
Paulo Bauer é indicado para compor,
chapa com senador Esperidião Amin =:� ,�h.,

'.

-_.'-�'
� \

, <.
o deputado fede- so do deputadQ��. �Eit;: J.

rol Poulo Bauer (PFL) sultado da "pr�
foi um dos indicados do Norte do Estado ,

pelo partido para ser

vice-governador na
chapa encabeçada
pelo senador Esperi
dião Amin (PPB). A lis

ta com os possíveis
nomes do PFL para
compora chapa ma

joritária foi entregue
ao presidente da Exe
cutiva Estadual da

)

legenda, Pedro Bitten-
court. na manhã da
última terça-feira (16).
Bauer recebeu a

notícia como missão,
já que durante muito

tempo jurava que,
não admitia '0 indi

cação para ser can

didato a vice ou ao

Senado. A indicação
de Bauer, segundo a

assessoria de impren-

I�

Sucesso: congresso supetouos expectativas no número.de participantes

Apaes debatem inclusão
social dos deficientes'

o tema central do 8°

Congresso Estadual das
Apaes (Associação de
Pais e Amigos dos Ex

cepcionais) discutiu a
,

inclusão dos deficientes
no contexto social, re
forçando a capaci
tação e conclamando
a sociedade a partici
Par do processo de ci
dadania.
O evento, que reuniu

rnols de 160 represen
tantes de Santa'Catari-

na, São Paulo e Rio
Grande do Sul, aconte
ceu de quinta a sábado
da semana passada, no
Clube Atlético Baepen
di, em Jaraguá do Sul.

As palestras re

forçaram as discussões
sobre a inclusão das pes
soas portadoras .de defi
ciências às necessidades
educativas especiais na
torníllo. na escola e na

sociedade, prlnclpol
mente. Página 7
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que apresent����r:f.!�
da o nome d �.�.:]/
bém deputad ��e'�I;�
rol José Carlos' ttag �Desde o a��ps.:.,i...L i
sedo. Bauer vem per�-Y' ,

correndo o ��th:'�-��
em franca c �

nha ao Palác . n- -<�-,�

ta Catarina. S.pr.e '.

que soe espeeatdVb ·'ov1í.

sobre a possibilidode,:<i,t";'.';i
do PFL se coligar e vir

'

a lançá-lo como

candidato a vice ou

ao Senado, respon
dia determinado:

I

"Sou candidato a

governador. Se por
acaso o partido en

tender que existe ol
ternativa melhor, sou
candidato à reelei

ção ", Página 4
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o agravamento da crise econõmica japonesa, depois
de longa agonia decorrente da quebradeira das bolsas
de valores dos vizinhos tigres, confirma a teoria de que o

capitalismo ainda não mostrou sua eficiência. Apesar dos
inúmeros ideólogos e da onda neoliberalista dos anos 90,
o sistema começa a dar sinais de desgastes e apresentar
os defeitos característicos como a concentração de renda,

a antropofagia industrial e a

promiscuidade da especulação
financeira internacional.
Afora os Estados Unidos,

nenhum outro país do mundo
está isento desses problemas,
nem consegue sucesso com o

capitalismo, colhendo mais
prejuízos do que os prometidos
louros .. 0 sistema sequer tem

condições de dar respostas
diretas e seguras aos desafios
da globalização. O

desemprego campea os países
desenvolvidos como Alemanha,
França e Inglaterra. A crise
institucional de outros tantos,
com certeza, é devido à falta
de clareza e competência para

"
enfrentar as dificuldades.

A dependência do capital especulativo exige que os

países elevem os juros comprometendo a produção. O
modelo econõmico imposto pelos Estados Unidos, via FMI,

.'
tem-se revelado perverso aos demais países. O pleno
emprego e o crescimento regular da economia
americana confirmam o privilégio do ccpitalismo
lastreado pelo dólar. A onda neoliberal vem varrendo o

mundo e embebedando corações e mentes, mas sem

apresentar alternativas viáveis aos problemas imediatos.
Em se tratando de terceiro mundo então, o capitalismo

serviu sempre aos interesses dos grandes "investidores", que
volta e meia chantageiam os governos para garantir o lucro
fácil. Refém do capital estrangeiro,muito mais volátil do que
produtívo. os países são obrigados a trilhar a economia pela
cartilha do FMI, obedecendo cegamente as manobras

políticas americana. As economias mundiais, com raras

exceções, estão estagnadas ou apresentando índices
mínimos de crescimento, o que têm contribuído para
agravar a crise interna.

As críticas ao ccpttcllsmo não têm como pano de
fundo um elogio ao comunismo ou coisa que o valha,
muito pelo contrário. Esse já provou que. não consegue
conciliar os princípios básicos da democracia com o

desenvolvimento. Aliás, as economias ditas comunistas
ou socialistas estão patinando, buscando uma soída
menos traumática e mais digna.

Às portas do terceiro milênio, a interdependência entre
os países é resultado do' quarta onda, que os mais

.

otimistas não sabem onde vai parar. É preciso mais
eficiência e menos pragmatismo. Longe de querer ditar

regras num mundo globalizado e altamente
informatizado, a intenção é evitar os discursos decorcdos
e impregnados de fantasias. É bom estar atento aos

efeitos desse processo mundial sem precedente. O Brasil,
como os demais países, não está imune aos efeitos
cascata, e pode sofrer as conseqüências previstas,
independente de quem esteja no governo.

RaLEIA RuSSA

Carta do Leitor

Deficientes físicos
* Horst Friedrich August Lehmann

Sempre que. possível,
doamos uma cadeira de
rodas ou prestornos ouxlllo.
de acordo com a natureza,
para um deficiente físico.
Realmente, é um ato digno"
de respeito, solidariedade
humana e de filantropia.
Mas é apenas o primeiro
passo. Aí é que começa a

esperança do deficiente,
que agora tem a chance de
receber os cuidados que
necessita e'merece.

Quantos são nossos defi
cientes? Não sabemos, pois
muitos estão em casas hu
mildes e sem possibilidades
de sair por

-

não terem
condições. Os tutores saem

para trabalhar pela manhã
e só voltam à tarde. Não
falemos das situações por
que passam durante o dia
em que ficam só dentro de
casa.

Pois bem, cadeiras de ro

das eles' já têm, por que nós,
clubes de' serviços, comu
nidades religiosas e outras
entidades doaram. Mas

quem cuida da assistência
médica que os deficientes
necessitam? Quais os órgãos
públicos ou mesmo as en

tidades filantrópicas mais

próximos tratam do assunto?
Quem faz os curativos que
os deficientes precisam face
às escaras decorrentes da

permanência exigida no lei
to, dias e horas a fio?

Quem adquire'os medi
camentos prescritos? A
família não tem meios!!
Quem conduz à fisioterapia,
que auxilia na melhoria das

condições motoras? Qual a
escola que os recebe, sem
ter estrutura necessária e

arquitetõnica para atender
os casos? Qual o nível de es-

, '

colorldode . que os defi-
cientes têm, já que não tive
ram a oportunidade de en

trar nurno escola devido a

carência de rocornoçöo
ou de a.d.aptações
necessárias nos prédioS?
Isso sem falor na discrtrnl-

.

nação ou na tolto de

profissionais especializa
dos.

Isso é um problema para
ser solucionado pelas au

toridades constituídas, não
sem prescindir da colabo

ração da Associação
Médica, AssOciação Co
merciai e do empresariado
da região.

É esse o objetivo da Aja
defi: integrar o deficiente físi
co à sociedade e fazer com
que ela o aceite e reco

nheça que ele é útil.

* Presidente da Ajadefi

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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Os textos potoesto 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 lornol se
! reserva o direito de fazer as

correções ortográficas e
gramaticais necessárias.
As cartas devem ser

assinadas e com o nome

completo do outor.
.

endereço ou telefone para
contato. Os textos sem

essas informações não
serão publicados.
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Rua CeI. Procópio Gomes de 'Oliveira, 246
Telefone: 37.1-0091 - Jaraguá do Sul - SC

-

Cidade planeja ação popular
para impedir aferro sanitário
---------------------------------

Comissão de Defesa do Patrimônio Ambienta! alega que os órgãos ambientais
desobedeceram dispositivos constitucionais e leis federais

Massarandl:lba - Por iniciativa
da Comissão de Defesa do Pa
trimônioAmbiental deVila Itoupa
va e Massaranduba, a comu

nidade da cidade promete en

trar, já na próxima semana, com

uma ação popular contra as

empresas Momento Engenharia
e Aterro, Empreiteira de Mão-de
obra; Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) e Ibama (Institutodo
Meio Ambiente), O obietívo-é im

pedir a instalação do aterro sani
tário e industrial na Vila Itoupava,
na divisa entre o Município e Blu
rnenou.

Na opinião do presidente da
Aciam (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Massa
randuba), Jairo RiboldL ao apro
varem o projeto da Prefeitura de
Blumenau, os órgãos ambientais
do Estado desobedeceram dis

positivos constitucionais e leis
federais que versam sobre os

cuidados e preservação do
meio ambiente. "A ação vai
provar que eles (os órgãos am
bientais) estão desrespeitando
diversas leis ambientais", afir-

CORREIO
DOPOVO

371�Hn9
372�3363
371�1944

rnou

O assessor técnico da comis
são, engenheiro Arlon Ionolll.
disse que o projeto não apre
sentou nenhum estudo sobre o

impacto ambiental e que, além'.
dos moradores de Vila ltoupo
va e Massaranduba, os municí
pios abastecidos pelos rios nas

cidos no local também serão

prejudicados, "A ação tem dois

aspectos: lesividade, onde pro
varemos que o aterro é lesivo ao
meio ambiente, pela devas

tação; e ilegalidade, já que o

projeto desrespeita todas as leis
sobre o assunto", declarou.

O prefeito Mário Sasse

(PMOB) voltou a afirmar que o

governo é contra o projeto do
aterro e que vai buscar todos os

recursos poro evitar a instalação
do lixão. Ele informou que a

Prefeitura não pode buscar

apoio na Justiça temendo
prejuízos futuros, caso as empre
sas responsáveis pelo projeto
recorram, Na opinião dele, a
Prefeitura de Blumenau não
poderia elaborar o projeto sem

a participação de Massarandu
bo. já que o aterro sanitário fica
na divisa dos municípios,

"Apesar do lixão ficar no

município vizinho, os mais pre
judicados serão os moradores
de Massaranduba. A insta

lação do aterro no local

poderá contaminar todas as

nascentes d'água que abaste
cem a cidade e as áreas agrí
colas da região", argumentou.

OUTRO LADO - Para o en

genheiro civil Lauro Luiz Leone
Vianna, de Blumenau, a cons

trução do oterro industrial sig
nifica a "solução ecologica
mente correta" para a dis

posição dos resíduos industriais
da região, Na opinião dele, o
projeto "é uma ação concre

ta na preservação do meio
ambiente"_'''O projeto é re

sultado do trabalho de equipe
, multidisciplinar de técnicos da
maior competência, ao longo
de três anos, Foi exaustiva
mente analisado pelos órgãos
ambientais, que o aprovou",
defendeu.
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Poulo Bauer aceita ser vice
do senador Esperidião Amin
------------------------_..------- Continua na gaveta do presidente da C_âmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul o projeto de tribuna livre. que pretende
democratizar os trabalhos do Legislativo Municipal com partici

pação popular.
A proposta foi enviada no/ano passada ao vereador Pedro
Garcia (PMDB), então presidente da Casa, que prometeu
apresentar ao plenário para "as devidas apreciações".

A tribuna livre é uma demonstração de respelto e apreço à
democracia, permitindo à população espaço junto ao Parla
mento Municipal para as reivindicações e contribuições.

Deputado federal fez questão de afirmar que não pleiteia o cargo, mas,
se 'convocado', vai aceitar como missão política

BrasOia - o deputada fede
ral Paulo Bauer (PFL) deve
aceitar, caso venha a ser in
dicado, a candidatura a vice

governador. O nome dele para
compor a chapa majoritária
com o senador Esperidião Amin
(PPB) figura numa lista que foi

entregue ao presidente da Exe
cutiva Estadual da legenda,
deputado estadual Pedro Bit
tencourt, na manhã da última

terça-feira (16). Além de Bau
er, constam da lista o própria
Bittencourt e os também de

putados federais José Carlos
Vieira e Paulo Gouveia.

Bauer afirmou que a notícia
ainda não está confirmada.
"Por enquanto, são apenas
conjeturas. A convenção do
dia 28 vai definir", desviou,
acrescentando que não tem
nenhum interesse em ser can

didato a vice-governador, re
forçando a intenção em dis

putar a reeleição. O deputado
recebeu a notícia com tranqüi
lida,de, concebendo-a mais
como missão do que por von
tade. "Não posso pleitear o

cargo. Existem outros nomes

dentro do partido. Não quero
disputar com ninguém", com
pletou.

Sobre a possibilidade em ser

indicado pelo partido para
compor a chapa majoritária
da coligação PPB/PFL, Bauer foi
taxativo: "Coloquei o me.u

nome à disposição do partido,

Fiel escudeiro
O secretário da Casa Civil,
Ademar Duwe, acredita
piamente na reeleição do
chefe, o governador Paulo

Afonso (PMDB).
Para justificar o otimismo,

Duwe defendeu o governo no

caso das Letras, afirmando

que o governo fez o mesmo

que os demais estados e

municípios, e alfinetou o

candidato do PPB, Esperidiäo
Amin.

"Quando ele (Amin) deixou o

governo, a Casan não tinha
crédito para comprar um saco

de cimento. Isso sern falar na
falência do Besc e nas suspei
tas de desvios de verbas";

disparou.

Segundo tempo
Nenhum representante
de funerária de Joroçuó
do Sul compareceu à
Câmara de Vereadores
na noite de segunda
feira (15) poro prestar
informações sobre os

preços praticados.
O convite havia sido
feito pelo vereador
João Prim (PSD), ale
gando "suspeitas de

abusos".
Frustrado pela ausência,
Prim apresentou requeri
mento convocando os

agentes funerários a
comparecerem ao

Legislativo na próxima
segunda-feira (22).

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS
Novo

O PPB inaugura hoje à noite a nova sede do partido, na Praça
Ângelo Piazera, onde funcionava a secretaria da Câmara de

Vereadores.
O espaço também será usado como comitê de campanha do

deputado Udo Wagner.

372-0620

Opção: Bauer pode ser candidato a vice-governador

se for convocado para o car

go, aceitarei como missão

. política", repetiu, lembrando
que percorreu o Estado em

campanha a governador,
negando categoricamente
que, senão fosse possível, a pri-

aridade era disputar a

reeleição à Câmara Federal.
Na opinião de Bauer, a indi

cação dele e do deputado
José Carlos Vieira é resultado
da "pressão" do Norte do Esta
do.

FHC em Jaraguá do Sl;Il
O presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB) deve
visitar Jaraguá do Sul na

próxima sexta-feira, dia 26.
Neste mesmo dia, FHC visita

Joinville.
O convite para que Fernando
Henrique venha à cidade
partiu do deputado Paulo
Bauer (PFL), que desde abril
vem negociando com asses-

sores diretos do presidente.
"A expectativa é grande e a

possibilidade real. Tem 90% de
chances poro se concretizar o

visita do presidente a Jaraguá
do Sul", disse Bauer.

O assunto estava sendo
mantido em sigilo para gerar

falsas expectativas.

Nota dez
Para a Prefeitura de Joro

guá do Sul que contratou o

sanitarista Dario Saiies
como consultor na área de
saúde. O objetivo é traçar
estratégias, planejar as
ações e verificar a renda

per capta para que o

Município tenha ações
diretas evitando desperdí-

cio.
Salles, que há dez aJ'"iOS

presta serviços à Amunesc
(Associação dos Municípios
do Norte e Nordeste de
Santa Catarina), faz um

levantamento minucioso
nas possíveis falhas da

secretaria e em contratos.
Bom né?

Cidade reivindica R$ 6/6 mi
do orçamento regionalizado
Jaraguá do Sul - A Prefeitu

ra reivindicou investimentos de
RS 6,68 milhões ao orçamento
estadual regionalizado. A pro
posta foi apresentada na

primeira audiência pública do
ano, realizada no início do mês,
no CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais). São RS 3
milhões para a área de trens

corte. RS 1,5 milhão para a so

cial, RS 560 mil para a edu

cação, RS 1 milhão para inves
timentos em meio ambiente e

outros RS 620 mil para a saúde.
Pela proposta da Prefeitura,

os recursos serão lnvestidos em
recapeamento asfáltico e

pavimentação, construção de
11 quadros poliesportivas nas

escolas municipais, ampliação
de postos de saúde, nas obras
do Casa de Recuperação de

Drogados e do pronto-socorro
regional, construção de cen

tros comunitários nos bairros,
em loteamento urbanizado e

construção do aterro sanitário

rnicrorregional.
De acordo com o deputa

do estadual Ivo Konell (PMDB),
vice-presidente da Comissão
de Finanças da Assembléia
Legislativa, em princípio; ape
nas RS 100 milhões dos cerca

de RS 3,2 bilhões previstos para
o orçamento de 1999 serão dis
cutidos pelo orçamento regio
nalizado. "A intenção é, no fu
turo, discutir todo o orçamen
to do Estado baseado nas au

diências públicas", declarou.

De uma tacada só, o líder do governo na Câmara de Verea
dores de Corupó. Hermes Raduenz (PMDB), renunciou, no noite
da última segunda-feiro (15), ao cargo e a presidência da

Comissão de Legislação e Justiça.

�ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO ..

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

Cflorículfurtl
Cflorisa �

,� ..'.

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Mudas de árvores frutíferas,
flores e 'plantas ornamentals

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Fone: 372·0695

371·8146
�O"OçO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)\':Rf, Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Rua Joinville, 2655 . Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
, INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS E AUTORIDADES POLICIAIS DISCUTEM SEGURANÇA
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, através da

vice-presidência para Assuntos de Segurança,promoveu um debate com
as autoridades policiais, para discutir sobre a segurança pública em

Jaraguá do Sul. A Polícia Civil e a Polícia Militar colocaram os seus

problemas e as suas carências, decidindo-se, no final, pela formação de
um grupo para articular politicamente a cobrança de soluções junto ao
Estado, a quem cabe zelar pela segurança da comunidade e dar
condições para os órgãos policiais.

Conforme o vice-presidente da Acijs, Nilton Roque Zen, a discussão
busca melhorar o quadro preocupante da segurança em Jaraguá do
Sul, onde são freqüentes os assaltos e furtos. O grupo de trabalho terá a
participação dos segmentos representativos da comunidade.Segundo
relato dos delegados Grubba e IIson, da Polícia Civil, a maior deficiência
está no contingente humano, necessitando, no mínimo. do dobro
existente para realizar um serviço que atenda às necessidades mais

prementes.
Na Polícia Militar, existem carências em veículos e armamentos. O

comandante da 3° Companhia. capitão Amarildo, observou que foi
solicitada a descarga de oito veículos, dos quais, quatro que atuam em

Jaraguá do Sul. A cidade conta com 115 PMs, que fazem todo o

atendimento, inclusive o burocrático.Amarildo disse que existe proposta
de criar um grupo de operações especlois. mas para isso necessita de
veículos e armamentos melhores.

As deficiências na segurança pública não são de agora. A Acijs
pretende, com as discussões, levar a questão ao governo do Estado,
utilizando a força política para que prevaleça o atendimento da

reivindicação de melhorar a estrutura existente e dar à população maior
tranqüilidade, conquanto a cidade constantemente é sacudida por atos
violentos praticados por elementos fortemente armados. "Queremos
cobrar do Estado o que precisamos e temos direito". registrou o vice

presidente da Acijs, para Assuntos de Segurança.

EXPECTATIVA DA MULTIFEIRA É DE 80 MIL PESSOAS
Oitenta mil pessoas é a expectativa de público para a 3° Multifeira,

que começa no dia 3 de julho e encerra-se no dia 12.A empresa Chociay,
de Curitiba, iniciou a montagem dos 70 estandes da Feira lncustrlol no
Pavilhão "B" e dos 49 estandes da Feira da Pronta Entrega. no Pavilhão
"Au. O presidente da Apevi, Richard Hermann, afirma que a Multifeira é o

. segundo maior evento da região, em termos de público, e diz que a

cobrança de ingressos (RS 1,00) dará acesso ao Parque Municipal de
Eventos e às exposições, além de concorrer a um Fiat Uno e participar de
todos os shows diários programados poro o Pavilhão "C",

Segundo Richard. o público vai encontrar uma feiramultissetorial, com
confecções, artigos para presentes, perfumes. cristais, tapeçaria,
colchões, produtos de informática, móveis, alimentos, decorações,
limpeza, recursos humanos. elétricos, veículos. pisos. imóveis e muitos
outros, No dia 10 de julho acontecerá o Leilão de Máquinas e

Equipamentos Usados. IA praça do alimentação será variada e contará
também com restaurante e pizzaria. A organização da Multifeira está
dentro do cronograma, garante o presidente da Apevi.

NÚCLEOS SETORIAIS FORMAM PRIMEIRAS DIRETORIAS
O lojistaAírton Luíz Demathê foi eleito o primeiro presidente do Núcleo

de Materiais de Construção, do convênio Fundação Empreender/
Associação Cornercíol e Industrial de Jaraguá do Sul, criado para a

reunião e integração dos profissionais do ramo, que buscam o

fortalecimento da atividade, através do associativismo e de ações
comuns.O vice-presidente do núcleo éVanderlei José Permann, tesoureiro
Jeremias Queiroz e secretáriaAlessandra Borba. Para a segunda quinzena
de julho, está previsto um curso sobre Custos Direcionados.

O Núcleo de Hotéis e Restaurantes também elegeu e sub primeira
diretoria para a gestão 98/99, integrada pelo presidente José de Souza
(Sonetti Alimentos), vice-presidente Adelino Bompani (Salão de Festas

Bompani) e acumulando as atividades de secretário e tesoureiro,Juvenal
Micheluzzi (Restaurante Mime).

Outra diretoria formada, pela primeira vez, foi a do Núcleo dos

Sorveteiros.Julmir José Rozza (Indústria de Sorvetes Rozza) é o presidente
e Francisco Marangoni (Sorvetes Glacial), o vice-presidente.

ENCONTROS COMEMORAM OS SESSENTA ANOS DA ACIJS
Para um grupo limitado a 120 pessoas, acontece na segunda-feira,

22 de junho, às 19h30, no auditório do Centro Empresarial, o painel dos
sessenta anos da Acijs com depoimentos dos líderes empresariais Eggon
João da Silva, Rodolfo Francisco Hufenüssler, Bruno Breithaupt e Vicente
Donini, acerca das suas atividades como ex-presidentes da associação
e a atuação frente a suas empresas. Vai ser também descerrada uma

placa alusiva a data e servido coquetel com um bolo comemorativo,
Confeccionado pelo Núcleo de Panificação e Confeitaria da Acijs.

No dia 25 de junho, às 19h30, no Clube Atlético Baependi, encontro
.

de empresários, com a palestra sobre "Marketing com mágica", pelo
prOfessor alemão Arnold Von Müller, seguido de jantar de

confraternização, por adesão, e show musical com Dante Ramón
Ledesrna - "Integração do Mercosul" - que trata das raízes e da cultura
Sul-americana, informações e inscrições pelo telefone 371-1044 com

Neusa.

CEF antecipa concessão
de 24 mil cartas de crédito

-----,----------------------------

Poupadores do Crédito Imobiliário e da Poupança Azul têm direito à anteci-

pação do financiamento

Brasília - A CEF (Caixa
Econômica Federal) deverá
antecipar a concessão de 24
mil cartas de crédito para cli
entes da Poupança de
Crédito Imobiliário, o

"pouponçöo". e da

Poupança Azul Imobiliária
que completarem 12 depósi
tos entre os meses de junho
e dezembro deste ano, inde
pendente da realização de
sorteios. A informação é do
consultor-técnico da CEF,
João Bosco Serra e Gurgel.

Desde o dia primeiro de

junho, os clientes da

Poupança Azul também
poderão receber antecipa
damente a carta de crédi
to, que permitirá o financia
mento para a aquisição,
construção, reforma ou am

pliação do imóvel, de acor
do com as condiçôes gerais
do poupanção. Atual-

mente, a CEF tem cerca de
15,4 mil poupadores, totali
zando saldo de RS 58,06 bi
Ihôes. Destes, 13.251 clientes

já têm direito à carta de
crédito.

"Se fôssemos realizar o
sorteio, os clientes receberi
am a carta de crédito entre
o 13° e o 24° mês após a in

tegralização do 12° depósi
to. Com a nova medida,
eles ganharão uma anteci-

poção de até 12 meses",
disse Gurgel.

Em Santa Catarina, 639
clientes do poupanção,
com contas abertas até 30
de janeiro deste ano, têm
direito à carta de crédito,
sem realização de sorteio. A
CEF informou que vai enviar
mala direta aos clientes que
se enquadram nas

condiçôes da nova moda
lidade.

Centrais Telefônicas;
Telefones, Portões e Porteiros
Eletrônicos, Vídeo Porteiros e

Instalações de Linhas Telefônicas
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Fone/Fax:
372-2992

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 2

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Faça COIRO o Brasil.
Reserve já seu lugar
pras oitavas de final.

A NET Transcabo está trazendo até você todas as emoções da Copa
98 com os seus dois canais exclusivos de esporte: SPORTV e a

ESPN. Assista a todas as emoções que estão por vir com imagens
exclusivas e perfeitas. Não fique aí parado. Escolha logo a sua

poltrona preferida, se ligue na NET Transcabo e comece a torcer

ainda mais pela nossa seleção.

I

I

CORREIO
DOPOVO

371-1919

372-3363

371-1944
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Empresa inicia a montagem dos
130 estandes da 3a Multifeira

Jaraguá do Sul - Os orga
nizadores da 3° Multifeira,
que acontece nos pavilhões.
A e B do Parque Municipal
de Eventos, entre os dias 3 a
12 de julho, iniciaram esta
semana a montagem dos
estandes. Ostrabalhos estão
a cargo da empresa Cho
ciay, de Curitiba. Serão 70
para a Feira Industrial e 49

para a Feira da Pronta En

trega.
O presidente da Apevi

(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), entidade respon
sável pela promoção da fei
ra, Richard Hermann, infor
mou que todos os espaços
da Feira Industrial já foram
comercializados. "Restam

Richard Hermann

ainda alguns estandes para
a Feira da Pronta Entrega",
lembrou, acrescentando
que serão comercializados
além de confecções, artigos

para presentes, perfumes,
cristais, tapeçaria, produtos
de informática, entre outros.

A Feira Industrial vai reunir
35 empresas dos setores de

alimentação, mobiliário,
decoração, limpeza, recur
sos humanos, veículos, pisos
e imóveis. No dia 10 acon
tece o Leilão de Máquinas
e Equipamentos Usados.
"Será a oportunidade das

grandes empresas negocia
rem máquinas e equipa
mentos diretamente com os

interessados", resumiu Her
mann.

Para esta edição da Mul
tifeira, a organização reser

vou o Pavilhão C para shows
e demais atrações artísticas
e culturais.

Advogado deve recorrer à Justiça
contra a Menegotti Veículos

Jaraguá do Sul - Alegan
do apropriação indébita, o
advogado Murillo Barreto de
Azevedo prometeu recorrer

à Justiça para garantir a

continuidade dos sorteios.
Ele é representante de um

grupo de consorciados do
Plano' 100, que deveria
sorteár entre os integrantes
um carro Gol 1000 zero

quilômetro ou similar.
O suposto consórcio

apresentou os primeiros
problemas em fevereiro,
quando um dos clientes foi
sorteado e não recebeu o

veículo. Depois disso, não
houve mais sorteios.

O diretor-comercial da

Menegotti Veículos, Char
les Menegotti Rocha, nega
as ocusoçöes. afirmando
que a empresa sempre
cumpriu o acordo efetiva
do com os quatro grupos

de 100 pessoas.

COMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

o O ex-diretor-superintendente da Kohlbach, Paulo Leme, que se desligou da empresa em

fevereiro, assumindo o cargo de diretor-executivo da MalucellL em Curitiba, Paraná, tem
planos para retornar a Jaraguá do Sul.
Leme informou que está negociando com uma grande empresa da cidade, que preferiu
não revelar.

O Relatório do Sebrae apontou alguns dos principais problemas das micros e pequenas
empresas.
Segundo o relatório, 40% não têm planejamento: 59% não utilizam planejamento de vendas:
85% não utilizam estratégia de marketing: 80% não promovem cursos de reciclagem dos
funcionários: 90% não usam informática.

O Acontece nos dias 8,9 e 10de agosto, no Hotel Inter-Continental, no Rio de Janeiro, a 1 a

Conferência Brasileira sobre Microcrédito e Políticas dê Desenvolvimento.
O objetivo é discutir questões relativas aos princípios e práticas do microcrédito.
A conferência vai reunir representantes dos governos federal, estaduais e municipais, dos

I
sistemas de microcrédito, cooperativas de produção e de crédito, empresários, universidades,
sindicalistas, ONG:s, entre outros.

,

L �__ ------�

o QUE É PSICOTERAPIA?
Não é raro ouvirmos frases do tipo: "Ainda não contei a ninguém que

estou aqui", "Nunca me imaginei procurando em psicólogo", "Só estou
aqui porque disseram que eu deveria vir".Além de exclamações como
estas, muitas pessoas chegam ao consultórto simplesmente sem saber
direito como vieram e o que buscam. O que é certo é que a molorte se

assusta com o preconceito que as pessoas ainda mantém em relação à
psicologia.Muitos acham que é coisa para é louco ou coisas do gênero,

Hoje, está mqis claro que a busca de uma ajuda psicológica se dá,
geralmente, quando o indivíduo já esgotou todas as possibilidades de
resolver os conflitos e de satisfazer as necessidades pessoais.Os conflitos,
não são somente estados de crise emocional, mas todos os tipos de
dificuldades que o homem moderno enfrenta nos dias de hoje e, como

cada pessoa é única, é por isso incomparável. As dificuldades de cada
um são importantes pelo mal-estar que lhes causam e precisam ser

respeitadas,
É importante dizer que todos nós temos necessidades, desde as mais

simples como comer, beber ou dormir, até as afetivas" pessoais e

profissionais. Assim como temos a necessidade, temos a possibilidade de
desenvolver habilidades que nos permitam satisfazê-Ias atingindo assim
o equilíbrio de que precisamos para viver bem.

Quando uma pessoa está insatisfeita com a vida que tem levado e

não consegue promover mudanças,se vê diante de um impasse.
Diante disso, algumas pessoas continuam agindo da forma como

estão acostumadas, é o caminho que conhecem.
.

No momento em que nosso equilíbrio é ameaçado, nosso organismo
começa a dar sinais de que algo não vai bem. Esses sinais são sintomas
conhecidos nossos, como a ansiedade, angústia, compulsividade na

alimentação, depressão, falta de concentração e atenção, sem falar
das doenças que aparecem e manifestam sem uma causa orgãnica
clara.

A psicoterapia, então, é a oportunidade de junto a um profissional
habilitado, buscar formas alternativas para utilizar o potencial que temos,
mas do qual muitas vezes, não nos damos conta.

Dessa forma, o indivíduo que busca ajuda é aquele que percebe
que está com dificuldades e se dispõe a buscar uma forma de saná-Ias.
a fim de conhecer melhor as necessidades e caminhar sempre mais no

sentido de satisfazer-se. facilitando assim as relações interpessoais, seja
em casa, no trabalho ou onde mais elas acontecem e consequentemente
tendo uma melhor qualidade de vida.

Fabiane da Silva - Psicóloga Clínica - eRP- 12/0 1779
Membro associado da Ajapsy

Infrações
graves - 5 pontos

- Parte 10.;,

Infração: deixar de guardar distância de segurança lateral
e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em

relação à borda da pista, considerando-se, no momento, a

velocidade, condições climáticas do local e condições do

veículos.
Multa: 120 UFIR's CR$109,00)

Infração: transitar na pista da esquerda, regulamentada como de

circulação exclusiva de detenninado tipo de veículo.
Multa: 120 UFIR's CR$ 109,00)

.JRANOSSOS
.gEÇpS
MOCIONAIS

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

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

Email: gar.cia@netuno.com.br

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 7JESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES 'ADESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Congresso Estadual das Apaes
reúne mais de 120 municípios
---------------------------------

Evento discutiu a inclusão dos deficientes no contexto social, reforçando
a capacitação e apelando para a cidadaniaMagnetoterapia

A história relata e a ciência comprova que o uso

de ímãs ou produtos magnéticos cumprem função
terapêutica no organismo humano

A universidade estadual de Londrina, Paraná, foi a
primeira, a concluir estudos científicos no Brasil.
coordenados pelo professor Eduardo Di Mauro - Doutor
em Física da Matéria Condensada e especialista em
ressonãncia magnética, sobre o Aparelho Magnético
para Água, Na conclusão de seu estudo ele afirma:

"O campo magnético do aparelho produz
modificações significativas na água, sendo a principal.
a meu ver, a formação de aglomerados de H+ que
poderão, certamente, atrair uma série de moléculas
polares que estiverem nas suas vizinhanças, Portanto,
ao ingerir água submetida ao campo magnético do

aparelho, esta atrairá uma série de moléculas polares
que se encontram no organismo humano pelos, locais
que percorrer, A tendência é de que a água tratada

pelo campo magnético do aparelho promova uma

'limpeza' das impurezas contidas em certos órgãos, A
meu ver, este é um equipamento recomendável",

O Aparelho Magnético para Água foi desenvolvido
com base em estudos realizados por inúmeros
terapeutas do mundo todo, As 12 pastilhas de ímãs nele,
contidas, geram um campo magnético no interior do

aparelho, promovendo uma reorganização molecular
no líquido nele depositado,

'

As linhas de força geradas pelos magnetos atingem
as moléculas da água e dos sais nela contidos,
promovendo uma leve mudança físico-química, Esta
mudança confere à água características especiais, que
proporcionam uma melhor assimilação pelo organismo
humano,

A conclusão do estudo feito pelo professor Di Mauro,
comprova o que já disse o médico dr,Márcio Bontempo,
em seu livro Água e Magnetoterapia indicando a água
magnetizada para o tratamento e prevenção 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 os produtos
magnéticos como: Aparelho magnético para água,
Aparelho magnético para os seios, Colchão, Palmilha e

Travesseiro magnético, na Sanatura, a casa

especializada em produtos naturais e magnetoterapia
. Prpça Ângelo Piazera, 37 ou pelo fone 372-0083.

,

Jaraguá do Sul - O 8°

Congresso Estadual da
Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepciona
is), que aconteceu de

quinta a sábado da sema

na passada, no Clube
Atlético Baependi. reuniu
120 representantes do Esta
do e cerca de 40 pais e

amigos dos excepcionais
de São Paulo e Rio Grande
do Sul. O evento teve
como tema centrol "In
clusão: questão de ci
dadania", objetivando as

discussões sobre a inclusão
'das pessoas portoooros
das necessidodes educati
vas especiais na família, na
escola e na sociedade,
principalmente,

O congresso, promovido
pelá Federação Estadual
das Apaes, contou com

palestras e debates sobre o

tema, destacando as pro
postas e alternativas para
socializar o deficiente e

conscientizar a sociedade
em relação às necessidades
de integrá-los às atividades
produtivas, O evento foi a
berto às 19h30, seguido de

palestra do presidente da

Federação Nacional das
Apaes, deputado federal
Eduardo Barbosa, que abor-
,dou o tema central re

forçando a responsa bi
lidade da sociedade e o tra
balho das Apaes no Brasil.

Na opinião da presi
dente da Apae da cidade,
Rosane' Vailatti. o congres
so superou as expectativas
no número de partici
pantes e na qualidade das

palestras, "Conseguimos
reunir cerca de 1,1 mil pes
soas no auditório, Isso foi
muito gratificante, Mostra o
nível de conscientização
de todas as pessoas en

volvidas na luta das

Apoes". declarou, acres-

Consenso: Eduardo Barbosa e Rosane Vai/atti

to é muito oportuno, Esta
mos vivendo um momento
rico, buscando escolas inclu
sivas que dêm respostas a

todos os problemas", afir
mou, reforçando a idéia de
melhorar o nível de cons

ciência e melhorar os aten
dimentos dos serviços pres
tados pelas Apces.

"O avanço científico e a

mídia têm contribuído para
atenuar a questão, tanto
conceitual como operacio
nal, Antes, se trabalhava
com a integração do defi
ciente à sociedade, Hoje, se
trabalha para que a so

ciedade os aceite como

pessoas capazes", comple
tou,

NOSSA ARTE - Paralela
mente ao 8° Congresso Es
tadual das Apaes, aconte
ceu na noite de sexta-feira

(12), no Pavilhão A do Par

que de Eventos, o 3° Festival
Nossa Arte, O festival reuniu
as 13 Delegacias Estaduais
'da Apae, que apresen
taram um número artístico,

O trabalho desenvolvido

pela Apae de Concórdia foi
o vencedor do festival e irá

representar o Estado no Fes
tival Nacional Nossa Arte,
que será realizado em julho
de 1999, em Belo Horizonte

(MG),

centando que a so

ciedade deve estar

preparada para assumir
sua parcela de responsabi
lidade no processo de in
clusão dos portadores de

, deficiência, "eliminando
de vez o preconceito",

Para o presidente da

Federação Estadual. João
Vieira Pires, a presença de
120 das 164 Apaes do Esta
do demonstra o compromis
so das entidades e a estru
tura da organização na bus
ca de alternativas para
atenuar o problema, "A so

ciedade precisa caminhar

junto com as Apaes e par
ticipar do processo inclusivo,
Esló avançando, mas pre
cisa melhorar, É preciso en

xergar o deficiente como

uma pessoa capaz de se in

tegrar à sociedcde". disse,
afirmando que ficou sur

preso com o interesse des-
"pertqdo durante as pa
lestras,

Segundo a secretária de
Educação Especial do Mi
nistério da Educação e Ja

Desporto, Marilena Ribeiro
dos Santos, o congresso
conseguiu desmistificar o

tema excepcional e apre
sentar alternativas e estraté
gias para melhorar o ensino

especial no País, "Omomen-

Atenção: a Sana.tura está selecionando

representantes para venda direta ao consumidor dos
produtos magnéticos, É uma excelente oportunidade
de renda, Não é necessário dedicação em tempo

integraLAceitamos representantes de todas as idades
e de ambos os sexos, Vagas limitadas,

aóo/dla/, conta COIn urna. eljuipe de

eJpec,laA�adoj e eljuipalnentoJ de última
.. lie�iio, cujo re3u�' permite auxi!UU' no Jiagnó3lico

"'�;;ltfami/nt6 eficaz.

LABORATóRIO DE
ANALISES CLiNICAS

Fone/Fax: (047) 371 - 7646
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BINGO

Amigos do deficiente físico Volnei Carlos Chaves promovem
amanhã (20) café-bingo beneficente na Lanchonete Borges,
em frente ao Schopping Club. Começa às 14 horas e cada

cartela custa apenas R$ 1,00.

SMuRF'S
Está cada vez melhor, com mais espaço, mais confortável, com
desconto nos preços e um supertelão. Além das novidades, o

Smurfs Lanches continua com sistema disque lanches pelo telefone

371-2447, todas as noites.

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
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 urna

lavação de aparência.
Rua Joinville - 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

CJJr. 9lcgr 91ideki c;Rodrigues da Oi/Da
._

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA'MARCADA

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

NIVER

Aniversariou terça-feira (16)
Rosane Beatriz Schmöcke!

Burger, esposa de lrineu Burg
de Curitiba. Parabéns de tod

os familiares.

Casal Hélio e Clara Zonta (Smurf's Lanches). Ele será

cumprimentadíssimo na terça-feira (23), pela idade nova

NAPRAÇA
Domingo (21) é dia de músi
na Praça Ângelo Piazera, a

partir das 19 horas, com a

Banda Tipo Exportação, de
Lages. Banda revelação da !
Festa do Pinhão apresentará

repertório variado,
principalmente o som que

contagia a galera.

BAILEGAÚCHO
Amanhã (20), a partir das 22 horas, na Sociedade
Desportos Acaraí, com oGrupo Cantos do Sul.

Ingressos aR$ 20,00 por casal, com direito a um

churrasco gaúcho. Reserva de mesas pelo telefone
372-2066. Vai serum bailão.

Regiane A. de Oliveira e Márcia Vieira

também desfilam na Columbia amanhã

(20), concorrendo ao "Garota Vitor

Meirelles/98"
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Coro SassMaorDi Fiera DiPrimiero

i faz apresentação em Iaraguâ do Sul
o Coro Sass Maor

Di FieraDi Primiero,
vindo da Província de

Trento, na Itália, fez

apresentação na noite

de quarta-feira (17), na
Recreativa da Marisol.

Formado por 27
�

integrantes trentinos o
coro preserva o dialeto

e as canções
tradicionais da região
montanhosa do Norte

1
J da Itália. Além do
::J

público jaraguaense, na
platéia estavam

presentes integrantes do

Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul e

coralistas da cidade.

DIVISÓRIAS
FORROS
PAPEL DE PAREDE

TOLDOS

Orçamentos sem

compromisso.
Consulte-nos!

'Fonelfa%�
31' 12
�'J�:
Rua Barão do Rio Branco, 465

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

Requinte ii .seuBom GQsto

TELEVENDAS: 371-3466

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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.

HÁ 8 ANOS
- Em 1990, a diretora do Museu Municipal"Emílio da Silva", Alcioni
Macedo Canuto, e a chefia do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul,
Egon Jagnow, participavam ao público que o mesmo seria aberto no dia
22 de maio. Ambos trabalhavam pelo menos cinco meses para conseguir
reinaugurar o museu solenemente, 'comandados pela Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo e pela própria Prefeitura Municipal. Mas o sonho da
reabertura emocionou com mais profundidade o historiador Emílio da

Silva, constantemente renovando o acervo do museu, onde já existiam
mais de 700 fotografias - a maioria tiradas por ele mesmo - além de
muitos objetos antigos, que lembram a fundação doMunicípio de Jaraguá
do Sul. De suas partes, Alcioni e Egon planejam uma série de inovações
para dinamizaro Museu Emílio da Silva. Parajunho estava prevista uma
exposição itinerante e trabalho de base junto a escolas.

HÁ 6 ANOS,
- Em 1992, o estabelecimento de ensino "Abdon Batista", de Jaraguá do Sul,
completava os 57 anos de existência. O primeiro passo de uma longa
caminhada foi dado pelo então interventor Aristiliano Ramos que criou o

grupo escolar. Depois, em 7-10-1933, a imprensa saudava o lançamento da
pedra fundamental, e a 28-5-1935 era inaugurado o estabelecimento, tendo
como primeiro diretor o saudoso Oto de Souza Dreer. O Colégio Estadual
Abdon Batista é, nos tempos atuais, um pujante e renomado estabelecimento
deensino, que sempre primou pelaqualidade da educação. Em 1936 instalava
se o Normal Complementar anexo ao grupo. Em 1962, o Ginásio No�al
Regional. Em 1964 - Ginásio Normal Leonor de Souza Neves. Ern 1971 -

Escola BásicaAdbon Batista - e, em 1981, Colégio Estadual Abdon Batista.
Substancial número de professores são pós-graduados.

HÁ 4 ANOS
- Em'1994, no dia 24 de abril, transcorriam as Bodas de Vinho (70 anos)
do distinto casal lnnocêncio (Josepha Gomes) Silva, ele natural de

Bananal, atual Guaramirim (20-3-1903), e ela natural da legendária Lapa
- PR (10-8-1908). Casavam em Rio Negro com o comparecimento no

Registro Civil do escrivão Dinarte Pereira e a bênção na Igreja do Senhor
Bom Jesus, em cerimônia oficiada pelo pe. José, seguindo-se a festa na

casa da noiva, situada na localidade conhecida por Campo do,Gado. O
casal peregrinou ao longo do ramal São Francisco do Sul-Porto União,
da Brazil Railway, que construía a Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande, posteriormente Rede de Viação Paraná-Santa Catarina,
incorporada atualmente à RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A ..

lnnocêncio passou por todos os postos da ferrovia, de telegrafista a

inspetor de tráfego e, em 1943, vinha para Jaraguá assumindo a chefia
da nova Estação.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, na coluna "Confira a História", do barão de Itapocu, há 10 anos

(1986) havia uma referência ao falecimento do eletricitário Harry Cristiano
Buchmann, aos 79 anos, natural de Campo Alegre, que trabalhou por 25
anos na "Empresul" - Empresa Sul Brasileira de Eletricidade -, depois
incorporada à Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. -, ex

delegado de Polícia na cidade natal, um dos incentivadores do movimento
Conbuca (Convenção Buchmann Campo Alegre) e muitas se realizaram
em encontros anuais. Naquele ano, no Agropecuário, 211 descendentes ali
se reuniram em ruidosas comemorações.
- Na 26� Conferência do Distrito 465, que se realizava em Florianópolis,
era indicado para governador do Distrito, o bioquímico jaraguaense, dr.
Marlo de Sousa, para o período 1987/88. Lembrava-se, na ocasião, que
o Rotary Club Jaraguá do Sul já tinha dado um governador de distrito, na
pessoa de Oswaldo Heusi. De fato, o rotàriano Mario de Sousa assumia
a governadoria do/Distrito 465 e realizou um exemplar trabalho em prol
do ideal rotário.

....

REMIIVISCEIVCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (117) - APONTAMENTOS

o parlamentar Correia concluía sua

exposição e solicitava com empenho as

providências para que a rodovia em questão
seja convenientemente recuperada e mantida
em condições de uso compatíveis com as

exigências do trânsito, em nome dessas duas

regiões, fazendo veemente apelo ao secretário
dos Transportes para que olhe com mais

carinho para essa estrada, estudando não só

a possibilidade de asfaltá-la para o futuro, mas
também conservando-a adequadamente, para
que não fique intransitável em certos dias,
como ocorre atualmente.

.

Para complementar essa manifestação
desassombrada do deputado itajaiense,
publicava-se um resumo das rodovias

estaduais na região Norte do Estado de Santa

Catarina, onde se ressaltava a prodigalidade
do recebimento de vias asfaltadas, segundo
declarou certa feita o deputado Octacílio

Pedro Ramos, enumerando as. obras

realizadas, como a Serra de Dona Francisca, a

Rodovia SC-30 I, ligando Blumenau-Vira

Itoupava-Massaranduba-Guaramirim, a Ro

dovia Jaraguá-Corupá (atual BR-280) em vias
de ser asfaltada, cujo contrato fôra assinado

em novembro de 1979. Para o fechamento do

anel, a pavimentação da Jaraguä-Pornerode,
coroaria, como coroou, os esforços das

lideranças da região, enquadrada que foi

dentro do Plano Rodoviário Estadual como
prioridade.

Mas as rodovias necessitavam também de

pontes, e o Executivo mobilizava recursos

junto do Estado, o Município realizando as

obras, consoante se vê na Lei n" 76S/79,
sancionada pelo prefeito Victor Bauer, com a

aprovação da Câmara de Vereadores,
. ratificando os termos do contrato celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul e o Departamento de Estradas de

Rodagem de Santa Catarina, no valor de CR$

10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil
cruzeiros), destinados à construção de três
pontes de concreto armado, sendo uma sobre
o Rio Jaraguá, e outra sobre o Rio Cerro e, a

terceira, sobre o RIO Itapocu, datado de 23 de
novembro de 1979.

A Construtora Marna Ltda., vencedora da
concorrência, deveria entregar a ponte nova,
"Tavares Sobrinho", nos primeiros meses de
1980, a ponte sobre o Rio Cerro, na Barra,
iniciava com trabalhos de locação, na Rua
Bertha Weege e a de Nereu Ramos, sobre o Rio

Itapocu, com a extensão de 129 metros não se

tinha, ainda, conhecimento do início dos
trabalhos.

Mas o que vale ressaltar é que os

administradores municipais nunca esqueceram de

acompanhar o crescimento do Município,
dotando providências para a sede e as regiões
do interior, no que eram acompanhados pelas
administrações do Estado e da União.

De cima para baixo, talvez pressionados pelos
administradores municipais que apontavam as

necessidades para suas comunidades, nasciam

órgãos nos níveis federal, estadual e municipal,
especialmente naquelas bafejadas pelo seu

desenvolvimento, que saíam do estágio de

pequenos municípios para unidades de porte
médio e com todos os problemas que os envolvia.
Victor Bauer era o prefeito de Jaraguá do Sul.

Nesse ano de 1979, em março, dia IS, assumia
o governo estadual o dr. Jorge Konder
Bornhausen e o general João Baptista de Oliveira

Figueiredo assumia a presidência da República,
sucedendo o general Ernesto Geisel.

Em dezembrol79, (o Gaplan) a sub-chefia

para a Política de Planejamento Regional e

Coordenação Geral convocava os prefeitos dos

municípios a serem beneficiados com o

programa de apoio às capitais e cidades de

porte médio.

Fritz von Jaraguá - 6/98

Foto tirada na na Kolonistenfest, em 21-7-96, realizada pela S.E.R. Aliança, de Rio Cerro 11, (li!

ensejo dos 172 anos da imigração alemã no Brasil. No capítulo, o deputado Alvaro Correia
concluía seu pronunciamento no parlamento catarinense, em abono a um pronunciamento do

deputado Octacüio Pedro Ramos, ressaltando a prodigalidade de obras na região Norte, para o

fechamento do anel do Plano Rodoviário Estadual só faltava a pavimentação da Jaraguá·
Pomerode. O prefeito Bauer sancionava a lei n" 765/79, ratificando termos do contrato com, o

DER-SC que compreendia três pontes de concreto armado sobre os _rios Iaraguâ, Rio Cerro e

1tapocu. Nascia o Gaplan de apoio às capitais e cidades de porte médio. E o atual estágio...

Doas Rodas
Industrial

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

Fone: (047)372-1846
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por Egon Jagnow
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p
ara quem pesquisa a história de um lugar,
encontrar um documento, por mais

insignificante que seja à primeira vista,

Ao lado,
documento que
revela que se

realizou uma

campanhapara
angariarfundos
para a construção
desta ponte .

. Abaixo, ponte de
madeira sobre o

Rio Itapocu
(1909).
Localizava-se
onde hoje se

localiza a Ponte
Abdon Batista

sempre é gratificante. Foi o que me aconteceu esta

semana.

Sabenws que aHistóriade JaraguádoSul é umahistória .enchentea levou. O que, porém, não sabíamos, équepara
que se entrelaça com a história de pontes sobre os rios esta construção foi realizada (ou pelo menos tentou-se

Jaraguá e ltapocu. Sabenws também queaprimeiraponte realizar) uma campanha entre os seis mil nwradores do

construída sobre o Rio ltapocu era dimadeira e data de lugarpara angariarfundos pará a construção. É o que

1909. Sua duração foi curta, apenas dois anos. Uma nos revela o documento que encontramos esta semana.

I'

Estamos necessitando de fotografias da Rua Padre Pedro Francken, imediaçôes da antiga rodoviária,
das dé�adas de 1920 e 1930. Quem puder colaborar, favor ligar para Egon (fone: 372-1300).

•
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA .

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

Guaramirim· SC
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DEMONSTRAÇÃO DE FÉ

A Procissão de Corpus Christi
Jaraguá do Sul viveu no último dia 11 de junho

momentos de grande sentimento religioso, quando
a Procissão de Corpus Christi foi, acompanhada
por uma multidão de fiéis, préstito que saiu da

Igreja Matriz de São Sebastião e percorreu o

Calçadão da Marechal, CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, Praça Ângelo Piazera, Reinoldo Rau,
Domingos Rodrigues da Nova Júnior e Marechal
Deodoro da Fonseca, retornando à Igreja Matriz.

Todo o trajeto foi ornamentado com um tapete
ricamente trabalhado por centenas de fiéis que,
desde as primeiras horas da manhã, compareciam
ao longo do trajeto, convertendo as vias públicas
com tapetes lembrando temas religiosos que deu

um toque especial ao momento religioso que se

vivia naqueles instantes. Na foto n" 1 momentos

antes do início da procissão. A foto n" 2 mostra a

Rua 6 (Procópio Gomes de Oliveira) com seus

ricos tapetes que guardavam a passagem do

préstito. Na foto n° 3 o retorno à Igreja Matriz de

São Sebastião, na Rua 2 (Mal. Deodoro da

Fonseca).

CULTURA

.As leituras
�::'. ·.,-:::(::::::jd�\: ::,�,J)\::{� . :ü:d%�

A galinha d 'Angola,
-,

Na sua vivenda de Jacarepaguá, possuía o senador LauroMüller grande quantidade de galináceos,
e entre estes, numerosas galinhas d'Angola, de crista vermelha e plumagem cinzenta. Nédias,
fortes, livres, satisfeitas, corriam por todo o quintal. Entretanto, de manhã à noite, a cantiga era a

mesma: "estou fraco! estou fraco! estou fraco!"
É curioso! - observa o dono da casa, um dia, a um amigo.
E com bom humor:

'

- Não posso ver e ouvir estas aves que não fique, logo, pensando no Brasil! ...

Afonso Celso - Discurso na Academia Brasileira de Letras, recebendo Lauro Müller.

Sexta-feira, 19 de junho de 1998'

OIultura J\lemii
00 �ul

OIentro oe

oe JJaraguá
BOLETIM INFORMATIVO

RIFA - Há ainda alguns bilhetes disponíveis! Você já adquiriu o seu?

Não? Ainda há teinpo. Adquirindo seu bilhete, você não está jogando
sua sorte pela janela! Além do mais, você estará prestigiando nosso/

seu centro e, conseqüentemente, contribuindo para que possamos
desenvolver satisfatoriamente nosso programa cuItural e social. Venha,
participe e adquira seu bilhete e ... boa sorte!

AULAS DE ALEMÃO - Todos nós queremos preservar aquilo que os nossos

antepassados nos legaram: tradição, folclore, idioma, etc .. Em uma palavra:
cultura! O idioma alemão, sem dúvida, é algo que não podemos deixar esmorecer.
Pois é através do mesmo que facilitamos nossa comunicação e buscamos respostas
e idéias para a preservação e aprimoramento da cultura germânica.

Neste sentido, aulas de alemão poderão dar sua parcela de contribuição. Além
de preservar este legado tão importante, a prática atualizada, escrita e verbal,

poderá ser igualmente uma grande porta para a vida profissional.
As aulas direcionam-se para iniciantes no idioma e para os que já praticam o

mesmo, mas pretendem aprimorá-lo. Mas não pára por aí! Também a formação
de grupos, visando a manter apenas conversações em alemão, é factível.

Aulas e encontros de conversação são ministradas por Germano Korndörfer.

Por intermédio de um contato pessoal, informações/esclarecimentos mais

abrangentes prazerosamente poder-lhe-ão ser fornecidos. Permanecemos no

aguardo e desde já externamos nossos agradecimentos.

DEUTSCHER HUMOR - a) Hüberli ist Staubsaugervertreter. In einem

einsam gelegenen, kleinen Haus erklärt er der Hausfrau die Funktion

des Gerätes und schüttet einen Haufen Schmutz auf den Teppich:
Staub, Zigarettenasche, Kuchenkrümel und Sand.

"Gnädige Frau", sagt er, "ich fresse diesen Dreck, wenn mein

Staubsauger das nicht alles wieder wegsaugt!" Die Frau macht kehrt

und verläßt das Zimmer. "Wohin gehen Sie denn?" ruft Hüberli ihr

hinterher. "Messer, Gabel und Löffel holen! Wir haben hier nämlich

keinen Strom!"

b) Als Petermann bei Petrus ankommt, trifft er einen alten

Bekannten. "Petermann" , ruft er erfreut. "Wie kommst du denn mit

deinen fünfzig Jahren hierher?"

'''Ganz einfach. Wir hatten uns einen Wagen gekauft, da sagte meine

Frau zu mir: 'Wenn du mich ans Steuer Läßt, bist du ein EngeI!' Und
so wurde ich einer!"

Informações, como sempre, na sede social (Rua Coronel Procópio Gomes

de Oliveira, 638 - (ao lado da Pizzaria Caneri) ou pelos telefones 372-9035

(Bethe), 372-1300 (Egon) e 372-3992(Merli/Germano)
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rofessor Hermôgenesrgrande

;'instrutor de yoga, esteve IJ,.o mês
ide maio visitando Jaraguâ do

;.$ul e expressa nesta foto o cari- .

ho pela discípula(�.�e?fes�prtt de
oga nesta cidade, J�l{qte}., >

'

iMarcauo

o poder milagroso dos Salmos
A força mágica dessas maravilhosas orações que oferecem conforto, paz e até curam

Os Salmos são uma espécie de

poemas ou hinos que, na

antigüidade, eram cantados ao som

de instrumentos de corda, por
povos do antigo Oriente. Ao todo,
estão agrupados em 150 unidades,
compondo o Livro dos Salmos,
considerados também como hinos
de louvor a Deus. São verdadeiros

modelos de oração em que se

implora o auxílio Divino ou mesmo

se agradece às graças recebidas
através deles.

Segundo alguns estudiosos, os
Salmos têm o poder de cura, porém
não por meios físicos, mas sim

espirituais. Podemos dizer que é um

método eficiente de "medicina

espiritual", onde a solução para os

problemas está relacionada

diretamente à fé que cada um

possui, e uma das maneiras mais

simples de se chegar mais perto de

Deus é através dos Salmos. E para
que isso seja sentido é necessário,
antes de tudo, acreditar. Como diz
Gilberto Gil Ha fé não costuma

falhar", desde que se confie nessa

força poderosa e em você mesmo,

principalmente.
Histórias de vários autores

Esta coleção de poemas sagrados
foi escrita por vários autores, mas a

RÉVEILLON 2000
Um grupo de jovens jaraguaenses está se reunindo para organizar um réveillon marca

do para algumas semanas antes da data oficial. Vale como exemplo, visto que estão
preocupados também em dar uma conotação holistica ao evento não se abstendo ape

nas ao lado material.
Parabéns ao grupo!!Namastê

Aulas de
YOGA

com relaxamento e

meditação

ta AULA
DEMONSTRATIVA

2a-feira -

3a-feira-

4a-feira -

5a-feira -

maioria deles foi composta por Davi.
Por isso, muitas religiões os

conhecem apenas como Salmos de

Davi, pois os outros autores são

praticamente desconhecidos.

Davi, além de salmista, foi também

profeta e rei de Israel, entre 1012 à

972 a.c. aproximadamente. Era filho
de Jessé, da tribo de Judá. Ainda
muito jovem, Davi foi escolhido por
Samuel para ser o futuro rei de sua

civilização. Também foi consagrado
por sua bravura depois que se saiu
vitorioso na batalha com o gigante
Golias, a quem matou heroicamente.

O importante é usar a força
dafé

Todos nós estamos cansados
de ouvir aquela velha frase: "Querer
é poder". Mas não basta só querer.
Devemos acreditar que temos força
para conseguir e que, perante
Deus, nada é impossível. E somente

através da fé podemos ter um

contato mais simultâneo com Ele,
para que nossos desejos sejam
sempre realizados.

lice14 ba VibaYF
1

Como fazer isso?

Simples, através da prece, de uma

pequena oração ou mesmo dos

Salmos.
Num mundo tão racional que

estamos acostumados a viver,
sempre buscando uma resposta.
lógica para tudo, às vezes deixamos
de acreditar que através de coisas
muito simples, como a "leitura dos

Salmos, podemos conseguir uma

vida mais digna e feliz. Sempre
desconfiamos de tudo e

continuamos cometendo o mesmo

erro de São Tomé: é preciso ver para
crer.

Então, .porque não podemos dar

um pouco mais de credibilidade e

inverter a idéia crer para ver? É esta

a fórmula.

Tudo o que você precisar, peça
com muita fé a Deus. Ele possui um
depósito imenso de saúde, amor,
felicidade, fortuna e dons espirituais.
Por isso, você só precisa canalizar

suas energias com as dEle para
conseguir o que deseja.

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:
Livros que merecem ser lidos:

Título: Através do espelho - Autor: Josteln Gaarder
"Nós enxergamos tudo nu'T' 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 Zogo
"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 ea 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!. .. "

19h30 às 21 horas
16h30 às 18 horas
18h30 às 20 horas
19 horas às 20h30
8h30 às 9h30
19h30 às 21 horas

ComunicGlcsao e MGl1"kei:ing
Rua Walter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

GRAF/PEL
L1VRARIAE PAPELARIA

Rua Ouínílno: 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

V) Kastrup&
""- Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

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

Venha descobrir as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 dejunho de 1998
• ". • • • • • • • • • • • • ! • • • • • o· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COPA NA PRAÇA'
(€F' Um grande número de

torcedores foi assistir, na última

terça-feira (16), na Praça Ângelo
Piazera, ao jogoBrasil x Marrocos.
Através de um telão, a galera pôde
conferir a boa atuação da nossa

Seleção e participar de entrevistas
descontraídas que foram
transmitidas ao vivo para o Canal
31 da Net Jaragu á, uma das
idealizadoras da inédita iniciativa,
ao lado da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer e da Arte

Click Filmagens e Fotografias. Na
partida contra a Noruega, no

próximo dia 23, a dose será

repetida. Fica a expectati va de mais
uma vitória brasileira. Até lá!

BRASIL X PORTUGAL
(€F' O'Ginásio de Esportes Arthur
Müller certamente estará lotado
nesta sexta-feira (19). devido ao

belo espetáculo de basquetebol que
será dado pelas seleções adultas do

Brasil e Portugal. O jogo, que tem

horário previsto para iniciar ás

20h30,faz parte da preparação das
duas equipes para o Mundial, na

.
Grécia. Que a atual fase da Seleção
Brasileira de Futebol contagie os

nossos grandalhões do "bola ao

cesto". Torcida é o que não vai

faltar. Ingressos, a R$ 10,00, no

Quick Dog Lanches, Colégio São

Luís. Secel e Mercearia Araucária

(Jaraguá Esquerdo).

GAROTA SÃO Luís
(€F' Acontece esta noite (19), a

partir das 23 horas, no elegante
salão social do Clube Atlético

Baependi. a escolha da Garota São
Luís 98. Após o concurso, a festa
será total com a apresentação da

joinvilense Pop Band Show, das

loirinhas Dênia e Kê nia. Os

ingressos estão à venda. a R$ 7,00,
na Data Control, Benetton. Cow

boys Bar, Colégio São Luís e no

Baependi. A promoção tem a

assinatura dos alunos dos terceiros

anos do São Luís.
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NOTRE DAME
(€F' Com um currículo que aponta
a realização de 80 shows só no ano

passado, perto de um milhão de

cópias vendidas e lançamento de

três álbuns em quatro anos de

estrada, a Banda Raimundos,
nascida em Brasília e formada por
um quarteto da pesada - Rodolfo,
Digão, Canisso e Fred -, invade a

Boate Notre Dame logo mais à
noite. para apresentar o seu

repertório que engloba rock básico,
hardcore, baião, forró e punk, No
sábado (20), a Notre Dame abre

suas portas para a escolha da

Garota Heleodoro Borges.

FESTA DO PANCHO
(ir Opção das boas__para este sábado
(20) é conferir a Festa do Pancho,
no recém-inaugurado galpão do

Hangar 21, ao lado da Recreati va

Breithaupt. Show com a excelente

Banda Estatura Mediana,
mixagens 00 Dl Macarrão e

mexicanos muito loucos

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

e

QUICK'
DOG

o som pesado dos Raimundos promete
estremecer as estruturas da Boate Notre Dame,
nesta sexta-feira (19)

A querida Morgana F. Brandenburg esta

apagando velinhas nesta segunda-feira (22
A família e os amigos lhe desejam muita
felicidades

DISQUE·LANCHE
371-5309 Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o novo Astra, que foi

apresentado pela primeira vez

no Salão de Frankfurt, e deve

chegar ao Brasil em outubro,
ganhou, agora, os demais

integrantes da família: a versão
sedã e a perua.
O primeiro a chegar ao Brasil

será a versão ha tch 3 portas. Só
emmeados de junho do próximo
ano é que devem chegar as

demais versões e talvez também
omonovolume Zafira, q1..le é uma
van fabricada sobre a mesma

plataforma e as mesmas

características da linha Astra.
O novo Astra tem desenho que

pode não ser tão encantador,mas
ébemmais robusto e ousado que
o modelo anterior, com linhas
marcantes e fortes. A traseira

chega a lembrar o Vectra na

versão sedã e ha tch, mas com

estilopróprio na versão perua.O
que mais marca são as largas
colunas traseiras e os arcos

salientes dos pára-lamas.
A carroceria utiliza aço mais

espesso, aumentando a rigidez
torcional em 100%, e com

CLASSIFICADOS

Ameaça ao reinado
do Fiorino furgão,

napágina 4

Confira as

melhores ofertas,
nas páginas centrais

CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1998
.......................

Novo Astra mostra boas qualidades

Lotus Engineering, que o

deixou até melhor que o

Peugeot 306 (modelo que é

garantia de corrosão de 12
anos. O chassi também é
97mm maior que o modelo
antecessor.
Omotor será um Ecotec 16 V

1.8 e 2,0 litros, que o faz.chegar
a velocidade máxima de 201,1
km/h. acelerando de O a 100
km/h em 9s5. A ótima relação
entre estabilidade! conforto é
garantida por um moderno
sistema de suspensão
desenvolvido pela equipe da

usado como referência nesse

aspecto).
O interior é moderno e

aconchegante, mas não chega a

ser tão criativo ou inovador. Em

contrapartida oferece ótimo

espaço para motorista e

passageiros, com painel
completo e todos os comandos
bemà mão.
Seus concorrentes diretos serão

o Escort, o novo Golf e ainda o

Palo Classic. E enquanto a Ford
não lança por aqui o substituto
do Escort, o Ford Focus, o novo
Astra estará com certeza no topo
desse segmento.

Nova linha
Astro, que em

breve estará
no Brasil.
Abaixo o

monovolume
Zafira, von

derivada do
Astro, que
pode vi r a ser

fabricada no

Brasil

NOVIDADES
-�------_._---

Uma substituta para a F-IODO

Chega em outubro a nova F-250, picape que deve substituir a F- .

1000. Ela tem um estilo muito mais agressivo e robusto que a F

lODO, bem ao estilo das picapes americanas e por isso chama
mais a atenção. A motorização deve ser uma versão 3.9 diesel
turbinada e outra 4.2 V6 a gasolina. Nos Estados Unidos, onde
já é fabricada desde março, ela tem versão com cabine simples,
dupla e estendida. A F-250 tem capacidade de carga para 1,8
mil quilos e, ao contrário da F-lODO, que é produzida na

Argentina, elá será fabricada aqui mesmo. Mesmo com a

chegada da F-250, a F-lODO não será descontinuada de
imediato.

A nova prcope da Ford, mors agressiva e atual

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

PNEUS * RODAS * AMORTECEDORES * ESCAPAMENTOS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FI AT

Vende-se Fiat Uno EP,
ano 96, cor cinza, com
opcionais. Tratar: 371-

0265 com Sidnei.

Vende-se Fiat Tempra,
ano 93, completo, por
R$ 11.500,00 e Corsa

ano 95, motor 1.0, por
R$ 8.000,00. Tratar:

6753.

Vende-se Pick Up Fiat,
gasolina, ano 86.

Contato 975-0243.

I

FORD

Vende-se Corcel II,
ano 83, por
R$ 2.800,00,

tratar no loteamento
Ouro Verde ou no fone

975-0284.

RODA IIIIM
""••••"".",.-- Auto Mecânica

Fone(047)372-1029

Rua Olivio Domingos Brugnago, 643 - Vila Nova.

IIOVO$ •
f!I1$."O$

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

[fd@[fdbV@
371-9822 - 973-5158

C A R R o 5
Santana Quantum
Uno Mille EP 4 portas
Quantum GLi completa
Goi CL
Tipo completo
Logus
Suprema GLS completa
Peugeot 306 XSi completo
Tempra 16v completo
Uno ELX 4p.
Escort e trio elétrico
Omega CD 3.0 completo
Omega GLS completo
Goi CL
Versailles
Versales 4 portas
Goi CI:..
Pampa 1.8

. Opala Diplomata completo
Goi CL
Escort
Verona LX
Gol
Elba CS cl trio elétrico
Parati
8elina

Opala 6 cilindros

Opala diplomata completo
Escort

Chevy
Chevette
Monza completo
Fusca
Escort
M O TOS
Titan Ok - o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Saara omelhorpreço
Titan

.

Titan
C8 450 Tr

azul 97
azul 96
bordô 95
·branco 95
bordô 95
bordô 94
cinza 94
branco 94
cinza 94
azul 94
cinza 93
bordô

.

93
bordô 93
bege 93
azul 92
prata 92
branco 92
preta 92
bordô 92
azul 91
azul 91
azul 91
champagne 91
verde 89
azul 89
prata 89
azul 88
azul 88

prata 87
cinza 86
vermelho 86
dourado 86

branco 85
azul 84

verde 96
vermelha 96
cinza 97
azul 95
azul 87

Rua -.J�inV'ille, n'º 3573
F�ne (047) 37 .... -9822

-.JA.RA.GUA DO SUL - SC

Vende-se Pompa GL,
ano 94, rnotor 1.8,
gsolina, com direção
hidráulica e vidro

elétrico, ótimo preço.
Tratar 372-0535;

Vende-se Kombi,
ano 94, gasolina,

tratar na Rua Francisco

Hruska, 1164 - Ana

Paula I,
por R$ 8.000,00.

VOLKSWAGEN
Vende-se Passat,

ano 82, com alarme
e rádio,

por R$ 2.500,00,
aceita moto CG
no negócio.

Contato pelo telefone
371-9710.

Vende-se Fusca, ano
80 por R$ 2.700,00.
Tratar 376-4232.

Vende-se Fusca, ano
79, por R$ 2.000,00.
Tratar 973-3931.

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

Rua: Joinville, 2.222 à lOOmts. do lider Club

Fone: (041) 975-2980

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vende-se Passat, ano
80, em bom estado por
R$ 2.500,00. Tratar

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1.250.

CHEVROLET

Vende-se Chevette SL,
ano 88, conroto com

372-1307 com Jaison.

Vende-se Omego GLS,
93/93, completo,
qosolino, R$

16.500,00. Tratar:
372-2870.

Vende-se Corsa 1 .0,
ano 96, preto,
com aros de

liga leve, {carro de

mulher}.
Valor: 6.000,00 e

assumir 23x de R$
406,00. Tratar com
Nina 371-2353.

Quer negociar o
seu carro?

o Jornal CORREIODOPOVO tem amelhor opção.
ANUNCIE NO CADERNO DE VEÍCULOS

371-1919
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1998

IMOBILIÁRIA
CRECllS8J J

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), ng 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria - centro, numa lateral da Procópio Gomes
102 - Casa c/270m2 em alvenaria, terreno grande, no alto - 1 suíte + 3 quartos
103 - Casa c/200m2, 1 suíte + 3 quartos + dep. emprego completa + 1 banheiro
bwc social, churrasqueira com bwc, na Rua José Emmendoerter.
104 - Casa com 580m2, num terreno de 2.698m' - Ilha da Figueíra
105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde
106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - R$ 45.000,00 - Entrada Rio
da Luz
109 - Casa em alvenaria próximo Colégio Giardini Lenzi - R$ 80.000,00.
110 - Casa em alvenaria c/220m2 - na Rua Campo Alegre - R$ 60.000,00
111 - Casa em alvenaria c/ 410m2 - próx. Clube Atlético Baependi
112 - Casa de madeira num terreno de 450m2 Estrada Nova - R$ 13.000,00
113 - Casa de alvenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - Centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo até como ponto
comercial

.

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

Schroeder.
116 - Casa em construção na Estrada Itapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada +

14x de R$ 130,00
11!f - Sobrado em construção na Rua Ana Karsten na Barra

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 195m2 - tipo duplex - semi-mobiliado.
203 - Apto. Ed. Schiochet, semi-mobiliado, R$ 75.000,00
204 - Apto. Edifício Isabella, com 2 elevadores, piscina, salão de festas, de ginástica,
duas vagas de garagem, móveis sob medida na cozinha - R$ 70.000,00
205 - Apto. Ed. Vila Nova - R$ 16.000,00. entrada + finacíamento
206 - Apto. Condomínio Amizade, 3 quartos, entrada de R$13.000,00 + financiamento
207- Apto. Condomínio Amizade - 3 dorm. Entrada R$18.000,00 + financiamento
208 - Apto. Cond. Amizade - 2 quartos - R$ 12.000,00 + financiamento
209 _. Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro
210 - Residencial Jade - LANÇAMENTO!!! - na Rua Jorge Lacerda - Centro

Apto. 1 suíte + 2 quartos = 60X R$ 829,50
Apto. 2 quartos = 60X R$ 621,18

211 - Sala Comercial no Centro Empresarial Market Place - Rua Reinaldo Rau
212 - Apartamento com 4 dormitórios "Ed. Santa Terezinha"
213 - Cobertura no Edifício "Argos" na Rua Jorge Lacerda - Centro
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chíodini" com 83m2, acabamento
em massa corrida toda mobiliada excelente para escritório ou consultório - R$
65.000;00
215 - Apto. na Nova Piçarras, mobiliado, frente para o mar - R$ 70.000,00

TERRENOS
301 - Terreno no Loteamento Papp com 518,95m2, de esquina
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m2

.

305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m2 - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro cf 75 margas, c/ água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Loteamento Recanto Verde - Próximo da M'alwee - R$ 8.000,00
308 - Área com 1.963m2 na Rua Preso Epitácio Pessoa - Centro cf um sobrado antigo
309 - Terreno no Lot. "Camposampiero' - R$13.000,00 entr.+15x de R$350,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$ 10.boo,00
311 - Lotes c/538m2, 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, ótimo local para uma recreativa
314- Terreno c/688m2. BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guararnirím •

315 - Óhácara no início do Rio Molha com casas, pastagens, quadra de esporte, etc.
317 - Fazenda no Rio Molha cf1.300.000m2 - c/casa, lagoa, gado, minhocário, etc.
318 - Lote no Loteamento Divinópolis - R$ 11.000,00 - negociável
320- Terreno com 10.000m2 na RuaWolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$25.000,00

�eodo���tn�o
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Crecl-8054

322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm -

R$30.000,00
325 - Lote no Condomínio Azaléias com 721 ,57m2 R$ 16.000,00 ent. + 11 x R$

480,00
326 - Cháéara no Três Rios do Norte com 61 margas, 9 lagoas, 2 casas de
madeira
327 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado de alvenaria

328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

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

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - Galpão com 220m2 - Rua Felipe Schmidt - Centro.
402 - Salas comerciais Rua Getúlio Vargas - Centro
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol
404 - Ouitinetes, toda murada, Rua Preleito José Bauer - Próximo a

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

Weg I
410 - Sala comercial com 45m2 Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- R$ 170,00
411 - Apartamento com 2 darm., com garagem - Ed. Caetano Chiodini.
Entrada Hospital São José - R$ 335,00
412 - Sala cornI. com 45m2 - Centro Médico e Odontológico
413 - Apartamento no Ed. Carvalho com suíte. 2 dorrn., lavabo,
dependência de empregada, com garagem, - Centro.
414 - Apartamento Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 dorm., com garagem.
prédio com písclna, sala de ginástica, 2 elevadores - Rua Procópio Gomes
415 - Galpão industrial com 530m2 - Rua Bernardo Dornbusch
416 - Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa - R$ 400,00
417 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios - Arweg - R$ 280,00
418 - Casa de madeira c/ 4 quartos -. Vila Lenzi
419 - Apto. com 3 darm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$
400,00

.

420 - Apto. com 2 dorrn. em cima Calçados Beber
421 - Apto. com 3 darm. na Rua Joinville - R$ 350,00
422 - Apto. com 2 darm. no Ed. Jaraguá
423 - Ouitinete Rua Francisco Medeiros - R$ 180,00

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

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTDA.

* 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
- de 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 390m2 13x30 - Loteamento César Picolli -

próx imo 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° 301 - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00
* Casa alvenaria com 120m2 - 3 quartos, cozinha, sala, 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 1 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 .

Ref. 1328 - Casa ai v. cl 130m2 - 3 dórrn. - Czerniewiez - R$ 60.000,00
Ref. 1329 - Casa ai v. cl 162m2 - 2 dorrn. + I suíte - Czerniewiez - R$ 70.000,00
Ref. 1330 - Casa nova de ai v. cl 151 m2 - 3 suítes + I dorrn. - R$ 69.000,00 (quitada cl churrasqueira +

2 bwe)
Ref. 1332 - Casa mad. cl 69m2 - Vila Lenzi - R$ 18.000,00
Ref. 1333 - Sobrado cl 260m2 - I suíte + 2 dorrn. - Vila Lenzi - rua asfaltada, lavabo, salas, cl ambientes
Ref: 1334 - Casa de alvo cl 161m2 - I suíte + 2 dorm.'- Vila Nova - terreno cl 520,67m2 - R$ 75.000,00
Ref. 1335 - Casa alvo cl 90m2 - terreno cl 342,58m2 - Czerniewiez - R$ 33.000,00
Ref. 1336 - Casa alvo cl 120m2 - 3 dorrn. - Jguá Esquerdo R$ 30.000,00 + finane. CEF
Ref. 1337 - Casa ai V. cl 98m2 - terreno cl 735m2 + 3 dorrn, - próx. Açougue Tei lacker - R$ 28.000,00
Ref. 1340 - Casa alvo cl l35,32m2 - Ilha da Figueira - 2 dorrn. + 2 suítes - R$ 43.000,00
Ref. 1341 - Casa ai V. cl 198m2 - Jardim São Luís I suíte

_
2 dorrn. - R$ 90.000,00

Ref. 1342 - Casa alvo cl 80m2 - 3 dorm. - Estrada Nova - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref. 1343 - Casa mad. (Chalé) - cl 80m2 + 60m2 edícula - Vila Nova - R$ 75.000,00
Ref. 1344 - Sobrado cl 325m2 - piscina, churrasqueira - Próximo ao Angeloni - 3 suítes - centro - cl
mobilia - R$ 230.000,00
Ref. 1345 - Casa mista cl 119m2 - 3 dorrn. - em frente DO Weg - R$ 27.000,00
Ref. 1346 - Casa alvo cl 144m2 - Nova Brasília - 5 dorm. - R$ 90.000,00
Ref. 1347 - Casa alvo cl 120m2 - 3 dorrn. - frente a Lonimar - Rio Molha - R$ 45.000,00
Ref. 1348 - Casa alvo cl 115m2 - 3 dorrn. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref-f349 - Casa alvo cl 360m2 - Vila Rau - R$ 150.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo cl 175m2 - Bairro São Luís - I suíte + 2 dorrn. - R$ 68.000,00
Ref. 1351 - Sobrado cl 4 dorrn. - Czerniewicz - R$ 78.000,00
Ref. 1352 - Casa alvo em construção cl IIO,66m2 - terreno cl 522,65m2 - João Pessoa - I suíte + 2 dorm
- R$ 15.000,00
Ref. 1353 - Sobrado próx. ao Acaraí - cl 260m2 - I suíte + 2 dorrn. R$ 130.000,00
Ref. 1354 - Casa cl 2 suítes + 3 dorrn. - cl piscina, hidra ... , 'Barra do Rio Cerro - R$ 165.000,00
Ref. 1355 - Casa cl 150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dorm. + 1 suíte - Barrado Rio Cerro - R$ 95.000,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

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

Ligue para um representante
lhe fazer uma visita!

ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

(047) 371-1919

Ilrolla
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.
1.500,00. Central
Cód. 603 - Casa alv., 3 qtos., piso cerâmico, 2 bwc - R$ 290,00 (próximo Hospital Jaraguá)
Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Bara do Rio Cerro - R$ 250,00
Cód. 631 - Apto. com 1 quarto, garagem, fundos Weg" - 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 F�ca - 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 Hau- R$ 220,00
Cód. 673 - Sela 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
cöd, 104· Rua: Jerge Lacerda, cem 3 quartos, dep. empregada, 2 bwc, garagem, terreno. cem 450m2 - R$ 118.000,00 -

Aceita apto. menor valer.
Cód. 152· Casa alv. cem 70m2, cem 3 quartos, terreno. cem 1.640m2 após noviciado - Barra. - R$ 30.000,00
COO.158 - Casa alv. cem 161rT)2 - NOVA - suíte, 2 quartos, garagem, 2 carros, R. José Papp - Res. Joaquim Grolla- Barra do Rio. Cerro - R$

87.500,00.
Coo. 300· Casa de alvenaria cem 4 quartos, 2 bwc, garagem, após Peste Marcella. - Rua JoãoWiest. - R$ 27.000,00 e assumirfinaciamente.

Cód. 367 - Terreno. cem 656,60m2 - Rua José Krause· Vila Neva - R$,40.000,00.
Cód. 356 - Terreno. cem 1.326m2 na Rua Jerge Lacerda - Centre.

Cód. 1001 - Apto. cem suíte, 2 quartos - Ed. Schiechet (ao. lade Super Angeleni) • R$ 30.000,00 + financiamento.

Cód. 1007 - Apto. central cem 3 quartos, garagem - R$ 53.000,00
Cód. 280 - Apto. cem 2 quartos, garagem· Ed. Caetano. Chiedini - R$ 45.000,00
Cód. 501· Vila Neva - casa mista cem 140m2 cem 3 quartos, terrenocem 349,67m2 - Rua José Marangeni -H$ 43.000,00
Cód. 553 - Casa alv. medindo. aprox. 230,00m2 cl suíte, 3 qtos., garagem pl 2 carros, Rua Guanabara - R$ 85.000,00

••••••••••••••••••••••
I

CRECI Nº 1589 J .

I

: � ·Barra Sul:
I �

I
' · I

: ::u moveis:
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I
ITERRENOS I
11

- Terreno. 3.480m2, loteamento San Jeseppe, Vila Neva - R$ 45.000,00 I2 - Terreno. cem 343,00m2 (12x28,7), defrente a Ciluma, na Barra -6 xde R$3.000,00
13 - Terrened 40.000,00m2Tifa Klein, distante 3km daMalwee Malhas- R$100.000,00 I
14. Terrened401,45m2- Rua Waldemar Deubrawa, Agua Verde - R$17 000,00 I

5 - Terreno. d 455,60m2, Rua vetor Satler, na Barra - R$ 20.000,00
I16. Terrenes no Let Ouro Verde, após a Malwee Malhas- 20% entrada e salde em 30x - Total R$

110.000,00 I
17

- Terreno. d 620,76m2 - Rua 924 do Leteamente Camposampiere - R$ 25.000,00 I
8·Terrenod450,00m2, Rua Horácio Rubini, próximo. Malwee,Aceita carro até R$ 6.000,00, Tetal

IIR$11.000,00
IS�OS . I
11

- Sítio. d BO.000,00m2, edificado. com casa de madeira d 150,00m2, em bom estado, galpão. de Ialvenaria d 120,00m2 d instalações pl gado. leiteiro, porcos, antena parabólica, telefone celular

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

11 - Casa de alvenaria d 192,00m2, 3 BWC, terreno. cem 777,00m2, na Barra. R$ 70.000,00 I
12 - Casa de alvenaria d 70,OOm2 e mais 70,00m2 referente garagem, churrasqueira, lavanderia, I
12 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros, Rua 25 de Julho., 884, Vila Neva I

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

II LOCAÇÃO
11 - Sala cemercial d 5O,00m2 - Rua Angele Rubini, 1256 - ao. lade da Igreja da Barra - R$ 270,00 I
12. Sala comercial d 72:00m2 - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00, I3 - Sala comercial d 36,00m2· Rua Angele Rubini, 972 - R$ 270,00

14 - Sala comercial d 3O,00m2 - Rua Angelo Rubini, 309 - R$ 150,00 I
15 - Sala comercial d 100,00m2 - Rua Angelo. Rubini, 1053, próximo. a lanchenete Pingüim - R$I
150000 I6 - Galpão. em alvenaria cl 450,00m2 + 75;00m2 de escritório., na Barra - R$

11.200,00 I
17

- Galpão. em alvenaria d 110,00m2, Leteamente Ouro. Verde - R$ 300,00 I
8 - Apartamento. d 2 quartos, garagem - Rua Angele Rubini, próximo. aoposto Km 7, na Barra-IIR$270,00

19 - Apartamento. d 2 quartes, garagem - Rua Çamile Andretta, na Barra - R$ 255,00 I
110

- Apartamented2 quartos, garagem - Rua Angele Rubini, 1197 - R$ 250,00 I11 - Apartamented3 quartes, garagem e demais dependências, Rio.Cerre, perto. NaneteMalhas
I1- R$ 250,00 •

112 - Apartamented2 quartes,garagem edemaisdependências - Rio.Cerro, perto. Nanete Malhas I
-R$150,00 •113 - Apartamented2 quartes edemaisdependências, Rua PasterAlbertSchneider, 759 (tundos)

1- R$ 150,00 •
114

- Apartamento. d 2 quartos, garagem, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 230,00 •
15 -Apartamented3quartes, 2 BWC, garagemp/2 carros, RuaJoãe Picolli, 165, Centro -

R$II�oo .

116 - Casa de alvenariad 4 quartos, 2 BWC, RieCerro 11- R$ 200,00 I
117

- Casa de alvenaria d 3 quartos e demais dependências, teda murada, Ilha da Figueira - R$,
200,00

I119 - Casa de alvenaria d 2 quartes, garagem, toda murada, Rua Clara Hanemann, na Barra - R$

I�OO
.

•
20 - Casa de alvenaria d 2 quartos, garagem - Rua Abramo. Pradi - R$ 200,00 I121 -Casadealvenaria d3quartes, garagem edemaisdependências,Rua PastorAlbertSChneider.1- R$ 225,00 .

122
- Casa de madeira d.2 quartos e demeis dependências, Rio. da Luz - R$ 135,00 •

iirtirlj;;J;jiijJjifiiliii"
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Vende-se casa em

Schroeder I de alvenaria,
toda murada por R$
18.000,00 ou troco por
carro, ou

Corticeira.
Schroeder I

Iracema.

casa na

Tratar
- Bar da

Vende-se terreno de 450m2

na Vila Amizade,
Schroeder I, com meia

água por R$ 4.000,00 ou

troco por carro no mesmo

valor. Tratar 371-5447.

Vende-se casa mista no

bairro Três Rios do Norte
- Rua Suzino Garcia, 3a

lateral, por R$ 5.000,00,
aceito carro ou moto até

R$ 2.000,00. Tratar 973-
5075.

Vende-se casa mista

120m2, terreno 15x35, por
R$ 38.000,00 na Rua

Joinville, 3.499 à 500

metros da Weg II cl Sibila.

Vende-se casa cl 4

quartos, mista, próximo
Igreja São Judas por R$
29.500,00 faço em

prestações. Rua dos

Escoreiros, 114 fundos do
Posto Marcola.

Vende-se ou troca-se casa

em alvenaria de 55m2 por
carro. Tratar Rua Águas

Claras, 394 cl Olívio.

Vende-se 1

DI�8-SQS
Marcos ou Beatriz

ar Aluga-se apartamento em

Balneário Camboriú cl 2

dormitórios, para 5

pessoas, próximo ao mar.

Diária R$ 40,00. Fone

367-6930.

condicionado de 7.000
BTU's por R$ 200,00 e 1
ar condicionado de 11.000
BTU's por R$ 300,00.
Tratar 372-0309

Vende-se casa em Três
Rios do Norte - mista por
R$ 12.000,00. Tratar 371-
2553.

Vende-se terreno 15x26 na

Figueira ou troco por
carro. Tratar 372-2340.

Vende-se terreno em

frente a Carinhoso de 6,50
x 58 por R$ 3.000,00 + 16
vezes R$ 500,00. Tratar
372-1865.

Vende-se casa de madeira,
com terreno de 15x35 por
R$ 20.000,00. Tratar 371-
9431.

Vende-se terreno de 15x28

cl 2 casas de alvenaria e

madeira por R$ 12.000,00.
Rua José Mesch - Três

Rios da Norte cl Oldir.
Aceita carro até R$
6.000,00.

Vende-se terreno na praia
de Itajuba 300m2 por R$
1.800,00. TRatar Rua

Carlos Schultz, 152 cl

Vende-se restaurante

Avenida Atlantica

Balneário Camboriú
Tratar 367-6930.

Vende-se supermercado cl
açougue. Benefícios:
faturamento garantido,
ótimos clientes, excelente

ponto, todos

equipamentos para
informatizar a loj a.
Informações (047) 372-
3647.

Vende-se borrac har i a e

lavação de automóveis cl

lanchonete cl todos os

equipamentos e

ferramentas, ótimo ponto.
Valor R$ 8.000,00. Tratar
fone: 975-2364.

Vende-se filhotes de

cachorro Poodle branco.
Tratar fone: 372-3344 ou

371-'7853.

Oração à Santa Clara
Pela intercessão de Santa

Clara, ó Senhor todo

poderoso me abençõe e

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

R$ 57.000,00
- Casa alv. cl 120,00m2 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. Schiechet, cl suíte, 2 dorms, sala, Gozinha, bwc, lav, dep.
empregada, garagem, terraço - R$ 90.000,00
- Casa alv. cl 170,OOm2, terreno cl 420,00 + telefone - Rua Frederico Todt, 664
- V. Amizade - R$ 40.000,00
- Terreno com área 500,00m2 localizado no Loteamento Champagnat - R$
25.000,00
- Casa alv. cl 230,00m2 cl suíte + 2 dorms, sala, copa, cozinha, 3 banheiros,
salão de festas com churràsqueira, 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,OOm2 situado próximo Lot. Champagnat, com
Suíte + 3 dorrns, 3 salas, cozinha, copa, 3 banheiros, sauna, churrasqueira,
dep. empregada, garagem 2 carros, terreno com 625,OOm2 - R$ 155.000,00

iiH""';'I"Al" .LE· ,IE'R � �D:"I'.',""""", ' " ...i •• • ...

CRECI 1462-1

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

TEMOS
ÓTIMAS
OPÇÕES

CONSULTE-NOS

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

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

pedidos à Santa Clara, 1

de negócio e 2

impossíveis. Rezar

durante 9 dias, 9 Ave

Marias, rezar com uma

vela acesa deixar queimar
no nono dia, mesmo sem

fé será atendido. Mande

publicar no 9° dia.

Agradece M.A.R.na Santos.

�\
Amém. Fazer 3

Jornal

CORREIO DO POVO
A.SSIN'E

Assinatura semestral: R$ 30,00
Assinatura anual: R$ 50,00

Assinatura 2000 (2 anos): R$ 70,00

371-1919 - 372-3363

DISK
INFORMAÇÓE. I'

EMPRESARIO!
.... I'

VOCE JA SE
FILIOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
900-3000

Então não perca ternpo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
mais. 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 com 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 fantasia,
endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.

Informações adicionais pelo fone 975-4646 - 900-3000 ou no 371-7057

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n21594

Jaraguá do Sul· SC
FpNE (047)

372-0153 - 371':6475
CRECI1762-J

VENDE:
, \

APARTAMENTO: c/ 1 suíte, 2 quartos, sacada, sala, cozinha,
lavanderia, dependência de empregada e garagem· Edifício
Schiochet.

CASA ALVENARIA:
Ref. 072 c/3 quartos, + dep. LATERAL DA WALTER MARQUARDT
R$ 17.000,00
REF. 089 c/2 quartos + dep. VILA NOVA R$ 26.000,00
REF. 091 c/3 quartos + dep. CZERNIEWICZ R$ 60.000,00
REF. 086 c/1 suíte, 2 quartos + dep. VILA NOVA R$ 80.000,00
REF. 069 c/1 suíte, c/ clcset, 2 quartos + dep. NOVA BRASíLIA

TERRENOS:
REF. 114 c/525m2 LATERAL DA WALTER MARQUARDT R$12.000,00
REF. 130 c/328m2 VILA NOVA R$ 16.000,00
REF. 100 c/429m2 CENTRO'R$ 27.000,00
REF. 096 c/392m2 JARAGUÁ ESQUERDO R$ 21.000,00
REF. 095 c/364m2 VILA LALAU R$ 15.000,00

ALUGA:
CASA DE ALVENARIA: c/ 3 quartos, 2 bwc + dep. Rua Domingos
Demarki, nº 372 Vila Nova R$ 380,00
CASA MADEIRA: c/3 quartos, 1 bwc + dep. Rua Adolfo Putjer Vila
Nova R$ 300,00
CASA MADEIRA: c/2 quartos, 1 bwc + dep. Rua Adolfo Putjer Vila
Nova R$ 200,00

TIPO ENDEREÇO
VENDA PE CASAS

BAIRRO AREA

ALV R. 554 Lot. Hanemann

ALY. R. 614 N" UlO7

ALV. R. Bertha Weege, 2485
ALV. R. Carlos May, 327
ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35
ALV. R. Conrado Riegel, 90
ALV.' R. Euzébio Dapoy, 125
ALV. R. José Emmendoerfer, 1309
ALV. R. Paulo Hafemann, 170
MAO. R. Adão Noroschny, 674
MAO. R. Dr. Agnaldo 1. Sza, 169
MIS. R. Alberto Klitzke, 167
SOBRo R. Fritz BarteI, sino

BARRA

ITAPOCUZ.
40,00m2
108,00m2

Procurando
a melhor
.oferta?
Está

procurando
no lugar
certo.

Classificados
do Jornal

CORREIODO
POVO

O mais lido
, da região.

VALORR$

01 14.000,00
04 25.000�0
03 21.200,00
02 32.000,00
02 70.000,00
'02 suíte 95.000,00
05 chur. pisco 100.000,00
04 suíte 190.000,00
03 70.000,00
03 21.200,00
03 18.000,00
03 21.500,00
03 80.000,00

BARRA R. C. 84,OOm2
BAEPENDI n,OOm2
VILA NOVA I 44,OOm2
CENTRO 400,00m2
VILA NOVA 400,00m2
N. BRASÍLIA 300,00m2
I. FIGUEIRA I 45,00m2
VILALENZI

C.PAULA

V.RAU

78.00m2

102,00m2
102,00m2
150,00m2

ENDEREÇO
VENDA DE TERRENOS

VALOR

BAEPENDI

BAIRRO AREA
R. 28 de Agosto
R.620

R. Alb. Klitzke, 1874 I

R. Leopoldo Mancke

R. Otto Meyer
R. Walter Marquardt
R. Conrad Riegel
R. Germano Horst

GUARAMIRIM

ITAPOCUZINHO

VILARAU

CENTRO

VL. LENZI

VL.NOVA

CENTRO

VILALALAU

1.633,50m2
499,86m2
420,OOm2
516,OOm2
333,50m2

800,OOm2
687,OOm2
589,73m2

70.000,00
15.000,00
10.600,00
65.000,00
18.800,00

43.000,00
42.000,00
28.000,00

EDITAL ESPECIAL
DE FALÊNCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA,
faço saber ao resp o n s ável '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. JARFOl4827 - VENCIMENTO 01.01.98 - VALOR R$ 436,24

ESP.DP. JARFOl3417 - VENCIMENTO 25.12.97 - VALOR R$ 977,34

ESP,DP. JARFOl1335 - VENCIMENTO 18.12.97 - VALOR R$ 163,89

ESP.DP. JARF009690 - VENCIMENTO 11.12.97 - VALOR R$ 419,83

ESP.DP. JARFOl1216 - VENCIMENTO 18.12.97 - VALOR R$ 840,55

DEVEDOR: JARAGUÁ FABRIL S/A

DOCTO: CGC/MP. 84.432.426/0001-04

CREDOR: MÜLLER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e

Decreto Lei n° 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93
da CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1998
I1ton Hoffmann

, Tabelião Designado

973-5405

LOCAÇÃO
CASAS

TIPO ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS
MIS R. José Narloch, 1741 ANA PAULA 03
ALV. R. Frederico BarteI, 306 CENTRO 03
ALV. R. Julio Friedmann, 181, 153,135 GMIRIM 03
ALV. R. João Ossowiski, 275 GMIRIM 03
MAO. R. Pref. José Bauer, 315 VL. RAU 03
MAO. R. Carlos Schulz, 159- FDS CZERNIEWICZ 02
MAO. R. José Marangoni, 411 VILA NOVA 03
MIX. R. Roberto Ziemann, s/no CZERNIEWICZ 02
MIX. R. Tarcisio de Oliveira Motta VL. LENZI 04

VALORR$
225,00

. 500,00
300,00
350,00
225,00
180,00
264,00
220,00
30000

ENDEREÇO BAIRRO VALORR$
300,00
·450,00
270,00
300,00
400,00
650,00

·APARTAMENT

R. Bernardo Dornbusch, 701 apto.Ol
R. Preso Epitácio Pessoa, 111 apto. 31
R. Mal. Deodoro, 364, apto. 402
R. José Emrnendörfer, 1051, apto. 201
R. Vitor Rosemberg s/n° apto. 02
R. Barão do Rio Branco, 760 apto 101

N"QUARTOS
03VL.LALAU

CENTRO
CENTRO

03 (1 suíte)
02

N. BRASÍLIA 02 (suíte)
VL. LENZI 03
CENTRO 03 (1 suíte)

ENDEREÇO BAIRRO AREA

55,00m2
104,00m2
74,00m2
58,87m2
66,00m2
46,OOm2
30,OOrn2

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 405 CENTRO
R. Leopoldo Meyer, sinD A. VERDE

Av. Getúlio Vargas, 49 CENTRO
R. Reinoldo Rau sin° - Market Place sI 7
R. Reinoldo Rau sinD frente Disapel CENTRO
R. Reinoldo Rau sala 404 Centro Empres.
R. Domingos da Nova sInD CENTRO

SALAS
VALOR

400,00
450,00
300,00
590,00
880,00
300,00
400,00
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Fundação Educacional Regional Jaraguaense

Inauguração de prédio abre festividades de aniversário
A semana de atividades comemorativas ao 25°
aniversário da FERI (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), a ser realizada de 24 a 31
de agosto, abre com a inauguração do Bloco E,

um prédio com cerca de 1.500 metros quadrados,
. que abriga nove salas de aula, duas salas de apoio
e um auditório com capacidade para 200 pessoas.
Na programação, estão previstas apresentações da
Banda do Sesi, do Grupo Folclórico Neue Heimat

Traschtingruppe, dos corais do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul e da Scar (Sociedade
Cultura Artística), exposição de quadros de

artistas ·da Ajap (Associação Jaraguaense de

Artistas Plásticos) e uma missa celebrada pelo
fundador da instituição, Pe. Elemar Scheid.

Embora o aniversário da FERI sej a em 31 de

agosto, o cronograma das comemorações inclui
atividades marcadas para julho: um ciclo de

palestras destinado a seus alunos e professores,
que tem como proposta a discussão do tema "A

Construção do Conhecimento". Este mesmo

assunto será apresentado à comunidade - vaga
para 100 pessoas - em 10 de julho, das l4h às

l8h, na FERI.

SEMANA DA FERJ
24 a 31 de agosto/98

Data
25/08/98

Horário
21h

Atividades

Apresentação do Grupo Folclórico Neue
HeImat Traschtingruppe
Abertura da exposição de quadros de

artistas da AJAP

Apresentação do Coral da Scar

Inauguração do Bloco E

Apresentação do Coral do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul

Celebração Ecumênica
Jantar de adesão, os recursos são

destinados à maternidade do Hospital São
José e maternidade do Hospital Jaraguá
Apresentação do Coral do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul

26/08/98 .

27/08/98
21h

19h

28/08/98 19h

31/08/98 21h

,·,.JÚNfio...

· DEt1998'
, _,:_: .N:·',;-,-.-'-;- ':.,- .-c.

Nova unidade tem capacidade para 50 alunos em cadasala de aula

r------------7-------------------1

I FERJ termos das legislações federal e Rosemeire Puccini Vas.er;· ·1
I Mantenedora do Centro de estadual. Teve seu primeiro curso informou que o Centro' de- !
I Ensino Superior de Jaraguá do autorizado em 05/05/75 e iniciado

.

Ensino Superior de Jaraguá dO.1
I Sul, a FERl foi ide�liz�da �el? em mrn:�o d� �976. Alé� dos Sul elaborou vários �rojetos�=,'1
I
Padre Elemar Scheid e instituída cursos Ja existentes, estao sendo . sendo que alguns estao

.

J
I por

Lei Municipaln° 439, em 31/ elaborados novos projetos: cursos relacionados com a
.

I
I
08/73, pelo entãoyrefeito de graduação em Direito e na área preservação-do meio

Eugênio Strebe, Euma entidade de Informática, atendendo a ambiente. Todos eles estão. I
I de caráter comunitärio e regional, resultados de uma pesquisa em que prontos para serem

.

I
I sem fins lucrativos, de finalidade foram consultadas 7.124 pessoas, encaminhados a instituições . I
I filantrópica, pessoajurídicade que desejam desenvolver'

\

... �
I direito privado, gozando de ESTRÉIA DO CORAL trabalhos em parceria.

.

!
I autonomiaadrninistrativa, Criado em 1997, o Coral do !
I financeira e disciplinar. Centro de Ensino Superior de FOTOS I
I Recentemente, colocou uma Jaraguá do Sul tem ensaiado duas A bibliotecária Terezinha da I
I página

na Internet, criada e vezes por semana para fazer sua Graça Moreira Oreano, da
Iatualizada diariamentepor. primeira apresentação pública em Biblioteca Padre Elemar

I funcionários que trabalham na
.

24 de agosto, durante a Scheid, está coordenando os I
I Biblioteca Padre Elemar Scheid. inauguração do Bloco E. O trabalhos de catalogação de I
! grupo, formado por 45 alunos da um arquivo fotográfico com I
I CESJS instituição, é regido pela imagens históricas da I
! O Centro de Ensino Superior de maestrina Liara Roseli Krobot. instituição e fotos antigas de I
! JaraguádoSul,mantidopela Jaraguä do Sul. Segundo I
! FERI, goza de autonomia MEIO AMBIENTE Terezinha, futuramente estas I
! didático-financeira(científica, A coordenadora do setor de fotos serão gravadas em CD- I
I disciplinar

e econômica), nos Pesquisa e Extensão da FERJ, ROM.
I

L__� � �

o cursinho do Colégio
. ASi!aI$Evangélico Jaraguá. Sil�

•••VA que 1l�••VA.
Reserve desdejá a sua vaga para o segundo semestrero».

Fones: 37J -3022 ou 37J -332 J.
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A história da FERJ possui
início e meio, porém não tem

fim, mas uma finalidade.

Mantenedora do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do
Sul, que busca seu crescimento
em todos os sentidos para
atender à demanda cada vez

maior da região e ser

reconhecido como Univer
sidade. A primeira etapa para
alcançar este objetivo é

transformar-se em mantenedora
de um Centro Universitário,
projeto que está sendo

elaborado sob a coordenação da
presidente da Fundação e

diretora do CESJS, Carla
Schreiner, e deverá .ser
encaminhado às autoridades de
ensino até o final de 1998.

Depois de aprovado o projeto,
uma comissão designada pelo
Conselho Estadual de Educação
fará um acompanhamento junto
ao Centro de Ensino Superior..

---------�--------------

Uma instituição com passado, presente e futuro

"O alcance do nosso objetivo
poderá ser nos próximos dois a

cinco anos", prevê Carla
Schreiner.

A FERJ, que teve como seu

primeiro presidente o Pe.
Elemar Scheid; foi fundada em
agosto de 1973. Desde então,
tem superado dificuldades e

acumulado conquistas graças
ao esforço e à dedicação de seus

fundadores, dirigentes e

conselhos. A primeira vitória
ocorreu quando conseguiu
autorização para o

funcionamento da Faculdade de

Estudos Sociais, com o curso de
Licenciatura de 10grau em

Estudos Sociais e Habilitação
.

em Educação Moral e Cívica

para 20 grau.
Após obter o reconhe

cimento para Licenciatura

Curta, ern 1,979, e

Licenciatura Plena, em 1981,
O curso de Estudos Sociais,

Inaugurados no ano passado, Laboratórios de Informática
contam com 32 computadores ligados à Internet

CESJS deverá contár com 1.513 alunos no segundo semestre deste ano

tendo cumprido seu objetivo,
foi desativado em 1982. Neste
mesmo ano, iniciaram as aulas
do curso de Economia,
viabilizado através de um

convênio com a FURJ

(Fundação da Região de

Joinville). Depois destes,
outros cursos foram

implantados e novos con

vênios firmados, inclusive
para Pós-Graduação.

Hoje, o Centro de Ensino

Superior de Jaraguä do Sul
tem nove cursos de graduação,
12 cursos de Pós-Graduação
"Lato Sensu" e mantém
convênios com diversas

instituições: FURB (Universi
dade Regional de Blumenau),

ESAG (Escola Superior de

Administração e Gerência, de
Florianópolis), UFSC

(Universidade Federal de

Santa Catarina), CEFET/PR

(Centro Federal de Ensino
Técnico do Paraná), UFRGS
(Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) e com

universidades estrangeiras.

Informática (dois),
Maquetaria, Conforto

Ambiental, Habitação e

Projetação. Também conta

com uma biblioteca e a Casa
do Professor, um local de

encontro, debate e pesquisa.
Prestam serviços no

CESJS 50 funcionários
técnico-administrativos e

um core,0 docente integrado
por 118 professores.
Atualmente, conta com

1.345 alunos em cursos de

graduação e 307 em pós
graduação. A partir do

segundo semestre deste ano,

a previsão é que o número de
alunos passe para 1.513

.

acadêmicos.

ESTRUTURA
O Campus onde está

instalado o CESJS ocupa um

terreno de aproximadamente
124 mil metros quadrados, dos
quais 8.713 são de área

construída, englobando cinco

prédios com 44 salas de aula,
um auditório, seis laboratórios

Papelaria
Tânia

Cumprimenta a

FEIJ pela
passagem de
seus 15 anos

Rua: Joinville, 3.4�7
Fone: (047) 371-4214
Jaraguá do Sul - SC

Valle Informática

Rua Barão do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372·1968 - Fax: (047) 372-1130

Jaraguá do Sut- SC

cZ\erelfitAr sempre
no futuro AO lon90

Ifos 1; Anos.

�\1)t\AÇA/f/...Vidros,
espelhos,
aquários e

molduras.WILLE

Orçamento sem compromisso.
Fone:f047) 371-0568
Rua Friedrich Sonnenhol, 314 - fundos - Vila LaIau

(Próximo Weg II) - Jaraguá do Sul - SC
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Futuro planejado passo 'a passo
Para transformar seu

Centrode Ensino Superior em
Centro Universitário, a FERJ

tem planejado seu

crescimento, investindo tanto

na estrutura física quanto na

capacitação de seus

funcionários e corpo docente.

O Bloco E, embora ainda não
. tenha sido inaugurado, é uma
realidade. E a presidente da

instituição e diretora do

CESJS, CarlaSchreiner,já está
anunciando a intenção de

. construir uma nova biblioteca.
"Estamos estudando um

projeto neste sentido, pois
nossa biblioteca precisa ter seu
espaço ampliado para quando
nos tornarmos um Centro

Universitário ela já esteja
completamente atualizada."

Quanto ao corpo docente,
hoje integrado por 12

professores graduados, 82

especialistas, 23 mestres e um

doutor, está em constante

processo de capacitação. No
primeiro semestre deste ano, o
CESJS tem 14 professores em
cursos Especialização, 34 em

Mestrado e 13 em Doutorado.
PROINPES
O CESJS também

desenvolve vários projetos,
entre eles o Programa de

Incentivo à Pesquisa
(Proinpes), que tem por
objetivo estimular seus alunos
a realizar trabalhos

Curso� de Graduação
orcrc.ctcíoes pelo CESJS

Administração
Ciências Contábeis

Letras - Bacharelado em Secretário Executivo

Bilíngüe/Português e Inglês
Letras - Licenciatura/Português e Inglês

Pedagogia

Tecnologia em Mecânica

Arquitetura e Urbanismo (convênio FURB/FERJ)

Matemática - Licenciatura Plena! (Programa Magister -

convênio FURB/FERJ)

Letras - Licenciatura/Alemão e Respectivas Literaturas

(Programa Magister - convênio UFSCIFERJ)

.

extracurriculares de pesquisa,
sob orientação de um

professor. Além de

proporcionar ao acadêmico a

possibilidade de se aprofundar
em assunto específico
relacionado ao seu interesse de

estudo, o programa lhe dá a

oportunidade de ter uma
.

iniciação científica. Este é um

exemplo de ação do Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do
Sul no sentido de formar e

atrair pesquisadores para
fortalecer sua atuação na área;
de pesquisa, um dos principais
requisitos impostos às'

instituições que desejam
transforrnar-se em

Universidades.

Cursos de Pós-Graduação a serem

oferecidos pelo CESJS
Administração Financeira (*§)
Recursos Humanos (*§)
Comércio Exterior (*§)
Contabilidade Gerencial e Controladoria (*§)
Engenharia de Produto e Processo (*§)
Língua Inglesa (*§)
Prática Pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental num Enfoque

Interdisciplinar (*§)
Educação Básica - Aprendizagem dos Portadores de Necessidades Especiais (*§)
Especialização em Direito Processual- Civil e Penal (*I*§)
Mestrado em Marketing (convênio UFRGS/FERJ)(**§)
Arquitetura/Engenharia Civil (***§)

. Mestrado em Direito (***#)
Mestrado em Engenharia do Produto e Processo (convênio UFSC/FERJ) (***#)
Doutorado em Educação (convênio Universidade de Havana, Cuba/FERJ) (***#)
(*) Início previsto - julho/98 (**) Início previsto - setembro/98 (***) Início previsto - r semestre/99

(§) "Lato Sensu" (;,t) "Stricto Sensu"

• Construtora e Incorpordora Jaraguá

(J FE RJ - Há 25 anos formando

profissionais. Parabéns!
Rua: CeI. Bernardo Grubba, 246 - Fone/Fax: 372-00/4

Centro - .Iaraguá do Sul - SC

Fundação Educacional Regional Jaraguaense
Há 25 anos formando profissionais que

impulsionam .raraguá do Sul no caminho do

ifNSa:E;:;v�::�;;�a:éS:rviços
Rua Preso Epitácio Pessoa, 81 - Centro - Jaragúâ do Sul

Fone/Fax: 371-6642 e 3723090

ANTARES
. PRÉ-MOLDADÖS DE CONCRETO

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1.407.,; FoneIFax: 3712109/371-7224
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Padre Elemar ajuda a contar Biblioteca deverá

..,

li
ganharprédio exclusivo

historia daFEro em vro Já está em estudo o projeto para a jornais de Santa Catarina e do Brasil,
construção de um prédio exclusi vo além de publicações especializadas na

destinado à Biblioteca Padre Elemar áreas referentes aos cursos oferecidos
Scheid. A informação é da presidente pela instituição.
daFERJ ediretoradoCentrodeEnsino Totalmente informatizada, a

Superior de Jaraguá do Sul, Carla biblioteca é utilizada principalmente
Schreiner. Ela disse que ainda não há pelos alunos, professores e

nadadefinido, mas admite a urgência da funcionários, mas também está aberta
transferência do acervo da instituição à comunidade em geral. No ano

para instalações mais amplas. passado, regi strou uma média
Atualmente,abibliotecafunciona aproximada de 2.5'00 consultas

em uma área de 294 metros quadrados, mensais. Além de ter acesso a todo o

onde abriga cerca de 18 mil volumes. acervo, acadêmicos e professores
São mais de II mil títulos acrescidos também procuram orieneação para
de novos livros todos os dias, informa pesquisa na Internet.

a bibliotecária Terezinha da Graça Duas bibliotecárias, três
Moreira Oreano, coordenadora do funcionários e 17 bolsistas se revezam

setor e responsável pela catalogação no atendimento ao público, na

das obras. Também fazem parte do organização do acervo e manutenção
acervo mapas, fitas de vídeo, fitas das instalações: salas de vídeo e de

cassete, CDs, CD-ROMs e periódicos, estudos, setores técnico, de periódicos
inclui�do assinaturas dos principais e de restauração de livros,

Atendendo ao convite da

diretoria da FERJ, o Pe. Elernar
Scheid - hoje residindo na

cidade paulista dê São José dos

Campos e exercendo a função
de JUIZ' do Tribunal

Interdiocesano de Aparecida/SP
- esteve em Jaraguä do Sulrios
dias 16 e ') 7 de junho, quando
participou .da primeira de uma

série de reuniões para o

levantamento de dados com o

objetivo de, editar o primeiro'
livro sobre a história d a ,

Fundação::;O livro, que tem os

trabalhos de pesquisa
coordenados pelo Professor
Dr. Paulo No se l l a, da Elemar Scheid: protagonista de uma

'história de conquistasUniversidade d� São Carlos,
.São Paulo, deverá ser lançado
na ocasião das comemorações
dos 25 anos do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul, em
março de 200 I, conforme

previsão da presidente da Ferj,
Carla Schreiner.

Idealizador e primeiro
presidente da FERJ, o Padre

Elemar Scheid é o principal
personagem no começo da história
da instituição. "O que gastei de
sola de sapato nos corredores

palacianos não está no gibi",
lembra Padre Elemar, traduzindo

muito difícil conseguirmos
alguma coisa depois."

Ele conta que não foi nada
fácil. Cercada por dois grandes
centros de ensino superior,
Jaraguá do Sul enfrentava uma

certa resistência de Joinville,
que já contava com a Furj, mas
tinha o apoio de Blumenau,
através do então reitor da

FURB, Padre Orlando Maria

Murfphy, que deu toda a

cobertura tanto na organização
inicial da FERJ como na

cessão dos professores. Mas

estes e outros desafios

importantes superados pela
instituição deverão ser

relatados com maiores

detalhes no li vro que contará

figurativarnente sua persistência sua história.

junto às autoridades estaduais em Hoje, quando mais um

busca de permissão para instituir desafio está lançado no caminho
a FERJ. "Dentro do contexto da da FERJ - projeto Centro

,

época - início da década de 70 - Universitário -, Pe. Elemar

quando multiplicavam-se as Scheid vê com satisfação os

fundações em Santa Catarina, nós frutos da semente que ajudou a

nos questionávamos sobre o semear. "É muito promissor e

futuro cultural da cidade. Como vejo que a FERJ está no

outros municípios de menor porte caminho certo, principalmente
que o nogso estavarn criando suas no sentido de investir nos

fundações, nos vimos obrigados ,professores, pois a capacitação
a entrar nesse barco, pois, se não do corpo docente determina a

aproveitássemos a ocasião, seria qualidade do ensino", avalia.

CHAVEIRO SÃO PEDROi
PLANTÃO 24 HORAS - FONE: 973-'221 - 372-2467
ATENDIMENTO EM DOMiCíLIO A QUALQUER HORA.

FERI - 25 ANOS. PARABENS!
Rua: Reinoldo Rau, 21 - Próximo Estrada de Ferro

Iaraguá do Sul - SC - 26 anos de tradição e segurança

Tintas Luxford -

Wanda- FERJ,"'25 .anos aScherwin
Willians -

Polidura -

Automotivas e

para Construção
em Geral

serviço da
comunidade.

Rua: Cabo Harry Hadlich, 47 - Fones: 371-0380 e 371-3969
Filial: Rua WalterMarquardt, 1.010 - Fone: 371-7�11

Rua 13 de Maio, 130 - Centro - Fone/Fax: 371-4133

Jaraguá do Sul - SC

TELEJED INSTALAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Rua: Domingos Rodrigues da Nova, 263 - Fone: 372-1466

Jaraguá do Sul - SC

". LIVRARIA ALEMÃ
Qualidade de ensino comometa

(
,

de trabalho. Parabéns FERJ!

Av. Getúlio Vargas, 198 - Fone: 371-9135 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Biblioteca abre de segunda a sexta, das 7h30min às 11h30min e das

13h30min às 22h301llill; aos sábados, das 7h30min às 16h

rERJ - Parabéns pelos 25

anos de comunicacão com o
,

mercado de trabalho

GRAFITTE
PAPELARIA

Material para escritório - Escolar
- Informática - Impressos

Dedicação aliado a

competência
fizeram seu sucesso

ao longo destes

'25 anos.
Rua 2 de Setembro, 3.780 - Itoupava Norte

Fone: (047) 323-3665 - Blumenau - SC Parabéns!
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Imóvel Area m tos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto Ref. Pre o R Informa ões Gerais Diga NAO AO
Sobrado 260 3 I 2 Baependi R. Bernardo Dornbusch,1678 150.000 Excelente ponto para clínica
Sobrado 303 2 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 95.000 Aceita parcelar / carro ALUGUEL com apenasSobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar

R$ 200,00
.-

Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 terreno 6.562m' - negocia por mesCasa Alven. 152 2 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Alven. 115 3 I Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

adquiraCasa Alven. 60 2 I Schroeder Vila Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis agora seu
Casa Alven. 147 4 I Rau Rua Eugênio Bertoldi,116 60.000 Troca por apartamento
Casa Alven. 85 3 I Vila Rau Rua Carla Orasse lote 79 25.000 Negociáveis apartamento no
Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - I'; andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida Jardim das Mercedes
Apto. pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica

Apto. Pronto 150 3 I Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 65.000- Quitado
Bairro Vila Nova,Apto. Pronto 151 3 I Centro Ed. Menegotti - 6° andar 45.000 Quitado no a

Apto. Pronto 110 2 I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/mês (74x)
Apto. Pronto 147 3 I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Quitado 300 metros do Centro.Apto. Constr. 85 2 I Centro Ed. Mathedi - Em construção 38.000 Financiado em 36 parcelas
Apto. Constr. 110 2 I Baependi "Res. Bartel - Em construção 13.0QO + 1,0p CUB p/mês (85X)

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14.5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado Rua Bernardo Dornbusch, 922
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 Vila Baependi - Jaraguá do Sul - SC
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$250,00 FONE: 371-2357
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$313,00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 401 15,0 x 27,5 Lenzi Rua 423 próx. Colégio Giardini 7.500 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá Esquerdo Rua João lanuário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000. Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próximo ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74,7 Lenzi Próx. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43.3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.00 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50.0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 13l.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

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

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

371-79316irassol
IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO
PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

Parecer Comercial ATENDIMENTO 24 HORAS f

Incorporação FONES/FAX (047) 372-2990
Vende - Administra - 37'-7542

Compra - Aluga CELULAR 973-9089 >

h---------���������------__---------------------------------------------------------------------�

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI001770-J

JARAGUÁ DO SUL - SC

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

* Áreacom4.07l ,26m2 naRuadaFaculdade, ótima para incorporação
"

Vila Lalau, com 1 suíte, 3 qtos., sala de visita, sala de
- R$ 75.000,00 - nego aceita imóveis em Barra Velha e Jaraguá do Sul. tv, lavanderia, + 1 qto., 2 áreas, garagem p/ 4 carros,
* Área na Rua Eugênio Nicolini, com 1.479,68m2 - R$ 130.000,00 casa com 320,OOm2 - R$ 90.000,00 - nego - aceita

nego ou venda separadamente. trocar p/ chácara ou imóvel de menor valor, sala
* Área na Rua Max Wilhelm, com 5.ooo,OOm2, com 26,00 metros de comercial, carro.
frente - R$ 250.000,00 - nego

* Casa de ai V. c/ 2 pisos, na R ua João Franzner -

*ÁreanaRuaJoséT.Ribeiro,próx.ponteVilaLalau,com l5.000m2 Jaraguá Esquerdo, piso su p er i or com: 1 suíte, 2 ru
- R$ 400.000,00 - nego quartos, copa, sala, coz., bwc, lavanderia, quarto, i

churrasqueira, bwc, área aberta, parte térrea, sala

comercial, com 105,OOm2 + garagem, terreno com

754,OOm2 �
CASA

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

375,OOm2 - R$ 18.000,00 - nego aceita carro.
.

* 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 Emílio Deretti, l' mista com 2 qto., sala, coz., bwc,
lavação, 2° de alvo com 1 suíte, 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem - em construção - R$ 30.000,00 - nego
* Casa mista na Rua João C. Stein, com 2 qtos, sala, coz., suíte, bwc,
garagem, dispensa - R$ 35.000,00 - nego
* Casa de madeira na Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau, com 2 qto.,
sala, cOZ., lavanderia, bwc, em alv., 1 qto, sala, coz., bwc, terreno com
14/21,50 - 30 I,OOm2 - R$ 35.00,00 nego
* 02 casas de ai V. defronte aWeg II, com 3 qtos., sala, coz., lavanderia,
garagem, bwc, terreno com 1.700,OOm2 - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvo tia Rua Jacob Gesser, próx. Cal. Alberto Bauer, com 2

qtos., sala, coz., lavanderia, bwc - R$ 55.000,00 - nego
* Sobrado na Vila Lalau, próx. a Demicar, parte térrea com instalação
e divisórias, 2 bwc, luminárias, prontas para uso; parte superior;
apartamento com 3 dormitórios demais dependências, p/ terminar - R$
80.000,00 - nego

GALPÃO
* Galpão na Rua Pastor Alberto Schneider, com 250,OOm2, 'l

terreno com 308,OOm2 - R$ 50.000,00 - nego
'

TERRENO
* Terreno no Lot. Rodrigues - Vila Rau, com 15/30 - 450,oom2
- R$ 8.00,00 - nego
* Terreno na Vila Lenzi, próx. Cal. Giardini Lenzi, com 18/26
- 468,OOm2, com [undamento para casa de 2 pisos, planta
aprovada na PMJS, fica mat. de construção - R$ 11.000,00 -

nego aceita carro.
* Terreno na Rua Lilia A. Oescheler - próx. a Igreja Nossa
Senhora Aparecida, com 15/30 - 450,OOm2 - R$ 12.000,00-
nego
* Terreno na Rua Lot. Juventus, com 15/25 - 375,OOm2 - R$
12.000,00 ou entro - R$ 8.000,00 + parcelas.
* Terreno no Lot. Girola na Barra do Rio Cerro - R$ 15.000,00
- nego
* Terreno próx. Posto Marcolla com 479,86m2, com 19,00
metros de frente - R$ 20.000,00 - nego

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

�
,�

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

APARTAMENTOS

I
AfYfo. com 166m2, garagem. mõveis irnbuudos. duas sacadas hidromassagcm - Edifí�io

I
Carvalho.• R$ 1II0,OIHI,00

CASAS

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

:12.000.00
CASA DE ALV. com 95m2 Loteamento Frcdolino Martins - Lote n" 043 (22x R$ ISS.OO)
+ R$ 22.000.llll
CASA DE ALV. com 350m2 Rua ccl. Procópio Gomes de Oliveira - R$ 1 HO,OOIl.OO

I
CASA DE ALV. com 9Hm2 com casa dc madeirá com XHm2 - Rua Goiás - Vila t.cnz!

'I
R$ 60.001J.00'

CASA MISTA com I ()()m2 - Rua Francisco Hruscka - São Luis - R$ 21.0!U).()!)

CASA DE ALV. com com 180m2 - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasflia - R$

RI1.0I!0.11I1
CASA MISTA com 65m2 Loteamento Ouro Verde - LOTE N° R6 (26x dc R$ IlJ5J)(I)
+ R$ 12.(1)0.00'

CASA DE ALY. com 140m2 Loteamento Givani Manrr!n! (financiamcntn CEF - R$ lJ

mil) + R$ 2:l.lJllII.OU

I
TERRENO com 80 mil ao lado da 19�:��:s:�enhora do Rosário :\()9f Plano o resto

Ié acidentado - R$ 60.0011.00

.

TERRENO

TERRENO de esquina com 960m2 - Edificado com casa de alvenaria + 90m2 Rua João
1. Ayroso - R$ IIO.DIIO.OD
TERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scer - r$ loo.non.oo
TERRENO com ).184m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho - R$ 90.111)1).01)

.

TERRENO com 560m2 - lote n" R Loteamento Carnposarnpicro assumir (41 x R$ 3.1S.01l)
+ R$ 7.ooo.0Il

I
TERRENO (2) COll1 450m2 cada - Rua ßlumenau atrás do Posto dc Saúde de Schrocdcr

I
- R$ 17.(1)0.00

,

TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau . R$ 60.000.111)
TERRENO comTERRENO com 323m2 - Lote 142 - Loteamento Cirilo Zanghcfini
assumir (39 parecias dc R$ IRR.OO) - R$3.0011.11I1

TERRENO com 600m2 P'! rua Irmão Cieraldino - próximo Galpão Saúde. = R$ 2:'i.OIlOJIII
TERRENO com 22.1)lIOm' na Rua Joinvillc - Vila Lafuu . R$ 350.(1)0.00
TERRENO com 560m2 Loteamento Camposampiero (Entrada lo! Saldo em 50x) - R$
19.000.00

I
TERRENO com 336m2 - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x) -

R$I
10.000.00

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - Ri III.IIIX).(J1
TERRENO com 800m' Loteamento Flamhoyal (entrada e saldo em 511xl - R$ 311.000.1111
TERRENO com 651 m' - Lote n" 091 do Loteamento Ana Paufu. R$ 12,000.110
TERRENO com 426m2 - Lote n" 2 - Loteamento Camposamptcro (assumir .17 par. dc

R$'314.(0) - R$ 7.1)1)0.01)
h.ote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo dc 38,1( de Ri
160.00 + R$ 5.600.00

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saído de 42 parcelas de R$ I �H).()1l

I
+ saldo dc R$ 3.500.0() ,

Terreno Lote n° 176 do LoteamentoOum Verde assumir saído dé 40x de R$ 170.00 + 7.5()()'()()
Terreno n° 3J Loteamento Piazera II - R$ R.OOO.OO
Lote n" II) do Lcieamento Cirilo Zanghclini (ássumir44 pare. de R$ I RO.lXI) . R$ 2.5IXI.0I1
Lote n" 034 do LoteamentoCirilo Zangbelini (assumir 40 pare, de IRI).IXI) - R$ 3jIMI.lXI
Lote nO 098 - Loteamento Liodoro Rodrigues (assumir Pinanciamcnto) + lU I J.()(X).OO
Terreno de 'l4.0()().OO com casa mista de 120m'· Vila Nova R$ 45.OIX).OO

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - CLASSIFICADOS �annE'la Da Da:lla JARAGUÁ DO SUL 19 DE JUNHO DE 1998
•••••••• oe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -:��.\8ia..r� �::8;i��"';;8i�ií!I?:t.�\��,1,�:�8i�····························································

Antes de

Comprar
Vender ou

Alugar
CENTRALDE INFORMAÇÕES

IMOBILIÁRIAS
CONSULTE

A

VENALAv. Marechal Deodoro da Fonseca, 1429

Você terá acesso aos imóveis
das seguintes imobiliárias:

Interimóveis, Girolla, Marcatto, Leier,
Habitat, A Chave,

Menegotti e Marimar.

ECONOMIZE O SEU.TJl;MPO

�CI PROCASA�
. ,

fJ IMOBILIARIA

VENDAS:
Ref. 115 - Casa cl 140m2 - 3 dormsvpróx. Juventus -

Entr. R$ 12.000,00 mais R$ 330,00 (financ.)

TERRENOS:
Ref, 219 - Terreno cl 360m2 (l3x27) - Lto. Sto.

Antônio - Nereu Ramos - R$ 4.500,00 (negociável).

CHÁCARA
Ref. 601 - Chácara cl 84.000m2 (90xl000) - Corupá

R$ 25.000,00

"NÓS TEMOS O IMÓVEL QUE VOCÊ PROCURA"

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

- Casa de alvenaria c! 70m2 no Loteamento Vtcenzi e Gadotti
- Casa de alvenaria c! 146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria.c/ 100m2 - 3 quartos + dependências em Três Rios
do Norte
- Sala comercial térrea c! 77,5m2 na Rua Reinaldo Rau, Centro, aceita
se casa ou terreno
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c! 540m2
- Terreno na Rua Francisco de Paula c! 650m2
- Terreno no Lot. Divinôpolis Ilha da Figueira c! 397m2
- Terreno na Rua PastorAlberto Schneider c! 3080m2, aceita-se troca

- Terrenos financiados no Lot. Vtcenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio
- Chácara em Nereu Ramos 88 margas c/ casa de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios do Norte cl 23 margas, 2 casas, água e luz
- Chácara em Ribeirão Cavalo c! 8 margas, água e luz
- 1 Chacara no Rio Molha com 30.000m2 aceita-se carro no negócio.
- Terreno no Condomíno Azaléia com 750m2 entrada + financiamento

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edifício Amaryllis· Rua ÂngeloTorineIli - Vila Nova
Apto c/suíte + 1 quarto e demais dep., sacada c/churrasqueira - Entrada de R$ 30.500,00 + assumirparcelas de condomínio de 1,980Cub's (R$ 850,64)
- término previsto em 9 meses.
Edit. Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos.n? 301, 302, 501 ' Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.568,11) por mês

.

Residencial Tulipe » 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) - Término previsto em 21 meses.

Edifício Tower center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto 702 com suíte + 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 emciversos tamanhos, com preços a partir de entrada R$ 7.935,00 e parcelas a partir de R$
448,73.

CASA�APARTAMENTOS
- 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
- Sobrado em alv. com 180,OOm2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Artnur Guenther 134 - R$
120.000,00
- Casa alvenaria cl 162,26m2 - Rua Miguel Salai 65 - Centro - R$ 65.000,00
- Casa de alvenaria com 70m2 + uma casa de madeira de 80m2, terreno com 400m2 - Rua Uruguai, 134 - R$ 47.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350 m2 - Rua Lt. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas
de R$ 1.500,00 ,

- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do F3,io Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi ( Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +

parcelas de R$ 200,00, corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote c/362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento Champagnat, com área total de 1 020,00m2 - R$ 53.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total Ele 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,OOm2 - Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/CAS.AS/SALAS
- Apto. cl 03 quartos, Rua Eleonora Salier Pradi (centro)
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa madeira cl 04 quartos e demais dep. - R. Miguel Salai - próximo Verdureira Raquel
-Casa em alvenaria cl 4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - 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 - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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

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

Bairro Champagnat.

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

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

Woguel, 138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 50.000,00

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

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

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 pra�os imperdíveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao

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

geral - Visite-nos e confira!

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

ir (047) 373-0077 e 373-0131 - 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)
.., .. -

..,

Supervisor de Produção (3º Grau) Engenheiro de Alimentos

Técnico de Laboratório Químico Modelista

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

Frezador FerramenteiroRepresentante Comercial de Jóias

.

Caldeireiro Carpinteiro/Marceneiro

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

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

INFORMAÇÕES PELO FONE: 371-4311 ou na

Associação Comercial de sua cidade.

Programador Clipper

M
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

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

de,l 7/l 1, 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
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA 2" VARA CÍVEL

EDITAL DE PRAÇA
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, MM. JUÍZA DE
DIREITO DA 2" VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA; NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda
a quem interessar possa, que no dia 01/07/98, às 14:30 horas, realizar-se-á no

átrio do edifício do Fórum, a praça does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da

ação executiva n° 3695000908.4, em que é exeqüente CONJEL SERVIÇOS
CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS e executado S. F. DA SILVA REIS E
CIA. LTDA., qual(is) seja(m): parcela n° 06, situada no perímetro urbano de

Jaraguá do Sul, com área de 394m2, fazendo frente em 14,00 com a rua 629,
Adolfo Tribess, coincidindo com alinhamento predial travessão dos fundos em

14,00 mts, com terras de Reinaldo Tribess, estremando pelo lado direito em

28,17 mts., com a parcela n" 5 de João Medeiros Zeferino e pelo lado esquerdo
em 28,16 mts., com a parcela n° 7 de Ricardo Forlin, distante 85,80 mts., da

esquina da rua 470, sem nome. Acessões empreendidas sob o inióvel: um prédio
em alvenaria, constituído de uma loja comercial, com dois banheiros, avaliada
em R$ /4.000,00; nome apartamentos, sendo cada um deles composto por dois
dormitórios, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço, avaliado cada
unidade em R$ 19.500,00. Importa o valor total da avaliação em R$ 189.500,00.
Não havendo licitantes(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

alcançarrern) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) levado(s) a

segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 16/
07/98 às 14:30 horas. .;

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como

seu(s) cônjuge(s) se casado(s) forrem), caso não seja(m) encontradors) 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 aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 1998.

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o subscrevi.
Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

REDJE F'EMININA DE COMBATE AO CÂNCER
Promove a 28 Noite das Sopas (com dança)

Dia 17 de julho - às 20 horas
Local: Recreati va Duas Rodas

Preço: R$ 15,00
Ingressos: na sede da Rede Feminina de
Combate ao Câncer e com as voluntárias

Sociedade Atiradores Diana de Guaramirim
AGORA COM NOVO ECÔNOMO
Aberta aos sócios e ao público em geral.
Oferece completo serviço de bar e cozinha.

Toda sexta-feira costela assada.
Aceitamos festas em geral
FONE: 373-0133

EDITAL
ILTONHOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

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

Tabelionato para protesto .os Títulos contra:

,

Baby Babado's Ind. Com. e C Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 260 - Nesta;
Bazar e Papelaria Celso - R. Três Rios do Norte, 440 - Nesta;
Carlos Hermogenes da Silva - R. Presidente�Epitácio Pessoa, s/n° -

Nesta;
Carlos Stern e Cia. Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 251 - Nesta;
Coreauto Com. Repres. Peças Ltda. - ME - R. Domingos da Nova, 98-

Nesta;
Ind. e Com. de Frutas Secas Caui Ltda. - Rua 3 de Outubro, s/n° -

Schroeder - SC;
Ivo Jungton - R. Erwino Emílio Moreira, s/n° - Corupá - SC;
Kafan Tex Têxtil Ltda. - ME - Estrada Silvado, s/n° - Schroeder - SC;
Kern Móveis e Dec. Ltda. - R. Sete de Setembro, 2436 - Nesta;
Km do Brasil Automação IndustrialLtda. - R. Rodovia BR-280 - Pref.

,

Engelbert Oechsler, 2000 - Nesta;
Lean Têxtil Com. Repres. Ltda. - R. Guilherme Wackerhagen, 641 -

Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - Av; Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;

Marcos Pereira Rocha - R. José Teodoro Ribeiro, 3968 - Nesta;
Montserra Indústria deMóveis Ltda. - R. da Saudade, s/n° - Corupá - SC;

PapeladaRio Cerro Ltda. - ME - Rod. SC-416, s/n° - RioCerro II - Nesta;

Borgmann Confecções Ltda. - AV. Mal. Deodoro da Fonseca, 213 -

Nesta;

Roque José Webers - R. Walter Marquardt, 2222 - Nesta;.
Transpotadora Marquardt Ltda. - Rio da Luz I, cx. p. 1037 - Nesta;

Transportadora Marquardt Ltda. - Rio da Luz I - Nesta;

Transportadora Marquardt Ltda. - Rio da Luz I - Nesta;

Wildy Gadotti - R. Joaquim Francisco de Paula, 1610 - Nesta.

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

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

n° 78, no prazo .da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar

razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 17 de junho de 1998.

Ilton Hoffmann

Tabelião Designado

PLETA LINHA DE FIXADORES INOXIDÁVEIS

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguä do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

DIVERSOS

Compramos carros

acima do ano 90 para
revenda. Tratar pelo
telefone 435-1723 ou

964-7663 com Acácio.

Compro consórcio com

mais de 18 parcelas
pagas, pagamento a

vista. Tratar pelo fone:
371-7947. Horário das

19 às 21 horas.

Vende-se Toyota, ano
91, modelo 92, em bom
estado. Tratar 371-

7032.

Vende-se Jeep/67, pintura
nova por R$ 3.000,00."
Tratar: 375-1145.

MOTOS

Vende-se moto

Titan, consórcio
contemplado.
Tratar pelo

telefone 973-3337

com Paulo.

Vende-se moto CG, ano
88 por R$ 1.300,00.
Tratar na padaria

Primos Pan - Vila Nova

com Luiz Carlos
Miranda.

•
•
•
•

:3

Vende-se RD, no 86,
por R$ 700,00. Tratar

Rua Bernardo

Dornbusch, 1931-
fundos com Moacir.

Vende-se DT 84,
bonita, R$ 800,00.
Tratar: 372-2870.

Vende-se Sahara 350,
ano 96, vermelha/

preta, valor R$ 500,00.
Tratar 372-2584 ou

973-3777.

Anote na sua agenda o telefone para anunciar
a COMPRA, VENDA, ou TROCA

do seu veículo:

7 1
•
•
•

- 1 919
Classificados de Veículos do

CORREIODOPOVO

CASA DO AUTOMÓVEL'

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

C-100
R$ 65,03

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

GIOMOIOS
.

,� PEÇas EACEISORIIS
ESPECIALIZADA EM HONDA E YAMAHA

'"\
Fone (047) 372 - 2791

Rua Reinoldo Rau - sala 02
Jaraguá do Sul - SC

I

LIGUE 371-1919
E ANUNCIE

r--

..
-

-R:aF:oe�n'nOe:.':3R�7U1,�39�4--2ce1:r�
�

AUT.OMÓVEIS
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo

Pampa L

Del Rey GL

Voyage CL
Brasilia
Monza SL/E J.8
Monza classic SE
Goi CL

c o r Com b.Ano

89/89
85/85
91/92
76/76
89/90
91/91
91/91

Bola prafrente
� Brasil!

�--------------------�

álcoolprata
azul
azul

álcool
á.lcool

branca gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

verde
azul
marron

Fone: 372-1307SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - SC

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDO'RES -

PASTILHAS DE FREIOS

Plantão

24-
horas

de auto poças
975-2142

RuaReinoldoRau, 562
"Com cartão de
estacionamento grátis.

Regata Moto
$ua�dI()!V:n1l

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

371·2999.
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fiorino furgão: reino ameaçado,
oFiat Fiorino, primeiro furgão

pequeno do Brasil, que está

presente no mercado desde 1989,
foi durantemuito tempo o único
veículo desse segmento no

mercado. Era.Com a chegada dos
importados, o Fiorino se vê

ameaçado.
O primeiro a abalar o mercado

foi o furgão Towner (US$11.350,),
da coreana Asia. Agora, a

Renault está trazendo para o

Brasil o Express, que e montado
no Uruguai, e que durante muito
tempo foi o veículomais vendido
da categoria, que na Europa foi
substituído pelo Kangoo. com
desenho maismoderno.
O Express RL 1.6 (R$14.990,), é

feioso e tem desenho mais

antiquado que o furgão da Fiat,
mas é prático e robusto,
carregando até 720kg de carga,
100 a mais que o Fiorino

(R$14.471,). Outra vantagem, é
que o Express foi construído

especialmente para ser furgão,
não sendo derivado de um carro

de passeio, como é o caso do
Fiorino. Mas não espere conforto
ou luxo neste carro. Ele é
destinado ao trabalho.
Outro utilitário que deve chegar

em breve, ainda este ano, é o

Peugeot Partner, recém-lançado,
com desenho mais atual que o

Renault e o Fiat. O preço ainda é
indefinido. A Citroén também
estuda a possibilidade de trazer
o Berlingo, seu pequeno utilitário
também recém-lançado.
Mesmo com bons números (o

Fiorino furgão vendeu 14.754
unidades e a versão picape,
21.334 em 1997, só perdendo
para a Saveiro, com 32.265

unidades), a Fiat deve lançar até
o final do ano a picape Palio, e no
próximo ano deve surgir a versão
furgão, substituindo totalmente o
Fiorino, que já está ficando

ultrapassada.

Av. GetúlioVargas, 712

I

OS
o Consórcio
Breitkopf tem
a menor taxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

primeira
parcela. O
seu zero Km,
não importa
a marca.

,

rea Ila.OS

[
]CREDITO R$

I

MODELOS PARCELA R$ DESCONTO R$ , l' PARCELA R$

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

Goi Mi 16V 14.297,00 280,33 71,00 209,33

Uno Mille SX 2p 11.116,00 217,96 55,00 162,96

KA1.0 11.892,00 233,18 59,00 174,18

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

Opção para Usades 7.803,00 157,10 38,00 119,10

Molo CG 125 Tilan 3.160,00 75,67 15,00 60,67*

Consórcio

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

P.OlVlOQÃO IlVIPEKDf'VJDL II

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

rodas esportivas
em até 6 x ou com

entrada somente em 60 dias!

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



distribuindo tequila prometem
balançar a galera. Ingressos
antecipados, por R$ 5,00, estão
disponíveis no Quick Dog Lanches,
Barão Video Locadora, Hobby
Video e na Benetton.

TIPO EXPORTAÇÃO
qr Acostumada a animar bailes e

festas de todos os gêneros, a Banda
Tipo Exportação, de Lages, está
convocada pela Secretaria Munici

pal de Cultura. Esporte e Lazer a

subir ao palco da Praça Ângelo
Piazera, neste domingo (2 I), a

partir das 19 horas. Segundo
comentários de bastidores, o

repertório é dos bons. Pra conferir!

Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1998 • CORREIO DO POVO· 7
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CINEMA
rJr Após a contabilização de
sua bilheteria, a administração
das salas do Cine Neumarkt, de
Blumenau, que está a cargo da

equipe do GNC Cinemas,
divulga o número total de

pagantes que foram assistir ao

filme Titanic. Desde a estréia,
ocorrida em 16 de janeiro, até

a última exibição, em 4 de

junho, a megaprodução do

diretor James Cameron atraiu
um público de 114.034 pessoas.
Quantas choraram? Os dados
não são oficiais, m�s acima de
70% deste número, com

certeza.

DANÇA
rJr Promovida pela Fundação
Franklin Cascaes, começou na

quarta-feira (17), no Centro

Integrado de Cultura, a 53 Mostra
Nacional de Dança de

Florianópolis. Foram 135

inscrições de grupos de dança das
mais variadas regiões do Brasil,
sendo selecionados 45 pela
coordenadora do Festival de Dança
de Joinville, Karem Busch, e pelo
crítico de dança e vice-presidente
da Associação de Dança do

Mercosul, Valério Cesio, sob a

supervisão da coordenadora Simone
Simon. O evento segue até domingo
(2 I).

Brasil 3 x O Marrocos. Técnica e garra.
Depois de muito tempo, as duas qualidades
estiveram presentes no futebol da Seleção

Brasileira. Estamos mais felizes.
Pra lá de Marrakech!

Dono de uma bonita voz, o músico Tucano

marca presença neste sábado (20), a partir das,
22 horas, no Vip Café Chopp Grill, no

Calçadão. Apreciadores da MPB não podem
deixar de conferir.

E� �'N"ON'4
r:Jr O badalado Café Confusão não perde tempo e já anuncia a sua

próxima promoção, The Ladies First, marcada para o próximo dia 26,
sexta-feira, na qual a mulherada terá entrada e bebidas gratuitas até a 1

hora da manhã. Performances de dançarinos deixarão a noite ainda mais

agitada.

r---------------------------------�
I Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua João Pico/li, 246, Jaraguá do Sul (SC),

\Cep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista, I
--------------------------------_/

���BRua Marina =Frutuoso, 180
Fone/Fax: 372-3306
Jaraguá do Sul· se � (ADi

Ifld tm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PASSADO DE ELTON SAI DO BAÚ
Antes de se tornar uma das maiores estrelas da música pop, Elton John
.tinha que se virar para pagar as contas. No final dos anos 60 o cantor,

que ainda usava o nome deReR Dwight, levantava unstrocados fazendo
covers para discos de hit parade que saíam por pequenas gravadoras
inglesas. Uma parte dessas músicas foi reunida e agora está sendo

lançada nos Estados Unidos pelo selo PurpIe Pyramid. O nome do CD
é Chartbusters Go Pop: /6 Legendary Coversfront /969-70 as Sung
hy Elton lohn. Esse material tinha sido lançado apenas na Inglaterra
pelo selo RPM, mas era de difícil acesso. Dentre os covers -

absolutamente fiéis aos originais, diga-se - estão músicas como Come
und Get It (Budfinger), Up Around The Bend tCredence Clearwater

Revival), Yellow River (Christie), In The Summertime (MunWJ Jerry) e
Snake In The Grass (Dave Dee, Dozv, "fiCk. Beaky & Tich). É item de

colecionador. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Backstreet Boys (Backstreet Back), Charlie
Brown Jr �Transpiração Contínua Prolongada), Legião Urbana (Mais
do Mesmo) e Paulo Ricardo (O Amor me Escolheu). Principal
lançamento: Só as Melhores (Jovem Pan).

-

J NIVER
I Nara R. Baard (20/6), Katia Siqueira (20/6),

MorganaF. Brandenburg (22/6), Fernando L.

\ de Souza (23/6), Patrícia Decker (23/6) e Julia
de Azevedo Subtil (24/6).

III····C I 1'1 E j\l\ J.\ ......
I

JOINVILLE
I

I GNC. Cine Mueller 1: Impacto Profundo. I
I Horários: 14h. 16h30. 19h, 21h30. Terça-feira (23): 19h, 21h30. I
I G.N.C, Cine Mueller 2. Gattaca. I
I Horários: 14h30. 16h45, 19h, 21h15, Terça-feira (23): 19h. 21h15. I
I G.N,C. Cine Mueller 3: O Encantador de Cavalos. I
I Ho'rários: 14h, 17h15. 20h30. Terça-feira (23): 20h30. I
I I
I BLUMEN,AU .. I
I

GNC. Cme Neumarkt1: Cidade dos AnJOS. I
I

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30, Terça-feira (23): 19h, 21h30.
IGNC. Cine Neumarkt 2. Impacto Profundo.

I Horários: 14h30, 17h. '19h30, 22h. Terça-feira (23): 19h30. 22h. I
.

I GNC, Cine Neumarkt 3: O Encantador de Cavalos. I
I Horários: 14h, 17h45. 21h. Terça-feira (23): 21h. I
I GNC. Cine Neumarkt 4: Reviravolta. I
I Horários: 14h15, 16h45. 19h15. 21 h45. Terça-feira (23): 19h15, 21 h45, I
I GNC. CineNeumena 5: Assassinos Substitutos.

, I
I

Horários: 15h. 17h, 19h, 21h. Terça-feira (23): 19h. 21h. IG.N.C, Cine tlJeumarkt 6: ForaJl - Uma Comédia para Todos.

: Horários: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Terça-feira (23): 18h30. 20h30, :
I - Programação válida para o período de 19 a 25/6. I
a••••••••••••••••••••••

®

'WIZARD

PROCESSO DINÂMico
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ 00 SUL.

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

"Quem vencerá?"
Com este sentimento de Copa do

Mundo, me veio àmente escrever algo
neste sentido.

Quantos países estão envolvidos
nesta Copa e quantos atletas também.

Há também em cada equipe, um
técnico, que mostra, explica, dá idéias
e mostra situações para ataque e

defesa. Tudo isto, para que seu time

possa ser o melhor e vencer. As

táticas são muitas e cada atleta tem a

obrigação de levar tudo ao bom
termo. O time adversário também lá

está e quando a coisa fica difícil,
existe algumjeito de fazer com que o

outro lado, possa perder, sendo assim
prejudicado. Enfim, este é o jogo de

futebol, a Copa do Mundo. O Brasil

espera ser penta, os outros times
também esperam vencer esta Copa.
Mas vencerá mesmo, aquele que for
o melhor, que se preparou melhor,

que teve união, que se entendeu
dentro e fora do campo. Quero
também aqui nesta coluna, falar de
uma outra taça, que um time pode
ganhar. É a taça da Vida Eterna.

Algo parecido com o que acontece
com os atletas do jogo de futebol, é
que pode acontecer com os atletas

cristãos, os que estão dispostos a

herdar a coroa da vida. Nós, os que
queremos ter isto, também
necessitamos de ter uma vida com

certos critérios. O nosso técnico, é o

melhor de todos, ou seja, Jesus Cristo,
com Ele, jamais vamos perder. Ele
sempre está disposto para nos

mostrar, explicar e dar idéias, quando
devemos atacar e quando devemos
nos defender do adversário, que é
Satanás. Os que são do time de Deus,
sempre irão vencer e sempre serão

os melhores. Só que também temos

nossas obrigações, para que as coisas
'funcionem. O nosso adversário está

sempre a postos para nos prejudicar
a nos dar um calça-pé. Temos que
estar sempre atentos. Quando o

inimigo sabe que alguém já está com

Cristo, faz tudo para que este _se
afaste, mostrando outros caminhos

que parecem bons, mas não são.

Deixo aqui, uma palavra do

apóstolo Paulo aos coríntios, em sua

primeira carta, e que serve também

para nós hoje: "Todo o atleta em tudo
se domina; aqueles para alcançar uma
coroa corruptível: nós, porém, a

incorruptível" - I Cor. 9,25.
Por experiência própria, quero

dizer que não é fácil, mas não custa
tentar a cada dia de novo, pois temos
omelhor dos técnicos: Jesus Cristo.

Um äbraço,
-

\. Alba Ptske

m:írculo
Ita.lia.I1,C)
de Jaraguá do Sul

o NOTIZIARIO DELLA COMUNITÀ ITALIANADI JARAGUÁ DO SUL - Edizione
N° 1 - Marzo 1994 relata que, "em 1875, chegam ao porto de Itajaí os primeiros italianos
do Norte. De lá foram para Brusque.Nova Trento, Rodeio, Ascurra, Rio dos Cedros e

para outros locais que foram povoados e colonizados por estes bravos.
Entre eles estavam nossos antepassados a quem desejamos prestar nossa homenagem através
de canções, danças, jogos, a língua e, em especial, pela alegria de nos reunirmos, valorizando a

amizade e a fanulia.
O Círculo está integrado à comunidade jaraguaense e aberto a todos, italianos ou não. Lutaremos
para que este espírito sejamantido. Para isso estamos construindo nossa casa, a sede cultural,
nosso ponto de encontro. No início de 1996 as obras foram iniciadas, estando a conclusão

prevista até o ano 2000.
Contamos com a participação de todos e agradecemos. A Diretoria".
É presidente o senhor DevanirDanna.

Fundado em 26 de julho de 1991, de constituição mista, para.adultos, tem como

objetivo principal resgatar e divulgar acultura e as tradições italianas através do canto,
interpretando especialmente canções folclóricas e populares, trazidas por nossos
imigrantes italianos, entre os quais nossos pais, avós ou bisavós. Os integrantes,

trajados tipicamente,
representando as

tradições trentinas, região
do Norte da Itália, sendo

. parte integrante do
Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul.

CORAL

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

5'6
�

Do matemal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Instituto Edac:acioDlll

-
EpiJ4eio PI!DH4 676 _ F0ft837J.()202, A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 19 de junho de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X MEIO AMBIENTE - Devemos lembrar que dia 5 passado foi
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E é aproveitando o ensejo que rogamos a toda a comunidade guaramirense e

novamente nosso Poder Público o empenho e a cobrança mútua sobre as

soluções de matérias já tão batidas sobre lixo, reciclagem, poluição, etc.
O Rotary Club de Guaramirim, não só coioca-se à disposição como já encabeçou
muitas dessas campanhas. Entretanto, é necessária a conscientização de toda a

comunidade (estudantes, empresários, grupos religiosos, Poder Público) no

sentido de ampliar indiretamente seus horizontes, pois caso contrário, as

conseqüências atingirão a todos nós.

Todavia, não podemos deixar de congratular empresas sérias, com pessoas
imbuídas de uma visão mais ampla, como é o caso da Malwee, que segue aquele
antigo preceito: "É melhor prevenir, que remediar".
Mesmo porque em matéria de Direito Ambiental, pouco se pode consertar.

Destaque-se também em termos mundiais a iniciativa da Austrália, que prevendo
as atitudes irreversíveis contra o meio ambiente, criou o inovador Tribunal
Ambiental. Tribunal * este que tem o escopo de imputar sanções, mas

primeiramente inibir aos transgressores ambientalistas.
Fica a indagação: será que não estamos atrasados no que diz respeito ao tema

aludido?
* Companheiros que queiram saber mais sobre o Tribunal Ambiental na Austrál ia

devem entrar em contato com os companheiros Osnildo Bartel (373-0404) ou

Marcos Roberto Hasse (372-2l94).

ROTARY x CONVENÇÃO INTERNACIONAL DO R.I. -

INDIANÂPOLIS - USA - Na busca constante-do espírito e dos ideais rotários,
o companheiro Osnildo Bartei, juntamente com seu filho Frediani (e tantos

outros brasileiros de vários clubes) dirigiram-se à Convenção Internacional do

Rotary Club em Indianápolis, Estado de Indiana - EUA.
Mas apesar de tão distante, os companheiros guaramirenses não conseguiram
esquecer de seu Clube Natal. Tanto é que via internet enviaram a seguinte
mensagem: "Devemos nos orgulhar de pertencermos a esta organização
não-governamental que é o Rotary. Nosso clube caminha nos ideais do

Rotary Internacional.
Estamos presenciando concretamente. Não devemos ser tímidos com

nosas idéias, bem como devemos ser mais eficazes e efetivos na formação
de opiniões. Na verdade, devemos partir para a ação, pois através de

planejamento estratégico e organização, sem esquecer do incremento
de práticas idôneas e honestas, desprovidas de intenções outras, é possível
o encaminhamento rumo ao terceiro milênio.

Queira Deus que nossas autoridades e líderes de Guaramirim despertem
em direção às mudanças de pensamentos, pois caso contrário é obvio o

vislumbrante de um futuro nada agradável.
Aqui em Chicago, Indianápolis e Nova York, já deu certo há muitos
anos. É fantástico. O que se vê, as palavras não transmitem com exatidão,
nem riquezas de detalhes. É necessário ver para crer. Ou seja, estamos
muito longe ainda, é necessário AÇÃO".
Abraços a todos os companheiros rotarianos
Osnildo e Frediani Bartel
É este o espírito rotário, aquele que objetiva novas conquistas, sempre suprindo
as deficiências governamentais ou em parceria com estas "empresas do povo".

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

Tio Eugênio

Henrique Tissi
"Periquito?" - Pensei comigo, que atrevimento chamar assim uma pessoa

idosa. Mas o Henrique Tissi, esse o seu nome, não se deu por achado e explica
que este apelido vinha de longa data e de que se vale o seu neto Juceli, para
provocar o "nono" no carteado em que ambos intervém. Proponho a ele uma

entrevista que leva o título "Henrique Tissi, o 'periquito' do neto Juceli".
que eles gostaram e foi o "Destaque da Semana n" 40", no Jornal "Jaraguá
Bote" - o Mensageiro de Jaraguá, da edição n" 41, ano I, de 24-10-1990.
Na entrevista desfilam nomes e fatos que me são familiares através de

outros relatos, dizendo que nasceu na localidade de Itaperiu, entre São João e

Barra Velha, mas foi legalmente registrado em Jaraguá, em virtude desses

registros serem difíceis naquela região (nasceu em 22-9-1915), mas foi batizado
em Itaperiu, tendo como padrinho Henrique Meier e esposa. A crisma já se

deu em Retorcida aos sete anos.

Contou, também, que seus pais Julio Tissi e Albertina Nardi vieram com

seus pais, ele com 18 anos e ela com cinco, de Veneza e desembarcaram em

Itajaí. Em seguida, pelo rio, foram a Blumenau e, após alguns dias, para Luís
Alves, então distrito de Itajaí. Não gostaram do lugar, o tigre pegando o

cachorro na porta, e venderam a propriedade e a família toda foi pro Itaperiu
Ali plantaram cana-de-açúcar, aipim e criação de gado para venda e use

pessoal, montaram engenho de mandioca e de açúcar mascavo, produtos que
vendiam em Joinville, em carroções de três cavalos e era duro varar o areião
Em 1921 o pai vendeu a propriedade e todos vieram para Retorcida e dá

pormenores.
Ele ia ao baile do "Estrella" e assistia os jogos. No Braço do Ribeirão

fundou com outros o "Clube Ipiranga" e jogava como meia-direita, e o Dante

Schiochet, que durou pouco mas foi bom. Voltaremos. Até a próxima.
e
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PROJETO "COMPRADOR FANTASMA"
Com o objetivo de fornecer ao lojistajaraguaense um diagnóstico técnico do seu

ponto de vendas, foi realizada pela Ferj, em maio próximo passado, a Pesquisa
"Comprador fantasma", encomendada pelaCDL - Câmara de Dirigentes Lojistas.

O resultado da pesquisa foi apresentado no dia 29 de maio, pelo sr. Alexandre

Schuetzler, do Sebrae, e pelo professor Luiz Henrique Balsan Porto, coordenador
do curso de Administração da Ferj.

Ferj inova mais uma vez
A Infovia Virtual é uma realidade. Com este canal

de comunicação, a instituição mantém contato com

universidade de todo o mundo, concretizando os

acordos da 4" Convenção das Américas, realizado na

cidade de Mendoza, na Argentina, em 1997, que
definiu os princípios pelos quais as instituições de
ensino superior participantes daquele evento, iriam
se comunicar durante todo o ano, trocando
informações a respeito de projetos comuns, fazendo
Um intercâmbio de toda a comunidade acadêmica.

Na Ferj, o projeto coordenado pelo professor

Demerval Mafra, mestre em Lingüística, está a cargo
de Ermelindo Schulle, João de Araújo Vicente, Mickael
Egert, Paulo Sérgio Rodrigues e Randal Gomes. A

continuação deste projeto envolve para 1998/1999 a

escolha dos estudantes que representarão a Ferj na SO

Convenção, em São Paulo, e a edição trilíngüe do site,
em português, espanhol e inglês.

Para conhecê-lo, acessar http://www.ferj.rct-sc.br/
infovia/cover.htm.

Aluno: Ermelindo SchulIe - 78 fase deAdministração

Novos paradigmas na formação do professor (Grupo Proinpes)
Desde a metade do século

XVIII, vem se analisando a

formação do educador e seu

perfil, acrescido de indagações
do tipo: como deve ser escolhido,
quem pagará seu trabalho, onde
atuará, que conhecimentos
deverá dominar. '

Analisar esse tema, em

época de evolução constante do
conhecimento decorrente dos
meios tecnológicos e

globalização de informações,
exige um repensarmos que

designamos: professor inserido
no seu contexto educacional,
envolvendo desejos, aspirações,
potencialidade.

A formação desse professor
é uma questão bastante

complexa, já que a mesma

implica propor mudanças na

forma de conceber o trabalho

docente aliado à

responsabilidade da instituição.
A complexidade da questão

está nas mudanças curriculares,
na concepção do ato de ensinar,

o que implica aprender e adquirir
conhecimentos,

Isto significa tomar como

eixo norteador de sua prática a

visão da formação de pessoas
capazes de pensar e construir
sua dimensão de totalidade da

ação humana no mundo.
Alunas: Dinara Fabiane

Piccinini,Mércia S. da Silva,
Lilian Deretti

78 fase de Pedagogia
Professora orientadora:

Leonir Pessate Alves

XE,QUE-MATE - A

FORÇA DO JOVEM
-

JOAO PAULO II

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

A visita histórica de João Paulo II a Cuba não

foi apenas em missão de paz e esperança. Foi um

encontro de um povo sofrido e desgastado por uma
ditadura, com 'a força de um mensageiro
anticomunista.

Sua missão era de colocar ao povo cubano,
que não se deixem mais levar por palavras de

revolução, mas sim, que criem espaços na

sociedade e assumam sua missão educativa.

A força deste homem fez com que a população
cubana exibisse gestos e palavras que, se fosse
em outra oportunidade, seriam punidos com prisão.
Vamos ver se os espaços conseguidos pela visita
do papa João Paulo II, vão conseguir fazer com
que a Igreja Católica coloque em prática seu papel
de intermediária nesta transição de uma suposta
democracia. Enquanto os católicos se mobilizam
para ocupar um espaço maior, o principal alvo de

Fidel Castro é terminar com o embargo econômico
dos Estados Unidos.

Agora resta saber os efeitos desta visita, pois o
jogo apenas começou. '

Fonte: 'Revista lsto ÉII, janeiro de 1998.

Elaborado por: Claus
Normam Klemz, Nádia
M. Mezadri Ronchi,
Rosani Enke Porath e

Luciana A. Fardoski,
alunos da 9ª fase de

POSTO MIME 5

Mi;r=
m;me- B 371 9964!

Administração.
Coordenação:
Professora Cláudia

Regina Althoff.

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

Rua Presidente Epitooio Pessoa, 1155
(próx. ex:> Koh/bach) Jarag.Já do Su/ - SC

�a�ter mran�glOUm
.

Prêmio de Qualidade
Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

- Esab - Bambozzi
- Cebora (sumig)
- WhiteMartins - Lyncon

RUA ERWINQ MENEGOTTI, 10
FONE/FAX: (047) 372�3802

.. , Automaçãoe
Manutenção
\
Industrial�t!--ti�

*
1998
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Nascimentos
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Francisco José
Mabe completa

hoje 9 anos, filho
de Solange
Weidner e

segundo neto de
Dorival

e Iracema

Weidner, I
reside no

Bairro João

Pessoa, em

Jaraguá do Sul.
A gatinha Taqná
Machado completa 2
aninhas no dia 23 de

junho, quem está feliz
e deseja felicidades,
é a mamãe Ivone
Machado

. �. ; .

,

,.
�

. .,:" -:: ,;

completam 5 oie 3 anos,

r'�spectivain���e, no día

·2�o •.�o.d� j�n}l9;i:i�'ão filhos
e Júlfô e'Elza Santana

8/6/98 - Lucas Bes Fontana
•
8/6/98 - Jordana Rafaela Urban
8/6/98 - Thiago Vicente Coelho
8/6/98 - Cristhoffer José Martim
8/6/98 - Tiago Prestes Szymanzuck
8/6/98 - Cauan Sevegnani
8/6/98 - Douglas Silvio Schumann Lunardi
8/6/98 - Paloma Haising
8/6/98 - Cainã de Moraes

8/6/98 - Caroline Keller Lemos
9/6/98 - Pamela Andrieli Martim
9/6/98 - Julia Carolina Vieira Kreis

: 9/6/98 - Jhulian Juliana Kohbrausch
• 9/6/98 - Alexsandro Inácio

: 10/6/98 - Paloma Prochnow
• 11/6/98 - Thiago Pescharki
11/6/98 - Waldemar Gessner Neto
12/6/98 - Juliana Cachoeira
12/6/98 - Ana Luíza Busnardo

12/6/98 - Rafael Dion Verli
12/6/98 - Bruna Sarah Karnehen
12/6/98 - Jaqueline Alice dos Santos da Silva
13/6/98 - Thays Guesser

13/6/98 - Danielle Nicoletti
14/6/98 - Michael Douglas Kopsch
14/6/98 - Bruna Bocchi ,_.

. .;.
15/6/98 - Gabriel Fernando Kanis ":::',::>

��-'

••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

pecial dedicada às cr-í.ança.s na faixa etária
entre zero a 12 anos.

O objetivo 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

erivta.dp.s ou entregues na redação do
Jomal CORREIO DO POVO, Rua Walter

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,
Jaraguá do Sul.

.'

CLlftlCA
InFANTIL

MOo.C,iIL ..A�to�io

n���
�\Y.'F" :

pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 50 - sala 15 -]am á do Sul- SC�
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

BAILE GAÚCHO

Baile com Os Nativos em

Guaramirim dia 20 de junho,
no Parque de Exposições

Bagual OU cavalo?
Cavalos não

são máquinas,
e grande parte
de suas

atitudes são

instintivas, e
origina-se num
nível profundo
do seu sistema

nervoso, muito

pouco
influenciável

pelo
treinamento ou

pela presença
humana. Em

nenhum outro

momento isso
fica tão claro como no

comportamento de um garanhão
sexualmente excitado. A

proximidade de uma parceira
em potencial eclipsa todo o

resto do universo. Como esperar
que o garanhão se comporte da
maneira pela qual foi treinado
numa situação dessas, se ignora
atémesmo estímulos muito mais

básicos, tais como sede, fome e

dor?
É por isso que os machos

eqüinos são castrados desde o

início da utilização da espécie
pelo homem, em resumo, por

:

segurança e comodidade. Os
instintos de um garanhão são

afiados como uma navalha, e o
obrigam a procurar perpetuar
se a qualquer custo. Tais

Justo seria
deixá-lo em

liberdade,
vagando pelas
pradarias com

sua manada de

éguas, mas
então, toda

utilização e

criação de
cavalos pela

humanidade é
artificial.

.

A idéia
ouvidacom

freqüência de

que "coitado,
ele vai ficar

frustrado, zangado comigo
por que foi castrado" é falsa,
por ser humanizada. Os animais
só compreendem aquilo que
sentem, e não tendo apetite
sexual o cavalo castrado tem um

temperamento plácido e

tranqüilo. Frustrado fica o

garanhão que não tem éguas à

disposição.
Cumpre a nós reconhecer

isto e tratar da melhor e mais
natural maneira possível dos
animais pelos quais somos

responsáveis.
Curiosidade: um cavalo!

equino tem inteligência
comparável a uma criança de
dois anos de idade com sono.

Colaboração: Guftaw
Harald Seidel - Popular Xerox

Informações tel: 047 - 373 0102 ou 9738059 -

Vendas: Cilo Despachante, Smurf's Lanches,
Imobiliária Adverb, Supermercado Martini:características numa criatura de

meia tonelada costumam se

tomar desconfortáveis para o

homem, e aí a castração surge
como a melhor opção.

E a despeito das imagens
romantizadas do "garanhão
forte e musculoso", tão

preponderantes entre nós, o

certo seria que todo cavalo

macho que não se destine à

reprodução fosse castrado,
por ser mais seguro e

confortável para todos os

envolvidos, inclusive para o

próprio cavalo. Não é justo
manter um cavalo inteiro,
com todos os instintos e

necessidades do garanhão,
sem termos condições de

utilizá-lo como reprodutor.

CaI/alijada
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.

Agenda gaúcha
20 junho - Baile com Os Nativos - Guaramirim - Parque de Exposições

27 e 28 junho - Cavalgada do Piquete Estampa de Taura

3 a 5 julho - 5° Rodeio de Vaca Parada e Correndo - Piquete Trote ao Galope

II 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 1 Q
n� opinião

pública da Master
Pesquisas

Fone: 372-1654
Rua: CeI. Procópio Gomes

de Oliveira, 227

� .

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 1998-

10 ANOS SERVINDO QUALIDADE
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
. JAR�GUÁ DO SUL - SC
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CONHEÇA o
EM 7 X SEM JUROS, COM SAlDA DE NAVEGANTES - se

NATAL

NATAL E
FERNANDO

DE
NORONHA

Saída aos domingos

Com passeio de Buggy
pelas dunas

+ 7 noites .de hotel
"

+ passagem aerea

+ traslado + city-tour

Saída aos domingos
Com passeio de buggy em

Genipabu
+ 7 noites no Hotel Maré

+ passagem aérea

+ traslado + city-tour
7xR$ 78,60

:::':':':':':':':':':':':':':':':::':':':':':':::':':':,:::,:,::,:,:":,,:,,,:,::: »:t:':S:àMi::@i�áh&lôs
::: :::': Com pâ:ssêlô'êffi:öi1iidâ<::

+ 7 noites no Hotel

Praia Othon
+ passagem aérea

+ traslado + city-tour
7X R$ 92,00

f'
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Com 3 noites em Salvador
3 noites em Maceió
3 noites em Natal

3 noites em Fortaleza
+ café e jantar+ passagemaérea
+ traslado + city-tour + guia

'+4X R$ 28',00

FORTALEZA :;�II.IIII.IIII:
:::.::: :. ': .. ,::'::.:.:: •• :.' •• : ••:"I>:•• :

-:•••• , •• }:••::S._aW�"��ß�M\ii�ß�
. .

Com passeio ao Litoral Sul
.

+ 7 noites no Hotel Ritz Praia

+ passagem aérea

+ traslado + city-tour
7 X R$ 77,00

Saídas aos sábados

Com passeio ao Beach Park

+ 7 noites no Hotel Praia
+ passagem aérea

+ traslado + city-tour
7X R$ 82,00

PORTO SEGURO
Com lual baiano

+ 7 noites noHotelQuinta do Porto
+ passagem aérea

Saída aos domingos

+ passeio histórico

+ passeio pelas praias
+ traslados

7X R$ 65#70
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Em cerimônia marcante Gerson e Denise troca

ram alianças na mão' esquerda, dia 6, às 20 ho

ras, na Igreja Evangélica Luterana-Centro. Após
o ato religioso os convidados foram
recepcionados no aristocrático Clube Atlético

Baependi. Gerson é filho de Oswin e Ivone

Bublitz; e Denise éfilha de Robert e NoeliDonath

Maiara Martini representará o Colégio
Jonas Alves de Souza no concurso

Rainha dos Estudantes, dia 18 dejulho,
no Clube Atlético Baependi

.:i1

F'abiane Gretter representará o Co-

légio Abdon Batista no concurso

Rainha dos Estudantes, dia 18 de

julho, no Baependi

Velculos, peças e &enrlços

I
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Rua Bstio doRio BIIInco - .Jnguá do Sul

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
Enttt%l\l1\OS em372-0178 dOnUcílio

Rua RudoHoHuffenüssler, 440
(próL DuasRodas Ind.)
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Debates e palestra no programa
comemorativo ao 60° aniversário
Um painel, tendo a

participação de quatro
ex-presidentes da Acijs
como participantes, está
previsto para a próxima
segunda-feira (22), dia
do 60° aniversário da
entidade.Os empresários
Eggon João da Silva,
Vicente Donini. Rodolfo
Hufenüssler e Bruno

Breithaupt falarão du
rante 15 minutos, des-
tacando a experiência pessoal que
tiveram nq época em que
presidiram a entidade. O painel
acontecerá às 19h30 no Centro
Empresarial. Em seguida, haverá o

descerramento de uma placa
oluslvo ao 60° aniversário. é.

Na quinta-feira (25), às 19h30,
no Clube Atlético Baependi,.
haverá coquetel, seguido da

ACIJS

palestra "Morketing
com mágica", que será
proferida pelo professor
Arnold Von Müller, PHD
em Administração e

Marketing pela Univer
sidade Federal de Mu

nique, Alemanha. Müller
é consultor de empresa
e especialista em Re
cursos Humanos na

área de Psicologia
Empresarial e autor do

livro"Crossing the walls - The magic
of the marketing", onde fala dos
bloqueios que limitam O'

crescimento dos profissionais e

líderes de mercados.
Às 22 horas haverá jantar de

confraternização, seguido do show

"Integração do Mercosul". com o

cantor argentino Dante Ramón
Ledesma.

Acijs.· 60 anos de trabalho pelo
crescimento de Jaraguá do Sul
A Acijs (Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul)
completará na próxima segunda
feira (22), 60 arlos de atividades.
A associação foi fundada em 22
de Junho de 1938, por um grupo de

empresários liderados por Arthur

Breithaupt e Waldemar'Grubba,
interessados na formação de uma

entidade que contribuísse para o

desenvolvimento da região. Desde
então, a Acijs participou deci
sivamente das gestões na busca
de obras e serviços indispensáveis
para o crescimento da atividade
econômica e importantes para
toda a comunidade.

,

Como a implantação e expan
são da telefonia, e a implantação
de rodovias importantes como a

BR-280, há alguns anos, e a criação
do Condomínio Industrial e imple
mentação do Plano de Desenvolvi
mento Estratégico no Município,

atualmente. A posição destacada
no cenário econômico - é a tercei
ra maior arrecadação de ICMS

.

(Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços) do Estado -

credencia o Município a reclamar
a atenção devida das autoridades
governamentais.

.

O atual presidente da entidade,
Eduardo Horn, acredita que a

região tem a força política
necessana para fazer as

reivindicações necessárias, "bas
tando que sejam melhor' ar
ticuladas". Horn assumiu em

março e tem uma longa lista de
objetivos que "pre te nd e atingir
durante o mandato. Entre eles, a

construção do novo centro
empresarial.

A Acijs possui atualmente 600
empresas associadas. A meta da
atual diretoria é ampliar em 20% o

quadro associativo.

Há 6 décadas unindo as empresas em

torno de objetivos comuns:
o desenvolvimento e' a competitividade.
.'
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Empresários querem melhorar as

condições de segurança na cidade

Grande Propulsora do Desenvolvimento

.

f;NTRf;VISTA
o empresário Eduardo Ferreira Horn, presi
dente da Acijs, opinou sobre alguns dos
temas do momento em entrevista conce

dida ao CORREIO DO POVO.

CORREIO DO POVO - Como o sr. avalia a atual situação políti
co-econômica do Brasil? Qual seria o maior problema
do país e que perspectivas vê de solução?
HORN - A situação político-econômica do Brasil durante

os últimos anos se caracterizou por uma estabilidade con

trolada. Quando nos aproximamos de uma eleição pre
sidencial, as coisas podem se alterar um pouco, depen
dendo da campanha eleitoral e como se comportam
as pesquisas. Para o País, a solução de continuidade seria

a melhor alternativa.
Um dos maiores problemas brasileiros é o desequilíbrio
das contas públicas. Dentro deste enfoque, a Previdên

cia é um capítulo à parte e, com certeza, o maior pro
blema.
CORREIO DO POVO - Como o sr. situaria o desenvolvimento
das empresas de Jaraguá do Sul e região frente aos de

safios da globalização, entrada de concorrentes es

trangeiros e abertura de mercado? A empresa catari

nense está preparada para os novos cenários da eco

nomia mundial?
HORN - Jaraguá do Sul é um centro de excelênclo. nós
temos empresas líderes nacionais e internacionais em

vários segmentos. Os nomes destas empresas são do co
nhecimento da população catarinense. O empresário
catarinense tem uma preocupação muito grande com

o aperfeiçoamento constante e com a inserção da sua

empresa no mercado globalizado. A Acíls. como agluti
nadora da classe empresarial, tem como grande preo

cupação as condições de infra-estrutura para que estas

empresas, que já são destaques, tenham um crescimen

to contínuo.
CORREIO DO POVO - Que solução proporia para o desem

prego?
HORN - O desemprego é um problema mundial, associa
do à competitividade de cada país e de cada empre
sa. No caso específico do Brasil, eu penso que podería
mos atenuar .este problema com uma diminuição drásti
ca na carga tributária das empresas, tornando-as mais

competitivas. Se as empresas crescem e mais riqueza é

gerada, conseqüentemente o desemprego baixa.

Principais objetivos da atual diretoria da Acijs
* Implementar o Planejamento Estratégico de Jaraguá do Sul, principalmente na área do desenvolvimento
econômico e acompanhar a sua implementação.
* Implantar o Centro Politécnico de Jaraguá do Sul ofereéendo oito cursos técnicos de 2° grau: Alimen

tação, Mecãnica, Eletrotécnica, Eletrônica, Têxtil, Comércio, Computação Gráfica e Edificaçôes.
* Construir o novo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
* Implantar o Condomínio Industrial.
* Desenvolver esforços políticos necessários para assegurar investimentos em obras de infra-estrutura indis

pensáveis para o crescimento de empresas e do Município.
* Contribuir para o aperfeiçoamento do ensino local.
* Realização da Multifeira.
* Promover a vinda de palestrantes de renome para informar os empresários e unir a classe.
* Aperfeiçoar a estrutura administrativa da Acijs.
*

trnplontor duas creches municipais em convênio com Prefeitura e Fiese.
*

Apoiar partidos políticos locais para a eleição de três deputados estaduais e um deputado federal pela
região.
* Implementar o trabalho dos núcleos setoriais, com o objetivo de qualificar pessoas e serviços, incentivan
do a formação de novas empresas e a criação de novos empregos.

Os empresários querem re

forço nas condições de se

gurança pública na região. O as

sunto esteve em debate na re

união semanal da Acijs, na última
segunda-feira (15). O encontro
contou com as presenças do de

legado Regional de Polícia, Adhe
mar Grubba, do capitão Amaril
do de AssisAlves, comandante da
3° Companhia de Polícia Militar, e
dos delegados lison José da Silva,
de Jaraguá do Sul, e JuremaWulf.
de Guaramirim.

As provídênclos estão sendo
motivadas pelo aumento da cri
minalidade, principalmente dos
casos de assaltos ã mão armada.
No encontro, a vice-presidência
de Segurança da Acijs, através do
titular Nilton Roque Zen, ficou in
cumbida de constituir uma comis
são representativa da comu

nidade, para adotar providências
práticas. Inicialmente, segundo
Zen, a intenção é gestionar aos
setores competentes o melhor

aparelhamento e o aumento do
efetivo das polícias Civil e Militar.

Segundo o delegado Silva, são
necessárias mais 15 pessoas para
reforçar adequadamente o efe
tivo da Polícia Civil no Município.
Isto permitiria, disse o delegado,
o reforço do trabalho de investi

gação. Já o capitão Alves desta
cou que oito viaturas da Polícia

Edson Junkes/CP

Prevenção: empresários discutiram a questão com as autoridadespoliciais

Militar estão precárias e precisam
ser substituídas. A Polícia Militar
também precisa reforçar o arma
mento.

O delegado Regional Adhe
mar Grubba lembrou a ne

cessidade de apostar no traba
lho preventivo, com os organismos
sociais fazendo a triagem das pes
soas que chegam ã região. Diari
amente estão chegando migran
tes, muitas vezes sem qualquer
condição de se estabelecer na

região, destacou Grubba. A de

legada Jurema lembrou que em

Guaramirim a Polícia Civil está

apostando mais no serviço inves

tigativo, tendo- em vista que o

Município, pela localização
geográfica, freqüentemente está
na rota de atuação dos crimino
sos.

O empresário Bruno Breithaupt
reiterou a vontade dos empresári
os em contribuir para que as.

condições do trabalho policial
sejorn melhoradas, mas lembrou
que esta é uma atribuição do Es
tado. Na opinião do empresário,
é necessário cobrar das lide

ranças políticas uma ação efeti
va nessa questão.

,

E assim que a ACIJS vem ajudando a

tornar nossa região um dos pólos econômicos
mais diversificados e sólidos de Santa Catarina.

'A
Marisol

ACIJS
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Vacinação antipólio deverá
atingir nove mil crianças em JS
---------------------------------
Atendimentos serão prestados nos postos de saúde, barreiras nos postos

distribuidores de combustíveis e em algumas escolas
'

Jaraguá do Sul - A Secre
taria Municipal de Saúde es

pera imunizar cerca de nove

mil' crianças, até cinco anos

de idade, amanhã, durante a
campanha anual de vaci
nação contra a poliomielite
(paralisia infantil). A vaci
nação acontecerá das 8 às
1 7 horas, nos postos de saúde
e escolas do Município.
Paralelamente, no Posto de
Saúde da Rua Reinoldo Rau,
no Centro, será feita também
a Multivacinação, para recu

perar a imunização de cri

anças com vacinas atrasa-

das.
Mais de 90 pessoas estarão

envolvidas na realização da
campanha, entre funcionári
os do serviço de saúde públi
ca e voluntários. Haverá pos
tos de vacinação funcionan
do nas escolas Vitor Meirelles,
Alvino Tribess, João Romário
Moreira e Rio da Luz I, e serão
formadas barreiras de atendi
mento nos postos de venda
de combustíveis Moreolle. no
Bairro Água Verde: Mime, nas
ruas Walter Marquardt e Ber
nardo Dornbusch: Leodato
Ribeiro, na Rua Joinville, e Pos-

to Behling, no Bairro Ilha da
Figueira.

HEPATITE B - Está prevista
também a vacinação de cri

anças e adolescentes, com
até 15 anos de idade, contra
a hepatite B. Haverá atendi
mento em todas as escolas
municipais, estaduais e par
ticulares e nos postos de
saúde da Rua Reinoldo Rau,
do Bairro João Pessoa e do
Caie, no Bairro São Luiz. A
meta é vacinar 20 mil meno
res. A campanha só será
encerrada depois que todos
tiverem recebido a vacina.

Jaraguá do Sul
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoverá entre os dias
13 e 18 de agosto o 8° Concurso de Declamação, que oconts,
cerá juntamente com a Feira do Livro, no Parque Municipal de
Eventos. O festival será realizado em seis diferentes categorias,
envolvendo desde a Educação de Adultos até a categoria

Livre.
As inscrições poderão ser feitas nas escolas, As pessoas sem ati·
vidade escolar ativa deverão se dirigir diretamente à secretaria,

Schroeder
O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente fará, no dia 8 de

julho, a composição do
Conselho Tutelar do Municí
pio. Existem duas vagas, mas
de início apenas a pessoa
mais votada será chamada
para atuar no conselho, para
um mandato com duração

de três anos.

Cómpras acima d� R$ 60,00
cheque para 10/8198

GRANDE VARIEDADE DE
PRODUTOS TEKA

FAMA - MESA E BANHO

Guaramirim
O vereador Sydnei
Silvio Finardi (PMOB)
assumiu a Secretaria

de Agricultura,
Pecuária e Meio

Ambiente. A cadeira
que ele ocupava na

Câmara de Verea
dores será assumida
pelo suplente Valde-

mar Vitol.

t
t
G

Entrega gratuita n
em Jaraguá do I rn
Sul e região, . I

So

�

No mês da Copa aproveite as grandes ofertas
Macarrão ninho casaredo 1 kg. - R$ 0,96 Mistura pi bolo Sol 400g. - R$ 0,94
Amaciante Baby soft 2.1 - R$ 1,44 Gelatina Sol 85g. - R$ 0,23
Orno dupla ação 1 kg. - R$ 2,73 Pepinos em conserva Langa 300g.- R$ 1,05
Papel higiênico special c/4 - R$ 0,53 Coca-Cola 11. com vasilhame - R$ 0,84
Doce de Leite Taió 500g.- R$ 0,94 Xarope Mathedi conj. cl 41itros -leve de brinde
Maioneggs 500g. - R$ 1,54 1 geléia - R$ 5,25
Milho Arisco 200g. - R$ 0,52 Salsicha Fricasa a granel1 kg. - R$ 1,73

SUPERMERCADOS Asa de frango 1 kg. - R$ 1,46 Iogurte Nestlé c/6 - R$ 1,40
A Coxa de frango 1 kg. - R$ 1,76 Requeijão cremoso Nestlé copo 250g. - R$1 ,60�..�.. --.�L Ofertas válidas de 18/6/98 até 317/98 ou enquanto durarem os estoques

GRANDES OFERTAS EM
FRUTAS E VERDURAS

Rua Padre Alberto I

Jacobs- Vila Lenzi
Fones: 372·1160 .

372·2936·

Jaraguá do Sul· SC
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Maestri comemora dez anos
de atividades em Guaramirim

Guaramirim - A
Maestri Implementos
Rodoviários Ltdo:
fundada em 1 de

agosto de 1984, está
situada no quilô
metro 55 da BR-280,
em Guaramirim, na
região Norte do Es
tado, A empresa
está localizada
numa área de 25 mil
metros quadrados,
dos quais 4,8 mil de
área construída, Na
próxima quorto-teíro
(24), a empresa es

tará comemorando
dez anos de funcio
namento no Municí
pio,
A Maestri atua na

distribuição, monta
gem e assistência
técnica dos produ
tos rodoviários
Guerra, Com uma

equipe de vendas
dinâmica, atua em

rnols de 75 cidades,
Com visitas regu
lareso a clientes e

concessionárias, O
Objetivo é a satis

fação do cliente,
Por isso, a estrutura
da empresa foi
construída de .tor-

l ma a atender as

I necessidades de

i mercado, com pes
I soai treinado e reci-
clado r,egular-
mente,
Com a informati

Zação dos departa
mentos da empresa

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

Empresa opera na montagem, distribuição e assistência técnica da linha
de implementas rodoviários Guerra

Expandindo: sede da distribuidora no quilômetro 55 da BR-280

- administrativo, fi
nanceiro, recepção
e olrnoxorltooo - os

serviços foram agi
üzcdos,
A empresa possui

almoxarifado com

capacidade de 700
metros quadrados
poro. acondicionar
os vários itens de

produtos poro as

sistência técnica,
A oficina conto

com dez box poro
assistência técnica,
com ferramentas e

equipamentos
necessários paro
prestar bom atendi
mento dos produtos
Guerra, O alinha-

mento a laser faz
com que o produto
tenha menor des

goste nos pneu-
máticos,

'

A montagem do
Terceiro Eixo, Le
vante Pneumático,
Caçamba Bascu
lante e siders, entre
outros, é feita em

cinco box, A parte
de reformas possui
oito box com en

direitamento do

produto acidenta
do, preparação

para pintura, pintura
e carpintaria para o

madeirame do pro
duto,
Paro a cerno

didade do cliente, a
empresa possui sala
de espera com sani
tórios adequados,
televisão, caféeágua,
Motorista, Sinta-se em
casa,

Mensalmente são
feitas as assembléias
do ConsórcioGuerra,
com tradicional jan
tar,

A Maestri ainda
possui fábrica de

furgões carga seca

de marca Rodovia
para complementar
a linha de produtos,
Durante os dezanos

de atividades, em

Guaramirim, passa
rorn pelo empresa
muitos amigos e cole
gas, que já.puderam
desfrutarde toda infra-:
estrutura de uma boa
assistência técnica,
Estamos esperan

do pela sua visita,

Maestri Implementos Rodoviários ltda ..
Fone/fax: (047) 373-0433

Guaramirim - SC
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - l° Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul- SC Tel. 372-0395

Bebês prematurosXFisioterapia
É grande a preocupação e apreensão em que

ficamos ao nascimento de uma criança prematura,
fato não muito raro em nosso meio.Até bem pouco
tempo atrás era difícil a sobrevivência de crianças
nascidas aos sete meses de gestação: porém, a
medicina vem avançando a tal ponto de

podermos hoje, conhecer crianças nascidas de
seis meses de gestação, com menos de um quilo,
e conseguirem sobreviver com pouca ou nenhuma

seqüela, aqui mesmo em Jaraguá do Sul.
E aí nos perguntamos o que a Fisioterapia pode

fazer com bebês tão pequenos e frágeis?
Pois bem, hoje em dia existem fisioterapeutas

especializados só em atendimentos de bebês, que
podem minimizar os danos causados pela
prematuridade e conseqüente imaturidade do
cérebro e pulmões.

O fisioterapeuta já inicia o seu trabalho na UTI
neonotol. orientando a enfermagem e a família
no posicionamento ideal dentro da incubadora,
tentando assim que estes bebês se sintam o mais
próximo possível do que seria no útero materno.
Também orientam como manusear estes bebês na

alimentação, higiene, etc., sem que isso impeça
ganho de peso, que é muito preocupante nesta
fase; mas facilitando para que o bebê se organize
motora e emocionalmente.

O acompanhamento fisioterápico persiste, '

mesmo depois da alta hospitalar, com avaliações
freqüentes na clínica. Às vezes só com orientação
à tornllio. e às vezes já se iniciando um tratamento

precoce, evitando-se assim atrasos motores, como
sentar, engatinhar, andar, etc ..

O que mais nos preocupa, no entanto, são
problemas futuros que possam ocorrer, como falta
de atenção na escola, com distúrbios de

aprendizagem, que só notaremos quando a

criança estiver com 7 ou 8 anos, e que poderiam
ser evitados se o desenvolvimento motor da criança
até 2 anos tivesse sido adequado. São as primeiras
aquisições que ficarão como base na formação
de uma estrutura sólida para a aprendizagem no

decorrer da vida produtiva do ser humano.

Rita de Cassio G. Grubba
Especialista em atendimento de bebês

Crefito - 3404-F - Clínica SER

FISIOTERAPIA
ESPECIALIZADA

�

CLINICASER
Fone/Fax: 371·6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 202�9-F ,

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

ENTR E

l
Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797 INTE
Psicólogas:

'

Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12,00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12,00540
ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlvES

ESPEciAliSTA EM OdONTOPEdiATRiA
pós ...GRAduANdA EM ORTOdONTiA

<'

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

DR. Clécio Sidreri GONÇAlvES
ESPECiAlisTA EM PERiodoNTiA E

PRÓTESE DENTÁRiA

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5,3114

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
PÓS ...GRAduANdo EM ORTOdoNTiA

Rua Bernardo Grubba, 62 - Jaraguá do Sul - SC

DR. AlvANiR LEiTE
ESPEciAliSTA EM IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESE DENTÁRiA

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

RUA JOiNViLLE, 1 � 70
TELefONE: (047) J71 ..7209

��unimed ANU_NCIE AQUI
. VOCÊ ..TAMBÉM!

_'c:
,

372-3363
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 .

Ao lado do Hospital São Joséfooe/foX 371-0882
Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Marle Sousa
Dr. Marle Sousa r.
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CI A 20 Etapa do Circuito de Tênis de Mesa, realizada no últi- !
mo sábado (13), no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa,

'

no Bairro Czerniewicz, teve a participação de 43 atletas e 99

jogos disputados.
Os primeiros colocados por categoria foram os seguintes: Mirim
masculino, Jader Moreira - FME de Jaraguá do Sul; Infantil mas
culino, Eduardo Hiroshi Ida - ASJ/São Joaquim; Infantil feminino,
Andressa Bittencourt - ADP Dr. Blumenau/Pomerode; Juvenil
masculino, Eduardo Shiokawa - CME/Papanduva; Juvenil fe
rnlnlno, Karin Sanchuke - SOB/Canoinhas; Adulto masculino,
Hélio Almir Corrêa - SOB/Canoinhas; Adulto feminino, Joono
Wachholz - ADP Dr. Blumenau/Pomerode.

CI A l" Etapa da Copa Lanznaster de Voleibol Feminino Mas
ter teve encerramento na semana passada com a seguinte
classificação: 10 lugar - Beira Rio Clube de Campo; 20 - AABB e

3° - Colégio Divina Providência. O encerramento da com

petição está previsto poro novembro.

COMUNICADO
Eu Renate Marquardt, comunico por diversos

boatos, que resido namesma cidade. Residência dos

falecidos Marquardt, Rua Walter Marquardt, 962.
E trabalho na empresa de meus pais e me ausento

/

nos finais de semana.

Portanto, boatos que correm não passam de

inverdades.

, ...••.........•••••.............•••••••........••.••...

ÁREAS DE HABILITAÇÃO
ADVOGADOS - [CONOMISTAS - CONTADORlS - ADMINISTRADORlS

OBS: FORMANDOS DE JULHO PODERÃO HABILlTAR·SE,

INFORMA�Ó�S: Fone/Fax (048)233.5523 das 8 as 20h
http://www.fepe.se.ufsc.br E-mail: concurso@fepese.ufsc.br
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NET,
agrande
sacada.

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

Edson James Peiker assumiu a posição vencendo a 2Q etapa de provas do cam

peonato, realizada em Joinville

Jàraguá do Sul - O ciclis
ta jaraguaense Edson James
Peiker, 18 anos, da Ciluma/
FME de Jaraguá do Sul, as
sumiu a liderança do Cam

peonato Sul-brasileiro de
Mountain Bike,' na moda
lidade Cross Country, ao sa

grar-secampeão da segun
da etapa de provas, realiza
da em Joinville, no domingo
passado (14), As provas
aconteceram em dez cate

gorias diferentes e contaram
com a participação de 87
atletas de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul.

Peiker. competiu pela cate

goria Elite,
Peiker também está lide

rando o rankingestadual do
Ciclismo, na categoria Ca
detes, tendo vencido as

duas provas realizadas até
o momento, e ostenta o títu
lo de campeão sul-brasileiro
na categoria Júnior, con
quistado no ano passado,
Em Joinville, no domingo, ele
teve que superar muitas di
ficuldades no percurso da

prova,
As dificuldades naturais

da trilha aumentaram com

a chuva registrada no dia
anterior à prova, que tornou
a pista escorregadia em al

guns locais e provocou
acúmulo de torne. em ou

tros,
"Foi a competição mais

difícil que já disputei este
ano. Por diversas vezes tive

que empurrar a blke". con
tou Pelker, Ele realizou a pro
va em 2 horas e 19 segun
dos, Em agosto, Peiker par
ticipará. da terceira e última
etapa das provas que de
c'oíröo o título sul-brasileiro
da modalidade, prevista
para a cidade de Londrina,
Paraná.

O joinvilense Maurício

Borges, tido como favorito

para as provas do último

domingo, não conseguiu,
novamente, o resultado es

perado, Na 1 a etapa, rea
lizada em Canela, Rio
Grande do Sul, ele já ha
via perdido a liderança

'SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

NOSSA MENSAGEM

São Pedro e São Paulo
São Pedro e São Paulo nos oferecem uma grande oportunidade

para revermos nossa maneira de ser cristãos. Pedro e Paulo são
dois modelos que devemos ter sempre diante de nós, para nos

servirem de estímulo em nossa caminhada, para nos ensinarem a

amar Cristo de verdade e a sermos fiéis até o fim. E pensando na

preparação do Jubileu do ano 2000, peçamos ao Espírito Santo

que coloque em nossos corações um pouco do ardor missionário
de São Pedro e São Paulo e nos faça verdadeiros discípulos de
Cristo.

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz (festa)
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOÓ - São Cristóvão
09h30 - São Benedito
IOhOO - São Luiz (festa)

quando a bike teve um

pneu furado, já no final do

percurso. E no último do

mingo esteve acometido
de forte resfriado, Nas ca

tegorias Júnior e Cadete
foram vencedores os ciclis
tas Samuel Neus e Carlos

Beuting, de Brusque.
DESTAQUE - O ciclista

Aldo Cemin Júnior, da Ci
luma/FME de Jaraguá do
Sul, confirmou a boa fase

conquistando o título de

vice-campe_ão brasileiro
de Ciclismo de Resistência,
no categoria Júnior, reali
zada no último final de se

mana em Goiãnia, Goiás;
A prova, disputada no sá
bado (13), teve percurso
de 100 quilômetros, com
vários trechos de subida, e
foi disputada sob calor in
tenso, No ano passado, o
atleta já havia sido vice

campeão brasileiro de cir
cuito e, em 1998, poderó
conquistar a mesma

posição na prova de Re
sistência',

Bolos, Doces,
Cucas e S�lgados

Atendimento;
de 2i! a 2i!

"'ARNijj;;j,r,·'·'"
�S-SAD�.:;.:::

»

FINAIS
EMANA

ACEITAMOS
ENCOMENDAS' PARA
FESTAS EM GERAL

Rua Exp, Antonio Carlos Ferreira, 1688
Vila Lenzi- Jaraguá do Sul- SC

-,

Fone:'(047j371.9921·
Filial: Rua Luis Sarti, s/n2• Nereu Ramos

Tênis, futebol, vôlei, motocross, basquete,
esportes radicais. Todo o mundo do esporte

ficou ainda mais perto de você com a chegada
da ESPN na sua TV por assinatura. Agora você
vai poder acompanhar mais de perto todas as

emoções, comentários, jogos e finais do seu

esporte preferido. Mais uma grande sacada da
NET pra você.
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Seleçã� Brasileira de Basquetebol
enfrenta Portugal no Arthur Müller
-------------�-------------------

Maioria dos ingressos colocados à venda, cerca de 70%, havia
sido comercializada até ontem

Jaraguá do Sul - o amis
toso entre as seleções Brasilei
ra e Portuguesa de basquete
bol masculino adulto, previsto
para a noite de hoje, deverá
levar público numeroso ao

Ginásio de Esportes Arthur

M�lIer, Até ontem à tarde,
cerca de 70% dos 1,5 mil in

gressos colocados à venda,
ao preço de RS 10,00, haviam
sido comercializados, A parti
da tem início previsto para às

20h30, e na preliminar jogarào
as equipes infanto-juvenis da
ADJ/Sào Luis/Dolcells, de

Jaraguá do Sul, e do Ipiranga,
de Blumenau.

O amistoso faz parte da

preparaçào das seleções
para o Campeonato Mundi
al, em Atenas, na Grécia, de
29 de julho a 9 de agosto, A
Seleçào Brasileira tinha che

gada prevista para ontem
em Jaraguá do Sul, onde fará

Ainda bem que nem tudo é igual

Guia Telefônico de

Jlf�IUi LClf IlU�"I"
e Reglao Corupá, Guaramlrlm,'
l1Ml Massaranduba, Schroeder

Guia Fácil Editora de Guias Telefônicos

DISTRIBUiÇÃO GRATUITA

o primeiro de dois jogos amis
tosos com os portugueses, O
segundo jogo entre as duas

seleções está previsto para
este domingo, em Sào Le

opoldo, Rio Grande do Sul.
Ao todo serào 15 jogos

preparatórios, que vào termi
nar com a disputa dos Jogos
da Amizade, em Nova York,
em julho, quando a seleçào
estará colocando em práti
ca o esquema tático do trei
nador Hélio Rubens Garcia,
Ele pretende fazer amplo
revezornento dos atletas du
rante os amistosos, avaliando

sempre a eficiência tática,
"Teremos uma indicaçào dos
defeitos a serem corrigidos
no futuro", diz,

Na Grécia, o Brasil partici
pará do grupo C e deverá

jogar com o Dreom Team,
dos Estados Unidos, na parti
da de estréia,

� CP···················································· ",
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
o Jeep Club teve, como de rotina, sua reunião terça-feilQ

última, onde vários assuntos inerentes ao clube foram tratados,
A festa junina, que estava programada para o dia 20 de junho,

foi transferida para o dia 27 por motivo que neste final de semana

vários são os compromissos dos jlpelros,
Teremos campanha de vacinação, la Trilha Ecológica da,

praias, em ItajaL organizada pelo Jeep Club de ItajaL 4° Jeep Raid
da cidade de Canoinhas e sem dúvida nós e storerno,

participando deste evento,
Neste sábado os companheiros convocados para a saída de

abertura de trilhas estão liberados, porém, no dia 26 de junho
faremos uma grande empreitada para finalizar a trilha do nosso

Jeep Raid anual que acontecerá em 14 e 15 de agosto,
Nossos parabéns ao amigo jipeiro Cleber Schulz, filho do

companheiro Rufino, pela sua brilhante cotocoçöo no último final
de semana em Criciúma onde ficou em primeiro lugar nas dum

categorias da etapa do Campeonato Catarinense de Endure.

A alegria dos jipeiros continua ..em alta com o excelente
resultado da nossa seleção, avante Brasil.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Juventus decide até o final do
mês a participação na Segundona

pesas da participaçào do
Juventus na Segundona,
"Mas isso só ocorrerá se hou

ver efetivo apoio dos em

presários", condicionou o

presidente LioTironi.A comis

sào constituída no início do

mês para buscar os recursos

necessários, já percorreu
várias empresas e obteve
boa receptividade,

Tironi antecipou que o

clube só utilizará o dinheiro

das empresas se conseguir
assegurar o valor total que
está sendo solicitado, Ele

disse que, só com a garan�
tia de uma receita mensal,
a diretoria terá condições
de promover o retorno do
Juventus ao campeonato.
Segundo Tironi, esses recur-

sos serào utilizados exclusive
mente nessa finalidade,

O diretor de futebol, Aleir
Pradi, acredita que nào ha

verá dificuldades para com

por a equipe para disputar
a Segundona, caso a dire

toria confirme a partici
pação no campeonato,
Segundo PradL em 30 dias

será possível formar o novo

time, O campeonato tem

início previsto para O dlo 2

de agosto, O clube deverá
inicialmente priorizar o

aproveitamento de algunS
nomes da região, como Biro

Biro, Ricardo, Carlos Alberto,
Gomes e Daniel Pereira, Mas

deverá, com certeza, con

tratar entre cinco a seis re

forços,

Sobre a EscolaINGI.ÊS

WISDOM®('·':'1 =tif:t�t&>m
o JEITO INTELlGEf:lTE DE FALAR INGLÊS

* Salas amplas, equipadas com

cadeiras especiais e ar condicionado
* Sala de áudio
* Professores especializados
* Revolucionário método de

Aprendizagem
Aula Demonstrativa

Grátis

Rua Ângelo Schiochet, 118
'(continuação da Reino/do Rau) -

Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax (047) 371-7665

Jaraguá do Sul - O Grê

mio Esportivo Juventus tem

prazo até o final do mês

para decidir a participaçào
na Segunda Divisào do

. Campeonato Cotorlnense.
A Federoçöó Catarinense
de Futebol concedeu mais
15 dias para a manifestaçào
dos clubes interessados, que
em princípio deveria ter

ocorrido no dia 15 de junho,
A informaçào animou a dire
toria do Juventus, que terá
mais tempo para realizar a

campanha em busca do

apoio financeiro dos em

presários da cidade.
A diretoria quer garantir

uma receita de RS 25 mil

mensais, até dezembro,
para poder custear as des-

* 95% do tempo de aUlar,
* Turma de no máximo 6 alunos,

conversação ijjJ'P ou aulas individuais
* O curso é preparatório para o * Curso de imersão nos Estados

vestibular Unidos de 1, 2 ou 3 meses

Para as aulas
durante o dia você

pagalnenos

* o curso inicia-se quando
você quiser

.

* Inglês para crianças a partir
de 8 anos com preços especiais

1 0% de desconto por seis meses para
matrículas realizadas em julho

Inglês e Espanhol para adultos
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