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Festividades marcam os 122 anos
de fundação de Jaraguá do Sul

Fotos: Edson Junkes/CP

Tradição: Praça do Imigrante simboliza a união das etnias

Federação promove curso para trabalhadores em JS
Desde o último dia 6

de julho, o Sindicato dos

Metalúrgicos ministra
cursos de capacitação
profissional aos traba
lhadores da região. O
programa é desenvolvi
do pela Federação dos

Metalúrgicos do Estado,

com recursos do FAT

(Fundo de Amparo ao

Trabalhador) e do Sine

(Serviço Nacional de

Emprego), através da
Secretaria de Desen
volvimento Social e da
Família.
O "Projeto integrar",

Parabéns Jaraguá do Sul pelos
122 anos de prosperidade.

Floricultu,ra Florisa Ltda.

MUDAS DE ÁRVORES FRUTíFERAS, COROAS FUNERAIS
PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES EM GERAL

R: Bernardo Dornbusch, 2433.- Vila La/au - Fones: 372-0695/371-8146
---------------------------------------
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122 ANOS

Parabéns Jaraguá do Sul

11
7 5 anos372-3294/ 371-8791

inteiramente grátis,
atende 60 trabalhadores
em dois turnos: à tarde,
a partir das 15 horas, e à
noite, às 18h30, na sede
do Sindicato dos Meta

lúrgicos, com aulas de 15
horas semanais.
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O cantor Jair Rodrigues,
que despontou nosanos éfJ
com a música Disparada,
será a grandeatração das
festividades em comemo

ração aos 122 anos de

Jaraguá do Sul. O show
está previsto para aconte
cer às 21 horas, na Praça
Ângelo Piazera. Em caso

de chuva, será transferido
para o Parque Municipal
de Eventos. Hoje à noite,
acontece o Baile do Atira
dor.

As atividades iniciam
às 9 horas com sessão
cívica, na Praça Ângelo

A CONSTRUTEL está comercializando
·as últimas linhds telefônicos para o centro

e alguns bairros de Jaraguá do Sul ao preço de:

À viSla: RS 550,00
l+lx: RS 280,00
1+2x : RS 190,00

Informações e Vendas: Rua Joinville, 1570 • Fone 372·0600

Dr. VitórioA. Lazzaris
OAB-se 2563

Especializado:
Aposentadorias
Recursos
Revisões

IRua Domingos da No.va, 2831 !

[Fone: (047) 371-0004
,-

� Funçjição .

UVITORIA
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Com o fim das convenções e com os candidatos

�e'finidos, começa a coriidq à eleição. Por vezes, a in
sistência dos postulantés nos cansa de tal forma que so

�os inconscientemente levados a rios fechar e repelir a
tõé{os, sem nenhum critério. Essa otltude é reflexo dos anos
de chumbo imposto pelo regim.e militar, que consistia em

criar uma apatia política na

população para não inviabilizar
o processo nefasto implantado
em 1964. Sem consciência políti
ca é mais fácil manipular a mas

sa.
Em Jaraguá do Sul são oito

candidatos à Assembléia Legis
lativa e um à Câmara Federal
que vai nos acompanhar du
rante os próxlrnos dois meses.

Sempre aparecendo nos

lugares mais improváveis, nos
eventos e acontecimentos da

região. Qual deles tem um pro
jeto voltado para os problemas
nacionais? Quais os partidos
comprometidos com o desen
volvimento racional da cidade,
da região, do Estado e do País?

Infelizmente, os discursos e as mazelas permanecem,
embora os políticos prometam mudanças.

Somos os maiores culpados de todos os problemas do
País. Nenhum político ocupa um cargo eletivo por obra
e graça de Deus. São colocados na função por nós,
através do nosso voto. Precisamos assumir essa parcela
de responsabilidade. O Brasil vem sendo administrado
pelas mesmas pessoas há muito tempo. São sempre os

mesmos que, em ano eleitoral, nos brindam com discur
sos inflamados prometendo resolver os problemas e cri
ticando os modelos atuais, tendo solução para tudo.

Quem. são os governantes e quem são os candida
tos? Precisamos saber identificá-los sob pena de come

termos os mesmos erros, restando, mais tarde, openos o
opção da lamentação. A sensação de impotência di
ante das arbitrariedades, das injustiças e dos privilégios
reforça a frase de um político brasileiro: "O maior casti
go de quem não gosta de política é ser governado por
quem gosta". Parece simplista, mas sintetiza a situação
vivida no País.

Por mais paradoxal que possa parecer, o Congresso
Nacional é antidemocrático. Se pratica ali a ditadura de
minoria, os parlamentares, sem-o consentimento prévio
e o conhecimento da população, traçam o destino do
País sob a ótica elitista, conservadora e de acordo com

>

as conveniências do momento. Embora eleitos pelo povo,
os políticos não representam os interesses da- nação. As

. regras eleitorais não Permitem a representatividade pro
porcionai. As campanhas são orientadas pelo marketing
em detrimento aos assuntos de interesse da população ..

Mais uma vez nos é concedida a chance de escolher
os nossos governantes. É muita responsabilidade. Temos
o País nas mãos e não podemos nos corromper. O voto
vale muito mais do que pensamos. É mister dá-lo cons

cientemente, pensando no coletivo e visualizando o fu
turo como um todo. Ninguém muda de uma hora para
outra. Teremos 70 dias para refletifsobre as candidatu
ras, tendo em mente um destino melhor para o País.

Carta do Leitor

122 anos de fundcçõo - 18 meses de governo

A história de Joroçuó do Sul

possui a marca da sua gente.
Da chegada dos coloniza
dores, em meados de 1876, até
os dias atuais.é nítida a singu
laridade dos que aportaram
nessa Terra, O início de todas
as batalhas que resultaram na

Jaraguá do Sul dos nossos dias,
sempre requereu visão de fu
juro. A afirmativa é tão coe

rente que, se analisarmos o

planejamento ao longo do
tempo, perceberemos uma

preocupação cristalina com o

futuro. Estamos no caminho
certo! A prova mconteste está
nos resultados obtidos e na pu
jança do nosso Município.

Há mais de um século, po
demos dizer que estamos tri
lhando o caminho do progres
so, da realização e do em
preendimento. Quando ainda
não era palavra de ordem, a
"qualidade total" já estava in
serida no contexto jara
guaense, ensejando como re

sultado a tecnologia de ponta

.: * Geraldo Wemingilaus·

nas nossas indústrias, hoje dls

putando mercado com países.
do primeiro mundo. A grande
za de Jaraguá do Sul, no senti
do literal da palqvra e nas suas

mais diversas significâ'ncias,
não permite outra estrada que
não seja a do progresso. Ain
da aqui, a visão do futuro de
verá imperar introspectando
nos a algumas indagações:

- O progresso existente em

Jaraguá do Sul.nóo requer ca

pacidade e discernimento

para levá-lo adiante?
- E onde está a base do pro

gresso, do crescimento e do
desenvolvimento de um povo?

É exatamente neste ponto
que queremos fazer uma alusão
aos 18 meses do nosso gover
no. Temos trabalho dedicado
em todos os setores da admi

nistração do Município. Porém,
entendemos que nada adian
ta plantar árvores, orientar na
saúde, construir esgoto sqnitário,
asfalto, preparar o turismo, pro
mover ações sociais, planejar

)

-bern o Município e -ter .ous
teridade nas finanças, se não

possuirmos educação suficiente

para compreender a grandeza
de cada etapa vencida. Edu·

CaÇa0 é a palavra, é a chave
do futuro. Os investimentos da
nossa administração na edu

cação são significativos - apli·
cernes 34% da receita do Mu·

nicípio nesta área - dos bebês
que freqüentam as creches à

educação de adultos.

Capacitação é termo usu·

01 na educação. O jara·
guaense do futuro falará e agi
rá com conhecimento, Dará
continuidade e ampliará as

conquistas. Saberá com·

preender e visualizar as con

quistos do amanhã. Há 18 me-

, ses, estamos trabalhando pela
educação do jaraguaense de
amanhã.

Há 18 meses, estamos vaio,
rizando o cidadão.

• Prefeito de Jaraguá do sul,
pelo PFL

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 Ci texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO,
Gráfica e Editora CP Ltda.. CGC 00.105.755/00Ó1-50· Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180- CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

'pasra Uma cond/ção
,

,para ens/na/':'

que agenre 8/7Je/

Parabéns, Jaraguá do Sul!
Colégio Divina Providência

Av. Mal Deodoro, 710 - Centro - Fone/Fa'x 371-0719
CEP' 89251-700 Jaraguá do Sul - SC
E-mail:codivina@netuno.com.br
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CP - Voltando ao Orça
mento Regionalizado, como
isso contribui para a demo

cratização do Executivo?
Konell - A discussão da

aplicação dos recursos do

governo é um marco no Es
tado,Nenhum outro tem essa

proposta, A participação re

gionalizada, neste primeiro
. momento, assegura uma dis

tribUição mais justa,
O Orçamento Regiona

lizado acaba de uma vez

por todas com a farsa que
deputado emenda o orça
mento, A intenção é ampliá
lo ainda rnols. nos moldes do
Orçamento Participativo,
onde a população discute
as prioridades dos recursos,
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, comprovara aprovaçao popular
Os textos para esta coluna com críticas, sugestões e i

a
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reivindicações, devem conter no máximo dez linhas,
Os textos com mais de dez linhas serão sintetizados
pelo jornal, observando a essência, O jornal se

reserva o direito de fazer as correções ortográficas
e gramaticais necessárias,

As cartas devem ser assinadas e com o nome

completo do cutor. endereço ou telefo'ne para
contato, Os textos sem essas informações não serão

publicados,

As colaborações devem ser enviadas para: Rua
Walter Marquarät, 1. 180, Barra do Rio Molha, 89.259-
700. Caixa Postal 19 ou pelo tete-tax (047) 371-1919.

Parabéns aos trabal hadores

jaraguaenses que, nestes
122 anos de lutas,
transformaram o município
em exemplo de

qual idade de
vida para o

Brasi I.

Gildo Antônio Alves
Vereador - PMDB

A I uta operá ria vem de
séculos. E es metalúrgicos

sempre se colocam na vanguarda.
Em Jaraguá do Sul não é diferente.

Parabéns metalúrgicos pelos
122 anos de contribuição

ao crescimento dessa cidade.

SINDICATO DOS
TRABALHADORES

METALÚRGIOS DE JARAGUÁ
DO SUL E REGIÃO

Jaraguá do Sul - O depu
tado estadual Ivo Konell

(PMDB), líder nas pesquisas
de intenção de votos na

região na disputa à Assem
bléia Legislativa, disse que a

posição demonstra a confi
ança da população nos tra
balhos desenvolvidos como
parlamentar. De acordo
com ele, o programa a ser

apresentado durante a

campanha seguirá a linha
do projeto divulgado por
ocasião da disputa ao go
verno municipal, em 1996,

Casado e pai de três fi
lhos, com 33, 32 e 24 anos,

Konell foi secretário de Ad

ministração e Finanças na

primeira administração
do ex-prefeito Durval Vasel

(PTB), prefeito no período
1989/92 e delegado do Pa
trimônio da União por dois
anos, Se define como um

político atípico e não se

compara com os demais,
afirmando que se dedica de

corpo e alma nos projetos
de interesses públicos,

CORREIO DO POVO - No iní
cio do ano passado o se

nhor se lançou candidato a

deputado federal, o que o

fez mudar de idéia?
Ivo Konell - A intençQo

era lançar o Duwe (Ademar
Duwe, secretário da Casa
Civil) como candidato a

deputado estadual. Sentia
que desta forma poderia
sáir a federal com chances,
Mas como o Duwe se negou
a disputar a eleição, refiz os

planos, Fiquei indeciso e re

ceoso com o desafio de
concorrer sozinho, Se o

Duwe saísse a estadual, ti
nha mais segurança,

,
Konel/: projetos sociais

quistar pelo menos um quar
to dos 20% dos indecisos,

Vamos apresentar aos

eleitores os trabalhos as

sistenciais desenvolvidos
desde quando fui
secretário,

CP - Qual será o ponto
forte da campanha?

Konell - A assistência so

cial, Desde quando fui

prefeito, a prioridade sem

pre foi a área social, Nestes

quase quatro anos como

parlamentar, me dediquei às
causas sociais, Além da de

mocratização dos atos do
Executivo,

CP - Os adversários afir
mam que o senhor não con

seguiu nenhum benefício
para a região.

Konell - Isso é desinfor

mas:ão, Como deputado
consegui recursos para mais
de 21 entidades assistenci
ais, A verba de gabinete, RS
6 mil mensais, repasso para
mais de 20 estudantes uni
versitários e outros tantos se
cundaristas, Isso sem falar na
luta pela democratização
do governo, como' foi o

caso do Orçamento Regio
nollzodo.

CP - Então por que os ad
versários negam?

Konell - Não costumo di

vulgar o meu trabalho
porque acredito que nöo é
nada além da obrigação,

CP - Como está sendo tra
balhada a campanha?

Konell - Atualmente, me
dedico a contatos, reuniôes
com empresários, entidades
e tornillos. Num segundomo
mento, virá a campanha no

rádio e televisão, onde apre
sentaremos os planos de

ação,
Mas o corpo a corpo será

muito importante, Quem
quiser se eleger terá que
gastar muita sola de sapato,

CP - Qual a expectativa
de votos?

.

Konell - O objetivo é con

quistar algo em torno de 20 mil

para garantir a reeleição, Se
continuarem as perspectivas
de intençôes de voto podere
mosmelhorar bem esse núme
ro, Se mantermos as intençôes
de voto em Jaraguá do Sul,
será a consagração,

DA COZINHA À SALA
TUDO EM MÓVEIS

COZINHAS SOB MEDIDA
R. João Planinschek, 94
R. Reinoldo Rau 289

Fone 371-3387

CP - O senhor é o líder nas
pesquisas com cerca de
35% das intenções de voto.
Como vai fazer para manter
este índice que lhe garante
a reeleição?

Konell - Precisamos tra
balhar muito rnols. A in

tenção do partido é con-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pela boca

Apesar das promessas e

das ameaças, tempo
depois ninguém mais viu os

outdoors. O prefeito
afirmou que aguardava a

confirmação da votação
pelo Senado para com

pletá-los, mas veio a

votação e eles continu
aram sumidos.

Depois disso, o prefeito
não tocou mais no assunto
e ficou o dito pelo não

dito.

Vasel promete ser parceiro
das administrações públicas

Jaraguá do Sul - O ex

prefeito Durval Vasel, candida
to a deputado estadual pelo
PTB, disse que, caso eleito, terá
como compromisso a parceria
com as administrações dos

municípios que representa. Se
gundo ele, que dirigiu a cidade
entre 1983/88 e 1993/96, a fal
ta de um elo entre a Prefeitura
e o governo do Estado prejudi
ca a administração. "Senti na
carne a falta de um deputado
da região que pudesse intervir

junto ao governo na luta por re
cursos", declarou, lembrando
que, quando o atual deputa
do federal Paulo Bauer (PFL) foi
secretário estadual de Edu

cação, o Município foi "muito
bem atendido" pelo governo.

Separado e pai de cinco fi
lhos, com idades que variam
entre 26 e dois anos, Vasel tem
como projeto de campanha Cl
luta por uma melhor distri

buição de recursos para a edu

cação, saúde, segurança e no

combate ao desemprego. Na
opinião dele, apesar dos temas
serem bandeiras de todos os

políticos, soo os princípios bási
cos de quolquer: adminis
tração.

CORREIO DO POVO - Como os

projetos serão desenvolvidos
durante a campanha?

Durval Vasel - A intenção é
dernonstror que o deputado
tem condições de lutar pela
região que representa. Que
pode e deve apresentar proje
tos que garantam recursos

para a região. A intenção é ser

parceiro dos municípios e dis
cutir com os prefeitos as prio
ridades. O deputado deve ser'

o elo entre os poderes.

CP - O senhor já foi deputa
do, qual foi a sua posição?

Vasel - Nunca tive a preo
cupação com causas

partidárias e, dentro das

condições, lutei pelos mesmos

ideais que defendo hoje.

CP - Como está sendo traba
lhada a campanha?

Vasel - O PTB está de posse
de uma pesquisa que me colo
ca em segundo lugar nas in

tenções de voto na cidade,
com cerca de 16%. O objetivo
é crescer ainda mais, atingin
do entre 25 e 30%.

BORDADOS JARAGUÁ
Artes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

.

Vasel: elo entre governos

Acredito que a população
vai reconhecer ostrabalhos re

alizados nas duas gestões.
Jaraguá do Sul só iniciou seu

cesenvotvlrnento a partir de 15
anos para cá. Me considero

parte deste progresso. Isso é

graças ao trabalho integrado
do Poder Público, iniciativa pri
vada, entidades e traba
lhadores, mas administrada

pelo prefeito.

CP - Como o senhor vai fazer

para convencer os eleitores?
Vasel- A receptividade está

multo' boa. Acredito que o

maior triunfo seja os trabalhos
realizados nas duas adminis

trações na Prefeitura.

CP - Como o senhor pretende
garantir os repasses do gover
no estadual para os municí
pios?

Vasel - Quero fiscalizar os

repasses e lutar por uma distri

buição mais democrática,
tentando inverter os critérios. É
exatamente por isso que de
fenäo a eleição do senador

Esperidião Amin, que tem
como candidato a vice, o jaro
guaens� Paulo Bauer.

CP - Na prática, quais são os

planos para combate ao

desemprego?
Vasel - Apresentar projetos

que possam incentivar a cri-
. ação de micros e pequenas
empresas, grandes geradoras
de empregos. Facilitar a cri

ação, reduzir o número de im

postos e as alíquotas,

CP - O PV entrou com-recur

so junto ao TRE questionando
sua elegibilidade. Qual é o

problema?
Vasel - Nenhum. São pro

cessos abertos durante minha

gestão de prefeito, mas que já
foram solucionadas. Entrei com
a defesa e tenho certeza que
nada irá me prejudicar, até
porque não houve nenhuma ir

regularidade.

CP - Qual será a posição do
senhor quanto a candidatura
do vereadorVicente Caropreso
a deputado federal?

Vasel - Sempre defendi a

representatividade da região,
O PTB está coligado na ma

joritária com a Coliqoçôo Mais
Santa Catarina, que tem o

PSOB. Nada mais lógico que
apoiá-lo. Se nos derem

condições, e aí se exige um tra
balho conjunto, vou pedir vo
tos para ele sim. ,

CP - O número excessivo de
candidatos prejudica?

Vasel - Acredito que a

região faça dois deputados,
talvez três, A população está
consciente e vai 'saber esco
lher os melhores. Realmente
tem muito candidato, poderio
ter havido acordo para diminuí
lo,

Minha campanha está sen

do franciscana, tanto nos re

cursos quanto na peregri
nação.

Valeu povo de

Jaraguá do Sul, pois sem

o seu esforço não
estaríamos completando
mais um ano, totalizando

122 anos de muita luta.

Lorita Zanotti Karsten·Vereadora· PMDB

Cfloriculfurtl
Cflorisa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

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

tJ§f
·r····"

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul
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No início de agosto do ano passado, 0- prefeito de Jaraguá
do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), distribuiu outdoors pela
cidade com os nomes de nove deputados federais catari
nenses que votaram a favor do FEF (Fundo de Estabilização

Fiscal). Entre eles, os pefelistas José Carlos Vieira, Paulo
, Gouvêa e Paulo Bornhausen,

Nos outdoors, a frase: "Fique de olho. Estes deputadas vo

taram contra os municípios na regulamentação do FEF".

Werninghaus prometeu que os outdoors ficariam até outubro
deste ano como forma de demonstrar o descontentamento,
já que a proposta retira cerca de RS 1 milhão mensal do

Município.

Aliás
Com a saída do deputado Paulo Bauer da disputa pela
reeleição à Càmara Federal, Werninghaus revelou que vai

apoiar as candidaturas dos deputados José Carlos Vieira e

Paulo Gouvêa.

Fujimorização
A equipe do presidente Fernando Henrique Cardoso já traça
planos para um terceiro mandato. Caso reeleito, FHC pre
tende encaminhar ao Congresso projeto de lei instituindo o

parlamentarismo.
Se vencer, FHC quer ser o presidente da República Parlamen

torlsto. Alguém arrisca o nome do primeiro ministro?

Esquecido
Na época, Werninghaus

informou que havia avisado
aos deputados do PFL que se

votassem a favor do FEF
"não precisariam aparecer
aqui na campanha deste

ano".
Passados alguns meses, no

segundo turno da votação,
o deputado Paulo Bauer

(PFL) também votou a favor
da prorrogação do FEF e não
teve o nome incluído nos

outdoors.

Êta nóis!
Pesquisa da Perfil comprovou
que o jaraguaense, além de
desconhecer os trabalhos
dos vereadores, está des
contente com a atuação

,

deles.
Ao responder a pergunta:
:'Qual o vereador que você
mais admira?", os parlamen-

tares dos partidos que
apóiam o governo tiveram

votações medíocres. Ade

,
mar Possamai, Carioni

Pavanello e Elisabeth Matte
di, todos do PFL, alcançaram

0,7%.
Os mais admirados são:

Pedro Garcia (PMOB), com
1 2,7%; Moacir Bertoldi (PPB),
com 11,2%; Lorita Karsten

(PMOB), com 6%.

Tiroteio
O prefeito Geraldo Werning

haus (PFL) não poupou
críticas ao deputado estadu

al Ivo Konell (PMOB) em
relação às declarações

deste quando da votação
da proposta da emissão e

operaçãO das Letras do
Tesouro.

Konell deu graças a Deus por
estar de licença durante a

votação.
"Isso é se esconder atrás de

desculpas esfarrapadas. Ele
deveria ter a coragem de

assumir, como eu fiz. Como

pode um deputado da

situação não comparecer nc

votação de um projeto do
seu governo?", disparou

. Werninghaus.

�AnD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos seroiços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O"OçO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

v,�\)"'�v, Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Encontro internacional discute

papel da mulher trabalhadora
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

APEVI ENTREGA VEíCULO EAVALIA A MUlTIFEIRA
A Apevi - Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu -

entregou, no dia 20, o Fiat Uno EX para Maria Lizete Madeira Canuto,
sorteada no encerramento da 3° Multifeira. Ela é comerciante em Jaraguá
do Sul, onde a forníllo possui o restaurante do Terminal Rodoviário. Com a

entrega da premiação, aApevi cumpriu mais uma etapa do evento, que
entre os dia 3 e 12 de julho reuniu 55.806 visitantes, o número oficial de

público. Antes da entrega do Fiat Uno, a diretoria da Apevi fez uma

avaliação crítica dos resultados, que no geral foram considerados bons.
O público previsto era de 80 mil pessoas, mas fatores climáticos e a

Copa do Mundo são apontados como influenciadores da redução do

público. "Pensamos que a Copa do Mundo poderia ajudar, com a

instalação de telão e distribuição de chope, mas não foi bem isso que
aconteceu.O pessoal preferiu assistir as partidas em casa", registra Richard '

Hermann, presidente da Apevi, para quem, o objetivo maior da Multifeira
não foi a receita,mas a divulgação dos produtos das empresas expositoras
e as vendas posteriores que certamente darão o retorno dos investimentos.

Algumas sugestões foram apresentadas, como a realização bienal, a
mudança do período da feira, venda antecipada de ingressos nas

empresas, programação paralela melhorada, como também, a
apresentação de novidades por parte das empresas, que despertem o

interesse dos visitantes, na exposição.
Outra proposta, aceita, foi para que a 4° Multifeira seja lançada no

segundo semestre,de forma que o empresário possa se programar quanto
a investimentos e produtos que irá expor.

INSTALADORAS ELÉTRICAS IRÃOA ITAIPU
O Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs está programando uma

viagem de estudos a Itaipu Binocionol, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O

grupo sairá no dia 30 de julho, às 18 horas defronte à Acijs, e a visita está
programada para o dia 31 de julho de 1998.A viagem tem como objetivo
conhecer, no interior da usina, aspectos da geração de energia, suas
instalações, equipamentos e maquinários. Participam desta missão

empresários do setor e funcionários das instaladoras elétricas. Os

integrantes do núcleo informam que, nos anos de atividade no setor,
nunca tiveram esta oportunidade, haja vista que é dificil conseguir visitar
a Itaipu no seu interior e estão ansiosos pela visita.

CENTRO EMPRESARIAL LANÇARÁ CONCURSO PARA NOVA SEDE
O Centro Empresarial de Jaraguá do Sul lança, no dia 30 de julho, o

edital do concurso para a elaboração do projeto arquitetônico da sua

nova sede, que será construída na Rua Jorge Czerniewicz, em área

contígua ao Centro Cultural da Scar, interagindo ao espaço e à

concepção visual do empreendimento.O edital conterá o detalhamento
dos padrões e dimensões do prédio e o projeto deverá estabelecer,
também, idéias da urbanização e estacionamento de toda a área

abrangida pelas duas obras e o seu entorno.O concurso será aberto aos

profissionais filiados àAssociação de Engenheiros eArquitetos de Jaraguá
do Sul e que estiverem em dia com a anuidade do CREA-SC.

A partir do lançamento, os engenheiros e arquitetos terão 30 dias para
retirar o edital e outros 60 dias para apresentar o projeto arquitetônico do
futuro Centro Empresarial. Os projetos concorrentes serão julgados e os

três melhores serão premiados.A área física do prédio terá dois mil metros
quadrados, em dois pavimentos. As obras civis iniciarão no próximo ano.

NÚCLEO DE FOTOGRAFIA LANÇA CARTÕES POSTAIS
O Núcleo de Fotografia Profissional daAcijs, integrado pelas empresas

Arte Click, Foto Bosse, Coloramo, Empório da Foto, FB Fotografias, Foto
Loss. Foto Nortelândia, Foto Visão e Ueta & Ueta, lança no dia 30 de julho,
durante café matinal, no Restaurante Itajara, 12 conjuntos de cartôes
oostoís que retratam pontos turísticos de Jaraguá do Sul. O projeto do
núcleo foi viabilizado através do apoio financeiro da Frigumz Alimentos,
Malwee Malhas, Papelaria Grafipel. Livraria Alemã, GrupoWeg, Marisol S.
A.,Metalúrgica Erwino Menegotti,Viação Canarinho, Proma Construções
e Duas Rodas Industrial.Estas empresas receberão,em contrapartida, dez
por cento do valor investido em quantidade de cartões postais.

TREINAMENTO ABORDARÁ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Acijs, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos

Humànos/Seccional Jaraguá do Sul, programou para os dias 28 e 29 de
julho, treinamento empresarial, cujo conteúdo programático tem: estrutura
das demonstrações contábeis, principais contas do balanço e

demonstração dos resultados, análise contábil. análise financeira

tradicional e análise econômica. O curso será ministrado por João José
Bizatto, especialista em administração e professor da Ferj, na disciplina
Análise de Balanços. Os associados da Acijs/Apevi pagam RS 45,00 e não
associados RS 90,00. Será no auditório do Cejas, das 18h30 às 22h30.

Inscrições: 371- 1 044, com Neusa.

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

Movímento síndícallatíno-amerícano pretende unífícar as lutas das
mulheres no combate ao neolíberalísmo

Jaraguá do Sul- Um grupo
de cerca de 30mulheres sindi
calistas da Costa Rica, Nica
rágua, Paraguai, Chile,
Colômbia e de outros estados
brasileiros estiveram na ma

nhã de ontem no Sindicato do
Vestuário.Avisita faz parte do
Encontro Internacional das
Mulheres Sindicalistas, que
acontece desde o dia 18, em
ltoperno. Elas discutem alter
nativas para a integração das
mulheres daAmérica Latina e
os interesses específicos de

gênero. Ainda pela manhã,
visitaram o parque fabril da
Marisol.

Após a visita, as sindicalis
tas retornaram para o encon- _

tro em Itapema. Na pauta, as ......----------------------....

conseqüências da globaliza
ção e a implantação do
neoliberalismo no cotidiano
feminino, Para a coordena
dora do Departamento da
Mulher do sindicato, Rosane
GieburowskL as mulheres são
o principal alvo da ex

ploração neoliberal. "A baixa
escolaridade da maioria e o

afã de permanecerem no

emprego, as submetem às
novas exigências das empre
sas, que primam pelo desres

peito aos direitos", justificou.
Rosane afirmou que, so-

-

mente com a conscientiza

ção e a integração, as mu

lheres poderão atenuar as vio
lências sofridas diariamente.
"A cada quatro minutos, uma
mulher é agredida", informou,
lembrando que ainda existe a

"feminilização da pobrezo".o

COMPRA·VENDE·TROCA

dupla jornada de trabalho,
com salários em média 74%
mais baixo que os recebidos

pelos homens para desem

penharem as mesmas

funções. Na opinião dela, a
política governamental tem
instituído a lei da selva, que
nada mais é do que a dispu
ta dos mais fortes pela sobre
vivência e a morte prematu
ra dos mais fracos, penalizan
do as mulheres.

Para a presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas e Far
macêuticas da Colômbia,
Pastora Rosales, somente
com sindicatos fortes e traba-

Ihadores organizados, há
chances de se fazer frente ao
neoliberalismo, Ela acredita

que os encontros internacio
nais possibilitam a troca de ex

periências entre as traba
lhadoras latino-americanas.

"Precisamos nos unir para
enfrentarmos juntas o avanço
neoliberal e a globalização,
que tanto têm prejudicado os

trabalhadores. As palestras e
seminários são fundamentais
à medida que cria a expec
tativa de traçarmos projetos
e conhecer a realidade dos

países que, de uma forma ou

de outra, apresentam os mes

mos problemas", declarou.

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul· SC"

o Presidente

Veio, Viu
e Gostou.

"Sonho em fazer do Brasil uma

grande [araguá do Sul"

Parabéns pelos seus

122 anos

Deputado UDO WAGNER

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

Instalações de Unhas Telefônicas
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TELECOMUNICAÇÖES

Fone/Fax:
372-2992

Rua Barão do Rio Branco, 353 - $010 2

Jaraguá do Sul - Santa Catarino

Parabéns, Jaraguá do Sul - 122 anos!

A cada ano que passa, és mais

HUMANA.HUMANA
ASSESSORIA EM RH Rua: Henrique Sohn, 33 Caixa Postal 200 - 89.255-240 - Jarag..-á do Sul/SC

Fone: (047) 371-4311 Fax: (047)372-1091
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Maiores informações
poderão ser obtidas no Sindi
cato dos Metalúrgicos, com

6 - ECONOMIA �L�DnDlo no nOXIO JARAGuÁ DO SUL, 24 DE JULHO DE 1998
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'Projeto integrar' atende
60 trabalhadores na cidade

Jaraguá do Sul - o Progra
ma de Capacitação Profis
sional da Confederação Na
cional dós Metalúrgicos, filia
da à CUT (Central Única dos
Trabalhadores), iniciou as ati
vidades na cidade, no dia 6
de julho. O "Projeto integrar",
inteiramente grátis, atende 60
trabalhadores em dois turnos:
à tarde, a partir das 15 horas,
e à noite, às 18h30, na sede
do Sindicato dos Metalúr
gicos, com aulas de 15 horas
semanais.

O curso tem duração de
dez meses, acrescido de mais
dois de informática, dentro
das Oficinas de Informática.
Durante todo o programa,
serão desenvolvidos os Labo
ratórios de Aprendizagem,
Oficinas Pedagógicas, cursos
de geração de trabalho e

renda e atividades extras-cur
riculares. "O objetivo é incen
tivar o exercício do cidadania

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

Programa de capacitação profissional é desenvolvido pela Federação
dos Metalúrgicos do Estado

e integrar o trabalhador tam
bém à sociedade", lembrou
o presidente da federação,
Narcísio Ferreira da Cruz, infor
mando que as Oficinas

Pedagógicas abrirão vagas
poro um número maior de in
teressados.

De acordo com ele, o cur

rículo foi elaborado. pela Con
federação Nacional dos Me

talúrgicos, sendo o único cur
so profissionalizante reconhe
cido pelo Ministério da Edu
cação, com o certificado de
lOGrou. ,"É apontado pela
Unitrabalho como o melhor

programa de requalificação
e formação profissional", de
clarou, acrescentando que,
para alcançar a meta defini
da pela direção, a CUT fez
parceria com universidades.

O programa é desen
volvido com recursos do FAT

(Fundo de Amparo ao Tra

bclhddor) e do Sine (Serviço

Nacional de Emprego),
através da Secretaria deDe
senvolvirnento Social e da
Fornllic. O projeto foi implan
tado, em 1996, em 11 cidades

paulistas, sendo ampliado
para 23 no ano passado. Da
primeira turma, 40% dos alu
nos. retornaram ao 'rnercodo
de trabalho. Após dois anos

de atividades, o programa é
considerado modelo de cur

so para a formação profis
sional.

.

"O objetivo é fazer com

que as pessoas com mais de
25 anos e desempregadas,
ou sob a ameaça de perder
o emprego, estejam
preparadas para reintegrar
se ao mercado de traba
lho", reforçou Cruz, infor
mando que o programa de
verá ser implantado em Mi
nas Gerais, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Rio Grande do
Sul. Pará e Paraná.

Mofares Weg recebem selo·de eficiência energéfica
Jaraguá do Sul - O Procel

(Programa deCombateao Des
perdício de Energia Elétrica)
concedeu o selo de eficiência
energética a Cinco linhas de
motores standarde de alto ren

dimento da Weg. Os motores
foram indicados como os mais
eficientes energeticamente
produzidos no País.

Na opinião do secretário
executivo do Procel. Mário
Fernando de Mello Santos,

também diretor da Eletrabras,
o selo premia o aperfeiçoa
mento e a eficiência de mo
tores na busca centro a de
manda. "A premiação
reveste-se de importância
porque o País passa atual
mente por uma grande de
manda de energia elétrica",
frisou.

Segundo estimativas do
Procel. os motores premiados
- três standard. 1 cv. 7,5 cv e

10 cv; dois de alto rendimen
to, 5 cv e 7,5 cv - indicam que
a energia anual proporciona
da atingem 850 kWh por uni
dade vendida, em relação
aos modelos existentes. No
ano passado, a ABNT (Asso
ciação Brasileira de Normas

Técnicas) estabeleceu os va

lores mínimos de rendimento
em motores elétricos para o

enquadramento em motores
elétricos de alto rendimento.

� -------------------�
IDA balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 129 milhões nas três semanas de I
I julho. I
I Na última semana, no entanto, o País exportou US$ 1.206 bilhão e importou US$ 1.230 bilhão" I
I apontando déficit de US$ 24 milhões. I
I
() resultado da balança comercial de janeiro a junho é negativo em US$ 2,035 bilhões.

I
I O O País gastou, no ano passado, cerca de R$ 5,8 bilhões com gastos em acidentes de I
I trabalho. O valor superou em R$ 1,8 bilhão o ano anterior. I
LEm 199�foram registrado�395 mil aCidente�d":_trabalho, co�5.53�mortes:_ _j

a professora Elizabeth Vare
la Pinto ou com o instrutor
Rudimar Stesane.

É muito importante
sentir gratidão por
tudo aquilo que já
conseguimos realizar

PARABÉNS JARAGUÁ DO SUL
122 ANOS DEGRANDES

REALlZAÇÖES

.

J03é ��himitt
Vereador

AeQUiPe do Laboratório

Jaraguaense, feliz,
realizada e orgulhosa por

compor essa plêiade de

homens que fazem o

progresso desta cidade,
cumprimenta a todos na

passagem des 122 anos.

Yi' Laboratório Jaraguaense
de Análises Clínicas

SUPERMERCADOS

� C(UH,.� die#tote

Vinho Zaga
garrafão 4,600ml

R$ 4,50

O'fertas .Julinas do Superrne ...cado Le�zi
Fralda All

Achocolatado Zaeli

SOOgr. Muki Bretzke SOOgr.
S

- Compras acima de R$ 60,00, cheque para dia 919198 se� jurOSR$ 0,75 R$. 1,35 Ab.sorvente empre
_ Promoção válida de 1717/98 até 3117/98 ou até durarem os estoques.

Mortadela sem gordura Velho Barreiro
LIvre finos 1 A 1

- Entrega gratuita em Jaraguá do Sul e Região
Pena Branca _ lKg 970ml. Amaciante Fiori 2L.

sem abas
- Aceitamos Cartão de CréditoVisa, TicketAlimentação (Eat, Correio, Cheque

R$ 1 42 R$ 1 69 R$ 1 25 R$ 1,63 Cardápio, Trans Cheque, T.A., v.A.)
, , ,

- Nesta terça-feira (28/7) e quinta-feira (30n) feirão de frutas e verdura!

Rua Padre Alberto Jacobs - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul - SC

Alpiste SOOgr. Zaeli
R$ 0,69

Condicionador
Natubel - lKg
R$ 0,99

Farinha Mandioca Moinho

Jaraguá I Kg.
R$ 0,63

Papel Higiênico
Milli cIS

R$ 1,25

Desinfetante Eucalipto
Alana 7S0m!.

R$ 0,35
Smart

R$ 3,99

Extrato Tomate
Cica 3S0g.
R$ 1,34

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jair Rodrigues faz show para
comemorar os 122 anos de JS

AGRADECIMENTO
Manifestamos nossos sinceros

agradecimentos ao Sr. Geraldo

Weminghaus, DD. Prefeito Municipal, e ao

Sr. Valdir Bordin, Secretário de
Desenvolvimento Urbano, no empenho
para realização da pavimentação asfáltica

na rua que dá acesso ao Hospital e
Maternidade Jaraguá.

Hilário Dalmann

Diretor-Administrativo

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

Hoje à noite, será realizado, no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos, o Baile do Atirador

Jaraguá do Sul- O can

tor Jair Rodrigues faz show
amanhã à noite, na Praça
Ângelo Piazera, em

comemoração aos 122
anos de fundação da ci
dade. As festividades de
aniversário começam às 9
horas com sessão cívica,
também na Praça Ânge
lo Piazera, seguida de

passeio de motociclistas e
jipeiros, 2° Campeonato
Fênix de Karatê e 2° En
contro das Festas Catari-

nenses. A abertura do de sábado, no Hangar 21,
show de Jair Rodrigues acontece a "Noite do
será feita pela Banda Vôo Livre".
Jeito de Ser, da Bahia. No domingo, dois

Durante o final de se- eventos fecham as festi
mono, o Jaraguá Clube vidades, ornbos às 19 ho
de Vôo Livre promove, no -, ras. Na Praça Ângelo Pia
Morro da Boa Vista, o Fes- zero. tem música com a

tival de Alegoria e de Vôo Banda S.A., e no anfite
Livre e show de pára-que- atro da Scar (Sociedade
dismo. Estão sendo espe- Cultura Artística), concer
rodos cerca de 150 pilo- to de inverno com a

tos de São Paulo, Paraná, Orquestra de Cordas e

Santa Catarina e Rio Camerata qe Jaraguá do
Grande do Sul. Na noite Sul.

"O CONHECIMENTO PODE
NOS AJUDAR A CRESCER
COMO GENTE E PROVAR A
NOSSA CAPACIDADE DE
SUPERAR DESAFIOS!" Agricultores pretendem criar

cooperativa microrregionalPARABÉNS JARAGUÃ DO SUL
a' discussão sobre a cri

ação de uma cooperativa
de crédito microrregionaL
que permita maior repasse

,

de recursos para financia
mento da agricultura fami
liar, originário do Pronaf

(Programa Nacional de

Jaraguá do Sul - Cerca
de 50 agricultores dos mu
nicípios da região estive
ram reunidos, no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais,
com o secretário de Agri
cultura e Meio Ambiente,
Werner Schuster. Na pauta,

Fortalecimento da Agricul
tura Familiar)'.

De acordo com

Schuster, a idéia surgiu
depois que agricultores
visitaram Mafra, onde foi
desenvolvida uma co

operativa nesse modelo.

VEREADOR

Florianópolis vai sediar
feira de produtos e serviços

''Aforça da união remove
bloqueios e dissolve a

indiferença". Parabéns, povo
jaraguaense, pelos 122 anos
de progresso e conquistas.

Ä feira contará com 70
estandes, com a presença
de bancos, adminis

trações, seguradoras, em
presas de informática e de

rncnutençöo 'eletro
eletrõnica e mecânica,
além de fabricantes de pi
sos, forros, carpetes, em
presas de limpeza, de vi

gilância e de decoração,
entre outras.

Durante a feira, que tem
o apoio do Sebrae, Secovi
(Sindicato das Empresas
de Compra, Venda, Lo

cação e Administração de

Florianópolis - A BFThree
Feiras e Congressos pro
moverá entre os dias 17 e

19 de setembro, no Beira
marShopping, a 1 a Fecond

(Feira de Produtos e

servtços para Con
domínios). Os organiza
dores aguardam a visita de
cerca de 30 mil pessoas. O
evento pretende oportuni
zar o encontro de empre
sas do setor de todo o Es
tado com empresários dos
ramos da construção civil e
odrnlnlstrcdorcs de con

domínios.

Imóveis Residenciais e

Comerciais de São Paulo),
Embracon, Servi, Asso

ciação das Micros e Pe

quenas Empresas e Beira
mar Shopping.

Paralelamente à feira,
serão realizados seminários
gratuitos para síndicos e

administradores de imó
veis. Para o diretor da BF
Three Feiras e Congressos,'
Adolar Tauscheck, o de
safio em administrar con
domínios é grande e exige
atualização e reciclagem
dos empresários do setor.

Uma Homenagem:

HOSPITAL E
MATERNIDADE
JARAGUÃ

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1-- Rua São Bento'do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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TAGEL.l1;l�agel@netuno.com.br

Anote na sua agenda o novo número
do telefone da Gráfica e Editora CP

e Jornal CORREIO DO POVO

370-7919

A Mt.LOOR CERVEJA 00 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 Araquart, 136 - Ilha da Figueira

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

Posto Leodato
Ribeiro

-
g,
Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

Rua Joinville -1281 - Fone: 372-0359

* Curso de manequim e modelo
* Bronzeamento
* Depilação
*Massagem
* Limpeza de pele

Fone: (047) 371-7431
Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 290

.Iaraguá do Sul - SC

CJ)r. 9lcgr 9tídekí <Jtodrígues da oí/va
Ortopedia e Traumatoiogia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

No Baile de Férias, -diretor-social do Baependi Arno Henschel com a

esposa Traudi, Rainha dos Estudantes/97, Patrícia de Araújo, e o

presidente do Baependi ElemarDierehnabelcom. a esposa lia

CAFÉ CONFUSÃO
Promove hoje (24) a Seita Power, uma superfesta com os

melhores Dee Jaysda área. Pra galera, bônus e energético com
vodka na faixa. Vale marcar presença.

KENTUCKY
A 3" Etapa do

Campeonato
Catarinensc de

Canoagem
Velocidade -, será

cumprida
domingo (26), a
partir das 14

horas, no Rio

ltapocu, próximo
à ponte Maria

Grubba. As -

inscrições serão
feitas no local, a
partir das I 3

horas, eêncerram
se 1.5 minutos

antes das provas.
A promoção é do

Clube de

Canoagem
Kentucky.

Casal Dimas e Cltulis T. Tambosi.
Ela realizou bonito trabalho na

direção do Rotary Club de
GlUlTtlmirim

Enfeitando a coluna, Fabiane NishitnO

manequim e modelo Cekat

o cantor Jair Rodrigues sera

grande atração no aniversárÜJ

Jaraguá do Sul, amanhã (25),
21 horas, na Praça Ângelo Piei

FESTAS CATARINENSFll
O 2° Encontro das Feslas Catarinee
será amanhã (25). com desfilc às II

horas na Rua Waller Marquardl.
Represemações das 17 cidades qUI
promovem feslas típicas marcara

presença. A Banda Cavalinho ßra

estará animando o evento.

NA PRAÇA
A grande atração para COITJClnorar".
aniversário de Jaraguá do Sul.: a�

(25), era Jair Rodrigues. Em. porque
ofuscada pela presença do trio elélriCO

campanha de Fernando Henrique
Cardoso. que estará se apresentandO ".

mesmo local. após o show do safll�jJ
Como nem Jair Rodrigues. �eJn�

showmício é coisa pm aniversaflO
uma cidade pujante como a nossa. �

ausentes não perderão nadinha.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sandrinha da novela Por Amor estará em JS
Cecília Dassi, a atriz

revelação que interpretou a

Sandrinha na novela Por

Amor, da "Rede Globo", estará
em Jaraguâ do Sul neste
sábado, dia 25. A atriz mirim
virá para o lançamento local
da Linha de Perfumaria da
marca Lilica Ripilica, da
Marisol.

O evento acontece naMega
Store Marisol, a partir do
meio-dia até às 4 horas da

tarde, onde a atriz estará
distribuindo autógrafos e

simpatia. A Linha de

Perfumaria Lilica Ripilica
'

contém colônia, xampu,
condicionador e protetores
labiais em quatro cores e é

produzida emparceria com O
Boticário. Os frascos são em

formato de vasinho de flor,
para demonstrar o caráter

ecológico da personagem.
Todos os p rodutos são

Divulgação

A atriz Cecília Dassi fará o lançamento da Linha

de Perfumaria Lilica Ripilica

dermatologicamente testados e dirigidos
ao segmento infantil feminino.

o lançamento nacional da
linha aconteceu em junho, na
Fenit. Foi um verdadeiro
sucesso. A presença da atriz
no estande da Marisol
ocasionou aformação de uma

"

enorme fila para receber

autógrafo e uma amostra da
colônia.
A identificação de Cecília

Dassi com os produtos da
marca e o sucesso alcançado
na Fenit, levaram a Marisol
a promover outras ações.
Além da capa do catálogo e

das promoções em torno da
Linha dePerfumaria, a atriz
estará em todos os anúncios I

da marca Lilica Ripilica em

revistas e em cartazes

espalhados por todos os

pontos de venda da Marisol.
.

ERRAMOS
.

Na capa do Caderno 2, foi divulgado que 180

grupos participariam do Festival de Dança
de Joinville, quando_na verdade são 170.

DIVISÓRIAS
FORROS
PAPEL DE PAREDE
TOLDOS

Orçamentos sem

compromisso.
Consulte-nosl

�1�:
Rua Barão do Rio BJonco, 465

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

!lequinte O seu Bom,Gosto
,

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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2 - CORREIODO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado s.ó é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

HÁ 8 ANOSa.rio de llapocu

- Em 1990, o padre Felipe Dalcegio, seqüestradó pelos assaltantes
da família Junckes, em Jaraguá do Sul, era libertado por volta das 21

horas, quando foram interceptados numa barreira montada pela Polícia
Militar do Paraná, no BairroCapanema, entrada da cidade de Curitiba.
O padre Dalcegio revelava que os assaltantes se mostravam calmos
durante todo o tempo, só que mentiram muito, dizendo haviam-se
envolvidos com a polícia e que queriam que ele os deixasse no centro

de Curitiba. De lá, o padre seria libertado sem maiores problemas.
Afirmava que ainda tomou a iniciativa de se oferecer como refém
em troca de quatro pessoas da família do bancário Ciro Junckes,
"por convicção humanitária", mas não pensou em publicidade ou

qualquer outra compensação pessoal,
HÁ 6 ANOS

- Em 1992, o empresário e escultor Gilrnar Moretti vencia o concurso

de escultura "Fundadores do vaIo", criado para homenagear os

trabalhadores agrícolas da localidade de Santa Luzia que, há dezenas
de anos, abriram um grande valo entre os arrozais, dando início a

irrigação nestas lavouras e possibilitando uma boa produtividade na

cultura do arroz. Moretti concorreu com outros quatro artistas: Vera
Triches e Valmir Aristeu Grott, Iracema Moreira Baümle e Rosita

.

Schacht. Ele concorreu comdois trabalhos e venceu com o segundo
inscrito. A entrega do prêmio aconteceu na residência de Honório

Tomelin, em Santa Luzia, onde compareceram os organizadores: Ajap
(Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos), Scar (Sociedade
Cultura Artística) e convidados especiais. A equipe que escolheu:
secretário de Cultura e Esportes, Leonel Floriani; Educação, Denise
Silva; arquitetos, Ruth Borgman, Pamplona e Edson Lima..

HÁ 4 ANOS
. - Em 1994, com a vigência do, real, desde ·1 de-julho, ,ä população
brasileira passava a conviver bom uma nova economia, corri

predominância de uma moeda·'f6'rt�. Nesses primeiros dias do real

muitas dúvidas ainda pairavam sobre como proceder em operações
bancárias, no pagamento de al�guéis, em investimentos como a

poupança, casa .própria, .crediärios, consórcios, duplicatas, FGTS,
aposentadorias "'e salário míninto, entre outras coisas. A maior

"1 .r

preocupação tem sido demoristràda com os aluguéis, sejam comerciais
ou reside�ciais. SobnH'�só� Ogo:verno editou uma cartilha contendo

, ; : '!, .<"'''':, . . � ,: �, \ r- "

explicações detalhadáse:éujOs prí'ilcipais itens a imprensajá detalhava
aos 'seus leitores. Os saldos das aplicações financeiras eram

automaticamente convertidas em reais no dia 1 de julho, com base
na proporção de um real para cada Cr$ 2.750,00

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, a globalização, tão em alta mundialmente, não estava

.

conseguindo atingir seu ideal na região do Vale doItapocu. ,Ap�s:�r'.'
das inúmeras associações comerciais, industri,!is>'ê·:.�gjrfc'ô:l�S;
existentes, os municípios ainda estavam aquém das expectativas.
A população se encontrava desintegrada do contexto inerente ao

novo modelo econômico, não participando das discussões e

decisões, que poderiam contribuir para a.aproximação das cidades.
A necessidade de fortalecer as economias, levava os países a

tentar um mercado comum visando dar agilidade às exportações
e importações, facilitando o câmbio e auxiliando na integração
sóc io-econôrn ica. A partir desse pressuposto, surgiram os

mercados,descentralizados de sistemas, implantados por vários

países. A região, dizia o Jornal CORREIO DO POVO em editorial
� dispõe de potencial suficiente. É preciso conclamar à integração,
pondo-se à disposição das comunidades e dos dirigentes para o

início das discussões de alternativas e investimentos capazes de
realizar o sonho da integração.

REMINISCÊNCIAS
.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (122) - APONTAMENTOS
Se a vida dos rio-cerrenses se constituía de

trabalho e de alegria, também a tristeza

participava do dia-a-dia dessa brava gente.
O CORREIO DO POVO, na edição n° 1.549, de

lOde julho de 1949, na contracapa, trazia a nota

de falecimento: "Faleceu na quarta-feira última,
a 1 hora da madrugada, o estimado senhor
Vitória Pradi, comerciante estabelecido nesta

cidade, O �'xtiri'to contava 48 anos de idade,
deixa viüva donaÓlívia Chiodini Pradi e um filho
menor de nome Humberto.

Era, filho do falecido Fernando Pradi e de

Virginia Pradi. O sepultamento teve lugar às 16
horas no cemitério de Rio Cerro. À família

enlutada QCORREIO DO POVOapresenta os mais
sentidos pêsames". Na mesma página, o

agradecimento "A· família Pradi,
profundarnente consternada, comunica aos seus

parentes, amigos e conhecidos, o falecimento
de seu querido esposo, irmão e filho, Vitório
Pradi, ocorrido dia 6 de julho, com aidade de 48

anos. As famílias enlutadas vêm externar, por
este intermédio, os seus sinceros

agradecimentos a todas as pessoas que
en viaram coroas, flores e acompanharam o

falecido até a sua última morada. Também

agradecem ao bom povo da Barra do Rio Cerro

e, especialmente, ao padre Fidelis Tornelin, pelas
palavras confortadoras proferidas. Outrossim,
convidam seus parentes e amigos para

assistirem a Santa Missa, que mandam.celebrar
na Igreja Matriz, desta cidade, às 7 horas do dia
13 do corrente, quarta-feira. Antecipadamente
agradece a mais este ato de fé e caridade. Jaraguá
do Sul, 8 de julho de 1949, família Pradi".

Noticiava-se a visita governamental a

Jaraguá do Sul: "Desde ontem (6-8-49), o

Município hospeda o sr. governador em

exercício, dr. José Boabaid.
Sua Excelência, que veio acompanhado de

diversos auxiliares do subgoverno, visita

Jaraguá do Sul afim de inaugurar diversas obras
públicas, entre as quais destacamos as escolas
rurais do Alto Jaraguá e Jaraguazinho e Três Rios,
mandadas construir pelo governo federal.

Na tarde de ontem, a comitiva governamental
visitou a Fábrica de Laticínios da firma W. Weege
S.A. e as obras do Ginásio São Luís.

À noite, teve lugar o banquete oferecido pelas
classes conservadoras no CA Baependi e o baile
de coroação da Rainha do Município.

.

Hoje (7-8-49), terá lugar a inauguração de uma

ponte em Ribeirão Cavalo, às 10 horas a do

Hospital Jesus de .Nazaré, em Corupá.
_ Às 12 horas a população de Corupá oferecerá

um almoço aos visitantes e, às 15 horas, terá lugar
em Nereu Ramos a'inauguração do GrupoEscolar
Euclides da Cunha.

A Assembléia Legislativa estava representada
nessas festividades pelos deputados Protógenes
Vieira, ArthurMüller, Braz Alves e Raul Schaefer,
além do dr. Armando Simone Pereira, secretário
do Interior, Justiça e Educação.

À noite, nos salões do Clube Atlético

Baependi, os ilustres visitantes eram

homenageados com um banquete pelas classes

conservadoras, falando o senhor Mário Tavares,
representando o prefeito Waldemar Grubba,
dizendo das necessidades mais prementes do

Município.
Teve lugar, em seguida, a coroação da Rainha

do Município, senhorita Helena Prada, conduzida
pelo governador doutor José Boabaid, seguido
da l" Princesa, que tinha como seu cavaleiro o

doutor Luiz de Souza, presidente da Câmara, e a

2a Princesa, senhorita Leni Silva; acompanhada
pelo juiz deDireito, doutorMarcondes de Mattos,
deram entrada no salão, sob viva salva de palmas
dos presentes, recebendo a rainha a coroa e as

princesas as faixas. A Rádio Jaraguá apresentava
um show.

Fritz von Iaraguá - 7/98 .

Esta foto é de 2l/7/1996, mostrando a compacta assistência de amantes da música alemã, na Ir

Kolonistenfest, em Rio Cerro II, na apresentação do show da Banda Aurora. No capítulo, o

registro do falecimento de Vitório Pradi, comerciante estabelecido com comércio nesta cidade,
e da presença do-governador em exercício, dr. José Boabaid, substituindo o governador AderbOl

.
Ramos da Silva, realizando várias inaugurações em Alto Iaraguâ, Iaraguazinho, Três RiaS,
visita à firma W. Weege S.A., na Barra, o baile de coroação da Rainha do Município, ponte ein

Ribeirão Cavalo, a inauguração do Hospital Jesus de Nazaré, em Corupá, e inauguração do

Grupo Escolar Euclides da Cunha, em Nereu Ramos

Defi,iente físi,o, assede-se à AJADEFI.

Fone: (047)372·1846
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por Egon Iagnow

Estamos necessitando de fotografias da Rua Padre Pedro Francken, imediações da antiga rodoviária,
das décadas de 1920 e 1930. Quem puder colaborar, favor ligar p�ra Egon (fone: 372-1300).

Foto da inaugii�açao da ponte sobre o Rio do Sêrro, ocorrida eJJ\í925, quando ArthurMüller
era intendente distrital (sub-prefeito) de Iaraguá. Ao fundo, aparece o comércio de Wilhelm

Weege, localizado na cabeceira oposta dá ponte, hoje, Malwee Malhasr .;"

Onde
há rios, pontes são importantes, necessárias. É óbvio. E, em

Jaraguá, surgiram inúmeras delas desde os primórdios da

colonização. Não só visando o desenvolvimento local, mas,
principalmente, para facilitar a comunicação entre Joinville e Blumenau.

Assim, surgiu a ponte sobre o Rio Itapocuzinho. Retratada por um
artista anônimo ainda no final do século passado. Depois veio a

sobre o Itapocu, sobre o Jaraguá (nas imediações do comércio de

Martin Stahl - hoje defronte o Posto Mime -, na Rua Walter

Marquardt) e, finalmente, a ponte sobre o Rio Cerro (naquele
tempo grafado mais corretamente Rio do Serro, com 'S', que é

sinônimo de serra e faz mais sentido, pois, as suas nascentes estão

nas encostas da Serra do Jaraguá e sua ramificação denominada
Serra do Rio da Luz).

.

A inauguraçã,o de uma ponte, portanto, era mais do que um simples
ato político. Era uma verdadeira festa popular, pois, urna ponte
era sinônimo de facilidade de locomoção e transporte dos

produtos agrícolas, principal fonte de renda da época. Em outras

palavras, ponte era progresso. E, por isso, a concorrência popular
ao evento era grande - jovens, velhos, crianças, homens e mulheres

-, indistintamente.

•
cozinhas

_erlim
. PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramiril:'1 - SC
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FALECIMENTO

Olga Henschel Mahnke - "Mutti"
Olga Henschel Mahnke, nasceu em Massaranduba,

entãoMunicípio de Blumenau, em 20-11-1909, filha de
Friedrich e Rosa Kaiser Henschel, e faleceu em sua

residênciana manhã de 15-7-98, às lOh30, aos 88 anos,

setemeses e 25 dias, viúva deBruno Paulo OscarMahnke,
deixando duas filhas, dois genros, sete netos e 14

'bisnetos, duas irmãs, uma cunhada e demais parentes.
O corpo foi velado na IgrejaEvangélica Luterana

de Jaraguá do Sul- Centro - e sepultada no Cemitério

Municipal- Centro, no jazigo da farrulia, às 14 horas do
dia 16 de julho de 1998.

O culto "in memoriam" dar-se-á no domingo, dia 26
de julho, na Igreja Evangélica - Centro, às 9h30.

Agradecimentos aos doutores Luiz Carlos Beitrami,
Luiz Carlos Bonilauri,Maxwell 1. deOliveira e ao sempre
lembrado e de saudosa memória, dr. João Biron, ao
pastor Ingo Piske e esposa Alba pelas visitas
domiciliares e as palavras de conforto durante o

doloroso transe, à Oase das terças e quintas-feiras, ao
Coral Evangélico, onde ela cantou 37 anos, pelas
'homenagens prestadas.

Agradecem, igualmente, as bondosas pessoas e

amigas que enviaram flores, coroas, cartões e telegramas,

BODAS DE DIAMANTE

Oscar Carlos

aos parentes, vizinhos e amigos, e a todos os que
acompanharam a extinta à últimamorada, especialmente
a sobrinha da extinta, senhora Gertrud Geffert Ederle.

Jaraguá do Sul- SC,julho de 1998
Brunhilde Mahnke Schmöckel

Relinde Mahnke Marschall e
familiares

Herta Vogel Baggenstoss
No último dia 16 dejulho, ocorreu um raro caso de Bodas

de Diamante, que corresponde a 60 anos de matrimônio.

Queremos nos referir ao distinto casal muito conhecido
em nosso meio, o senhor Oscar Carlos Baggenstoss, filho de
Adolfo Baggenstoss e de Herta Vogel Baggenstoss, filha de
Rudolf Vogel e de Emma Lange Vogel, ele nascido em Luiz

Alves, e ela em Jaraguá do Sul.
O enlace deu-se em 16-7-1938, logo depois da

emancipação de Jaraguá (do Sul), passando de 2° Di�trito de
Joinville a município independente,juntamente com Hansa

Humboldt, atual Corupá, que passava a ser 2° Distrito do

novo município.
O casamento deu-se em 1938, sendo o ato civil no cartório

e o religoso na Igreja Evangélica, abençoado pelo rev. pastor
Hermann Weidner. Para conduzir os noivos foi contratado o

motorista Edmundo "Edi" Emmendoerfer, num reluzente

automóvel, ano 1937, que, devido as chuvas de véspera, não
conseguiu chegar à pequena elevação que levava à casa dos

pais da noiva, no então caminho para Itapocuzinho.
Eram testemunhas do casamento: Anita Baggenstoss,

Emma Bartei, Eugen Vogel e Harry Voigt, todos solteiros,
então.

•

Os festejos foram muito animados e divertidos, indo até
o dia seguinte, quando se servia o habitual "Katerfruehstück",

retornando, então, cada um, à sua casa.

Adolfo Baggenstoss nasceu em 27-5-1916, e Herta Vogel
em 26-12-1919.

As atividades do casal foram variadas, dedicando-se ao

ramo de serraria, depois explorou uma linha de ônibus e,

finalmente, dedicavam-se a uma feira em Joinville, suprindo
o mercado com produtos coloniais de Jaraguá do Sul.
CORREIO DO POVO cumprimenta o casal e demais farniliares.

A carne e a alface
Achava-se Laurindo Rabelo uma tarde na Rua do Ouvidor, canto da atual Gonçalves Dias, quando passou uma

senhora, um pouco magra, mas bonita, trajando-vistoso vestido verde. À passagem da moça, que o poeta conhecia, um
sujeito metido a espirituoso, e que se achava ao lado, exclamou:

- Que pena! tanta alface para tão pouca carne!
- Pois, olhe, eu não acho -, declarou Laurindo, voltando-se para o indivíduo.
E com a sua franquesa habitual:
- O que me parece é que há ali pouco capim para um burro do seu tamanho!

Tradição oral.

Sexta-feira, 24 dejulho de 1998

([entro ö

e

ö

e JJaraguii:
([ultura J\lemã

ö

o �ul
BOLETIM INFORMATIVO

KLEINE WEISHEITEN - Sorgen lassen oft Kleinigkeiten große
Schatten werfen.

(Schwedisches Sprichwort) - Mein Vater hat immer zu mir gesagt:
"Such dir einen Beruf, der dir Spaß macht, dann brauchst du dein

ganzes Leben keinen einzigen Tag zu arbeiten" (J.F.) - Ein wirklich

gutes Buch sollte man dreimal lesen: in der Jugend, in reifen Jahren
und im Alter, so wie man ein schönes Bauwerk im Morgenlicht, zur
Mittagszeit und bei Mondschein gesehen haben sollte. (R.D.) - So sehr

man einen Groll auch hegt, ,er wird nicht besser. (J.S.) - Zwischen
einer helfenden und einer aufgehaltenen Hand liegt nur eine kleine

Drehung. (L.L.) - Der Mensch denkt und Gott lenkt. - Wer den Kern

essen will, muß die Nuß knacken. - Hunde, die bellen, beißen nicht. -

Jeder weiß am besten, wo ihn der Schuh drückt. - Eine Hand wäscht

die andere. - Ein gutes Wort findet einen guten Ort.

JANTAR - Favor agendar: dia 15 de agosto, ótimo jantar promovido pelo
nosso centro na Recreativa Duas Rodas, Cartões à venda! Número de participantes
limitado' Prestigie mais esta promoção'

AULAS DE ALEMÃO - Estamos iniciando aulas de alemão a preço
bem acessível. Períodos: matutino e vespertino! Exigência: cada grupo

precisará estar 'composto de, no mínimo, cinco pessoas! Além do mais,
a homogeneidade de conhecimento é um aspecto importante. Ou o

grupo compõe-se de pessoas que já possuem algum conhecimento

idiomático, ou o grupo deve ser constituído por pessoas cujo
conhecimento do idioma é nulo!

Contate seus amigos e colegas! Forme seu próprio grupo e entre em

contato conosco na sede, à Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
638 (ao lado da Pizzaria Caneri) ou pelos telefones 372-3992 I 973-

5125 e aproveite esta oportunidade ímpar!

DEUTSCHER HUMOR:

a) Zwei Polizisten finden einen Toten vor dem Gymnasium, Sagt der eine
zum anderen: "Weißt du, wie man 'Gymnasium' schreibt?" "Nein, Am besten,
wir tragen ihn vor die Post",

b) Um Mitternacht klingelt beim Arzt das Telefon, "Hier Meier", meldet sich eine

Männerstimme, "kommen Sie bitte sofort, Herr Doktor, meine Frau hat Fieber",
, "Hoch?" fragt der Arzt zurück, "Nein, im Erdgeschoß die erste Tür links",

c) DÍe Großmutter sagt vorwurfsvoll zu ihrem Enkel: "Aber Roland, laß doch

endlich die Raucherei' Raucher werden nicht alt!" "Aber Großmutter, Großvater
raucht doch auch den ganzen Tag und ist schon achtzig!" "Wenn er nicht

rauchen würde, wäre er jetzt sicher schon neunzig!"
Para contatos, informações e aquisição de cartões para o jantar de 15,8,98,

favor dirigir-se à sede social (no endereço supracitado), de segunda à sexta-feira,
das 9 às I I h30 e das 14 às 20, e, aos sábados, das 8 às II horas, ou pelos
telefones: 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon), 372-3992 (Merli) e 973-5125

(Germano),

Msine O

CORREIOOOPOVO
R$ 30,00 -

assinatura semestral
R$ 50,00 -

assinatura anual
R$ 70,00

assinatura 2000 (até o ano 2000)

(047) 372-3363
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Multifeira não satisfaz expositores
Faturamento ficou 70% abaixo das estimativas

A organização não contava com a baixa adesão dos patrocinadores e com gastos extras

A 3' Multifeira não

atingiu o índice de

faturamento esperado pelos
organizadores. O lucro foi
70% abaixo do esperado,
ganharam apenas R$ 15 mil.
O resultado foi anunciado na
reunião da Apevi
(AssQciação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), na última segunda
feira· (20), pelo presidente
Richard Hermann.
Com R$ 200 mil

investidos na festa e

esperando arrecadar R$ 50

mil, a feira ficou abaixo das
\

expectativas. O número de

visitantes também não

alcançou os 80 mil

esperados. Foi registrada a

visita de 55.806 pessoas.
Para o empresário Rafael

Nazário, diretor da Elite

Móveis, o resultado da feira

em geral não foi bom.

Segundo ele, investe-se

muito esperando um grande
público, e devido a

programação fraca em

alguns dias, não foi válido.

E sugeriu que a feira não

fosse realizada todo ano,

para que se possa criar mais
estrutura. Completou
dizendo que não sabe se irá

participar da próxima feira.
O diretor da Instaladora

Elétrica Jaraguá, Arno

Duarte, também sugeriu que
a feira se realizasse de dois
em dois anos e disse que é

muito cansativo e oneroso,

"a gente termina de pagar
uma e já começa a pagar a

próxima".
Segundo Laércio Coelho,

da Feeling Estofados, o

resultado da feira não vem de

imediato, e sim amédio prazo.
Considerou a feira boa apesar
da chuva e dos jogos da Copa
do Mundo.

Hermann concluiu
dizendo que, ainda assim, o
resultado da feira foi bom.
"As empresas puderam expor
seus produtos e fortalecê-los

para fazer negócios pós-feira.
E alertou ao fato de que para

a 4'Multifeira já serão feitas

mudanças, como iniciar o

lançamento ainda este ano e

vender os ingressos
antecipados para as

empresas.

Após o término da reunião,
o presidente da Apevi fez a

entrega do automóvel Fiat

Uno Mille EX para a

ganhadora Maria Lizete

Canuto.

o diretor-presidente da
Malwee Malhas, Wandér

Weege, foi prestigiado
com o título Homem de
Vendas/97. A solenidade
de entrega do troféu será
no restaurante da

Associação Recreativa
do Parque Malwee.

Páginas 4 eS

WANDÉR WEEGE • Homem de Vendas, 1997 Homenagem da equipe
, S<'<:

,ulstll
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. . ....

plnl!!__
A AEAJS (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá

do Sul) é a entidade que congrega os profissionais, unindo arquitetos
e engenheiros. Todo o trabalho e planejamento iniciado pelo
profissional arquiteto, tem seu fechamento com a indispensável
parceria dos profissionais da área de engenharia, como calculistas,
executores, eletricistas, sanitaristas, agrônomos, etc ..

A AEAJS vê nos meios de comunicação um forte aliado na

divulgação e conscientização da importância do trabalho profissional,
junto à comunidade. Porém, encontra-se bastante preocupada quando
estes meios, através de informações infundadas, deixam a sociedade
vulnerável a serviços não profissionais. \

Em respeito à reportagem editada pelo Jornal "A Notícia", no dia
7 de junho, com o título "Arquiteto desafia mercado de Jaraguá do

Sul", a AEAJS tem considerações a fazer. Na defesa de sua classe e

com plena consciência de seu compromisso junto à sociedade, a

AEAJS entrou com denúncia junto ao Crea (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina) órgão
competente, para que este se pronuncie sobre a atuação e atribuição
à qual a reportagem se refere.

Há muito percebe-se a falta de esclarecimento de muitas pessoas

quanto as verdadeiras habilitações profissionais nos segmentos da

arquitetura. O arquiteto é o indivíduo capaz de prever e antecipar,
graficamente, as soluções desejáveis e plasticamente válidas à vista
de fatores físicos e econômico-sociais que se impõem.

Na busca de uma melhor qualidade de vida, a sociedade procura
no profissional a orientação para adequar suas necessidades ao

espaço, valorizando-o, ampliando-o, reformulando-o e até mesmo

reciclando-o. O que para alguns pareça desafio, para o profissional
arquiteto, pela sua formação, nada mais é do que uma rotina de

trabalho.
A arquitetura de interiores é hoje praticamente uma exigência de

ç'

mercado, inclusive em Jaraguá do Sul. Muitos profissionais locais

atuam há bastante tempo na área, com reconhecimento, levando com
seus trabalhos o nome da cidade para além das fronteiras do Estado.

O arquiteto, portanto, é o profissional que de forma mais

abrangente atende este mercado específico. Por seu reconhecimento

técnico, o profissional pode interferir no espaço de uma forma muito

mais ampla, respondendo legalmente por seus trabalhos. Sua atuação
é fiscalizadapelo Crea, que tanto protege o profissional quanto o

cliente.
Conforme o assessor da Câmara de Arquitetura do Crea-SC,

arquiteto Osvaldo Pontalti Filho, "muitas empresas de decoração e

profissionais que atuam isoladamente promovem reformas em

edificações, sem ter o reconhecimento e a habilitação necessárias

para o trabalho". Ele ressaltou que "não se deve confundir a decoração
do interior de uma residência ou qualquer outro lugar, com ii

Arquitetura do Interior dessa edificação".
Pontalti lembra ainda que, "qualquer pessoa tem o direito sobre

seu espaço, mas desde que isso não comprometa a sua estrutura física

ou mesmo o espaço de outras pessoas". É importante ressaltar que,
muitos profissionais da área de decoração, quando necessário, atuam
em parceria com profissionais da área de arquitetura e engenharia.

Para João Edmundo Bahn Neto, representante no Conselho

Superior do lAB, Departamento de Santa Catarina, "o fato jurídico
de existir uma lei, que prevê que a atuação na Arquitetura de Interiores

deva ser feita por um arquiteto, serve para que a própria sociedade

procure mais qualidade nesse trabalho". Segundo Bahn, "é importante
fazer com que um profissional competente desenvolva seu trabalho,
mostrar que a função de Arquitetura de Interiores é do arquiteto".
Ele acredita que, com isso, a própria sociedade fará questão que a

Lei N° 5.194, quantoa Resolução 218 Confea, sejam cumpridas.
Em Santa Catarina existem atualmente três instituições de ensino

superior que oferecem cursos de Arquitetura e Urbanismo: UFSC,
Univali e Furb, 'sendo este último com extensão em Jaraguá do Sul.

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul- AEAJS
Núcleo da Construção Civil da Acijs
Crea- SC

Governador assina amanhã
Prodec Têxtil na cidade

Paulo Afonso Vieira durante assinatura de convênio com as empresas de Iaraguâ do Sul

o g o ve rnador Paulo

Afonso Vieira (PMDB)
assina amanhã (25) con

vênio com as empresas
Marisol e Marcatto,
através do Prodec Têxtil

(Programa de Desenvolvi
mento da Empresa Catar

inense). Os recursos para a

Marisol serão de R$ 67,1
milhões, para investimentos

em modernização. Para a

Marcatto serão R$ 10,2 mil
hões, que devem ser aplica
dos na revitalização da em

presa.
A chegada do governa

dor está prevista para às

10 horas, no campo de fu
tebol do Clube Atlético

Baependi, onde será rece
bido pelo secretário da

Casa Civil, Adernar
Duwe. Logo depois, visi
ta as obras de pavimen
tação da estrada de acesso

ao Frigorífico Ceval, no

Bairro Rio da Luz.
O governador entrega o

edital de autorização para
a construção da linha de
transmissão de energia
Blumenau/Jaraguá do Sul.

Financiamentos facilitados
" .

para a casa proprIa
Entidade cria recursos para a população conseguir a casa própria

A CEF (Caixa Econômica

Federal) está lançando nova

linha de financiamentos para a

casa própria, que surge com

novidades para quem ganha até

12 ou 20 salários mínimos. .:
Devido ao aumento do

salário mínimo de R$ 120 para
R$ 130, o financiamento para
habitação popular, com recursos

do FGTS (Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço),
destinados às famílias com

renda de até 12 salários

mínimos, foi alterado de R$
32,6 para R$ 34,8 mil. No

programa de carta de crédito

associativo, foi elevado o limite

de ] 2 para 20 salários mínimos,
para famílias que não se

enquadravam no primeiro
limite. Para o Poupanção,

poupança de crédito imo

biliário, houve uma redução na

taxa de juros de 12 para 10,5%
e os poupadores receberão as

cartas de crédito sem sorteio,
antecipando, pelo menos, em 12
meses o sonho da casa própria.
O Construcard, cartão de débito

para financiamento de material

de construção, lançado no mês
de julho, não tem limite de
renda e de financiamento,
depende da capacidade do

interessado. E o cartão de

crédito Claro! Destinado a um

público com renda mínima de

R$ 500,00. Vai possibilitar o
microcrédito para tra

balhadores que têm acesso

restrito ao crédito, mas

possuem capacidade de

pagamento. É o primeiro

cartão desse tipo no mercado
e será aceito em 75 mil
estabelecimentos nacionais.

Segundo João Henrique
Renner, gerente da Caixa de

Jaraguá do Sul, a procura
pelos financiamentos é maior

que a própria disporiibilidade
da entidade, porém, todos OS

casos são estudados,
indiferente de ser cliente oU

não. E para o Construcard
ainda não foi efetuado
nenhum convênio com as lojas
de Jaraguá do Sul sem limite
definido. "A missão da Caixa
sempre esteve voltada para
habitação, com recursos para
melhor atender a população,
procurando, sempre, desbv
rocratizar e facilitar OS

.processos", conclui.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 24 dejulho de ,1998 CORREIO ECONÔMICO 3

Promà assina contrato residencial com a Caixa

A Proma Construção e

Planejamento assinou

contrato do Programa de

Crédito Associativo com a

CEF (Caixa Econômica

Federal) para a construção
do Residencial Vitória

Régia .:
O crédito associativo da

Caixa é um programa de
financiamento para

habitação popular com

recursos do FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de

Serviço) 'destinado às
famílias com renda de até
12 salários mínimos.

Através do programa, a

Proma apresentou projeto
do residencial que atendeu

as expectativas dos

engenheiros da Caixa. Com
111,77 metros quadrados,
são 24 apartamentos
possuindo três quartos,
salas de estar e jantar,
sacada, banheiro, cozinha e

área de serviço. O edifício

conta com salão de festas,
garagens cobertas com

segurança, portão e

porteiro eletrônicos, antena
parabólica, central de gás,
tubulação com fio terra

para computador, Tv a

cabo, telefone e demais

qualidades que a cons

trutora oferece. Ficará

localizado na Rua Pedro

Avelino Fagundes, próxi
mo a empresas como a

Marisol e a Weg.
O objetivo do programa

é fazer com que as famílias

possam adquirir imóvel
próprio, novo, financiando
em até 20 anos com juros

Proma e a Caixa trabalhandojuntas na aquisição de imóvel

Contrato: financiamento facilita aquisição da casa própria

mais baixos. Os apar
tamentos custaram R$ 32,6
mil, vendidos pela Proma

juntamente com a Séculus

Empreendimentos
Imobiliários.A construtora

tem o prazo de um ano, e

três meses de carência, para
entregar a obra, quando o

proprietário começa a

pagar o financiamento. "É
a oportunidade de pessoas

que ganham até 12 salários
mínimos de adquirir um
apartamento novo e de

qualidade", afirma Dalma

Salai, corretora da Séculus.

Para o segundo
semestre, a construtora

prepara-se para lançar
mais 24 unidades de

apartamentos no mesmo

sistema de crédito

associativo, porém, com
tenda familiar ampliada
para 20 salários mínimos.
Os apartamentos custarão

R$ 43,4 mil, com

localização na Rua Santos

Dumont. A construtora

está apresentando projeto
para avaliação da Caixa.

Posteriormente, será
iniciada as vendas. Os

interessados em participar
do futuro projeto poderão
contatar com a Imobiliária

Séculus.

eefle III
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Jaraguá do Sul em destaque
Presidente da Malwee Malhas recebe hoje o prêmio Homem de Vendas

o título Homem de

Vendas é um dos mais

importantes e

cobiçados prêmios do
meio empresarial
catarinense. É
concedido anualmente

pela ADVB/SC

(Associação de

Dirigentes de Vendas e

Marketing de Santa

Catarina). Em sua S"

edição, teve uma

maciça participação
estadual com vários

empresários
concorrendo ao

prêmio. Entre eles, o
empresário da Malwee

Malhas, Wandér

Weege, foi prestigiado
com o título Homem de
Vendas/97. A escolha

foi feita através de

.:::;:,-,

Empresário
;daMálwee'
'Malhas,
Wandér
Weege

Wandér Weege,
Homem de Vendas ADVB 97.

Umprêmio
gostoso
.comc

umabraço.
Homenagem da

Cocamar e Fibrasul.

eleição, com voto

secreto, e teve a

participação de 1960

votantes, entre

empresários,
jornalistas de

economia,

profissionais de

marketing, presidentes
de associações e

entidades

empresariais, sócios,
parceiros, diretores e

conselheiros da ADVB/
Sc. A solenidade de

entrega do troféu será

hoje (24), às 20 horas,
na Associação
Recreativa Malwee,
com a participação do

presidente da ADVB/

SC, Carlos Mussi, e o

presidente em

exercício da CNI

(Confederação
Nacional das

Indústrias), Stefan
Bogdan Salej, que
realizará palestra
sobre "0 atual

momento econômico
nac ional".

O empresário Roberto
Breithaupt, presidente
em exercício da Facisc

(Federação das

Associações Comerciais
e Industriais de Santa

Catarina), disse que
"este é umprêmio
merecido. O Wandér

semprefoi preocupado
com osproblemas
sociais e políticos da
comunidade, sempre
colaborando e

trabalhando em

.;:,:::;:::
'1' ..
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Catarina)

parcena com a

população. A empresa
Malwee também é muito

bem' conceituada,
atualizada, moderna e

preocupada com a

natureza e a ecologia,
demonstrando até em

um de seus slogans
como o algodão longa
vida; e como sendo uma
dasprimeiras empresas

de Jaraguá do Sul a
construir a Estação de

Tratamento de

Efluentes. Ele é um

empresário arrojado e

bem-sucedido e receb
umprêmio muito
importante e mostra a

representatividade do

empresário jaraguae
no Estado".
De acordo com o
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2a-feira - 19h30 às 21 horas
3a-feira - 16h30 às 18 horas

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

19h30 às 21 horas

Rua Emílio Stein,
30(r� Centro (Rua

do Edifício
Carvalho)

Aulas de
YOGA ta AULA

DEMONSTRATIVA

com relaxamento e

meditação

liCC14 b", Vib",YF
r

Os bens materiais são apenas "um" dos compo
nentes para nossa [elicidade e sucesso na uida.

O Inti (so! no dialeto incai é um espaço cons

tantemente harmonizado, onde aspessoaspodem
desenuoiuer diversas atividades e exercicios
terapêuticos.
Todas as atiuidades do Inti tratam a pessoa

como um todo, corpo e mente empetjeito equili
brio. TIas ajudam a combater o estresse da uida

moderna, oferecendo uma noua maneira de ver e

sentir o mundo.
ipor tudo isso que [fie desejamos boas-vindas

à nossa casa, e esperamos que nossas atiuidades
venham ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais

harmonizada com o mundo e com aptopria vida.

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:
Título: Mulheres que sabem solucionar problemas - Autor: Pat Hudson, PH.D.

"Levar as crianças à escola, planejar o jantar, agendar os compromissos profissi
onais, cuidar da aparência e da saúde e ainda ter tempo para repensar a vida a dois.
Es'tes são, com certeza, alguns dos muitos assuntos que preenchem o dia-a-dia da
maioria das mulheres que conhecemos".

Título: Meditando com Brian Weiss - Autor: Brian Weiss
"Toma-se cada vez mais difícil nos voltarmos para dentro de nós mesmos, tentando
iluminar nosso íntimo e visualizar a causa de nossas angustias através da meditação,
vivenciamos uma beleza interior que nos faz repensar tudo o que nos rodeia e a nós
mesmos. Que nos faz confiar na capacidade - que de fato possuímos - de utilizar e
direcionar nossas energias para a purificação dos nossos corpos e mentes".

Vi Kastrup 8.
I'.. Junqueira Ltda.

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e EfetivoComunicGl�ao e MGl1"keting
RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

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

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

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

----________________ J

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

Jaraguá do Sul - SC

Terapias e Produtos Naturais

Venha descobrir.as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185
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Os irmãos Ieniffer e Robson Zamboneti deixam a terrinha hoje
(24) parafixar residência na ensolarada e bela Fortaleza (CE).
Os amigos desejam muito sucesso nessa nova etapa de suas vidas

SANDRINHA
,

EMJARAGUA
DO SUL

em especial a criançada, com a

visita da simpática atriz global,
Cecília Dassi, a Sandrinha da
novela Por Amor. A revelação
infantil da TV brasileira estará
na loja do meio dia às J 6 horas

para distribuição de autógrafos
e para o lançamento local da
linha de perfumaria da marca

Lilica-Ripilica, da Mariso!.

(jJ= Na comemoração do

aniversário de Jaraguá do Sul,
sábado (25), a Mega Store
Marisol estará presenteando
toda a comunidade jaraguaense,

QUICK
DOG

VÔO LIVRE
(jJ= A rapaziada do Jaraguá
Clube de Vôo Livre promove
durante todo o dia de sábado (25)
e domingo (26) a segunda edição
do Festival de Alegoria. Um
evento que tem como intuito

despertar a criatividade dos
.

pilotos. Os participantes, a

exemplo do ano passado, estarão
colorindo o céu de Jaraguá do Sul
com suas divertidas fantasias,
proporcionando um bo!1ito visual
para os jaraguaenses..
principalmente para quem se

encontra no pouso oficial (Escola
Waldemar Schmidt - Ilha da

Figueira). As feras do pára
quedismo também já confirmaram
presença. A comissão

organizadora espera receber a

inscrição de cerca de 200 pilotos.

SEXTA POWER
(jf=- Para iniciar o final de

semana com muita energia, o Café
Confusão realiza na noite de hoje
(24), a partir das 23 horas, aSexta
Power, na qual a galera terá
direito a drinks com energético
(Flash Power) até à meia-hora dá
matina. Para ter acesso gratuito à

.

dose de energia, basta dar uma

chegadinha no Quick Dog
Lanches ou na Som Mendonça e

apanhar o bônus-passe. Na

113••-.11
detonação do som techno na pista, pessoas que levarão uma imagem
o Café Confusão chamou o DJ

.

pra lá de positiva de Joinvillee�
Dudu, já conhecido da rapaziada Santa Catarina.
local. Os ingressos antecipados
poderão ser adquiridos na Som PROGRAMAÇÃ�Mendonça, até às 18horas de hoje
(24). Valores: R$ 7;50 (com
cartão) e R$ 10,00.

FLY PARTY
r:::JI=> Pi lotos de asa delta e

parapente de várias regiões do
Brasil aterrissam neste sábado

(25), a partir das 23 horas, no

Hangar 21, para a Fly Party. Para
adicionar uma boa dose de

adrenalina� clipes de vôo livre

estarão sendo mostrados durante
toda a noite através de um super
telão. DJ Macarrão será o

responsável pela agitação na

pista. Os ingressos antecipados
estão sendo vendidos no Quick
Dog Lanches (alô Fernando e

Nair) e Hobby Video Locadora,
ao preço de R$ 5,00.

BOAIMAGEM
(jf=> Companhias de dança de

todo o Brasil e do exterior, bem
como a imprensa especializada,
ficaram impressionados com a

estrutura do Centreventos Cau
Hansen, principalmente com a

dimensão do palco (900 m2) e

disposição dos camarins. São

CENTERRSOM

cn's - DISCOS - FITAS

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

DISQUE-LANCHE
371-5309

r:::ifJ=> A Secretaria Municipal �
Cultura, Esporte e Lazer apresenb
a

.

programação oficial dru
festividades do aniversário O!

Jaraguá do Sul: sábado (25), às l(lr
Sessão Cívica, passeio com I

participação de motoqueiros!
jipeiros, e corrida rústica com

largadase chegadas na Praça Ânge
Piazera; l3h: II Campeonato Fêni
de Karatê, na AABB; l4h: I
Encontro das

Catarinenses, com desfile na R
Walter Marquadt e baile no Parq .

.

Municipal de Eventos, com a Ban
Cavalinho Branco; 18h3

apresentação da banda jaraguae
Jeito de Ser e, às 21 h, show co

Jair Rodrigues e Banda, na
Ângelo Piazera (em caso de chull.
será transferido para o Parqu
Municipal de Eventos). Domin

(26), às 19 horas:showcom a

S.A., na Praça Ângelo Piazera

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831
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o Parece mas é: o novo VW Fusca
É umFusca? Com certeza.

Com suas linhas

arredondadas, os pára
larnas salientes e estribos,
lanternas e faróis
redondinhos, não há
como negar que é um

Fusca, ou o New Beetle,
como é chamado nos

Estados Unidos. Lá, ele

provoca até fila deespera
nas concessionárias para
se adquirir um modelo.
O sucesso do novo
carrinho é tão grande que
no México, onde ele é

fabricado, a Volks
aumentou a produção de
160 para 200 mil ao ano.

Se por fora ele traz
detalhes que lembram
o velho besourinho,
dentro é diferente. A
única coisa de

nostálgica é a velha e

conhecida alça no

painel, só que, e claro,
bem mais futurista.
No resto, o interior é
bem mais

contemporâneo e

moderno.
Só que as

semelhanças com o

velho Fusca param
por aí. O motor agora
é na frente e atinge a

máxima de 180 km/h.

Também é seguro, já
que conta com

projeto totalmerite
novo. Aliás, de
segurança ele está
bem servido, pois
conta comairbags
(frontais e laterais),
carrocena com

deformação
programada e outros.

O porta-malas agora
. é atrás e ficou maior,
assim como o espaço
para os ocupantes,

com ressalva aos

passageiros do banco
traseiro, que continuam
sem muito espaço para as

pernas.
Para muitos, o novo
Fusca perdeu a

identidade de carro

popular, já que nos

Estados Unidos, por
exemplo, ele custa US$
15.200, o mesmo que um
carro equivalente ao

nosso Mondeo. No

Brasil, quando começar a

ser importado, no final
do ano, deverá ser ainda

pior, já que normalmente
os importados dobram de

preço ao entrar no País.
Se esquecermos por um
instante o fator preço

.

(estima-se que ele chegue
custando cerca de R$ 30

mil), esse seria com
certeza o carro dos sonhos
de muita gente .. É o tipo
de Fusca que ninguém
tem vergonha de dizer

que é seu.

ESTE ANÚNCIO

JGG PNEUS, VOCÊ GANHA DOIS

NA

GRÁTIS!
L

�----------------------------__ �
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C A R R O 5
PalioEO

Palio-EO 2 portas
Saveiro
Escort Hobby
Tipo completo com teto

Gol CL completo
Verona Guia completo
0-20 Turbo

Suprema GLS' completa
Peugeot 306 XSi completo
Tempra 16V completo
Vectra GLS completo
Tempra
Omega CD
Logus CL cl trio elétrico
Saveiro
Chevette Júnior
Versales

GolCL

Pampa 1.8
Verona GLX completo
8elina

Opala 6 cilindros

Opala diplomata completo
Elba
Escort GC
Escort Guia

Chevy
Chevette -

Fusca
M O TOS

Titan Ok - o melhorpreço
Saara omelhorpreço
Titan
Titan
C8 450 Tr
C8X 750

branco 98
cinza 97

bege met. 96
bordô 95
cinza 9S
branco 9S
bordô 94
azul 94
cinza 94
branco 94
cinza 94
verde 94

prata 93
bordô 93
azul 93
branca 92
cinza 92

bordô 92
branco 92

preta 92

bege 90

prata 89
azul 88
azul 88
verde _ 88

prata 87
azul 87
cinza 86
vermelho 86
branco 8S

verde 96
cinza 97
azul 9S
azul 87
(,,-

88preta
'·;;::·'·w::)}:(·\,:,':: rt::::(6-�::h

Moto' Titan ...•ca·�s()·rçiâªª' .. ic9ntemplada ..·.···

O��!�9;[ ei:�ç()! ii
i' i;

....

AlUa J�i.,_ille .,2 3573
F�.,e (047) 370-2022

JA.AA.GUA DO SUL - SC

'CASA DOAUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro
'

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Plantão

24-
horas

d(! auto psças
975-214-2

RuaReinoldoRau, 562
"Com cartão de
estacionamento grátis.

VOLKSWAGEN

Vende-se Passat, ano 80,
em bom estado, por R$
2.300,00 e moto ML, ano
88, por R$ 1.400,00.
Tratar rua: Joaquim

Francisco de Paula, 1.250,
ao lado do Guincho

Marechal com Alsemiro.

Vende-se Parati, ano 88

por R$ 5.000,00. Tratar
,

276-0212.

Vende-se Passat, ano 80/
81, álcool, por R$

1.500,00. Tratar: 975-
3676.

Vende�se Saveiro, ano 95
CL, motor 1.8, com ar

quente, proteção da
caçamba e capota de
fibra por R$ 8.500,00.

Tratar 973-9385.

Vende-se Fusca, ano 69

por R$ 700,00, bom
estado, falar com Sr.

Paulo Velter. Tratar: 973-
8937

Vende-se Fusca, ano 81,
gasolina R$ 1.300,00 em

ótimo estado, por R$
2.500,00. Contato 973-

9641. .

Vende-se Apolo GL, ano
90 motor 1.8, gasolina
por R$ 3,500,00 + 10x

R$ 370,00 aceito

proposta. Tratar: 373-
0133.

Vende-se Belina, ano 84,
5 marchas, a vista, por
R# 3.500,00, Tratar: rua
Alfredo Man, 107, lateral

da Rua Rodolfo
Hufenuessler.

Melhores negócios, com atendimento personalizado

"O.OS"

fflJsa:I/IJos

-

Fone/fax (047) 371-1743

Rua Bernardo Dornbusch, 800 � Jaraguá do Sul

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

'

.. Calafetação/polimentos
Espl'daliJ'ada em para-Iu-isa ... l·olado .... coru !.!aralltia dl' \ nlal)O.

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

CHEVROLET

Vende-se Chevette, ano
93, gasolina, por R$
6.000,00 Rua Marcelo
Barbi, 640, em frente ao

Colégio Giardini Lenzi.

Vende-se Corsa, ano 96, '

por R$ 3.500,00 +

prestações. Tratar na rua

11 de novembro 2.286

apto 4.

Vende�se Vectra gis, ano
95, completo por R$

16.000,00 aceito troca e

'vendo CG, ano 98 por R$
1.800,00 + 22x de R$
74,00. Tratar 372-1708

com Luiz .

Vende-se Chevette ano 77

por R$ 1.200,00 e vendo
Opala, ano 85, por R$
4.500,00 Tratar: Rua
Emílio Schultz, 171,
Jaraguá Esquerdo,
fundos, Confecções

Dalila.

FO RD

Vende-se Escort , ano 88,
guia, verde metálico, por
R$ 4.800,00. Tratar: 973-

3991.

Vende-se Del Rey, ano
89, cor branca, 2 portas,
por 3.500,00. Tratar:

.

372-3874.

Vende-se Escort L, ano
93, por R$ 8.000,00.

Tratar 371-2905 ou 975-
0724

Vende-se Escort GL, ano
88 gasolina, cor azul

metálico por R$ 4.000,00
975-3667.

LIGUE
E ANUNCIE
311·1919

Rua Domirigos R.' da Nova;,!,83:;��·l7one.: «047l:37t:':3!j04
Jaraguá do Sul -.;:Sei

.

Latoaria, Pintura eMecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
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321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - e! 510m2 - R$ 25.000,00
·322 - Terreno c1767m2, na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm - R$
30.000,00
323 - Terreno e! 441 m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau

324 - Terreno na Rua Arduino Pradi - Jaraguá Esquerdo - parcelado
\
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 corri 539,35m2 no Loteamento Versalhes - Rua 13 de Maio.

330 - Terreno em Guaramirim e! 1.101 m2 de esquina - no centro

116 - Casa em construção na EstradàJtapocuzinho - R$ 10.000,00 de entrada + 14x

de R$130,OO
117 - Sobrado em Curitiba - PR - vendeltroca por imóvel em Jaraguá do Sul - SC

APARTAMENTOS
VENHA VISITAR!!! E CONHEÇA A MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Sobrado comi. em construção Vila .Lalau - R$ 75.000,00 - Acejta troca

203 -Apto. no "Amizade" e!2quartos - entr. R$17.000,OO + prestações de R$ 320,00/
mês
204 - Apto. "Isabella" , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem
205 - Apto. Ed. Vila.Nova'- R$ 16.000,00. entrada + finaciamento
206 - Apto. Cond. Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207- Apto. Cond. Amizade - 3 dorm. Entrada R$ 18.000,00 + 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$ 790,00
Apto. 2 quartos = 60X R$ 591,60

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 Chiodini" com 83m2
215 - Apto. e! 1 suíte + 2 quartos "Edifício Argos". Ent. + Financ.
216 - Apto. em Florianópolis

�'1HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI1583 J

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
401 - Salas comerciais com 50m2 - Rua Venâncio da Silva Porto -

próx. Weg I
402 - Sala comercial Rua Getúlio Vargas - 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 - Galpão Industrial com 250m2 - Próximo Marisol

404 - Ouitinetes, todamurada, Rua Pretejto José Bauer - Próximo a Faculdade.
- R$ 145,00
405 - Sala comi. c/45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro,
406 - Sala comi. c/1 00 ou 200m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz
407 - Sala comi. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
410 - Sala comi. com 45m2 - Ed. Picolli - Av. mai. Deodoro da Fonseca

-R$170,00
'

411 - Apartamento com 2 dormitórios com garagem - próx. Hosp. São
José.
412 - Sala comercial com 45m2 - Centro Médico e Odontológico.
413 - Apto Ed. Carvalho com suíte 2 dormitórios dep. emprego - Centro
414 - Apartamento Ed. Isabella com suíte + 2 dormitórios - na Proc.
G=_

.

415 - Galpão industrial com 530m2 - Rua Bernardo Dornbusch
416 - Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa - R$ 400,00 - ótimo ponto
comercial
417 - Casa em alvenaria com 2 dormitórios - Arweg - R$ 280,00
418 - Casa de madeira c/4 dormitórios - Vila Lenzi
419 - Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$
450,00

.

420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
423 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer
- próx. Weg I

424 - Apto. com 2 quartos no Amizade - R$ 300,00

TERRENOS
301 - Terreno no Loteamento Papp com 518,91 m2, de esquina
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina e! 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 - e!1.350m2 - fundos supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas
307 - Lotes no Loteamento Recanto Verde - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Área com 1.963m2 na RuaPres. Epäácio Pessoa - Centro c/ um sobrado antigo
309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.000,00 entr.+11x de R$345,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$ 10.000,00
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$8.500,00 ou R$4.000,00 ent. +36x de

R$250,00

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria - centro, num terreno de 1.083m2.

102 - Casa em alvenaria c/270m2 no alto - 1 suíte + 3 quartos .+ 1 BWC social
+ lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 - Casa e! 200m2, 1 suíte + 4 quartos, na Rua José Emmendoerfer.
105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde - R$ 42.000,00
106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - R$ 45.000,00 - Entrada
Rio da Luz
108 - Casa em Guaramirim e! +ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em
alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá.
110 - Casa em alvenaria e!220m2 - e! 1 suíte + 2 dorm. na Rua Campo Alegre
111 - Casa em alvenaria e! 410m2 - num terreno de 990m2 - próx. Baependi
112 - Casa de alv. 'e! 268m2, terreno e! 1202m2 próx. Duas Rodas
113 - Casa de aivenaria com 300m2, num terreno de 700m2 - Centro
114 - Casa de alvenaria na Av. Barão do Rio Branco servindo como ponto
comercial

115 - Casa em alvenaria com + ou - 400m2, semi-acabada, num terreno de
1,500m2

.

313 - Chácara em Schroeder com 67.000m2

31'4- Terreno e! 688m2• BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim
315 - Chácara no início do Rio Molha com 150.000m2.
316 - Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00: ideal p/
Loteamento

317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.000m2 - e!casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corupá e! 9.627m2 - R$ 16.000,00
320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20."000,00 - Próx.
Fleischann

C::OIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.stilh
Rua Padre Pedro Francken, 65 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-34�2 - Creci 1749-J.

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Imóveis IIAIV..
CORRETOR o E

REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTDA.

Ref. 2106 - Terreno cl 300m2 - Água Verde - R$ 14.000,00
Ref. 2122 - Terreno cl 591.50m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00

Ref. 2132 - Terreno cl 605m2 - Lto. Versalhes - R$ 18.000,00

Ref. 2135 - Terreno cl 694m2 - Cond, das Azaléias - R$ 25.000,00
r

Ref. 2138 - Terreno cl 350m2 - Centro - R. Felipe Schmitz - R$ 75.000,00
Ref. 2142 - Terreno cl 435m2 - Rua asfaltada - Vila Lenzi - R$ 13.000,00

Ref. 2147 - Terreno cl 7.805m2 - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - Lugar alto - R$ 195.000,00
Ref. 2149 - Terreno cl 3l8,50m2 - Lot. São Cristóvão - R$ 1 L.OOO,OO
Ref. 2155 - Terreno cl 6l8,30m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 9.000,00 - (R$ 4.000,00 + parcela)
Ref. 2160 - Terreno cl 7.000m2 - Santa Luzia - perto da frig�mz - R$ 33.000,00 esquina
Ref. 2161 - Terreno cl 1.575m2 - Ilha da Figueira - R$ 120.000,00 parcela
Ref. 2162 - Terreno cl 585m2 - esquina - Lot. Champagnat - R$ 38.000,00
Ref. 2169 - Terreno cl 1.375m2 - Nereu Ramos - R$ 20.000,00
Ref. 2171 - 3 terrenos cl 7.889m2 - R. Max Wilhelrn, 740 - Vila Baependi - R$ 230.000,00
Ref. 2173 - Terreno cl 729m2 - Cond. das Azaléias - lote 27 - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00
Ref. 2176 - Terreno de frente para a BR-280 cl 35.ooom2 - R$ 6.000,00 entrada + 8 x R$ 750,00 fixo.
Ref.2177 - Terreno cl 420m2 - R. Errulia Hamburg - Lot. Theilacker - R$ 15.000,00
Ref. 2178 - Terreno cl 364,50m2 - Lot. Santo Antonio -' R$ 6.000,00 em 12 parcelas
Ref. 2179 - Terreno cl 531,75m2 - R. Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte - R$ 4.000,00 + 12 x R$ 334,00 pl mês.
Ref. 2180 - 2 terrenos - R. 25 de Julho - servidão - Vila Nova - R$ 13.000,00 cada (50% de entrada e saldo em 6x)

PROMOÇÃO: TERRENOS CI 450M2 CADA. DEFRONTE AO SALÃO AMIZADE· PRONTOS PARA

CONSTRUIR, RUA CALÇADA PI APENj\.S R$ 7.000,00 ENTRADA + 12 X R$ 584,00 PIMÊS (POUP.)

-+ Casa aI venaria com 197m2 - I suíte, 2 quartos - terreno 346m2
- Rua Manoel Luís da Silva - Vila Nova - próx. Fórum - R$ 75.000,00
-+ Casa alvenaria em fase de acabamento - Estrutura para sobrado

com 87m2, 2 quartos, terreno com 557m2 - Rua Manoel dos Santos -

Ilha da Figueira - próx , Salão Vitória - R$ 30.000,00
-+ Casa aI venaria com 66m2 - Terreno com 300m2 - Rua das Flores
- Ana Paula 4 - R$ 21.000,00
-+ Casa aI venaria com 80m2 - 3 quartos - Terreno 300m2 - Rua das

Flores - Ana Paula 4 - R$ 25.000,00
-+ Casa Nova alvenaria com 50m2 - Terreno com 390m2 - Rua

Benjamin Stein - 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
.-+ Apartamento novo com 80m2 - Vila Lenzi - próx. Pirmann -

entrada R$ 13.000,00 + financiamento
-+ 2 terrenos com 355m2 cada - lateral Rua 25 de Julho - Vila

Nova - próx. Gatos & Atos - R$ 14.000,00 cada.
-+ 4 terrenos com 364m2 cada l4x26 - Rua Germano Kritzmacher
- bairro Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 15.500,00 cada.
-+ Terreno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz -

pröx. Hospital do Morro - R$ 32.000,00 - de esquina - Rua Calçada.
-+ Terreno com 450m2 15x30 - Rua Adão Norosky - Vi la Lenzi -

próx. Mat. Const. Pirmann - Rua Calçada - R$ 15.000,00
-+ Terreno com 390m2 - 13x30 - Loteamento César Picolli - próx.
Fundição Vitória - R$ 9.500,00

'

-+ Terreno com 420m2 - 15x28 - Barra do Rio Cerro - próx. Malhas
Agha - R$ 13.000,00
-+ Terreno com 3.630m2 - Três Rios do Norte - R$ 18.000,00

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM'O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Galeria Lourem - sala 3

Jaraguä do Sul - Centro - SC - Cep 89259-200

Fone/Fax: (047)371·3724 . Celular (047) 975·0330
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

Casa mista com 60m2, terreno com 338m2•
Loteamento do Luca
Preço: R$ 20.000,00 (só esta semana)

Terreno com 2.200m2 (todo plano)
Rua Augusto Hanemann (ótimo pl indústria)
Preço: R$ 50.000,00 (negociáveis)

Classificados de Imóveis
Ligue-nos para um representante lhe fazer uma visita!

ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

371-1919 - 372-3363 - 371-1944

Irolla
IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

Cód. 001 - Telefones na Barra do Rio Cerro e demais Bairros com excelentes preços. Consulte-nos.
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 610· Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Bara do Rio Cerro - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. e/4 quartos na R. Reinaldo Rau - R$ 400,00
Cód. 636 - Quitinete cl garagem - Lateral da R. Reinoldo Rau - R$ 200,00
Cód. 638 - Apto. com 2 qtos. - Res. Húngaro -Barra do Rio Cerro - R$ 290,00
Cód. 639 - Apto. cl 2 quartos no Ed. Papp - Barra - R$ 290,00
Cód. 642 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Barão - R$ 370,00
Cód. 645 - Apto. NOVO, suíte, 2 quartos - Ed. Arno Reiehow - Final da Av. Mal. - R$ 550,00
Apto. cl 2 qtos Rua Alfredo Carlos Meyer, Jardim Centenário - R$ 300,00 (locação)
Cód. 660 - Sala cornI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 • Sala cornI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00
Cód. 673 - Sala cornI. 40m2 - Av: Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683 - Salas comerciais no Market Plaee - R. Reinoldo Rau

VENDA
Cód. 119 - Centro Imóvel residencial e comercial cl área de 506,OOm2 Rua Barão do Rio'Braneo esq. cl Procópio Gomes de Oliveira.
Cód. 205 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALV. CI 195m2, suite, 2 quartos no Res. Campo Sampiero - R$ 58.000,00
centro- Casa de alvenaria cl aprox. 120,OOm2 cl suíte + 1 qto - R$ 38.000,00
Cód. 254 "ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alv. cl 185,OOm2, e/3 qtos, 2 bwe, R$ 65.000,00
Cód. 360 • VILA NOVA - Terreno cl 405,OOm2. Rua Guilherme Wackerhagen - R$ 29.000,00
cód. 388 • CENTRO - Terreno cl 600,OOm2 na Rua Emil Burow - próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
Cód. 400· CENTRO - Terreno cl 1.020,OOm2. Rua Marina Frutuoso. Permuta cl apto. em Camboriú ou Joinville.
Cód. 553· CZERNIEWICZ - Casa alv. cl 230,OOm2, cl suíte, 3 qtos, garagem p/2 carros. Rua Guanabara.
Cód. 602 - VILA LALALJ - CASA DE ALV. 142,28m2, 3 quartos, 2 bwc's, garagem p/2 carros e sala cornI. na Rua Domingos Sanson
- Aceita apto. cl 3 quartos.
Cód.951 - SCHROEDER - IMÓVEL COMERCIAL - CENTRAL, cl 1918m2 (esquina), com galpão alv. cl 144m2 - R$ 75.000,00-
Aceita imóvel de menor valer, carro, parcelamento.
CÓD. 2013 - CENTRO - TERRENO cl área de 455m2 (13x35) na Rua Erich Mielke - R$ 5.000,00 entrada + 20 parcelas de R$
2.000,00 pl CUB
Cód. 2403 - VILA NOVA - TERRENO - ÁREA de 496,80m2 na Rua Vitor Meirelles - R$ 15.000,00 - Aceita parcelamento, carro.
Cód. 2352 -VILA LALAU - TERRENO COMERCIAL cl área de 421,20m2 (15 x 28,70) na Rua Bernardo Dornbusch - R$ 37.500,00
Cód. 2059 - BARRA DO R. CERRO - TERRENO cl área de 430,49m2 (13.4 x 32,50) no Res. Dona Juliana Papp - Rua 563 - R$
18.500,00
Cód. 1052 - VILA LALAU - APARTAMENTO cl suite, 2 quartos, garagem, no Res. Bartel - Entrada + financiamento.
Cód. 2351 - VILA LALAU - Terreno cl área de 450m2 (15x30) na Rua ALberto Santos Dumont - R$ 16.000,00

.._._ ,
I CRECI Nº 1589 J

: � J:.. Bar�a !!ul
: ::::»J Imovels
I
I FONE: (047) 372-2734

II TERRENOS
1 - Terreno cl 343,OOm" (12x28,7) defronte a Ciluma, na Barra- 6x R$ 3.000,00

I 2 - Terrenos no Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas- 20% entrada e saldo

I em 30x R$ 10.000,00
3 - Terreno cl 448,OOm", Loteamento Papp, Rua 541 - R$ 22.000,00

I 4 - Terreno cl 672,OOm" (20x33,60), lote nº 25, Condomínio Azaléias - R$
I 22.000,00

I 5 - Terreno cl 3.480,OOm", Loteamneto San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00

I
6 - Terreno cl 434,OOm", bairro São uns- R$ 8.500,00
SíTIOS
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2 - Sítio cl 62.500,OOm", Tifa Rapp, distante 3.500,OOmts da Malwee - R. Exp. I
Amoldo Herburg cl casa de alvenaria cl 1S0,OOm" e do caseiro em alv. cl50,OOm", Ipiscina cl 77,OOm", água natural, aceita outro imóvel no negócio. R$ 30.000,00
3 - Sítio cl 267.500,OOm", edificado com um rancho e um mangueirão com quatro
lagoas com peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl
190.000,OOm" de pastagem, localizado Estrada Garibaldi, 1 km antes da Igreja
SantoEstevão (aceitacarretacomcavalinho, caminhãoMercedes) - R$1 0.000,00
CASAS

1 - Sítio cl 80.000,OOm", edificado com casa de madeira cl 150,OOm", em bom

estado, galpão de alvenaria cl 120,OOm" cl instalações pl gado leiteiro, porcos,
antenaparabólica, telefonecelularrural, 2vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro,
pulverizador, água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal, pastagem,
palmito, Rio da Luz, 6 km da Barra - R$ 55.000,00

1 - Casa dealvenariacl70,OOm"emais70,OOm" referente garagem, churrasqueira,
lavanderia, 2 banheiros, todamurada, garagem p/2 carros, Rua 25 de Julho, 884,
Vila Nova - R$ 60.000,00 • Aceita troca por apto. em Camboriú.
2 - Casa mista cl 56,OOm", 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada
+ 29 x R$170,OO
LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl50,OOm" - RuaAngelo Rubini, 1256 - ao ladoda IgrejadaBarra
- R$270,OO
2 - Sala comercial cl 72,OOm" - Rua Pastor Albert Sc�neider, na Barra - R$ 250,00
3 - Sala comercial cl 36,OOm" - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Joaquim Giralla • R$ 290,00
5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - RuaAngelo Rubini, próximo ao posto Km

7, na Barra - R$ 270,00 .

. I
6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Camilo Andreatta, na Barra - R$
230,00
7 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, perto
Nanete Malhas - R$ 250,00
8 - Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, na Barra - R$ 170,00
9 - Apartamento cl 3 quartos, 2 bwc, garagem p/2 carros, Rua João Picalli, 165
- centro - R$ 380,00
10- Casa de alvenaria cl 3 quartos e demais dependências, todamurada, Ilha da
Figueira - R$ 200,00
11 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependência, Rua Pastor
Albert Schneider· R$ 225,00
12· Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada - Rua Luiz Bortolini • R$ 200,00

.

13 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, Rua Alfredo Behnke, 430 - Jguá Esquerdo
• R$250,OO
14 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada, Lot. Rasá - R$ 300,00
15 - Casade madeira cl2 quartos e demais dependências - Rio da Luz - R$ 135,00
16 - Casa de madeira cl 3 quartos- Rua Abramo Pradi • R$ 180,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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!CI PROCASA
e IMOBILIÁRIA

"CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES!"
CASAS

Ref. 103 - Casa alvo c/220m' - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 30.000,00 + 5 x R$ 12.000,00
Ref. 106 - Casa alvo c/70m' e casa mad. e/88m' - terreno c/660m' - Jguá Esquerdo
R$ 28.000,00

TERRENOS
Ref. 201 - Terreno e/632m' - Vila Lalau - Entr. R$ 10.000,00 + 4 x R$ 3.450,00
Ref. 210 - Terreno c/300m' - próx. ao Hosp. Jaraguá - R$ 13.500,00
Ref. 211 - Terreno c/308m' - Vi Ia Lenzi - Entr. R$ 2.500,00 + 5 x R$ 900,00
Ref. 212 - Terreno c/442 - Vila Lenzi - Entr. R$ 7.250,00 + 10 x R$ 7.225,00
Ref. 219 - Terreno c/360m' - Nereu Ramos - Entr. R$ 2.250,00 + 3 x R$ 750,00

APARTAMENTOS
Ref. 305 - Ed. Schioehet c/155m' - Entr. R$ 25.000,00 + Financ.

LOCAÇÃO
8 APTOS. (NOVOS) C/ 2 DORMS. -

RUA BERNARDO DORNBUSCH. "RESERVE O SEU'"

NOSSO OBJETIVO É TRANSFORMAR SEU SONHO EM REALIDADE.
CONFIRA NOSSOS PREÇOS BAIXOS!

,

Rua: Barão do Rio Branco, 296 . Fone: 372·0605

OFERTA ESPECIAL
CASA DEALVENARIA CI 243m2• NA RUA

CARLOS FRITZ VOGEL, CENTRO.
POSSUI SISTEMA DE AQUECIMENTO
SOlAR EM TODA ÁREA, CI 1 SUÍTE, 4
QUARTOS, 2 BANHEIROS, SAlA DE TV,
SAlA DE VISITA, COPA, COZINHA,

DISPENSA, lAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA 2

CARROS. ENTRADA MAIS PARCElAS

DE R$473,OO

Jornal

CORREIO DO POVO

Assinatura semestral: R$ 30,00

Assinatura anual: R$ 50,00

Assinátura 2000 (2 anos): R$ 70,00

.

371-1919
372-3363

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus - em fase de acabamento - Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apto. 702 e 801 c/225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Preço final incluindo
acabamento díferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 304 - Suíte + 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep, empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço final incluindo acabamento
diferenciado. R$116.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m2 cl suíte + 2 quartos e demais dep., sacada c/ churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 8 meses.
- Apto. c/125,00m2, suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - término previsto ern s meses.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartarnentosn" 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$1.568,11) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto 702 com suíte + 2 quartos e demais dep. - Entrada de R$ 22.439,18 + assumir parcela de condomínio de 2,480 cub's (R$ 1.065,45)
- Salas comerciais executivas em diversos tamanhos, com preços a partir de entrada R$ 8.974,60 e parcelas a partir de R$ 448,73.

CA;SAS/APARTAMENTOS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa mista c/91 ,00m2 + 140,50m2 - R. Carlos Meyer 164 - R$ 60.000,00
- Sobrado em alv. com 180,00m2 com 01 suíte + 2 quartos, dep. empregada e demais dep. - Rua Arthur Guenther 134 - R$ 120.000,00
- Casa alvenaria cl 162,26m2 - Rua Miguel Salai 65 - Centro - R$ 65.000,00
- Casa de alvenaria com iOm2 + uma casa de madeira de 80m2, terreno com 400m2 - Rua Uruguai, 134 - R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa em alvenaria ci 208,00m2, suíte, + 2 quartos e demais dep. - R. Ricardo Hass - R$ 100.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Casa em alvenaria c/220,00m2 sendo 2 pavimentos c/ suíte + 2 qtos, qto. de empregada e demais dep. - R. Teodorico Borba s/nº, Barra Velha
- R$ 106.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350 m2 - Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno c/616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/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 c/51 0,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

LOCAÇÄO/APTOSJ'CASAS/SALAS
- 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 c/4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Casa madeira com 4 quartos e demais dependências - R. José Emmendoerter.
- Apto. c/1 quarto e demais dep. - R. José Ernrnendoerter, 1533 - Ed. Petúnia
- Apto. c/ 2 quartos e demais - R. 25 de Julho 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4

Centro Com.l Carlos Vasel· Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372-0153 - 371-6475
CRECI1762-J

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

VENDE Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - seFone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266
CASAS ALVENARIA
Ref. 093 - 3 Quartos, 2 BWC, + dep. Próx. Igreja São Judas - R$ 60.000,00
Ref. 026 - 3 quartos, I BW'C, + dep. Lot. Divinópolis - R$ 37.000,00
Ref. 031 - 4 quartos, I BWC, + dep. Vila Lenzi - R$ 35.000,00
R.ef. 037 - I suíte, I BWC,. + dep. Vila Nova - R$ "15.000,00
Ref. 058 - 3 quartos, I BWC, + dep. próx. Prefeitura - R$ 53.000,00
Ref. on -'3 quartos, I BWC, + dep. (próx. Prefeitura) - R$ 16.000,00
Ref. on - 6 quartos, 2 BWC, + dep. Vila Nova - R$ roo.ooo,OO
Ref. 019 - J suíte, 2 quartos, I BWC, + dep. próx. Weg II - R$ 50.000,00
CASA MISTA
Ref. 151 - 2 quartos, I BWC, + dep. Lot. Ouro Verde - R$ 13.500,00 entr. + pare.
Ref. 135 - 2 quartos, I BWC, + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 25.000,00
TERRENOS
Ref. 143 - cl 300,00m2 - Lot. Stein - R$ 8.500,00
Ref. 147 - cl 2.190,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 130.000,00
Ref. 135 - cl 630,00m2 - JaraguáEsquerdo - R$ 9.000,00
Ref. 133 - cl 390,00m2 - Barra Rio Cerro - R$ 9.500,00
Ref. 146 - cl 480,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 30.000,00
Ref. 059 - cl 787,50m2 - Rua Vila Lenzi - R$ 14.000,00

.

Ref. 073 - cl 392,00m2 - Centenário - R$ 15.000,00
Ref. 100 - cl 6.225m2 - Rua Bertha Weege Barra - R$ 35.000,00
Ref. 112 - cl 3.900,00m2 - Estrada Nova - R$ 18.000,00
Ref. 094 - cl 9.600,00m2 - Figueira - R$ 75.000,00

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagem p/2 carros, churrasqueira, energia
solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre

Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos FritzWoguel, 138 - Bairro Jaraguá
Esquerdo. R$ 43.000,00

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

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

I

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

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

troca por terreno cl casa.
ALUGA

Casa madeira: 3 quartos, I BWC, + dep. - R$ 280,00
Casa madeira: 2 quartos, I BWC, + dep. - R$ 200,00

Terreno com 603,OOm2 Rim Carlos Oechsler - esquina com Rua 895 Loteamento Heineck 2 - Bairro Ilha da

Figueira. Valor R$ 13.000,00

Terreno com 350,00m2 Rua 895 Loteamento Heineck 2 - Bairro Ilha da Figueira. R$ 9,000,00

Terreno com 953,OOm2 Rua Carlos Oeehsler - esquina com Rua 895 " Loteamneto Heineck 2 - Bairro Ilha da

Figueira. Valor R$ 22.000,00 '

973-5405
,...,

LOCAÇAOVENDA DE CASAS

BAIRRO ÁREA N° VALORR$
UARTOS

TIPO ENDEREÇO � CASAS

iI TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS
ALY. Rua Lourenço Kanzler, 832 - Vila Lenzi 3

III ALV. Rua Harry Buckmann, 60 - Centro 3
ALV. Rua João Ossowski, 275 - Guaramirim 3

ii� ALV. Rua 789, n° 111 - Ilha da Figueira 3

1� MIS. Rua Bernardo Karsten, 28 - após Prefeitura 2

,m ALY. Rua Adolfo Tribess, 409 - próx. Rei dos Botões 2

.lf ALV. Rua Julio da Cunha Mello, 107 - lat. Procópio Gomes 3

�I ALV. :�: ��g��!�����i"c�i�;;�I�:emieWiCZ - ;
Ii ALV. Rua Anita Garibaldi, 75 - Centro 2

I ENDEREÇO 'APART::'���OS N° QUARTOS

I R. Joinville, 4265 próx. trevo 3
'

it R. Waldemiro Mazurechen, 55 apto. 4 Centro 3 (1 suíte)
rl R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1473 - Maguilú - BI. B - apto. 6 Centro

III R. Bernardo Dornbusch, 1182 apto. 13 Baependi 2

II R. Jorge Czerniewicz, 42 Ed. Tobatta apto. 603 Czerniewicz 2

iii R. Cabo Harry Hadlich, 150 - apto. 8' Centro 2

111 R. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 apto. 402 Centro 2
5 SALAS

,li ENDEREÇO BAIRRO

�,l R. Pref. José Bauer, 75 Vila Rau

I--------�� tI R. Domingos da Nova, 154 Centro

BAIRRO N° VALOR R$ I R. Angelo Schiochet, 311 Centro

QUARTOS f� R. Adélia Fischer s/n° - frente AABB (diversas)
�R�u-a�B�a-�-0-d�0�R�i-o�B-r�-c-��7�6-0-C-�-t-ro------l-s-u-�-+-2-d-o-m-.---9-5-.�--,oo----IR.Rdncl�R���-Cffi�Em�Ma�ct�oceCffi�
Rua Emil Burow, 30 Centro 1 suíte + 2 dorm, 80.00Q,OO i1 R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.

VALORR$
555,00
360,00
350,00
230,00
280,00
350,00
560,00
200,00
300,00
450,00

ALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,OOm2 OI 14.000,00
ALY. R. 614 N" 1.007 ITAPOCUZ. 108,00m2 04 25.000,00
ALV. R. Carlos May, 327 BAEPEND! 72,oom2 02 32.000,00
ALV. R. Carlos Sbardelatti, 35 VILA NOVA 144,00rn2 02 70.000,00
ALV. R. Conrado Riegel, 90 CENTRO 400,OOm2 02 suíte 95.000,00
ALV. R. Euzébio Dapoy, 125 VILA NOVA ;400,oom2 05 chur. pise. 100.000,00
ALV. R. José Emmendoerfer, 1309 N. BRASÍLIA 300,00m2 04 suíte 190.000,00
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA I 45,00m2 03 70.000,00
ALY. R. Emilio Deretti, 81 Próx. PORTAL 246,00 05 25.000,00
MAO. R. Dr. Agnaldo J. Sza, 169 C. PAULA 102,OOm2 03 18.000,00
MIS. R. Antonio Gesser, 116 CZERNIEWICZ 03 28.000,00
MIS. R. Alberto Klitzke, 167 V.RAU 102,00m2 03 21.500,00
SOBRo R. Fritz BarteI, sinD BAEPENDl 150,OOm2 03 80.000,00

VENDA DE TERRENOS'

ENDERECO BAIRRO ÁREA VALOR
R. 28 de Agosto GUARAMIRIM 1.633,50m2 70.000,00
R.620 ITAPOCUZINHO 499,86m2 l5.000,00
R. Alb. Klitzke, 1874 VILARAU 420,oom2 10.600,00
R. Leopoldo Mancke CENTRO 516,OOm2 65.000,00
R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00
R. Walter Marquardt VL. NOVA 800,OOm2 43.000,00
R. Conrad Riegel CENTRO 687,00m2 42.000,00
R. Gennano Horst VILALALAU 589,73m2 28.000,00

VENDA DE APARTAMENTOS

VALORR$
260,00
335,00

2 335,00
300,00
300,00
350,00
270,00

VALOR$
240,00
400,00
335,00

300,00 à 350,00
335,00
460,00

AREA

60,00m2
40,00
50,00ENDEREÇO
diversas
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6irassol 371-7931 • VILSON
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CORRETOR DE IMÓVEIS, CRECI1741-J ,�IMOrEIS CRECI4936
COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel Area m tos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto Ref. Pre o R Informa ões Gerais Ofertas da semana:Sobrado 303 2 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 95.000 Aceita parcelar / carro
Sobrado 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 * Salas comerciais no centro da cidadeCasa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta * casa mista com 60m2, terreno com 420m2
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Vila Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis em Três Rios do Norte - R$ 12.000,00
Casa Alven. 147 4 I Rau Rua Eugênio Bertoldi,116 60.000 Troca por apartamento
Casa Alven. 122 3 I Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00 * Terreno no Loteamento Girola com 650m2
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

na Barra do Rio Cerro - R$ 17.000,00

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
* Apartamento em Joinville, no centro com

Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida 3 dormitórios, banheiro, etc. - R$ 17.000,00
Apto. Pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado + financiamento, aceita-se troca
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X) * A partamento a R$ 200,00 por mês na VilaApto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 Centro Ed. Schiochet - 10° andar 22.000 Assumir Caixa Econômica Nova próximo ao Beira Rio
Apto. Constr. 110 2 Baependi Res. Bartel - Ern construção 13.000 + 1,06 cub p/mês (85X)

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado Rua Bernardo Dornbusch, 922Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0

.

Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis Vila Baependi - Jaraguá do Sul - SC
Lote 702 18,0 x 39.0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado FONE: 371-2357
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51,0 x 74,7 Lenzi Próx. Cal. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Acei ta 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 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 385 14,0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

.

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sra. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Vila Lenzi Residencial Piermann I 16.000 Negociáveis
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)

* Sobrado ao lado da Demicar - Vila Lalau, com parte térrea:

instalações e divisórias, 2 bwc, luminárias, prontas para uso;

parte superior: 3 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavanderia - R$

80.000,00 nego aceita carro, terreno no valor de 30% do total.
* Sobrado na Rua João Franzner. de esquina com piso térreo,
2 salas comerciais. bwc, piso superior: I suíte, 2 qtos. sala,
copa, coz, bwc, lavanderia, dispensa, churrasqueira, sacada,
terreno com 754,00m' - R$ 90.000.00 - nego ou entro R$ �
30,000,00. pare. terreno casa, carro. j�

m
"

CASAS
* Casa mista no Residencial Miranda, com 3 quartos, sala, copa, cOZ.,
lavanderia, garagem - R$ 16.000,00 - venda também pelo financiamento

da CEF.
* Casa de alvo em Schroeder, próx. Marisol, com I qro, sala, coz.,
lavanderia. bwc + rancho. terreno com 20x31,50 = 630,00m' - R$

17.000.00 - nego
* Casa de alvo na Rua Carla Rubia Drasse. Lot. Leodoro Rodrigues,
com 3 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, toda murada, terreno com 15x20
= 300,OOm' - R$ 25.000,00 - nego
* Casa mista na Rua Elizabeth S. Rabock - Barra, com 2 qtos, sala,

copa, coz,lavanderia, bwc, dispensa, garagem, terreno com 607,50m'
R$ 28.000,00 - nego - aceita casa de menor valor.
* Casa de alvo na Rua Hermann Purhagen - Vila Rau, com 2 qtos, sala,
coz, bwc, lavanderia, terreno com 15,50 x 28,00 = 434,OOm' - R$

32.000,00 - nego
* Casa mista na Rua João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, com I suíte, 2

qtos, sala, coz, bwc, dispensa, garagem - R$ 35.000,00 - nego ou entr.

R$ 15.000,00 + parcelas - aceita carro, terreno.
* Casa de alvo na Rua Friedrich Sonenhol - Vila Lalau, com 3 qros,
sala, coz, bwc, sala de trabalho anexo - terreno com 598,OOm' - R$

43.000,00 - nego
* Casa mista na Rua Carlos Sbardelatti, com 4 qtos, sala, coz, bwc,
lavanderia, churrasqueira, bwc social + casa de alv. nos fundos c/ I

qto, coz, Bwc - R$ 45.000,00 - nego aceita trocar pl casa na Ilha da

Figueira - Barra ou Jguá Esquerdo.
* Casa de alv. uma rua antes do Breithaupt da Barra, com 3 qtos, 2

salas, coz, bwc, lavanderia, garagem + 2 qtos, toda murada, c/130m',
terreno com 20x20 = 400,OOm2 - R$ 48.000,00 - nego aceita troca.
* Casa de alvo na Rua dos Bandeirantes, Glória - JoinviIle, com 3 quartos,
sala, copa, coz, bwc, lavanderia, garagem, fica linha telefônica e

parabólica, terreno com 12x30 = 360,OOm2 - R$ 51.000,00 - nego

TERRENOS:
* Terreno em Schroeder, próx. Cohab, com 15x40 = 600,00 -

R$ 3.000,00 nego
* Terreno na Vila Nova,l�teral de Adolfo Putjer, com 307,OOm2
- R$ 7.000,00
* Terreno no Lot. Rodrigues - Vila Rau. com 15X30 = 450,OOm2
- R$ 8.000.00 - nego
* Terreno próx. Salão Amizade, ao lado oficina Ivanor, com
14x25 = 375,OOm' - R$ 8.000,00 nego ou entr. R$ 3.000,00 +

parcelas - aceita carro.

* Terreno na Rua.Góias, com 14,30 x 39,17 = 561,34m' - R$ ti

12.000,00 - nego
* Terreno no Lot. Satler - Barra R. Cerro - R$ 15.000,00 - nego W
* Terreno no Jguá Esquerdo - São Luiz, com 14x26 = 366,OOm2 �
- R$ 20.000,00 - nego
* Terreno na Rua Alfredo Monn, próx. Duas Rodas, com

420,OOm2 - R$ 30.000,00 - nego

CASA NA VILA NOVA COM 249,OOm2,
TERRENO COM 1.035,00m2

R$ 85.000,00 - NEG.

Verrde-se lotes no Resid�ncialMiranda, próx. ao Com.WigandoMeier, r loteamento com tratamento de

esgoto - R$ 5.000,00 à vista ou entro R$ 1.800,00 + 48 parcelas de R$ 188,00 mensais

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166ml• garagem. móveis irnbutidos, duas sacadas hidrornassngcm - Ediffcio

I
Carvalho. - R$ 100,1100,00

. CASAS

CASA DE ALV. com 7.smJ Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de Crédito - R$

:12.1100.00
.

CASA DE ALV. com 95m2 Loteamento Fredolino Martins - Lote n" ()4_� (22;11; R$ l.'i.'i.{){).)
+ R$ 22.(1111).111)

CASA DE ALV. com 350m2 Rua cel. Procópio Gomes dc Oliveira - R$ t RO.nO(}.!)O

I
CASA DE

.ALVo
com 9Rm1 com casa dc madeira com 8Rm2 - Rua Goiás - Vila

l.cnZ.i -I
R$ 61J.OOIl.III)
CASA MISTA com 100m2 - Rua Francisco Hruscka - São Luis - R$ 21.01l0.00

CASA DE ALY. com com lROm1 .. Rua.Ricardo Hass· Bairro Nova Brusüia .. R$

RIJ.IJOII.lIIi

CASA MISTA com 6)m' Loteamento Ouro Verde - LOTE N" R6 (26x de R$ 19).1111)
+'R$ 12.111111.1111

CASA DE ALY. com [ ..Wrn1 Loteamento Givani Manfrini (financiamento CEr .. R$ 9

mil) + R$ 2.1.000.00

I
TERRENO com RO mil ao lado da Ig�:��:'<;��cnhora do Rosário :\()� Plano o resto

Ié acidentado .. R$ fio.ono.oo

TERRENO ,

TERRENO de esquina com 960m2 .. Edificado com casa de alvenaria + 90m2 Rua João

J. Ayroso - R$ 111).1)1)0.00

TERRENO com 1.540m2 .. Rua Amazonas .. Centro .. Próximo a Scar .. r$ IO().OOI).oO
TERRENO com ).1 R4m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho - R$ 90.11110.00
TERRENO com )60m2 .. lote n" R Loteamento Camposarnpiero assumir (41 x R$ 3J:'.()())
+ R$ 7.0110.110

I
TERRENO (2) com 450m2 cada .. Rua Blumenau atrás do Posto de Saúde de Schrocder

I
- R$ 17.1)1)0.1111

TERRENO com 5.:181101' - próximo a Ferj . Vila Rau - R$ 611.()IIO.()1I
TERRENO comTERRENO com 323m2 .. Lote 142 .. Loteamento Cirilo Zanghclini
assumir (39 parcelas dc R$ I R8.1I0) - R$3.1)01l.1I0

TERRENOcom 600m"na rua Irmão.Geraldine - próximoGalpão Saúde. = R$ 25.11110.011
TERRENO com 22.1)(';;01' na Rua Joinville - Vila Lalau . R$ 350.000.00
TERRENO com 560m2 Loteamento Camposampíero (Entrada c Saldo em SOx) .. R$
19.000.00

I
TERRENO com .'\.16m2 .. Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 5úx) ..

R$I
10.000.00

.

ltRRENO com 322m2 Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) .. R$ IO.()()().OO
TERRENO com 8110m' Loteamento Flarnboyat (entrada c saldo em 511x) - R$ .10.1100.00

.

TERRENO com ó5l m2 .. Lote n? 091 do Loteamento Ana Paula .. R$ 12.00n.oo

TERRENO com 426m2 .. Lote n" 2 .. Loteamento Camposampicro (assumir 37 par. dc

R$ 314.00) . R$ 7.1)1)0.1)1)

Lote n" 162 .. Loteamento Cirilo Zanghclini + casa (meia água) saldo de JRx de R$

160.00. + R$ 5.600.00

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghclini (assumir salde de 42 parcelas dc R$ I RO.!)O

I
+ saldo de R$ 3.500.1)0

Terreno Lote n" 176 do Loteamento Ouro Verde assumir saldo de 40x de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n" :n Loteamento Piazcra II .. R$ 8.0nO.Oo

LOIe n' 115 do Loteamento CiriJo Zanghelini (assumir44 pare. de R$ 180.011) - R$ 2.5m.00
LOIe n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de t 80.00) . R$ 3.500.1)1)
Lote n" 098 - Loteamento Liodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ IUXXI.oo
Terreno de 14.000.00 com casa mista de t2Om' - Vila Nova RH5.ooo.oo
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Vendo um luminoso dupla
face, medindo 3,50m de

largura por 1,30m de
altura. Por ser um

luminoso de grande porte
e bem visível, é ótimopara
supermercados,
restaurantes, diâmetropor
5m de altura. R$ 380,00
(entrada de R$ 190,00 +

cheque R$ 190,00 para

10/9/98). Traar 973 -8252.

vendo telefone sem fio
Uniden. Memória para 20

números, e mais 3

memórias de um toque.
Rediscagem do último
número discado com um

só toque.
Intercomunicador entre a

base a o monofone, 2 tipos
de campainha eletrônica
com controle de volume da

campainha, 10 canais de

freqüência. Ótima
qualidade de som, sem

ruídos ou interferências.
bateria para até 14 dias
em espera, etc.

R$195,00 (entrada de R$
100,00 + cheque de R$
95,00para 10/9/98. Tratar
973-8252.

I

Vende-se filmadora
Panasonie compacta
semi-nova por 2 x R$
225,00. Tratar fone
973 5854.

Aluga-se excelente casa cl
piscina + 2 suíte + 3

dorm., 3 salas. Excelente

localização. Valor aluguel
R$ 1:000,00. Tratar 372-
1347.

Vende-se celular completo
(linha + aparelho)
transferível. Valor R$
400,00. Tratar 372-1571
ou 975-1100..

Vendo antena Sky por R$
250,00 e um computador
todo equipado. Preço à

Vende-se casa de alvenaria
de 118m2, semi-acabada em
Rio Cerro _I, próx. Nanete
por R$ 16.500,00. Tratar jaraguá Esquerdo, troco
975-2418 à tarde. por Chácara. 973-8911.

combinar. Tratar fone:
376-2927.

Vende-se título Clube
Atlético Baependi R$
300,00, mansalidade em

dia. Contato 975-2574 e

372-0284.

vendo casa na Praia do

Erwino, casa demadeira cl
2 quartos, mobiliada. Valor
R$ 16.000,00. Tratar 371-
9431

Vende-se casa mista em

Guaramirim de 88m2 na

Rua João Sotter Corrêa,
fundos do Campo do

AmizadeporR$17.000,00.
Tratar Rua Irmão Leandro,
1.113 - Vila Lenzi.

Vende-se casa de 70m2 em

Nereu Ramos, aceita carro
no negócio. Rua Pe. Alberto
Jacob, n" 222 - Vila lenri cl
Ademir.

Vende-se terreno de
20.000m2 em Schroeder I,
por R$ 10.000,00 - aceito

proposta ou trocoporcarro.
Tratar 975-2754 com

Paulo.

Vende-se casa mista de

70m2, garagem para 2

carros, próximo ao Caique
por R$ 15.000,00 a

combinar, aceito carro no

negócio. Tratar 376-1140.

Vende-se terreno de 300m2
na Praia de Itajuba, porR$
1.200,00. Tratar 975-2782
recado 'para Marco após
18h30.

Vende-se casa de
alvenaria de 120m2 no

liM.··. lO;-'B1Ii'L·•. 11Á'R·>ljA\ LiE;11E'R> .1 -tIj'D''tA:, ,; c' 1 ·.i .; i
.
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CRECI 1462-1

CASA DE ALVENARIA
Rua Prof Irmão Geraldino, 262
Bairro: Vila Lalau » Iaraguâ do Sul
Área do terreno: 450,00m1
Área construída: 164,50m1
Dependências internas: 3 dorms., sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem. Fundos: 1 dorm.,
cozinha, bwc, dispensa.
Valor para venda: R$ 45.000,00

CASA DE ALVENARIA
Rua Henrique August Lessmann, 366
Bairro: Centenârio » Jaraguá do Sul
Área do terreno: 450,00mi
Área construída: 100,00m1
Dependências internas: 3 dorms., sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem, murada.
Valor para venda: R$ 17.000,00

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

com senhor Paulo
Müller.

Vende-se lote 350m2, Na
Paula IV, Rua Francisco

hruscka, 209
Escriturado. R$ 8.500,00.
Tratar 370-0145.

Vende-se casa alvenaria
80m2 - nova - terreno

380m2 próx. centro,
lateral da Domingos
Rosá por R$ 18.000,00.
Tratar 975-3442 após as

20 horas com Bueno.

Vende-se casa de
alvenaria de 100m2, mais

galpão e com terreno de

450m2porR$I�00QOQ
Tratar 373-0892 com

Isabel.

vende-s e mesa para
esritório e. computador,
em formato de "L", com

arquivo de 4 gavetas,
marca "Marelli" cor

gelo, com 3 cadeiras com

enconsto, sendo 1 de
rodinhas. Somente 3

meses de uso. Contato

fone: 372-1034.

Vende-se terreno 3.986m2
com casa alvenaria +

rancho, touro 8 arrobas
e vaca leiteira .. Rua
Walter Marquardt, 3.000

Vende-se ar

condicionado 11 mil
BTU's da General

Eletric, por R$ 250,00.
975-0133.

,..,

EXCURSAO

GRAVATAL - ÁGUAS TERMAIS
SAÍDA: 18/9/98

RETORNO: '20/9/98
PREÇO POR PESSOA R$ 140,00 (PARCELADO
INCLUI ÔNIBUS LEITOO TURISMO, HOTEL,

CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR
INFORMAÇÕES 973-8281 OU 375-1056

Procurando a melhor oferta?
Está procurando
no lugar certo.

Classificados do Jornal

CORREIO DO POVO
O maís lido
da região.
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Empregos Permanentes e Temporários.
Consulte Primeiro a Humana.

Vendo um dicionário eletrônico de Inglês/Português "Language
Teacher" Ectaco (USA). Vocabulário principal com mais de 320.000

palavras, um dos mais completos do mundo, sendo 235.000palavras
comum, 25.000 termos médicos, 30.000 termos técnicos, 18.000

termosjurídicos, 12.000 termos comerciais e de negócios, assim como

gírias e expressões gerais. 84 análogos dos idiomas americanos mais
populares, 258 verbos irregulares, 310 frases orientadas para
determinadas situações. mais de 400 palavras e fràses das mais

necessárias no dia-a-dia. Corretor orotográfico, alarme, calendário,
calculadora multifunção, hora mundial, dicionário suplementar,
agenda eletrônica, conversão de moedas, converção métrica, etc.

Novo, na caixa. R$ 195,00 (entrada de R$ 100,00 + cheque de R$
95,00 para 10/9/98. Tratar 973-8552.

DISK
IHP'ORMAÇ6aa

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE

FILIOU AO DISK
-

INFORMAÇOES?
900-3000

Então não perca tempo. 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 ternpos 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

Agora você vaipoder embarcar em qualquer vôo
"

doméstico da Varig com descontos de até 60%*. E

o Programa Tarifa Diferenciada Varig colocando à

sua disposição diversas tarifas em todos os 280

vôos nacionais. Mas atenção, isso não é uma

promoção por tempo limitado. De agora em" diante

vai ser assim: você vai voar com tarifas reduzidas
sem abrir mão do serviço Varig, além de acumular

milhas pelo Smiles.
"

E mais Brasilpor menos dinheiro.
* Válido para um número limitado de assentos por vôo

Compradora de Modas Representantes Comerciais
(alimentícios, transportes, eletrônicos e limpeza)

Gerente de Loja de Confecções
(sexo feminino, com 3 anos de experiência)

Gerente de Marketing
(com experiência no varejo)

Programador Clipper
�
HUMANA
AlSESSDalA EM RH

Talhadeira

Em parceria com a FAUSEL & ASSOCIADOS, a
HUMANA ASSESSORIA EM RH firmou no noite

de 1 7/11, em suo 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.

Professor de Inglês

.

Engenheiro de Alimentos

Supervisor de Produção (3Q Grau)
Auxiliar de Laboratório Industrial

(com experiência)

Engenheiro Civil

(experiência em Edificações) .

A HUMANA está cadastrando. Não há nenhum
custo no cadastramento paro emprego,

Recrutamento para empresas também. Aproveite!
INFORMAÇÕES PELOTONE: 371-4311 ou no

Associação Comercial de suo cidade.
Técnico de Laboratório Químico

Para atender de forma global e concatenada a nossos

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

HUMANA ASSESSORIA EM RH

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE: 372-3349

ALUGUEL

DETRAJES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10Distrito da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL N° 21.749 de 15-7-1998

VALERIO JUNKES E TATIANE RECH

Ele, brasileiro, solteiro, publicitário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua José Theodoro Ribeiro, 4.058, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho
de José Roberto Junkes e Deonisia Oeschler Junkes.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

na Rua Roberto Ziemann, 3.026, nesta cidade, filha de Tarcisio Rech e Luzia Karner
Rech.

EDITAL N° 21.751 de 16-7-1998
IRINEU FRANZNER FILHO E KÁTIA DOLORES TECILLA

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Ireneu Franzner, São Luiz, nesta cidade, filho de Ireneu Franzner

e ldalina Tecilla Franzner.

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

residente na Rua Antonio Francisco Diemonn, 134, Vila Nova, nesta cidade, filha
de Horacio Tecilla e Cezarina de Lourdes Tecilla.

(.'-

EDITAL N° 21.752 de 16-7-1998
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA E PATRICIA GABRIELA HINTERHOLZ

Ele, brasileiro, solteiro, analista da qualidade, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua João Doubrawa, 270, nesta cidade, filho de Odair Antonio da
Silva e Matilde da Silva.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório; natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua José Krause, 120, VilaNova, nesta cidade, filha de Renato Miguel
Hinterholz e Lourdes Anita Hinterholz.

EDITAL N° 21.753 de 17-7-1998

JUAREZ CESAR GUMZ E MARCIA REGINA MICHALAK

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

em Ribeirão Molha, nesta cidade, filho de Adolar Gumz e Dorotéa Menel Gumz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ribeirão Bonito - Grandes Rios, Paraná,
domiciliada e residente em RibeirãoMolha, nesta cidade, filha de Vicente Michalak
e Thereza Wolf Michalak.

EDITAL N° 21.755 de 17-7-1998

AUGUSTO DEMARCHI JUNIOR E CRISTIANE REGINA PEDROTTI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, Domiciliado e

residente na Rua Dona Antonia, 428, nesta cidade, filho de Augusto Demarchi e

Sybilla Planinscheck Demarchi.

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

Rua Carlos Nielz, 226, Vila Nova, nesta cidade, filha de Joaquim Bento Pedrotti e

Evanilde Fachini Pedrotti.

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

Qll:�.seJa UTn enlacepeifeit::o
AMOR PERFEITO flevutt�

A melhor decoração para o seu casamento

R. Augusto Mielke, 32, Esq. Max Wilhelm - Baependi - Jaraguá do Sul - SC

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

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

Agrop. Krueger Ltda. - Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Agropec. Krueger Ltda, - Estrada Garibaldi, sinO - Nesta;
Agropec, Kruger Ltda. - ME - R. Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;
Almeri Wolf ou Gina Seidel Wolf - Nesta;
Arte Laje Jaraguá Ltda. - R. Exp, Antonio C. Ferreira, 965 - Nesta;
Arte Lajota Ind. Com. Art. Cimento Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa, sin° - Nesta;
Auto Tintas Cassias Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 3930 - Nesta;
Bar e Mercearia Florinda Ltda. - E. Itapocuzinho - João Pessoa - Nesta;
Beno Ind. e Com. de Laje' Pré-Moldada - BR-280, ao lado' n" 130 - Nesta;
Bergo Equipamentos de Segurança - R. Prof. Estanislau Ayroso, 122 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - Rua Ano Bom - Corupá;
Carlos Roberto de Borba - Lot. Hanemann, 120 - Nesta;
Celio da Luz - R. Carlos Frederico Ramth, 138 - Nesta;
Cinamar Ind. Com. Ltda. - R. Hari Buchmann, 60 - Nesta;
Comercial de Tintas Agr. Ltda, - R. E. Cirqueira Campos, 1835 - Nesta;
Confecções Javal Ltda. - R. "Estrada Bracinho - Schroeder;
Deise Maria Rubini Silva - ME - R. Reinaldo Rau, sala 8, 86 - Nesta;
Demax Papelão e Embalagem Ltda. - R. Frederico Ramthum, 19640 - Nesta;
DeniIso BeUo - R. João Piermann, lote 14 - nesta;
Evamar Produtos Têxteis Ltda. - Rod. BR-280, Km 74, sin° - Nesta;
Fortaleza Confecções Ltda. - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 260 - Nesta;
Geraldo Sardagna - R. Francisco de Paula, 4490 - Nesta;
Hilberto Geisler - Estrada Jaraguazinho - Garibaldi - Nesta;
lide Marcia Zapella - R. Itapocuzinho, 361 - Nesta;
Ilisandro Alves da Silveira - R. Guilherme Bauer, sin° - Schroeder - SC;
lIson Roberto Quirino - R. Gustavo Hegedorn - Nesta;
Indústria Com. de Lajes Pré-Moldo Beno - R. dos Imigrantes - Nesta;
João Leonardo Abreu Dutra - R. Fco. de Paula, 174 - Nesta;
José Bianchini - Estrada Isabel Alto - Corupá - SC;
José Carlos Nicolodi - R. 29 de Outubro, 91 - Nesta;
José Carlos Soares - R. Artur Eger, 398 - Nesta;
José Lino Faustino - R. Exp. Gumercindo da Silva, 72, si 3 - Nesta;
Levi Antonio Gadotti - Nesta;
Lizmay Confec. e Acab. Têxteis Ltda, - R. Willy Günther, sin° - Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda ..

- Estrada ltapocu, sin° - Nesta;
Manfredo Millnitz - Rod. BR-280 - Corupá - SC;
Marcos Elias Espindola - R. Theodoro Haider, 3, apto. 3 - Nesta;
Maria Felippi Hansen - Estrada Geral, Garibaldi, Km 28 - Nesta;
Merc. Haiduk Ltda, - R. José Vicenzi sin° - lote 81 - Nesta;
Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar sinO - Corupá - SC;
Nadir Machado - R. Eleonora Satler Pradi, 307 - Nesta;
Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Orlando Miranda - R. Francisco Pirmann, 14 - Nesta;
Planalto Brasil Bister Ltda. - Estrada Braço do Sul sin° - Schroeder - SC;
Reginaldo Jorge de Carvalho - Lach. Skina Haus - Ana Paula - Nesta;
Relojoaria Avenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;
Renato Martins - Estrada Barão Ribeirão Cavalo sin° - Nesta;
Restaurante e Lanchonete Cansian - Estr. BR-116, Trevo BR-470 - Nesta;
Richard Hirmann - R. Nelson Zanato, 333 - Nesta;
Romir Com. Distr. Ltda. - R. Tifa Rio Molha, sin°, Rio Cerro I - Nesta;
Roseli de Oliveira - R. Joaquim Francisco de Paula - Nesta;
Sergio Serafim Borges - R. Marina Frutuoso, 909, apto. 102 - Nesta;
Silvio Luiz Klimekowski - R. Águas Claras, sin° - Nesta;
Supermercado Junges Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 540 - Nesta;
Tedi Mark Jesus Arbigaus - R. 7 de Julho, início primeira entrada à esquerda - Corupá - SC;

.. Transportadora Marquardt Ltda. - Estrada Rio da Luz I - Nesta;
Valdino Junkes Ltda. - R. Dona Matilde - Nesta;
Vanessa Fuchs - R. Jorge Czemiewicz, 1080 - Nesta;
Vilmara de Lima Fritz Bona - R. Helmuth Hansen, 95 - Nesta;
Weidmer Reese & Cia, Ltda, - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 491 - Nesta;
Xerife Comércio de Veículos Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1857 - 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, 22 de julho de 1998.
IIton Hoffmann

Tabelião Designado

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguá do Sul- SC
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FI AT

Vende-se Fiat 147, ano
80, por R$ 1.000,00,
Rua Marcelo Barbi,

640 em .frente
Colégio Giardini 'Lenzi.
-----------

Vende-se Fiat Uno,
ano 94, 4 portas,
gasolina, em ótimo

estado por
R$ 6.000,00.

Tratar 973-5871.

Vende-se Fiat Uno, ano
92, cor prata, por R$

5.200,00.
Tratar 371-7061.

Vende-se Tempra, ano
95. IE, motor 2.0,
completo, por

R$ 16.500,00 aceito
carro menor valor 372-

1200.

Vende-se Tempra, ano
95, Série Ouro por
R$ 17.000·,00 371-
2905 ou 975-0724.

'IlAÇÃO
c<AT�ARíNVÕ

COMPROMISSO COM O

,BOM TRANSPORTE.
,

W� lQ)� ���m�lbO�R3@o
Vende-se Fiat Uno, ano
93, motor 1.5, por'

R$ 7.000,00
Tratar: 371-2905 ou

'

973-0724.

MOTOS

Vende-se moto RD 135,
ano 90, cor' preta, por
1.200,00, Iinocio 375-

1381 com Jean.

Vende-se Titam CG 125,
Okm 98, por R$ ,2.500,00
uma moto Dream 98 por
R$ 2.100,00 moto Saara
97 com 5.000 Km, por

R$ 4.500,00.
Tratar 372-3237.

Vende-se moto CG
Titan, OKm, emplacada,
por R$ 1.800,00 + 22

prestações de
consórcio.

Tratar: 973-8901.

Vende-se CG, ano 94
.

por R$ 1.900,00
Contato: 276-0024.

SILENCAR
�:

AMORTECEDORES

ftÃSII.IMfi,'!1'i. ;r;AliACfJlÁ

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - SC

_1:0". M'i'G"m-
,

. S� .• • �
>. ! � . >

,.=�;.� .•.•. ", •. _

.

. �EÇAS EACESSORIIS
ESPECIALIZADA EMHONDA E YAMAHA

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

Jaraguá do Sul - SC

Vende-se moto

Sundwon, ano 96, por
R$ 500.,00 + 6x R$
210,00. Tratar: 973-
3236 com Paulo.

DIVERSOS

Compramos carro

acima do ano de 90

para revenda. Tratar
pelos fones: 435-1723

ou 964-7663 com

Acássio.

RuaOli.;o Domingos Brugnago, 642 - VIla Nova

In'frações
médias - 4 pontos

- Parte 14 -

J�i�aç�.ô: bi�i�i�comfones de ouvidos conectados,� <;lpar�l�.o�de �om 9u telefone celular.
.�:f'ult,a; .. 80JY.BIR'sJR$. 73,00)

._._

"N

.'_._- o,' -,{,. O""

Fone (047) 372 - 1 029

LIGUE
371-1919

E ANUNCIE

.:� :::',:.",::::'::}":')�

'.i�ft�çã6':F·�tirä�·do veículo ou abandonar na via

objetöê 'o� substâncias.

Penalidades: Remoção do veículo.

lVlplta: .. 8Ó UFIR's CR$ 73,00}.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

1º andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788
Email: garcia@netuno.com.br

CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor C o m b.

Fiesta 1.0 97/97 cinza gasolina
Santana 2000 MI 96/96 cinza gasolina
Fusca 1300 80/80 bege gasolina
Kadett SL/E 92/92 azul gasolina
Chevette SL 1.6 85/86 cinza álcool

Kadett GL 95/96 azul gasolina
Fiesta 1.0 96/96 azul gasolina
Escort L 89/89 verde álcool

Vendemos consórcios de veículos
Novos e Usados.

�--------------------�

C-100
R$ 65,03

Regata Moto
.

,gua�dI()JII:J;1l
* Serviços autorizados HONDA
* Peças originais
* Acessórios
* Consórcio de motos e automóveis

\

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

* Financiamentos

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Praticidade made in Brazil :
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A Renault, que foi a pioneira
no setor de vans com a

Espace, agora lançamais um
integrante do novo segmento
automobilistico:os
monovolumes. Trata-se do

Scénic, que émontado sobre
amesma plataforma do
Mégane. A proposta dos
monovolumes, é um carro

mars espaçoso, menor que as

rruruvans, com amesma

dirigibilidade dos carros de

passeio.
O Scénic será produzido no

Brasil, em São José dos

Pinhais, na fábrica da Renault.
O novomonovolume lembra
o carro que lhe deu origem
em todos os detalhes, porém,
garante sua personalidade

'

própria quando visto de
perfil,já que é umpoucomais

alto, com traseira mais reta e

frentemais inclinada. O painel
também ficou mais
arredondado para combinar
com o desenho do carro. Ali,
encontra-se tudo que é

preciso de maneira clara e

com fácil acesso.
A velocidade máxima do novo
modelo é de 185 km/h. O

porta-malas, no entanto,
decepciona. Apenas 220 litros,
num carro que se destina à
família
O Scénic, por enquanto não
tem concorrentes,mas aGM

já tempronto o seumodelo,

Esportividade byAudi
: Agora é pra valer! A Audi deve lançar na Europa, neste
: final de ano, um dos seus mais audaciosos projetos, O
l\ Audi TT. Ele foi apresentado em 1995 no Salão de

: Frankfurt e agora entrará em linha de produção. O
\1 novo Audi chama a atenção pelo fascinante desenho e
z
�. pela carroceria mais rígida já produzida pela marca, A

: velocidade? Aproximadamente 230 km/h. O TI serviu
1.\ de inspiração para o projeto do Audi A6. Seu preço na
�{�

li Alemanha deverá ser de US$ 30 mil.

batizado de Zafira, e a

Citröen tambémjá prepara a

produção brasileira da versão
monovolume domédio
Xsara.
No mercado nacional não há
nada nesse segmento.

o lançamento oficial está
previsto para novembro.
Espera-se que seja usada a

mesma política do bom preço n

das versões do Mégane.
:::f.

Estima-se que o Scénic fique
entre R$ 25 a R$ 30 mil.

Blazer4x4
Pra brigar de frente com a invasão das importadas, a
Blazer ganhou a tão esperada tração nas quatro rodas.
Não houve nenhuma mudança no design, apenas no

painel foram incluídos os comandos de mudança de

tração. A mudança é fácil e pode ser feita à velocidade
de até 80 km/h.

o Consórcio

Breitkopf tem
a menortaxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

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

r

II
I
I
I
"
\

,

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

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 Wind 1.0 12,343,00 242,02 58,00 184,02

Opção para Usados 7.803,00 . 157,10 38,00 119,10

Moto CG 125 litan 3.160,00 75,67 15,00 60,6r
"

Consórcio

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

loinville vem se destacando

mais uma vez pelo alto nível

técnico apresentado pelas
companhias participantes da

competição e pelos con

agrados grupos convidados.

Mas o evento tem outra

particularidad�: é um

�erdadeiro desfile de meninas

bonitas dotadas de corpos
esculturais. Na verdade, mais
arece um encontro de

agências de modelo.

Namoradas ciumentas devem

pensar uma, duas ou três vezes

antes de levar o seu gato para
o Festival.

Depois de tantas

contradições entre

comissões técnica e médica,
jogadores e dirigentes, fica
difícil dar um mínimo de

credibilidade à Seleção
Brasileira de Futebol. Muita

coisa ainda não está

explicada. E é bom que se

expliquem. Afinal, nessa
brincadeira toda o Brasil

gastou muito dinheiro.

tb\.iNIVER
Josie Hermann (24m,
Melissa Lombardi (24n),
Deborah Gumz Lazzaris (2Sm,
Fernando R. Rozza (2Sn),
Carlos Vailatti (26m,
Max E. Wilhelm (27m,
Jéssica L. Frare (28m,
Simone S. Rassele (28m,
Maria Alice Savi (29m e

DanielJe C. Moler (30n).

1(---'-------""
I Artigos para esta co/una devem

I
I
ser enviados para Rua João
PicOI/i, 246, Jaraguá do Sul I

I (SC), IICep: 89251-590. Se preferir,
Ipara os fax: 371-1919 ou 372-

I 3363, aos cuidados deste I
\ �u!!!:� ./

......

(3
-

RuaMarina �
FrutUOSO,180 0Fone/Fax: 372.3306 .� •JaragUá do Sul· SC ;5CADi

Jaraguä do Sul, 24 dejulho de ]998· CORREIO DO POVO· 7
....................................................................

iU:MItlJl rJr O São Bento Motor Clube estará promovendo,
BeBeR nos dias 1 e 2 de agosto, mais uma estapa do
II'I!!tlPmfiWrhCO Campeonato Catarinense de Velocidade,

j
A ESQUINA DA ECONOMIA

Circulando pelos bastidores do 16" Festival de Dança de categorias Stock Car e Marcas. As provas
Ioinville, Expressão descobriu a gatíssima bailarina Maia acontecem no bem estruturado Autódromo Rio

Ayala, do Grupo Nicole Dijkhuis, de Assunción Represo, em São Bento do Sul.

••••• •• 1 C ). 1'1 E i'l\ 1-\ ••••••_•••_••••••••_•••
• GODZILLA JOINVILLE .•
•. C.N.e. eine Mueller 1: Godzilla (legendado). •- Diretor: Roland Emmerich tlndependence Da.").
• Horários: 13h30, 16h15, 19h,2Ih45. •- Elenco: Matthew Broderick, Jean Reno, Hank Azaria, Maria Pitillo, C.N.e. eine Mueller 2: Mulan (dublado).
• Harry Shearer, .. , Horários: 13h30, 15h 15, t 7h. •
• - Gênero: Ficção. Dr. Dolittle (dublado). •
• Sinopse Horários: 18h45, 20h30. •
• Um devastador e ofuscante clarão de luz toma conta docéu. A milhas C.N.e.. eine Muel/er 3: Máquina Mortífera 4. •
•

de distância o Oceano Pacífico engole o terror em velocidade feroz. Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
•

•
Barcos fora da costa americana são dragados e naufragam para dentro BLUMENAU

de um inexplicável turbilhão do mar, onde são instantaneamente C.N.e. eine Neumarkt 1: Godzilla. •
• destruídos. No outro lado do globo, pegadas gigantes deixam rastros

Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45. •
• C.N.C. eine Neumarkt 2: Máquina Mortífera 4. •sombrios por muitas milhas de florestas panamenhas, cidades do Taiti e Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
• praias da Jamaica. C.N.e. eine Neumarkt 3: Godzilla. •
• Qual será a origem de todos essses desastres misteriosos e Horários: 14h, 17h, 20h. . •
• devastadores? Uma imensa criatura segue em direção a super populosa C.N.e. eine Neumarkt 4: Menino Maluquinho 2. •
• ilha de Manhattan, deixando uma trilha de ruína e pânico e gerando Horário: 14h15. •
• impiedosa e inacreditável destruição. Código Para o Inferno.

Mesmo tendo motivos diferentes e objetivos conflitantes, um cientista, Horários: 16h30, 19h, 21 h30. •
• urna repórter de televisão, um cinegrafista e um enigmático investigador

C.N.e. eine Neumarkt 5: Mulan. •
• de seguros francês, assim como o exército americano, devem se unir em

Horários: 15h, 17h, 19h 15 (cópia duhlada) e 21 h 15 (cópia lcgcndada). •
• uma estranha e sempre conflitante aliança para desvendar o mistério da

C.N.e. eine Neumarkt 6: Dr.Dolittle.· •Horários: 14h30, 16h30, 18h30.
• criatura e evitar que transforme a maior das metrópoles do mundo em Cidade dos Anjos. Horário: 21 h. •
• uma pilha de escombros, antes que seja tarde demais. - Programação válida para o período de 24 a 3017. •
_ _ _ _.._.._ .
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CORRETORR DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

Se você é fã de Bruee Springsteen e andava com saudades
do som do cara, pode ir preparando 9 bolso. A Sony americana
está preparando uma caixa com nada menos que seis CDs de

Springsteen, a maioria com material inédito, takes alternativos
e demos dos maiores sucessos do-músico. O lançamento está

previsto inicialmente para novembro, iniciando os festejos
da entrada de The Boss no Rock & Roll Hall OfFame, que vai
acontecer em janeiro de 99.

(Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Barão Vermelho (Puro Êxtase),
Alexia (The Party), Só As Melhores (Jovem Pan) e DJ
Bobo (Magie). Principallançamento: Fiona Apple

(Tida)).

E� �'N'f"N'4

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

O Amor - O que é?
o amor, o que é? o que ele faz?
Estas duas perguntas foram feitas em um grupo de pessoas
e depois de pensarem e falarem bastante, surgiram algumas
respostas interessantes. Eis algumas delas:
- Amor é doar-se e e respeitar-se.
- Amor é um sentimento envolvente, é paz.
- Amor é compartilhar, aceitar e entender.
- Amor é juntar o tu e o eu.

Amor é uma ação de fazer o outro feliz.
Para a pergunta seguinte, o que ele faz, foram aí algumas
outras respostas:
- Amor faz feliz, faz crescer.
- Amor traz verdade.
- Amor não mata, não impõe.
- Amor faz a gente se sentir aliviado.
- Amor constrói família, comunidade, sociedade, amizade.
- Amor faz a pessoa voar, mas com os pés no chão.

Creio que aqui todos concordam com estas afirmações
simples, mas de muito significado e conteúdo. Poderíamos
ainda falar a respeito delas, por muitos dias. Agora, vamos
nos aprofundar um pouquinho mais nos conceitos dados:
- Amor é compartilhar, aceitar e entender.
Esta afirmação aponta para uma das grandes dificuldades
no relacioriamento humano. Somos egoístas, pensamos muito

em nós mesmos e nos inreressamos pouco com as coisas dos
outros. Quando de fato a gente conseguir olhar para o outro

com amor, vemos melhor suas dificuldades e necessidades.

Da mesma maneira é quando a gente tem problemas e quando
alguém vem ao nosso encontro para nos ajudar. As coisas

começam a ter solução, quando as pessoas se amam, se

aceitam, se entendem. Agindo assim, muita coisa se torna

mais fácil de fazer e de ter bons frutos.
- Amor faz crescer.
Esta pergunta é um desafio para os nossos dias. A nossa

sociedade atual é muito egoísta e egocêntrica. Muitos
que "sobem na vida", só o conseguiram porque passaram

por cima de outros. Agora, com o amor presente, as

coisas funcionam diferente. Havendo amor, há interesse
em ajuda mútua. Esta ajuda pode acontecer em todos os

lugares, seja na família, no trabalho, na igreja, na

sociedade onde se vive.

A prática do amor, tem um tamanho enorme que nós não

podemos nem às vezes imaginar.
Abrace com ternura alguém hoje, sorria para alguém, fale
algo de bom para quem está ao seu lado, dê um carinho,
enfim, para alguém.

Um abraço,
Alba Piske

m:írculo
Ita.lia.r1C>
de Jaraguá. do Sul

La pasta: un po' di storia
<'

La parola pasta deriva dal tardo latino; tale termine proviene a sua volta daI greco pástê, con sui si

indicava una sorta di farinata. I tipi piü antichi di pasta alimentare di cui si ha notizia sono i lasani,
sempre daI greco làsanon, già not i agli Etruschi e agli abitanti di alcune regioni ital iane: si trattava
di una pasta ehe veniva cotta nel brodo, simile nella forma alle attuali lasagne. Venivano cotti nel
brodo anche i maccheroni, il cui nome deriva probabilmente daI greco makrós, cioe "Iungo", oppure
makários ehe significa "beato", erano quindi i maccheroni, ii "cibo ehe rende beati", oppure iI "cibo
degno degli dei".
I coloni greci, ehe emigrarono in terre vicine, in cerca di una nuova patria e soprattutto di terre da

coltivare, portarono, insieme alle loro usanze, anche i piatti caratteristici della loro terra di origine.
I maccheroni giunsero COSI nella colonia greca di Napoli, dove trovarono illoro luogo di elezione.
Sono stati in seguito proprio i napoletani a decretarne iI trionfo con l'invenzione, veramente tutta

partenopea, della "pummarola", salsa oltenuta daI pomodoro ehe, giunto in Europa dopo la scoperta
del NuovoMondo, trovo nel napoletano, appunto, e in tutto iI meridione d'Italia iI suo nuovo "habitat"

naturale.

Bisogna arrivare alia metà del secolo XII per trovare citati in un testo arabo i "vermicelli"

ehe, sotto ii norne di "itriya", avevano già raggiunto in quel periodo una certa notorietà, tanto
da divenire oggetto di esportazione, dalla zona di Palermo in cui si producevano, fino alIa

Campania e alle Puglie.
II termine, dei resto, soprawive ancor oggi nella parlata siciliana: infatti viene chiamato, in dialetto, "tria"

iI torchio di legno con sui si

preparano amano i verrnicelli.

Ma allora, come mai molti

autorevoli testi indicano nella
Cina Ia patria dei vermicelli?

Si tratta, con ogni probabilità,
di pura coincidenza.

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

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Do 'maternal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
Instituto Bdac:acional

-
EpiI4IiDP-4. 676 - FoM37J.()202

Sexta-feira, 24 dejulho de 1998

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

ROTARY X ACIAG - Foi demais significativa a homenagem prestada pela Aciag
ao Rotary Club, na ocasião dos 20 anos de Aciag. Agradecemos a toda a diretoria.

Rotary sempre prezou e preza pela organização e planejamento, daí porque além de

mentor da Aciag já o foi da Ação Social, Apae, Alcoólatras Anônimos, Apóia o

Corpo de Bombeiros, Associação de Moradores, No momento presente, em nível

mundial, Rotary procura combater' a desigualdade social, procurando apresentar

soluções na área da saúde, segurança, educação, saneamento básico, habitação, etc ..

A principal ação é a organização e, para.isso, Rotary Club de Guaramirim se coloca

à disposição para assessorar toda a formação e Associação de Moradores. Com a

orgariização da sociedade, Rotary já realiza, em alguns lugares do mundo, apelos à

administração pública, forçando-a, inclusive, a mudar ou criar legislação no que for
necessário para destinar adequadamente recursos para a saúde, segurança, educação,
saneamento básico, habitação, etc .. O Rotary vem atuando neste sentido com

respaldo de 159 nações do mundo, inclusive no Brasil.

Guaramirim, neste contexto todo, também tem problemas na área social, política
e econômica. Rotary não está alheio aos problemas e vem insistindo, apesar das

resistências, que o primeiro passo para se solucionar os problemas é o planejamento
estratégico. A estratégia a ser adotada terá que ser criteriosamente analisada. Pois,
atualmente, o mundo vem passando por um processo irreversível, que é a

globalização,
Ao se elaborar a estratégia deve-se lembrar que não existem planos globais, existem
somente soluçôes locais.

Daí, deve-se pensar globalmente e atuar localmente.

É comum, por exemplo, o pensamento de que pobre é uma carga social. Tal

pensamento deve ser banido. O pobre é um recurso que não está sendo utilizado.

.

O comprometimento político, tanto do governo, como do setor privado, e,

inclusive, dos próprios indivíduos para atuarem juntos na erradicação dos problemas,
é necessário,

Rotary clama urgência para os poderes constituídos de Guaramirim, Executivo,
Legislativo e Judiciário, juntamente com as entidades civis organizadas (Ação
Social, Apae, Associação de Moradores, Rádio Comunitária, Casa da Amizade,
Rotary Club, Igrejas, Corpo de Bombeiros, Associação Comercial, Industrial e

Agrícola, etc.), enfim, toda a sociedade guaramirense em se organizar, engajar-se
e atuar concretamente na solução dos problemas sem paixões, políticas partidárias
e interesses particulares.
Sejamos como "abelha", que possui rumo certo, e não como "borboleta", que fica

pairando no ar, sem rumo e direção.
ROTARY X COMUNIDADE - Rotary está atento aos apelos da comunidade. Na

primeira reunião presidida por Alencar Vasques resolveu-se em participar e auxiliar

a Associação de Moradores do Bairro Imigrantes para um trabalho de organização
e ação, solicitado pelo companheiro Gélson. Também se dará apoio à Delegacia de

Polícia no sentido de se equipar, com equipamentos modernos, solicitado pela
delegada dra. Jurema. Por outro lado, também será ouvida a Vigilância Sanitária,
no sentido de esclarecer os problemas existentes em Guaramirim, com relação à

venda de produtos irregulares, inclusive a água, apelo da comunidade. Presidente

Alencar solicitou empenho de todos os companheiros no sentido de realizarem e

tornarem verdadeiro o sonho do Rotary, que é busca constante de uma sociedade

justa e verdadeira, de melhor qualidade de vida, com paz, compreensão e harmonia,

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

Tio Eugênio
José Modestino Junkes

Do tempo de militar, lembra-se dos cabos Fernandes, Demétrio, Maia,
Amauri Piazera, Ceci; Jango, irmão de Júlio Zacharias Ramos e Ari Carolino

Fruet, 3° sargento, seu colega de quarto no Salão Baumer.

Durante a entrevista, ele conta o que se passou no 13" Batalhão de Caçadores,
de Joinville, no tempo do ten-cel. Luis Correia Barbosa. Era uma fera durante

o período da guerra. Quem quisesse ser expulso do Exército era só tomar um

porre e chegar bêbado no quartel. Naquele tempo foram expulsos noventa. O

que os teuto-brasileiros apanhavam no quartel não estava no gibi. Desciam o

cacete sem-dó nem piedade. Ele viu o fotógrafo Benckendorf apanhar que nem

cachorro e se arrastava de dores pela aplicação de castigos. Para o militar, eram
todos quintas-colunas, Uma certa noite reuniu alguns soldados e lhes deu

instruções de vigiar uma certa casa suspeita de espionagem, na Rua Visconde de
Taunay, perto da antiga Fundição Tupy. Ordens de atirar para matar. Mas

como, comandante, se não temos sequer munição? Não seja por isso. Cada um
recebeu 25 projéteis. A cidade vivia no mais absoluto black-out. Ninguém se

aventurava sair de.noite, que podia ser preso e mesmo atirado e morto. Naquela
manhã, na Visconde de Taunay, a carroça do padeiro disparou e a muito custo

os soldados conseguiram pegar o animal. Como a fome era gránde, em retribuição,
tiraram alguns pães. Mais tarde o padeiro agradeceu e quis dar pão em retribuição,
o que foi cordialmente rejeitado.

José Modestino Junkes, o "Tino", também fala da morte de um jovem de

18 anos, a canivete. Era uma quarta-feira em São Francisco do Sul. Depois do
expediente vinha preparado para um passeio. Quando ele sai da Standard Oil

Co., onde estava acantonado, ele nota na saída de um beco uma pessoa a toda

carreira. Voltaremos. Até a próxima.
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CORREIO ECONÔMICO
muito competente. Ele
é digno desse

reconhecimento, pois
além de atuar na área

comercial, também
está sempre

preocupado com o

meio ambiente. É um

prestígio muito grande
para a cidade".
O presidente da Apevi
(Associação das

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu),
Richard Hermann,
falou que "com certeza

a ADVB acertou na

escolha, o Wandér é
um empresário que
sempre levou a

empresa com

honestidade e

dedicação e atua com

objetividade, firmeza e

humildade. A prova
disso é o constante

crescimento e sucesso

da Malwee. Ele é

colaborador da
sociedade e contribui
com muitas entidades.
Se todo empresário
fizesse um pouco pela,
sociedade, com certeza

as cidades seriam bem
melhores em nível
social. Não

esquecendo que esta é

a segunda vez que um

empresário de Jaraguá
do Sul é homenageado
com o título".
Já o presidente da Acijs
(Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá
do Sul), Eduardo Horn,

5

completou dizendo que:
"Para aAssociação
Comercial e Industrial e

- toda a comunidade

empresarial da
microrregião, émotivo
de grande orgulho um

empresário de Jaraguá
do Sul receber esse

prêmio. Gostaria de

parabenizá-lo pelo
prêmio recebido. Este é

o quinto ano do evento,
e já é a segunda vez que
um empresário
jaraguaense tem

destaque no Estado. É
mais uma evidência

demonstrando que a
cidade está se

sobressaindo. Oparque
industrial de Jaraguá do
Sul está de parabéns ",
concluiu.

que também contribui

para a ascensão de

Jaraguá do Sul no
Estado".
Para o presidente da
CDL (Câmara dos

Dirigentes Lojistas),
Alberto Pacheco da

Rosa, "o prêmio é

merecidissimo, a
indicação correta. O
Wandér é uma pessoa

presidente do
Sindicato Patronal,
Bruno Breithaupt,
"com certeza é o

reconhecimento da

ADVB, na pessoa do
Wandér, pela Malwee,
uma empresa de

qualidade com grande
importância e enorme

significado para a

cidade. É um prêmio'

Presidente
'da Apevi
'i (Associação

Presidente
, 'i/a Acijs
;;(Associação
'l;;Comercial e
.Industrial

;\pe J.araguá
�;'do Sul),
[Eduardo
Horn

e com satisfaçãO que paraben�mos
o Sr. Wandér Weege, como o

"Ho�m de 'Vendas/97", e nos

orgulhamos de sermos um de seus

parceiros nesta caminhada de neg6cios.
"O preço das grandes conquistas é a

audácia" (Victor Hugo)

Parabéns Sr. Wandér Weege

G1a: c!a, Grld,Y1Ç,Q,
""SOMENTE COM OS pÉs
CONSEqUE O iMpulso

fiRMES NO CHÃO, É QUE SE

PARA subiR 'Às ESTRElASú

a PARABÉNS "HOMEM DE VENDAS/97"
INSTALADORA ELÉTRICA OSWALDO LTOA.
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Aciag comemora 20 anos com

palestra sobre o Plano Real
Plano Real tem desempenho irregular

Evento: empresários e todos os ex-presidentes da Aciag prestigiaram palestra sobre o Plano Real

o presidente da ACSP

(Associação Comercial de
São Paulo), Elvi o

Aliprandi, afirmou em

palestra realizada na noite

da última sexta-feira (17),
em Guaramirim, que o

desempenho da ec<?nomia
brasileira nos quatro anos

de vigência do Plano Real

foi bastante irregular.
No jantar em co

memoração aos 20 anos da

Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim),
no Parque de Exposições
PerfeitoManoel de Aguiar,
Aliprandi falou que os

períodos de crescimento e

de retração do Plano Real,
em função das mudanças
no cenário externo, foram
alternados. Procurando
conter o nível de atividade

econômica, o governo
adotou medidas restritivas
ao crescimento da

economia, devido a

vulnerabilidade do País na
área externa. Representada

<, pelo crescente déficit em

transações correntes como
a crise da bolsa mexicana
e a instabilidade no

o exemplo de um homem

não é· a principal coisa na

vida: é·a única.

Wandér Weege
��dell�/97

Malwee orgulho dé equípe.
Imp-ressora

Uma grande parceria.

mercado financeiro inter
nacional provocado pelos
países asiáticos.

Segundo ele, os dados de
produção industrial e da

balança comercial mostram
o impacto negativo das

medidas sobre a indústria e

os reflexos positivos da

queda da produção e

consumo sobre o resultado
das transações com o

exterior. "Observa-se que as

restrições ao crescimento
valem enquanto duram, isto
é, somente produzem efeitos

enquanto estão em vigor,
não propiciando a correção
dos desequilíbrios. Em

conseqüência, a economia
brasileira ficou sujeita ao

stop and go, o que se reflete
claramente nas estatísticas
elaboradas pelo Instituto de
Economia Gastão Vidigal,

da ACSP", analisa Ali

prandi.
Conforme afirmou o

presidente da ACSP, as

falências requeridas na

cidade de São Paulo
cresceram no segundo
semestre de 1995, em

conseqüência das restri

ções ao crédito e dos juros
altos. Apesar de a partir do
segundo semestre de 1996
os juros terem decaídos. E

completou dizendo que as

concordatas requeridas,
desde 1995, tiveram fases
de instabilidade com altos
e baixos até este ano.

As consultas ao SCPC

(Serviço Central de

Proteção ao Crédito)
refletem claramente o

efeito das restrições ao'

crédito vigentes durante o

ano de 1995 e parte de
1996. E provocaram forte

queda das vendas de bens

de maior valor, afetando

especialmente o desem

penho do setor. de

eletroeletrônicos. Houve

um deslocamento de

vendas do crediário para
os cheques pré-datados
conforme é constatado

pelo desempenho do

Telecheque, mas não se

pode desconsiderar o

. ingresso de novos

usuários importantes no

serviço durante o ano

passado.
De acordo com

.

Aliprandi, omaior impacto
das medidas restritivas e da

política de juros elevadoS
se observou nos registroS
recebidos pelo SCPC, com
crescimento que decorre
do Plano Real sobre o nível
de emprego e da renda
familiar.
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Talento humano é discutido no

encontro promovido pela ABRH
Durante os três dias, o encontro teve a participação de aproximadamente 900 pessoas

o Encontro dos Talentos

Humanos, realizado pela
ABRH (Associação Brasileira
deRecursos Humanos), entre os

dias 21 a 23, com o objetivo de

expandir o desenvolvimento
pessoal e interpessoal, encerra
hoje (24), com jantar dançante
às 20 horas, no Clube Atlético

Baependi, ao som do conjunto
musical Cavalinho Branco.
Contando com a presença de

todos que prestigiaram o evento.

Segundo Janice Breithaupt,
presidente da ABRH de Jaraguá
do Sul, o encontro foi José Alfredo Liévore durante palestra na ABRH

direcionado ao ser humano e

suas emoções. Teve como

público alvo empresários,
diretores, geren tes,

profissionais, todas as pessoas
interessadas em saber lidar com
o ser humano e que se sintam
um talento em busca do auto

conhecimento.
O palestrante José Alfredo

Liévore, formado e

especializado em Marketing e

Qualidade Total, conversou de

forma interativa sobre os

desafios do milênio, e afirmou
que a tecnologia sem o

emocional não basta, a

qualidade só vem através das

pessoas, da inteligência

emocional, do amor, enfa
tizando que cada profissional é
a sua própria marca. Corra,
ainda dá tempo. O consultor
JoséRafael deMedeiros, diretor
da JRM Marketing e

Treinamento, teve como tema

"O amor renovando o trabalho"
, e falou sobre a humanização da

empresa, através do amor

consegue renovar o dia-a-dia
não se tornando uma rotina,
alinhando os valores pessoais
com os da empresa. E,
encerrando o encontro, o

advogado Roberto Palominos,
formado em Administração de

Empresas, no Chile, e pós
graduado em Sociologia

Industrial pela PUC, incentivou
e valorizou o potencial humano,
os talentos humanos, o

pensamento e a arte de aprender
a desaprender para poder
ampliar e expandir os

horizontes.
A solenidade, de abertura foi

realizada por Janice Breitháupt e,
em seguida, o presidente daAcijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
Eduardo Horn, discursou sobre os
pequenos detalhes que fazem a

diferença. "Omaior problema do
ser humano é deixar o talento
dormindo e precise de alguém
que estimule, e nós vamos
conseguir", afirmou Janice.

Comunicação Social é o novo grupo da associação
A associação é um ponto de encontro das

empresas e de seus recursos humanos, onde o

profissional procura se atualizar, trocar experiências
e idéias, desenvolvef�.,:.*� ...pr;óprio fortalecendo as

r(llações interpesseais do�.;t�rntos .humanos. "Nós nos
./senJimos co-responsáYe�[PetO �ysenvolvimento dos

talell.tosdentro das empresas, 1\:e;Rpresa é responsável
....

em estimular o profiss�onal para que venha de

encontro com a associação; (l ..nós somos responsáveis
em transmitir os reoursos.humanos'', afirmou Janice.

A associação é dividida por vários grupos de

requtamento, t,reinamel1tô, seleção e agora abre as

portas para um grup
"

çomunjcação Social.
<-<"::";';;;":;

direcionado para comunicadores em geral. Com o

objetivo de ter um ponto de encontro também nessa

área, onde se possa esclarecer dúvidas e förtalecer

opróprio trabalho através da troca de.experiências.
Abrangendo com muita {importância o

'alú:oconhecimento dos jõ�nalistas como

profissional e também pessoal. Através desse
grupo se tenciona patrocinar- eventos,

seminários, palestras, encontros direcionados
nessa área, para uma maior informação do

profissional, fazendo com que cresça cada vez

.mais, "Eu adoro ver o ser humano aflorando,
essa é a minha realização", conclui Janice.

contece
Jaraguä do Sul- 122 anos
Festividades de aniversário do Município

25 de julho - 9 horas - Sessão Cívica de aniversário do Município na Praça
Ângelo Piazera

- 10 horas - Passeio com a participação de motoqueiros e jipeiros
e corrida rústica com largada e chegada na Praça Ângelo Piazera,
- 13 horas - 2° Campeonato Fênix de Karatê, na AABB
(Associação Atlética Banco do Brasil)

14 horas - 2° Encontro das Festas Catarinenses, com desfile
na Rua Walter Marquardt e baile com a banda Cavalinho
Branco no Parque Municipal de Eventos.

- 18h30 - abertura do Show de Jair Rodrigues com a banda
Jeito de Ser, na Praça Ângelo Piazera,

21 horas - Show de Aniversário do Município com Jair

Rodrigues e banda, na Praça Ângelo Piazera (em caso de

chuva, será no Parque de Eventos).

25 e 26 de julho - Festival Catarinense de Asa-Delta

26 de julho - 19 horas - Música na Praça Ângelo Piazera com a banda S.A.

Concerto de inverno com a Orquestra de Cordas e

Camerata de Jaraguá do Sul, no anfiteatro da Scar.

Troca de experiências
o 25° ISBC (Congresso Internacional da Pequena e Média Empresas) Brasil 98 se

realizará de 11 a 1:4 de outubro, no Hotel Transarnérica, em São Paulo. Tem como tema

geral: Emprego - o grande desafio; Pequena empresa - a grande solução. Também serão'
discutidos o espírito empresarial e desenvolvimento econômico; as pequenas e médias

empresas e o futuro do emprego; o papel do empresário na sociedade; globalização e o

"ambiente" para as PMEs, entre outros. O objetivo é discutir a experiência internacional
em relação às pequenas empresas, promover o congraçamento de pessoas e instituições
dedicadas a esse tema em todo o mundo, e dernonstrar aos participantes do exterior à
nova realidade do Brasil com as inúmeras oportunidades para investimentos, comércio,
parcerias e acordos. Durante o evento, será realizada uma Roda de Negócios entre

empresários brasileiros e do exterior.
Maiores informações pelos telefones (O II) 8 I 5 - 4319 / 814 - 9470.

Maria Fumaça
A ABPF - SC (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária de Santa Catarina)

realiza no dia 25 de julho, na Sociedade Beneficente e Filantrópica Harnônia, às 9 horas,
uma mostra fotográfica, e às 14h30 reunião mensal do Nurvi (Núcleo Regional do Vale
do ltajaí) que discutirá sobre a volta da Maria Fumaça trafegar no Vale do Itajaí; a

identificação da ABPF e atuação na estruturação do pátio de manobras na Estação de

Matador; com espaço também para debates.

4° Café Colonial
o 4° Café Colonial Dançante se realizará no dia 25 de julho, aniversário de fundação

de Jaraguá do Sul, na Arweg, com início às 2 L horas. A promoção é do Núcleo de

Panificação e Confeitaria da Acijs e conta com a participação de nove panificadoras.
Para animar o evento, terá o som de'Teddy Show.

O Núcleo de Panificação promoveu o l° Café Colonial em 1995, para 300 pessoas;
o segundo foi no ano seguinte para 600 pessoas; em 1997, para 1,3 mil pessoas e este

ano, serão recebidas 500 pessoas.
Neste ano, o evento está sendo patrocinado pelas seguintes empresas: Uniplast

(Jaraguá do Sul), Moinho Catarinense (Mafra), Duas Rodas (Jaraguá do Sul), ADV Aurora

(Jaraguá do Sul), Alimentícios Sasse (Jaraguá do Sul), Incregel (Itajaí), Cooperativa do
Vale (Itajaí), Distribuidora Dequêch (Guaramirim), Catarinense Yopa (Itajaí) e Sebrae/
Sc.

As panificadoras que fornecerão os produtos para degustação são: Keno's (de
Guaramirim), DeIizia di Pane (Bairro São Luís/Ana Paula), Pão e Vinho (Centro), Pão
Brasil (Centro), Breithaupt, Angeloni, Bavária (Centro), Scherer Pan (Rio Molha) e Brot
Pão (Vila Lenzi).

Feinorte 98
A 2° Feira Industrial Norte Catarinense acontecerá entre os dias 18 e 23 de agosto,

no Pavilhão da Promosul, em São Bento do Sul. Entre os dias 18 e 2 I abrirá das 14
às 21 horas. E nos dias 22 e 23 das 10 às 20 horas, aberto ao público, A Feinorte
destaca-se por ser uma feira multissetorial, além de se voltar a um público específico,
interessado na geração de negócios, tais como: lojistas, decoradores, distribuidores,
têxtil, cerâmica, imóveis. móveis, telecomunicações, informática, automóveis,
vidros, cristais, gráficas, plásticos, papéis, embalagens, exportadores/importadores,
atacadistas e outros.

A agilidade e a seriedade são
definidas como eficiência!

Parabéns, Sr. Wandér Weege, e toda equipe
Malwee, pela conquista do Homem de Vendas/97!

llil()
Rua:: Ângelo Rubini, 972

Fone: 376-8421
Rua: Gov. Jorge Lacerda, 1 69

Fone� 372-2779

JARÄGUÁ DO SUL - SC
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Núcleo de fotógrafos da
Acijs lança cartões postais

Os 12 cartões postais dos principais pontos turísticos de

Jaraguá do Sul serão lançados dia 30 de julho, no Hotel Itajara,
às 8 horas, pelo Núcleo de Fotografia Profissional da Acijs.

A seleção de escolha dos cartões foi feita por uma comissão
especial; com representantes das empresas patrocinadoras e

com fotógrafos. Oscartões serão comercializados em livrarias,
bancas, papelarias e nas empresas patrocinadoras, que
receberão 10% dos cartões. No total, são 60 mil cartões e

cinco mil cópias de cada ponto turístico. A Weg, Malwee,
Marisol, Frigumz, Viação Canarinho, Duas Rodas,
Metalúrgica Ervino Menegotti, Proma Construção e

Planejamento, Papelaria Grafipel e Livraria Alemã são as

empresas que patrocinaram os cartões postais. Durante a 3'
Multifeira o núcleo apresentou exposição de 15 fotos 50X70
mostrando alguns pontos turísticos de .Jaraguã do Sul. Na

avaliação dos integrantes foi um sucesso, pois, os diversos

painéis foram vistos por um grande público.
O Núcleo de Fotografia Profissional da Acijs foi fundado

em 5 de setembro de 1997. É composto de nove empresas:
Arte Click; Colorama; Empório da Foto; FE Fotografias; Foto
Bosse; Foto Lass; Foto Nortelândia; Foto Visão; Ueta e Ueta

e o fotógrafo autônomo Ricardo Krepsky. O núcleo já realizou
o concurso para a escolha da logomarca; visitou a Expofoto/

. 98, em Curitiba, e participou da Expho/98, em São Bento do

Sul, uma exposição de fotos regionais, envolvendo os Núcleos

de Fotografia das cidades de Jaraguá do Sul, Joinville,
Blumenau e São Bento do Sul.

CORREIO ECONÔMICO

Cabelelreíros fazem doação à Rede
Feminina de Combate ao Câncer

A doação de alimentos, feita no

dia 8 -de julho, pelo Núcleo dos
Cabeleireiros da Acijs para a

Rede Feminina de Combate ao

Câncer, é a terceira ação
realizada neste ano pela entidade
devido a carência dos pacientes
que freqüentam a rede.

No início do ano, o núcleo se

reuniu com representantes da rede
e se constituiu parceria entre as

entidades, doando perucas e

cabelos. Cerca de 50 cabeleireiros

fazem parte do núcleo e todos
contribuíram com alimentos

arrecadando várias bolsas para

doação. Os alimentos foram
entregues a Lourdes Bianchi que
fará a distribuição dos alimentos

aos pacientes carentes que estão em

tratamento de câncer. A rede atende

aproximadamente 400 mulheres
mensalmente e possui cadastro de

todos os pacientes, geralmente

pessoas desempregadas e as que são

empregadas não recebem numerário
durante o período de tratamento. O
núcleo solicita à população e

entidades da região que procurem
também doar alimentos à rede.

Com cerca de 200 cabeleireiros
cadastrados e 50 participando das
atividades, o núcleo está aberto a

qualquer cabeleireiro interessado em

se desenvolver profissionalmente.
Sempre buscando inovar, trocar

informações entre si, promove cursos

e também procura aperfeiçoamento
. em outros lugares. Já participaram
de cursos em Lages, Santos, Curitiba,
etc .. No dia 1 de novembro será

realizada a J" Ação Global com
cortes de cabelo gratuitos para a

comunidade.

Textos: Mônica de Souza
Fotos: Edson Junkes

JARAGUÁ DO SUL 122 ANOS
Se a gente elogiar-demais vão dizer que é proteção.

Jaraguá do Sul.
Seguramente uma das melhores cidades do país.

E isso não é proteção. É constatação.

Homenagem da AGF Brasil Seguros
aos 122 anos cleTar-agrrá do Sul.

AGF BRASIL SEGUROS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 24 de julho de 1998

Semana do Meio Ambiente
secretário domeio ambiente, sr.
Werner Schuster.

O evento teve como objetivo .

abrir a. Semana do Meio
Ambiente emJaraguá doSul. Os
trabalhos de mesa foram

coordenados pelo professor
Ivaristo Floriani, também
coordenador do curso de

Pedagogia da Ferj,
Estiveram presentes

professores e acadêmicos.

Aconteceu recentemente na

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) apalestra
com o tema: "Meio Ambiente

Empatia e solidariedade",
ministrada pelo empresário e

----.

Lançamento do livro Poetando e Contando
A noite de autógrafos do

lançamento do livro Poetando
eContando foi realizada pela
Apeijas (Associação dos
Poetas e Escritores

Independentes de Jaraguá do
Sul) na Ferj (Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense). Participaram

desta coletânea dez autores de
nossa cidade, dos quais
podemos citar: Ana Paula

Schork, Antoni Osmir

Raimundi, Cláudio Reinert,
Daniel F. S. Mendes, Elice

Mayer, José Carlos Pires, Luiz
CarlosBeltrarni,Mário Karing,
Neide Giovanella Mates,

Nelson Renato Stinghen, Paulo
Francisco de Souza eWilson

Souza. O evento foi seguido de
coquetel oferecido pela
Apeijas. A associação
agradece a todos que
colaboraram para que esta

obra se tornasse uma

realidade.

CORREIODOPOVO·9

STIDORESDA
_.

DMINISTRAÇAO

UNIVERSIDADECATARINENSE
CRIADOUfORADOADISTÂNCIA
O programa de pós-graduação em Engenharia

de Produção da UFSC (Universidade Federal de

Santa Catarina), é um centro de excelência no

País. Responsável pela metade da produção
científica brasileira na área, há dez anos recebe a

nota máxima n'a avaliação do Ministério da

Educação. Desde 1996, a UFSC também é a única

universidade do País a oferecer cursos de

mestrado a distância. Tem 160 alunos em Santa

Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Rio
Grande do Sul e Pará. Recentemente, a

universidade acrescentou um novo feito ao seu

invejável currículo. Tornou-se a primeira no

Brasil a oferecer um curso de doutorado a

distância.
As aulas, geradas a partir de Florianópolis, são

assistidas em cinco municípios de Santa Catarina

pelo sistema de Videoconferência. Essa tecnologia
permite conversas ao vivo, pela televisão, entre
várias pessoas localizadas em qualquer parte do
mundo.
A diferença entre esses cursos e outros, como o

Telecurso 2000, é a interatividade. Quando um aluno
não entende algo, basta dizer. Ele estará sendo filmado
e visto em tempo real pelo professor e pelos colegas
em outras cidades. Depois, pela Internet, podem-se
acessar artigos e o resumo das aulas, além de trocar

idéias com outros alunos. Os, professores falam de

u� estúdio equipado com câmera de vídeo, computador,
videocassete e uma espécie de quadro-negro digital.

Fonte: "Revista Veja" de .------------
13 de maio 1998. POSTO MIME 5

M/,tt;;;.
mime B 371 9964!

Elaborado por: Margareth
Uecker e Josi Franzner,
alunas da 9a fase de

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

Coordenação: Professora
CláudiaReginaAlthoff.

Rua Presidente Epitocio Pessoa, 1155

[próx. ao KohltxJch} Jarag.;á do Sul - SC

�a�ter �ran�gIOba(
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Manutenção eComércio

Assistência Técnica
AutorizadaAutomaçãoe

Manutenção
Industrial

III' \

• Esab • Bambozzi
• Cebora (sumig)
• WhiteMartins- Lyncon

���
�
1.>.1'!.',::,,"1h>

RUA ERWINO MENEGOTTI, 10
FONElFAX: (047) 372-38021998
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o garotão
Guilherme

Henrique,
Wehrmeister

completará
três anos no

próximo dia
2g de julho. Os
papais Carlos

e Cristiane
Wehrmeister

desejam
muitas

felicidades

o pequen_o
Jonas Moretti

I Botelho é
motivo de
muita alegria na

casa dos papais
Marcelo e Vera
Lúcia Botelho

•

•

•

•

•

•

•

•

• .�<,)
�Ü': Nascimentos 'f

•

•

•

•

•

•

•

• 15/7/98 - André Maciel Mello
•

• 15/7/98 - Roberta Lurdes dos S. de Oliveira
•

• 15/7/98 - Ricardo Gabriel Twardowski
•

• 15/7/98 - Sthefani Lana Furtado

16/7 /98 - Tomás Rocha de Lima

16/7/98 - Henrique Jagelski
16/7 /98 - Gabriel Rudi Hornburg
16/7/98 - Thalia Ivanice Fischer

1617 /98 - Allan Frank Garcia

16/7/98 - Daniel Oldenburg
17/7/98 - Camila Ferreira

17/7 /98 - Julie Franzner Frotscher

17/7/98 - Nicole Friedrich Piancó

17/7/98 - Beatriz Friedrich Piancó

17/7 /98 - Nátaly Suzan Martins'

17/7/98 - Camila Caroline Barreto

18/7 /98 - Lucas Eduardo Reinke

18/7/98 - Gabriela Pereira

18/7/98 - Bruno Kremer de Rezende

18/7/98 - Leonardo da Silva .._ �-- .

�
_--

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

o Jomal CORREIO DO POVO abre espaço para
os "baixinhos". Trata-se desta página· es'
pecial dedicada às crianças na faixa etária

entre zero a 12 anos.

O objet.ívo é divulgar a fu.t.u.ra. geração de

jaraguaenses, oportunizando aos

"corujões" trrna homenagem aos
.

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

momentos descontraídos ou em

cerimônias, onde se destacaram, bem
como em aniversários .

.

As fotos com os 'dizeres deverão ser

enviadas ou entregues na redação do

Jornal CORREIO DO POVO, Rua Walter

Marquardt, 1.180, Barra do Rio Molha,
Jaraguá do Sul.

,

CLINICA
IlNFAl'fTIL

'p e d i a t r a

crm 4645
372 - 3670

-- Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 50· sala 15 . Jaraguá do Sul> SC--
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Sexta-feira, 24 de julho de 1998

�

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

Cavalgada do Estampa de Taura
o Piquete Estampa de Taura, filiado ao CTG Laço Jaraguaense, realizou nos dias 27 e 28 de junho a 48

Cavalgada, permitindo com isso que cavaleiros e turistas de Jaraguá do Sul e cidades vizinhas admirassem as

belezas de nossa linda e rica região.
A cavalgada iniciou em Jaraguá do Sul, mais precisamente na pousada do Aclécio, localizada no Bairro Ilha

da Figueira, passou pelo Sítio Ângelo Spézia, no Morro da Antena, chácara do dr. Walter Coral, fazenda do sr.

Hamilton Garcia, e terminou em Massaranduba, na sede campestre do CTG Laço Massarandubense. Durante
todo o domingo, mais de 80 pessoas participaram das brincadeiras, sorteios e comemorações.

O Piquete Estampa de Taura agradece a todos que colaboraram e participaram deste evento, fazendo mais um

final de semana de alegria, confraternização e novas amizades, ou seja, um final de semana tipicamente
tradicionalista gaúcho.Marcon-patrão e Sandro R.Wille-capataz

i ....

'.
;v g,..

b<k- _;: >#t" ..

Almoço da 4a Cavalgada no Sítio Ângelo Spézia e, como sempre, fomos recebidos com todo carinho e

cordialidade da famüia Spézia

7° Rodeio de Vaca Parada - 7, 8 e 9 de agosto
O Piquete Laço de Ouro, do

patrão Beco, promoverá nos dias
7, 8 e 9 de agosto o 70 Rodeio de

Vaca Parada e Provas Funcionais.
O local das provas é na pousada
do Krüger, distante três

quilômetros após a Malwee, em

frente ao salão 25 de Julho. A

premiação do rodeio será seis bois
nelore PO., 15 ovelhas e troféus

do primeiro ao terceiro lugares.
Sexta-feira à noite (18 horas) e

sábado pela manhã (lOharas)
acontecerá.a prova de laço em vaca

mecânica, o restante das provas

segue a programação normal dos
rodeios. Durante os três dias

completo serviço de bar e cozinha
com o tradicional churrasco.

Informações: 047 973 3621 com

Beco.

Agenda gaúcha
I de agosto - Baile Gaúcho noCTG Laço Jaraguaense
2 de agosto - Domingo no Rodeio - CTGLaço Jaraguaense
7 de agosto - Sexta-feira daTradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense
9 de agosto - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba
8 e 9 de agosto - RodeioCrioulo Vaca Parada - Piquete Laço de Ouro
14 a 16 de agosto - RodeioCrioulo - CTGGalpão Amigo - Tirnbó
4 de setembro - Sexta-feiradaTradiçãoGaúcha -CTG Laço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de Vaca Parada - Piquete Santa Luzia

o 1 Q na opinião
pública da Master

Pesquisas
Fone: 372-1654
Rua: Cei. Procópio Gomes

de Oliveira, 227

Marcon - Piquete Estampa de Taura

23 Noite Gaúcha
o CTG Laço Jaraguaense promoverá no dia 1 de

agosto a 2a Noite Gaúcha e baile com o Grupo
Rodeio. A grande novidade/curiosidade desta

promoção será o boi no rolete, ou seja, um boi
inteiro assando em um único espeto numa

churrasqueira construída dentro do salão de baile.

O CTG Laço Jaraguaense contratou uma equipe
especializada, do senhor Aldo Müller, de
Presidente Getúlio, para assar o boi.

Números: Tamanho aproximado do boi: 16 arrobas
Tempo estimado para assar: 20 horas

Ingresso: Antecipadojantar + baile: R$ 12,00, no dia, R$15,00
Antecipado somente baile: R$ 8,00, no dia, R$12,00

Vendas: Demarchi Carnes, Smurfs Lanches, Hobby Vídeo
eAlfa&Cia.

A origem do cavalo
A origem da espécie eqüina pode ser traçada no Eocénico há 60 milhões

de anos. Em 1867, cientistas encontraram em rochas um esqueleto
admiravelmente completo daquilo que se tornou estabelecido como o

primeiro cavalo. Chamaram-lheEohippus, o Cavalo da Al varada, e apartir
dele puderam mostrar a evolução no continente americano que culminou
no Equus cabal/us, o ancestral do cavalo moderno ..

O Eohipppus, descendente dos Condylarth, um grupo que foi o

antepassado de todos os Unguladas e que viveu na terra há cerca de 75

milhões de anos. o Condylartn não era maior que um cão e tinha cinco

dedos, cada um revelando uma unha córnea. '

Quinze milhões de anos mais tarde os membros do seu descendente,
o Eohippus, tinham-se alterado. Os anteriores apresentavam quatro dedos
e os posteriores apenas três. Pensa-se que o animal pesasse cerca de 5,4
quilos, em média, e que tivesse cerca de 36 centímetros de altura, quase
tão grande como uma raposa ou um cão médio. A cor e a textura do

Eohippus não são conhecidas, mas é provável que se assemelhassem às
de um veado, o fundo escuro com manchas ou pintas mais claras, o que
permitia camuflar-se nas zonas florestaismolhadas, que eram o seu hábitat.

A EVOLUÇÃO DO MEMBRO
o simples casco da espécie Equus desenvolveu-se durante milhões de anos e foi o resultado
do ambiente em mutação. No Eocénico, os antepassados do cavalo moderno viviam em

condições florestais e os membros com vários dedos eram necessários para evitar que se

afundassem na terra macia e pantanosa. Estes dedos desapareceram gradualmente, à �edida que
estes pântanos florestais davam lugar às planícies abertas e à savana, terrenos muito mais firmes.

i 1;,
��l��C: \ �-,;:

. existiam três de-
I

CASCO

aos, dos quais o " O primeiro
� do meio ia gra-,. cavalo com

QUATRO DEDOS
'" duaimente su-' cascos foi o z

O Eohippus tinha ; portando a I! � Pliohippus,
quatro ded�s no� maior parte do ,� . com uma

m�mbros dianteiros. .

peso.
I /i rl� -

_ perna mais

.' comprida e

NÚMERO DE DEDOS I .... ligamentos
A progressão dos dedos e uma almofada .

t �

flexíveis.
estreita semelhante à do cão para um O membro
simples casco envolve a redução gradual
do número de dedos. O terceiro terna-se

mais comprido e forte para formar o casco,

enquanto o osso da canela se alonga.

era quase
idêntico ao

do cavalo
actual.

-

- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

1988

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
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PARIS
CAMPEÃ DA COPA

� .

hotel + passagens aéreas
cl

7 nOites de
°ty tour + segurosVarig + traslados + CI

Entr. R$ 254
+ 20 X R$ 91,00

DISNEY CALIFÓRNIA'LOS ANGELE II.

1_1 dias + pass: e SAN,FRANCISCO
cIty tour + tras/adgem aerea cl Vasp +os +segu o

E R$
ro VIagemntro 290 .

+ 20 X R$ 103,00

9 dias/? noites + hotel + passagem aérea

+ ingressos nos parques
Animal Kingdom, magie Kindam, Epcot,

MEM Studios, Universal Studius

1+5XU$ 214,66

BUENOSAIREs4 diasl3 noites
aérea + h

+ passagem
3x U$ot14ôtour,65

BAlULo '

7 nOites hot CIIE
o el+cIrCUito Chic passagem '

tr.
.

o + cerro C aerea·..,.
aSlados ..,. atedra/..,.
U$ seguro5x 159,00

o

A CAPITAL DO MUNDO7 nortes Hot:1 Pensilvânia + traslados +
passagem aerea Varig + seguro viagem

5xU$ 228,00

. ,

MACEIO
•

o ssagem aérea
Hotel Ritz Praia

+ IP�OS + passeia
°ty tour + tras

a
+ CI

ao litoral sul

6")(R$ 82,50

IlECIFE7 nOites..,. Hpassagem a
'

atei Praia Otherea + cn t
on +

R$
y OUr+ tra I6x 90· Sados

,80

FORTALEZA
7n o

altes + hotel P o

passagem '

rala de Iracema ..,.

traslados + P aer�a + city tour +
.

.

Ras$selo ao 8each Park
6x 95·,00

7 nOite
NAl'AI.,

aérea ..,.Stno Hotel Bello Mraslad are..,.Os + city tour..,. passagem
.

. buggy passeio de

6xR$ 88,35

CAMCU
PÉROLA DO CARIBE'

.

o

A
Hotel Miramar + traslados

+

7 nOites no r

rea cl Varigpassagem ae
.

+ seguro viagem

5XU$ 208,00

NAVIO
COSTA MARINA
Saída 20/12· - Natal em alto mar
? dias visitando Santos/Rio/
Salvador/llhéus/Angra/Santos

?xU$112,85
Consulte-nos sobre outras saídas
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Aline Janaína Orzechowski (Colégio São Luís),
Rainha dos Estudames/98

Ana Lúcia Pedri (Colégio Divina Providência), r
Princesa

Franciani Leite (Colégio Holando Marcellino

Gonçalves), 2-Princesa
Fabiane Gretter (Colégio Abâon Batista), Miss
Simpatia

Fotos: Edson JunkMICP

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversãrios,

festas em geral
�tm372-0178 doßIiá\iO

. RuaRudolfoHutfenüssler, 440 .

(prox. DuasRodas 11d.)
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Arroz Urbano recebe selo de

recomendação médica da Funcor
---------------------------------

Empresa é a primeira produtora de arroz a receber o título de produto isento de
colesterol, juntamente com outros 12

Jaraguá do Sul - A Ur
bano Agroindustrial rece
beu, no mês passado, o
selo de recomendação
médicd da SBC-Funcor

(Sociedade Brasileira de
. Cardiologia - Fundação
do Coração), A premi
ação é resultado da

produção de arroz com

vitaminas, potássio, mi

nerais, baixos índices de
sódio e sem colesterol.

O diretor-presidente
da Urbano Agroindustri-

01, Urbano Franzner, in
formou que a empresa
submeteu o arroz Agu
lhinha Parboilizado Ur
bano Tipo I e Tio Urbano
- principais produtos -

paro avaliação da SBC
Funcor, no dia 16 de
abril, Cerca de dois
meses depois, a Funcor
autorizou a utilização
do selo nas embala

gens dos produtos,
Frcnzner lembrou que a .

recomendação médi-

ca se deve a isenção
de colesterol, acres
centando que o arroz,

mesmo consumido dia
riamente, não afeta o

coração, "Isso se deve
a tecnologia usada

pela Urbano, a mesma

adotada em países de
senvolvidos no benefi
ciamento do arroz e fo
ram decisivas para a

aprovação do comitê
dà fundação", Argu
mentou,

n(J
.__)ucejjo é ser capaz de
viver o hoje e, ao mesmo

Íempo, planejar o amanhã ".

Menegotti
Industrial

Parabéns Jaraguá do Sul! .

Parabéns Jaraguaenses!
I

ALEITAMENTO MATERNO
o aleitamento materno previne uma série de doenças
como a diarréia, infecções do ouvido e pulmonar e
problemas alérgicos. Melhora o desenvolvimento
físico e neuromotor (sentar, engatinhar, andar mais

cedo, início precoce das palavras). Melhora o vínculo
emocional entre mãe e filho.

Uma das principais flnolldodes da amamentação "é
permitir que o bebê seja imediatamente 'desligado' de
sua mãe", através do processo de socialização, Com
a amamentação dar-se-á um progressivo e lento
afastamento da criança do organismo que a gerou,
para uma perfeita integração psicológica e social ao

mundo,
I

A amamentação traz inúmeras vantagens ao

organismo, bem como dá ao bebê segurança
emocional e afetiva,

Existem autores que associam a violência às crianças
precocemente retiradas do seio materno, o que não é
regra geral para todos, mas tende a contribuir,

Às mães que não conseguem amamentar, é
aconselhável que, pelo menos nos primeiros meses de
vida, não transfiram a outras pessoas o ato de oferecer
a mamadeira e, sempre que possível, após a oferta,
deixem seus bebês repousar sobre seus seios,
mantendo um contato pele a pele, favorecendo a

transferência de carinho e de afeto,
A melhor posição para amamentar é a deitada,

Quanto mais o bebê mama (succiona o mamilo) mais
o leite é produzido, Deixar o bebê ao seio sempre que
ele quiser, sem horários pré-fixados, isto nos primeiros
dias até que ele possa se adaptar,

Estresse, angústia, preocupação, dor e medo são
sentimentos e sensações que podem diminuir a

quantidade de leite produzida, Portanto, faz-se
necessário que a mãe tenha um ambiente sadio e

tranqüilo para que possa garantir uma amamentação
adequada ao seu filho, O ideal é amamentar o bebê
até o sexto mês de vida ou até um ano;

"AMAMENTAR É UMA ARTE, NÃO É SOMENTE PARA
SATISFAZER A FOME E A SEDE, MAS TAMBÉM PARA
CONFORTAR, DAR CARINHO E SEGURANÇA",

El,uenice M. Z. Maba - Psicóloga - CRP-12/00959
Membro associado da Ajapsy

Psicoterapia para crianças -

adolescentes e adultos.

Orientação Vocacional
Salas específicas para crianças e

adolescentes

Rua João Picolli, 337 • Fone 372.3552

Jeanete Miriam Piske -

Psicóloga e Ludoterapeuta
CRP )2.00937

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP·12100938

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional
Rua Guilherme Weege, SO

7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 975·1014
Jaraguá do Sul- SC

Marisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP·12102032

Horário: de 2ª à 6ª - 17h30 às 21 h30 - Noturno

Sábados - 8 às 12 horas - Matutino
Rua Guilherme Weege, SO

7° andar > sala 704
Centro Médico Odontológico

.

Fone: (047) 979-6879
Jaraguâ do Sul- SC
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Alfredo Henrique VaselCorpo de Bombeiros registra
aumento de 35% nas chamadas

criações que aprendeu,
seguindo com fidelidade o

labor do pai, Curt Vase/.
Era homem religioso, um

fervoroso católico, de

comportamento, sereno,

temente a Deus, o seu equilíbrio
fez com que jamais reclamasse
de algumas coisas da vida,
deixando, por isso, exemplos
de vida e granjeando muitos

amigos.
Ligado ao Clube de Idosos

da Barra do Rio Cerro, por
ocosroo do passamento,
contou com a grande maioria
,de amigos, presentes no velório,
em sua antiga residência, à Rua
Walter Marquardt. 2,025,
daquele populoso bairro,

Foi, seguramente, um dos
mais antigos leitores do CORREIO
DOPOVO,

CORREIO DO POVO cumpre o

dever de cumprimentar os

familiares enlutados,

Faleceu em 11-7-1998 o

muito estimado senhor Alfredo
Henrique Vase/, filho de tra
dicional família, uma das

primeiras a se estabelecerem
nesta região, O seu nascimento
deu-se em 23-12-1911, filho de
Curt e Irene Pedri VaseL esposo
da finada senhora Maria S. Z,
Vase/' deixandO três filhos -

Verner Vase/, militar aposen
tado residente em Curitiba;
Waldemar Antonio VaseL em

presário residente em Flo

rianópolis; Celso Vase/, em
presário residente em Jaraguá
do Sul, mais três filhos já
falecidos, um genro, quatro
noras, 15 netos, oito bisnetos,

A sua vida se constituiu de
muito trabalho que era ligado
ao trabalho de madeira, uma
de suas fortes vocações foi o
de criar artísticas rodas d'água,
rodas de dente, polias, serras ,

de fita, circulares e outras

--------------------------�------

Nos seis primeiros meses deste ano, corporação
registrou 7, 7 mil atendimentos

Jaraguá do Sul- O Corpo de
Bombeiros Voluntários registrou
no primeiro semestre deste ano
1.133 atendimentos, 279 cha
madas a mais do que o mes

mo período do ano passado.
Na opinião do comandan

te da Corporação, Hermínio
Lucioli, o aumento se deve a

pouca conscientização da

população quanto a pre
venção de acidentes e a falta
de critérios com que alguns
acionam a corporação, "Mul
tas vezes os bombeiros são
chamados para serviços que

não lhes competem, Se as cha
madas fossem para casos real
mente graves e urgentes,
poderíamos prestar um serviço
mais qualificado", afirmou Lu
cloll. acrescentando que a

população acostumou-se a

chamar os bombeiros em ca

sos de brigas de rua, aciden
tes sem vítimas e até alarmes
falsos,

"Quanto aos acidentes,
não podemos evitá-los, mas

podemos conscientizar a po
pulação da necessidade de
certos cuidados, tanto de mo-

toristos quanto de pedestres",
completou, lembrando da im

portância dos dados corretos,
quando das chamadas. "Pre
cisamos de todos os dados

para que possamos chegar ao
local e instruir, caso seja
necessário, sobre os procedi
mentos a serem usados", re
forçou.

Lucioli apela para a consci

entização na esperança de di
minuir o número de acidentes,
De acordo com ele, a pre
venção continua sendo a

solução,

oeussss» (jß fImJ �...&..&..&..&..�"""'""""
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Os

as cãsas. Seus descendentes seguiram 6

caminho, cultuando as tradições e trazendo progresso

construir uma vida melhor. A com

122 anos. é, Q momento certo para se}pen�ar nisto.tt; ..

-:"'
�

Epara dar osparabéns para as gerãções que

nos fazem ter orgulho desta terra.

TEXACO

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9&1 - 372-1888
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Novo diretor da FME promete
investir no esporte de base
---------------------------------

Proposta foi revelada durante a semana pelo presidente da fundação, que
promete levar atividades esportivas para a periferia

Jaraguá do Sul - O

presidente da FME

(Fundação Municipal
de Esportes), Reginaldo
Antônio da Silva Cam

pos Júnior, nomeado na

quinta-feira passada
(16), informou que vai
investir no esporte de
base, levando ativi
dades esportivas para
as periferias. Campos
Júnior revelou que a

administração pre
tende construir centro
de treinamento nos

bairros para incentivar
a 'prática de esportes.
Ele prometeu ainda
descentralizar as ati
vidades das escolinhas,
hoje concentradas no

centro da cidade.
De acordo com

Campos Júnior, a portlr
da próxima semana, a

equipe da FME deve se

reunir para traçar os no
vos rumos da adminis

tração. "Iremos estudar
todas as áreas públicas,
escolas, praças, etc.,
para fazer delas as nos

sas escolinhas, o nosso

objetivo é colocar os jo
vens de Jaraguá do Sul
a praticar esportes".
Seguindo a tradição,

Campos Júnior afirmou

que vai dar con

tinuidade aos trabalhos
desenvolvidos pela ad

ministração anterior.
"Nossa intenção é can
celar a contratação de
atletas somente de

competição. Todos de
verão ter uma ati
vidade paralela na

fundação, como, por
exemplo, 'treinadores
em escolinhas", reve
lou, acrescentando

que o trabalho de base
é prioridade da

direçã6.
Na opinião dele, as

atividades esportivas es

töo concentradas no

centro da cidade. Outra
meta definida por ele é
incentivar o esporte co

munitário, como a

preparação dos jogos
da terceiro idade. "Esta

mos estudando a possl-

bilidade em promover
jogos entre as asso

ciações de bairro. Nosso

objetivo é envolver toda
a comunidade jara
guaense", declarou.

CURRíCULO - Reginal
do Antônio da Silva

Campos Júnior é profes
sor de Educação Física
formado pela Univille

(Universidade de Join

viiie). Há três anos atua
no esporte em Jaraguá
do Sul. Trabalhou dois
anos como responsável
pela parte de lazer do
Sesi (Serviço Social da In

dústria) de Jaraguá do
Sul, foi para a FME a con

vite do ex-diretor de es

portes para desenvolver
o mesmo trabalho. Ago
ra, Campos Júnior as

sume o lugar deixado
por Tomazelli à frente da

fundação de esportes.

A nós, iaraluaenses, felicidades por
mais eSle aniversário de fundaçäo.

JARAGUA DO SUl-122 ANOS

.. B�:�O�S��CA��O?S
Fone/Fax: 372-3574

Guaramirim
A juíza eleitoral Sônia Maria Mazzetto Moroso determinou a
retirada de três outdoors dos candidatos da Coligação

Mais Santa Catarina, encobeçodo pelo senador Esperidiào
Amin (PPB).

De acordo com o documento da Justiça Eleitoral. os partidos
que integram a coligação não tinham autorização para
colocar os outdoors, já que no dia do sorteio para a

colocação das propagandas políticas não houve igualdade
nos pedidOS de outdoors.

Barra Velha
A CDL/SPC (Câmara dos Dirigentes Lojistas e Serviço de

Proteção ao Crédito), juntamente com a FCDL (Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas), realiza neste sábado (25)
o 2° Encontro Regional de Dirigentes Lojistas que irá reunir

cerca de 400 lojistas dos municípios de Joinville, Jaraguá do
Sul, Barra do Sul e Barra Velha, O encontro inicia-se a partir
das 14 horas, na Sociedade Esportiva e Recreativa Barra

Velha, com palestras do jornalista Luís Nassif e da especialista
em comunicação e planejamento empresarial Dulce Maga
Ihões, sobre os temas "Alternativas estratégicas para o varejo

no Brasil e Globalização" e "O pcpel das empresas e da

organização dos municípios dentro de uma econornlo com

petitiva",

NOSSA MENSAGEM

Senhor, ensina-nos a rezar
Jesus se encontra "em um lugar fazendo suas orações", quando um

dos discípulos lhe pede que os ensine a rezar. De fato, não é qualquer
oração que tem sentido. Na oração manifestam-se nossas relações e

preocupações fundamentais, Jesus ensina aos discípulos sua relação filial
e de compromisso com Deus e seu Reino. Ensina-lhes a buscar
comunitariamente o sustento de cada dia. Ensina-lhes a viver relações
fraternas. Ensina-lhes ainda, a não se deixar seduzir pelo poder, dinheiro
e injustiças. Essas coisas ensinadas por Jesus é que devem ser a essência
da oração.

Vamos pedir ao Pai que nos ensine e nos ajude a fazer da oração de
Jesus a nossa oração e de entrarmos na sua experiência de arnor

incondicional ao Pai e aos irmãos.

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

Neste 25 de julho,
parabenizamos a
todos os cidadãos

•

JarQguaenses.

s ar .' ..

'

F'Par�b'é'�'� �9SS.0 Município!
Parabéns Agricultores.
Parabéns Motoristas.

Pedro Garcia - Vereador - PMDBIvo Konell - Deputado Estadual · PMDB

t.
MOMFORT

, .

E impossível ficar isolado, quando nossos talentos e habilidades
estão a serviço da alegria de trabalhar juntos por um objetivo comum.

PARABÉNS JARAGUÁDO SUL, PELA PASSAGEM
DA 1220ANIVERSÁRIO
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - ,CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - 10 Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC Tel. 372-0395

f� � �.� FISIOTERAPIA
� Z.IEI�·� .

E S P, E C I A L I Z A o A
;7bl�· CLIlVICA SDR�:r�AOQ�V 1 , . L:I

Fone/Fax: 371-6022

Flsl�terapeutas:
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 - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Ionoaudlölogai
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguá do, Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

#� d·
..

".. ......
.

····unlme ...

. Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Doença
sexualmente
transmissível

L

Um homem de meia-idade, solteiro, chega ao

consultório do urologista com uma história clínica
de fluxo uretral (corrimento) purulento, espesso,
abundante, três dias após ter mantido relações
sexuais com uma parceira desconhecida, Após a

confirmação laboratorial de gonorréia e

adequadamente tratado, o paciente foi levado

pelo médico a jurar que não praticaria mais a

cópula sem o uso de preservativo de látex

(camisinha). Depois de uma semana, confirmada
a cura laboratorial, o mesmo foi liberado,' com a

certeza de uma reavaliação após 40 dlos. ocasião
em que uma investigação sorológica para sífilis

complementaria os cuidados médicos. Acontece
que, na semana seguinte, o moço estava de volto.
desta feita não mais deprimido e constrangido, mas
inconsolavelmente irritado e decepcionadó com

seu médico, pelo fato dos sintomas terem voltado
de forma plena. Questionado sobre o uso de

camisinha, afirmou positivamente o uso da mesma,

porém, com maior aprofundamento da questão
acabou inocentemente explicando que "apenas
colocou no momente que antecedeu ao orgasmo,
apesar das várias penetrações realizadas
anteriormente ao mesmo".

Casos como este se repetem com muita

freqüência nos consultórios e ambulatórios que
lidam com DST. A causa é pura falta de educação,
em visão social. Temos que informar nossa

comunidade de como e porque usar camisinhas.
Do que adianta dispor de camisinha se o usuário

não possui conhecimento mínimo para o uso

adequado. Aí entram, além da Secretaria de

Saúde, a Assistência Médica de Jaraguá do Sul, o
CPL, e outras entidades afins, não dispensando a

informação de todo e qualquer médico, quer
diretamente ao paciente, como através de

palestras em escolas. Temos que fazer nossa parte
pelo social.

Doutor Walter B. Falcone

ETR.E

l

ORA. TAlqE Crluppi GONÇAlVES
ESPEciAliSTA EM OdONTOPEdiATRiA
pós ...GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
pós ...GRAduANdo EM ORTOdoNTiA

DR. Clrcio Sidreti GONÇAlvES
DR. AlvANiR LEÍTE

ESPEciAliSTAS EM PmiodoNTiA, IMplANTES DENTÁRios
E PRÓTESES DENTÁRiAS

RUA JOiNViLLE, 1 � 70
TElEfONE: (047) J71 ...7209

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital'São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologiá.
Dr. Mario Sousa
Dr. MariaSousa r.
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da própria Delegacia.
Os envolvidos foram le

vados para a Delegacia
pela Polícia Militar. Wânio
Inácio de Carvalho regis
trou a ocorrência e os

irmãos foram liberados. A

reportagem doCORREIODO
POVO não conseguiu con
tato com os irmãos, que
não prestaram depoimen
to. No ano passado, eles
também não tiveram ne

nhuma punição.

. Gêmeos voltam a agredir
jovens em Jaraguá do Sul

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

Em agosto do ano passado, os irmãos, então com 16 anos, e mais cinco

companheiros agrediram um grupo de jovens no Centro

Jaraguá do Sul - Os
irmãos gêmeos, O.P.J. e
o. P., 1 7 anos, estão sendo
acusados de mais uma

agressão no Município. Na
madrugada do último do
mingo (19), por volta das 5
horas, no interior do Clube
Atlético Baependi, os

gêmeos mais o, irmão Da
vid Prussl. 18 anos,

agrediram o office-boy
Wânio Inácio de Corvolho
e os amigos Alexandro

Spezia e Faber Luciano
Machado, todos com 19
anos, com socos e ponta
pés.

A brigaaconteceu quan
do O.P. teria provocado
Wânio, que estava com a

namorada. Segundo o Bo
letim de Ocorrência, O.P
bolinou a garota eWânio foi
tirar satisfação. O.PJ. e o

irmão Dovkícorreçcrcrn a
agredí-Io, os colegas de
Wânio, Alexandro e Faber

tentaram socorrê-lo E? en
traram na briga. Depois que
o tumulto foi acalmado,
Wânio soube atravésde ou
tros amigos que os irmãos

gêmeos queriam pegá-lo
novamente.

De acordo com Wânio,
que prestou queixa na De

legacia de Polícia contra
os menores O.PJ. e O.P e

David Prussi, ele foi

ameaçado de morte pelo
pai dos agressores dentro

-

FUNDAÇAO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ
Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul - SC

EDITAL N° 06/98-DG
A Diretoria Geral doCentro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul, comunica que as matrículas dos Calouros

para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Mecânica e Arquitetura e Urbanismo

(Convênio FURBIFERJ), serão realizadas:

* Cópia da Certidão de Nascimento does) filho(s) - somente para o sexo feminino.
Obs.: Nos itens 2, 3, 4 e 7, no que se refere a fotocópia, a frente e o verso do documento deverão estar no

mesmo lado da folha e somente serão aceitos fotocópias legíveis.

As matrículas poderão ser realizadas com procuração.
Datas:
Dias 27 e 2817198 OS CANDIDATOS COM CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO OU QUE JÁ CURSARAM ALGUMAS

DISCIPLINAS NO ENSINO SUPERIOR, DEVERÃO APRESENTAR:

(Além da documentação citada anteriormente)
Obs.: Todas as cópias deverão ser apresentadas juntamente com o documento original.
a) Diploma de Nível Superior (duas fotocópias - frente e verso);
b) Histórico Escolar do curso superior (em duas vias, uma original e uma fotocópia - frente e verso):
c) Programas (devidamente carimbados pela Instituição de origem) das disciplinas cursadas em outra

faculdade;
d) Quadro de Equivalência Curricular n° 515179;
e) Fotocópia da parte de Regimento Escolar que trata da verificação escolar e freqüência;
f) Fotocópia do Diário Oficial da União, que trata da Autorização de Funcionamento ou do Reconhecimento

do·curso;
Obs.: Os documentos das letras "a", "b" e "c" deverão ser entregues no ato da matrícula, impreterivelmente.
* Os candidatos que concluíram o ensino médio no exterior deverão apresentar documento comprobatório
da equivalência de estudos, expedido pelo órgão competente;
* O documento do ensino médio deverá satisfazer às exigências da Portaria Ministerial n° 726/67 e do

Parecer n° 3702174/CFE.

Horário:
Das 9 às II horas
Das 14 às 20 horas

Local:

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ
Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone: (047) 37l-0983

Pagamento:
Taxa do DCE: R$ 5,00 (cinco reais)
Para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Tecnologia em Mecânica:
Mensalidade de Julho/98 - R$ 226,00 (Duzentos e vinte e seis reais)
Para o curso de Arquitetura e Urbanismo (Convênio FURBIFERJ)
Mensalidade de Julho/98 - R$ 406,80 (Quatrocentos e seis reais e oitenta centavos)

Documentos necessários:
Obs.: Todas as cópias deverão ser apresentadas juntamente com o documento original.

.

1 - Certidão de Nascimento ou Casamento (duas fotocópias);
2 - Carteira de Identidade (duas fotocópias - frente e verso);
3 - Título de Eleitor (uma fotocópia - frente e verso);
4 - Certificado Militar (uma fotocópia - frente e verso);
5 - Histórico Escolar de 2° Grau (em duas vias, uma original e uma fotocópia - frente e verso);
6 - Diploma de Conclusão de 2° Grau (duas fotocöpiasj ou Certificado de Conclusão de 2° Grau (em duas

vias, uma original e uma fotocópia - frente e verso);
7 - CPF (uma fotocópia - frente e verso);
8 - Atestado de vacinação contra Rubéola (somente para mulheres de l2 até 40 anos);
\I - Documento para dispensa de Educação Física:
* Declaração de atividade que comprove jornada igualou superior a seis horas diárias; ou
* Comprovação do serviçomilitar de estar praticando educação física na OrganizaçãoMilitar em que serve;
ou

* Comprovar idade superior a 30 anos;

Importante:
O candidato que, dentro do prazo fixado para matrícula, não apresentar a documentação exigida acima não

poderá efetuá-Ia, tomando-se nula de pleno direito, a classificação obtida no Concurso Vestibular, sendo
substituído pelo candidato imediatamente subseqüente na lista de classificação. Em nenhuma hipótese
será aceita matrícula condicional.

Início das aulas:
Dia: 3 de agosto de 1998
Horário:

Administração (Matutino) 8 horas.

Arquitetura e Urbanismo (Vespertino) 13h30min.
Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia Mecânica (Noturno) 18h45min.

Jaraguá do Sul, 15 dejulho de 1998
Carla Schreiner
Diretora Geral

SCOLtGIO �R1STA São Luí
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Olimpfada Sesiana aponta
os primeiros vencedores

8

[J o '2;' meeting/Sesi de Natação foi realizado no último

sábado (18), no Complexo Esportivo do Sesi, em Blumenau,
e contou com a presença de 540 nadadores de todo o Esta
do, O objetivo é incentivar a'prática da natação na busca
de novos volores.A prova foi de 25 metros nos estilos peito e

costas, com faixa etária de oito a 28 anos. Todos os atletas

ganharam medalhas de participação e brindes,
A Escola de Natação Olvmplo. de Jaraguá do Sul, recebeu
otroféu de "maior incentivador da notccöopor ter levado
omaior número de atletas,

[J O 6°Torneio Internacional de Futebol Pré-Infantil e Infan

to-Juvenil - Taça Santa Catarina - encerra-se neste domingo
(26),Cerca de 1,2 mil atletas participam do evento que tem
como objetivo integrar os países do Mercosul através do es

porte, Os vencedores receberão, além da taça, uma me

dalha para cada jogador.

[J O biker Markolf Erosmus Berchtold, 18 anos, de Schroe

der, embarca terça-feira (18) pára Denver (EUA), de lá, se
gue para a Espanha, Austrália, México, Japão e Canadá
onde disputará o Mundial de Mountain Bike, na categoria
Júnior - 15/18 Expert - a qual é favorito, Markolf disputa as

moda-lidades Down Hili e Dual Slalon.

A Associação Recreativa Duas
Rodas parabeniza a linda e

.

bela Jaraguá do Sul pelo seu

1220 aniversário.

"A CADA DIA UMA NOVA CONQUISTA E COMO
RESULTADO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA",

o futuro -te umA ci-tA-te é"

A somA -te tu.to '1ue elA fe�
no pASSA.tO, e o '1ue estÁ

reAli�An.to no presente •

._sAu.tAmos e

pArAbeni=Amos o povo

iArA9uAenses nesses 111

Anos .te existênciA.
Cacá Pavanello

Vereador
AlcidesPavanello

Vereador
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LABORATÖRIO DE
ANALISES CLiNICAS

Fone/Fax: (047) 371 - 7646
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Provas de Atletismo já encerraram e dois recordes
foram batidos

Jaraguá do Sul - A Olimpía
da Sesíorio. iniciada no dia 10
desse mês, já aponta vence

dores. O Atletismo é o primeiro
a encerrar as disputas, já o

Basquetebol terá o campeão
conhecido nesta segunda-fei
ra. No dia 1 de agosto, iniciam
as disputas de Dominó, no

salão nobre do Sesi, às 14 ho
ras; o Tiro, no Parque Municipal
de Eventos, às 8 horas; e o Vôlei
de duplas masculino, na Re
creativa Marisol, e feminino, na
Recreativa Duas Rodas, às 14
horas.

Nas proves de Atletismo

para empresa com menos de

200 funcionários, a vencedora
na pontuação por equipes foi
a Monfort, em segundo, ficou
a Bell'Arte. seguida pela Frigo
rnoc. Confecções Dalila e Car

roçarias Argi. Nas provas de
Atletismo poro empresas com

mais de 200 funcionários, dois
recordes foram quebrados,
nos 100 metros feminino, Ro
siane K. Alves, da Malwee, fez
o tempo de 14"48 e, no salto
em olturo masculino, Márcio
Lemke, da Zanotti, saltou 1,45
metro.

O Basquetebol masculino
encerra-se na sequndo-teíro
(27), a final será entre o vence-

dor do jogo de quinta-feira (23) .

e o de sexta-feira (24). Malwee,
Weg Motores e Duas Rodas são
os favoritos para disputarem
esta final.

O Futsal para empresas
com menos de 200 funcionári-

.

os está acontecendo na Asso

ciação Recreativa Weg, todas
às terças e quintas-feiras, nos
horários de 19h30, 20h30 e

21 h30. 'O destaque do Futsal
está sendo a MetalÇJrgica Lom
bardi, maior favorita. Já as

competições para empresas
com mais de 200 funcionários
acontecem no Ginásio do Sesi,
sempre às 19 horas,

.

,êP"�JolJlab conta com uma eljuipe Je

:��j e eqüipamenloo Je úft,t"!a
...
'<'

. .o', •
.' <. ... �
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Festival de Vôo Livre deve
reunir 180 pilotos em JS.

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

Apesar da previsão de mau remoo, organizadores confirmam a
.

realização do evento para este final oe semana

Jaraguá do Sul - Mes

mo com a previsão de

tempo ruim para este final
de semana, o Jaraguá
Clube de Vôo Livre pro
mete realizar amanhã e

depois o Campeonato de
Vôo Livre e o Festival de

Alegorias. O evento de

yerá reunir mais de 180 pi-
lotos dos estados de São

Paulo, Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa'
Catarina. O festival faz

portOdas comemorações
dos 122 anos de fun-

dação do Município - 25
de julho.

O diretor-técnico do

Jaraguá Clube de Vôo

Livre, Ari Carlos Pradi, infor
mou que a expectotlvo
em opostor no crescimen
to do número de partici
pantes se deve ao fato
dos hotéis da cidade es

tarem com as reservas es

gotadas. "Em princípio,
estimávamos que cerca

de 150 pilotos estariam se

apresentando. Mas s<;tmo
ClS reservas nos hotéis' es-

tão praticamente esgota
das, acreditamos que o

número de pilotos seja de
pelo menos mais 30", con
firmou.

De acordo com Pradi,
a organização tem

preparado um esquema
para buscar os pilotos no
aeroporto de Joinville. A "

novidade deste ano do

festival será a presença
do campeão brasileiro de .

acrobacia livre, de he

licóptero de radiocon

rrole. Luiz Eduardo Sutter,

C!Q��"9 1 Y",�,icidß.t1
f
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BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

372-0620

Emoção: piloto durante apresentação äe vôo livre

o Dado. Ele deve se apre
sentar amanhã e depois,
com um helicóptero de a

crobacias, que deverá so

brevoar a área de pouso.
A premiação do Festival

de Alegorias será feita du
rante jantar, na Recreativa
Duas Rodas, A partir das 23
horas, no Hangar 21, acon
tece a festa F/y Party.

O encerramento está

previsto para às 1 7 horas
de domingo.

INÉDITO - O Campe- ,

"onoto de Vôo Livre e o

Festival de Alegorias de

_ Jaraguá do Sul é único no

Brasil. Evento similar acon
tece somente em Saint

Hllolre. na França, reunn
do mais de 350 pilotos de
todo o mundo e 1 QO mil

expectadores.

� CP -

�
.
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

Neste sábado (25) acontecerá um grande
desfile em Jaraguá do Sul na Rua Walter Mar

quardt até o Parque de Eventos, o Jeep Club
estará fazendo o transporte das rainhas e prin
cesas das sociedades catarinenses durante o

desfile.
A grande e deliciosa feijoada do Je.ep Club

acontecerá neste sóbodo (25), a partir das 11
horas, na sede do Jeep Club, à Rua José Po

vanello, 400. Portlclpe conosco!
Os preparativos poro o Jeep Raid anual que

acontecerá no dia 15 de agosto continuam
certamente teremos um grande número de i

participantes dos vários municípios de Santo
Catarina e dos outros estados.

O povo de Jaraguá do. Sul receberá bem
nossos visitantes, como todos' os anos!

ESTOFADOS MANNES
-Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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