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stt� nto-socorro tem apenas
ci�o minutos para atender paciente
M

Apesar da reforma na in
fra-estrutura física do Pronto
Socorro do Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, que ga
rante mais conforto aos

usuários, os atendimentos
continuam sem apresentar
melhoras. Há somente um

médico-plantonista para
atender cerca de 200 pes
soas por dia. Cada médico

1- tem em média cinco minutos
D para a consulta, tempo insu

� ficiente para uma assistência

bl adequada e um diagnóstico
ideal.

I-t O alerta foi feito por rnédi

I cos do próprio hospital, que
apresentaram algumas
razões dos constantes tumul-9

tos. Na opinião do neuroci
rurgião César Vieira, um dos
problemas é a falta de orien

tação dos pacientes que
procuram o pronto-socorro.
"Muitos casos poderiam ser

atendidos nos postos de
saúde".

Para o médicoAlexandre .

Schlabendorff, o pronto-se
corro necessita ampliar o

quadro clínico. Mesmo ad-
mitindo que Jaraguá do Sul
é privilegiada em relação
aos demais municípios, afir
ma que está longe do ide
al. "Só poderemos dar as

sistência adequada se tiver
mos tempo suficiente".

Página 10
'

Transferido para o presídio público
acusado por estelionato na região
O programador de

computadores, Stênio
'Ricardo Schmidt, 20 anos,
acusado de estelionato e

tentativa de homicídio, foi
transferido da DelegaCiia
de Polícia de Jaraguá do
Sul poro o presídio público.
Schmidt teve a prisão

preventiva por, tempo in-

CENTROIOE
CULTURA ALEMÃ

Convida os

associados para o

2º JANTAR TíPICO
a realizar-se no dia 15 de

agósto, às 20 horas, na

Recreativa Duas Rodas.
Cartões à venda
na sede social, à

Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 638

Fone: 973-5125
Contamos com seu apoio!

. 372-3294/371-8791

determinado decretada
pelo juiz Elleston Lissandro
Canali, da l " Vara Crimi
nal, na última quarta-fei
ra (29).

O delegado Wanderlei
José Alves da Silva acre

dita que Schmidt tenha
cometido outros golpes
na região. Página 11
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Prodec: secretário Henrique Weber assina contrato com a empresa Marcatto

Governador assina Prodec com Marcaffo e Marisol
,

,

o governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB)' assi
nou, na sexta-feira passada
(24), contrato de RS 79 mi
lhões com as empresas
Marcatto e Marisol. O acor

do faz parte do Prodec Têx
til (Programa de Desen
volvimento da Empresa
Catarinense), que permite
às empresas reterem até
75% do ICMS (Imposto so

bre Circulação de Merca
dorias e Serviços) para in
vestimentos em implan
tação, expansão ou reati

vação de empreendimen
tos e revitalização da plan
ta têxtil, com prazo de
carência de até 12 anos e

juros máximo de 6% ao ano.

A Marisol recebeu RS 67
milhões para investimentos
em modernização dos

parques industriais das uni
dades de Jaraguá do Sul,

Corupá e Massaranduba.
Para a Marcatto são RS 11,9
milhões a serem investidos
na qualidade dos produtos
e nas conquistas de novos

mercados. Página 5

Prefeitura de Jaraguá do Sul

Tên.i.9 de Mesa. Página 12

Dr. VitórioA. Lazzaris
OAB-se 2563

Especializado:
Aposentadorias
Recursos

I Revisões
Rua Domingos .äe Nova, 283 .!
'Fone: (047) 371-0004

DIIMAGEM
Hospital Jaraauá
37"'-9653

.,.., Funçjição
�IVITORIA
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Ninguém duvida das intenções do ministro José Ser- E!'J\ OBRAS
ra em tentar sanear a saúde no Brasil. A questão, to-
davia, esbarra na burocracia governamental, incom-

petênclos administrativas, cor- _../" yMJ 5rupções e no tráfico de influên
cia, que faz girar toda máqui
na, além, é claro, dos desvios
de verbas e da má aplicação
dessas, Soma-se a isso tudo a

arrogância de certos médicos
que; no alto de sua "divin
dade", não tem olhos e nem

pociênclo para atender os

pacientes do SUS, que aguar
dam por horas a fio nas longas
e intermináveis filas,

O ministro deveria voltor-se
aos problemas caseiros,Mudar
a estrutura viciada e alguns
"funcionários" que há anos

"'cumprem diariamente a rotina de trabalho sem apre-
sentar nenhum resultado, Isso vale para diretores, co-
ordenadores de campanhas e ossessores.A faxina pre
cisa ser feita de elmo para baixo até atingir os rnunící
pios, Daí em diante, o Congresso assumiria a respon
sabilidade em criar mecanismos para inviabilizar ao
máximo o negocismo com a saúde, punindo com ri-

,

gor os corruptos, /
.

(,'

Trazendo a discussão para a região, mais especifi-
camente poro Jaraguá do Sul, encontramos os mes

mos problemas que tanto afligem a população brasilei
ra, Porodoxolrnente.' Jaraguá do Sul é considerada a

.

melhor cidade catarinense em qualidade de vida, no
entanto, apesar das iniciativas para atenuar as ma

zelas no setor. a crise persiste, atingindo principalmente
os menos fovorecldos.O Pronto-Socorro do Hospital São
José foi totalmente remodelado, mas não conseguiu
soluctonor a qúestão do atendimento,

'

o

A maquiagem realizada apenas confirma o dito

popular: "Por fora bela violo. por dentro pão boloren
to", Não cabe aqui apenas a crítica, Reconhecemos
as dlnculdodes e o empenho da direção, mas sabe
mos que é preciso rnois. muito rncls. De acordo com

declarações de médicos do próprio hospltol a carên
cia maior é de 'pessoal. Há um plantonista para aten
der cerco de 200 pacientes diariamente, cinco minu
tos em média para cada pessoo. Não precisa ser es

pecialista poro saber que o tempo não é suficiente

para um atendimento adequado,
Há um mês, o Centro de Direitos Humanos denunci

ou a falta de respeito e de organização no atendi
mento no SUS, Centenas de pessoas, a maioria idosa,
são obrigadas a enfrentar todos os tipos de adver
sidades poro serem atendidas, Muitas vezes, depois
de 12 horas na fila, não conseguem a' senho e são

obrigadas a retornarem poro casa, esperando sorte
melhor no mês seguinte, É um absurdo que precisa ser

resolvido, Não é admissível que um aposentado, que
contribuiu 'por mais de 30 anos, padeça tanto por uma

rnlqolrio. às vezes, sem resultado, O CDH denunciou
também o mau atendimento aos usuários do pronto
socorro,

O discurso tem de estar sintonizado com as ações,
Qualidade de vida começa pela saúde,

��---

0, PT tem propostas
o desemprego atinge 17

de cada 100 brasileiros. As
. micros e pequenas empre
sas, maiores geradoras de

emprego, são esquecidas
pelo governo, que só tem
dinheiro para os ricos.A hora
é de solução, não de con

verso fiada, Mas, sincera-
mente, você acredita que
quem causou tanto desem

prego tem moral para falar
em combatê-lo? ou é só dls-
curso em vésperas de

eleição? A verdade é uma

só: o governo Fernando

Henrique Cardoso é o res�

ponsável pelo aumento do

desemprego, Mas não está
sozinho. Sua política é

apoiada por Paulo Afonso e

Esperidião Amin, Os únicos

empregos que querem
manter são os deles! E, ain
da por cima, dizem que o PT
não tem propostas.

Os fatos, porém, des
mentem esse rótulo que ten
tam nos impor. Citarei ape
nas três exemplos de inicia
tivas do PT para combater
o desemprego e a miséria
em nosso País. Com o Bon-
co do Povo, as microempre
sas têm incentivo para ge
rar mais trabalho e renda,
através de empréstimos a

* Carlifo Merss

juros abaixo dos praticados
pelo mercado, Assim, elas

ampliam suas atividades, E .

crescendo, contratam mais
trabalhadores. Em Blu-

menau, o Banco do Povo
funciona desde o início do
ano. As microempresas be
neficiadas já aumentaram
em 10% o número de em

pregos, Por isso, a bancada
estadual petista apresentou.
um projeto para que o Ban
co do Povo beneficie. todo
o Estado.

O Projeto de Renda Míni
ma, também proposto pela
bancada petista, garante
às famílias carentes, todo
mês, um complemento sa

larial para que tenham o

mínimo necessário para vi
ver com dignidade; A

condição exigida é que seus

filhos estejam na escola.
Marca das administrações
petistas em todo o País, já
funciona aqui em Santa

Catarina, no Município áe
União D'Oeste e está em

fase de in"lplantação em

Chapecó e Blumeneu.
Outra proposta impor

tante é a que procura alivi
ar o sofrimento de quem
está desempregado. Pen
sando nisso, os deputados

do PT apresentaram projeto
que suspende o pagamen
to das taxas estaduais para
quem estiver nessa situação.
A pessoa pode pedir a sus

pensão temporária das con
tas de água, luz e financia
mentos públicos (como
casa própria, desde que de

origem estadual) por um

periodo de 12 meses. Esse

prazo pode ser prorrogado
por mais seis meses. Para

isso, tem de estar sem em

prego com carteira assina
da há mais de 90 dias. No
final do prazo, o desempre
gado pode renegociar o

valor da dívida, pagando
em parcelas. Também fica

dispensado do pagamento
de juros, multas e correção
monetária.

Esses são apenas três e

xemplos. Muitas outras pro
postas para mudar Santa
Catarina e o Brasil serãO
apresentadas nesta corn

ponha, Projetos que partem
de uma outra lógica, em

que as questões sociais se·

jam prioridades das ações
de governo e não apenas

.
discursos e promessas de

campanha.

*

Deputado estadualpelo pr

Artigos pere 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 äe sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administraçãb, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

R.ua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 - 372-3363 - 371-1944
9$ textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal
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Prefeito vai a BrosJ7io
discutir obra na BR- 7 07
Jaraguá do Sul - o prefeito

Geraldó Werninghaus (PFL) em
barca na manhã da próxima
terça-feira (4) para Brosíllo. onde
tem, às 15 horas, audiência com

o ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha. Na pauta, a discussão

sobre as obras de construção do
trevo de acesso a Jaraguá do Sul,
na BR-1 01. O encontro foi solicita
do na semana passada pelo
próprio prefeito, que será acom

panhado por uma comitiva de

empresários.
De acordo com o prefeito, o

projeto do trevo em execução
não acompanhou o crescimen
to do volume de tráfego no 10-

cal. "O projeto é antigo e pre
cisa ser adequado à realidade
do trãnsito no local. Durante a

temporada de verão, o tráfego
quadruplica. Se for concluído,
acarretará grandes congestio
namentos", declarou.

Desde o início das obras do
trevo na BR-1 01, empresários e

políticos da região estão se mo

bilizando para tentar reverter o

projeto. A Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jara

guá do Sul) promoveu seminário
para discutir alternativas e apre
sentá-Ias ao DNER (Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem).

1-

)

Tomelin,8c
Tomaselli Ltda.'

CRe 2.291/0-0

Serviços Contábeis em 'Geral
Declaração de Imposto de Renda

ITR 1998

n

o ITR/98 deverá ser realizado no período de 21 de agosto a 21 de

setembro. Para o cadastramento apresentar a declaração do ITR/97.

As propriedades rurais em atrazo com o ITR deverão regularizar o
cadastramento, apresentando: comprovantes de pagamentos de anos

anteriores, escrituras e comprovante de endereço do proprietário.
Sugerimos formalizar o cadastro no início do mês, parà que não

ocorra acúmulo de trabalhos no final do período. Aos sábados, dia

5, 12 e 19 de setembro, atenderemos das 7h30 às 12 horas.
e

CADASTRO DO CPFo

o

)-

l:

O

A Pessoa Física que está isenta da Declaração do Imposto de Renda,
deverá cadastrar o seu CPF através da Declaração de Isento, no

período de Julho a Novembro deste ano.

Para o cadastramento é necessário o cartão do CPF e, se possuir, o
Título de Eleitor.

A não apresentação da Declaração do Isento implicará na suspensão
do CPF.

Faça o seu ITR e o cadastramento do CPF neste Escritório.

Informações poderão ser obtidas no horário comercial (das 7h30 às

18 horas).

l-

o

O

O
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10

dÓ wZ-fmrnetmen�,,,
..... ..

',42) feZ��é/OQi1
A Gráfica e Editora CP e Jornal

CORREIO DO POVO comunicam os novos

números de telefones.

370-7919 - 370-7363 - 370-7944

Wagner aposta na experiência'
para conquistar os eleitores

Jaraguá do Sul - o candida
to à reeleição pelo PPB, depu
tado estadual Udo Wagner,
aposta na experiência legislati
va de oito anos e na amizade

pessoal com o senador Esperi
diöo Amin para convencer o

eleitorado. Na opiniöo dele, a

composiçöo da chapa ma

joritária ao governo do Estado,
tendo Amin como cabeça-de
chapa e o deputada federal
Paulo Bauer como vice, vai con-.
tribuir decisivamente para sua

reelelçöo.
Amin lidera as pesquisas de

opinião pública, com índices
que lhe asseguram vitória já no

primeiro turno, "Não basta

elegermos o governador, pre
cisamos ter uma bancada na

Assembléia Legislafiva que dê

sustentação ao governo, O elei
tor sabe disso e vai votar nos

candidotos da coligação",
Wagner disse que, caso eleito,
vai apresentar ao governo pro
posta de criação da Secretaria
Estadual de Cultura, Turismo e

Meio Ambiente, O objetivo, se
gundo ele, é desenvolver pro
jetos integrados que possibilitem
o crescimento do turismo no Es
tado,

Casado, pai de três filhos, de
23, 20 e 15 anos, Wagner é téc
nico em contabilidade e admi
nistrador de empresas, com es

pecialização pela Fundação
Getúlio Vargas, Foi secretário
adjunto da Secretaria Estadual
de Cultura, Esporte e Turismo,
superintendente da Fundação
Cotorlnense de Cultura e mem

bro do Conselho Estadual de
Cultura, Atualmente, é conse

lheiro deliberativo da Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul),

CORREIO DO POVO - O senhor
vinha dizendo que não disputa
ria as eleições este ano. O que
o fez mudar de idéia? .

UdoWagner - Depois de oito
anos como porlcrnentor esta
duaL acreditava que já tinha
dado minha cota de contri

buição, No entanto, o senadör

Esperidião Amin me fez um pe
dido especial para concorrer à

reeleição. Também vários com

panheiros e lideranças esta
duais do partido acabaram me

pressionando para assumir a
candidatura.

CP - Quais foram os argu-

Edson Junkes/CP

BEBIDAS DE TODAS
'AS MARCAS

372-0620

Wagner: campanha ética

mentos usados que o con

venceram?

Wagner - O senador e os

companheiros me fizeram en

xergar que não poderia ficar de
fora da luta pelo resgate da

imagem e dignidade do Esta
do, além do quê, seria o único

deputado a não concorrer à

reeleição. Tem ainda o traba
lho da Coligação Mais Santa
Catarina para eleger uma

bancada de apoio aogoverno,

CP - Quando o senhor fala em

resgate da imagem do Estado,
o quê quer dizer especifica
mente?

Wogler - Este governo man
chou a imagem dos catarinen
ses. que estão sendo compara
dos aos políticos corruptos do Bra
sil. O escãndalo dos Precatórios
jogou por terra toda a tradição
ordeira e responsável do Estado,
Nossa coligação vai provar que
um homem não pode compro
meter a dignidade de um esta
do,'

CP - O senhor votou a favor da
emissão das Letras?

Wogler - Não! Na época, a
posição foi contrária porque nós,
do PPB, solicitamos ao governo a

relação dos credores e o valor dos
Precatórios. Como não nos foi

apresentada, votamos centre.

CP - Mas o senador Esperidiao
.Amin também é acusado de ir

regularidade quando governado[
Wagner - Nego veemente

mente. Nada foi provado. É uma
tentativa de denegrir a boa ima

gem do senador, É uma questão
política, que pretende reverter a
vontade popular,

CP - Como o senhor vai traba
lhar a campanha deste ano?

Wagner - Vou proceder como
nas campanhas anteriores, sem

agredir ninguém, mostrando os

trabalhos desenvolvidos e as pro
postas a serem apresentadas, O
eleitor não quer agressões, quer
perspectivas de um futuro melhor,
O meu slogan é: Dignidade e éti
ca"

CP - O senhor sempre criticou
o número excessivo de candida
tos em Jaraguá do Sul, como vai
fazer para disputar os votos com
tantos?

Wagner - Em primeiro lugar,
acho que o número excessivo de
candidatos mostra a incoerência
entre o discurso e a prática, To
dos falam de Jaraguá do Sul, mas
não se unem em torno dela,
Acredito que os eleitores vão

optar pelo voto útil, votando nos

candidatos da região que têm
chances reais.

CP - Qual é a expectativa de
voto?

Wagner - 25 mil votos, Na

primeira vez, em 1990, obtive
16,5 mil, quatro anos depois. subi
para quase 21 mil. Haie, a ex

periência parlamentar, o co

nhecimento dos trãmites na As
sembléia e o apoio dos municí

pios onde sou o único candida
to indicado do partido, me dão
segurança para estimar esse

número.

CP - Qual será a posição do
senhor com relação à càndi
datura do vereador Vicente

Coropreso a deputado federal?

Wagner - O PPB decidiu que
os diretórios municipais indicari
am os candidatos, Aqui em
Jaraguá do Sul nós não temos
candidato, por isso vou apoiá
lo, mas tenho compromissos
com companheiros de legenda
em outros municípios.

DA COZINHA À SALA
TUDO EM MÓVEIS

COZINHAS SOB MEDIDA

R. João Planinschek, 94
R. Reinoldo Rau, 289

Fone 371-3387
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Heins Raeder vai priorizar
esclarecimento na campanha

Jaraguá do Sul - o candida
to a deputado estadual pelo PL,
Heins Raeder, pretende desen
volver a campanha política no

esclarecimento da população
quanto o papel do parlamentar.
De acordo com ele, os candida
tos sempre prometem o quê não
podem realizar, porque "são a

penas legisladores e não execu

tivos, como fazem questão de
deixar transparecer".

Raeder disse que não vai

apresentar nenhum projeto du
rante a campanha porque não

quer iludir o eleitorado com fal
sas promessas. Na opinião dele,
os candidatos profissionais têm o

discurso na ponta da língua,
pràmetendo resolver tudo, mas
se, esquecem que os poderes
têm atribuições específicas. "Ao
parlamentar cabe apresentar
projetos e submetê-los a apre
ciação do Legislativo, além de
contar com a sanção do Execu
tivo", esclareceu.

Divorciado e pai de dois filhos,
de 14 e um ano, Raeder foi vere
odor de 1989/92, pelo PMDB, as
sumindo a presidência da Cã
mara Municipal nos dois últimos
anos. Formado em Adminis
tração de Empresa e concluindo
Ciências Contábeis, Raeder é
empresário do setor meta 1-
mecánico e de plástico. Foi pro
fessor do Centro de Treinamento
daWeg entre 1975/78 e no Senai
até 1982.

Raeder é presidente do
Diretório Municipal do partido
desde 1995 e, em março, foi es
colhido coordenador regional.
Nas eleições municipais de 1996,
foi candidato a vereador, rece
bendo 499 votos.

CORREIO DO POVO - Qual a linha
a ser desenvolvida durante a

campanha?
Heins Raeder - Não falo em

projetos porque considero inopor
tuno. Preciso ser eleito para apre
sentá-los. A campanha, que será
tão modesta que nem divulgo os

gastos,será feita no esclarecimen
to do eleitor quanto ao papel do
parlamentar. Quero me apresen
tar como o candidato jovem, sim
bolizando a renovação na As
sembléia Legislativa.

CP - O senhor não tem nenhum

projeto que pretende apresentar
caso seja eleito?

Raeder - Claro.A minha preo
cupação é quanto a carga
tributária, que considero alta e

prejudicial ao setor produtivo.

BORDADOS JARAGUÁ
Arfes novas a cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Edson JunkeslCP

"""".

Raeder: esclarecimento
Quero discutir com os deputados
alternativas para reduzir os impos
tos. Mais facilidades ás empresas,
principalmente as micros e pe
quenas, para que elas possam
fazer frente às concorrentes es

trangeiras,
-

melhorando a com

petitividade. Isso incentivará o

crescimento e, naturalmente, a
criação de empregos.Outras pro
postas são em relação às
questões sociais.

CP - Quais?
Raeder - O grande problema

do Brasil hoje, e em Santa Catari
na não é diferente, é o desem

pregQ; que gera todos os demais.
O cidadão tem de ter um em

prego para garantir condições
dignas de vida. Somente desta
forma pode-se atenuar os confli
tos sociais.Acredito que aAssem
bléia Legislativa pode e deve co
laborar com o Executivo neste as
pecto. Discutindo com seriedade
o problema e apresentando alter
nativas viáveis.

O cidadão precisa de mora

dia, vestimenta, alimentação e

instrução. Esses são os princípios
básicos e o governo tem

condições de promover todos
eles.

CP - Como o senhor pretende
fazer para auxiliar o governo?

Raeder - Moradia e ecucoçöo
são obrigações que podem ser

resolvidas com uma canetada.

Projetos habitacionais e investi
mentos em educação, de acor

do com a Constituição. É só uma
questão de vontade política.
Quanto a alimentação e vesti
menta, cabe ao governo pro
mover o desenvolvimento do Es

tado,gerando emprego e renda.
Prometo apresentar projetos que
possam ajudar a resolver parte
dessas mazelas.

Cf70rículfurtl
Cf70rístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentals

Fone: 372-0695

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

CP - Quais são as promessas de
campanha?

Raeder - A única promessa
que faço é que serei um deputa
do atuante. Me pautando pela
ética e pela moral e muito traba
lho.

CP - Quqis as expectativas de
voto?

Raeder - Estamos trabalhando

para conseguir às votos necessári
os, entre 14 e 15 mil. A intenção é
conquistar de oito a nove mil vo
tos somente em Jaraguá do Sul e
os demais no restante do Estado.

CP - Como o senhor vai tàzer
para conquistar esse número de
votos?

Raeder- Estou contando com
. o apoio do PL de Chapecó, Cam
pos Novos, Alto Vale e da região
oo Amvali, além dos setores aos

quais já atuei: como agricultura,
educação e empresarial. Fui agri
cultor em Corupá até os 16 anos.

CP - Numa pesquisa realizada
na cidade o senher aparece com
apenas 0,7% das intenções de
voto,

Raeder - Começamos a cam
panha agora. Somente no dia 7
de julho foi oficializada a candi
datura. Os outros concorrentes
estão há tempo em campanha.

Tive informações de que uma

pesquisa recente me dá 2,9%,
enquanto que os demais condi

. datos caíram. Até as eleições va
mos crescer muito.

CP - O senher já foi vereador.
Acredita que issopossa ajudar na
disputa agora?

Raeder - Claro. Acho que o

trabalho do parlamentar munici
pal é idêntico ao do parlamentar
estadual. A diferença está no

número de parlamentares e na

amplitude das discussões. Co

nheço os trámites e as leis que re

gem o parlamento. Entretanto,
reconheço minhas limitações e

estou disposto a aprender com os

meus colegas da Assembléia Le

gislativa.

CP - A desistência do candida
to Sérgio Pacheco traz algum
benefício?

Raeder - O apoio dele será
muito importante. O PL vai traba
lhar para transferir os votos dele
nas regiões de Gaspar e Blu
menau, onde ele tem a.base elei
toral. Mas o que vai definir a cam

panha será a união do partido e

o trabalho de corpo a corpo.

1JE1&
,�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Acontece hoje, a partir das '19h30, na_ sede do PPB, o 10
Encontro Regional da Ação Mulher Progressista.

Os organizadores estimam que cerca de 200 filiadas ao

partido na região da Amvali devam comparecer ao
encontro.

Estão confirmadas as presenças do presidente estadual
da legenda, Leodegar Tiscoski, da prefeita da Capital,
Ângela Amin, e a presiden.te do Movimento da Mulher,

Maria Elisabeth Pelegrini Tiscoski.
.

O encontro pretende discutir o papel da mulher nas
decisões políticas e o plano de atuação delas na região.

No páreo
Se as eleições fossem

hoje, o deputado estadu
al Ivo Konell (PMDB) teria
34,8% das intenções de
voto em Jaraguá do Sul.
O também deputado
estadual Udo Wagner
(PPB) e o ex-prefeito

Durval Vasel (PTB) estão
empatados no segunda
colocação com 16,5%.
Em terceiro éstá o candi
dato do PT, Dionei da

Silva, com 8,2%.
A pesquisa foi realizada

pela Perfil e apontou
ainda o candidato do

PFl, Luiz Melro, com 1,9%,
eHeins Raeder, do PL,

com 0,7%.

Federal
A Perfil quis saber dos

jaraguaenses qual a prefe
rência deles para deputa-
do federal. O candidato do
PSDB, Vicente Caropreso,
que foi líder do governo
Werninghaus na Câmara
de Vereadores no ano

passado, lidera com 15,7%,
seguido de Eni Voltolini, do

PPB, com 11,2%, e do
pefelista José Carlos Vieira,
com 9,7%; e do deputado
estadual Carlito Merss (PT),

com 7,9%.
O secretário estadual de

Educação, João Matos,
tem 6%, e o vice-governa
dor José Augusto Hülse

(PMDB) 4,1%.

Rejeição
Na mesma pesquisa, Vösel tem o maior índice de rejeição -

16,5% - seguido de perto por Konell, com 16,1%. Para fede
ral, Merss é o mais rejeitado, com 14,6%. Voltolini tem 6,7% e

Hülse 5,6%.

No ar
Desde o último sába
do (25), a Rádio

Comunitária Alternati
va está operando
em Jaraguá do Sul,
na freqüência de

107,1.
Logo após a

aprovação do funcio
namento no Congres
so e a sanção do

.

presidente Fernando

Henrique, a Rádio
Alternativa ficou fora
do ar por um tempo.
Inicialmente, a rádio
funciona das 6 às 19

horas.

Tiroteio
Da intersindical de traba
lhadores sobre o showmí
cio dós candidatos dos

partidos que apóiam o

presidente Fernando

Henrique, durante as

festividades em comemo

ração aos 122 anos de

Jaraguá do Sul.
"Se não é ilegal é, no

mínimo, imoral. Nunca na

história do Município
houve tamanho desres

peito para com o ci
dadão, fazendo-o engolir
um evento político junto
às atrações pagas com

dinheiro público".

•
Desistiu

E o Pacheco hein? Não agüentou a pressão e pediu
água. No início da semana, em carta enviada ao

diretório do PL, oficializou a desistência da disputa à
Assembléia Legislativa.

IADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"O Ruu. rn::;'IUlt::1ll1t:: I;fJIIU\.IV n::;,;,vu, ..90 - CentrO

f,�{}fJ\f,ÇO Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Prodec assegura R$ 79 milhões

para empresas do setor têxtil
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

LANÇADO O PRÊMIO SANTA CATARINA
DE INCENTIVO À QUALIDADE

o Sistema Fiesc/Senai lançou o 6° Prêmio Santa Catarina de

Incentivo à Qualidade e Produtividade, iniciativa que tem por objetivo
incentivar amodernização empresarial, premiando e divulgando a cada

ano os melhores projetos desenvolvidos por equipes dedicadas à

melhoria da qualidade e ao aumento da produtividade, ampliando,
por conseguinte, a competitividade dos produtos e serviços
catarinenses. O diretor do Senai de Jaraguá do Sul, Newton Gilberto

Saloman, participou na Acijs do lançamento e disse que as inscrições
para a fase regional estão abertas até o dia 18 de agosto. A exposição
dos trabalhos acontecerá no dia 21 de agosto, das 8 às 14 horas, no
Pavilhão A, do Parque Municipal de Eventos, e a apresentação para a

bancajulgadora, na mesma data, a partir das 16 horas, no Senai.

Segundo Newton Saloman, o vencedor da etapa regional (em 1997

foi a Metalúrgica Erwino Menegotti) representa a região na fase

estadual, marcada para o dia 11 de setembro, em Florianópolis. E o

projeto-vencedor do Estado concorre ao Prêmio CNI de Incentivo à

Qualidade e Produtividade. Inscrições e informações junto ao Senai
de Jaraguá do Sul.

SECRETÁRIA DE SEGURANÇA
GARANTE AUMENTO DE POLICIAIS

A secretária de Estado da Segurança Pública, Lúcia Maria

Stefanovich, no encontro que teve com a classe empresarial, no dia 24
de julho, na Acijs, recebeu documento que reivindica, mais uma vez, a
designação de pessoal para a Polícia Civil. Segundo levantamento

feito pela Acijs, são necessários à Comarca de Jaraguá do Sul, mais
um delegado, dois investigadores, um escrivão, um médico-legista,
um perito criminal, dois auxiliares de autópsia, seis comissários e um
escrevente, mas para equacionar o quadro deficiente em caráter de

urgência, solicitou-se que no mínimo sejam designados um escrivão,
dois investigadores e três comissários, para atender as necessidades
mínimas para os serviços.

A secretária Lúcia Stefanovich garantiu que até setembro o quadro
de pessoal será aumentado, com a vinda de policiais que concluem a

e Academia de Polícia Civil. Ela disse também que o edital para a

construção da Delegacia de Polícia da Comarca está saindo e que em

60 dias quer entregar a ordem de serviço. Existem recursos para as

obras, do fundo de Reaparelhamento da Polícia. OMunicípio recebeu,
naquele dia, mais um veículo para a Polícia Civil.

GARANTIDOS RECURSOS PARA

REESTRUTURAÇÃO DO SENAI
O Departamento Regional do Senai de Santa Catariná vai investir

R$ 800 mil para atender o projeto de reestruturação do Senai-Centro
de Educação e Tecnologia de Jaraguá do Sul, através da implantação
e/ou ampliação dos laboratórios de acionamentos elétricos, CAD/CNC,
eletrônica, automação, informática, confecção em malha e desenho de

bordados. E além dos laboratórios, a implantação de uma biblioteca e

adaptação nas edificações e instalações. A solicitação fôra feita no

final de maio, em documento à Fiese, pela Associação Comercial e

Industrial e Sindicatos Patronais.
O diretor do Senai, Newton Saloman, informou, na Acijs, que

inicialmente serão investidos R$ 174mil, para implantar o laboratório
CAD/CNC e ampliação/melhorias nos laboratórios de eletrônica,
informática e confecção em malha. A informação foi bem recebida
entre os empresários, pelo atendimento ao pleito formulado ao Sistema

Fiesc-Senai.

SEMINÁRIO SOBRE ARBITRAGEM

NO CENTRO EMPRESARIAL
O Sebrae de Santa Catarina e a Associação Comercial e Industrial

programaram para o dia 5 de agosto, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, o seminário sobre Arbitragem, com o bacharel em direito e

especialista em Direito Tributário, dr. CésarAmorim Krieger, O evento

acontecerá das 9 às 12 horas, quando vai ser tratado sobre "A

Arbitragem e o Mercosul" e, das 14 às 17 horas, sobre "O Instituto da

Arbitragem e a Lei 9307/96". O seminário tem o propósito de informar,
esclarecer e sensibilizar os empresários, usuários em potencial deste

I sistema, sobre as vantagens e celeridade na discussão de suas causas.

Informações na Acijs, pelo telefone 371-1044.

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

Contrato foi assinado na sexta-feira passada entre o governo
do Estado e as indústrias Marisol e Marcaffo

Jaraguá do Sul- Cumprin
do o cronograma do Pro
dec (Programa de Desen
volvimento da Empresa
Catarinense), o governador
Paulo Afonso Vieira (PMDB)
assinou, na sexta-feira pas
sada (24), o Prodec Têxtil
com as empresas Marisol e
Marcatto, num total de RS
79,061 milhões. O acordo

prevê investimentos em ex

pansão, qualidade e mo

dernização tecnológica.
A Marisol assinou contra

to da ordem de RS 67 mi
lhões para investimentos em

modernização dos parques
industriais das. unidades de

Jaraguá do Sul', Corupá e

Massaranduba, gerando
cerca de quatro mil novos

empregos, 920 diretos. A
Marcatto recebeu RS 11,9
milhões para serem investi
dos na qualidade dos

produtos e na conquista de
novos mercados. Deverão
ser criados algo em torno de
80 empregos diretos e 250
indiretos.

De acordo com o

secretário estadual de Desen
volvimento Econõmico, Hen-

rique Weber, o Prodec Têxtiljá
aprovou mais de RS 200 mi
lhões em projetos no setor.

"Graças a esses recursos, as

empresas catarinenseS estão
investindo e gerando novos

empregos", justificou.
Regulamentado no final

do ano passado, o projeto
permite que 75% do ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços)
gerado pela empresa sejam
retidos para investimentos,
com prazo de carência de
até 12 anos e juros máximo
de 6% ao ano.

r--�- �-------------------------�

: Programa já financiou :
: ,mais 'ae R$ 800 milhões :
I. DeSd\3 Qyef6i.ir;nPlantado, preendimentos,elêÇöçöo dos do financiamento. Os encar- I
I hq quatro meses, Ç> Prodec fi� níveis de teonoloqlose com- gqs incidentes sobre as ope- I
I ncncíou empresas do Estado petitividade. Até 75%do ICMS roçöes de concessão de fi- I
I nos setores tndustrlol. têxtil e 'gerado: até 120 meses de nonclornento terão juros de I
agrícola com recursos da or- fruição dos incentivos, até 60 até 6% ao ano.

Idem de RS 832,5 milhões, ge- meses de carência para o iní- PRODEC AGROINDUSTRIAL-
rondo cerca de 22 mil novos cio da amortização do finan- Investimentos de projetos de I
empregos. ciamento, atê 120 meses para expansão ,e reativação de I

No Norte do Estado, o oro- amortização do financiamen- empreendimentos agroindus- li
grama. destinou RS. 400 mi- to. trio ls ou agroflorestais: contri-
Ihões, corn a Perspectiva de PRODEC TÊXTIL - Investi- buição para o desenvolvimen- I
gerar cerca ..de dez mil novos mentos poro implantação, to sustentado do meio ambi- I
empregos diretos e indiretos. 'expansão ou revitalização ente. Até 12% dofaturamento I
Foram atendidas: Weg, com da planta têxtil, de con- bruto apurado mensalmente I
RS 173,8 mtlhöes: Pink and fecções .ou de calçados, com as vendas de produtos
Blue, de Joinville,e Rio dos projetos de desenvotvlrnen- destinados ao mercado inter- I
Cedros, com RS 3.,9 milhões: to conciliado à proteção do no. Até 200 meses de fruição I
Antorctíco. de. Joinville, com meio ambiente. Até 75% do dos incentivos. Até 120 meses I
RS 145 milhões. ICMS; atê 120 meses de para o início da amortização I

PRODEC INDUSTRIAL - In- fruição dos investimentos, 60 do financiamento. Até 144
centívos às empresas que pro- meses de carência para o meses para a amortização. I
moverem a implantação, ex- início da amortização, atê Até 100% do montante do in- I
pansão ou reativação de em- 144 meses para amortização vestimento I
L �_�� �� �

rllln��@��� Cblp ------:-------------�
I O O presidente da Marisol, Vicente DoninL foi eleito pelos leitores do Jornal "Gazeta I
I Mercantil" para receber o prêmio Líder Setorial 98. I
I Donini foi um dos cinco empresários do setor têxtil rnols votado em todo o País. I
I No ano passado, Donini ganhou o prêmio Líder Estadual. I
I.
O O �residente Fernando Henrique anunciou esta semana a desregulamentação do :: setor de petróleo. De acordo com fontes do governo, a medida permitirá a redução Idos combustíveis entre 2,5 a 3,6%.
L__�----------------------------�

COMPRA-VENDE·TROCA

,

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC
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Centrais TelefôniCas;
Telefones, Portões e Porteiros
Eletrônicos, Vídeo Porteiros e

Instalações de Linhas Telefônicas�t;!J@i®lilE[1
TELECOMUNICAÇÕES

Fone/Fax:
372-2992

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 2

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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clnagel@netuno.com.br

ELEIÇÕES
As eleições deste alio se aproximam. Para o primeiro turno, a votação

será dia 4 de outubro. Para o segundo turno, a ida às urnas será dia 25 de
outubro. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV deverá se dar a

partir de 18 de agosto, sempre em horário nobre (no rádio, ao meio-dia, na
TV, à noite).

PARCEIROS
A ltaivan Representações Imobiliárias firmou parceria através de convênio
com o Banco HSBC Bamerindus para financiamentos habitacionais (Sistema

.

Financeiro Habitacional, Carteira Hipotecária Light e Carteira Hipotecária
Tradicional). O convênio possibilitará a abertura de novos financiamentos e,

conseqüentemente, a aquisição da tão sonhada casa própria para inúmeras
famílias de Jaraguá do Sul e região.

A MELHOR CERVEJA DO BRASil\,

Pela 3a 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

aqumas para empaco amen o

Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira
FONE: (047) .372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do Sul - SC

Posto Leodato
Ribeiro

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

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

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

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

.laraguá do Sul - SC

Cj)r. 9lClJr 9lídeki :Rodrigues da Öiloa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

<,

Andréia Cláudia e

Ivan César trocam

alianças na mão

esquerda amanhã
, (1), às 20 horas, na
Igreja Evangélica
Luterana Centro.
Os convidados
serão

. recepcionados no

Clube Atlético

Baependi. A noiva
é filha de Elias e

Ida Bini, e o noivo

é filho de Ingo
Fallgatter (in
memoriam) e

Verena Klitzke

Fallgatter
....................

Alunos do curso de Pós

Graduação de Turismo e

Hotelaria da Furb
estiveram reunidos no

Parque Malwee, durante
o 2Q Encontro das Festas

Catarinenses. Foram

recepcionados pelos
colegas jaraguaenses

Denise, Miriam, Marinês
e Maurício

Edson Junkes/CP

Carlos "Kalico" Lehmann, proprietário do Burg
Garten, servindo o delicioso chope alemão
Warsteiner. O Burg Garten serve as delícias de

seu cardápio também domingos, ao meio-dia

FESTADA AMIZADE
A Sociedade Esportiva e Recreativa Amizade

promove dias 14, 15, e 16 de agosto a já tradicional
"Freundschaftfest" (Festa da Amizade), com

inúmeras atrações.

REI ERAINHA
A Sociedade Vitória (Rio da
Luz) realiza amanhã (I), sua
festa de Rei e Rainha. Às 14
hõras os sócios saem em
caravana para busca das
majestades, Ingo e Ivanir

Reinert. Às 22h30 começa,
baile com animação da band

XV Show.

BAEPENDI
O Clube Atlético Bàependi

promove, dia 8 de agosto, janl
e baile em homenagem ao Dia
dos Pais. Às 20h30, no salão
dois, o jantar. E às 22h30, no

salão nobre, o baile animado
pela Som a Três Banda Show,

Paraná. Adesão ao jantar e

ingressos e mesas para o bail
na secretaria do clube.

Irio Luís Volpi e Jarbas
Maçaneiro, gerentes do
HSBC Bamerindus,
(agêncialocal) com os

diretoresda Imobiliária

Itaivan, Itamar e Mârci«
Silva. A parceria It(livanl
HSBC Bamerindus

garantirá mais

financiamentos
habitacionais para Iara
do Sul
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I� Núcleo de fotógrafos da Acijs lança cartões postais
Os ] 2 cartões postais dos

principais pontos turísticos de

Jaraguá do Sul foram lançados
no dia 30 de julho, no Hotel

Itajara, .pe lo Núcleo de

FotografiaProfissional da Acijs.
A seleção de escolha dos

cartões foi feita por uma

cormssao especial, com

representantes das empresas

patrocinadoras e com fotógrafos.
Os cartões 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 Malwee, Weg, Marisol ,

Frigumz, ViaçãoCanarinho, Duas
Rodas, Metalúrgica Ervino

Menegotti, Proma Construção e

Planejamento, PapelariaGrafipel
eLivrariaAlemã são as empresas
que patrocinaram os cartões

postais. Durante a 3" Multifeira,
o núcleo apresentou exposição de
15 fotos SOX70 mostrando alguns
pontos. turísticos de Jaraguá do
SuL Na avaliação dos integrantes
foi um sucesso, pois os diversos

painéis foram vistos por grande

A seleção dos 12 cartões postais foi feita por lima comissão especial

público.
O Núcleo de Fotografia

Profissional daAcijs foi fundado
em 5 de setembro de 1997. É

\

composto de nove empresas:
Arte Click; Colorama; Empório'
da Foto; FB 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, de uma

exposição de fotos regionais.
envolvendo os Núcleos de

Fotografia das cidades, de
Jaraguá do Sul, Joinville.
Blumenau e São Bento do Sul.

�------------------� \

DIVISÓRIAS
FORROS
PAPEL DE PAREDE

TOLDOS

Orçamentos sem

compromisso.
Consulte-nos!

fOJ\el'f
312-
�'l�:
Rua Barão do Rio Branco, 465

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

72

r
!li

nl

Requinte () "U Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIODOPOVO

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se .

o seu tempo foi bem e,,!-pregado.
HÁ 8 ANOSB.rio de l&IIpoat

- Em 1990, através de um convênio entre a Polícia Militar de Santa

Catarina, a Prefeitura e a classe empresarial de Járaguä do Sul, já estava

praticamente definida a implantação do Centro de Operações da Polícia
Militar (Coporn), com abrangência em toda a microrregião. Para os

acertos finais, restava apenas a confirmação dos empresários, que deviam
comprometer-se a repassar Cr$ 2 milhões ao Projeto Capam, enquanto
a 'prefeitura arcava com outros Cr$ 2 milhões. O custo total, segundo as

estimativas daPolíciaMilitar,era de Cr$ 12 milhões. "É uma maneira de
se fazer polícia modema, como nas maiores cidades do mundo, com
rapidez e informações", defendia o coronel Carlos de Araújo. O futuro

Copom era instalado no novo quartel da Companhia de Polícia Militar,
inaugurado no dia 20 de julho.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, realizava-se o 1° Encontro Nacional dos Jornais do Interior,
promovido pela Associação Brasileira dos Jornais do Interior, em Brasília
DF, no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, reunindo 504 diretores
presentes e mais assessores e acompanhantes de imprensa ao redor de 700.
Compareciam na abertura o dr. Jorge Konder Bornhausen, representando o

preso Fernando Collor, senador Mauro Benevides, preso do Congresso, do
ministro presidente do STF e do preso da Abrajori, Elson Ilha deMacedo, 11
ministros e autoridades dos três poderes. O ministro Bornhausen, falando
em nome do presidente, 'dizia-se "filho do interior, familiarizado com os

problemas da imprensa do interior". f\"certa altura nomina osjornalistas
Honorato Tomelin, de Blumenau, e E.Y. Schmöckel, de Jaraguá do Sul,
cumprimentando o semanário mais antigo de Santa Catarina, certamente
incluindo o primeiro que fôra proprietário de1936 a 1943, afirmando que
teriam um aliado do Poder Executivo Nacional.

HÁ 4 ANOS
I

_ Em 1994, ocorriam três falecimentos no mês julho, que repercutiarn.na
região da grande Jaraguá do Sul: win, Maffezzolli (80), de Corupá, ao

.

tempo em que, como Hansa Humboldt, pertencia como 2° Distrito a
,

Jaraguá, colaborador do CORREIO.DO POVO e fundador do "Jornal de

Hansa", ao .redor de 1934/35; Constantino Rocco Rubini (81), de
tradicional família de imigrantes que fizeram da Barra do Rio Cerro o

espaço que deixaram além-mar. Sua vida foi contada no Jornal "Jaraguá
Bote" (Mensageiro de Jaraguá), como o "Precursor do engenheiro
mecânico", a ser convertido em livro histórico, e Heinz Marquardt,
filho de Walter Marquardt, que às 21h30 era vítima de lamentável

,

atropelamento na rua que leva o nome de seu progenitor, no Bairro de
Vila Nova. Heinz era descendente do tronco familiar de Heinrich

Marqúardt, um dos principais moradores a se fixar em Jaraguá, que
construiu a ponte sobre o Rio Itapocu e combateu ao lado dos picapaus,
na Revolução Federalista.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, durante as comemorações dos 120 anos de Jaraguá do Sul,
abria-se ao público, no Espaço Cultural da Praça Ângelo Piazera,' à
Exposição de Artes Plásticas - 120 anos, mostrando aos visitantes

que as artes plásticas evoluem a cada ano. Dentre as muitas obras ali
expostas, todas elas merecendo os maiores ecômios, destacava-se uma
obra da artista Arlete Schwedler, que escolhia para o corrente ano o

motivo da colonização alemã, em Jaraguá do Sul, mais especificamente
a região de Rio Cerro, inspirando-se naqueles que, no final do século

passado, entraram mata a dentro, abrindo caminho, mostrando o primeiro
estabelecimento no lugar da "Colônia de Rio Serro-Aurora". Criada pelo
governo do Estado de Santa Catarina. A sua obra era muito visitada e

fotografada e a própria imprensa se manifestava positivamente
impressionada com o resgate da memória .dos imigrantes que
atravessavam o Rio do Testo, subiam e Serra de Jaraguá, para fertilizar
o hoje próspero vale do Rio Cerro.

'

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (123) - APONTAMENTOS

No dia 7-8-1949, o dr. José Boabaid

assinalava o seu aniversário, coincidindo com

a sua visita ao nosso Município. Elemento de

destaque da política catarinense, como

deputado presidente da Assembléia Legislativa,
nessa qualidade há mais de um ano, vinha

exercendo o cargo de governador face a doença
do dr. Aderbai Ramos .da Silva, que se achava

na Suíça.
,O CORREIO DO POVO (ed. 1554, de 14-8-49)

reportava-se a tão oportuna visita do presidente
da Assembléia Legislativa a Jaraguá do Sul, na

qualidade de governador do Estado. Durante a

sua estadia no Distrito de Corupá, onde
realizava inaugurações, entre elas o hospital, e

no banquete que a população daquele distrito
oferecia no São Koerner, fez-se ouvir a senhorita

Filippi e o senhor José Pasqualini, que

interpretava os anseios dos corupaenses, falou

sobre as reivindicações das quais avultavam
as da luz elétrica e a estrada de rodagem Corupá
São Bento do Sul.

A seguir, atendendo à solicitação do senhor
Waldemar Grubba, prefeito de Jaraguá do Sul,
fazia uso da palavra o presidente da Câmara

Municipal, doutor Luiz de Souza, o qual, em feliz

improviso, reportando-se às necessidades do

Município já expostas pelo senhor Mário
Tavares, na véspera, no banquete do Clube
Atlético Baependi, e reproduzidas há pouco

pelo senhor José .Pasqualini, acentuou

igualmente a necessidade inadiável da solução
desses problemas, mormente com relação à
estrada de Corupá a São Bento do Sul.

Falava, logo após, o senhor 'deputado
Arthur Müller o qual, com aquela palavra fácil
e eloqüente que todos conheciam, discorreu
com muita segurança e autoridade sobre

problemas do nosso Município, para terminar
assegurando, alto e bom som, que ele e todos

os seus colegas de assembléia, sem distinção

partidária, saberiam no momento oportuno dar
a devida guarida aos justos interesses do povo.

O doutor Armando Simone Pereira, secretário
da Justiça, Educação e Saúde, em belo improviso,
externou a agradável impressão colhida pelas
festas aos visitantes, assegurava que, na medida
do possível e disponibilidades financeiras do
Estado, seriam atendidas todas as justas
aspirações da gente do Município.

Quando do regresso à Jaraguá do Sul, na

parada em Nereu Ramos, durante a inauguração
dó Grupo Escolar Euclides da Cunha, usavam da

palavra o doutor Príamo Ferreira do Amaral e Silva
e o deputado estadual Arthur Müller.

A visita governamental coincidia com o final
do concurso "Rainha do Município de Jaraguá
do Sul", uma iniciativa da Rádio Jaraguá, com os

patrocínios da PrefituraMunicipal, Schmidt Bom
Bom, Fábrica de Bebidas Max Wilhelm, desta

cidade, e Casa Colorado, de Joinville.
A 30-6-49, realizava-se a apuração final, no

Clube Atlético Baependi, presidida pelo doutor
Luiz de Souza, presidente da Câmara, doutor

Prfarno Amaral, promotor público, Seme Mattare
Willy Sonnenhohl:

Helena Prada era a Rainha com 29.600 votos;
1 a Princesa - I1se Roeder, de Rio Cerro; 2a Princesa

- Leni Silna, de Corupá; 4a colocada - Evanira

Pereira; 5" - Wally Wolf; 6a - Martha Mey; 7'
Elfriede Kopmann; 8a - Lily Harnack; 9a - Carmen

Zimmermann e lO" - Anita Voigt. ("CP", ed. 1.553,
de 7-8-49, pág. 3).

Na edição n° 1.561, apareciam três clichês

estampado a Rainha Helena Prada, pela cidade,
1 a Princesa Ilse Roeder, porRio Cerro, e Leni Silva,
por Corupá. As três beldades jaraguaenses
eleitas por concurso pela Rádio Jaraguá, eram

convidadas pelo Lyra. Tênis Clube, de

Florianópolis, para o baile de coroação da

senhorita Laila Freysleben, em 8-10-49.

Fritz von Iaraguâ - 7/98.

Esta foto foi feita em 14-4-1996, a casa de Egídio Busarello - "o ferreiro dá aldeia" - dos idoS

'tempos, situado na atual Ângelo Rubini, na Barra do Rio Cerro, quadro urbano da cidade, hoje
residência de Ricardo Hruschka. No capítulo, a continuação da narrativa da visita do deputado
José Boabaid, presidente da Assembléia Legislativa, no exercício do cargo de governador do

Estado de SC, a Iaraguâ do Sul, sede e interior e Corupâ, assim como a coroação da senhorita
Helena Prada como Rainha do Município, iniciativa da Rádio Iaraguá e a nominata ias 10

concorrentes, sendo a r Princesa Ilse Roeder, de Rio Cerro

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.

Fone: (047)372-1846
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CORREIODO POVO - 3

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 para Egon (fone: 372-1300).

•
cozinhas

_erlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirim • SC
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FALECIMENTO

Arno Nicolini
Para a comunidade jaraguaense

calou fundo o falecimento de Arno

Nicolini, nascido em Jaraguá do Sul aos
29-6-1923, filho de Eugênio (e Maria
Menel) Nicolini, e irmão de Mario

Nicolini, casado comOtília Ersching, e
Regina Nicolini Dellagiustina, viúva de
Aleixo.

O seu passamento deu-se à

primeira hora da madrugada de 21-7-

98, aos 75 anos de idade, de.repentino
mal cardíaco.

Casou-se há 47 anos com Gemmina
Dalmedico Nicolini, vivendo ambos
uma bela existência, deixando os

seguintes filhos: Leila Marly Nicolini
Zuzinatto, Luiz Marcelo Nicolini e

Lúcio Mauro Nicolini, além de vários
netos.

Jovem nos anos mudou-se para
Erechim (RS), mas sempre visitava

Jaraguá do Sul, como a última visita
aconteceu no dia 19-4-98, quando do
enlace de Alessandra Pradi e Fernando
Oselame Guenther, ocorrida no Clube
Atlético Baependi, em que aparece da
'd' Regina Nicolini Dellagiustina, a

senhora Gemmina Dalmedico Nicolini
e Amo e senhora Brunhilde Mahnke

Schrnöckel, em meio de muita

confraternização.
Em vida, Arno foi um homem

dinâmico, abraçando qualidades de
homem público e voltado para o

desenvolvimento econômico, culturai e
social. Suplente de vereador pelaArena
(1969-1972), vereador pela Arena, no
período de 1973-1977 e vereador pelo
PSB (1983-1988), presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de
Erechim (.1975-1976), fundador do
Lions Club Erechim Centro (presidente
nos anos leonísticos 1967-68 e 1987-

88) com 40 anos de freqüência 100%,
fundador do Aeroclube de Erechim,
brevetado, participando da revoada de

Pilotos Civis do Continente Sul, sendo
recepcionado (1950) na Casa Rosada,
em Buenos Aires, pelo presidente Juan
Domingos Perón e sua esposa Eva

Perón, representando o Brasil ao lado
de pilotos de outros países sul

americanos.fundador do Piscina Clube
de Erechim e fundador do Clube deCaça
e Tiro de Erechim.

Seu falecimento enlutou toda a

comunidade de Erechim onde Amo era

benquisto por todos com seu

permanente sorriso e solicitude, além de
eficiente profissionalComo protético.

Seu corpo foi velado em câmara
ardente na sede do Legislativo
Municipal de Erechim e o senhor

prefeise municipal daquele município
gaúcho decretou luto oficial por três

dias, com missa de corpo presente na

Catedral de São José.
Nas notas que recebemos, o doutor

José Alberto Barbosa que seguiu para
o seu sepultamento, o ilustre morador
em terras jaraguaenses e honorário de

Corupá, deixou para a sociedade de

Jaraguá dó Sul, também fortemente,
habitada por gaúchos, acrescentou a

seguinte impressão: "Arno radicou-se

plenamente no Rio Grande do Sul, terra
que amou tanto quanto sempre amou

sua Jaraguá do Sul - onde deixou

parentes, amizades e saudades. Com
os gaúchos, chimarreava de mano.

Ouvia e contava causos.

Charlava nos galpões campeiros. E
seu largo sorriso itapocuano iluminava
chicos e macanudos, patrões de estância
e humildes potreiros, prendas e peões,
irmanando dois estados com o seu

buenaço amor catarina'',
Pois é, com toda demonstração de

benquerença que Arno granjeou em

vida, dividia entre catarinas e gaúchos,
e com essa intenção valerá para que bons
eflúvios contribuam para o

irmanamento da Nação Brasileira no Sul
do Brasil, que tanto luta pela sua

emancipação como Nação Brasileira.
Apresentamos aos familiares os

nossos cumprimentos de pesar pela
perda de tão valoroso comunal.

Centenário de nascimento de Edmundo da Luz Pinto
Os presidentes do Insituto

Histórico e Geográfico de Santa
Catarina e a Academia Catarinense
de Letras convidam para a Sessão

Solene das duas instituições em

homenagem ao centenário de
nascimento do embaixador Edmundo
da Luz Pinto a se realizar no

Auditório do Palácio Cruz e Sousa,
Praça XV de Novembro, às 17 horas,
quando será orador oficial o

embaixador Licurgo Ramos da Costa.

Anote na sua agenda os novos telefones da
Gráfica e Editora CP e Jornal CORREIO DO POVO

OIultura J\lemã
00 �ul

OIentro oe

oe JjaraBuá
BOLETIM INFORMATIVO

RIFA - Os 125 bilhetes da rifa foram todos vendidos, Uma resposta plenamente
satisfatória por parte da comunidade! Valeu, gente' "Vielen Dank!". Os felizardos
ganhadores:
l° prêmio (uma viagem à Alemanha com acompanhante - 10 dias) - senhor

Euler de Souza, de Natal (RN) - bilhete n° 404
2° prêmio (um televisor 20", colorido, marca Sharp) - senhor Antônio Garcia,

de Rio Claro (SP) - bilhete n° 836
3° prêmio (um micro-system, marca Phi lips) - senhor Gido M. Seifert, de

Jaraguá do Sul (SC) - bilhete n? 437
Parabéns aos ganhadores!
2" ENCONTRO DAS FESTAS CATARINENSES - O Centro de Cultura

marcou presença no desfile do último dia 25, alusivo ao evento em tela.
Ao tempo em que nos apraz registrar a participação de nossos dignos
representantes, manifestamos nossos agradecimentos aos mesmos e

esperamos poder contar com o apoio e prestígio em uma próxima
oportunidade.
JANTAR - Como já mencionado em edições anteriores, temos programado

para o dia IS de agosto próximo, nosso jantar, com comida típica da cozinha
alemã, Local: Associação Recreativa Duas Rodas - Horário: 20 horas - Preços dos

,

cartões para associados: R$ 10,00 por pessoa, e não associados: R$ 12,00 por

pessoa - Local de venda de cartões: na sede social e/ou por intermédio dos integrantes
da diretoria. ATENÇÃO: venda limitada de cartões! Garanta sua presença e

participação adquirindo seu, cartão antecipadamente, pelo que antecipamos nossos

agradecimentos'
AULAS DE ALEMÃO - Sabemos que' você tem interesse em aprender

e/ou aperfeiçoar o idioma alemão! E isto a um custo bastante acessível!

Conforme já frisamos no boletim anterior, convide seus conhecidos,
amigos e simpatizantes! Forme um grupo de cinco pessoas e contate

nos. Quanto ao preço, compare a seguir:
Para curso noturno (a partir das 17 horas) - R$ 40,00 por pessoa
R$ 30,00 por pessoa".

Para cursos matutino/vespertino - R$ 30,00 por pessoa
R$ 20,00 por pessoa"
Nota (*): somente para associados e/ou dependentes de associados do

Centro de Cultura Alemã, em dia com suas mensalidades!
Tratam-se de preços promocionais e válidos somente para grupos de

cinco pessoas!
TELEFONE - Através de doações e patrocínios, conseguimos móveis, utensílios

para a cozinha, livros, enfim, todo o material necessário para o bom desempenho
de nossas atividades na sede. Por todas as contribuições e colaborações recebidas,
tornamos público nosso "muito obrigado!".

Falta-nos, agora, tão somente um telefone. A título de empréstimo, possuímos
um celular. Seu custo, contudo, é elevado para as nossas finalidades. Indagamos,
com a devida vênia: alguém dispõe de um telefone convencional para emprestar
ou, quem sabe, para doar ao nosso/seu centro? PQr qualquer manifestação neste

sentido, antecipamos nossos efusivos agradecimentos'
DEUTSCHER HUMOR -

a) Arzt: "Leider müssen wir, wenn Ihr Leben gerettet werden soll,
Ihre beiden Beine amputieren!"
Kranker: "Ich bin froh, Herr Doktor. Ich fürchtete schon, Sie würden

mir das Bier verbieten!"

b) "Warum essen Sie denn jeden Tag zwei Zitronen?"
"Die reinigen den ganzen Körper".
"Wäre es nicht besser, ab und zu ein Bad zu nehmen?"

Maiores informações na sede: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638

(ao lado da Pizzaria Caneri), de segunda à sexta-feira, das 9 às II h30 e das 14 às

20 horas, e, aos sábados, das 8 às II horas, ou pelos telefones: 372-9035 (Bethe),
372-1300 (Egon), 370-7992 (Merli), 372-2426 (Denise) e 973-5125 (Germano)

- 370-7363
370-7944
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Quem diz "vou meditar
sobre sua proposta ...

" está
usando erroneamente a

palavra. O correto seria dizer

"vou refletir sobre sua

proposta...
" Ameditação, em

vez de pôr a mente em

exercício, a penar, a lembrar
se, a imaginar, a refletir, visa
exatamente discipliná-la para
a quietude e para o silêncio.
Nassa mente é instável e

agitada como ummacaco, e é

por isto que nos enfraquece,
nos cansa, nos impede o

Aulas de
YOGA 1a AULA

DEMONSTRATIVA

com relaxamento e

meditação

mergulho vitalizante,
libertador e feliz no oceano

do Ser. Não é fácil, mas, na
medida em que conseguimos
os pnmeiros avanços no

processo, os dividendos são

inestimáveis em termos de

recuperação de saúde, de

conquista de paz, de captação
de energia e em vivência

.
mística. É como uma oração
na qual nada dizemos, nada
desejamos, nada afirmamos,
apenas contemplamos.
Supressão total dos
fenômenos que se passam no

lago damente - tal é o objetivo

lic�,.. ba VibaYF
1

máximo que os yogues
denominam samadhi, que, ao
mesmo tempo, é um êxtase

que nos leva a ultrapassar
todos os limites, e um êxtase

que nos mergulha no Reino

Interno, amorada de Deus.
Os grandes benefícios que

a meditação produz para o

organismo, para amente, para
a vida de relação estão

cientificamente
documentados através de

pesquisas feitas por
especialistas (médicos e

psicólogos) usando

instrumentos de laboratório.

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros que merecem ser lidos:
Título: Nossos filhos, nossos mestres

Autores: Myla e Jon Kabat-Zinn
Não existem fórmulas mágicas. A experiência de educar um filho terá sempre de

passar por angústias, ansiedade, dúvidas. Nossos filhos, nossos mestres é um livro

indispensável para pais e mães que querem acertar. Reunindo experiências únicas de
diferentes famílias, os autores mostram que podemos olhar os desafios da educação
pOÍ' um novo ângulo, aprendendo a cada dia um pouco mais com nossos filhos.

Título: Veronika decide morrer

Autor: Paulo Coelho
Veronika vive os mesmos sonhos e desejos de qualquerjovem em qualquer lugar do
mundo. Tem um emprego razoável, mora num pequeno quarto que lhe dá o prazer
da privacidade. Freqüenta bares movimentados. Encontra rapazes atraentes e sai
com alguns deles. Mas, ainda assim, Veronika não é feliz. Alguma coisa falta em sua

vida.

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

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Kl Kastrup&Junqueira Ltda.

RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

GRAF/PEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

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

Venha descobrir as '

fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185

Rua Emílio Stein,
300u,- Centro (Rua

do Edifício
Carvalho)

S 0·······\··".. ,.... LJ.····:\t...u r······ a·.. ·······
.

',::."., .. :/ '\, ,., ,,,.:,, ". \" "_.,'_, ,_ "::",d""_ '.; _', _.-.

Terapias e Produtos Naturais

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

Jaraguá do Sul - SC
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Liliam Oberdiek e Ricardo Whaity em plena sessão

repouso, durante badalação no Café Confusão

TURISMO das Antenas (Boa Vista).
Como j-á é de conhecimento
de boa parte da população
local, Jaraguá do Sul carece
de uma atração turística que
motive, de forma efetiva, as

pessoas de outros Estados a

visitarem a cidade. Com a

pavimentação,
ajardinamento, implantação
de um centro de pesquisas de
fauna e flora e, quem sabe, a

Foto: ARS

� Poder público e

iniciativa privada unidos

para transformação de um

projeto turístico em

realidade. Esta é uma das
maiores aspirações dos

integrantes do Jaraguá Clube
de Vôo Livre, que há muitos

anos lutam pela preservação
e embelezamento do Morro

As maninhas Débora e Simone Rassele com o

colunista Zeca Jr, esbanjando alegria pelas
agitações da urbe

ativação de um teleférico (já
existe um projeto pronto) no
Morro das Antenas, onde está
localizada uma das melhores

rampas de vôo livre do

Brasil, a capital da malha e

dos motores elétricos
certamente seria conhecida
nacional e

internacionalmente, o que
resultaria na_ geração de
novos empregos e numa

importante fonte de recursos

para o Município. Apesar de
ser motivo de orgulho para
todos nós, não podemos ficar
a mercê, apenas, da imagem
positiva de nossas indústrias,
principalmente quando a

natureza nos oferece novos

campos de investimento.

NOTRE DAME
r::Jr" Contando com urri novo
sistema de som e luz,
implantação de bar de

coquetéis e com móveis e

pintura renovados, a Boate
Notre Dame promete um

visual totalmente inovador a

partir da reabertura, marcada
para o próximo dia 8, sábado

data esta sujeita a

ai terações, con forme
andamento das obras.

RECITAL DE
PIANO

� O pianista catarinense

Rodrigo Warken estará se

apresentando na próxima
quinta-feira (6), a partir das
20 horas, no Auditório do

CPL, para lançamento do CD

"Entre Cláudio Santaro e

Edino Krieger". Gravado no

Rio de Janeiro durante o ano

de 97, o CD traz composições
de Cláudio Santaro e Edino

Krieger da década de 50.

Depois de Villa-Lobos, o'
amazonense Cláudio Santoro

é um dos principais
compositores nacionalistas

da nossa história. Para

Ronaldo Miranda

(compositor e diretor da Sala
Cecília Meirelles - RJ), "a

obra de Santaro é uma das

mais expressivas da música
brasileira no século XX".
Edino Krieger, catarinense de

Brusque, é o maior expoente
da música erudita do nosso

Estado. Radicado no Rio de

Janeiro, aos 70 anos Krieger
é um dos mais ativos

compositores brasileiros na

atualidade.

MEIN BIER
� A aconchegante
Cervejaria Mein Bier, d e

Balneário Camboriú,
promove neste sábado (I), a

partir das 23 horas, o

concurso Glamour Girl 98.
Na passarela, garotas entre

JS e 23 anos estarão em

busca do concorrido título.

ELEVEN
� O mais jovem
empresário da noite de

Jaraguá do Sul, Max E.

Wilhelm, responsável pela
realização das festas 0-800,
anda a mil com os

preparativos para a

inauguração da sua Boate

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371·2847

DISQUE-LANCHE
371-5309

AlrrOMOBIU

Eleven, que funcionará n

Centro da Cidade, no mesm

terre.no onde esta,
localizada a Marrakech.
abertura das portas eSI
marcada já para o mês o

agosto.

� O melhor autódromo
Santa Catarina, o Ri

Represo, de São Bento o

Sul, recebe as feras o

volante, neste sábado (I)
domingo (2), durante

realização da sexta etapa
Campeonato Catarinen
de Velocidade. As prov
s e r ã o dis P u tadas n'

categorias Marcas e S10
Caro Como já é de costua
muitos jaraguaenses já esC

armando acampamento pa,
conferir os famosos "peg
da serra".

DANÇA & CI
BRILHA EM
JOINVILLE

� Se participar do mai
festival de dança do mur

já foi uma vitória, ficar en

os primeiros colocados pa

Fone: 370-17
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Classificados do CP371-1919
REGIÃODO SUL E SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 1998

�"HABITAT
COMpRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECllS83 J

VENDAS
CASAS

101 - Casa em alvenaria - centro, num terreno de 1 .083m2.

102 - Casa em alvenaria c/ 270m2 no alto - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC social

+ lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 - Casa c/ 200m2, 1 suite + 4 quartos, na Rua José Emmendoerfer.

104 - Sobrado em alvenaria próximo Hospital Jaraguá
105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde

106 - Casa de alvenaria - 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz

107 - Sobrado em Curitiba - PR - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do Sul - SC

108 - Casa em Guaramirim c/ +ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em

alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá.
110 - Casa em alvenaria c/220m2 - c/ 1 suite + 2 dann. na Rua Campo Alegre
111 - Casa em alvenaria c/ 410m2 - num terreno de 990m2 - próx. Baependi
112 - Casa de alv. c/ 268m2, terreno c/ 1202m2 próx. Duas Rodas

113 - Casa em alvenaria com + ou - 400m2• semi-acabada. num terreno de

I ,500m2

APARTAMENTOS

VENHA VISITARIII E CONHEÇA A MAQUETE DO "RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Apartamento para estudante em Florianópolis próx. UFSC
203 - Apto. no 'Amizade' c/ 2 quartos - entro R$ 17.000,00 + prestações de R$ 320,00/
mês
204 - Apto. 'Isabella' , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem
206 - Apto. Cond. Amizade, 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207 - Apto. Cond. Amizade - 3 dann. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento

209 - Apto. Ed. Virginia com 1 quarto - Centro

210 - 'Residencial Jade' - LANÇAMENTO!!! - na Rua Jorge Lacerda - Centro

Apto. 1 suite + 2 quartos = 60X. RS 790.00
Apto. 2 quartos = 60X RS 591,60

212 - Apartamento com 4 dormitórios "Ed. Santa Terezinha' - Centro

213 - Cobertura no Edificio 'Argos' na Rua Jorge Lacerda - Centro

214 - Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 83m2

215 - Apto. c/ 1 suile + 2 quartos no 'Edificio Argos'.

TERRENOS

301 - Terreno no Loteamento Papp com 518.91 m2, de esquina
302 - Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina c/ Bernardo Grubba
303 - Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel

304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930,18m2
305 - Terreno em Guaramirim - el1.350m2 - fundos supennercado Brß�haupt
306 - Chácara no Rio Cerro el75 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 Rua Preso Epäácio Pessoa - Centro c/ um sobrado antigo
309 - Terreno no Lot. 'Camposampiero' - R$.14.000,00 entr.+ 11 x 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
.

314- Terreno eI 688m2• BR-280 - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim

315 - Chácara no inicio do Rio Molha com 150.000m2.

�16 - Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00 - ideal p/
Loteamento

317 - Fazenda no Rio Molha el1.3oo.0oom2 - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
319 - Terreno na BR-280 JguáJCorupá el9.627m2 - R$16.000,00
320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx.

Fleischann

321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro -'el510m2 - R$ 25.000,00
322 - Terreno cl767m2, na Francisco de Paula, esq. elRicardo Grimm - R$ 30.000,00

stilho
> ::_ ,> ···.,·,_w.w.

ImóveisCORRETOR o E

'" .:Admlliisir:
"":.<:,:,:::".- ,.?f

-+ Casa Alvenaria c/141m2 - 3 quartos - Rua Lourival Zocatelli,
85 - Vila Lenzi - R$ 43.000.00
-+ Casa alvenaria c/147m2 - terreno c/500m2 - Rua Herich Mielke,
n° 750 - centro. próximo Auto Peças Papagaio. - R$ 80�000.00
-+ Casa alvenaria c/66m2 - terreno 300m2 - Rua das Flores - Ana

Paula 4 - R$ 21.000,00
-+ Casa alvenaria c/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 14x26 - Rua Germano Kritzmacher
- bairro Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 15.500,00 cada
-+ Terreno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz -

prõx, Hospital do Morro - R$ 32.000,00 - de esquina - Rua calçada
-+ Terreno com 450m2 - 14x30 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi -

prõx. Mal. Constr. Pirmann - Rua Calçada - R$ 15.000,00
-+ Terreno com 390m2 - 13x30 - Loteamento César Picolli - próx.
Fundição Vitória - R$ 9.500,00
-+ Terreno com' 420m2 - I5x28 - Barra do Rio Cerro - próx. Malhas
Agha - R$ 13.000.00
-+ Terreno com 740m2 - Santa Luzia - Ótima localização - R$
6.000.00

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

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

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

C:OIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

323 - Terreno eI 441 m2 no Loteamento'Júlio Rodrigues' - Vila Rau

324 - Terreno cl 448m2 - Jaraguá Ésquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
327 - Terreno na BR-280 com 8.150m2 edificado com um sobrado de alvenaria

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

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

330 - Terreno em Guaramirim el1.101 m2 de esquina - no centro

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

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

próx. Weg I

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

404 - Sala comercial com 55m2 - Barâo do Rio Branco esq/LeopoldoMalheiro
405 - Sala com. c/45m2 - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro,
406 - Sala com. c/1 00 ou 200m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz

407 - Sala com. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala com. com 30m2 - Chico de Paulo - R$ 150,00
409 - Sala comercial com 30m2 - próx. Caixa Econômica

410 - Sala comercial com 45m2 - Ed. Picolli - Av. Mal. 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 - Aplo Ed. Carvalho com suite 2 dormitórios dep. emprego - Centro

414 - Sala comercial com 170m2 c/ estacionamento - R. Cabo Harry
Hadlich

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$ 250,00
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

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Ref. 1334 - Casa alv, c/ 161 m2 - 1 suíte + � dorm. - Vila Nova - terreno c/ 520.67m2 - R$ 75.000.00
Ref. 1336 - Casa alv. c/120m2 - 3 dorm. - Jguá Esquerdo- R$ 30.000.00 + Financ. CEF

Ref. 1337 - Casa alv. c/98m2 - terreno c/735m2 - 3 dorm. - próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Ref. 1340 - casa alv. c/I35.32m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm. + 2 suítes - R$ 43.000.00
Ref. 1341 - Casa alv. e/.l98m2 - Jardim São Luís - I suíte + 2 dorrn. - R$ 90.000,00
Ref. 1342 - Casa alv. d 80m2 - 3 dorrn, - Estrada Nova -lote 33 - R$ 33.000.00
Ref. 1343 - Casa mad. (Chalé) - c/80m2 + 60m2 edícula - Vila Nova - R$ 75.000.00
Ref. 1344 - Sobrado ci 325m2 - piscina, churrasq. - próx. ao Angeloni - 3 suítes - centro - c/ mobília - R$ 230.000,00
Ref. 1346 - Casa alv. c/144m2 - Nova Brasília 5 dorrn, - R$ 90.000.00
Ref. 1347 - Casa alv. c/120m2 - 3 dorrn. - frente a Lonimar - Barra do Rio Molha - R$ 45.000.00
Ref. 1348 - Casa alv. c/115m2 - 3 dorm. - Ana Paula - R$ 25.000.00
Ref. 1349 - Casa alv. c/360m2 - Vila Rau - R$ 150.000.00
Ref. 1350 - Casa alv. d 175m2 - Bairro São Luís - I. suíte + 2 dorrn. - R$ 68.000.00
Ref. 1352 - Casa alv. em construção c/II 0.66m2 - terreno c/522.65m2 - João Pessoa - I suíte + 2 dorm. - R$ 15.000.00
Ref. 1353 - Sobrado próx. ao Acaraí - c/260m2 - I suíte + 2 dorm. - R$ 130.000.00
Ref. 1354 - Casa c/2 suites + 3 dorm. - c/ piscina, hidra .... Barra do Rio Cerro - R$ 165.000.00
Ref. 1355 - Casa d 150m2 - terreno c/600m2 - 2 dorrn, + I suíte - barra do Rio Cerro - R$ 95.000.00
Ref. 1356 - Csa mista c/169m2 - Barra - R. Walter Marquardt - R$ 180.000.00
RefA357 - Casa alv. d 180m2 - Água Verde - R. Leopoldo Meyer, 114 - R$ 65.000.00
Ref. 1358 - Sobrado d 212m2 - próx. a Malwee malhas - terreno c/288m2 - R$ 65.000.00
Ref. 1359 - Csa mista d 96m2 - Czemiewicz - R. Julius Verch, 195 - R$ 28.000,00
Ref. 1360 - Casa aiv. c/93m2 - 3 dorm. - à 500mts. da faculdade - Vila Rau - R$ 30.000.00 + Financ. R$ I 18.00p/ mês
Ref. 1372 - Casa alv. d 160m2 - 2 dorm. + I suíte - Vila Lenzi - R$ 45.000.00
Ref. 1379 - Casa alv. d 90m2 - bairro Amizade - d suíte + I dorm, e demais dep. - terreno c/385m2 - R$ 22.000.00 +

finane. R$ 245,00 p/ mês

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
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INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

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

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

ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

371-1919 - 372-3363 - 371-1944

arolla
LOCAÇÃO

. Cód. 001 - Telefones ria Barra do Rio Cerro e demais Bairros C0m 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 - Barra do Rio Cerro - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. c/4 quartos na R. Reinoldo 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. c/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 Reichow - Final da Av. Mal. - R$ 550,00
Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comI. 70m2, fundos - Ed. Maxímum Center na Mal. Deodoro - próx ..Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 - Sala comI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00 - 12 piso
Cód. 673 - Sala comI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frenteAssociação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala comI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683 -'Salas comerciais no Market Place - R. Reinoldo Rau - cl garagem

VENDA
cód. 119 - Centro Imóvel residencial e comercial cl área de 506,00m2 Rua Barão do Rio Branco esq. cl Procópio Gomes de Oliveira.
cee. 205 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALV. CI 195m2, suíte, 2 quartos no Res. Campo Sampiero - R$ 58.000,00
Cód. 122 - Casa de alvenaria ti aprox. 120,00m2 cl suíte + 1 qto - R$ 38.000,00
Cód. 254 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alv. cl 185,00m2, e/3 qtos, 2 bwc, R$ 65.000,OÓ
Cód. 360 - VILA NOVA - Terreno c/405,00m2. Rua Guilherme Wackerhagen - R$ 29.000,00
Cód. 388 - CENTRO - Terreno e/600,00m2 na Rua Emil Burow - próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
Cód. 400 - CENTRO - Terreno ·e/1.020,00m2• Rua Marina Frutuoso. Permuta cl apto. em Camboriú ou Joinville.
Cód. 553 - CZEflNIEWICZ - Casa alv. cl 230,00m2, cl suíte, 3 qtos, garagem p/2 carros. Rua Guanabara.
Cód. 602 - VILA LALAU - CASA DE ALV. 142,28m2, 3 quartos, 2 bwe's, garagem p/2 carros e sala comI. na Rua Domingos Sanson
- Aceita apto. e/3 quartos.
Cód.951 - SCHROEDER - IMÓVEL COMERCIAL - CENTRAL, cl 1918m2 (esquina), com galpão alv. cl 144m2 - R$ 75.000,00 -

Aceita imóvel de menorvalor, 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 suíte, 2 quartos, garagem, no Res. Bartel- Entrada + financiamento.
Cód. 2351 - VILA LALAU - Terreno cl área de 450m2 (15x30) na Rua Alberto Saritos Dumont - R$ 16.000,00

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589 J

:�
•
•
•
•
•

: LOCAÇÃO
• 1 - Sala comercial cl50,00m2 - Rua Angelo Rubini, 1256
• - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00 I
• 2 - Sala comercial cl 72,00m2 - Rua Pastor Albert I
• Schneider, na Barra - R$ 250,00 I
• 3 - Sala comercial cl 36,00m2 - Rua Angelo Rubini, 972 I
I - R$ 270,00 I
• 4 - Sala comercial cl45,00m2 - Rua Angelo Rubini, 1005, :•

na Barra - R$ 270,00 I: 5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Joaquim I
• Girolla - R$ 290,00 I
• 6 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Angelo I
• Rubini, próximo ao posto Km 7, na Barra - R$ 270,00 I
• 7 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Camilo I
• Andreatta, na Barra - R$ 230,00 I
• 8 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais I
• dependências, Rio Cerro, perto Nanete Malhas - R$ II• 250,00
• 9 - Apartamentocl1 quarto,cozinha, banheiro, lavanderia, :• na Barra - R$ 170,00 I• 1O-Apartamento cl 3 quartos, 2 bwc, garagem pl 2

: carros, Rua João Picolli,-165 - centro - R$ 380,00
.• 11 - Casa de alvenaria cl 3 quartos.e demais

• -dependências, todarmrada, Ilhada Figueira- R$20Q,00
• ,12 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais

• dependência, Rua Pastor Albert Schneider - R$ 200,00
• 13 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada - Rua Luiz
.• Bortolini - R$ 200,00
• 14 - Casa de alvenariacl3 quartos, Rua Alfredo Behnke,
• 430 - Jguá Esquerdo - R$ 230,00

: 15 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada, Lot. Rasá
- R$ 300,00 .

: 16 - Casa de madeira cl3 quartos - Rua Abramo Pradi

•
- R$180,00 .

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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�r:I PROCASA
e IMOBILIÁRIA

"CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES!"
CASAS

Ref. 103 - Casa alvo cl 220m' - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 25.000,00 + 4 x R$ 6.280,00
Ref. 106 - Casa alvo cl 70m' e casa mad. cl 88m' - terreno cl 660m' - Jguá Esquerdo
Entr. R$ 15:000,00 + 3 x R$ 4.335,00

TERRENOS
Ref. 201 - Terreno cl 632m' - Vila Lalau - Entr. R$ 8.000,00 + 5 x R$ 3.400,00
Ref. 202 - Terreno cl 480m' - Entr. R$ 28.000,00 + 6 x R$ 8.335,00
Ref. 211 - Terreno cl 308m' - Vila Lenzi - Entr. R$ 2.000,00 + 10 x R$ 400,00
Ref. 212 - Terreno cl 442 - Vila Lenzi - Entr. R$ 5.800,00 + 12 x R$ 725,00
Ref. 219 - Terreno cl 360m' - Nereu Ramos - Entr. R$ 1.500,00 + 8 x R$ 375,00

APARTAMENTOS

Ref. 305 - Ed. Schiochet cl 155m' - Entr. R$ 29.000,00 + 6 x R$ 11.700,00

LOCAÇÃO
8 APTOS. (NOVOS) CI 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

LarlÚlõveis

Casa de alvenaria cl 243m2 na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada mais

parcelas de R$ 453,PO
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vieenzi e Gadotti

Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

Casa de alvenaria cl 70m2 próximo à Nereu Ramos. Aceita-se carro.

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco' de Paula cl 650m2

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira cl 397m2

Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 308m2 - Aceita-se troca.

Terreno na Rua Alphons Maria Schmalz cl 630m2 - Centro - Sehroeder.

Terrenos financiados cl parcelas de I (um) salário mínimo no Lot. Vicenzi

e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Chácara em Três Riosdo Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e luz.

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e Luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m2·. Aceita-se carro no negócio.

Jornal

CORREIO DO POVO

Assinatura semestral: R$ 30,00

Assinatura anual: R$ 50,00

Assinatura 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 cl 225m2_ Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueíra, dep. empregada, 2 garagens, salãode festas, plscina- Preço final incluindo
acabamento diferenciado 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$116.000,00· 50% à vista e saldo a combinar.
Residencial Amaryllis· Rua ÂngelO TorineIli - Vila Nova
· Apto. cl 147,00m2 cl suíte + 2 quartos e demals dep., sacada cl churrasqueira- Valor R$ 57.000,00· término previsto em 8 meses.
· Apto. cl 125,00m2, 2 suítes + 1 quarto e demais dep., sacada c/ churrasqueira- Valor R$ 48.000,00· término previsto em 8 meses.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos n� 301, 302, 501 . Entrada + parcelas de condominio de 3,65 Cubs (R$ 1.568,11) por mês
Edifício Tower Center - Rua Joã.o Marcatto, esquina com Clemente Baratto
· Apto. 702 cl 237,OOm2, suíte + 2 quartos edemais dep., 2 vagas de garagem· Entrada de R$ 22.439,18 +assumirparcelas de condomínio
de 2.480 Cub's (R$ 1.065,45)
· Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entraqa R$ 8.974,60 e parcelas de R$ 448,73.

CASAS�PARTAMENTOS
· 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
· Casa cl 120m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dep.· R. Adão Noroschny, esq. c/ Otto Meyer, Vila Lenzi- R$ 48.000,00
· Casa de alvenaria com 70m2 + uma casa de madeira de 80m2, terreno com 400m2. Rua Uruguai, 134· R$ 48.000,00
· Casa em alvenaria c/ aprox. 260,00m2. R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00
· Casa em alvenaria C/208,00m2, suite, + 2 quartos e demais dep .Ó» R. Ricardo Hass- R$ 100.000,00
· Casa decampo e�alvenariac/250,00m2,Ótimoacabamento. Terrenoc/5.000,00m2c/2Iagoas· Rio Molha, próximo a gruta· R$ 210.000,00

TERRENOS
· Terrenocl 350 m2. Rua t.at, 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 c/420,00 ms - 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 qruta- R$ 40.000,00
• Terreno cl 364 m2. Rua Erich Sprup . Vila Hau- R$ 15.000,00
· Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia- entrada de R$ 600,00 +parcelas de R$200,00,
corrigidas pelo salário mínlmo
· Lote de esquina c/510,00m2. Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer- Vila Rau- R$ 17.000,00
· Lote c/362,18m2· Loteamento Renascença· Vila Rau- R$ 15.000,00
• 02 terrenos no loteamento 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. Forum- R$ 42.000,00

LOCAÇÄO/APTOS/CASAS/SALAS
· Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
• Salas comerciais em diversos locais
• Galpão Industrial c/660m2. Rua João Januário Ayroso • Jaraguá Esquerdo
• Casa madeira c/04 quartos e demais dep .• R. Miguel Salai • próximo Verdureira R.aquel
• 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 Emmendoerfer.
• Apto. cl 2 quartos e demais dep.. 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.
• Casa em alvenaria C/120,00m2, 3 quartos, 2 banheiros e demais dep.. R. Adão Noroschy, esq. Oito Meyer.

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

Centro Com.! ,Carlos Vasel· Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372-0153 - 371-6475

CRECI1762·J

VENDE
APARTAMENTO
Ref. 003 . Edif. Vila Nova· 3 quartos, I bwc, + dep. R$ 16,000,00 + f'inanc.
Ref. 009 . Edif. Ivana . 3 quartos, I bwc, 4 dep. . R$ 43,000,00
Ref. 017 . Edif. Maguilú . 2 quartos, I bwc . dep, R$ 35,000,00
Ref. 015 . Edif. Schiochet . I suíte, 2 bwc, . + dep. R$ 80,000,00
CASA ALVENARIA
Ref, 010 . 2 suítes, 3 salas, 3 quartos, lavabo, escritório, piscina, + dep. Ilha da

Figueira
Ref. 019 . I suíte, 2 quartos, 1 bwc, + dep. próx. Ceprom· R$ 50.000,00
Ref. 026 . 3 quartos, I bwc, + dep. Lot. Divinópolis . R$ 37.000,00
Ref. 037 . I suíte, 2 quartos, I bwc, + dep. Vila Nova· R$ 75.000,00
Ref 047 . 2 quartos, I bwc, + dep. Vila Baependi . R$ 33.000,00
Ref. 052 . I suíte, 2 quartos, I bwc, + dep. São Luís· R$ 60.000,00
Ref. 062 . l suíte, 2 quartos, l bwc, + dep, São Luís· R$ 92.000,00
Ref. 077 . 6 quartos, 2 bwc, churrasqueira, + dep. Vila Nova
Ref. 083 . 4 quartos, 2 salas, I bwc, + dep. Nova Brasília· R$ 85.000,00
Ref. 093 . 3 quartos, 2 bwc, churrasqueira, 2 garagens, + dep. pröx. igreja São
Judas· R$ 60.000,00
CASA MISTA
ReL 137 . I quarto, I bwc, sala, cozinha, área de serviço. São Luís > R$
13.000,00

'

TERRENOS
Ref. 135 . 630,OOm2 • Jaraguá Esquerdo > R$ 9.000,00
Ref. 147 . 2.190m2 • Walter Marquardt . R$ 130.000,00
Ref. 073 . 392,OOm2 • Vila Lalau· R$ 15.000,00
Ref. 067 . 415,OOm2 • Figueira· R$ 16.000,00
Ref. 123 . 60,300m2 . Walter Marquardt
Ref. 071 . 435,OOm2 • Figueira > R$ 22.000,00
Ref. 076 . 392,OOm2 • Lot. Papp > R$ 25.000,00
Ref. 077 . 425,OOm2 . Estrada Nova· R$ 8.900,00
Ref. 12l . 765,OOm2 .; Vila Nova· 'R$ 25.000,00
Ref, 103- 138,OOm2• Vila Nova· R$ 18.000,00
Ref. 059 . 780,OOm2 • Vila Lenzi . R$ 14.000,00

ALUGA
Casa alvenaria· 4 quartos, 3 salas, I bwc, + dep .. R$ 450,00
Casa maderiá . 3 quartos, sala, I bwc, + dep. . R$ 200,00

VENDA DE CASAS

"

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA
"

Casas:
Casa de aivenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2 carros, churrasqueira, energia
solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2• RuaAlexandre
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.

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.

Terreno com 603,OOm2 Rua 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 Oechsler - esquina com Rua 895 . Loteamneto Heineck 2 - Bairro Ilha da

Figueira. Valor R$ 22.000,00

973-5405

14.000,00
25.000,00
70.000,00
25.000,00
45.000,00
55.000,00
30.000,00
64.000,00
48.000,00
11.600,00
28.000,00
21.500,00

LOCAÇÃO�í� -------_--------------------------1
i -------------------=C�AS=A�S------------------�--�
(i; TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS
jíl ALV. Rua Anita Garibaldi, 75 - Centro 2

�! ALV. Rua Harry Buckmann, 60 - Centro 3

li ALV. Rua João Ossowski, 275 - Guaramirim 3
N ALV Rua 789, n" 111 . Ilha da Figueira 3
ir MIS: Rua Bernardo Karsten, 28 -apös Prefeitura 2
,.;,�

li Sem Nome - Lot. Miranda - garibaldi 2
s Rua Frederico C. A. vasel, 122 - B. do Rio Molha 4

I ALV. :�: ���g��!����i-c�i�7����erruewicz �

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA

"".,. --------------'=----------------------]
U . APARTAMENTOS"'I --------------'-����"'-'-''-='''----------------:-1

iJ ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS
1----------------------,----------- íJ R. Joinville, 4265 próx. trevo 3

�E=ND��E=RE��Ç�O�----=B=A=I=RR��O�-----�A�RE�A�---_-V�A�L�O�R�IR�WemiroMuure�e��a�Q4 C�� 3(lwft�
R 28 de Agosto GUARAMIRiM 1.633,50m2 70.000,00 jil R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1473- Maguilú . BI. B . apto. 6 Centro
R.620 ITAPOCUZINHO 499,86m2 15.000,00 �I R Bernardo Dornbusch, 1182 apto. 13 Baependi 2
R. Alb. Klitzke, 1874 VILA RAU 420,oom2 10.600,00 1,\,':,. R Jorge Czerniewicz, 42 Ed. Tobatta apto. 603 Czerniewicz 2
R. "F" . Lot. Santo Antônio NEREU RAMOS 36072m2 600000, ., i!1 R Victor Rosemberg sin° . Ed. Luna - apto. 2 Vila Lenzi 3R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00 , __

R. Walter Marquardt VL. NOVÀ 8oo,oom2 43.000,00!@ R Mal. Deodoro da Fonseca, 364 apto. 402 Centro 2
S SALAS

�: ���a!�����t ����LAU ���:�:� ��:::� I, ENDEREÇO BAIRRO AREA

VENDA DE APARTAMENTOS i'l R. Pref. José Bauer, 75 Vila Rau

1 [[i R. Domingos da Nova, I_)4 Centro

N° VALOR R$ i11 R. Angelo Schiochet, 311 Centro

QUARTOS 1ft R Adélia Fischer sIn° - frenteAABB (diversas)
hR�u-a�B�ar-ã�0-d70�R�i�o�B�r-�-c-o-,7�6�0�C�e-m-ro------1�s�u�ft-e-+�2�d�o-m-.--9=5�.000��,00�---IRR�ncl�Roos/if.�mroEm�MarkctP�re�mro
Rua Emil Burow, 30 Centro 1 suíte + 2 dorm,

.

80.000,00 ii! R. Preso Epitácio Pessoa, 651 . Casa Com.

ALV
ALV.
ALV.
ALY.
ALV.
ALV.
.ALV
ALV.
ALV.
MAD.
MIS.
MIS.

R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,oorn2
R. 614 N° 1.007 ITAPOCUZ. 108,oom2
R Paulo Hafernann, 170 I. FIGUEIRA I 45,00m2
R Emilio Deretti, 81 Próx. PORTAL 246,00m2
R PastorWilhelm Lange, 283' GUARAMIRIM 83,50m2
R. José Panstein, 63 I. FIGUEIRA 110,oom2
R. Gustavo Lessrnann, 121 JOÃO PESSOA S6,oom2
R. Cândido Tornazelli sIn° SCHROEDER 260,oom2
R. Guilherme Koelher, sIn° BAIRRO VIEIRA 156,oorn2
R. Guaramirim, sIn° SCHROEDER I
R. Antonio Gesser, 116 CZERNIEWICZ
R. Alberto Klitzke, 167 V. RAU 102,oom2

N° VALORR$
UARTOS

OI
04
03
05
04
03
03
05
03
03
03
03

60,oom2
40,00
50,00

VALORR$
450,00
360,00
350,00
230,00

�1280,00
200,00
360,00
200,00
300,00

VALORR$
260,00
335,00

2 335,00
300;00
300,00
335,00
270,00

VALOR$
240,00
400,00
335,00

300,00 à 350,00
335,00
460,00

VENDA DE TERRENOS

ENDEREÇO BAIRRO

diversas
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Para o lazer" e para o trabalho
Para enfrentar a acirrada
concorrência no segmento
de camionetes e vans, a

Ford decidiu criar uma
versão especial da
Ranger, especialmente
para o nosso mercado e o

da Argentina, onde ela é
fabricada. A versão quatro
portas reúne muita

versatilidade, já que pode
ser usada tanto para o

lazer quanto para o

trabalho. Uma boa
alternativa para uma

família de até cinco

pessoas, que conta ainda
com um grande "porta
malas". Porém, ao avaliar
o quesito conforto, quem

BATISTA PNEUS
Pneus novos e remoldodos
372-3574

bom 2.5, que pode levá-la
aos 145 km/h, fazendo
uma média de 13,8 na
estrada e 8,6 km/I na
cidade. Na versão mais

simples, essa Ranger fica
custando R$ 25 mil (sem
ar condicionado, que
eleva o preço em R$ 1,6
mil). A 510 cabine dupla
sai por R$ 24.552, porém,
a picape da Ford tem

motor mais potente e

desenho mais atual, .

remodelada no ano

passado.

viaja no banco

traseiro, com certeza

sofrerá um pouco, ,

pois, como em toda
camionete cabine

dupla, os passageiros
viajam colados no

vidro, e o banco é

sempre muito
vertical. Porém, a
versão cabine dupla é
mais confortável e

pula menos que com

cabine simples,
devido à distância
entreeixos ser maior, e

também por ter mais

peso.
Essa versão conta com

todos os acessórios das
demais, como AB5, ar
condicionado, direção
hidráulica, entre outros.

Porém, na versão mais

simples, sente-sé a falta
da trava elétrica, o que
pode dificultar um pouco
mais a vida do motorista,
já que a Ranger é mais
larga que �m veículo de

passeio.
O motor ainda é o mesmo

I

1

ESTE :,ANÚNCIO NA
APRESENTAND�

GANHAJGG PNEUS, VO'CÊ

BALANCEAMENTOSTOTALMENTE
DOIS

GRÁTIS!
L �� �
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Vende-se Gol CL, ano 91,
gasolina, por R$

6.000,00. Tratar: 975-
1002.
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............................................................. �f•.;..1NtJN.�i �:;.(m•.•im_0.�{�,�&.;.. ······················································ -: .....

FI AT FO RD

Vende-se Fiat Uno, no 95,
com 2 portas, por

R$ 4.000,00. + 19x de
R$222,OO.

Tratar: 372-2047.

Vende-se Escort GL, ano
89, gasolina, por
R$ 4.700,00.

Tratar: 971-0443.

Vende-se Fiat Uno, ano
94, 4 portas, por
R$ 6.500,00.
Tratar: 5868.

Vende-se Escort, ano 85,
álcool motor 1.6, por
R$ 1.500,00 + 6x de

R$ 187,00.
Tratar: 975-0782.

Vendo ou troco por
terreno, Palio 4 portas,

ano 97.
Tratar: 975-3944.

Vende-se Belina II, ano 83,
em ótimo estado, por R$
2.900,00 ou troca-se por
Fusca. Tratqr: 979-0518.

R. [fd@[fdfbl1@
370-2022

C A R R o S
PalioED branco

cinza

bege met.
bordô
cinza
branco
bordô
cinza

branco
cinza
verde

�,prata
bordô

98
97
96

95
95
95
94

94
94
94
94
93
93
93
92
92
92
92
92
90
90
89
88
88
87
87

86
86
85

Palio ED 2 portas
Saveiro
Escort Hobby
Tipo completo com teto

Gol CL completo
Verona Guia completo
Suprema GLS completa
Peugeot 306 XSi completo
Tempra 16V completo
Vectra GLS completo
Tempra
Omega CD
Logus CLc/ trio elétrico
Saveiro
Chevette Júnior
Versales
Goi CL

Pampa 1.8
Verona GLX completo

.

Uno 1.6 completo
Belina

Opala 6 cilindros
Elba
Escort GL
Escort Guia

Chevy
Chevette

-

Fusca
M O T P S
Titan Ok - o melhorpreço
Saara o melhorpreço
Titan
Titan
CB 450 Tr
CBX 750

azul
branca
cinza
bordô
branco

preta
bege
preto
prata
azul
verde

prata
azul
cinza
vermelho
branco

verde
cinza
azul
azul,

96

Rua J«»il'"1lville 1'"11"" 3573
F«»l'"1Ie (047) 370-2022

JARAGUA DO SUL - SC

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 71,
por R$ 1.300,00 e vendo
Chevette, ano 82 por R$
1.300,00. Tratar: 372-

0779.

Vende-se Fusca, ano 81,
motor 1 300, por R$
2.300,00. Tratar: 973-

9641.

Vende-se Fusca, ano 76,
por R$ 2.100,00, ótimo
estado ou R$ 1.000,00 +

financiamento. Tratar:
370-2198.

Vende-se Santana GLS,
ano 88, por R$ 1.800,00

+ 8x de R$ 328,00.
Tratar: 973-3955 ou 372-

0597.

Vende-se Gol CL, no 93,
motor 1.8, gasolina, por
R$ 7.000,00. Tratar: 973-

3955 ou 372-0597.

Vende-se Gol Plus, cor
verde, por R$ 8.800,00 +

12x de R$ 295,00.
Tratar: 373-0306.

.

Vende-se Fusca, ano 74,
cor amarela, por R$

1 .700,00 e vendo
Brasília, cor bege, ano
73, por R$ 1.700,00.
Tratar: 372-2340.

DIVERSOS

Vende-se Del Rey, ano
89, por R$ 3.500,00.
Trator 372-3874.

Compramos carro acima
do ano de 90 poro

revenda.
rratar pelos telefones:
435- 1 2'23 ou 964-7663

com Acácio.

• Anole na agenda o NOVO TELEFONE
•

para anunciar a COMPRA, VENDA, ou
: TROCA de seu veículo:
•
•
•
•
•
•
•

370-791 9
Classificados de Veículos do

CORREIO DO POVO

,�. GLASS-SHOP
;!�.PÁRA-BRISAS
.. Pára-brisas novos (nacionais/importados)
.. Recuperação de pára-brisas

�

.. Calafetação/polimentos
Espl'l'iali.fada l'l11 para-hri ...a .. l·olado .... (0111 carantia dc \ l'dal)o.

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

MOVOS �

flSA"OS
Melhores negócios, com atendimento personalizado

Fone/fax (047) 371�1743

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

--------------------------------------�--�--------------------------------------.------
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CHEVROLET Ribeirão Cavalo, com
Albino ou pelo f;one: 276-

,0024.Vende-se Vectra GLS, no
95, por R$ 16.500,00.
Tratar: 372-1708.

�---_._--....;_-

Vende-se Kadet Ipanema,
ano 93t 4 portas, trio

elétrico, por'
R$ 10.500,00.

Tratar: 371-4015.

_---------

Vende-se Monza SLE, ano
86 álcool, cor dourado,
ótimo estado, por R$

4.000,00 ou R$ 2.000,00
+ 3x de R$ 800,00. Tratar
975-0554 com Solange.

MOTOS
Vende-se Yamaha Virago

250c, ano 97, com
1.200km rodados, por R$
7 mil. Telefone: 371-7511

com Sandro.

Vende-se Opala
Comodoro, ano 85, por
R$ 4.500,00 e vendo

Chevette, ano 77; por R$
.

1.200,00. Tratar Rua
Emílio Schultz, 171,
Jaraguá Esquerdo.

Vende-se CG 125/82 em

ótimo estado. Contato:
370-1058.

Vende-se Chevette, ano 93,
gasolina, por R$ 6.000,00
ou troco. Tratar ao lado do
Bar do Garcia, no Braço

Vende-se moto NX 200,
no 95, por R$ 800,00 +

36x de R$ 144,00.
Tratar: 372-0869.

\..

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

de auto p{!ça�
975-2142

RuaReinoldo Rau,562
"Com cartão de

Vende-se moto Estrada,
ano 98, 1.400Km, cor
vinho por R$ 4.400,00.

Tratar: 371-4015

Vende-se moto RDZ, ano
90 por R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0070.

Vende-se moto XL 125,
ano 90 por R$ 500,00 +

18x R$ 75,00. Tratar:
37-1643.

Vende-se moto CB 400,
ano 83 por R$

2.300,00. Tratar: 371-
6406.

Vende�se moto CB 450,
ano 84, por R$ 3.000,00.

Contato: 973-8995.

Vende-se moto Honda CG
125, no 82 por R$

1.000,00. Tratar 370-
1058.

Vende-se moto Honda
CBR, ano 90, por R$
5.500,00. Tratar: 973-

8041.

Vende-se moto M2, ano
87 por por R$ 700,00 .

Otimo estado. Tratar:
392-3631.

Vende-se CG Titan, ano
98, por R$ 1.800,00 +

21x de R$ 74,00. Tratar:
372-1708.

ESPECIALIZADA EMHONDA E'YAMAHA

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

Jaraguá do Sul - SC

f.--•.
-

..
,

-

...

---R:a:e::�:,:3;-:e::�
Fone: 371-9421AUTOMOVEIS

•
.

CARROS NOVOS E USADOS

·Veículo
Fiesta 1.0

Santana 2000 MI

Fusca 1300

Kadett SL/E
Chevette SL 1.6

Kadett GL

Ano Cor

97/97 cinza

96/96 cinza

80/80 bege
92/92 azul

85/86 cinza

95/96 azul

96/96 azul

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool

gasolina

Com b.

Fiesta 1.0 gasolina
Escort L 89/.89 verde álcool

Vendemos consórcios de veículos
Novos e Usados.

�--------------------�

Infrações
lTIédias - 4 pontos

- Parte 15 -

I'nfr�ção:n�i,�ar'aê fazerore���tro'de transferência
. doyeíc�10 .nb pi'azo de 30 dias.
Penalidades: Rym:oçã� �() veículo pararegularização.
.Multa: ªO U�IR's(R$·13,OO) .

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

1º andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197 Fone/Fax: 371-1788
Email: garcia@netuno.com.br

SllENCAR Fone: 372�1307

�: Rua: Adélia Fischer, 52

AMORTECEDORES Jaraguá do Sul - sc

ft.d!I.;;'n.liiIRj!)��If!)Á
ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Regata Moto
gua�dI()!v2;t1

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

371·2999
,C-100

R$ 65,03
CG Titan

R$ 74,89

CBX-200
R$ 113,50

XLR-125
R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE'
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o novo

Passat
herdou o

design·e o

painel dos
primos Audi,
mas, mesmo

assim, tem

personalidade
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o novo Volkswagen de luxo

Passat. Essa é a resposta da

Volkswagen ao Vectra,
Marea e Mondeo. E é
também a opção de carro de

médio/grande portemoderno
e bonito aos consumidores
fiéis àmarca, já que hámuito

tempo não se via nada de
novo nesse segmento na VW.
O Santana, coitado.jãnão
tem a mesma vitalidade de

quando foi lançado �m
1985, ou de quando passou
pela primeira grande
reestilização, em 1991. A
última rnaquiagem, sofrida
neste ano, limpou o visual,
mas não esconde a idade do

projeto. Quanto ao Polo,
bom, esse definitivamente
não tem agradado.
Com o Passat é diferente,
ele é imponente, luxuoso e

avançado o suficiente para
impor-se nesse farto

mercado.. É um carro

bonito, com linhas simples,
sem nenhum recorte mais

ousado, lembrando muito os

primos Audi. O painel é
igual ao do A3, com boa

visualização, e todos os

Para o Brasil, há três
versões de motores: 1.8,
1.8 turbo e 2.8 V6.

;��:

O preço praticado na '"

versão mais simples, que já m

vem com vários itens de .

�f:;

série, é de R$ 39 mil, e
m,

instrumentos necessários, para a versão mais luxuosa, @

tudo bem à mão. Os bancos R$ 59,5 mil, w

possuem regulagem de aproximadamente. Os N

@

altura e lombar, preços devem ficarmenos te

%

proporcionandomuito salgados quando eles m

conforto aomotorista. Aliás,. começarem a ser .::
o conforto é um dos seus

, produzidos no Brasil. :
. fortes,já que conta com A outra novidade é também @

��:::

excelente espaço interno, a versão perua (Variant), ii!

r#

mesmo para quem viaja que chegajunto com o 1Ii

atrás. sedã. É uma nova opção
1Ii

ii!

Em cada porta do veículo, para quem quer um carro :
existem luzes de cortesia atual, mas com a marca . @

�w

VW. Aliás, ainda para este @que, acesas, iluminam o

chão. A segurança é

garantida pela ótima
estabilidade, freios ABS e

air bag duplo, entre outros.

NOVIDADES
Peugeot 206

Substituindo o antiquado modelo 205, a Peugeot
lançará oficialmente, no Salão de Paris, o novo 206,
com suas linhas arrojadas num estilo totalmente novo

no que se refere aos demais modelos da marca. O novo

Peugeot terá versões de duas e quatro portas e deverá

chegar ao Brasil só em 1999. É esperar pra conferir.

ano, aguarda-se uma
verdadeira revolução na

Volkswagen. Estavamais
. que na hora de acordar.

: Novo integrante da família
'>< Peugeot

Plástica no
m

: HyundaiAccentm

Desenho mais sóbrio e

: menos arredondado serão
as características

: marcantes do Accent, que
iii é o substituto do extinto

Excel. A linha Accent

surgiu em 1994, mas,
iii mesmo com a pouca
: idade, a Hyundai resolveu
: mexer nas linhas do

:: carro, para deixá-lo mais
marcante no mercado,
onde o redondo é cada

vez mais comum.

BATISTA PNEUS
. Pneus Novos e Remoldados

Pneus novos

marcas, inclusiv
- Pneus re
- Balance
Geometr

Calibragem com

Fone:

Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/n° -

Jaraguá do SUl
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IMOYEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

Imóvel Area m tos Sui Gar Bairro Endere olPonto Ref. Pre o R Informa ões Gerais
Sobrado 300 4 I 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 110.000 Negociáveis
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
Casa 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 Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita ap.a'rtamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 147 4 I Rau Rua Eugênio Bertoldi, 116 60.000 Troca por apartamento
Casa Alven. 122 3 I Três Rios Rua DomingoA. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° 'andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 92 3 I Amizade Res. Amizade - .l" andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. Pronto 82 2 I Amizade Res. Amizade - 1° andar 15.000 Assumir Caixa Econômica
Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. 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
Apto. Constr. 110 2 Baependi Res. Bartel - Em 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
Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraemer 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziernann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 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 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel, maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 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 Sta, Luzia Residencial Geraniurn 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
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)

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

435,60m2 - RS; 15.000,00 - nego
* Terreno na Rua João Franzner - Jguá Esquerdo com 14,00 x
26,00 = 366,00m2 - R$ 16.000,00 - nego
* Terreno no Lot. Versales, com 474,58m2 - R$ 1.6.000,00
- nego
* Terreno lateral 25 de Julho com 352,50m2 e outro com

355,00m2, total de 707,00m2 - R$ 36.000,00 ou separados R$
15.000,00
* Terreno próx. Posto Marcolla com 479,86m2, 19,00 de frente,
16lado direito e esquerdo,30,OOmts. de fundo - R$ 20.000,00
nego
* Terreno no Lot. Champagnat, com 378,OOm2 - R$ 30.000,00
- nego
* Terreno na Rua Oscar Mohr, com 421,04m2 - R$ 30.000,00
- nego
* Terreno na Rua José Emmendoerfer, com 356,00m2 - R$

35.000,00
* Terreno próx. a Faculdade - R$ 65.000,00 - nego
* Terreno com _658,13m� na Rua Walter Marquardt - R$
70.000,00 - nego
- Área com 4.071,26m2 - próx. a Faculdade - R$ 75.000,00
nego aceita incorporação, imóveis em Jaraguá e Barra Velha.
* Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próx. Supermercado getulio
Lenzi, com 1.426,00m2 - R$ 85.000,00 - nego parcelas c/

CASAS
* Casa na Rua Itapocu Km 74 - Após Posto Rainha Araquari, com 4

quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2 bwc, garagem, área coberta, ar
condicionado, parabólica, terreno com 240,OOm2 - R$ 23.000,00 - nego
* Casa mista na Rua Elizabeth S. Rabock, barra - com 2 qtos, sala, sala
de tv, coz, lavanderia, bwc, dispensa, garagem, terreno com 607,50m2-
R$ 28.000,00 - nego - aceita casa de menor valor.
* Casa de madeira na Rua Joaquim F. de Paula, com rancho de alvenaria
e terreno com 770,OOm2 - R$ 35.000,00 - nego
* Casa de alvo na Rua Frederich Sonenhol, com 3 quartos, sala, coz,
bwc, sala de trabalho, terreno com 598,00m2 - R$ 43.000,00 - nego
* Casa mista na Rua Carlos Sbardelatti, com 4 quartos, sala, coz,
lavanderia, 2 bwc, garagem, churrasqueira, + casa de alv .. Fundos com

qto, coz, bwc. - R$ 45.000,00 ou troca-se por casa na Figueira, na

Barra ou Jaraguá Esquerdo.
* Casa na Barra, próx. ao Breithaupt, com 3 qtos, sala, copa, coz.,
garagem, + 2 quartos, murada, com terreno de 400,OOm2 - R$ 48.000,00
- nego aceita troca.
- Sobrado na Vila Lalau, ao lado Demicar, com piso térreo, c/ divisórias,
instalações e bwc, luminárias, pronta para uso. Piso superior, com apto. 3
quartos, demais dependências - R$ 80.000,00 - nego aceita carro/terreno.
* Casa de alvo na Rua ALberto Santos Dumont, com 2 pisos, 1 suíte, 3

quartos, sala, copa.icoz., lavanderia, sala de tv, piso térreo cl 1 qto, 2

áreas, garagem p/4 carros - R$ 90.000,00 - nego
acréscimo.

TERRENOS: * Terreno na Rua Eugênio Nicolini, com 1.479,68m2 - R$
* Terrenos no Loteamento Satler - barra - R$ 12.000,00 à vista ou R$ 130.000,00 - vende separados também.
15.000,00 nego

* Área na Rua Max Wilhelm, com aprox. 5.000,OOm2 - R$
* Terreno na Rua Albino Kraise - Jguá Esquerdo com 12,00 x 35,00 200.000,00 - nego

CASA NO LOT. MIRANDA· 3 QUARTOS, DEMAIS DEP. R$ 9.000,00 SEMI-ACABADA
VENDE-SEMÓVEIS PARAESCRITÓRIO

•• VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

Vende:
* Salas comerciais no centro da cidade
* casa mista com 60m2, terreno com 420m2

em Três Rios do Norte· R$ 12.000,00
* Terreno no Loteamento Girola com 650m2
na Barra do Rio Cerro· R$ 17.000,00.
* Apartamento em Joinville, no centro com

3 dormitórios, banheiro, etc .• R$ 17�OOO,OO
+ financiamento, aceita-se troca
* Apartamento a R$ 200,00 por mês na Vila
Nova próximo ao Beira Rio

APARTAMENTOS

I
AfYfo. com 166m', garagem. móveis imbutidos. duas sacadas hidromassagern- Edifício

I
Carvalho. - R$ 100,000,00

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

32,000.00
CASA DE ALV, com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n" 043 (22x R$ 1.15.(0)
+ R$ 22,000,00
CASA qE ÀLV, com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes dc Oliveira - R$ ISO,O(lO,OO

I
CASÂ DE

AL.V.
com 98m2 com casa de madeira com 88m2 -

RU.
a Goiás - Vila

LenZi_1
R$ 60,000,00
CASA MISTA com 100m' - Rua Francisco Hruscka - São Luis . R$ 21.000.00 ,

CASA DE ALV. com com 180m' - Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasflia - R$
SO.OOO.OO·

,

CASA MISTA com 65m' Loteamento Ouro Verde - LOTE N° 86 (26x de R$ 195,nO)
+ R$ I2,000.flO

.

CASA DE ALV. com 140m' Loteamento Givani Manfrmi (financiamento CCF - R$ 9

mil) + R$ 23.000.00

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

Ié acidentado· R$ 60.000.00
TERRENO

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

J. Ayroso - R$ 110.000,00
TERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas· Centro· Próximo a Scar - r$ 100.000.00
TERRENO com 5.184m' - Rua 199 - lateral da 25 de julho· R$ 90.000.00
TERRENO com 560m' -Iote n" 8 Loteame_nto Camposampiero assumir (41 x R$ 335.00)
+ R$ 7.000,00

I
TERRENO

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

I
. R$ p.OOO.OO
TERRENO com 5.380m'· próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO comTERRENO com 323m' - Lote 142 - Loteamento Cirilo Zanghelini
assumir (39 parcelas de R$ 188.00) - R$3.000.00
TERRENOcom 600m' na rua Irmão GeraIdino - próximoGaIpão Saúde. = R$ 25,000.00
TERRENO com 22,00Gm' na Rua JoinviIJe - Vila Lalau - R$ 350.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em 50x) . R$

19.000,00

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

R$I
10.000.00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - R$ 10,000.00
TERRENO com 800m' Loteamento FIamboyat (entradae saldo em 50x)· R$ 30,000.00
TERRENO com 651m' - Lote n" 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000.00
TERRENO com 426m2• Lote n° 2 - Loteamento Camposampiero (assumir 37 par. de

.

R$ 314.00) - R$ 7,000.00
Lote n° 162" Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x de R$
160.00 + R$ 5.600.00

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$

.180.00 I
+ saldo de R$ ),500.00
Terreno Lote n" 176 do Loteamento Ouro Verde assumir saldo de 40x de R$ 170.00 + 7.500.00
Terreno n° 33 Loteamento Piazera II - R$ 8.000.00

.

Lote n° 115 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 44 pare. de R$ 180.00) - R$ 2.500.fX)
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180.00) - R$ 3.500.00
Lote n0098 - Loteamento Liodoro Rodrigues (assumir Financiamento) + R$ 11.000.00
Terrenode I4.ooo.00com casa mista de 120m'· Vila Nova R$45.000.00
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Informações telefone 372-1395.Vende-se terreno em Massaranduba cl
345.000m2, casa, rancho, pastagem,
água cor rente e frutas, bem
localizado. Contato 379-1j19 / 979-
3000. R$ 35.000,00.

Vende-se Restaurant e, Pizzaria e

Lanchonete Skine Hause Ltda. ao

Caique. R$ 30.000,00 (aceito carro,

ou resido como parte do pagamento).
371-0590 ramal 210 ou 975-3083 com

Mozart.

Vende-se apartamento em Joinville

co,!! 3 darm., salão de festas, play
ground, bicicletári», R$ 25.000,00.
Tratar tel: 975-3944.

Vende-se telefone celular completo
linha + aparelho R$ 380,00. Contato
371-2375 ou 975-1100.Vende-se antena Direct-TV e

computador, preço à combinar. Tratar
376-2127.

Vendo telefone convencional. Contato
473-5872. Vendo celular e antena Sky e computador.

CASA DE ALVENARIA
Rua Prof. Irmão Geraldino, 262
Bairro: Vila Lalau - Iaraguâ do Sul
Área do terreno: 450,00m2
Área construída: 164,50m2
Dependências internas: 3 âorms., 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: Centenário - Iaraguâ do Sul
Área do terreno: 450,00m2
Área construída: 100,00m2
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.

.::::=:::>

HUMANA URGENTE
> <

1.
CURSOS

Realizou-se durante a semana passada
em nosso auditório, com a presença de
mais de 30 participantes de empresas
clientes o curso de Vendedor Externo
com 15 horas, ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.
Nossa fonoaudióloga Raquel Gonçalves,
participou em Florianópolis na

Associação Catarinense de Medicina do
Trabalho do Seminário de Conservação
Auditiva.

INVESTIMENTOS
Nosso Trailer, passou por uma reforma
estrutural e geral, em Curitiba. Nova
cabina audiométrica e consultório
médico para exames periódicos do

PCMSO, foram instalados. Foi utilizado
este mes, com sucesso, na NEKI.
Efetuada a compra de um Audiômetro
da marca Simens modelo SD25.
Contamos agora com 3 audiômetros, 2
para via aérea e 1 para óssea e logo.
Instalados TV e Vídeo, no auditório.
As cadeiras do auditório foram
estofadas, com espuma de alta

densidade, para seu maior conforto.

2.

1.

2.

3.
4.

Preço a combinar. Tel. 376-2127.

Procura-se interessados em parceria
(sócio) parafabricação de um lançamento
- inovação da matriz para tijolo com

encaixe. Tratar R. Raulino Demathé

Picolli, n° 255fundos com Rogério ou Isa.

Vendo um cofre com chave e segredo,
medindo 61cm altura, 41cm largura e

36cm profundidade. R$ 165.00 à vista.
Tratar 973-8252.

Vendo uma escrivaninha em cerejeira
com 2 gavetas R$ 55 à vista. 'Tratar 973-
8252.

Vende-se apartamento comi quarto. sala.
cozinha, banheiro central e quitado.

DISK
INP'OItMAç6a" ,..

EMPRESARIO!
.... ,..

VOCE JA SE
FILIOU AO DISK

-

INFORMAÇOES?
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 tempos de hoje.

VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK Il\'FORMAÇÕES
* 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

900-3000

A PESSOA CERTA NO
LUGAR CERTO, POR
MUITO OU POUCO

TEMPO.
LISTA DE VAGAS

Compradora de Modas
Gerente de Loja de Confecções (sexo,
feminino, com 03 anos de experiência)
Gerente de Marketing (exp. em varejo)
Corretor de Imóveis com CRECI
Professor de Inglês
Supervisor de Produção (3° grau)
Eng.o Civil (exp. em edificaçôes)
Técnico de Laboratório Químico
Representantes Comerciais (limpeza,
transportes, eletrônicos e alimentícios)
Programador Clipper
Talhadeira
Engenheiro de Alimentos
Auxiliar de Laboratório Industrial (com
experiéncia)
Analista de Sistemas (com experiência em

Magnus)

gposentadas
recrutando pessotUI

com 1° Grau completo ou

HUMANA URGENTE
ASSESSORIA EM RH TRA8AutO TI!Mf'ORÁRlC)

cursando.

MAIS DUAS BOAS

OPÇÕES DA HUMANA
PARA SUA EMPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO =

terceirizar Oll não?

Uma dica: com a HUMANA
no fim sai mais barato...

MEDICINA AMBULATORIAL =

Ofereça esta vantagem ao seu

pessoal e comemore o aumento
da produção.

O trabalho da HUMANA, tem
como base a sua satisfação.
Com isso, garante à sua

empresa.tranqüilidade e saúde
para seus funcionários e

dependentes.
Comunicamos que estaremos

participando da II FEIRA INDUSTRIAL
NORTE-CATARINENSE - FEINORTE 98,

no período de 18 a 23 de Agosto"
Pavilhão da PROMOSUL, em São Bento
do Sul/Se. Aguardamos sua visita.

rua Henrique Sohn, 33 - Cx, Posta1200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

humana@netuno.com.br
A HUMANA t: PARTE DE SUA EMPRESAI
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A Varig Cargo está ampliando sua frota cargueira. Isso faz parte de um processo que visa aumentar o número de

-

vôos, horários e destinos e, principalmente, a agilidade nas entregas tanto no Brasil como no Exterior, agregando

competitividade ao processo de distribuição da sua empresa. Para maiores informações, ligue: (047) 37 I -009 I .

Serviço de Rastreamento disponivel no site da Varig: www.varig��om.br

ELEITA PELA 4'! VEZ CONSECUTIVA A MELHOR TRANSPORTADORA DE CARGA AÉREA DO BRASIL.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRA]ES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot AdéliaGrubba 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° 21.761 de 22-7-1998

VALDEMAR PICKCIUS E JANETE TERESINHA BROLINI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Osvaldo Todt, Vila Amizade, nesta cidade, filho de Celestino
Pickcius e Maria de Lourdes Pickcius.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente

na RuaOsvaldo Todt, Vila Amizade, nesta cidade, filha de Lauro Brolinie Henriqueta
Ana Brolini.

-

EDITAL N° 21.764 de 27-7-1998

IVO ANTONIO LUPATINI E NORACI ROSELAINE BACKES

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, natural de Ampére, Paraná,
domiciliado e residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Pedro Lupatini
Sobrinho e Valderia Maria Lupatini.
Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Ampére, Paraná, domiciliada e

residente na Linha Bom Patrocínio, digo, domiciliada e residente na Linha Bom

Princípio, Ampére, Paraná, filha de Emo Frederico Backes e Aliria Backes.
.'

.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

OCA) Doutor(a) Sônia Maria Mazzetto Moroso, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER Executado: OMAR LUIS DE OLIVEIRA, casado, comerciante,
com endereço à Rua Atanásio Rosa, 465, Centro, CEP 89270-000, Guaramirim

(SC), e o Executado: ANDRE TEIXEIRA GARCIA, casado, comerciante, com

endereço à Rua Atanásio Rosa, 465, Centro, CEP 89270-000, Guaramirim (SC),
o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito,
situado à Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP 89270-000, Guaramirim

(SC), tramita a Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
sob n" 026.96.000020-3, aforada por Banco Nacional S/A, em desfavor de Omar

Luis de Oliveira e outro. Assim, fica o mesmo CITADO para pagar, dentro de

24 (vinte e quatro) horas, o principal e cominações legais, ou oferecer bens à

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem

penhorados, tantos quantos bastem para a satisfação da dívida. VALOR DO

DÉBITO: R$ 16.524.08. DATA DO CÁLCULO: 18/01/1996. E, para que

chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Consuelo Mora, o

digitei, e eu, Isabel Cristina Roza Bogo, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Guaramirim (SC), 30 de Junho de 1998.

Juiz de Direito

Que sefa. UTn enlacepeifeit::o
AMOR PERFEITO f1�

A melhor decoração para o seu casamento

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

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

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

Adernar Ranthum - R. Rio Cerro I - Nesta;
Almir Lopes - R. Antônio Carlos Ferreira (Supermercado Lopes) - Nesta;
Aloisio José Fiamoncini - R. Adolfo Tribess, sIn° - Nesta;
Antonio Normario Bona - R. Marina Frutuoso, 909, apto. 102 - Nesta;
Amildo Eichstaedt - R. João Longue, 23 - Nesta;
Auto Mecânica Scheuer - Estrada Garibaldi, 3700 - Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedro Avelino Fagundes, sIn° - Nesta;
Bebber Com. Repres. Ltda. - R. CeI. Farrapos, 970 - Nesta;
Beno Ind. e Com. de Laje Pré-Moldada - BR-280, ao lado n° 130 - Nesta;
Beno Indústria e Comércio de Laje Pré-Moldada - Rua dos Imigrantes - Nesta;

Bumerangue Conf. Ltda. - Rod. SC-416 - Nesta;
Celita Schwirkowski - R. Julius Werch, 330 - Nesta;
Cilmar Paulinho Theves - R. Francisco Hruschka, 279 - Nesta;
Com. Auto Peças Assist. Yoal Ltda. - R. Reinoldo Rau, 167 - Nesta;
Cristiane Pereira - Estrada Três Rios do Norte, sIn° - Nesta;
Dalton Guilherme Helcker - R. Francisco Mees, sInO - Corupá - SC;
Dematej Comércio de Parafusos Ltda. - R. Exp. Antônio C. Ferreira, 965 - Nesta;
Distrib. de Malhas Jaraguá Ind. Com. Ltda. - R. Gustavo Friedrnann, 134, fundos - Nesta;
Estampicor Ind. e Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, sInO, lote 21 - Nesta;
Fritsche Componentes Elétricos - R. Alberto Darius, 360 - Corupá - SC;
Granja Barão Ltda. - R. Barão do Rio Branco, sIn° - Schroeder - SC;
Humberto Correa - R. Otto Hilbrecht. sIn° - Corupá;
Ilha Cosméticos Ltda. - R. Hedwing Froeling Bruns, 85 - Nesta;
Ind. Com. Elásticos Ltda. - R. Pastor Albert Schrneid, 899 - Nesta;
Ind. Com. Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendorfer, 93 - Nesta;
Ind. Com. Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendorfer, 93 - Nesta;
Ind. de Estofados Deretti Ltda. - R. Adolfo Antonio Emmendorfer, 117 - Nesta;
Indústria de Máquinas KP Ltda. - R. Pref. Engelbert Oeschler, 2225 - Nesta;
Jair Machado - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Jaraguá Ind. Com. de Máq. Ltda. - Rod. BR-280, Km 80, sIn° - Nesta;
Jaraguá Ind. e Com. de Máquinas Ltda. - Rod. BR-280, Km 80, sIn° - Nesta;
José Carlos Vicente - R. 535, sInO, sala I - Nesta;
José Geraldo Ameke - R. Barão do Rio Branco, 553 - Nesta;
Keretch & Ulbrich Ltda. - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067, S. 3 - Nesta;
Laudder Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Exp. Antônio C. Ferreira, 1345 - Nesta;

Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, sIn° - Corupá - SC;

Lunepris Benf. Têxteis Ltda. - R. Estr. Itapocu Hansa, sIn° - Corupá;
Malhas Melissa Ltda. - R. Walter Marquardt, 1140 - Nesta;
Marcelino Atanasio da Costa - R. Reinoldo Rau, 166 - Edif. Sta. Terezinha - Nesta;
Marcia Margarida Bona Negri - R. Leopoldo Manke, 104 - Centro - Nesta;

Michigan Botões Ltda. - R. Francisco Stinghen, sIn° - Nesta;
Moises Marim - R. Walter Marquardt, 1133 - Nesta;
Moises Marin - R. Joana Hering, 190 - Blumenau - SC;
Móveis Gusnett Loja Móveis Gusnett - ME - R. Angelo Rubini, 1005 - Nesta;
Nis Publicidade e Comunicações Visual Lt. - R. 546, n° 20 - Nesta;
Odinir Klein - R. Joinville F. de Paula, 1029 - Nesta;
Oficina e Loja Vieira Ltda. - R. Rio de Janeiro, 67 - Nesta;
Paliocar Pint Aut. Ltda. - Est. Rib. Alma, sIn° - Nesta;
Rei dos Ziperes Com. Aviam. Ltda. - R. Rodolfo Tribess, 355 - Nesta;
Rosane Bet Klein - R. 29 de Julho, 622 - Nesta;
Samuel Têxtil Ind. \}estuário Ltda. - R. Carlos Blanck, 221 - Nesta;

Samuel Têxtil Ind. Vestuário - R. Carlos Blanck, 221 - Nesta:

Sérgio Pomering - R. José Krause, sIn° - Nesta;
Silvio Diniz Martins - R. Waldemar Rau, 600 - Nesta;
TC Contabilidade LIda. - R. Roberto Ziernann, 510, cx. postal221 - Nesta;
Terra Nova Com. Mad. Mat. Construção Ltda. - R. Mal. Floriano Peixoto, 2887 - Nesta;
Treis Almeida e Cia. LIda. - R. 28 de Agosto, 2140 - Guaramirim - SC;
Treis Almeida e Cia. Ltda. - R. 28 de Agosto, 2140 - Guaramirim - SC;
Valentin Vieira - ME - R. Pastor Alberto Schneider, sInO - Nesta;
Valentin Vieira - ME - R. Pastor Alberto Schneider, sInO - Nesta;
Veneccia Malhas - José Carlos Vicente - R. 535 - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Veneccia Malhas - José Carlos Vicente - R. 535 - Barra do Rio Cerro - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 29 de julho de )998.
IIton Hoffmann

Tabelião Designado'

COMUNICADO
Vimos através deste comunicar a quem interessar possa, que o nome de Richard

Hirmann, foi divulgado neste jornal, indevidamente. Por erro no setor de

cobranças da Romagnale Produtos Elétricos Ltda .. Por esta falha irreparável
pedimos escusas ao senhor Richard Hirmann.

Romagnale Produtos Elétricos Ltda.

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS

ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguá do Sul - SC
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a ser uma conquista
inesquecíve·l. Jaraguaenses
que esti veram na Ú ltima

quarta-feira (29) no

Centreventos Cau Hansen,

prestigiando o encerramento

e entrega de prêmios aos

vencedores do 160 Festi val

de Dança de Joinville,

puderam conferir o anúncio

da terceira colocação, na

modalidade Moderno/

Contemporâneo, categoria
Júnior II, obtida

brilhantemente pelo Grupo
Dança & Cia, da Escola

Municipal de Ensino

Fundamental Rodolpho
Dornbusch, de Jaraguá do

Sul, que pela primeira vez

participou deste grandioso
evento. Coreógrafa Adriany
Ramos e toda. a sua equipe
estão realmente de parabéns.

GUGA
" O tenista Gustavo
Kuerten mais uma vez

mostrou o porquê de possuir
tantos fãs por esse mundo

afo�a. f\l�m de bater um

bnlão , Ida um show de
humi Idade por onde passa.
Ao comemorar a conquista
do título do ATP Tour de

Stuttgart, no último domingo
(26), fez questão de estar ao

lado da mãe Alice Kuerten,
da avó Olga Schloesser e do

técnico Larry Passos, que foi

Jaraguá do Sul, 3] dejulho de ]998· CORREIO DO POVO· 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

As inseparáveis amigas Juliana Gonçalves
Emmendörfer (esq.) e Giselle R.

Kuchenbecker

surpreendido pelo próprio
Guga ao ser presenteado com

um belíssimo Mercedes

conversível. A festa foi
brasileira na Alemanha, do

jeito que tinha que ser:

descontraída e sem frescuras.
Marcas registradas do tenista
catarinense.

músicos de excelente

qualidade, como Flávio

Venturini, Milton

Nascimento, Gilberto Gil,
Caetano Veloso, Toqui nho ,

Zé Ramalho, Chico Buarque
e uma infinidade de tantos

outros nomes, somos

obrigados a ouvir coisas do

tipo mexe a cadeira e perde
a vergonha n a cara ... , de

autoria de um certo Vinny. Se
bem que depois do

lançamento de um CD da

dupla Rodolfo & ET,

MEXE A
CADEIRA •••

r::ir Não dá pra acreditar,
mas é verdade. Num País

como o Brasil, reconhecido realmente
em todo o mundo por possuir acontecer.

tudo pode

Ep.J �'N'f"N'�
r:I=" O� São Bento Motor Clube estará promovendo, nos dias I e 2 de agosto, mais
uma estapa do Campeonato Catarinense de Velocidade, categorias Stock Car e
Marcas. As provas acontecem no bem estruturado Autódromo Rio Represo, em

São Bento do Sul.

r---------------------------------�
I Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picol/i, 246, Jaraguá do Sul (SC), I
\ Cep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.
---------------------------------�

�B
-

Rua Mal. Deodoro da e
Fonseca, 1452 x::

Fone/Fax: 372-3306 � •JaragUá do Sul- SC �CADi

GART" BROOKS
Garth Brooks é, de acordo com a Recording Industry Association of
America (RIAA), o maior artista solo da história da música americana.
Com mais de 67 milhões de álbuns vendidos, Garth é, segundo a mesma
RIAA, o 'mais rápido vendedor de disco e também, o único artista

masculino, em carreira solo, a ter dois álbuns superando a marca de dez
milhões de cópias vendidas. Ele só tem suas vendas superadas pelos
Beatles. Entretanto, há que se considerar que a marca de 71 milhões dos
meninos de Liverpoollevou 33 anos para ser atingida. Em contrapartida,
Brooks vendeu seus 67 milhões em apenas seis anos. Colecionador de

, recordes de público por todo o mundo - a maior platéia jamais reunida
num show noCentral Park, em New York (1997) e tendojá como tradição
e fato de os tickets para seus conceitos se esgotarem com até um mês de

antecedência, numa rapidez alucinante. Show em Dublin, Irlanda (1997):
os ingressos foram todos vendidos em 48 horas. Garth fará sua primeira
apresentação no Brasil, dia 22 de agosto na 438 Festa do Peão de Barretos

(SP), onde será a maior atração! Seu show contará com um paleo de
dimensões grandiosas e efeitos especiais que vão do ilusionismo a um

surpreendente jogo de luzes. O Estádio de Rodeios de Barretos está

preparado para receber 48 mil pessoas que certamente assistirão a uma

super apresentação que combina muita energia e alta tecnologia,
constituindo-se num dos espetáculos mais modernos e eletrizantes do
atual show business.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Skank (Siderado), Barão Vermelho (Puro
Êxtase), Corpo Dourado Internacional e Só As Melhores (Jovem

Pan). Principallançamento: Enrique Iglesias (Remixes).

I-t=Iiflm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633 Vista-se por instinto

'Fone 372-.291.P
Av. Màt. 'DeooGro do Forsecc, 301

,

. Jdraguó do Sut

NIVER

I Calliny Panstein (3117),
Tina Persike (1/8),
Melissa G. Buchmann (2/8),
Junea Chiodini (2/8),
Alessandra Ramos (3/8),
Ana Lídia Castilho (4/8),
Fernanda Wagner (5/8) e
Adriana K. Steilein (6/8).

Procópio Gomes, 481

••••• C I 1'1 E i'l\ Ja\•••••
I I
I JOINVILLE I
I G.N.e. eine Muel/er 1: Máquina Mortífera 4. I
I Horários: 14h30, 17h, 19h30. I
I G.N.e. eine Mueller 2: Mulan (dublado). I
I Horários: 13h30, 15h15. I
I Dr. Dolittle (dublado). I
I Horários: 17h15, 19h15, 21h15. I
I
G.N.e. eine Muel/er 3: Godz�l�a (legendado). I
I

Horanos: 13h30, 16h 15, 19h, 21 h45.
I

I - Programação válida para o período de 31n a 6/8.
. I

••••••••••••••••••••••

[IDIOMAS)
CWIZARD

CONVERSAÇÃO IMEDIATA

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

®

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!
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8 - CORREIODO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

As pessoas procuram a paz
Assim expressou-se uma professora chamada Elisete

Schonardie a respeito da paz.
As pessoas procuram a paz ...
Procuram a paz perdida em seu íntimo. Procuram-na,

porque perderam a sensatez e a serenidade, próprias de seu
coração, que vem se tornando desumano, sórdido e

mesquinho ...
As pessoas procuram a paz ...

, Procuram a paz, porque acabaram esquecendo de voltar
seus olhos para as pequenas coisas da vida. Esqueceram-se
de que, como obras de criação divina, são seres perfeitos,
dotados de capacidade que outras criaturas não têm.

As pessoas procuram a paz ...

Procuram a paz esquecida nos olhos das crianças, que
singelamente nos mostram, através de seus gestos honestos
e simples, o quanto é possível cultivar momentos da

proximidade com a felicidade, simplesmente pelo fato de se

estar vivo.
As pessoas procuram a paz ...
Procuram a paz que perderam quando se afastaram das

outras pessoas, deixando de ouvi-Ias, de faJar com elas, de
aceitar suas limitações, vendo-as como apenas humanos.

As pessoas procuram a paz ...

Procuram a paz porque deixaram de acreditar nelas

mesmas, porque vem exigindo de si próprias, o que logo
poderiam encontrar se trocassem com seus semelhantes, seus
anseios, suas necessidades, seus sonhos, seus projetos, suas
esperanças ... Nem sempre e auto-suficiência disfarçada pode
garantir a desejada paz interior.

As pessoas procuram a paz ...

Quem dera a procurassem, desejando encontrá-la,
deixando de lado os exagerados disfarces que se criam no

tumulto em que tantas vezes transformamos nosso viver,
tamanho os absurdos aos quais nos submetemos.

As pessoas procuram a paz ...
Prezado amigo leitor!
Prezada amiga leitora!
Onde você busca a paz?
Jesus Cristo diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos

dou; não vá-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso

coração, nem se atemorize". João 14.27

O nosso Senhor Jesus quer nos mostrar o caminho, a

.direção ... Vamos aprender a valorizar as pequenas coisas de
nosso cotidiano, com o coração agradecido pela dádiva da

vidaé mais fácil estar em paz. A PAZESTEJA CONVOSCO!

Pa. Claudete Beise Ulrich

m:írculo
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Ecco un altro barbiere

all'opera. Dal barbiere ci
si fa la barba, ci si
incontra con gli amici e
si scambiano le ultime

notizie della giornata
Novos e Usados - Fone 371 - 8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Do maternal ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.
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ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

ROTARY X PLANO DE AÇÃO - O Plano de Ação para ó ano rotário 1998/1999
deverá estar voltado no sentido de obter reconhecimento a Clubes Excepcionais
para receber a menção presidencial de 199811999. Para isto, deverá implementar
um abrangente programa de atividades em cada uma das Avenidas de Serviços.
Rotary Club de Guaramirim sintetizou basicamente o Plano de Ação 199811999 no

seguinte:
Serviços Internos: aumento do quadro social com reuniões mensais de

companheirismo, informações e instruções rotárias.

Serviços Profissionais: trabalho de conscientização junto às escolas sobre a

importância de jovens integrados à globalização.
Serviços à comunidade: trabalho de consciência junto à comunidade, entidades
não-governamentais já existentes e Poder Público, da importância de uma sociedade

organizada e planejada, fomentando, apoiando e orientando a criação deAssociações
de Moradores.

Serviços Internacionais: recursos para a fundação rotária com companheiro Paul
Harris, Encontros e solicitação de Subsídios Equivalentes.
ROTARY E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Com intuito de esclarecer fatos relacionados
a produtos vendidos no comércio de Guaramirim, não inspecionados pelo órgão responsável
e problema da água da Casan, compareceu ao Rotary, a convite, os responsáveis pela
Vigilância Sanitária, dra. Ivone Kinas da Luz e Antônio da Silva (Toninho). Presentes na

ocasião a Rádio Comunitária, através de Tomaz Bárbara e o popular Zuco, Também

presentes empresário Lauro Murara e Angelo da Silva, este último presidente da Amobi .

Apresentado o problema existente pelo companheiro Jataí, foi esclarecido que é necessário

diferenciar o trabalho de Inspeção e Vigilância Sanitária visto o primeiro estar subordinado

à Secretaria de Agricultura e o segundo à Secretaria de Saúde. A Vigilância Sanitária, ainda
através da doutora Ivone, expôs o trabalho que é desenvolvido pela Vigilância Sanitária,
aliás, com muita dificuldade em virtude da falta de estrutura e pessoal suficiente para um

bom trabalho. Quanto aos problemas de produtos irregulares e água, de fato existem,
sendo que a água é em função do baixo nível, causando odor, no entanto, não está

contaminada, e os produtos irregulares é falta de pessoal para fiscalizar. Num futuro

próximo, com mais subsídios de irregularidades existentes, Rotary deverá tomar a

iniciativa de convidar os secretários de Saúde e Agricultura a fim de esclarecer o

porquê desta falta de cobertura aos funcionários existentes e demais pessoas com

atribuições 'de fiscalizar, autuar. e, se necessário for, encaminhar ao Procon de

Guaramirim, que aliás, nos parece desativado. Diante disto, concluiu-se que a sociedade

de Guaramirim precisa realmente participar ativamente e não apenas formalizar no

papel a existência dos órgãos fiscalizadores. Participação ativa e não somente

passiva.
ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Rotary deverá desenvolver

um projeto com a Associação dos Moradores de Imigrantes. Para isto, já se propôs
de realizar uma palestra onde será enfocado o lixo que não é lixo, através de vídeos

obtidos do trabalho de cinegrafistas Jataí, do Rotary, e outros obtidos de empresas e

da Universidade de Viçosa, Minas Gerais. Será um trabalho de consciência que é

possível fazer do lixo reciclado algo de bom para a própria comunidade.

ROTARY X MEIO AMBIENTE - Temos consciência de que o meio ambiente

somente poderá ser melhorado com a educação. O nosso Rio Itapocu e Rio

Itapocuzinho são os que mais sofrem com a poluição, e o que dizer dos "peixes" que
aí encontram o seu hábitat? Não seria, também, uma maneira de educar as pessoas

para não poluírem os rios, promovermos uma festa anual em Guaramirim, intitulada
a Cascudenfest? Talvez no primeiro ano teríamos dificuldade de encontrarmos o

peixe cascudo em nossa região, mas, com o decorrer. do tempo, quem sabe seria

possível, ao invés de poluirmos os rios Itapocu e Itapocuzinho, criarmos peixes
denominados "cascudo". Queremos lembrar que o Rotary Club de Guaramirim possui
o logotipo da festa e se coloca à disposição do Poder Público, através da Secretaria
de Turismo, como para outras entidades, no sentido de se reunir e programarmos
algo, todas às quintas-feiras no Hotel Butschardt, às 20 horas. Vai a sugestão: afinal
todos os municípios da região têm festas e Guaramirim, não merece? Quem sabe?

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

Tio Eugênio
José Modestino Junkes - Pe. Boing

Distante uns 500 metros e logo atrás, dois outros que gritavam: "Cabo,

prendaeste homem que acaba de matarum moço de 18 anos com um canivete".

Virou-se, "Tino" e foi pra cima do homem a quem deu ordem de prisão. Ele não

parou. Na corrida pegou-o no braço. Ele não reagiu. Conduziu-o até o sargento
de plantão e os dois o levaram para a Delegacia de Polícia. Lá, ele confessou o

crime. "Eu nunca tinha feito isso - e áté hoje nunca mais precisei fazer!"
No ano de 1990 o estimado sacerdote padre Aloísio Boing completava 50

anos de vida religiosa, e na página festiva de Nereu Ramos, do semanário

"Jaraguá Bote" - o Mensageiro de Jaraguá - estampava de página inteira a

interessante vida civil e religiosa que empresários da antiga Retorcida ofereciam
aos leitores jaraguaenses.

Na residência do sacerdote, situada nos fundos da Igreja Nossa Senhora do

Rosário, onde exibia livros escritos por seus parentes, com os títulos "Boing
Um nome, uma família, uma história", de José Boing, nascido em Salseiro,
Vidal Ramos - SC e "O Emigrante Johann Gerhard Boing de Mussum, e

sua descendência no Brasil", escrito pelo professor Aloys Tekatte, com

informações deJoão Boing.
Explicava as informações contidas no livro de José Boing, que os emigrantßs

não deixavam só por motivos religiosos ou políticos e esclarece: "Não foi o

simples desejo de aventura que levou as muitas famílias da Alemanha, em

nosso caso especial, de Bocholt, a deixarem sua terra. Em meados do século

passado, reinava a fome e uma crise extrema na Alemanha. Frustração de

colheitas de trigo e outros grãos. Um fungo destruía totalmerite as plantações
de batatas, por vários anos. O maior rio da região, o Reno, estava tão baixo que
os navios não podiam mais navegar, Voltaremos. Até a próxima.
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10 Seminário do Programa de Educação Permanente
A Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense), através da Coordenação de Extensão,

realizou no dia 14 de julho o Seminário: Violência, Cidadania e Discriminação, marcando o

encerramento das atividades do primeiro semestre dos cursos do Programa de Educação Permanente.
Tivemos o prazer de contar coma presença da dra. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, MM. juíza

e diretora do Fórum, do dr. Paulo Roberto dos Santos Lima, advogado e comissário de Polícia da

Delegacia de Guaramirim, e da professora Iria Tancon, diretora Acadêmica da Ferj, que na qualidade
de palestrantes, muito contribuíram para o sucesso deste evento.

Aos palestrantes e a todos que participaram deste seminário, a Ferj agradece.
As atividades do Programa de Educação Permanente, planejadas para o 2° semestre são:

SEGUNDAS-FEIRAS

NOÇÕES BÁSICAS DE INGLÊS
HORÁRIO: 8h30 às lOh30

TERÇAS-FEIRAS

NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
HORÁRIO: 14 horas às 15h30

ARTES CÊNICAS: A BUSCA DO AUTOCONHECIMENTO
HORÁRIO: 14 horas às 15h30 (quinzenal)

OFICINA DECRIATIVIDADE
HORÁRIO: 14 horas às 15h30 (quinzenal)

RELAÇÕES HUMANAS
HORÁRIO: 15h45 às 17 horas (quinzenal)

ETIQUETAE CERIMONIAL
HORÁRIO: 15h45 às 17 horas (quinzenal) ,

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL E COMUNICAÇÃO
HORÁRIO: 19 horas às 20h30

QUARTAS-FEIRAS

!

NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
HORÁRIO: 8h30 às lOh30

DECORAÇÃO DE INTERIORES
HORÁRIO: 9 às 11 horas

INFORMÁTICA BÁSICA
HORÁRIO: 14 horas às 15h15

INTERNET

HORÁRIO: 16 horas às 17h15

QUINTAS-FEIRAS

NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
HORÁRIO: 14 horas às 15h30

DANÇA DE SALÃO (ADULTOS)
HORÁRIO: 19 às 21 horas

INTELIGÊNCIAEMOCIONAL
EALIDERANÇA

HORÁRIO: 15h45 às 17 horas

SEXTAS-FEIRAS

NOÇÕES BÁSICAS DE INGLÊS
HORÁRIO: 9 às II horas

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO
NINHO DE EMPRESAS GLOBAIS

Todos sabemos que grandes indústrias de renome nacional estão

instaladas em Santa Catarina, precisamente ao Norte. Os municípios
de Jaraguá do Sul e Joinville são fortes exemplos desta realidade.

Pode-se pensar que os incentivos têm uma parte disto tudo. Ledo

engano. No lugar dos incentivos, o que a região oferece são as

chamadas condições estruturais, construídas ao longo dos anos e

que posicionam Joinville e Jaraguä do Sul acima da média nacional

para o estabelecimento e sucesso empresarial.
Da primeira escola mecânica até o Corpo de Bombeiros local, o

empresário está envolvido em tudo o que é feito nas cidades da região.
Puxados pelas entidades representativas de classe, como a Acij de

Joinville e a Acijs de Jaraguá do Sul, eles nunca deixaram de dar a sua

contribuição aos municípios. Nos últimos quatro anos, essa atuação
cresceu geometricamente e os empresários entenderam que se

desejassem manter as empresas sadias, precisavam se envolver com os

destinos políticos da região. Por isso, é comum encontrá-los circulando

pelos corredores das prefeituras de Joinville e Jaraguá do Sul. Nos dois

casos, na administração, alguns cargos são ocupados por ex-executivos.
A educação é outro fator relevante e essencial para a diferenciação

da região. A Fundição Tupy é um forte exemplo, fundada na década
de 50, é uma das maiores responsáveis pela formação de gerações de

técnicos de todas as áreas de Joinville e região. Outros exemplos são

os centros do Senai espalhados pelo Estado e a Weg que mantém o

Centro de Formação Profissional.
Outro diferencial competitivo da região é a sua posição geográfica,

próxima de todos os mercados do Sul e Sudeste. São Paulo, por
exemplo, fica cerca de 550 quilômetros de Joinville. A região ainda é
servida por estradas federais que estão sendo duplicadas e também
ferrovias. Possui também, logo ao lado, um dos portos com os custos

mais baixos do litoral brasileiro, o de São Francisco do Sul.
Um ponto de vantagem para quem vive e trabalha na região é

a qualidade de vida. Uma base disto é o analfabetismo, que entre

crianças de 11 a 14 anos é inferior a 1% em Jaraguá do Sul e 1,5%
em Joinville. A tranqüilidade é outro ponto que favorece a

qualidade de vida. Todos os índices de segurança pública são dignos
de país escandinavo, talvez por isso mesmo e que, inconscientemente,
as lideranças de Jaraguá do Sul não fazem força para atrair mais

imigrantes. "Nós dispensamos as instalações de indústrias de mão
de-obra intensiva, preferimos não dar incentivos para empresas
que venham de fora, s e fôssemos dar um incentivo,
privilegiaríamos quem empreende negócios aqui há décadas,
gerando empregos e riquezas
que ficam noMunicípio", afirma
o prefeito GeraldoWerninghaus.

Coordenação: ProfessoraCláudia Rua Presidente Epitocío Pessoa. 1155

Regina Alth�ff. (próx. ao Kohibach] JarCJgJá do Sul- SC

1998

POSTO ""ME 5

Fonte: "Revista Expressão", ed.
marçode 1998.

Elaborado por: Douglas Graciano
Barth, Lauro Marquardt e Luis
Marinho Floriano, alunos da 9'
fase do Curso de Administração.

Atendimento

,4�
Z 371 9964l

�a�ter mranS'glOÚal /'
Prêmio de Quolidade

Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

III' Automaçãoe
Manutenção
Iildustrial

Assistência Técnica
Autorizada

- Esab - Bambozzi
- Cebora (sumig)
- White.Martins - Lyncon

,
'

RUA ERWINOMENEGOTTI, 10
FONE/FAX: (047) 372-3802
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No dia 27 de

julho quem
completou sete

anos foi a
Natasha

Cristina de
Souza, filha de

José (JB) e
Sandra de

Souza
l

Marcella Fernanda

Screppa completou
dois anos no día
29 de julho, quem
deseja os parabéns
são os irmãos e os

papais Mareelle e

Roseli

Lucas Lunelli
Cunecke

completou
.

quatro anos no

día 29 de

julho. Os pais
Geraldo (Rosa)

Cunecke
comemoramo

. ,.

amversano no

sábado (1), na
residência do

casal

Nascirnentos
,

20/7 /98 - Tainara Rossi Belarmino
20/7 /98 - Danielle dos Santos
20/7 /98 - Alicia Stipp
20/7 /98 - Jean Carlos Hasse
20/7 /98 - Rhaissa Izidoro Melchert
20/7/98 - Jhonattan Willyan Tiegs
20/7 /98 - Heloisa Helena Ristow
20/7 /98 - Rafael de Oliveira Neris
20/7 /98 - Igor Felipe Furtado
20/7 /98 - Luan Andrei Kaestner
21/7 /98 - Davi Bressani
21/7/98 - Jenifer Marienne Grandberg
21/7 /98 - Eduarda Campos Frutuoso
22/7 /98 - Guilherme Afonso Behling
22/7 /98 - Nicolas Augusto Sassi
22/7 /98 - Mateus Schultz
23/7/98 - Heloisa Pisetta
24/7 /98 - Thayna Maske
24/7 /98 - Deise Popadiuk
25/7 /98 - Natália Demarchi dos Santos
25/7 /98 - Makiel de Oliveira Pinto
25/7/98 - Felipe AugustoKühl .v"����
25/7 /98 - Felipe Pedreli Pereira .,_.���

....

26/7/98 - Mirela Raissa dos Santos L...:>,
_

._ �-' _-

••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

Av. Mal. Deodoro, 8'81 - Jaraguá do Sul - se
. Telefone (047) 975-2975

�

CLlftlCA
IftFllNTIL

Moo.eill..Alttoltio

ß�n.�� ..•.• ·.c
pediatra

crm 4645
372 - 3670

-- Rua Dr. WalderniroMazurechen, 50 - Sala 15 - jara á do Sul - SC-
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Vendas:

Antecipadosomentebaile: R$ 8,00, no dia,R$12,00
Demarchi Carnes, Smurfs Lanches, Hobby Vídeo
eAlfa&Cia.
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2a 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

Antecipadojantar + baile: R$ 12,00, no dia, R$15,00Ingresso:

Teco e Elis prestigiando as promoções da Estância Peão

Earrapo

Agenda gaúcha
I de agosto - Baile Gaúcho no CTG Laço Jaraguaense
2 de agosto � Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
7 de agosto - Sexta-feiradaTradiçãoGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
9 deagosto - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba

8 e 9 de agosto - RodeioCriouloVacaParada - Piquete Laço de Ouro
14 a 16 de agosto - Rodeio Crioulo - CTGGalpão Amigo - Timbó

4 de setembro - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de Vaca Parada - Piquete Santa Luzia

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

Marcon - Piquete Estampa de Taura

"Gaúcho na Casa Branca" Ninho e Cris aproveitaram a viagem de lua-de-mel e foram fazer
uma visita oficial do CTG Laço Jaraguaense ao presidente dos Estados Unidos, 'Bill Clinton,
que confirmou pr�sença no aniversário do Ninho, no próximo dia 4 de agosto. Feliz aniversário
e felicidades ao casal

Com grande pesar,
comunico aos amigos que
esta semana faleceu o pai da

Semana' triste
Andréia, minha namorada, o
sr. -Pedr o Waldmann.

Elevemos nossos pensa-

mentos ao patrão maior

para que o sr. Pedro

descanse em paz.

Domingo no Rodeio
o Domingo no Rodeio (2

de agosto) é para você vir à

sede campestre do CTG

Laço Jaraguaense com sua

família e amigos passar o

domingo. A partir das 9 horas

teremos cavalos de aluguel
para passeios, e você que já
possui seu pingo, traga-o,
pois realizaremos provas
campeiras e muitas
brincadeiras para você

passar um dia agradável
conosco. Ao meio-dia

serviremos churrasco, e na

parte da tarde realizaremos

um treino de laço aberto ao

público. Início 9 horas.

Sexta-feira da Tradição Gaúcha
Neste dia (7 de agosto)

teremos gado para você

laçar, música ao vivo no

galpão, suculenta alcatra

para saborear e, temos

certeza, prendas bonitas e

,

grandes amigos nesta

querência você vai encon
trar. Início: 19 horas

70 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 7° Rodeio de
Vaca Parada e Provas Funcionais.
O local das provas é na pousada
do Krüger, distante três

quilômetros após a Malwee, em

1988

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 (lO horas)
acontecerá a prova de laço em vaca

- 1998

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: 047973 3621 com
Beco.

�

DEMARCHI (j,OMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

10 ANOS SERVI�D,O QUALIDADE
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VIAGENS

CRUZEIROS MARíTIMOS
COSTA ALEGRA

Mini Italiano
Saída 14112'visitando

Santos, Rio, Buzios, Vitória,
Angra dos Resis, Santos e Rio _

õdies com todas as refeições,
muitos shows e diversões

desde 7 X R$ 6000

REMBRANT
Cruzeiro NORTE

Saída 20112198 visitando

Santos, Buzios, Ilhéus,
Angra e Santos

desde U$ 870 ou
5 X R$ 17400

* Cruzeiros de dezembro/98 a março/99. Consulte-nos sobre outras opções.

FORTALEZA
8 dias / 7 noites

+ passagem desde Navegantes
+ 1 noites no Hotel cl café e jantar + city

tour + passeio ao Beach Park

desde 6 X R$ 11583
.

Saídas: Agostol98
.'

,PORTO SEGURO
8 dias / 7 noites

+ passagem desde Navegantes
+ 7 noites no Hotel Quinta do Porto

cl café e jantar + oity tour + show noturno

6 X R$ 6416

CANCUN
8 dias / 7 noites

\

\ + passagem aérea c/ Varig
+ 7 noites no Hotel de hospedagem no Hotel

,KIN HA TA com café da manhã (tipo buffet) +
.

trenster in-out

7 X U$140
Saídas: 16, 23 e 30 Agostol98

, ,

ITALIA MAGNIFICA
14 dias / 11 noites
visitando toda .ftália

Passagem aérea desde SÃO
+ Hospedagem com café da manhã

+ Seguro
+ Guia brasileiro

·7 X U$ 379
Faça sua consulta ou reserva pelo pelo email cosmos@netuno_com_br ou tele-Fone 37.,-0520

NATAL
8 dias / 7 noites

+ passagem desde Navegantes
+ 7 noites no Hotel cl café e jantar + city

tour + passeio de buggy às dunas

desde 6 X R$ 10333
Saídas: Agostol98

"

DISNEY -9dias/7noites

Passagem aérea + 6 noites de hotel em Orlando com

café da manhã + 1 noite de hotel em Miami + visitas com

ingresso aos parques Magic Kingdom, Animal Kingdom,
Epcot Center, MGM Studios e Universal Studios +

acompanhamento e assistência dee guias falando

português

7x U$'184

ISLA MARGARITA ;.

MADRI

+ passagem desde

+ Hotel cl café da manhã + city tour com
guia+ passeio a TOLEDO + transfer in/out

, 5 X U$188

7 X U$ 8971

7 dias / 6 noites

CUBA

9 dias I 7 noites

HotelMargaritá Internacional com piseine. quadra de

tênis, bar, restaurante e shows noturnos + café da
manhã e city tour + passagem aérea com

TRANSBRASIL

•

•

+ passagem aérea SÃO/CUBA/SÃO
+ 7 noites em Havana no

Hotel Meliá Cohiba

+ transfer in-out + city tour

6xU$202
Saídas: Agostol98

13 dias / 10 noites
visitando Cairo, Tel Aviv, Cesarea,
Haifa, Nazaré, Geliléia, Cafarnaum,
Tiberíades, Jericó e Jerusalém. '

U$ 2.197
EM 3 X SEM JUROS

Saídas: Agosto a novembrol98

,

ILHAS GREGAS -9dias/7noites

Saídas - Quartas-feira visitando Athenas, Mikonos,
Rhodes, Patmos, Kusodasi (Turquia) + 3 noites de
cruzeiro a bordo do navio TRITON com 5 refeições

diárias + 4 noites em Athenas com café da manhã + city
tour em Athenas

7X U$ 23542
Preço para agosto, cabine categoria F

+ passagem aérea
+ 3 noites de botei

3 estrelas com café da manhã
+ city tour com guia
+ transfer in/out

'

desde 3 -x U$ 14065
Saídas: Agosto a dezembrol98

o- NEW YORK
1

8 dias / 7'noites
+ passagem aérea desde SÃO

+ transfer in/out + 7 noites de hospedagem
Hotel Pensilvânia

+ Orientação de guias ,

desde 7 X U$ 15r14
Saídas: Agostol98
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A Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB/SC) entregou na sexta-feira

passada (24), o título de "Homem de Vendas/97" ao empresário Wandér Weege,
diretor-presidente da Malwee Malhas. A cerimônia, muito concorrida, deu-se no

Restaurante do Parque Malwee. Wandér dividiu o prêmio com a família e com os quatro
mil funcionários e representantes.

Presidente das Indústrias de
Minas Gerais e presidente em'

exercício da CNI (Confederação
Nacional da Indústria) Stefan
Bogdan Salej e o presidente
executivo da ADVB Carlos

Wolowski Mussi entregando o

prêmio ao empresário Wandér

Weege

L
Secretário de Desenvolvimento Econômico e

Integração do Mercosul, Henrique Weber,
cumprimentando o empresário Wandér

Weege
o casamento

de Waldemir
e Rosane foi
dos mais
alinhados da

temporada.
O ato

religioso
deu-se no dia

25, às 20h15,
na-Igreja
Nossa
Senhora do
Rosário (Rio
Molha) e a

recepção aos

convidados
no

Restaurante

Itajara. O
noivo é filho

Fotos: Edson JunkeslCP
"

Giovana Zimmermann,
troféu "Homem de Vendas",

homenageado
eo

Arte Click

Ci

Carlos e Solange Beatriz receberam a bênção
matrimonialdia 25, às 17h30, na Igreja Nossa
Senhora das Graças (Barra doRio Cerro). Os
convidados foram recepcionados na

Recreativa Marisol Carlos éfilho de Paulino
e Etelvina Iunkes, e Solange Beatriz é filha
de Arildo e Eli V. Giese

Rua Barão do Rio Branco· J8fII{/Ué do Sul

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral '.
Entref,amos em372-0178 domicilio

Rua RudolfoHuffenüss!er, 440
(próx. Duas Rodas IndI.)
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Pink and Blue

Em 1965, Ana Maria
Tortuce, apaixonada pelo
ensino do idioma inglês
para crianças, funda a 1 a

escola Pink and Blue. Este
nome foi escolhido a fim
de sugerir que o

estabelecimento
destinava-se tanto para
meninas (Pink), como
para meninos (Blue).
Assim nasceu a 1 a escola
Pink and Blue ..

Os resultados foram
satisfatórios e o método
difundiu-se por todo o

País. O Freedom foi criado
mais tarde para dar
continuidade do nível
básico ao avançado e
para dar oportunidade a

adolescentes e adultos
iniciarem o curso.

Para Jaraguá do Sul foi
trazida há 18 anos,
através dosotuols
proprietários: Gabriel e
Lair da Silva Laudelino;
sendo esta, a escola
pioneira da cidade.
Nesses 18 anos, a pbf -

pink and blue - Freedom
orgulha-se de ter formado
a maioria dos professores
de Inglês que hoje atuam
na maioria das escolas de
l° e 2° graus e

principalmente nas

escolas de Línguas
Estrangeiras de Jaraguá
do Sul.
Todavia, a Pink and Blue é
uma escola diferente; faz
o aluno gostar do que

- -

18 anos de sucesso
está estudando, possui
prédio próprio com selos
de aula arejadas, amplo
jardim e área recreativa
para aulas ao ar livre e,
ainda, um carro H 100

para buscar e levar o
aluno para o curso ou

para outras atividades
extras.
A criança pode iniciar o
inglês aos quatro anos de
idade. Para cada fase do
curso é dada uma

motivação diferente,
como, por exemplo,
caderneto de poupança
cultural, onde são
creditados dólares
conseguidos através de
notas e participações nas

aulas, e gastos nas festas;
Haloween, English Camp,
passeios ao Playcenter,
entre outros.
Aos adolescentes e
adultos, proporciona a

oportupidade de fazer
estágio na própria escola,
tornando-se um

profissional ao terminar seu
curso, e oferece, também,
intercãmbios e cursos de
Inglês ou Espanhol em
qualquer país. Para
adultos, executivos,
profissionais liberais, a PBF
tem um sistema exclusivo
de ensino, o PPT.;
programa personalizado,
onde o aluno é tratado
com exclusividade, e faz
seu próprio ritmo de oulo.
podendo com isto reduzir

o curso em 50% do tempo
gasto em um curso

acadêmico. Mas o que
mais satisfaz a escola e

gratifica aos professores, é
ver anualmente nossos

oIunos sendo aprovados
nos exames de

Cambridge, que é
prestado com
exclusividade dentro da
PBF, por examinadores da
universidade de
Cambridge, uma vez por
ano. Nossos parabéns
para a comunidade
jaraguaense pelo prestígio
e apoio nestes 18 anos de
atividades em Jaraguá do
Sul.

Congratulation!

Entrada principal da Pink and Blue - Freedom

Fotos: Edson Junkes/CP

-.

.

Van que transporta os alunos

Inglês e Espanhol
Alunos iniciantes paia o 2° Semestre 1998

Cursos Especiais para crianças de
li a 12 anos e para adolescentes.
r Promoção: Material Gratuito

Mensal: R$ 55,00
2D Promoção: 20% de desconto

Material: R$ 65,00
Mensal: R$ 44,00

3D Promoção: Condução e Material
Mensal: R$ 62,00

4D Promoção: Condução + 10% desconto
Mensal: R$ 50,00
Material: R$ 70,00

Adultos PPT. promoção única 15% de desconto por hora/aula

Rua Luiz Kienen, 67 - Centro·
Fone: (047) 372·2899 . Fax (047) 372-1698

E-mail: pbf@netuno.com.br
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonograjia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - la Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC Tel.- 372-0395

Climatério eFISIOTERAPIA
ESPECIALIZADA

"
.

CLINICASEK menopausaFone/Fax: 371-6022
o cürnotérlo. represento a transição entre o período

reprodutivo e o não reprodutivo da vida de uma mulher,
caracterizado por um conjunto de alterações no corpo e

na mente que se observam no final de seu período fértil.
estas alterações iniciam com suas manifestações clínicas
de queda na produção de hormõnios ovarianos, cinco a

oito anos antes da instalação da MENOPAUSA; que por
definição seria a interrupção definitiva das menstruações
por 12 meses, marcando um ponto definido no cürnoténo.
O climatério geralmente se lnicio ao redor dos 35 anos e a

menopausa em torno dos 45, e ela acontece porque os

ovários deixam de secretar hormônios,
O climatério pode ser dividido em:

Climatério compensado - quando não existe as

manifestações ou as mesmas são brandas e toleradas.
Cllrnotério descompensado - quandO a intensidade das

manifestações afeta o bem-estar da mulher,
No climatério descompensado, a mulher pode

apresentar:
Ondas de calor ou fogacho, sudorese, cansaço, dores

musculares e nas articulações, palpitação, taquicardia,
olteroçöes na visão, e tendência a aumentar de peso, Nas
mulheres que vivem numa harmonia psíquica, o climatério
não representa um fator de desequilíbrio, mas, naquelas
com perturbações estruturais pode haver depressão,
ansiedade, irritabilidade,

Na menopausa, pela ausência dos hormônios, pode
surgir tardiamente manifestações que afetam o aparelho
genital. alterações no metabolismo de gorduras (colesterol.
triglicerídeos) podendo até levar à arterosclerose e

doenças coronarianas (infarto, hipertensão), bem como

a osteoporose que seriam um enfraquecimento dos ossos

tornando-os frágeis e susceptíveis à fraturas,

Recomendações gerais e tratamento
A mulher será submetida a um exame físico geral e

ginecológico minucioso, serão solicitados alguns exames

complementares, e, após a avaliação de todos os

componentes, será feito um diagnóstico e instituído um

plano terapêutico individualizado, onde a paciente é
instruída a seguir alguns cuidqdos como: orientações
dietéticas, psicológicas, atividade física e terapia de

reposição hormonal. esta última, que deve ser realizada
individualmente para cada caso e exclusivamente pelo
médico,

"A mulher tem o direito de resplandecer sempre"

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Oassta 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

ENT O E

T l
I TEqR

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

ORA. 'TAlGE Crluppi GONÇAlvES
ESPEciAlisTA EM Odoreropedlsmia
pós ...GRAdlJANdA EM ORTOdONTiATerapeuta Ocupacional

Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
pós ...GRAdlJANdO EM ORTOdoNTiA

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcionai da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC DR. Clrcio Sidrsei GONÇAlvES
DR. AlvANiR LEiTE

ESPEciAlisTAS EM PmiodoNTiA, IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESES DENTÁRiAS

Dr. Nelson Eichstaedt

Ouvido - Nariz - Garganta
Fone: (047) 372-0617

.RUi\ JOiNViUE, 1 � 70
TELEfONE: (047) }71 ...7209

Feminiclin
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia
Centro de atendimento à Mulher

Médico Responsável - Dr. Jean Beno Schreiner bucht
C.R.M.5457 - Telefone (047) 372-0395
Rua: Presid�nte Juscelino, 45 - 10 andar

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório-Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade é alta tecnologia.
Dr. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



]�:..���.�.L ;iG.QRRF;I9:;DQ,;:igQ{M.Q; �������.�:?���,.�.1..l?��.��I:�.1?�.�?�� J

Reforma do pronto-socorro não

garante atendimento eficiente
---------------------------------

Hospital tem dívida estimada em R$ 2,4 milhões. Médicos reclamam da falta de

tempo para atendimento adequado

Jaraguá do Sul - A reforma.
do Pronto-Socorro do Hospital
São José. apesar de melhorar
a infra-estrutura física. não
conseguiu apresentar alterna
tivas para receber os pa
cientes que procuram pelo
pronto atendimento. De acor
do com alguns médicos. a re�
forma. que custou RS 205 mil.
fez apenas uma "maquia
gem" no prédio. Há somente
um médico para atender cer
ca de 200 pessoas por dia.
dessas. 35% são crianças.
Cada médico tem emmédia
cinco minutos para a consul
ta.

Segundo o neurocirurgião
César Vieira. um dos proble
mas é que as pessoas não são
bem orientadas quanto às
condições para procurar o

pronto-socorro. Ele oflrrnou
que muitos casos poderiam
ser atendidos nos postos de
saúde. Quanto a reforma do
pronto-socorro. Vieira frisou
que melhorou a segurança

tanto de quem atende como
.de quem é atendido. "Antes.
pacientes e familiares tumul
tuavam a entrada. dificultan
do os trabalhos. Com a refor
ma. os pacientes são encami
nhados para o atendimento
em local adequado. longe de
pessoas estranhas". explicou.

Para o médico Alexandre
Schlabendorff. o pronto-so
corro necessita ampliar o

quadro clínico. "Há apenas
um médico-plantonista para
atender cerca de 200 pa
cientes diariamente". re

forçou. acrescentando que,
nesse aspecto. Jaraguá do
Sul é privilegiada. 'mas está
muito longe do ideal. Na opi
nião dele. a comunidade pre
cisa se conscientizar sobre a

função do pronto-socorro,
"Ela (a comunidade) tem po
pel fundamental na melhora
dos atendimentos, Só pode
remos dar assistência ade

quada se tivermos tempo. Os
postos de saúde têm

condições de prestar vários
serviços". completou.

DIVIDA - O Hospital São
José tem uma dívida estima
da em torno de RS 2.4 milhões.
A direção do hospital infor
mou que apresentará. na
próxima semana. propostas
para saldá-la.Segundo o dire
tor-administrativo. Aristides
Manoel Gonçalves. o pronto
socorro foi totalmente cons

truído com recursos do pró
prio hospital. informando ain
da que o SUS (Sistema Único
de Saúde) paga apenas RS
2.4 ao médico e cerca de RS
7.00 ao hospital por paciente
atendido.

"O valor não é suficiente
para cobrir nem o medica
mento. Isso sem falar nos de
mais gastos. como ma

nutenção. por exemplo".
reclamou. Para ele. a

solução está na "sensibi
lidade" dos empresários da

região ou deixar de atender

pelo SUS.

Horário de atendimento €/0 SUS é transferido para às 75 horas

Jaraguá do Sul - A partir
do próximo mês. os atendi
mentos cos assegurados do
SUS (Sistema Único de

Saúde) serão feitos às 15
horas. A Secretaria de
Saúde decidiu também di
vidir em quatro dias na se

mana a distribuição das se

nhas para as consultas espe
cializadas. O anúncio foi
feito na última terça-feira
(28). pela secretária de
Saúde. Nanci Zimmermann,
O objetivo das mudanças.
segundo ela. é evitar que os

assegurados passem a noite
em fila diante ao prédio do
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) aguardando
a senha.

De acordo com a medi
da. as especialidades de

gastroenterologia, cardiolo
gia. otorrinolaringologia. pe
diatria. urologia. angiologie
e nefrologia serão marca-

das no primeiro dia útil do
mês. Ortopedia e endocri

nologia, no segundo dia; of
talmologia no terceiro e o

dontologia no quarto dlo. A
secretária afirmou que a di
visão das especialidades
médicas em quatro dias vai
atenuar a espera. mas não
resolverá o problema das fi
las,

"As filas não vão terminar

porque a procura é muito

grande. mas temos certeza

FLORICULTURA

d� que diminuirá conside
ravelmente. Elas só serão
eliminadas definitivamente
com a informatização dos

postos de atendimento". jus
tificou, acrescentando que
os serviços de informática
deverão estar concluídos no
final deste ano, Ela lembrou
ainda que os assegurados
do SUS que moram fora de

Jaraguá do Sul deverão fa
zer agendamento nas se

cretarias dos municípios.

ATACADO E VAREJO
PLANTAS ORNAMENTAIS -

MUDAS DE FLORES - MUDAS FRUTíFERAS -

VASOS - TERRA PARA JARDIM

Fone: (047) 964-5097
Rua Joinvílle, 1640 - Vila Beependi - Jaraguá do Sul - SC

o estresse nosso de cada dia
-

Considerado por muitos como a "doença do século XX", o estresse é
causado em grande parte pelo ritmo acelerado da vida moderna e pelos
desafios crescentes de um mundo cada vez mais competitivo. À medida que o

mundo dos negócios se torna mais complexo e sofisticado e as mudanças na

economia, na política e na sociedade passam a ocorrer numa velocidade
vertiginosa, maior é a pressão a que são submetidos profissionais dos mais
diversos setores. No trabalho, pressão por uma maior produção e resultados
rápidos, por uma carreira de sucesso, por uma atualização constante e pelo
busca contínua de desafios a serem enfrentados. Em casa, por uma participação
mais ativa na vida familiar, significando não apenas mais tempo dedicado à
companheira(o) e oos filhos, mas, principalmente, melhor qualidade de vida.

Com o passar do tempo, a medida que as tensões e o estresse vai
aumentando. as pessoas vão se tornando mais vulneráveis. mais frágeis e

divididas. e o organismo responde de forma drástica, Essa resposta pode variar
de um simples mal-estar persistente, insónlo, até efeitos muito mais graves como
alterações de comportamento. úlceras, gastrites. problemas de pele e até

ataques cardíacos; podendo levar em casos mais severos à morte,

As pessoas reagem de forma diferente às situações geradoras de estresse.
basicamente em função de sua história de vida e de sua estrutura de

personalidade, Algumas possuem uma capacidade maior de tolerar e conviver'
com situações de pressão intensa. e acabam desenvolvendo ao longo do tempo
mecanismos eficazes para lidar com o estresse; impedindo que o mesmo

comprometa a produção e a qualidade de seus resultados e de seus

relacionamentos. Outras parecem se desestruturai completamente ao menor

sinal de uma dificuldade e fazem de suas vidas uma sucessão de crises mol

resolvidas, O fato é que, em maior ou menor grau. todos sofremos de alguma
forma os efeitos das situações de pressão a que somos submetidos no dia a cío,

Uma vez que uma vida sem estresse parece ser impossível. a solução
parece ser a administração dos níveis aceitáveis de estresse. segundo padrões
indlvlduois.O primeiro passo é identificar os sintomas e os agentes estressantes
a que somos submetidos em nosso dia a dio. Esta análise deve abranger
todas as áreas de nossas vidas; como o trabalho, fornüio. sociedade. projetos
e objetivos, etc"

O próximo passo é mobilizar nossas capacidades de adaptação para
aceitar ou modificar estes agentes estressantes, através de uma rotina

saudável. buscando maiores resultados, maior produtividade e qualidade
de vida,

Muitas vezes, para se conseguir identificar os agentes estressantes, é

necessário a ajuda de um profissional habilitado, que poderá com maior

facilidade encontrar o quê que estó ocasionando o estresse e,

principalmente. sugerir as melhores saídas para esta situação incômodo

que assola muitos de nós,

Dalton F. Fischer - Psicólogo - CRP-12/1558.
Membro associado da Ajapsy

I'
Psicoterapia para crianças -

adolescentes e adultos.

Orientação vocacional
Salas específicas para crianças e

adolescentesJeanete Miriam Piske
Psicóloga e Ludoterapeuta

CRP 12.00937
Rua João Picolli, 337 - Fone 372-3552

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP-12/00938

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional,
Rua Guilherme Weege, 50

7° andar - sala 704

Centro Médico Odontológico
Fone: (047) 975-1014
Jaraguá do Sul - SC

- Horário: de 2ª à 6ª . 17h30 às 21 h30· Noturno
Sábados - 8 às 12 horas - Matutino
Rua Guilherme Weege, 50

7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 979-6879
Jaraguá do Sul - SC

IIMarisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP-12102032

SUPERMERCADOS

��".�

- Compras acima de R$ 60,00, cheque para dia 9/9/98 sem juros
- Entrega gratuita em Jaraguá do Sul e Região

-' Aceitamos Cartão de Crédito Visa, Ticket Alimentação
(Eat, Correio, Cheque Cardápio, Trans Cheque, T.A., V.A.)

Rua Padre Alberto Jacobs • Vila Lenzi • Fones: 372·1160· 372·2936 • Jaraguá do Sul- SC
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Acusado por estelionato tem

prisão preventiva decretada
.--------------------------------

Programador de computadores responde por tentativa de homicídio e
v por estelionato no Estado

Jaraguá do Sul- O progra
mador de computadores,
stênio Ricardo Schmidt, 20
anos, acusado de estelio

nato na região, teve a prisão
preventiva por tempo inde
terminado decretada na úl
tima quarta-feira (29), pelo
juiz Elleston Lissandro Canali,
da la Vara Criminal. Schmidt

responde também processo
por tentativa de homicídio e

falsidade ideológica no Mu

nicípio de Fraiburgo, na

região Oeste.

Schmidt foi preso na última
sexta-feira (24). Cumprindo
prisão provisória na Delegacia
de Polícia, onde ficou até
quarta-feira (29), após ser trans
ferido poro o presídio público,
No início do ano, Schmidt foi
detido por tentativa de homicí
dio, Ele é acusado ainda por
emitir notas falsas, aplicar o
"golpe do financiamento" e

comprar um aparelho celular
com nota promissória e não
efetuar o pagamento, Em
maio, em Fraiburgo, a polícia

Ci prendeu com documentos
falsos,

O delegado de Jqraguá
do Sul; Wanderlei José Alves
da Silva, acredita que
Schmidt tenha cometido ou

tros golpes na região, "Não
sei precisar quantos, Espera
mos que mais pessoas ve

nham à delegacia prestar
queixa", apelou, Caso seja
condenado, poderá pegar
pena que vorkrentre um a cin
co anos de detenção para
cada infração cometida, ,

)
SÁBADO

SETOR MATRIZ
DOMINGO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

16hOO - São Luiz (Crisma)
19hOO - Rainha da Paz (Crisma)
19hOO - Perpétuo Socorro

07hQO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - São Cristóvão (Crisma)
09h30 - São Benedito
16hOO - Matriz (Crisma)

NOSSA MENSAGEM

O rico que acumulou muitos bens
"Mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de

seus bens". Jesus, certamente, não está legitimando um sistema que deixa
as maiorias, sem nem sequer omínimo necessário para viver. É evidente

que os bens materiais são necessários para a vida. Mas a vida não resulta

da riqueza. Se fosse assim, os ricos não ficariam doentes, não teriam

depressão, etc .. Do lado inverso, os pobres nunca poderiam ser felizes.

No entanto, às vezes encontramos pessoas que, materialmente, não têm

motivos para se alegrar e assim mesmo são capazes de sorrir, de dançar,
de brincar com a vida.

Jesus garante que a vida e felicidade são dons de Deus, e estão ao

alcance de todos. O caminho é a convivência e a partilha. Que o Senhor

nos abençoe, nos dê o seu Espírito que nos torne capazes de buscar o

caminho certo.

ESTADO DE SANTA CATARINA - JUSTiÇA ELEITORAL
Caro Eleitor

O sucesso da eleição eletrônica de Jaraguá do Sul depende de você, eleitor jaraguaense. Compareça perante o Cartório Eleitoral ou junto aos locais

onde estão sendo feitos os treinamentos com as urnas eletrônicas e faça seu treinamento individual.

O tempo razoável que cada eleitor deverá gastar para votar é de 30 (trinta) segundos e somente através do treinamento e conhecimento da urna

eletrônica alcançaremos o resultado esperado..
Obrigado por sua participação e responsabilidade.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juíza da 173 Zona Eleitoral

� importante que o eleitor já tenha feito a escolha de seus candidatos ao

chegar à máquina (Urna Eletrônica) para a votação. Por isso eleitor, leve

consigo a "cola", ou seja, leve os números de seus candidatos anotados
num papel, porque o tempo computado para se votar deverá ser mínimo,
a fim de permitir que todos os eleitores votem até às 17 horas.
É importante, ainda, que todos os eleitores tenham feito um treinamento,
antes do dia das eleições.
Eleitor, seja consciente e responsável, compareça perante aos locais de

treinamento, que estão ocorrendo em Jaraguá do Sul.

Somente as pessoas inteligentes' buscam orientação e treinamento. Não
deixe para a última hora. Compareça aos locais de treinamento. Seja um

eleitor atualizado!
Plantão permanente: Cartório Eleitoral - Fórum da Comarca.
Anote os procedimentos:
I - Até chegar na urna o eleitor segue os mesmos passos de identificação
e credenciamento das eleições anteriores. Dentro da cabine, o eleitor terá
a máquina pronta para a votação.
2 - Pela ordem, o eleitor vota nos candidatos a Deputado Federal, Estadual,
Presidente da República, Gov'ernador e Senador.
3 - Digitado os números, aparece na tela da urna eletrônica o nome, partido
e a foto do respectivo candidato. Se estiver tudo certo, basta então apertar
\a tecla ..CONFIRMA, de cor verde, e o voto é computado.
4 - Caso o eleitor tenha digitado o número errado, ou se arrependa do

voto, pode escolher outro candidato, apenas apertando a tecla CORRIGE,
de cor laranja. A tela volta ao módulo anterior e a escolha do candidato

recomeça.
S - Quem preferir pode anular o voto acionando a tecla com a palavra
BRANCO, no botão da mesma cor.

6 - Para Deputado Federal e Deputado Estadual o eleitor pode votar apenas
na legenda, acionando apenas os dois dígitos que formam o número do

partido, e acionando a tecla CONFIRMA.

Cronograma de divulgação das urnas eletrônicas

Período Local Bairro Horário Noite

3/8 a 7/8 Instituto Educacional Jangada Centro 8 às 12h - 13 às 17h

3/8 a 7/8 E. L Rio da Luz II Rio da Luz 8 às 12h - 13 às 17h

3/8 a.7/8 Bretzke Vila Baependi 8 às 12h - 13 às 17h
,

3/8 a 7/8 E. B. Giardini Luiz Lenzi Vila Lenzi 8 às 12h - 13 às 17h

3/8 a 7/8 E. M. E. F. Machado de Assis João Pessoa . 8 às 12h- 13 às 17h 18 às 22h
\

8/8 Esc. M. de E. F. Santo Estevão Garibaldi 8 às 17h I

10/8 Acijs Centro 18 às 19h

10/8 a 14/8 Metalúrgica Trapp Ltda. Vila Baependi 8 às 12h - 13 às 17h

10/8 a 14/8 Ferj - Fund. Educ. Reg. Jaraguaense I Waldemar Rau 8 às 12h - 13 às 17h 18 às 22h

10/8 a 14/8 -Monfort Industrial Ltda. Vila Rau 8 às 12h - 13 às 17h
,

10/8 a 14/8 Urbano Agroindustrial Ltda. São Luís 8 às 12h - 13 às 1 7h

10/8' a 14/8 Menegotti Malhas Francisco de Paulo 9 às 12h - 13 às 17h

19/8 CDL Centro 20h
-

'CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS·7JESENHOS TÊXTEIS
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guaense comandou o jogo
estando sempre à frente, Jo
nas, Tigrinho e Cisso marcaram
os três gols do time, O Blu
menau chegou ao empate
com dois gols de André e ou
tro de James,

Na opinião do técnico do
ADJ/Urbano, Manoel Dalpas
qua Ie, faltou maturidade! paro
segurar o placar de 5 a 4, "A
oito segundos do final, estáva
mos com a posse de bolo. Foi
um erro não segurar, e permitir
o empate a quatro segundos
do fim", lamentou,

A equipe de Blumenau é a

segunda melhor do Estado,
emprestando jogadores à
seleção brasileira,

Prefeitura promete construir

ginásio para Tênis de Mesa
I

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

Obras devem ser iniciadas em agosto, logo após se conhecer a empresa
vencedora da licitação. Preço inicial é de R$ 770 mil

Jaraguá do Sul - O

prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) divulgou esta se

mana que a administração
deve iniciar no próximo mês
a construção de um giná
sio específfco para a práti
ca de tênis de mesa, De
acordo com ele, a licitação
das obras será anunciada
na segunda-feira (3), com
início das obras previsto
para depois de aberto os '

envelopes,
O ginásio ocupará uma'

área de 1,28 mil metros

quadrados, à Rua Francisco
Pirmann, na Vila Lenzi. O va

lor inicial para O construção

da estrutura do ginásio será
de R$ 110 mil, promovendo
nova licitação para o

acabamento, Hoje, a

Prefeitura aluga uma área
no Bairro Czernlewicz.

Segundo o coordenador
do Tênis de Mesa, Guido
Mannes, o local terá es

paço para 20 mesas, "Hoje,
trabalhamos com 1 O mesas,
Com o novo espaço, tere
mos capacidade para do
brar esse número", de-
clarou,

r

Aproximadamente 150

crloncos.corn idades entre
oito e 14 anos, participam
das aulas no Centro de Trei-

namento de Tênis de Mesa,
que funciona de segunda à

quinta-feiras, Nesses dies.
entre 20 e 22 horas. o cen

tro é aberto à comunidade,
PROGRAMA - A FME

(Fundação Municipal de Es

portes) iniciou, em março, o

programa "O tênis de mesa

vai à escola", na Rede Mu-'

nicipal de Ensino, O objeti
vo é incentivar a prática do
tênis de meso, difundindo o

esporte e despertondo o in
teresse das crianças,

O programa é orientado

pelo ex-jogador, hoje treina
dor, Marcos Albino, um dos
cinco melhores do Brasil.

ADJ/Urbano cede empate
a quatro segundos do final

Jaraguá do Sul - A quatro
segundos para o final da parti
da. a equipe de futsal do Blu

menau/BTV arrancou empa
te com a ADJ/Urbano, O time

joroçuoense' vencia por 5x4.
quando James acertou um

chute no conto do goleiro
Paulinho, A partida foi realiza
da' na noite da última quarta
feira (29), no Ginásio Arthur
Müller, O jogo abriu o Campe
onato Estadual de Futsal da Di
visão Especial.

,
O primeiro tempo acabou

em 2x2, com gols de James e

Daniel para o Blumeneu. Jonas
e o goleiro Paulinho marcaram

poro o ADJ/Urbano, No segun
do tempo. a equipe jara-
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o O ciclista Markolf Erosmus Berchtold, de Schroeder,

conquistou o 1 ° lugar na 20 Etapa do Campeonato
Brasileiro de DownhilI. coteçorlo Júnior. disputado em Juiz
de Fora (MG), no dia 26 de julho, Berchtold fez o tempo
de 1 h31 min31 s.

o O 2° Campeonato Fênix de Karatê foi realizado no

último sábado (25) e contou com a participação de 209

atletas do Estado, com 'idade entre seis e 35 anos, dividi
dos em 59 categorias, O primeiro lugar ficou com a equipe
da Associação Heiwokai de Caratê. de Gaspar; a segun
da colocação foi da Associação Rodeio lrnpoctus. de

Rodeio. e o terceiro lugar ficou com a Associação Tim

boense de Caratê. de Tlrnbó. Joroquó do Sul. represen
tada pela Assoclcçóo Fênix de Karatê, ficou com o 13°

lugar na competição,
O O Clube de Canoagem Kentucky sagrou-se penta
campeão no último domingo (26) na 30 Etapa do Cam

peonato Catarinense de Canoagem - modalidade Ve

locidade, A competição reuniu mais de 40 atletas das

cidades de Blumenau. Balneário Camboriú, Joinville.
Guaramirim, Schroeder e Jaraguá do Sul, divididos em

cinco categorias, Na classificação geral o clube jara
guaense está próximo do pentacampeonato, é líder com

105 pontos à frente de Blumenau, segundo colocado,

o O ciclista jaraguaense Murilo Fischer obteve a 1 DA colo

cação na Volta Ciclística Internacional do Anel de Inte

gração do Paraná realizado de 17 a 25 de julho, com um

percurso de 1.08 mil quilômetros. a qual reuniu atletas de

Cuba. Argentina. Chile e da Suíça. além das melhores

equipes do Brasil. Fischer venceu a etapà mais longa, entre
as cidades de Mamborê e Cascavel, com 150 quilômetros,
Os jaraguaenses Renato Rohsler e Aldo Cemin conquis
taram o 1 ° e 2° lugares na categoria Juniores. Por equipes,
Jaraguá do Sul obteve o 5° lugar,

Mannes,lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS MANNES
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