES
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Colchões Ltda.

Ainda bem que nem tudo é igual
-
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