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Justiça ainda não se pronunciou
sobre jovem baleado por policial
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DA COZINHA À SALA
TUDO EM MÓVEIS

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

Fone 371�3387r-

Dr. Vitório A. Lazzaris
OAB-se 2563

Especializado:
Aposentadorias
Recursos
�evisões
Rua Domingos-da.Nova, 283
Fone: (047)·371-0004

Depois de cinco meses

de ter sido baleado por um

policial civil, o jovem Luís
Cláudio Kuklinski, 22 anos,
ainda aguarda o pronun
ciamento da Justiça sobre o
inquérito policial, Ele per
manece com a bala aloja
da no corpo. sente dores

queo tem prejudicado no

trabalho, no almoxarifado
da Weg.

A advogada de Kuklins
ki, Cyntia Maria Pinto da Luz,
informou que vai entrar com

ação civil centro o policial,
Quanto a ação criminal, ela
disse que o caso está nas

mãos do Ministério Público.
Kuklinski quer ser indenizado

por danos moral e material,
já que foi alvejado indevida
mente,

O caso aconteceu na

madrugada do dia 14 de

março, na Vila Lenzi, quan
do em perseguição a um

ladrão de carros, o políclol
civil Salmir Paulo Grott, ba-

leou Kuklinski que passava
pelo local acompanhado
da namorada, Adrianá
Rosa, Eles retornavam do

Schopping Club.
Em depoimento, Grott

disse que atirou em sinal de
advertência, afirmando que
Kuklinski tinha as mesmas

características do suspeito,
O processo se arrasta na

Justiça desde então, O in

quérito policial elaborado
pelo delegado Wanderlei
José Alves da Silva não foi
aceito pelo promotor Cid
Luiz Ribeiro Schmitz por não
estar desmembrado. O in

quérito continha o roubo do
corro. o exame de corpo
delito e o caso Kuklinski.

O deputado estadual
Carlito Merss (PT), membro
da Comissão de Direitos Hu
manos da Assembléia Legis
lativa, enviou correspondên
cio ao promotor solicitando
agilidade no caso.
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A Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul realiza hoje, a partir das 19h30, na igreja do Cen

tro, o lançamento do 10 Encontro da Famnia Luterano,
que acontece no dia 23 deste mês.

,,,,Funçjiçõo
UVITORIA

Edson,Junkes/CP

Erro: Kuklinski, baleado por engano, quer indenização

Denúncias de irregularidades
devem ser investigadas em CEI

O vereador de Gua�C1-
mirim, Ivaldo Kuczkowski

(PFL), quer a abertura de
CEI (Comissão Especial de
Inquérito) para investigar e
apurar as denúnclos de ir

regularidades nas lici

tações públicas de 1997.
Na reabertura dos traba
lhos da Câmara Municipal,
no noite da última segun
da-feira (3), o vereador

apresentou aos perlernen
tares documentos que
comprovam ilegalida�es

.

nas licitações do ano pas-
'

sado. Os mesmos docu
mentos foram enviados ao
TCE (Tribunal de Contas do

Estado).
.

Segundo Kuczkowski, há
casos de licitações vicia
das, contratos com assi
naturas falsas e número de

registro e carimbos de em

presas que não correspon
dem com os originais, além
de empresas fantasmas

par,ticipantes de licifações.
O prefeito Antonio Car

los Zimmer.mann (PMDB) in
formou que a Prefeitura
contratou a empresa Exa
tec. de Florianópolis, para
realizar auditoria em todos
os processos licitatórios de
1997, De acordo com ele,
"não foram 'encontrados

.

nenhum indício de ilega- .

lldode ", Página 3
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o processo eleitoral brasileiro, com voto ainda

obrigatório, é uma forma um tanto contraditória numa

democracia, Entretanto, a exigência de escolhermos
nossos representantes nos dá a oportunidade de
analisarmos os candidatos e as propostas
apresentadas por eles, os compromissos assumidos em

outras campanhas e, é claro,
a afinidade desses com os

atuais e sempre 'governantes,
recordistas em denúncias de

corrupção e tráfico de
influências,

A representatividade nos

legislativos, queira municipal,
estcduol ou federal, deixa a

desejar, embora todas as

regiões, bem ou mal, têm um

parlamentar identificado com
ela, Os questionamentos são
de ordem técnica e

administrativa, O quê os

parlamenfares têm feito no

exercício do mandato em prol das comunidades que
os elegeu? Quais foram os projetos apresentados que
as beneficiam? São perguntas sern respostas, já que,
de dois em dois anos, os políticos têm projetos
diferentes, obedecendo os trãmites dos cargos a que
estão se candidatando,

Pela posição·····
econômica e

representativa
.no cenário
estadual,'

.

Jaraguá do.Su
e região
fazem juz a c',

reivindicações"
tanto no

.

âmbito
estadual como
no federal

Carta do Leitor

Segurança e comunidade
* Heitor Sché

Uma sociedade organiza
da pressupõe um mínimo de

segurança individual. Para um
correto diagnóstico da situ
ação da segurança pública é
necessário relembrar que esse
é uma das funções básicas do
Estado, O mundo se preocu
pa com o tema e. por isso
mesmo, gravita no pensamen
to de criminólogos, penoüstos
e tantos quantos se têm aba

lançado a analisá-Ia, com
preendê-Ia e enfrentá-Ia, Uma
sociedade violenta ou que
não aceita passivamente a vi
olência, perdeu o sentido dos
valores morais e, certamente,
perecerá no afrouxo progres
sivo dos elos rnots firmes do

pacto soclol.
Essa verdade, tantas vezes

repetida e tantas vezes nega
da nos tempos modernos;
pela elevação do fenômeno
da criminalidade, já não se

reveste do valor evidente que
a emoldurou, quando o crime

repugnava e provocava
reações capazes de limitar a
sua incidência. Nos dias de

hoje, o homem tem amorteci
da sua capacidade de

reação e, inerte, admite o far
do pesadíssimo da insegu
rança como parte integrante
do seu cotidiano, É um traço
trnpressíononte e trágico do
nosso tempo: a descrença dos
cidadãos' na capacidade do

Estoco ofertar-lhes o mínimo

de paz, tranqüilidade e garan
tir os seus direitos e liberdade,
A tentativa de resolução das

questões de segurança está
presa a fatores maiores e mais
amplos que os limites do cam

po de ação da instituição poli
ciaI. É aconselhável que a pro
gramação administrativa da

segurança pública, traduza
uma doutrina policial en

dereçada, primordialmente,
no sentido de proteger, assistir,
ir ao encontro da população,
abandonando a tradição já
falida entre os países desen
volvidos, de se manter a insti

tuição em posição "gen
darme" e estática, aguardan
do o estímulo da' parte ofen
dida, para não desfechar
todo o procedimento repres
slvo O termo "prevenir", na
moderna concepção da

criminologia, tem o sentido
mais amplo do que se lhe tem
sido dado usualmente,

Prevenir não é mobilizar
policiamento a pé ou moto
rizado em rondas constantes,
É um elenco de medidas im

perceptíveis ao público (cole
tas de dados, informações,
mapeame.nto criminológico,
etc.). que possibilitam a Polí
cia, não apenas controlor as

atividades dos transgressores
da lei, como também realizar
um pertinaz trabalho de

aproximação e mobilização
da comunidade, buscàndo

sua cooperação (hoje dis
tante), ainda uma barreira
difícil de romper, A não estru

turação correta das forças de

segurança pública podem
provocar sérias conseqüên
cias para o Estado e à popu
lação, como se verifica atual·
mente no Rio de Janeiro, cuja
segurança pública é um caos,

Não deixa de ser preccu

ponte também a situação da

segurança pública em Santa
Catarina, quando se constata
o sucateamento e a desatua·

lização do aparelho policial e.
acima de tudo, o esquecimen·
to do "homem de segurança".
seja jordooc ou paisano. sem

condições de trabalho e, prin
cipalmente, de sustento pró
prio e de sua tornüo.

São prioridades imediatas
o reaparelhamento e a rno

dernização do aparato poli·
clcl. a adaptação da legis·
loção da estrutura da se

gurança pública ao momen·
to atual e, principalmente, re·

visão das tabelas salariais doS

policiais das duos forças, ofe
recendo-lhes oportunidade
digna de remuneração que
garanta seu sustento e de suas
famílias, assim como de sua

profissionalização.

Pela posição econômica e representativa no

cenário estadual, Jaraguá do Sul e região fazem juz a
reivindicações, tqnto no âmbito estadual como no

federal, Precisamos ter candidatos identificados com
as nossas causas, com as nossas necessidades e

dispostos a buscar os recursos capazes de fazer frente
ös riquezas produzidas aqui, Desta forma, o Jornal
CORREIO DO POVO defende o apoio a candidatos da

região que assumam o compromisso de lutar pela
proporcionalidade no retorno dos impostos gerados.

Priorizando a região e antecipando o voto distrital,
na eleição de 1994 conseguimos eleger três deputados
estaduais e um federal, A campanha do voto para
candidatos da região, desenvolvida pela Acijs, que
este ano se estendeu por todo o Estado, vem confirmar
a opção pela representatividade. A proximidade do
detentor de um cargo eletivo com a comunidade

reforça o compromisso, além, de facilitar o contato e

as cobranças.
Quanto aos candidatos a deputado estadual, o

jornal não vai apoiar ninguém diretamente, mas vai
dar prioridade aos sete pretendentes daqui, torcendo
para que se repita o mesmo feito da eleição passada.
Em relação a disputa por uma vaga à Câmara Federal,
somos simpáticos à candidatura do vereador Vicente

Caropreso. São muitos os argumentos que poderíamos
apresentar para justificar a posição, mas apenas dois
são suficientes: é o único da região e tem um

posicionamento político suprapartidário que viso.
acima de tudo, os interesses comunitários,

Por outro lado, não desprezaremos nenhum
candidato concorrente, Continuaremos abertos a

todos, Daremos cobertura aos fatos jornalísticos de
interesse público independente da posição dssumida,
reforçando a opção pelo respeito mútuo e ético,

.

* Ex-secretário äe Se'

gurança Pública do Estado S

ex-presidente da Assembléia
Legislativa

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

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

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC Ob.l 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do SUI-SC - Fone/Fax (047) 370-791,9 - 370-7363 - 370-7944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornoJ.
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Baratieri desdenha números
divulgados pelas pesquisas
Jaraguá do Sul - o candidato

o vice-governador pela Frente

popular, Ricardo Baratieri (PDT),
disse não acreditar nos números
divulgados pelos institutos de pes

quisas, que dão vitória ao senador
Esperidião Amin (PPB) já no

primeiro turno. Ele afirmou que o

Estado é atípico e as urnas não
confirmam as pesquisas. Segundo
Baratieri, em início de campanha,
as pesquisas apontam a fama dos

candidatos e não a verdadeira

intenção de voto.
Em entrevista exclusiva ao Jor

nal CORREIO DO POVO, Baratieri afirmou.
que existe a expectativa real da
Frente Popular estar no segundo
turno das eleições na disputa pelo
governo do Estado. "O governo de
Paulo Afonso enfraqueceu o PMDB
e desmotivou o eleitorado. Quanto
00 senador Amin, é um velho co

nhecido dos eleitores, o quê contri
bui para desmascará-lo e desmentí
lo diante das promessas de outras

eleições", argumentou.

De acordo com o candidato, a
Frente Popular está cada vez mais
identificada cóm os movimentos,
assumindo os compromissos sociais
que cabe à classe política."Vamos
fazer uma campanha criativa, mos
trando esses compromissos. Somos
uma forço política no Estado e não
temos dúvida de que estaremos no
segundo turno", reforçou.

Baratieri, que foi .secretóno de
Saúde de Florianópolis na gestão
Sérgio Grando (PPS), esteve visitan
do a região no último domingo (2),
quando se encontrou com lide

ranças políticas dos partidos que
compõem a frente e com o candi
dato a deputado estadual Dionei
da Silva (PT).

COMITÊ - O PT de Guaramirim

inaugura hoje, às 19 horas, o comité
de apoio à candidatura de Dionei
da Silva. O deputado estadual Car
lito Merss, candidato a deputado
federal, confirmou presença. O co

mité fica na Rua 28 de Agosto, no
Centro.

� CP n � ..
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Os textos poro esta coluna com

críticos, sugestões e

reivindicações, devem conter no
máximo dez linhos.

Os textos com mais de dez linhos
serão sintetizados pelo jomol.
observando o essência. O jornal
se reservo o dir.eito de fazer os

correções ortográficos e

gramaticais necessários.
As cortas devem ser assinados e

com o nome completo do outor.
endereço ou telefone poro
contato. Os textos sem essas

informações não serão

publicados.

As colaborações devem ser

enviadas para: Rua Walfer

Marquardf, 1. 180, Barra do
Rio Molha, 89.259-700.
Caixa Posfal 19 ou pelo
feie-fax (047) 370-7919.

Vereador quer CEI para apurar
irregularidades na Prefeitura

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

Kuczkowski apresentou aos par/amen tores documentos que comprovam
i/ego/idades nas licitações de 1997, os quais foram enviados ao TeE

Arquivo/CP
Guaramirim - Na reabertura dos

trabalhos da Câmara Municipal, na
noite da última segunda-feira (3), o
vereador Ivaldo Kuczkowski (PFL),
autor das denúncias de irregula
ridades nas licitações da Prefeitura
no ano passado, solicitou a abertu
ra de uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito) para apurar e investi

gar o caso. Kuczkowski foi mais além
e desafiou o Executivo a apresentar
"defesa convincente" que possa
esclarecer as irregularidades.

Kuczkowski, que reassumiu a

função' depois de quatro meses

afastado do Legislativo Municipal,
apresentou ao plenário um dosslê
contendo as ilegalrdades no proces
so licitatório. Segundo o documen
to, há casos de licitações viciadas,
contratos com assinaturas falsas e

número de registro e carimbos de

empresas que não correspondem
com os originais, além de empresas
fantasmas participantes de lici

tações. O vereador voltou a negar
conotação política sobre as denún
cias. preferindo afirmar que está
"cumprindo o papel fiscalizador de
parlamentar" .

"São irregularidades sérias que
prejudicaram o Município. Precisam
ser esclarecidas e apurar as respon
sabilidades", declarou, recitando os

artigos 72 e 73 da Lei Orgânica do

Município e o Decreto-lei 201. que
versam sobre os crimes de respon
sabilidade dos prefeitos. "O Poder
Judiciário poderá julgar o prefeito
independente do pronunciamento
da Câmara. Essa, por sua vez, julga
pela prática de infrações político
administrativo", informou.

O prefeito Antonio Carlos Zim-

CEI: Kuczkowskl acredita que dOlSlê convença os vereadores

mermann (PMDB) informou que a

Prefeitura contratou a empresa E
xatec, de Florianópolis, para rea

lizar uma auditoria nos processos
licitatórios e analisar "todo o pro
cedimento legal nas licitações".
Ele reafirmou que não existiram ir

regularidades e que a adminis

tração está à disposição dos vere
adores para prestar quaisquer in
formação. "Estamos checando
todas as denúncias", assegurou.

INíCIO - As suspeitas de irregu
laridades nas licitações de 1997 sur

giram após levantamentos realiza
dos por KuczkowSki em documentos

da Prefeitura. No dia 27 de abril, o
também vereador Altair José de

Aguiar (PPB) apresentou requeri
mento solicitando cópias das notes
fiscais relativas as licitações realiza
das entre 1 de janeiro de 1997 a 31
de março deste ano.

No requerimento, Aguiar so
licitou ainda cópias das notas
fiscais sobre as despesas do Hos

pital Santo Antônio e do Fundo

Municipal de Saúde. "O pedido
é em função das suspeitas de ir

regularidades. Queremos as no

tas-para checar os volares", jus
tificou na época.

I
I

__ ....:..._:J
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Lacerda pretende inverter as

prioridades dos investimentos
Jaraguá do Sul- Pela primei

ra vez, o PMN (Partido da Mo

bilização Nacional) lança um

candidato a .deputado esta
dual pela região da Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu), integrada por
sete cidades. Coligado aos

partidos de esquerda que for
mam a Frente Popular, o PMN
tem em João José Lacerda o

nome para defender os proje
tos sociais do programa da
frente de oposição, invertendo
as prioridades

Embora não tenha críticas
ao atual governo do Estado,
Lacerda acredita que somente
com uma bancada de par
lamentares comprometidos
com as causas populares, os
"menos favorecidos podem ter

expectativas de um futuro me

lhor".

Séparado e pai de três fi
lhas, de 14, 12 e oito anos, La
cerda foi filiado ao PT desde a

fundação do partido, nolníclo
dos anos 80, até setembro do
ano passado, quando fundou
o PMN em Jaraguá do Sul.
Hoje, preside o Diretório Muni
cipal, que conta com cerca de
35 filiados. Nas eleições muni

cipais de .1996, Lacerda dispu
tou uma vaga à Câmara Mu
nicipal pelo PT. Trabalhava
como ACT (Admitido em

Caráter Temporário) na Prefei
tura de Jaraguá do Sul.

CORREIO DO POVO - Como o

senhor vai fazer poro conven

cer o eleitorado e conquistar os
votos necessários?

João Lacerda - O PMN é um

partido sem recursos e ainda
sem a estrutura dos demais
concorrentes'. Alndo não con

seguimos levar nossa mensa

gem de mudança aos elei
tores, mas estamos trabalhan
do com afinco para vencer os

obstáculos e conquistar os-vo
tos necessários.

CP - Qual a expectativa de
votos?

Lacerda - Estamos traba
lhando para conseguir em tor
no de 10 mil votos.Acreditamos
que esse número seja suficiente
para garantir a legenda.

CP - Quais as propostas a
serem dpresentac;tas na cam

panha?
Lacerda - O PMN está

coligado aos partidos da
Frente Popular, que têm um

projeto integrado para o Es
tado. A opção é pelo social,
com propostas reais de in
verter as prioridades nos in
vestimentos.

No caso específico do PMN,
são três os pontos: saúde, edu
cação e trabalho, que quere
mos ver como linhas mestras
num futuro governo de esquer
da.

Lacerda: pr/or/dade aos serviços sectau
,�

CP - Mas os três pontos são
bandeiras de todas as legen
das.

Lace·rda - Sim. Mas os go
vernos estão aí e nada foi
mudado. Os políticos- sobem
nos palanques e Criticam os

serviços na saúde, a crise do

emprego e a falta de uma es

trutura viável para a edu

cação. São eles mesmos que
estão no poder ou são dos

partidos que estão. Temos pro
postas concretas que poderão
dar uma virada de mesa na

imagem do Estado.
./

CP - Quais são, realmente,
essas propostas?

Lacerda - Entendemos que
saúde e educação têm de ser

de responsabilidade do Estado.
O governo precisa assumir essa

responsabilidade e dar

condições dignas nos serviços.
Não é qdmissível que os mais

pobres padeçam em filas inter
mináveis à espera de um aten
dimento médico, na maioria
das vezes, insatisfatório. A edu

cação precisa ser prioridade,
com investimentos que real-

Cflorícullurtl
Cf70rísa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentals

Fone: 372-0695

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

mente cheguem aos bancos
escolares. Somente com uma

boá educação poderemos ini
ciar um processo de caminha
da rumo ao primeiro mundo.

CP - Como o PMN pretende
mostrar esses pontos durante a

campanha? .

Lacerda - A intenção é mos

trar que os políticos tradicio
nais são sempre os mesmos,

cheios de promessas e nada
de reoüzoçóes. Acreditamos
que, se conseguirmos chegar
oré ao eleitorado com nossas

propostas, vamos sensibilizá-los.

CP - Qual a proposta do PMN
em relação ao emprego?

Lacerda - O partido pre
tende elaborar projeto de lei
estabelecendo o compromisso
do governo do Estado na ge
ração de empregos. Enten
demos que o governo precisa
assumir essa parcela de respon
sabilidade e criar mecanismo
que viabilize investimentos em

setores produtivos, possibilitan
do vida digna aos catarinen
ses.

1§1f..
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AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

O diretor-administrativo do Hospital São José, Aristides Manoel
Gonçalves, rebateu as informações contidas no editorial da

edição anterior. De acordo com ele, as críticas referentes ao

atendimento no pronto-socorro não procedem, já que esse

obedece as orientações da Organização Mundial de Saúde.
"Os profissionais atendem cinco pacientes por horc". informou,
lembrando que a farmácia está suprida com RS 180 mil em

estoque.
Gonçalves negou também o valor da dívida do hospital divulga
do pelo jornal. Segundo ele, a dívida é de pouco mais de R$ 1

milhão.

Bate
Um ofício enviado ao

presidente da Câmara
de Jaraguá do Sul pelo
suplente de vereador,
Antônio Berns (PFL),
pegou de surpresa a

maioria dos vereadores.
No documento, Berns
relata o ocorrido entre·
ele e o colega Ademar
Possamai durante a

votação do projeto do

governo que criou o

çargo de assessor de

Comunicação.
Berns acusa Possamai
de tentar "comprá-lo"
para votar a favor do

projeto, oferecendo
mais 30 dias de vere-

ança.

Rebate
Possomai negou a negociata
e as ofensas dirigidas a Berns,
Segundo ele, a conversa girou

em torno da posição do

partido em relação á vo

tação.
O vereador, no entanto,

confirmou que não pretende
abrir mão da licença em favor

de Berns.
"Quem tem o mandato é o

vereador. Pela posição
assumida por ele durante a

votação, quando contrariou a

orientação do partido, consi
dero que não merece assumir.

O meu cargo está à dis

posição do partido e, caso

esse entender que devo me

licenciar, farei sem nenhum

problema".

Panos quentes
Pelo ofício, Berns solicitou â Mesa Diretora que se posicionasse a

respeito do ocorrido, o qual classificou como "falta de decoro

parlamentar" .

O presidente Lia Tironi (PTB) informou que, se Berns tivesse

imputado o desejo de levantar a falta de decoro parlamentar,
estudaria a viabilidade de se instalar uma comissão para ana

lisar o caso.

Porta-voz
O deputado estadual Udo

Wagner (PPB) negou possível
acordo entre o candidato a

governador, Esperidião Amin

(PPB), e o PTB, que reserva a

Secretaria Estadual de

Agricultura para o partido.
. Segundo Wagner, Amin

prometeu distribuir as secre
tarias obedecendo a

proporcionalidade de votos
obtidos pelas legendas
coligadas. "Nenhuma

secretaria está reservada",
garantiu.

Versão
O ex-prefeito Durval Vasel

(PTB) informou que, num
eventual governo Amin, o

presidente estadual do PTB,
Roberto Zimmermann, assumi
ria a Secretaria de Agricultura,
abrindo caminho para ele

assumir a vaga na Assembléia
Legislativa.

A informação foi dada em

resposta sobre a desistência
de Zimmermann em concorrer
a deputado federal, disputan

do com Vasel a vaga na

Assembléia.

Compasso de espera
A Cámara de Vereadores de Jaraguá do Sul iniciou, na segun

da-feira (3), o período parlamentar do semestre.
Afora as picuinhas entre Berns e Possemol nenhuma novidade.

Perguntinha
A Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul está fiscalizando mesmo
os bares e lanchonetes da cidade? Carece de um pouco mols

de atenção.

IADD/Maklerl
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�OVO O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)f,Rf,Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Epagri estima aumento de 1 0%
na produção de arroz este ano

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Associe-se
Fone/Fax: (047) 371-1044

E-mail: acijs@netuno.com.br

INDÚSTRIAS TERÃO GÁS NATURAL EM NOVEMBRO DE 1999
A partir de 1 de novembro de 1999, as empresas da região estorôo

recebendo gás natural distribuído pela SC Gás, estatal que firmou
contrato com a Petrobras, fornecedora do produto para utilização,
no primeiromomento, para as indústrias.O diretor-técnico e comercial
da SC Gás, Thomaz Lucchini Coutinho, esteve na Acijs, onde fez um
relato aos empresários do estagio operacional. condições básicas

para utilização'e vantagens do gás natural. garantindo que o preço
do gás será mais vantajoso, em termos financeiros, do que o óleo
utilizado para queima nas caldeiras. "Sem contar outras vantagens,
como fonte de energia não poluidora, as indústrias terão, com
certeza, menor custo", disse.

A SC Gás já lançou o edital para a execução do projeto executivo,
cuja construção e montagem da rede deve começar no último
trimestre do ano. A Rede "A" vai abranger, inicialmente, as cidades
de Jaraguá do Sul. Guaramirim e Joinville. Em Santa Catarina, serão
instaladas dez óos 40 city-gates, que são estações de redução de

pressão, das quais partem as redes para abastecer as empresas. Uma
delas será em Guaramirim, para atender, além daquela cidade,
também Jaraguá do Sul. O engenheiro Thomaz Coutinho afirmou que
a curto prazo 87 empresas, no Estado, vão receber o gás, com
demanda de consumo/dia de 1,3 milhão de metros cúbicos, devendo
subir para 127 empresas e 1,9 milhão de metros cúbicos num prazo
de cinco anos.

.

A estatal de gás catarinense compra o produto da Petrobras,
que está construindo, junto com um consórcio de empresas, o
Gasoduto Bolívia-Brasil, que deve estar concluído até o final de
outubro do ano que vem.A vinda do engenheiro da SC Gás, a convite
da Acijs, trouxe esclarecimentos,muito embora ainda pairem algumas
dúvidas acerca da utilização exclusiva do gás para as caldeiras,
mesmo porque é um combustível nunca utíllzodo como fonte de

energia nas indústrias da região e não se tem um parãmetro para
dimensionar a quantidade de consumo, o custo e.a sua eficiência.

NÚCLEO PROMOVE NO DIA 16 O ,. FESTIVAL DO SORVETE
O Núcleo de Sorveteiros da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul está organizando para o dia 16 de agosto, nas

dependências da Duas Rodas Associação Recreativa, o 10 Festival
doSorvete. Das 10 às 16 horas, haverá distribuição gratuita de sorvetes,
sorteio de brindes, apresentações de grupos folclóricos, jogos,
palhaços, números de [ozz. judô e outros, além do Varal Literário,
através do poeta Luiz CarlosArnorlrn. O acesso será livre,mediante a

apresentação do cupom, que pode ser retirado nas sorveterias
associadas ao núcleo e que são: Ind. Com. de Sorvetes Rozza (ao
lado Sorvetão I). Lanchonete e Sorveteria Pingüim (Barra do Rio Cerro),
Lanchonete e Sorveteria Per Tutti (Nereu Ramos) e Sorvetes Glacial
(Vila Nova). Cada cupom dará direito ao consumo de quatro bolas
de sorvete.

Com o festival. o Núcleo dos Sorveteiros objetiva divulgar seu
procuto e aumentar o consumo do mesmo, principalmente nos meses

frios, dando continuidade ao trabalho de incluir o sorvete como

alimento em qualquer época do ano.O passo inicial desse programa
foi dado no final de abril, com a realização do Seminário Sorvete
como Alimento, desenvolvido no Cejas. A expectativa de público é
de cinco mil pessoas. O evento tem o patrocínio da Duas Rodas
Industrial. Açúcar Portobello, Fleischmann & Royal. Ártico
Refrigeração, Distribuidora de Alimentos Dequêch e Recanto do
Sabor.

o PRESIDENTE DA ACIJS PARTICIPA DE AUDIÊNCIA EM BRASíLIA
O presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, acompanhou o

prefeito Geraldo Werninghaus, a Brasília, nas audiências com o

ministro da Educação, Paulo Renato de Souza e com o ministro dos

Transportes, Eliseu Padilha. No MEC, foram tratar sobre o Centro
Politécnico de Jaraguá do Sul, projeto daquele Ministério, em
convênio com o BID, para o desenvolvimento do ensino
prOfissionalizante no Brasil. através do envolvimento da comunidade,
via instituições privadas, que se responsabilizarão pelo custeio da
escola. O Centro Politécnico vai oferecer, num prazo de cinco anos,
seis cursos profissionalizantes de nível médio.

No Ministério dos Transportes foram discutir a necessidade de

mudança no projeto do trevo da BR-1 01 /BR-280, onde um erro técnico
no desenho, se construído conforme o original. causará
engarrafamentos e insegurança no cruzamento. A sugestão viável é
a construção de duas alças (rotatórias), para acessar a Jaraguá do
Sul. no sentido Norte, e a Sôo Francisco do Sul. no sentido Sul.

JUSTIÇA ELEITORAL DIVULGA URNA ELETRÔNICA
A juíza eleitoral da 17° Zona e diretora do Fórum, dra. Hildemar

Meneguzzi de Carvalho, porticlpo no dia lOde agosto, da reunião
semanal da Acijs, para divulgação da urna eletrônica e do
treinamentode eleitores.O objetlvoé fazer com que um maior número
de eleitores se familiarize com o uso da urna eletrônica que, pela
primeira vez, será utilizada em Jaraguá do Sul.

-------------------------�-------

Uso de tecnologias e expansão da área plantada são os
'

principais fatores que garantirão acréscimo da safra

Guaramirim - o Município
deverá colher este ano safra
recorde de arroz, superando
em 10% a produção do ano

passado. De acordo com o

técnico 'da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e

de Extensão Rural de Santa

Catarina), Alcibaldo Ger
mann, os 500 produtores de
verão colher 132 sacas por
hectare. A produção total
deverá atingir 798,6 tonela-
das.

.

Germann informou que o

aumento na produtividade
se deve a dois fatores bási
cos: investimentos em tecno

logia e expansão entre 3 e

5% na área de plantio. "Con
seguimos conscientizar os

produtores a fazer apenas
um plantio no ano, no

período ideal. que é entre

outubro e novembro. De
sistindo do plantio duas ve

zes por ano", declarou.
Na opinião dele, anterior

mente a assistência da Epa
gri. os agricultores faziam o

primeiro plantio "muito
cedo", em agosto, e o se

gundo muito tarde, dezem
bro e janeiro. "É preciso ficar
atento ao período ideal de

plantio e aproveitar a rebro
ta do arroz, para assegurar
alta produtividade", aconse-

Edson Junkes/CP.

Geimann: técnica e produção

lhou. lembrando que, para
um plantio bem-feito, é
necessário também escolher
variedades de sementes a

dequadas para a região.
Germann disse ainda que

a Epagri aposta em boas
,

. perspectivas para o arroz irri

gado, nos próximos anos. Ele
afirmou que, independente
dos programas de crédito do

governo federal. a área de

plantio vai aumentar. "Se os

recursos federais chegarem
aos produtores, teremos

condições de aumentar em
até 10% a área. de

produção", afirmou.
EDUCAÇÃO AGRíCOLA -

Numa iniciativa da Epagri re-

gional e das secretarias de

Educação e Agricultura da

região, representantes das

prefeituras de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba,
Jaraguá do Sul e Schroeder
se reuniram, na manhã da
última quarta-feira (5), na

Prefeitura de Guaramirim,
para discutir a criação da
Casa Familiar Rural. Uma es

pécie de escola agrícola,
com duração de três anos,

para produtores rurais.
Existem 19 Casas Familiar

Rurais e uma Familiar do Mar
em Santa Catarina.A reunião

lançou a idéia na região e

serviu para que os represen
tantes dos municípios se fa
miliarizassem com o projeto.
"Estamos semeando a idéia
na região e discutindo a via
bilidade de implantar a

casa", disse Germann, infor
mando que a Casa Familiar
tem como objetivo maior

apoiar o jovem do meio ru

ral. que deseja permanecer
na atividade agrícola.

"Os alunos passam algum
tempo na escola e outro na

lavoura. A intenção é tentar
conciliar a técnica com a

prática, além de garantir
melhor educação, acesso à
cidadania e evitar o êxodo
rural", completou.

Sinsep acusa Prefeitura de não depositar FGTS
Jaraguá do Sul - o Sinsep

(Sindicato dos Servidores Públi
cos) divulgou nota ofírrnondo
que a Prefeitura não depositou
a maior parte do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de

Serviço) dos 26 funcionários
demitidos no final do mês pas
sado. A entidade afirma tam
bém que os servidores nào re

ceberam os 40% referentes a

multa, estabelecidos por lei tra
balhista.

O secretário de Adminis

tração e Finanças, Sérgio'
Kuchenbecker, explicou que os

26 servidores tiveram o prazo
de contrato expandidos e que

COMPRA-VENDE-TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul - SC

a Prefeitura teve de dar aviso

prévio, depositando regular
mente o FGTS. Segundo ele, o
Executivo não tem como auto
rizar o pagamento de 40% da
multa, informando que a

questão está sub judice. "Se a

Justiça determinar o paga
mento, o teremos imediata
mente", prometeu.

O presidente do Sinsep, tuíz
Cezar Schõrner, informou que a .

entidade entrou em contato
com a CEF (Caixa Econômica
Federal), solicitando a libe

raçào do único depósito feito
pela Preféitura. Ele afirmou que
a medida visa garantir o saque

��®Lf@l1
TELECOMUNICAÇÕES

. Fone/Fax:

do seguro-desemprego. "No
mês passado, a Prefeitura
demitiu 137 ACT's (Admitidos
em Caráter Temporário) que,
por terem controto com data

prévia para acabar, perdem
automaticamente o direito de
sacar o FGTS", criticou Schör
ner.

O sindicato recorreu ao TCE

(Tribunal de Contas do Estado)
solicitando a equiparação dos
direitos na administração públi
ca. Segundo Schörner, o obje
tivo é assegurar aos servidores
os 25% de aumento concedi
do aos secretários, no início do
ano.
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Municípios
habilitados
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Federações de municípios não
conseguem apoio do presidente

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

Prefeito de Guaramirim disse que Fernando Henrique nõo demonstrou interesse
em atender as reivindicações apresentadas pela Confederaçõo

Guaramirim - O presi
dente da Fecam (Fede
ração Catarinense das Assq
ciações de Municípios), An
tonio Carlos Zimmermann,
classificou como fria a re

cepção aos presidentes das
federações de municípios
pelo presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB),
durante audiência realizada
na tarde do dia 28 de julho,
em ßrosillo. De acordo com

Zimmermann, FHC se limitou
a ouvi-los e informar que es

taria criando uma comissão
poro avaliar a pauta de

reivindicações encaminha
da pela Confederação Na
cional das Associações de
Municípios.

Zimmermann, prefeito de
Guaramirim pelo PMDB, criti
cou aind,a a forma como fo
ram discutidos os 16 itens con
tidos na pauta."O presidente
não acenou sobre a possibi
lidade em atender nenhuma

reivindicação. "Ou não tem

sensibilidade política ou esta
va mal-informado sobre a

pauta", alfinetou. Segundo o
prefeito, a atitude do presi
dente acabou frustrando as

expectativas dos cerca de 30

representantes das fede

rações de municípios.
Entre' os itens da pauta,

Zimmermann destacou o

pedido para a regulamen
tação da TlP (Taxa de ilumi

nação Pública) e da ex

tração rnlnerol. isenção de
ICMS (Imposto sobre Circu

lação _de Mercadorias e

Serviços) e de IPI (Imposto so

bre Produtos Industrializa

dos) sobre veículo e equipa
mentos adquiridos pelas
prefeituras, além de permitir
que 50% dos recursos gera
dos pela CPMF (Contri
buição Provisória sobre Mo

vimentação Financeira)
fiquem nos municípios para
invêstimentos na área de
saúde.

"São reivindicações mais

Edson Junkes/CP

Pedido: Zimmermann quer autorização para explorar saibreiras

do que justas, que necessi
tam apenas da vontade

política. Alguns itens podem
ser otendidos por Medida
Provisória", acredita, infor
mondo que a Confede-

I�--���--�---��-----------------�
I MunlClplOS tem dúvida: sobre recursos do PAß I
I O PAB (Piso de Atenção pediátrico, obstetrícia e revelou, acrescentando que

I
I Básica), instituído no início odontológica), médico de

I
o processo terá de ser re- I

I do ano pelo governo fede- família, agentes c ornu- solvido gradativàmente.Ne- I
I rol para descentralizar os nitários de saúde, vaci- gri informou tornbérn quehó I
I recursos da saúde, reduzir nação, otlvldodes educa- muita "confusão" na hora I
I
a carga de pacientes so- .ttvos. pequenas. cirurgias, de definir a aplicação do

Ibre a rede hospltolor do vigilância sanitária e as- inyestimento.
I País e melhorar a saúde sistência pré-natais. O PAB De acordo com Negri, as I
I básica da população, é prevê teta mínimo de RS prefeituras de Santa Cafari- I
I desconhecido pela maio- 10,00 per copito/ano para na vivem situação seme- I
I
ria dos municípios brc sl- rnunlcíptos que investirem Ihante. Tanto que Joinville

Ileiras. A dúvida de. se- em ações bâsicas. decidiu utilizar o PAB na

I cretários e prefeitos sobre O secretário-executivo redução do impacto que I
I a forma de como aplicar do Ministério da Saúde, Bar- pacientes de outras cidades I
I os.recursos inviabiliza a utí- [os Negri, reconhece que 9 provocam no orçamento I
I lização do RS 1,4 bilhão dis- desinformação sobre o pro- municipal. Para continuar I.

ponível. grama é grande, oponton- prestando o atendimento, a
I As regras do PAß esta- do como solução umo Secretaria de Saúde propõe I
I belecem que os recursos só maior divuJgação .. "Tem rnu- um consórcio' com as nove I
I podem ser aplicados em nicípio que está com o di- cidades que integram a I
I ações e serviços básicos. nheiro do PAß há três meses Amunesc (Associação dos I
I
Entre ele:, �onsultas, m.édi- na conta e não o utiliza,com Municípios do Nort� do Esta-

Icas (clinicas medica, medo de errar ao aplica-lo", do .de Santa Catanna).
L ------------�----�-----�--�

,III ���@��� �[? -------------------,
II O O Sistema Fina�ceiro B�SC (Banco do Estado de Santa Catarina) - integrado pelo I
banco e cinco outras empresas - registrou no primeiro semestre deste ano lucro de RS I

I 14,02 milhões. I '

I I
I A boleneo comercial brasileira voltou a apresentar déficit em julho. A diferença entre 0.1
I volume das importações e das exportações foi de USS 380 milhões. I
I O acumulado no semestre chega a USS 2,382 bilhões I

: Em 12 meses, o déficit público brasileiro alcançou 7% do PIB (Produto Interno Bruto), :algo em torno de RS 58 bilhões.
L �

ração aguarda resposta do

presidente e que está mobili
zando os prefeitos do País
para uma nova "Marcha a

Brosão". nos dias 1 e 2 de se

tembro.

Conforme a norma

operacional básica -

posição até junho de 1998

Total Brasil

Municípios: 4.554

População: 129.034.598

Região Centro-Oeste

Municípios: 383
População: 8.464.408

População coberta (%): 78,59
Pab: R$ 90,626 mi

Nordeste

Municípios: 1.364

População: 36.639.422

Região Norte
Municípios: 346

População: 10.045.773

Região Sudeste

Municípios: 1.444

População: 49.013.576
População coberta (%): 72.00
Pab: R$ 533,842 mi

Região Sul

Municípios: 1.017

População: 22.871.419

Fonte: Secretana (je POliticas de Saude
da Saúde

Tomelin&
Tomaselli Ltda.

CRe 2.291/0-0

Serviços Contábeis em Geral

Declaração de Imposto de Renda

ITR 1998 I
o ITR/98 deverá ser realizado no período de 21 de agosto a 21 de I
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, para 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.

. CADASTRO DO CPF
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).

Rua Aliredo Zitnmermeim, 197
Fone: (Ó47)'3i3�Ô09ª
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RodrigoWarken encanta platéia
em recital de pleno no CPL

Francisco Alves/CP

MCP .

�'\J©)11��
• Cultura I

Amanhã, a partir das 14 horas, na Praça Ângelo Pi
ozero. no Centro, será realizado o Sábado das

Tradições Alemãs.
Na terça-feira (11), às 20 horas, no Espaço Cultural
da Praça Ângelo Piazera, está prevista a abertura
da Exposição da Ajap (Associação Jaraguaense dos
Artistas Plásticos), com o tema: 122 anos de Jorc

guá do Sul.

• 'Cultura II
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Biblioteca
Pública Rui Barbosa e Fundação Logosófica de Joro
guá do Sul promovem, de 13 a 15 deste mês, no
PavilhãoA do Parque Municipal de Eventos, a 3° Feira
do Livro.
A abertura está prevista para às 8h30.
Também na próxima semana, acontece o 80 Con
curso de Declamação. O evento, que foi dividido
em duas categorias, será realizado nos dias 13 e 14,
a partir das 14 horas, no Pavilhão A do Parque Mu

nicipal de Eventos.

• Meningite
Com o objetivo de prevenir a meningite no Municí
pio, a Secretaria de Saúde distribuiu panfletos expli
cativos sobre c doença nas escolos. empresas, que
possuem laboratórios, e nosdois hospitais da cidade.
Dados da secretaria apontam que em 1995 houve
49 casos da doença, com um óbito. No ano

seguinte, foram registrados 51, com sete mortes

decorrentes da doença.
Em 1997, a secretaria registrou redução de 27% no

número de casos. Foram diagnosticados 37 casos,

com três óbitos. Nos sete primeiros meses deste ano,
23 pessoas contraíram a doença, uma morte.

• proagro
,

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul apro
vou o projeto do governo que altera a Lei Munici
oot que versa sobre o Prooqro - Fundo Municipal de
Incentivos ao Desénvolvimento Rural.
A mudança permitirá a redefinição dos prazos de
financiamento, de até três anos para produtores em
regime familiar, e de cinco anos para associações
ou cooperativas.

• Trevo
O prefeito de Joroçuó do Sul, GeraldoWerninghaus
(PR), informou que o ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, determinou a alteração nas obras de cons

trução do trevo de acesso a Jaraguá do Sul, no en

troncamento das BR"s 1 Ol e 280.

Werninghaus e o presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), Eduordo
Horn, foram recebidos em audiência pelo ministro
na tarde da última terça-feira (4).
Na oportunidade,Werninghaus sugeriu a construção
do trevo de acesso ao Bairro Nereu Ramos, na BR-
280.

Concerto: Rodrigo Warken interpreta peças eruditas no Centro de Profissionais Liberais

Jaraguá do Sul - Numa

promoção da Secretaria
de Cultura, Esporte e La
zer, o pianista florianopoli
tono Rodrigo Warken, 14

anos, apres,entou-se em

recital de piano. No re

pertório, obras de Chopin,
Villa Lobos e Claudio San
toro. Por cerca de 1,5
horo.Warken encantou a

platéia que, entorpecida
pela música, se deixou le-

vor nos acordes.
Durante o concerto,

Warken apresentou duas,

sonatas de Domenico
Scarlate, duas peças de

Chopin, o Prelúdio e Fuga
do compositor catari
nense Edino Kreiger; o

Prelúdio das Baquianas na

4, de Villas Lobos; duas

danças brasileiras e qua
tro prelúdios de Cláudio
Santaro e os Funerais, de

Franz Liszt.
Há 13 anos, Warken

estudo música. Iniciou,
estudando violão e, logo
depois, optou pelo pleno.
onde já coleciona 16 prê
mios nacionais. Atual
mente, é professor de pl
ano e música de câmara
na Universidade do Esta
do. Em março, lançou o

primeiro CD, cuja edição
está esgotada.

Ponte do Rodeio Crioulo será
concluídq no final de agosto

Jaraguá do Sul - A Se
cretaria de Desenvolvi
mento Urbano prornete
concluir até o final deste
mês a Ponte do 'Rodeio Cri
oulo. Com cerca de 107
metros de extensão e 11 de

largura, a ponte vai ligar os
bairros Três Rios do Norte e

Três Rios do Sul. A Prefeitu
ra investiu R$ 679 mil na

, obra, que está sendo exe

cutada pela empresa No
roncaI.

A ponte foi licitada no fi
nal do governo do ex

prefeito Durval Vasel (PTB),
1996, com início das obras

previsto para o ano

BAZAR CAFÉ-BINGO BENEFICENTE

seguinte. Ao assumir, o

prefeito Geraldo Wernin

ghaus (PFL) preferiu adiar a
construção da ponte ale

gando não ser prioridade.
Na época, Werninghaus
herdou uma dívida de RS
4.255,805,00, "A ponte será
construída assim que es

tivermos com o caixa da
Prefeitura em die". prome-

,

teu o prefeito,'
'

De acordo com o

secretário Valdir Bordin, a
conclusão da ponte facili
tará o deslocamento dos
moradores daquelas
regiões até o Centro. "O
caminho será encurtado",

declarou, informando que
a Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jcro

guá do Sul) está concluin
do a ponte na localidade
de Ribeirão Cavalo, em
Nereu Ramos, num investi
mento total em torno de RS
14 mil.

ASFALTO - A pavimen
tação da Rua José Picolll.
na Tifo Biese, que dá a

cesso ao Bairro Estrada
Nova, deverá estar con
cluída nas próximas se

manas, Com mais de 1,1
quilômetro de extensão, a
obra está avaliada em RS
437,5 mi!.,

Local: Clube Atlético Baependi
Dia: 11/8/98 Horário: l4h30

Promoção: Oase - Terças-ferinas
Inscrições 4/8 a 10/9/98 no Jangada ou maiores

informações pelo telefone 371-0202

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UM OLHAR PARA A CIDADE
É o tema central do 1° Seminário sobre Desenvolvimento. Patrimônio e Qualidade

dc Vida. que será desenvolvido no dia 20 (quinta-feira). das R às IR horas. no
auditório do CPL. Inscrições pelos ielefones 372-37R9I37 I -7435. Realização da

Associação dos Engenheiros e Arquitetos dc Jaraguã do Sul.

MICROVISJONEUR �

É o apa-relho que vai diagnosticar problemas nos cabelos e no couro cabeludo. à

disposição pura consultas. a partir dc terça-feira (I I). no Cabeleireiro Tião. na Rua
Guilherme Wackertragen. 90 (cm frente ao Fórum). Telefone pura atendimento com.

hora marcada: 973-92R5:

ANIVERSÁRIO
Comemorou idade nova na quarta-feira (5). Tânia .Maria Klug. Parabéns do esposo

Paulo c das filhas Mainara e Jessica.

- --- _, - --""

---------

Moldes de Madeira, Alumínio, Araldite,
Cerâmica, Coguilhas, Fibras e 'Marmorite

Fone/Fax: (047) 370-7104 - Rua João Januário Ayroso, 2286

aqumas para empaco amen o

Rua Aruquart, 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

CJJr. 9lcgr 9iideki CJtodrígues da Oi/Da
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

qualidade com bom gosto
Móveis sob medida e atacado

Fone/Fax: (047) 370-7104 - Rua João Ianuârio Ayroso, 2286·

Prefeito
Geraldo

Werninghaus
com a esposa

Lilian e o filho
Martin

Werninghaus
com a esposa

Sissi (ela será a

patronesse da
Noite de Gala

do Baependi)

Lackes, Flávia e Charles,
manequins e modelos da Black
White

Na
transmissão

decargos e

posse do novo

Conselho
Diretor do

Rotary Club

Iaraguâ do
Sul- Pérola

Industrial,
Laércio da

Cunha

rr,::=========�
Silveira e

Paulo

::;===== Gente Bossa Brisolla
371-0866 * 372-0880 _Tavares

Edson JunkeslCP

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rocheli Vermeister canta e encanta

no 7° Festival Sesiano da Canção
Com jeito simples, lapidado com

sensualidade e carisma, conquistou não

somente os jurados, mas também a todos

presentes na noite do último sábado (1), no

Parque de Eventos (Agropecuário). Na etapa
final do 72 Festival Sesiano da Canção,

ninguém esperava que uma garota de

apenas 14 anos pudesse esbanjar tanto

talento, levando para casa o título de

primeiro lugar na categoria Popular,

lnterpretando a música dá cantora Cindy
"Como eu te amo", qu� ela afirma ter sido

dedicada a uma pessoa em especial.
I

Rocheli Vermeister, acompanhada do

namorado Veloso e sua família inseparável,
se responsabilizaram pela festa que seguiu à

noite num baile animado. Rocheli Vermeister durante apresentação IW festival sesiano

COELHO EQUIPAMENTOS LTOA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA A�TORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE AL'm PRESsAo

• LAVAlImJS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS �
• FERRAmEnTAS PnEumATICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�
II WayneM·'•9
(047) 372-2090 372-1566

Rod. Br 280, Km 69, n? 629 - sala 01
89254-700 - Jaraguá do Sul - sc.

(Em frente ao Posto Marcolla)

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodblfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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se estabeleciam, os escritórios de constituição de
firmas comerciais e industriais faziam combinações
de Ita, de Itapocu, e jära, de Jaraguá ou, entào,
invertiam as palavras, dando nomes tais como Jar,
de Jaraguá e ita, de Itapocu ou Itapocuzinho e saía
Jarita. Falta saber o por quê do Itajára (com acento

agudo) que lembrasse esse nome, em Rio Cerro II.
São conhecidas as inclinações dos rio·

cerrenses pelos esportes de tiro, bolão e outros
correlatos.

A página O CORREIO 00POVONOS ESPORTES,
que tinha na direção o comentarista Egon Ehmke,
hoje destacado funcionário da Mannesmann, no

Rio de Janeiro, e na página três, da edição n° 1.566,
de domingo, 6-11-49, fazia o seguinte comentário:
"DIA I 3GRANDESCORRIDASNOCLUBEHÍPICO
DE JARAGUÁ - No próximo domingo teremos duas

grandes corridas no Clube Hípico" (parte da raia
ficava na área da atual Ferj) de nossa cidade entre

os animais Rex, de Guaramirim contra o cavalo

pertencente ao sr. Carlos Zastrow, de Rio Cerro. A

segunda entre Rosilho pertencente ao sr.

Baumgaertel. Como se verifica, novamente as vistas
dos cpreciadores daquele desporto estarão voltadas

para tão atrativa diversão. Conforme informações,
estào em ser tratados mais corridas a serem

realizadas naquele mesmo dia. "Trimonte e Héreo",
disputarão novamente" em corridas sensacionais",

Pela Lei n° 48, de 27-10-49, Waldemar Grubba,
prefeito municipal, e o secretário Manoel Luiz da

Silva, aprovavam o Plano Rodoviário Municipal,
que incluía a classificação de estradas e pontes,
prevendo-se 5% da Receita, excluídas as rendas

industriais, para serem aplicados integralmente,
anualmente. Entravam as estradas Rio Cerro

esquerdo, Pé da Serra, Alma, Aurora, Rio Preto e

Barra das Pedras Brancas. Rua de I a classe, 6

metros de largura; 2a classe, 4,5 metros e as de 3'
classe 3,4 metros de largura, o mesmo ocorrendo
com as pontes.

Fritz von Iaraguâ - 8/98.

2 - CORImIODO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

HÁ 8 ANOS
a.rio .1..peIaI

- Em 1990, a administração pública municipal preocupava-se com o

resgate da memória jaraguaense, com um convênio entre a Prefeitura

Municipal e a Fundação Nacional Pró-Memória (um órgão doMinistério
da Educação) que forneceria os recursos para a aquisição de materiais,
bem como faria o acompanhamento dos serviços, através do arquiteto
Frank Dieter Schulze. Das obrigações, o órgão federal fez apenas o

repasse de Cr$ 10 mil, e nada mais. A Casa Rux, por exemplo, onde
vivem a segunda, terceira e quarta gerações da família no Brasil, foi
restaurada em 20-11-1989, com 96% custeada pelo poder público
municipal,já que o órgão federal entrou na operação desmonte do governo
Collor de Mello, após o mês de março .. Quase 180 casas já haviam sido

identificadas e, dessas, 40 cadastradas, inclusive com desenho daplanta
de cada uma, num trabalho demorado e técnico que, efetivamente, faziam
parte do que o Sphan denominou de "Roteiro Nacional da Imigração
Alemã".

.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, uma intensa programação marcava a passagem dos 116 anos de

fundação de Jaraguá do Sul. O programa divulgado mostrava o majorVânio
Crispim e, entre uma série de apresentações artísticas e culturais, tinham
destaque a participação da "Esquadrilha daFumaça", formada por sete pi lotos,
que, com aviões "Tucanos", executavam 40 manobras. A apresentação
realizava-se no dia 25 de julho (data do aniversário da cidade), às 16 horas,
no Clube Acaraí. <'

- A imprensa jaraguaense-divulgava certas curiosidades do 10 Encontro
Nacional dos Jornais do Interior, focalizando a entrevista de Mário Juruna

que concedia ao CORREIO DO POVO, no Auditório Petrônio Portella, que
estava desencantado com os brancos, mas que tem gente em se confiar.

Quando seameaçavapublicar, e1edisseque podia, "e me mande umjorna1".

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, o 118° ano de fundação de Jaraguá do Sul tinha extensa

pr9gramação. A cidade ostentava o título de terceiro pólo estadual em
movimento econômico (em índice per capita era o primeiro), e possuía
um parque industrial diversificado que abrigava as maiores fábricas latino
americanas de motores elétricos e grandes indústrias dos setores têxtil e
alimentício - a Jaraguá, o "Senhor do Vale" do Irapocu. O historiador
Nilson Thomé, da Universidade do Contestado, em Caçador, apresentava
uma mostra denominada de "500 anos de descobrimentos

.portugueses", no antigo Bar Catarinense, na esquina das ruas Emílio
Carlos Jourdan e Getúlio Vargas, antiga Avenida da Independência, um
trabalho do Museu Municipal Emílio da Silva, dirigido pela sra. Alcioni
.Macedo Canuto. O professor Egon Jagnow comentou o êxito "uma

proposta cultural mais crítica", do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, com as comemorações dos 120 anos de Jaraguá do Sul, acontecia
a 1 aMultifeira, no Parque de Eventos (antigo Parque AgropecuárioMinistro
João Cleophas), no período de 21 a 28 de julho, envolvendo leilão a preços
acessíveis, maquinários e equipamentos substituídos pelas empresas, a loa
feira da Malha, a 3a Feira da Pequena e Média Empresa e a Roda de

Negócios, esperando-o 70mil pessoas e negócios entreR$ 1 e R$ 1,2 milhão.
Durante a feira, uma equipe médica da Secretaria de Saúde estava a postos

-

para qualquer incidente. O Corpo de Bombeiros Voluntários auxiliava os

policiais militares, garantindo o bom andamento do evento. Para a Roda de

Negócios, 36 empresas marcavam presença. De acordo com os

organizadores, seria a oportunidade para grandes negócios. "E a forma
modema de oferecer serviços, produtos e comércio", defmia Antônio Bonna,
vice-presidente da Associação dasPequenas Empresas do Vale do Itapocu.
O Sebrae estava presente como salão do Design, despertando pequenos e

médios empresários.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (124) - APONTAMENTOS

A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
decretava e o prefeito Waldemar Grubba
sancionava a Lei n" 47, de 22-9-1949, que abria

por conta do excesso de arrecadação do corrente

exercício o Crédito Especial de Cr$ 38.305,60
(Trinta e oito mil, trezentos e cinco cruzeiros e

sessenta centavos), para as seguintes
aplicações: a) ... ; b) Despesas COm a hospedagem
do Exmo. Sr. Dr. Governador e sua comitiva, Cr$
5.065,60; c) Auxilia a firma Gumz & Irmãos, de
Rio Cerro, referente a construção da ponte sobre
o Rio Cerro, Cr$ 5.000,00; d) Auxílio à firma Gumz
& Irmãos, de Rio da Luz, referente a construção
da ponte sobre o Rio da Luz; e) Auxílio à Rádio

Jaraguá, seus serviços de divulgação de atos
, oficiais, etc. Cr$ 5.000,00; f) ... (CP, ed. 1.561, de 2-
10-49).

Curiosamente aparece nas páginas do
CORREIO DO POVO, na última página da edição
n" 1.563, a seguinte nota: "CONVOCAÇÃO DOS
SÓCIOS DO CLUBE ITAJÁRA - Sucessor da
Sociedade de Atiradores "Dr. Lauro Müller",
de Rio Cerro II - O Presidente da Sociedade
acima, convida a todos os sócios e os antigos
associados da Sociedade Atiradores "Dr. Laura

Müller", a comparecerem no dia 19 de outubro

vindouro, às 20 horas, no prédio da escola, a

fim de, em Assembléia, tratarem de assuntos

relacionados com a abertura do salão

pertencente à referida agremiação, Jaraguá do

Sul, 11 de outubro de 1949. (ass.) ERICH
SIEBERT, Presidente". A curiosidade está no fato
de que, anos depois, aparecia uma entidade com o

nome de Itajara Tênis Clube.isociedade civil, que
depois transformou-se em Companhia
Melhoramentos de Jaraguá do Sul, com objetivos
de explorar atividades de hotelaria. Tempos
depois, em Itapocuzinho, era constituída a

Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda., ainda
em atividade. Na escolha de nomes que
lembrassem ou localizassem as empresas que aqui

Esta foto foi feita em 19-7-98, durante a 14" Kolonistenfest da SER Aliança, de Rio Cerro 11, elll

Iaraguâ do Sul, com a I" Mostra de antiguidades local e regional, muito visitada e apreciada com

o cuidado 110 preservação da memória jaraguaense. À 'e', a filha Yvonne Alice e neta Larissa, do

diretor do CORREIO DO POVO, 'click' de Francisco Alves. No capitulo, o prefeito Waldemar
Grubba sancionava a Lei n" 47, de 22-9-1949, autorizando despesas CO/� a visita do governador,
dep. dr. José Boabaid, auxüios a Rio Cerro; convocação dos sâcios da S.A. "Dr. Lauro Müller",
de Rio Cerro 11; transformação do Itajara Tênis Clube, em Cia. Melhoramentos Iaraguâ do Sul;
nomes Itajára, Itapocu, Iarita, Iaraguá, Itapocuzinho e Clube Itajára, de Rio Cerro 11, ,Clube

Hípico e Plano Rodoviário Municipal, o prefeito Grubba, sancionando a Lei n" 48, classificando
estradas e pontes de Rio Cerro

I
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por Egon Jagnow

CORREIODOPOVO-3

abe-se que, desde
os primórdios da
colonização, em

Jaraguá do Sul as

indústrias foram
surgindo,
transformando-a, hoje,
em terceiro parque
industrial do Estado.

Discute-se, inclusive, as
-

causas ou razoes {;ue
levaram a isto, visto o

imigrante ou colonizador
que veio para cá, via de

regra, vinha de regiões
agrícolas da Europa. O
que, porém, pode-se
afirmar que a agricultura
forte de outrora, serviu de

suporte ao processo de

industrialização que aqui
se implantou. Inclusive,

.

indústrias,
originariamente, ligadas
ao ramo agrícola, se
transformaram em'

indústrias de outro ramo.
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Bacharel João Carlos Cassuli Ir.
Jaraguá do Sul - Os

formandos de 1998, do curso de
Direito daUniversidadeRegional
de Blumenau, cumprem neste

final de semana as solenidades
alusivas à formatura de 94 jovens,
entre as turmas matutino e

vespertino, escolhendo o

pensamento de Roberto Aguiar,
do seguinte teor:

"É preciso retirar da

palavra 'sonho' sua

conotação de irrealidade.

Sonho é cenário a ser

perseguido, profecia a ser

construída, justiça a ser

perseguida, beleza a ser

criada, verdade a ser

revelada. Sonho é

antecipaçãomobilizadora e
pode ter os pés no chão
da História. A morte da

possibilidade de sonhar

significa a aniquilação da

humanidade.

Logo, essas novas

visões, longe de matar o

sonho, impelem-nos a

reconstruí-lo, aguçando
nossas mentes no sentido
de de.scobrirem os

mistérios desse ser

complexo que somos,

moradores de um

universo que é a morada

ENERGIA

doenigma".
Entre os formandos,

constitui justo orgulho para este

jornal o prazer de noticiar e

proclamar o nome do jovem
João Carlos Cassuli Jr., que nos

faz reconhecer que nasceu para
a difícil profissão, fazendo-nos
lembrar o que disse Carlos
Lacerda quando falava sobre o

direito:
"O direito e a justiça

prevalecerão sempre,
afinal, seja qual for a

pressão da força material.

Pois o direito é de Deus e

Deus está acima de todos
oS' humanos".
Cassuli Júnior é filho de

João Carlos Cassuli (in
memoriam) e de Célia Siqueira
Campos, e deverá cumprir,
hoje, o culto às 19h30 na Igreja
Evangélica-Centro, em

Blumenau e, amanhã, ocorrerá
a colação de grau, às 19 horas,
na Sociedade Dramático
Musical Carlos Gomes,
seguindo-se recepção no

restaurante do Bela Vista

Country Club, em Gaspar.
Ao bacharel João Carlos

Cassuli Jr., nossos

cumprimentos pelo término de

uma fase de sua brilhante vida,
com votos de que recolha outros

louros ao longo de sua inteligente
personalidade.

Riomafra na rede de gás natural
A sc Gás, estatal catarinense

. responsável pela distribuição do

gás natural que chegará ao Estado

a partir de novembro do próximo
ano, publicará, até o final deste mês,
edital de licitação pública para o

projeto de execução, construção e

montagem da rede de distribuição
de Santa Catarina para a primeira
etapa da região A, no Nortel

PlanaltoNorte.

Segundo o engenheiro da

empresa, Magno Jorge Barbosa,
nesta primeira fase serão

construídos 80 quilômetros ligando
os municípios de Joinville,
Guaramirim e Jaraguá do Sul.

Mensalmente, a SC Gás deverá

publicar um edital para a instalação

de tubos nas outras três regiões
pela empresa, B, C e D.

O engenheiro disse que até o

final de outubro do ano que vem,

as principais cidades de cada região
já estarão com a tubulação de aço
carbono instalada e terão acesso

ao gás que virá da Bolívia.
"Santa Catarina vai distribuir no

primeiro ano 1,8 milhão de metros

cúbicos por dia, e deverá oferecer
o dobro disso num prazo de oito

anos", informou.
A SC Gás está investindo nesta

primeira fase US$ 70milhões, para a

construção de 320 quilômetros da
rede. A região A vai abranger
também osmunicípios de São Bento
do Sul, Mafra, Rio Negro, Campo

Alegre, Rio Negrinho, São Francisco
do Sul, Barra do Sul e Araquari.

Numa primeira fase, as empresas
esperam vantagens de qualidade e

benefícios ecológicos do que

redução de custos.

A SC Gás está cadastrando

indústrias interessadas em utilizar

a alternativa energética. Atentas às

vantagens do uso de gás natural

no processo fabril" com destaque
para preservação do meio ambiente
e segurança, as indústrias
catarinenses vêm se preparando
para a chegada dessa nova

alternativa energética.
(Transcrito da "Tribuna da

Fronteira ", Rio Negro-PR/
Mafra-Se)

,

Dilúvio de lama
Nos fins de 1895, a neurastenia de Raul Pompéia havia se acentuado de modo impressionante. Na tarde de 23 de

dezembro, encontrando-se com Araripe Júnior no largo de São Francisco, deixou extravasar todo o seu nojo pela vida �
pelos homens.

- Lama! - dizia. - Sinto lama podre até nas conjunções da frase; quando penso.
Elogo:
- Capacite-se de uma cousa. No Brasil. só há um ato digno para um homem honrado: pegar de um revólver e salpicar

com os miolos esta terra sinistra, e pulha, ao mesmo tempo!
No dia seguinte, matava-se, com um tiro no coração.

Araripe Júnior - "Revista da Academia Brasileira de Letras", n° 39

([.entro à.e ([uItura J\l.emã

,à.e JJaraguii: ào �ul ,�
BOLETIM INFORMATIVO

"""', +"é

JANTAR - Não se esqueça de sua agendal Dia 15 de agosto próximo, na
AssociaçãoRecreativa Duas Rodas,jantar, com-comida típica! Horário:
20 horas - preços: R$ 10,00 por pessoa (para associado) e R$ 12,00 por
pessoa (para não associado). Cartões disponíveis na sede, no endereço
abaixo, ou através dos telefones igualmente abaixo mencionados.

Atenção: venda de cartões limitada!
Contamos com seu prestígio e apoio! Adquira seu cartão

antecipadamente, assegurando sua participação e presença! Venha
divertir-se conosco!

VISITA - Sábado passado, dia 1 de agosto, tivemos a grata satisfação de

receber a visita do Chorgemeinschaft Steinenstadt, da Alemanha. O grupo,

integrado por 43 pessoas, foi recepcionado pela direção do Centro de Cultura

Alemã e na pessoa do presidente, senhor Rodolfo Francisco Hufenüssler,
recebido com palavras de boas-vindas e uma sucintaexplanação sobre o porquê
do Centro de Cultura Alemã. Por parte do grupo visitante, senhor Dieter

Schöpf proferiu rápidas palavras sobre o coral e sua localidade. Além de

conhecerem as dependências do nosso centro, teve lugar uma confraternização
e um alegre e descontraído intercâmbio. Por ocasião da despedida, o coral

visitante brindou-nos comtrês belas canções de seu repertório.
Onde se localiza Steinenstadt? Consta do prospecto a nós entregue: "Im

südwestlichen Dreiländereck Deutschlands zu den Nachbarn Frankreich und

Schweiz liegen Neuenburg amRhein und seine StadtteileGrißheim, Steinenstadt
(im Jahre 790 erstmalig urkundlich erwähnt) undZienken. Neuenburg ist heute
eine modeme Kleinstadt von knapp über 10.000 Einwohnern mit einer großen
Vergangenheit" .

Externamos ora nossos agradecimentos à senhoraRuth Braun e ao senhor

Ricardo Feldens, que viabilizaram este agradável encontro.
DEUTSCHERHUMOR:

a) Durch den fahrenden Zug läuft ein aufgeregter Herr und ruft:

"Hat jemand einen Schnaps bei sich? In meinem Abteil ist eine Dame

ohnmächtig geworden".Man reicht ihm eine Flasche. Er nimmt einen

kräftigen Schluck. "Ah, das ist gut, ich kann keine ohnmächtige Frau
sehen!"

b) Tommy fährt mit seinem Fahrrad. Er ruft: "Schau mal, Mutti,
ohne Hände!" Nach einer Weile: "Schau mal,Mutti! Ohne Hände und
Füße!" Bald darauf gibt es einen lauten Krach, und Tommy ruft: "Und

jetzt auch noch ohne Zähne!"

DERHASEUNDDER IGEL (Nach einemMärchen derBrüderGrinun)
Es war an einem schönen Sonntagmorgen im Herbst. Frau Igel wusch gerade

ihre Kinder, trocknete sie ab und zog sie an. Inzwischen ging ihrMann im Feld

spazieren .

Er war noch nicht weit weg, da traf er den Hasen. Er grüßte ihn höflich:

"Guten Morgen, Meister Lampe!" Aber der Hase, der ein ebenso vornehmer
wie unhöflicher Herr war, antwortete ihm nicht. Er sagte erst nach einer Weile:

"Was machst du hier schon so früh im Feld?" "Ich gehe spazieren", sagte der

Igel. "Spazieren?" lachte der Hase, "Du, mit deinen krummen Beinen?" Das

ärgerte den Igel sehr, und er sagte: "Glaubst du, daß du mit deinen Beinen

schneller laufen kannst als ich?" "Aber natürlich", antwortete der Hase. Da

sagte der Igel: "Machen wir einen Wettlauf, und ich werde dich überholen!"

"Das ist ja zum Lachen", rief der Hase, "du mit deinen krummen Beinen! Aber

wir können es versuchen. Was kriegt der Sieger?" "Ein Goldstück und eine

Flasche Schnaps." "Gut, fangen wir gleich an!" "Moment, sagte der Igel, "ich
muß erst frühstücken, in einer halben Stunde bin ich wiederhier". (Continua no

próximo boletim)
Cartões para o jantar de 15.8.98, informações, etc., na sede: RuaCoronel

ProcópioGomes deOliveira, 638 (ao lado da Pizzaria Caneri), de segunda
à sexta-feira, das 9 às 11h30 e das 14 às 20 horas, e, aos sábados, das 8 às

11 horas, ou pelos telefones: 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon), 370-
7992 (Merli), 372-2426 (Denise) e 973-5125 (Germano).
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Pai 9{psso
{Traduzido do .9I.ramaico por 'J{ei[ Voug[as 'l(fotz)

Pai-Mãe, !l(espiração da Vida, Fonte do Som, Jl..ção sem Palauras, Criador do
Cosmos. Faça Sua Luz brilhar entre nós, fora de nós e que a possamos tornar

útil.

JIjude-nos a seguir nossos caminhos, respirando apenas o sentimento que emana

áe Você.

Una nosso "eu posso
II
com o Seu, para que nós possamos caminhar como reis e

rainhas com todas as criaturas.

Que o Seu e o nosso desejo sejam um $Ó, em toda iuz assim como em todas as

formas, em toda existência indiuidual assim como em todas as comunidades.

raça-nos sentir a arma da 'Terra dentro de nós, pois assim sentiremos a Sabedoria
que existe em tudo.

9I[_ãopermita que a superjicialidade e a aparência das coisas do mundo possa iludir
nos e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento.

9I[_ão nos deixe sermos tomadopelo esquecimento de que Você é o Poder e a Torça
Viva do mundo, a canção qúe se tenoua de tempos em tempos e a tudo embeleza.
Possa 9 Seu Jl..mor ser o soro onde cresçam nossas ações.

.9lmém.

Aulas de
YOGA

com relaxamento e

meditarão

1a AULA
GRÁTIS

Inti - Liceu da Vida traz

Terapeuta Holística
Noemy Ireny, com mais de 30 anos de

experiência na área de tarô e

numerologia, formada em Reiki pelos
métodos Usur e Osho, registrada no

CRT (Conselho Regional de Terapia
Holística) e com grande intuição para
apl icação de shiatsu, estará atendendo
no Inti - Liceu da Vida nos dias 13, 14 e

15 de agosto, o.dia todo.
Pessoas interessadas entrar em contato

pelo telefone 372-1141 para reserva de

horário, pois todas as consultas são

individuais.

YOGA À TARDE

O Inti - Liceu da Vida está abrindo vagas para pessoas que
queiram fazer Yoga à tarde.

Maiores informações, falar com Liane pelo telefone 372-1141 ..

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
por 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 qualquer jovem 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 _ 18h30 às 20 horas

4a_feira _ 19 horas às 20h30

5a_feira _ 8hOO às 9h30
19h30 às 21 horas

bURI;KA

RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

K' Kastrup&Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

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

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

Terapias e Produtos, Naturais
• Ervas Medicina
• Complemento Alimentar
• Iridologia
• Aparelho Magnético pl Água
Fone 372 - 0083
Praça Ângelo Piazera, 37

Jaraguá do Sul - SC

Rua Emílio Stein,
300"'_ Centro (Rua

do Edifício
Carvalho)
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Reneldo .lur*...

r

NOITE DOS
CAPETINHAS

da aterrorizante promoção, na qual
quem vier fantasiado de diabinho ou

diabinho terá direito a um capeta.;
Para a noite pegar fogo pra valer,
performances diabólicos estarão

circulando pelos quatro cantos do

c:i1- O Café Confusão promete uma

noite infernal para esta sexta-feira

(7). Um Drink no Inferno é o nome

Na próxima quinta-feira, dia 13, será a vez do jovem Vanderlei
J. Piermann apagar as velinhas. Parabéns!

Café. No comando do caldeirão

sonoro, Dl Husky, de Curitiba.

PAGODE
c:i1- O grupo carioca Razão

Brasileira desembarca neste sábado

(8), ein Jaraguá do Sul, na Danceteria
Colurnbia, do Jaraguá Esquerdo,
para apresentar os seus maiores
sucessos da carreira, nos quais se

destaca a música Eil Menti, e para o

lançamento do seu mais recente

trabalho, Avalanche. Antes, porém,
oGrupo Temporal, de Floripa estará
fazendo um "esquenta" para a

moçada ligada num pagode.

ABDON BATISTA
c:i1' Acontece neste sábado (8), a

partir das 16 horas, no pátio do

educandário, aTradicional Festa do
Colégio Estadual Abdon Batista.

Além de apresentações de dança e

brincadeiras da cama elástica,
pescaria, árvore da felicidade e sete

baianos, o evento contará com um

show da banda jaraguaense In
Natura (20 horas). Ainda em ritmo

de festa de São João, será servido

churrasco, espetinho, cachorro
quente, quentão, pinhão, pipoca,
doces e bebidas.

1111 POSSI
(tJ- O Centreventos Cau Hausen, de
Joinville, recebe neste sábado (8), a
partir das 20h30, o showPerAmore,
interpretado por Zizi Possi. Os

ingressos estão sendo vendidos na

Lacoste, no segundo piso do Shop
ping Mueller, e custam R$ 10,00
(arquibancada), R$ 20,00 (cadeiras
plásticas), R$ 30,00 (cadeiras
estofadas) e R$ 40,00 (poltronas).

CONCURSODE

DECLAMAÇÃO
qJ- A Secretaria Municipal de

Cultura, Esporte e Lazer, em

conjunto com a Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, realiza nos

próximos dias 13 e 14, no Pavilhão

A, do Parque Municipal de Eventos,
o S" Concurso de Declamação.
Interpretação, Entonação, Dicção e

Criatividade serão os critérios

avaliados pela comissão julgadora.
A expectativa é que o evento repita o
sucesso dos anos anteriores.

c:g- Conhecida da galera local que
agitou as noites da urbe no final dos

anos 80 e início dos 90, a excelente
banda joinvilense Jackson & Cia,
que há um bom tempo vem se

apresentando com sucesso em terras

paulistas, invade o Cowboys Bar e

Restaurante, no próximo dia 13,
quinta-feira. Casa cheia, com

certeza!

- ;

BATORE EM

. BLUMENAU
c:i1- Comediante Ivanildo Gomes

Nogueira, o Batoré, do programa A

Praça é Nossa, do SBT, faz todo
mundo chorar de rir, na quinta-feira
(13), a partir das 21 horas, no Teatro
Carlos Gomes, em Blumenau, com
a apresentação do espetáculo "Pensa
que é Bonito sê Feio'?". O artista,
pernambucano de Serra Talhada,
neto de cangaceiro, assim como

milhares de nordestinos, migrou para
São Paulo junto com sua família

quando ainda era criança e se radicou
em Mauá (SP), onde vive até hoje.
Descobriu seu dom artístico ainda na

época escolar, quando, sempre que
podia, reunia os amigos para contar

piadas e assim alegrar o pessoal. Foi
engraxate, vendedor de limão, fez
carretos em feiras livres e também

foi jogador de futebol. Mas ullll
contusão grave o fez engessar asdu�
pernas, e como diz o dito populru:
"Há rnales na vida que vêm para
bem". Foi o que aconteceu comek
pois, apesar de ser um ótimo jogad!x
poucos acreditam que ele teria tam
talento como o tem no humoris
Ingresso: R$ 12,00.

CENTER SOM
qJ' Paulo L. Schütz, proprietárioda
Center Som, a maior loja de CDs
região, inaugurou ontem (6), n

Shopping Center Americanas,
Joinville, mais uma filial da empr
Além da matriz, no Calçadão, e

Jaraguá do Sul, a Center Som COil

com unidades em São Bento doSu
Brusque e, a partir de agora, na ca

.

tal brasileira da dança. Ao Pauloe
toda sua simpática equipe, o

parabéns da coluna.

RANCHO MARIA'S
c:i1' Ao som da Banda S/A e c

entrada liberada para as menin
acontece no próximo dia I

segunda-feira, em Balneár

Carnboriú, a edição de inverno
rnais uma Festa do Rand

Maria's, promoção das boas q
costuma reunir um público de m

de cinco mil pessoas.

Diretora Maristela Menel Roza, do C.E. Abdon Batista, ma
orgulhosa os seus atletas campeões e troféus conquista .

nos Jogos Escolares de Inverno, nas modalidades de tê
de mesa (masc. e fem.) e voleibol (fem.)

CENTERRSOM

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

DISQUE-LANCHE
371-5309 Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703
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COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Mil'ium), nº 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

323 . Terreno c/ 441 m2 no Loteamento"Júlio Rodrigues" • Vila Rau'

324· Terreno cl 448m2• Jaraguá Esquerdo- Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
328· Terreno com 880m2, com 670m2 de área construida, Rua Emílio Stein.

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

330· Terreno em Guaramirim c/ 1.101 m2 de esquina- no centro

113 . Casa em alvenaria com + ou . 400m2, semi-acabada, num terreno de I ,500m2
114· Casarão antigo na Rua Preso Epitácio Pessoa

APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITAR!II APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEH RING"

203· Apto. no "Amizade" c/2 quartos- entro R$17.000,OO + prestaçõesde R$ 320,001
mês

204· Apto. "lsabella", 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 dorm. Entrada R$18.QOO,OO + financiamento

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

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 Edifício "Argos" na Rua Jorge Lacerda- Centro

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

215· Apto. c/ 1 suite + 2 quartos no "Edifício Argos'.

IMOBILIÁRIA
CRECI1583 J

ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE·NOS!

401 . Salas comerciais com 50m2• Rua Venâncio da Silva Porto·

próx. Weg I

402· Sala comercial Av. Getúlio Vargas· 1º andar- Centro· R$ 250,00
403 . Apto. com 2 quartos no Amizade· R$ 300,00
404· Sala comercial com 55m2• Barão do Rio Branco esqlLeopoldo Malheiro

405· Sala com. cl 45m2• Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro,
406· Sala com. cl 100 ou 200m2, próx, Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz

407 • Sala com. na Rua Joinville próximo ao Portaf - R$ 130,00
408· Sala com. com 100m2• Chico de Paulo· R$ 500,00
409 . Sala comercial com 30m2• próx. Caixa Econômica

410· Sala comercial com 45m'2 • 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· Apto Ed. Carvalho com suite 2 dormitórios dep. emprego • Centro

414 . Sala comercial com 170m2 cl estacionamento· R. Cabo Harry
Hadlich

415 . Galpão industrial com 530m2• Rua Bernardo Dornbusch

416 . Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa· ótimo ponto comercial

417 . Casa em alvenaria com 2 dormitórios· Arweç .R$ 250,00
419· Apto. com 3 dorrn. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt . R$

450,00
420 . Apto. com 2 darm. em cima Calçados Beber· R$ 370,00
423· Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer
• próx. Weg I

TERRENOS

302 • Área em torno de 1.000m2, Av. Getúlio Vargas de esquina cl Bernardo Grubba

303· Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel

304 • Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930,18m2
305· Terreno em Guaramirim . c/l.350m2 • fundos Supermercado Breithaupt
306· Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, cl água, palmitos e árvores nativas

307 • Lotes no Loteamento "Recanto Verde" . Próximo da Malwee . R$ 8.000,00
309 . Terreno no Lot. "Camposampiero" • R$14.000,OO entr.+ 11 x de R$345,OO
310· Chácara no Morro Jaraguá· com 11.500m2• R$ 10.000,00
311 . Lotes ciS38m2, próx. Faculdade· R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de

R$250,OO
314· Terreno c/ 688m2. BR·280 . na frente das Malhas Fruet· Guaramirim

315· Chácara no inicio do Rio Molha com 150.000m2•

316· Área de 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi· R$ 40.000,00
317· Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m2• c/casas,lagoas, gado, minhocário, etc.
319· Terreno na BR·280 JguálCorupá c/ 9.627m2• R$ j6.000,OO
320· Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege . R$ 20.000,00 • Próx.

Fleischann

321 • Terreno na rua José Teodoro Hibeiro - c/ 510m2• R$ 25.000,00
322· Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm- R$ 30.000,00

lU

I�
VENDAS

CASAS

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

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

+ lavabo + sala jantarlestar com lareira + churrasqueira e garagem
103 . Casa c/ 200m2, 1 suíte + 4 quartos, na Rua José Emmendoeifer.

104 . Sobrado em alvenaria próximo da construção do teatro da Scar

105· Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde

106· Casa de alvenaria cl 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 cl +Ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em

alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá . ideal pl clínica ou restaurante

109 • Casa em construção- Estrada Itapocuzinho . R$ 10.000,00 ent. + 14 x

R$ 130,00
110· Sobrado em alvenaria num terreno c/ 8.150m2 de área na BR·280

111 • Casa em alvenaria c/ 410m2• num terreno de 990m2· próx. Baependi
112· Casa de alv. cl 268m2, terreno cl 1202m2 próx. Duas Rodas

CONIPRA - VENDE -

ALUGA - ADNIINISTRAstilho
.

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

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRA'S OPÇÕES

CORRETOR

ITAlVlI
o E

Compra /,;;;!y:éJide '"' Ailmin,s�ra?
\:::: ::"<::-::'::::

.

:;;:::::,::" ,;::;:,"
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REPRESENTAÇÕES IMOIIUÁRIAS LTOA.

Ref. 1204 - Casa mista cl 81 ,50m2 - tetreno cl 289,80m2 - Czemiewiez - R$ 17.000,00
Ref. 1240 - Sobrado comercial - Av. Getúlio Vargas, 488 - centro - R$ 150.000,00
Ref. 1277 - Casa alv. cl 140m2 - cl 3 dorm. - terreno cl 1.190m2 (total) - Ilha da Figueira - R$ 48.000,00
Ref. 1278 - Casa alv. cl 90m2 - R. Pedreira Rio Branco, 57 - Ilha da Figueira - R$ 16.000,00
Ref. 1291- Casa cl 2'70m2 - terreno cl 20.0oom2 - 1 suíte + 3 dorrn, - Bairro Amizade - R$ 90.000,00
Ref.·1294 - Casa alvo c/190m2 - 1 suíte + 2 dorm. - São Luiz - R$ 60.000,00
Ref.1302 - Casa alvo cl 190m2 - 1 suíte + 2 dorm. - Amizade - R$ 28.000,00 + finane CEF
Ref. 1306 - Casa alvo cl 78m2 - R. Carlos May, 327 - Defronte Baependi - R$ 32.000,00 - (parcela em 12 x

2.670,00 pl mês + poup) .

Ref. 1312 - Casa cl 80m2 - 3 dorm, - Resid. Piazera I - Ilha da Figueira - R$ 27.000,00
Ref. 1316 - Sobrado cl 277m2 - 1 suíte + 2 dorm, - Czerniewiez - R� 70.000,00 + Financ. R$ 250,00 pl mês
Ref. 1319 - Sobrado cl 256m2 - Vila Nova - I suíte + 3 dorm, - cl piscina - R$ 130.000,00
Ref. 1320 - Sobrado cl 200m2 - centro - 1 suíte + 2 dorm. + dep. empregada - sala em 2 ambientes - local
nobre - novo - R$ 95.000,00
Ref.1321- Casa alvo cl 144m2 - 3 dorm, - Chico de Paula - R$ 40.000,00
Ref. 1326 - Casa alvo cl 120m2 - 3 dorm, - Ana Paula - R$ 35.000,00
Ref. 1332 - Casa mad. c/69m2 - Vila Lenzi - 3 dorm. - R$ 18.000,00
Ref.T333 - Sobrado cl 260m2 - 1 suíte + 2 dorrn, - Vila Lenzi - rua asfaltada, lavabo, sala cl 2 ambientes - R$
190.000,00
Ref. 1371 - Casa alvo cl 218m2 - 3 dorm. - R. Waldemar Rebelo, 57 - Vila Nova - R$ 85.000,00
Ref. 1381- Casa alvo 108,37m2, 3 dorm. - terreno cl 559,777m2 - R. João Wiest Júnior, 1889 - Água Verde
R$ 27.000,00 + finane. - creei 1749-J - F. 372-3412

Promoção: Ref. 1197 - Sobrado alvo cl 314,56m2 - cl piscina, salão de festas, suíte + 3 dorm. local nobre
Lot. Papp - Barra - R$ 125.000,00 (aceita-se imóvel de menor valor)

-+ Casa alvenaria com 80m2 - terreno 430m2 - Rua Esmeraldina

Junkes, 413 - Vi la Lenzi - Rua Calçada - R$ 37.000,00
-+ Casa alvenaria em contrução com 220m2 - terreno 478m2 - I

suíte + 3 quartos - piscina - Barra do Rio Cerro - R$ 60.000,00
-+ Casa com 147m2 - terreno 500m2 - Rua Herich Milke, 50 -

Cetnro - próx. Auto Peças Papagaio - R$ 80.000,00
-+ Casa ai venaria com 141 m2 _. 3 quartos - Rua Louri val Zoeatelli,
85 - Vila Lenzi - Rua Calçada - R$ 43.000,00
-+ Casa alvenaria com 66m2 - terreno com 300m2 - Rua das Flores
. Ana Paula 4 - R$ 21.000,00
-+ 'Casa alvenaria com 80m2 - 3 quartos - terreno 300m2 - Rua das

Flores - Ana Paula 4 - R$ 25.000,00
-+ Casa nova al venaria com 50m2 - terreno com 390m2 - Rua

Benjamin Stein - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00
-+ Apartamento novo com 80m2 - Vila Lenzi - próx. Pirmann -

Entrada R$ 13.000,00 + financiamento.
-+ Terreno com 420m2 - 15x28 - Barra Rio Cerro - próx. Malhas
Agha - R$ 13.000,00
-+ 4 terrenos com 364m2 cada 14x26 - Rua Germano Kritzmacher
- Bairro Czerniwiez próx. Hospital do Morro - R$ 15.300,00 cada.
-+

.
Terrenos com 619m2 - Rua João Nunes - bairro Czerniewicz -

próx. Hospital do Morro - R$ 32.000,00 - de esquina - rua calçada.
-+ Terreno com 450m2 15x50 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi -

próx. Mal. Constr. Pirmann - Rua Calçada - R$ 14.500,0
-+ Terreno com 390m2 - 13x30 - Loteamento César Piccoli - próx.
Fundição Vitória - Entr. R$ 3.500,00 + 5 x R$ 1.200,00
-+ Terreno com 740m2 - Santa Luzia - Ótima localização - R$
6.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS
A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

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

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

Fone/Fax: (047)371-�724 - Celular (047) 975-0330
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

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

IEd. Onix, apartamento com 3 quartos (1 suíte).
Entrega em dezembro/98.
Rua: Jorge Lacerda (próx. Ange/oni)

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

ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

370-7363370-7919 370-7944

COMPRA - VENDE - ALUGA

arolla AGORA EM NOVO ENDEREÇO
R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Fone/Fax: 372-0174 ·/372-0Q03
IMÓVEIS LTDA.

CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 001 - Telefones na Barra do Rio Cerro e demais Bairros com excelentes preços. Consulte-nos.
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 610· Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 250,00

, Cód. 634 - Apto. e/4 quartos na R. Reinaldo Rau - R$ 400,00
Cód. 636 - Quitinete cl garagem - Lateral da R. Reinaldo Rau - R$ 200,00
Cód. 638 - Apto. com 2 qtos. - Res. Húngaro - Barra do Rio Cerro - R$ 290,00
Cód. 639 - Apto. e/2 quartos no Ed. Papp - Barra - R$ 290,00
Cód. 642 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Barão - R$ 370,00
Cód. '645 - Apto. NOVO, suíte, 2 quartos - Ed. Arno Reiehow - Final da Av. Mal. - R$ 550,00
Cód. 660 - Sala comI. 30m2 - R. Reinaldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala comI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670· Sala comI. com 37m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - 1° piso
Cód. 673 - Sala comI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em fre'nte Associação 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 Plaee - R. Reinaldo Rau - cl garagem

VENDA

Cód. 119· CENTRO IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL cl área de 506,00m2 Rua Barão do Rio Branco esq. cl CeI. Procópio
Gomes de Oliveira.

Cód.122· CENTRO, CASA alv. cl 120m2, tendo suíte + 1 quarto - R$ 38.000,00
Cód. 205· JARAGUÁ ESQ�ERDO - CASA alv. cl 195m2, suite + 2 quartos no res. Campo Sampiero - R$ 58.000,00
Cód. 254 ·ILHA DA FIGUEIRA, CASA alv. cl 185m2, c 3 quartos, 2 bwe's - R$ 65.000,00
Cód. 360· VILA NOVA, TERRENO cl 405m2 na R. Guilherme Wackerhagen - R$ 29.000,00
Cód. 388· CENTRO, TERRENO cl 600m2 - R. Emil Burow, próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
CÓd, 400· CENTRO, TERRENO cl 1020m2 - R. Marina Frutuoso - permuta cl apartamentos em Camboriú ou Joinville

Cód. 553· CZERNIEWICZ, CASA alv. cl 230m2,·tendo suíte, 3 quartos, garagem para 2 carros - R. Guanabara

Cód. 602· VILA LALAU, CASA de alv. cl 142,2Bm2, tendo 3 quartos, 2 bwc's, garagem pl 2 carros + saa comi - R. Domingos Sansan
- Aceita apto. e/3 quartos.
Cód.951 • SCHROEDER, IMÓVEL COMERCIAL (centro de Schroeder) cl 1.918m2 de esquina. tendo galpão alv. 144m2 - R$
75.000,00 - Aceita imóvel de menor valor, carro, parcelamento.
Cód.1052 - VILA LALAU, APARTAMENTO cl suíte +'2 quartos, garagem - Res. Bartel. Entrada + fjnanciamento.
Cód. 2'059· BARRA DO RIO CERRO, TERRENO cl 430,49m2 (13,40 x'32,50) - Res. Dona Juliana Papp - barra - R$ 18.500,00
Cód. 2351· VILA LALAU, TERRENO cl 450,00m2 (15x30} - R. Alberto Santos Dumont - R$ 16.000,00

••••••••••••••••••••••
I CRECINº1589J I

: � � Bal'�a !!ul:
: :::»J Imovels :
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDA I
I TERRENOS I
I 1 - Terreno cl 343,OOrn> (12x28,7), defronte Ciluma, na Barra - 6x R$ 3.000,00 I
I

2 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas - 20% entrada e saldo em 30x I
- R$10.000,00

I 3 - Terreno cl 448,oorn>, Lot. Papp - Ru� 541 - R$ 22.000,00 I
I 4 - Terreno cl672,oorn> (20x33,60), Lote nº 25, Condom[inioAzaléias- R$22.000,00 I
I

5 - Terreno cl3.480,oom2, loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00 I
I

6 - Terreno cl 434,oom2, bairro São Luiz - R$ 8.500,00
I'

srnos

I 1 - Sítiocl80.000,oom2, edificado com casa demadeiracl150,oom2, em bom estado, I
I galpão de alvenaria cl 120,oom2 e instalações pl gado leiteiro, porcos, antena I
I

parabólica, telefone celular rural,.2 vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro,
Ipulverizador, água natural, 3lagoas, árvores frutíferas, bananal, pastagem, palmito,

I Rio da Luz, 6 quilômetros da Barra- R$ 55.000,00 I
I 2 - Sítio C/62.5oo,oorn>, Tifa Trapp, distante 3.5OOmts da Malwee - R. Exp. Amoldo I

Hamburg cl casa de alvenaria cl 150,oorn> e do caseiro em alv. cl50,oorn>, piscina
II cl 77,oorn>, água natural- aceita outro móvel no negócio - R$ 30.000,00

I 3 - Sítio cl 267.5oo,oorn>, edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro

I lagoascompeixe(tilápia,cascudo,carpacapim),30cabeçasdegado,cl190.000,00m2
de pastagem, localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo

I Estevão (aceita carreta com cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00

I CASAS

I
I
I
I LOCAÇÃO
I 1 - Sala comercial cl50,oorn> - RuaAngelo Rubini, 1256 - ao lado da Igrejada Barra
I -R$270,00

I 2 - Sala comercial cl 72,oorn> - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00

I
3 - Sala comercial cl 45,OOrn> - Rua Angelo Rubini, 1005 - R$ 270,00
4 - Sala comercial cl 36,oom2 - RuaAn�elo Rubini, 972 - R$ 270,00

I 5 - Apartamento cl2 quartos, garagem - Rua Joaquim Girolla - R$ 290,00

I 6 - Apartamento cl2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próximo ao posto Km I
7, na Barra - R$ 270,00

I 7 - Apartamentocl2 quartos, garagem - RuaCamilo Andreatta, na Barra - R$ 230,00
I 8 - Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, perto

I Nanete Malhas - R$ 250,00
9 - Apartamento cl1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, na Barra - R$ 170,00I 1O-Apartamento cl3 quartos, 2 bwc, garagem p/2 carros, Rua João Picolli, 165 -

I centro - R$ 380,00

I 11 - Casa de alvenaria cl :3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da

I Figueira - R$ 200,00
12 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependência, Rua Pastor

I Albert Schneider - R$ 200,00

I 13 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada - Rua Luiz Bortolini - R$ 200,00

I 14 - Casa de alvenaria cl3 quartos, Rua Alfredo Behnke, 430'- Jguá Esquerdo - R$
230,00

I 15 - Casa de alvenaria cl3 quartos, murada, Lot. Rasá - R$ 300,00

I 16 - Casa de madeira cl3 quartos - Rua Abramo Pradi - R$ 180,00

1 - Casa de alvenariacl 70,oorn> emais 70,OOrn> referente garagem, churrasqueira,
lavanderia, 2 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros - Rua 25
de Julho, 884 - Vila Nova - R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto em Camboriú.

2 - Casa mista cl 56,oom2, 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000 entrada + 29

x R$170,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�a PROCASA
� IMOBILIÁRIA

"CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES!"
CASAS

Ref. 103 - Casa alv, cl 220m' - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 25.000,00 + 4 x R$ 6.280,00
Ref. 106 - Casa al v. 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. Sehiochet cl 155m' - Entr. R$ 29.000,00 + 6 x R$ I I. 700,00

LOCAÇÃO
8 APTOS. (NOVOS) CI 2 DaRMS. -

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

Larlmóveis

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

parcelas de R$ 453,00

Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi 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 - Schroeder.

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

e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

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

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e Luz

Chácara em Rio Molha cl 30.00001'. 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

370-7919
370-7363

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

RESIDENclÃr bON LOREN
RUA MAR/NA FRUTUOSO ESQ. LEOPOLDO MALHE/RO

APARTAMENTO-3QUARTOS
1 suite, 2 quartos, BWC social, sala estar/jantar, sacada
com churrasqueira,. copa/cozinha, Iavanderta, 1 vaga de
garagem
FORMAS O.E PAGAMENTO
Área tipo 1- 141,40m2 - parcelas de R$ 828,03
Área tipo 2 - 14B,5§m2 - parcelas de R$ 869,82

APARTAMENTO-2QUARTOS
1 sufte, 1 quarto, BWC social, sala estar/jantar, sacada com

churrasqueira, copa/cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem
FORMAS DE PAGAMENTO
Área tipo 3 - 118,q 1 m2 ;.parcelas de R$ 694,05
Área tipo 4 - 122,17m2•2parcelas de R$ 715,59

o EDIFíCIO
7 pavimentos, 24 apartamentos, g�;agens, bicicletário, portä� �;pprteiro eletrônicos,
central de gás, instalação TV a Cabo/Antena Parabólica', fioterra para computador

APTOS EM CONSTRUÇÄO
Edif. Oianthus - em fase de acabamento - Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apto, 702 cl 225m' - Suite + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Preço final incluindo
acabamento diferenciado R$ 120.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
- Apto. 304 - Suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãode festas, piscina. Preço final incluindo acabamento
diferenciado. R$116.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m' cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 8 meses.
- Apto. cl 125,00m', 2 suites + 1 quarto e demais dep., sacada cl 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 apartameritos nO 301, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$1.568,11) por mês
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiochet
- Apto. 303 cl suite + 1 quarto e demaisdep. - Entrada de R$ 25.000,00 e assumirparcelas de condominio de 1 ,650 Cub's (R$ 710,92) Término
previsto em 18 meses.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. 702 cl 237,00m', suíte.+ 2 quartos e demals dep., 2 vagas de garagem - Entrada de R$ 22.439,1 B + assumir parcelas de condomínio
de 2.480 Cub's (R$ 1.065,45)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 8.974,60 e parcelas de R$ 448,73.

CASAS�PARTAMENTOS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa de alvenaria com 70m2 + uma casa de madeira de 80m', terreno corri 400m' - Rua Uruguai, 134 - R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa em alvenaria cl 208,00m2, suíte, + 2 quartos e demais dep. - R. Ricardo Hass - R$ 100.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00m', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2 �I 21agoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00

TERRENOS
- Terrenocl 350 m'- Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr- R$10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 +5 parcelas de R$1.500,00
- Terreno cl 616,00 m' - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donald Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl364 rns- Rua Erich Sprug - Vila Rau - 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 mínimo
- l.ote.de esquina cl51 O,OOm2. Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau' - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

LOCAÇÄO/APTOS/CASAS/SALAS
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa em alvenaria c/4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e cernais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Casa madeíra 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 de alvenaria cl4 quartos, garagem p/2 carros, churrasqueira, píscina - R. Antônio Estanislau Ayrnso - Nova Brasília.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 Carlos Vasel· Jaraguá do Sul- SC

FONE (047)
372-0153 - 371�6475

CRECI1762·J

VENDE
CASAS ALVENARIA
Ref. 023 . 3 quartos, 2 bwc, sala; copa, cozinha, área de serviço,
garagem. Vila Lalau - R$ 65.000,00
Ref. 062 - I suíte com hidromassagem, 2 quartos, I bwc, sala e copa
em desnível, cozinha, área de serviço, churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens. São Luís - R$ 92.000,00
Ref. 093 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc, churrasqueira, área
de serviço, 2 garagens. São Judas - R$ 60.000,00
Ref. 037 - I suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, churrasqueira, I

bwc, área de serviço, garagem. Vila Nova - R$ 68.000,00
Ref. 072 - 3 qúartos, sala, cozinha, área de serviço, 1 bwc, garagem.
Barra Rio Cerro- R$ 15.000,00
Ref. 152 - 3 quartos, I bwc, sala, cozinha, área de serviço, garagem.
Vila Lenzi - R$ 20.000,00
Ref. 006 - I suíte, 3 quartos, I bwc, sala; copa, cozinha, garagem.
Lot. Ouro Verde - R$ 18.000,00 + fino R$ 190,00 p/ mês.
Ref. 019 - Sobrado: I suíte, 2 quartos, I bwc, sala, copa, cozinha,
área de serviço, garagem. Lot. Centenário - R$ 59.00'0,00
Ref. 033 - Sobrado: I suíte, 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
área de serviço. Lot. Ouro Verde - R$ 45.000,00

TERRENOS
Ref. 145 . 1.228,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 70.000,00
Ref. 153· 15.050,00m2 - Garibaldi - R$ 72.000,00'
Ref. 123 . 60.300,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 636.000,00
Ref. 140 - 1.000,00m2 - Rio Molha - R$ 75.000,00
Ref. 103 - 336,00m2 - Vila Nova - R$ 18.000,00
Ref. 108 - I 0.256,00m2 - Vila Baependi - R$ 320.000,00 em parcelas
Ref. 151 - 37.500,00m2 - Garibaldi - R$ 50.000,00
Ref. 146 - 480,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$ 30.000,00
Ref. 094 - 9.600,00m2 - Rua José Teodoro Ribeiro - R$ 75.000,00
Ref. 145· 5.51 ,00m2 - Lot. Champagnat - R$ 32.000,00

.'

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA N° VALORR$
UARTOS

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

ALV
ALY.
ALY.
ALV.
ALY.
ALY.
ALV
ALV.
ALV.
MAO.
MIS.
MIS.
SOB.

R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,00m2 OI
R. 614 N° 1.007 ITAPOCUZ. 108,00m2 04
R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA I 45,00m2 03
R. Emilio Deretti, 81 Próx. PORTAL 246,00m2 05
R. Pastor Wilhelm Lange, 283 GUARAMIRIM 83,50m2 04
R. José Panstein, 63 I. FIGUEIRA 110,00m2 03
R. Gustavo Lessmann, 121 JOÃO PESSOA 86,00m2 03
R. Cândido Tomazelli s/na SCHROEDER 260,00m2 . 05
R. Guilherme Koelher, s/na BAIRRO VIEIRA 156,00m2 03
R. Guaramirim, s/na SCHROEDER I 03
R. Antonio Gesser, 1_l6 CZERNIEWICZ 03
R. Alberto KJitzke, 167 V. RAU 102,00m2 03
Rua Luiz Chiodini, 220 Juventus JGUÁ ESQUERDO 185,00 02 - I suíte

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

Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/3l5m2, garagem pl 2 carros, churrasqueira, energia
solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTECI 3 RUAS), medindo 888m2. Rua Alexandre
Haake, 698 - Bairro Champagnat.

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

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

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

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

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
55.000,00

VENDA DE TERRENOS

ENDEREÇO BAIRRO ÁREA
R. 28 de Agosto
R. 620

GUARAMIRIM 1.633,50m2
ITAPOCUZINHO 499,86m2
VILA RAU 420,oom2
NEREU RAMOS 360,72m2
VL. LENZI 333,50m2
VL. NOVA 800,00m2
CENTRO 687,oom2
VILALALAU 589,73m2

R. Alb. KJitzke, 1874
R. "F' - Lot. Santo Antônio
R. Otto Meyer
R. Walter Marquardt
R. Conrad Riegel
R. Germano Horst

VALOR
70.000,00
15.000,00
10.600,00
6.000,00
18.800,00
43.000,00
42.000,00
28.000,00

VENDA DE APARTAMENTOS

ENDEREÇO N°
QUARTOS

BAIRRO VALORR$

I suíte + 2 dorm.
I suíte + 2 dorm,

Rua Barão do Rio Branco, 760 Centro
Rua Emil Burow, 30 Centro

95.000,00
80.000,00

VENDE E TROCA

973-5405

CASAS
TIPO ENDEREÇO
ALY. Rua Anita Garibaldi, 75 - Centro

N° QUARTOS
2

VALORR$
450,00
250,00
210,00
450,00
350.00

230,00
280,00
300,00
350,00

Rua 953, Lot. Jardim Rau - Vila Rau 2

Rua Carlos Grosse, 733 - Lot. Helena II - Vila Rau

Rua Jorge M. Oliveira, 20· Guaramirim - I suíte 2

ALY. Rua João Ossowski, 275 - Guaramirim 3
ALV. Rua 789, n" III -Ilha da Figueira 3
MIS. Rua Bernardo Karsten, 28 - após Prefeitura 2

ALY. Rua Jorge Czerniewicz, 877 - Czemiewicz 3
ALV. Rua Adolfo Tribess, 409 - Bairro Vieiras 2

. APARTAMENTOS
ENDERE O BAIRRO N° UARTOS VALORR
R. Bernardo Dornbusch, 634 - apto. I - Vila Baependi 2

R. Presidente Epitácio Pessoa, III apto. 62 Centro I + I suíte

R. Arduíno Pradi, 671 Jguá Esquerdo 2

R. CeI. Procópio G. de Oliveira, '1473 - Maguilú - BI. B - apto. 6 Centro
R. Bernardo Dornbusch, 1182 apto. 13 Baependi 2

R. Jorge Czemiewicz, 42 Ed. Tobatta apto. 603 Czemiewicz 2

R. Victor Rosemberg s/na. Ed. Luna - apto. 2 Vila Lenzi 3
SALAS

280,00
350,00
200,00

2 335,00
300,00
300,00
335,00

ENDERE O BAIRRO AREA VALOR$
R. Pref. José Bauer, 75 60,00m2 240,00

335,00
460,00
200,00
250,00
450,00

Vila Rau

R. Reinaldo Rau s/na - Centro Emp. Market Place Centro diversas

R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.
R. 25 de Julho, ao lado n'' 133 - Vila Nova - sala 3 28,00m2
R. Walter Marquardt, 1133 - sala 2 Barra do Rio Molha 28,00m2
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - sala I Centro 50,00m2
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Quem compra um
veículo como o

Mitsubishi Pajero,
não está só pensando
em desgarrar-se pela
primeira trilha que
aparecer pela frente.
A maioria não o faz,
ou por que não tem o

hábito, ou porque
não teria coragem de
sair saracoteando por
meio de pedras,
barrancos e riachos
nomeio do mato,

CLASSIFICADOS

com umcarro

novinho, luxuoso e

supercaro. A maior

parte das pessoas que
adquire um veículo
desse porte, quer
apenas mais espaço
para a família num
veículo que transmite

segurança e conforto.
O Pajero, no seu

segmento, é um dos
veículos mais
vendidos e desejados,
ainda mais agora

CORREIODO POVO Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 1998

o.r::��:A
Pneus novos e remoldados interior

oso.. bancos de
"'::'S9rp« te
,C>;\� ,difícil

inar\"ô,.. faiero
num lamaçal

.... ' .

180km/h ..

Como um fora-de

estrada, porém, ele
mostra-semeio

despreparado em
grandes obstáculos.
A nova versão do

Pajero sai por US$ 62,S
mil. Parece salgado,
mas fica próximo dos
rivais: ToyotaHillux
(US$ 58.798,), Nissan
Pathfinder (US$
61.330,) e Land Rover
Discovery V8 (US$
63.470,). Assim, já que
poucos vão sair do
asfalto com o Pajero, ele
torna-se uma boa
escolha.

r-------------------------------------------------------,

Mitsubishi pajero: ainda melhor

AÍ/bagduplo, ABS,
trio elétrico e bússola

eletrônica, são alguns
dos itens de

segurança e conforto.
Omotor é o novo 3.5,
que o deixa commais

pique e agilidade em
qualquer
circunstância,
levando-o a

velocidademáxima de

que vem com novo

visual, menos
agressivo, é claro,
porém,mais
moderno.

Asmudanças
ocorridas no design
deixaram o.carro

com aspecto mais
urbano e deram mais

fôlego para enfrentar
a concorrência.
O interior ficou mais
luxuoso (ainda), para
até sete ocupantes.

I

�
,�A ,fl"a'lI'I,E;B·.S/Á"':BI" tE" JIUO' ••S:·5·· .•0 tMA·S·· "ft'D··'·.I'I,INH'AliO'· liIE·.·.M ,iG.· ft:iftIU�A"" 1�!B"E;SÍE,ft'I'''';E','V lN,I,•.:., ·fli .. ,., .�.. t. \:: ..
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APRESENTANDO ESTE ANÚNCIO NA

JGG PNEUS, VOCÊ

BALANCEAMENTOS TOTALMENTE

GANHA DOIS

L �

GRÁTIS!
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VOLKSWAGEN Vende-se Saveiro
branca, ano 89, em

perfeito estado, Tratar:
372-1655.

Vende-se Fusca, ano
74, todo original por
R$ 1.700,00. Tratar:

372-2340 Vende-se Fusca, ano
74, azul claro, ótimo

estad�, por R$
2.200,00. Tratar: 372-

2155.

Vende-se Voyage, nó

82, gsolina,
com reparos

na lataria, por
R$ 1.500,00.'

Tratar: 372-3711.
Vende-se Gol CL, ano

90, motorl.8,
álcool, por

R$ 4.500,00 +, 10X
de R$ 268,00.

'Tratar: 276-0267.

Vende-se Gol, no 96,
por R$ 9.950 com Rui.
Tratar: 370-8318.

&@Ud�fi'@
370-2022

CARROS
Palio ED branco 98

cinza 97

bege met. 96
bordô 95
cinza 95
branco 9.1
bordô 94

, cinza 94
branco 94
cinza 94
verde 94

•' prata 93
bordô 93
azul 93
branca 92
cinza 92
bordô 92
branco / 92

preta 92

bege 90

preto 90

prata 89
azul 88
verde 88
vermelho 88

prata 87
azul 87
cinza 86

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 CL cl trio elétrico
Saveiro
Chevette Júnior
Versales
G6lCL

Pampa 1.8
Verona GLX completo
Uno 1.6 completo
Belina

Opala 6 cilindros
Elba
Escort

Escort GL
Escort Guia

Chevy
M O TOS
NX 200
Saara o melhorpreço
Titan

Titan
CB 450 Tr
XLX 250
CBX 750

verde 98
verde 96
cinza 97
azul 95
azul 87

preta 87
88

R .... a J�in_ille nº 3573
F�ne (047) 370-2022

JARAGUA DO SUL - SC

Vende-se Gol 1000,
ano 96, com 19 mi 1/
km. Tratar-: 373-1090

ou 31'3-0580.

Vende-se Belina, ano
78, por R$ 1.000,00.
Tratar: Rua 945, nQ 63,
residencial Satler Barra

Rio Cerro ou 371-
8736.

Vende-se Passat, ano
82, com alarme, som,
gasolina, por R$
2.500,00 pode ser

parcelado. Tratar: 371-
9710 com Wilson.

CHEVROLET

Vende-se Monza SLE,
ano 88, 1.8, gasolina,

bonito carro.R$
5.600,00. Tratar: 375-

1951.

Vende-se Monza SLE,
ano 90 trio elétrico, por
R$ 6.000,00. Tratar:

Rua: Venâncio da Silva
Porto, 939, na

Oficina do Xerife .

Vende-se Kadett SLE,
ano 90, cinza
escuro, vidro

elétrico e rodas
esportivas.

Tratar: 372:3874.
Vende-se Chevette, no

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

CASA DOAUTOMÓVEL. .

.. AUTOPEÇAS Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro
.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Plantão

24-
horas

d{! auto psças
975-2142

RuaReinoldoRau,562
"Corri cartão de
estacionamento grátis.

GLASS SHOP

pARA-BRISAS

-+ Pára-brisas novos (nacionais/importados)
-+ Recuperação de pára-brisas

-+ Calafetação/polimentos

Rua: Joinville, 2.222 à 100mts. do Líder Club
Novo telefone: (047) 371-4590

COMPROMISSO.COM O

BOM TRANSPORTE.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SILENCAR
�NlA

AMOIUCEOOIUS
.

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

r-

-.
-

-R:a:e:O:::,:3�-:e:r�
�

AUTOMÓVEIS Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

V e í c u I o A n o C o r C o m b.
Corcel II 81/81 Azul gasolina
Uno Mille brio 91/91 vermelho gasolina
Quantum GLS 90/90 azul gasolina
Escort GLX 16v 96/97 azul gasolina
Parati CL 90/90 azul gasolina
8elina II L 83/83 azul álcool
Escort Hobby 1.6 93/93 prata álcool
Fusca 1300 71/71 azul gasolina
Del Rey GL 87/87 cinza álcool
8elina GLX 90/90 prata gasolina

Vendemos consórcios de veículos
Novos e Usados. .

�--------------------�

Infrações
médias - 4 pontos

- Parte 16-

Desde ·1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

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

CHEVROLET

93, por R$ 6.000,00.
Tratar: 276-0024.

Vende-se Monza,
ano 86, completo, por

R$ 5.000,00.
Tratar: 372-1792.

FI AT

Vende-se Uno 1.6R, ano
90, completo, com ar,

gasolina, R$ 5.500,00.
Tratar: 973-8955.

Vende-se Fiorino, ano 94,
gasolina, ótimo estado.
R$ 6.500,00 à vista,
tratar: 371-6506.

Vende-se Uno 1.5 IE,
completo menos ar, por
R$ 6.600,00. Tratar com
Rodolfo no 973-9406.

Vende-se Tipo, no 95,
completo motor 1.6,
finnciado ou troco por
carro mais velho. Tratar:

370-7612.

Vende-se Palio Weekend,
ano 97, por R$ 8.000,00
+ 20x de R$ 500,00.
Tratar: 372-0941 .

FORD

Vende-se Escort, ano 86,
álcool, 2º dono, ótimo

estado, por R$ 4.000,00.
Tratar: 276-0297 com

Ademiro.

DIVERSOS

Vende-se Jeep 67, todo
reformado, com rodão, R$
3.700,00. Tratar: 371-1951.

Compramos carro acima
do ano 90 para revenda.
Tratar: 435-1723 ou 964-

7663 com Acácio.

CIDADE
""

Rua: Bernardo Dornbusch, 1190

Fone: 371-3583
Jaraguá do Sul - sc

Sahara 97 Roxa Sahara 91 Cinza

Titan 97 Azul XLX 250R 91 Branca

XR200 96 Branca RO 135 Z 91 Preta

OT180 95 Branca Today 91 Preta

Titan 95 Azul CBX,150 90 Branca

Titan 95 Vermelha Today , 89 Vermelha

Today 94 Azul Today 89 Preta

Today 92 Azul CG125 86 Vermelha

CBR450 91 Marrom ML 125 84 Prata

.OVOS.

fflJSAIIOI>

Vende-se Vectra GLS,
ano 95, por R$

16.500,00 e vendo CG,
Titan, ano 98 por

R$ 1.800,00 + 21 x de
R$ 74,00.

Tratar: 372-1708.
Vende-se Monza, no 86,

4 portas, por R$
5.300,00 e vendo Fusca,
ano 95, gasolina, por R$

5.300,00.
Tratar: 975-3379.
-----------

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
com Mário.

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

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

MOTOS

Vende-se moto CB 400,
ano 83, por R$ 2.300,00
ou troco por material de

construção.
Tratar: 371-6406.

Vende-se moto Honda
Dream, ano 96, por

R$ 1.800,00.
Tratar: 975'-0822.

Vende_-se moto Honda
CG, ano 94, por
R$ 1.900,00.

Tratar: 276-0267.

Regata Moto
$ua�dI{)!V':h1J

* 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 MÉSES
ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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NOVIDADES Popular apimentado
Nova vanHyundai

Para disputar o conc;orrido mercado de transporte de

passageiros, a Hyundai apresenta a nova HI, com
desenho ousado e supermoderno. Mais luxuosa que ,é1
atual HIOO, deve vir em breve para o Brasil, talvez

ainda este ano.

HI, mais luxuosa que a HI00

Pára-lamas de plástico na GM
A GM vai usar um material 38% mais leve e 50%
mais barato na confecção dos pára-lamas das

picapes 1999. Trata-se do R-RIM, uma composição
plástica que substituirá o atual SMC, que são placas
de metal. Esse novo processo não acarretará em

grandes custos para a montadora. A Ford e a

Chrysler aguardam para ver o desempenho do novo

material, antes de juntar-se à idéia.

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

desconto'
de 25% na

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

-
I

CREDITO R$ PARCELA R$I DESCONTO R$ll' PARCELA R$

G.oll000 Mi 13.450,00 263,73 67,00 196,73

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

Uno Mille SX 2p 11:116,0.0 217,96 55,00 162,96

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

Corsa Wind 1.0 12.343,00 242,02 58,ÓO -: 184,02

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

Moto CG 125 Titan 3.160,00 75,67 15,00 60,67"

:: Os motores 1.0 já não são
;; mais exclusividade dos
%

compactos, desde o

lançamento da Parati e do
..

, Corsa Sedan com essa
ee

,'< motorização.
i!il Agora, a Fia t decide criar

à versão popular do Siena.

;;: Externamente, o novo

carro só é diferente das

pela presença do conta-giros
de fábrica.
O câmbio de seis marchas

faz milagres e é possível
manter uma boa
velocidade constante (152
km/h de máxima), não

perdendo tanto pique em

trocas de marchas. Ele
também dispõe de farto,
pacote de opcionais.
Com isso, além de oferecer

uma opção 1.0 a mais, a Fiat
irá alavancar as vendas do
seu sedan.
Só para se ter uma idéia,

:<�:.

demais versões por não ter
i!il os pára-choques na cor da

M carroceria e pelo novo

ti logotipo.
'!li O interior é igual ao do
", Palio EDX, diferenciado

,

os
,

rea Ilamos
j

I
I

Consórcio

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

dos 6.077 Corsa Sedan
vendidos em maio, 70%
eram 1.0.
Com esses números, a

Fiat não poderia deixar de

participar desse precioso
segmento dos "populares
com porta-malas". O Siena
1.0 sai por aproxima
damente R$ 16 mil, contra
R$ 15.296, do Corsa Sedan.
Mesmo sendo mais caro, o

Siena é melhor negócio, já
que tem mais pique, é mais

espaçoso e possui mais
itens de série e opcionais.

Escort sedan
sai de cena
O Escort sedan (antigo

Verona) não agradou mesmo.

Por essemotivo, a Ford decidiu
parar de importá-lo da

Argentina. Suas vendas estavam
tão baixas que, no mês de abril,
vendeu somente duas unidades,
ao passo em que a versão perua,
vendeu 1.727 unidades.

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Pneus novos cié t�d� as

marcas, inclusiv� :.rv1i'�tielin
- Pneus remóldados
- Balance,.pngntQs-
Geometrj,�;i:l:j����r -

Calibragem com riitro�êJ}io
J:%::,::r"{):

. :.:-;--_.

Fone:

Rua Mal. Floriano

Peixoto. s/nv
Joroquó do Sul
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel Area m tos Sui Gar Bairro Endere o/Ponto 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 apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder RioEma (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 147 4 I Rau Rua Eugênio Bertoldi.I l

ô 60.000 'Troca por apartamento
.Casa Alven. 122 3 I Três 'Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
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 - I ° 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 Ziemarm (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 ComI. 514 20.0 x 25.0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40.0 x 56.0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66.0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mar, 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 valer
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 Gêranium 8.000 sern 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 Sat ler Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

Chácara 2827 22 x 130.9 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 Sra. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMl'O PARA ADMINISTRAR A OBRA Tl? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO I!!

* 2 casas na Rua Campo Alegre - Ilha da Figueira. I a de

alv. com 2 qtos. sala, coz. bwc, lavanderia - 2' mista com 3

qtos, sala, cozo bwc, lavanderia, garagem pl 4 carros -

terreno cl 650.00m2 - R$ 35.000,00 - Reg. aceita carro.

* 2 casas defronte a Weg II. de alv. com 3 qtos. sala, cozo
. bwc, lavanderia, garagem, terreno com I. 700,00m2 - R$
40.000.00 - nego
* Casa de alvenaria próx. Breithaupt. com 3 quartos, sala.

copa. cozinha. 2 quartos. murada. garagem. terreno com

400.00m2 - R$ 48.000.00 negociável. aceita trocar por outra
em J araguá do Sul

* Apto. na Rua Jorge lacerda - Centro. com I qro, sala. coz, área
de serviço, sem garagem - Edif, Marajó - R$ 24.000,00 - nego
* Apto. na Rua Joinville - próx. Lider Club, com 2 qtos, sala, cozo
área de serviço, garagem, bwc. sacada (pronto) - R$ 30.000,00 e

semi acabado - R$ 25.000.00 - pronto - R$ 50.000,00 - nego
* Apto. no Edif. Reitz - Vila lenzi , com 3 qIOS. sala. copa. sacada,

fl bwc, lavabo. coz , área de serviço - R$ 45.000.00 - nego com 2

garagens.
* Apto. no Edif. Bérgamo-Centro. com I suíte. 2 quartos. sala.

copa. cozo lavanderia. sacada. dependência ernpr., sacada,
circulação - R$ 50.000.00

�
1

�
* Casa de madeira no Residencial Miranda, próximo ao Wigando i * Chácara na Estrada Garibaldi, com casa de alv, de

Meier, com 3 quartos, sala, coz, lavanderia, bwc, garagem, terreno I 70,00m2 e alguns ranchos, área de aproximadamente r?-

com 319,80m2 - R$ 9.000,00 - neg I 1.000,00m2 - R$ 20.000,00 nego troca por casa + central.
* Casa de alv, pröx. Marisol em Schroeder, com I qto, sala, coz, I:,�.'•.

* Mini chácara em Jaraguá-84 - garibaldi, com área de

lavanderia, bwc - terreno com 630,OOm2 - R$ 17.000,00 - nego 23.671 ,50m2 com bastante área plana. galpão de madeira -

* Casa de alv. na Rua Carla Rubia Orasse - Lot. Leadara Rodrigues, I R$ 35.000,00 - nego

:; com: 3 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, Ioda murada - terreno com ! * Chácara com 53 margas. na estrada garibaldi, 800 metros

300,OOm2 - R$ 25.000,00 - nego - Boa pl financiamento. ! da igreja São Pedro - R$ 35.000.00 - nego troca por casa ou
* Casa de alv. na Rua da Abolição - Vila Rau, com 3 qtos, sala, I terreno

bwc, lavanderia, cozinha grande cl laje, sala comercial na frente, I
abrigo pl carro, murada - terreno com 300,00m2 - R$ 28.000,00 + I GALPÃO
financiamento - nego I

* Galpão na Rua João Planinscheck. com 463,85m2 - im

* Casa mista na Rua João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, com 2
í
terreno com 1.313,00m2 - R$ 90.000,00 - nego

qtos, sala, coz, bwc, I suíte, garagem, dispensa - R$ 30.000,00. -

li
* Galpão na Rua Bernardo Dornbusch, ao lado elétrica

nego )
Globo, com 500,00m2 - R$ 80.000,00 - nego

Vende-se casas mista à construir no Lot. Residencial Miranda próximo ao Comércio do Senhor Wigando
Meier, loteamento com tratamento de esgoto, arborizado.

CASA CHÁCARA

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 JoinviIIe, no centro com

3 dormitór ios, banheiro, etc. - R$ 17.000,00
+ financiamento, aceita-se troca
* Apartamento a R$ 200,00 por mês na Vila
Nova próximo ao Beira Rio

Rua Bernardo Dornbusch, 922
Vila Baependi - Jaraguá do Sul - SC

FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

I
APTO com 166m'. garagem. móveis I rnbu t i do s , duas sacadas

Ihidrornassagcm - Edifício Carvalho. - R$ 100,000,00
CASAS

CASA DE ALV com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carla de

Crédito - R$ 32000.00
CASA DE ALV com 95m' Loteamento Fredohno Martins - Lote n" 043

(22x R$ I 55.00l + R$ 22 000.00

I��;Th�:;:�;�; :�;;:";:;:::;�:�:�;�,;;;,:;;';;;;�: IFigueira - R$ 18.000.00
'

CASA ALV. c/ sam' - Constantino Pradi n° 064 (26xR$ 270.00l - R$
12.000.00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde. Loten" 86 - (26xR$195.00l
- R$ 12.000.00

ICASA
MADEIRA c/42m2-Duro Verde n074(40xR$170.00) R$ 7.5000.00

I
CASA ALY. com 70m' - Terreno c/375.00m2 Ana Paula IV Lote n" 027-

R$ I ?OOO.OO

. CHÁCARA
.

TERRENO com 80.000m2 ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário
30% Plano o resto é acidentado - R$ 60.000.00

TERRENO.
TERRENO de esquina com 960m' - Edificado com casa de alvenaria +

190m2
Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00

ITERRENO com 1.540m2 - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
10Ó.000:00
TERRENO com 15 x 27.50m Loteamento Behling R$ 22.000.00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir

(41 x R$ 335.00l � R$ 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

sax) - R$ 19.000,00

I TERRENO.
com 336m' - Loteamento Ouro Verde (enteada e saldo em Sax)

I
- R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x) - R$
10.000.00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 50x)
R$ 30.000.00
TERRENO com 651m' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$
12.000.00

I
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de

I
38x de R$ 160.00 + R$ 5.600.00
Terreno no

Loteam.
ento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas

de R$ 180.00 + saldo de R$ 3.500,00 .

Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$

180.00) R$ 1.500.00
Lote nO 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,00) - R$
3.500.00

.
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COMUNICADO A PRAÇA
Auto Escola Jaraguá, proprietária do telefone 371-2035,
informa que seu telefone está sendo usado como contato por

pessoa desconhecida, quando no pagamento de cheques.
Informa também que desconhece qualquer transação com

cheque desta pessoa.

CRECI 1462-1

ALUGA
- Apto cl suíte + 2 dorrns. sala. cozinha. bwc. lav .. garagem + der. emprugudu - ELI. Carvalho - RS 1.000.00
- Apto. cl suíte + 2 dorms. sala. cozinha. hwc. lavo garagem + der. emprcgrtu - Ed. Carvalho - RS 660.00
- Aptos cl suíte + 2 dorms. sala. cozinha. hwc , lav, gargacm - Rua Leopoldo mankc , X5 - RS 440.00
- Apms cl 3 dorms. sala. cozo bwc. lav. garagem. situado na Rua Leopoldo Manko. 85 - R$ 370.00
- Aptos cl 3 dnrms. sala. coz. bwc. lav. garagem. s ituudo na Rua Eleonora l'rudi. 125 - RS 450.00
- Aptn cl 2' dorrns. sala. cozo bwc. luv. garagem - Rua Erich Doubrawa. 55 - central - RS :no.oO
- Apto. c/ 2 dorms. sala. COZo bwc. lavo garagem. Rua Mal. Deodoro. 927 . R$ :no.oo
- Apto. cl 2 dorms. sala. eoz. hwc , lav. garagem. mobiliado - R. M,al. Deodoro - Ed. Florença - R$ 350.00
. Apto. ct 2 dorms. sala, cozinha. bwc, lavanderia. csrac. R. Vcnancio du Silva. 219 próx. Kohlbach . R$ 280.00
- Apto. cl 2 dorms. sala. coz. bwc , lavanderia. garagem - R. João' Januário Ayroso. 1089 - R$ 22�.OO
- Apto. cl I dorrn. sala. cozinha. bwc. lav. garagem - R. Erich Doubrawa. 5� - R$ 200.00
- Apto. cl I dorm, sala. cozinha. bwc. situado na Rua Joi nvillc - R$ 225.00
- Casa alvo cl 3 dorms. sala. cozi nha.. hwc. lav. garagem. situado na R. 904 - Ilha da Figueira - R$ JOO.OO
- Casa alvo cl 3 dorms, sala. cozo hwc , lav. garagem. semi-nove - Rua Domingos Garcia. 4305 - R$ 180.00
- Casa 'mista ct 2 dorrns. sala. coz. banheiro. lavanderia. Rua Dona Matilde. 1252 - R$ 170.00
- Casa alv. eIl dorm. cozinha. bwc, lavo garagem. na Rua Gumercindo da Silva. ô l ô . R$ 140.00
- Casa alv. cl 3 dorms. sala. cnz. bwc , lav. garagem - Rua Barão. do Rio Branco - R$ JSO.OO
- Casa mad. cl 2 dorms. sala. cozinha. bwc. lav. garagem - R. 566":. Darra Rio Cerro - R$ 230.00
- Casa mad. cl 2 dorms. sala. cozinha. hwc. lavanderia - Rua João Planinscheck. X27 rundes - R$ 200.00
- Casa mista c/4 dorms. sala. COZo lavh. garagem - Rua Geraldo Hurnack. 2ól - R$ 300.00
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro (ao lado Bavária) cl 120.00m1 - R$ 600.00
- Sala comerc ialno final na Marachal Deodoro (ao lado Buvãrl aj c/90.00m2 - R$ fiOO.OO
- Sul a comercial no final na Murachat Deodoro (ao lado Buvária) cl 50.001112 - R$ JOO.OO
- Sala comercial na Rua Clemente Baratto. 45 cl 50.00m' - R$ JOO.OO
- Sala comercial na Rua João Januário Ayroso. 1959 - R$ 190.00
- Sala comercial na'$ua Bernardo Dornbusch. próximo a Marisol- R$ 1.500.00
- Salas comerciais com 80.00m1 situadas na Rua Eleonora Prudicpró x. centro - R$ 230.00
- Sala comercial de esquina 3° andar Ed. Chiodini. na Rua João Marcatto. Esquina Mal. Deodoro - R$ 250.00
- Sala comercial com 112.00m' situado na Rua 25 de Julho. 778 - R$ 2:\0.00
- Sala comercial cnm 60.00m1 situado na R. Gumercindo da Silva - R$ 500.00
- Sala comercial" na Rua Frederico Todt. 73� - R$ 225.00

Rua Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - .Jarag'uá do Sul - SC.

REALIZAÇÕES
c=:::>

HUMANA URGE·NTE
> I� <

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 Extemo
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
PCM80, foram instalados. Foi utilizado
este mes, com sucesso, na NEKI.
Efetuada a compra de um Audiômetro
da marca Simens modelo 8D25.
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.

FLo.RICULTURA

PLANTAS ORNAMENTAIS - MUDAS DE-FLORES - MUDAS
FRUTíFERAS - VASOS - TERRA PARA JARDIM

Fone: (047) 964-5097
Rua Joinville, 1640 - Vila Baependi - Jaraguá do Sul- SC

DISK
, INP'ORMAÇ6éa

900-3000

A PESSOA CERTA NO
LUGAR CERTO, POR
MUITO OU POUCO

TEMPO.
LISTA DE VAGAS

Compradora de Modas
Gereute de Loja de Confecções (sexo
feminino, com 03 anos de experiência)
Gereute de Marketing (exp. em varejo)
Corretor de Imóveis com CRECI
Professor de Inglês
Supervisor de Produção (30 grau)
Eng.o Civil (exp. em edificações)
Técnico de Laboratório Químico
Representantes Comerciais (limpeza,
transpertes, eletrônicos e alimentícios)
Programador Clipper
Talhadeira
Engenheiro de Alimentos
Auxiliar de Laboratório Industrial (com
experiência)
Analista de Sistemas (com experiência em

Magnus)

HUMANA URGENTE
A.!SSE!l'iSORIA EM RH 'ffiAaALKO UiMI'ORÁ.fr!O

Estamos

ATACADO E VAREJO

,

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 DlSK INFORMAÇÕES

" Serviços de utilidade pública. único no Estado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
" Atendimento diário das 7h30 às 22 horas. inclusive a0S 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

aposentadas
recrutando peaoas

com 10 Grau completo ou

cursando.

MAIS DUAS BOAS

OPÇÕES DA HUMANA
PARA SUA EMPRESA:

MEDICINA 'DO TRABALHO =

terceirizar ou 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/SC. Aguardamos sua visita.

rua Henrique Sohn, 33 - Cx. Posta1200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-109L

humana@netuno.com.br
A HUMANA � PARTE DE SUA EMPRESAI
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DIVERSOS
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Vende-se no melhor local do bairro

Estrada Nova, um terreno com 840m2,
com galpão pré-moldado inacabado

com 260m2 com mezanino; outro

galpão com área de 200m2 com 3 peças
em alvenaria (quarto, cozinha e

banheiros) com luz trifásica e sendo o

terreno totalmente murado com 2

metros de altura.

Preço: R$ 30:000,00 à combinar.

Tratar no telefone 372-1496.

Vende-se telefone celular com linha,
aparelho, modelo DPC 650 Motorola.

R$ 450,00. Tratar com Gilmar 975-
0782.

Vende-se 2 vestidos de prenda
bordados novos. Valor R$ 120,00 e R$
80,00. Tratar com Elaine, horário do
meio-dia. 371-9737.

Vende-se geladeira, Consul por R$
250,00; lava-louças, Enxuta por R$
/50,00. Tratar nos telefones 372-8000
ramal 8027 de dia ou 372-3201 à

noite.

Vende-se terreno com casa de
alvenaria nova cl 132m2 e terreno

420m2, cl 3 quartos, 1 suíte, sala, co z,
garagem e área de serviço. Telefone
371-4086 com Marli.

Vendo terreno com casa em barra do
Sul e vendo celular Gradiente e

computador Pentium. Telefone 376-

2/27.

Vende-se carretinha para 1 cavalo

(nova) com 2 eixos. Tratar fone 975-
/098 éom Lucas.

Compra-se filhotes de Boxer. Tratar

fone 371-2117 com Lucas.

Vende-se título do Beira Rio Clube de

Campo. Tratar 371-9353 no horário

comercial com Francisco.

Vende-se loja de instrumentos

musicais, instalada no centro. R$
/2.000,00. Tratar 372-2402.

Vende-se casa de alvenaria de 160m2
cl suíte, 4 quartos, com terreno de

380m2, próximo a Malwee por R$
18.000,00 ou 973-5990 com Katia.

/

Vende-se casa em barra do Sul, terreno
de 900m2• Tratar 376-2127.

Vende-se terreno rui Figueira por R$
5.500,00 + financiamento. Tratar 372-
0805.

Vende-se casa em Guaramirim nos

[undos campo Amizade. Tratar pelo
telefone 973-8997.

ABANDONO DE EMPREGO·
EDSON GIESE, CTPS N° 91745 - SÉRIE 347,

VENDEDOR/PRACISTA
Solicitamos o seu comparecimento a esta

empresa para assumir seu cargo e apresentar
justificativa das faltas. A não apresentação no

prazo de 36 horas, implicará na rescisão de seu

contrato de trabalho por abandono de emprego,

conforme CLT Art. 482 alínea "!"

Atenciosamente
Fidélis Bebidas Ltda.

COMUNICADO
Foram furtados os talonários de cheques do

Unibanco de propriedade de:
VILMAR GERVÁSIO KONS .

com as seguintes numerações:
600801 a 600820
600861 a 600880
600881 a 600900
600901 a 600920

Conforme Boletim de Ocorrência n° 002659/
1998 de 2/8/1998

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 110 Brasil como 110 Exterior, agregando

cornpetitividade ao processo de distr ibuiçäo da sua empresa. Para maiores informações, ligue: (047) 371-009 I

C�4.I�� O
@VARIG

Serviço de Rastreamento disponível rLO site da Varig: www.varig.com./Jr

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

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que

compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim
de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.773 de 3-8-1998

NILSON CARLOS DALLA-BONA E INÊS MENDONÇA
Ele, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Palmeira, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Dona Antonia, 163, nesta cidade, filho

de João Dalla-Bona e Maria Koslowski Dalla-Bona.

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Forquilhinha, neste

Estado, domiciliada e residente na Rua Dona Antonia, 163, nesta cidade,
filha de Jovelino Mendonça e Verginia Gomes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que será publicado pela irrfprensa 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, Guararnirirn

(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, Guararnir im

(SC), tramita a Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
sob n° 026.96.000020-3, aforada por Banco Nacional SIA, em desfavorde 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, par a 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.,sqa zerrt. enlacepeifeit::o
AMOR PERFEITO {JevuiilU

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 7 etc.

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

Títulos contra:

Adilio Inacio Arnold - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Adlin Plásticos Ltda. - R. José Emmendoerfer, 1834 - Nesta;

Agropec. Kruger Ltda. - ME - Estrada Garibaldi, sin° - Nesta;

Ali Dabbous & Cia. Ltda. - ME - R. Preso Nereu Ramos, 231 - Nesta;
Antenor Schmitz - R. Alagoas, 300 - Ilha da Figueira - Nesta;
Antonio Barabax - ME - R. Emil Burow, 200 - Nesta;

Arivaldo Michaelsen - R. José Rosário, 69 - Nesta;
Arte Calhas Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 862 - Nesta;

Cia Cota Ind. e Com. de Tecidos - R. Exp, Antonio Carlos Ferreira, sin° - Nesta;
Com. e Repres. de Máquinas Boa Costu. - R. Joinville, 2429 - Nesta;

Domingos Alves Barros - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Duanny Modas e Conf. Ltda. - R. Carlos Eggert, sin° - Nesta;
Ev-Art Loc de Som Luz e Prop. Ltda. - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;
Fonetec Telecom. e Informática Ltda. - R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;

Frascoplast Ind. Emb, Plásticas - R. Horácio Rubini, 223 - Nesta;

I1son Vanderlei Fernandes - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Ind. Com. Alim. Rio Cerro Ltda. - Estr. Rio Ce�ro II, sin° - Nesta;
Ind. Com. Alim. Rio Cerro Ltda. - Estr. Rio Cerro II, sin° - Nesta;

Inge CM de Roupa Ltda, - Rodovia BR-280, sin° - Corupá - SC;
JEE Comércio Distr. Bebidas Ltda. - R. Willy Bartei, 185 - Nesta;

Jaraguá Estéreo Som Ltda. - R. Gov. Jorge Lacerda, 293 - Nesta;

Jaraguá Ind. Com. Máquinas Ltda. - BR-280, Km 80 - Nesta;
11 Com. Veíc. Motos de Terceiros Ltda. - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

José Carlos Vicente - ME - R. 535, sino, si I - Nesta;
KM do Brasil Automação Industrial Ltda. - Rod. BR-280, Pref. Engelbert Oeschler, 2000-

Nesta;
Marcos Antônio Brusamarello - R. Guaramirim, sin° - Guaramitim - SC;

Marcos Antônio Brusarnarello - R. João Soter Correia, 66 - Guaramitim - SC;

Maria Salete Dallagnollo - R. Carlos Frederico Ranthud, 17434 - Nesta;

Marise Washer - R. Otto Hillbrecht, Corupá - SC;
Meier Indústria Comércio de Móveis - R. Bertha Weege, 3314 - Nesta;

Mercearia e Açougue Roleni Ltda. - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Metalúrgica MJ Mohr Ltda. - R. Jaraguá, s/n°, Bairro Ilha da Figueira - Nesta;

Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, sin° - Corupá - SC;

Móveis Spézia Ltda. - R. Guararnirirn, sin° - Nesta;
Pérola do Sul Ind. Botões Ltda. - R. 750, n° 81, CX. P. 136 - Nesta;

Polisul Ind. Metalúrgica Ltda. - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Reno Riegel - R. Pe, Aluizio Boeing, 520 - Nesta;
Sidesa Ind. Com. Ltda. - Nesta;

Textipan Ind. e Com. Ltda, - R. José Ernmendorfer, 789 - Nesta;

Vaudi Nunes - R. 25 de Julho, 170, apto. 303 - 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, sôb a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 5 de agosto de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

PARAFUSOS-PORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS - FERRAMENTAS EM GERAL

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

.....
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[STUDIOSO COMO VEIO AO MUNDO
er Depois de vibrarcom a aprovação
no vestibular para o curso de·

Engenharia Elétrica, na Furb, o

amigo Luciano Schwalbe repetiu a

festança, no último sábado (1), na

Soe. Vieirense, onde comemorou a

sua formatura em Eletro Mecânica,

pela Escola Técnica Federal de Santa

Catarina. É isso aí, garoto!

r:q- A escultural Danielle Winits, a

Alicinha, da novela Corpo Dourado,
daGlobo, exibe suas curvas na edição
de agosto da revista Playboy. Aos 24

anos, a atriz carioca mostra que está

com tudo em cima.

.. ,

NAO DA PRA ENTENDER
CiI-

. Brasileiros que ainda não

N I V E R
Josiane Schwalbe (718), RuthMiorelli (718), Bar
bara P Marquadt (718), Adriana Reck (818),
Carlos Eduardo C. Gonçalves (1018) e Neucy
Bems (1218) e vanderlei J. Piermann (1318),

E� �'NTON'4

conseguiram entender o que aconteceu

com a nossa Seleção, na Copa da

França, ficaram ainda rnais

embaralhados, após a divulgação do

nome do apático Ronaldinho. como

sendo o melhor.jogador do Mundial, e
o malabarista Roberto Carlos

aparecendo na listada seleçãoda FIFA.
. O mundo todo viu e está careca de sa

ber (inclusive os dois) que a dupla
deixou muito a desejar, não merecendo
tais honrarias ,que rnais parecem

prêmios de consolação.

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE

JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

� Confirmado! Jaraguá do Sul ganha mais uma casa noturna a partir das 23h30 do próximo dia 15,

sábado, com a inauguração da Eleven, pertencente ao amigo Max E. Wilhelm. O point funcionará na Av.

Marechal Floriano Peixoto, 60, ao lado da agência central do Banco do Brasil. Os ingressos antecipados
para a festa de abertura, intitulada The First Party, estarão disponíveis a partir da próxima semana na

Garage Best Áudio (proximidades do Beira-Rio), Vip Café Chopp Grill e Benetton. Valor: R$ 10,00, com

direito a um bônus-bar (consumação) de R$ 4,00.

r- - Artigos p�;;ta colu;;;;d-;;;;;;" ;;'viados par;;-R-;;; JO;;;Picol/i, 246-:Jaraguá do Sul (SC).
- -

"\

\. Cep: 89251-590. Se preferir, para os fax: 370-7919 ou 370-7363, aos cuidados deste colunista.

--------------------------�-----_/

Procópio Gomes, 481

let:lIJrTrI
, CORRETORA DE SEGUROS

.....

B
,__

Rua Mal. Deodoro �
da Fonseca, 1452 0

Fone/Fax: 372-3306 � •
JaragUá do Sul· se �(ADi

371-3633

"Vertical Man", novo e melhor álbum dc Ringel Starr. prová mais uma vez a principal
qualidadc do hcmcm quc tocava bateria nos Beatles: ele

é

um uglutinador social c mu

siral.

() grande pupet dc Ringo na cultura /101' foi ter ajudado a manter ',s Bcuilcs juntos até

I <no. S.: dependesse da uunqüí lidadc Zell de George Harrison, sempre para lá dc

Marrakcch. o ddicado cqui lihrio entre as pcrsonulidadcs marcantes dc John Lcnnon e

Paul McCann.:y teria implodido o gJ1JpO um bom tcmpo untes.

Ringo cra O/"lIIlIclulo. aquclc qec cru querido por todos c scrvia de muro das lameraações

para cada um. Assim. a handa continuava e produzia discos geniais.
No novu trubalho dc sua bisscxra carreira solo. Ringo cnchcu o csnidío de amigos leras c.
mais uma ver: conseguiu que cada um desse omáximo. O resultado é um CD primoroso,
com GIIl"iil:sfloflmuihl soüsucadas. mas que grudam no ouvido. Ou seja. hem Beatles.

A lista dc convidados é um "hall of tarne" dopofl: o cxüuio c veterano guitarrista Joe

Walsh. Steven Tylcr (vocalista do Acrosnuth), Scou Weiland (ex-vocalista do Srone

Temple Pilots, agora cm carreira solo). o soberano do metal Ozzy OShOUlllC. a lenda

Drian Wilson (cx-Ifdcr (!<,S Bcach Boys). o trovador americano Tom Pcuy. a cantora

Alanis Morisscuc c ruais dois Guinhas iniciamcs.Paul McCal1ncy c George Hanison.

(Thalrs de' Me'l/e':l'.I)
INFORMATIVO CENTER SOM

Tüutos mais vendidos: I .cundm & Leonardo (Um Sonhador), SÚ As Melhores (Jovem
Pan). Skank (Siderado) c Chirãozinho & Xororó (Na Aha do Meu Chapéu). Principal
lançumcnro: Cidade Negra (Quanto Mais Curtido Melhor),

1'1 E 1'1\ j.\ ......
•
•
•
•
•
•
•
•

• BLUMENAU •
• G.N.C. Cine Neumarkt 1: Armageddon. •
• Horários: 15h, 18h, 21h. •
•

G.N.C. Cine Neumarkt 2: Máquina Mortífera 4. •
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

• G.N.C. Cine Neumarkt 3: Armageddon. •
• Horários: 15h30, 18h30, 21 h30. •
• G.N.C. Cine Neumarkt 4: Godzilla. •
•

Horários: 14h30, 17h30, 20h30. •
G.N.C. Cine Neumarkt 5: Mulan.

• Horários: 15h, 16h45. •
• G.N.C. Cine Neumarkt 6: Dr. Oolittle. •
• Horários: 14h, 16h. •
•

Godzilla. •
Horários: 18h, 21 h..

• - Programação vá/ida para o período de 7a 13/8, •
•.................... �

III····C I
: JOINVILLE

G.N.C. Cme Mue/ler 1:

•
• G.N.C. Cine Mue/ler 2:

•
•
• G.N.C. Cine Mueller 3:

•

Armageddon.
Horários: 15h, 18h, 21 h.
Dr. Oolittle (dublado).
Horários: 14h30, 16h15.
Godzilla (Iegendado).
Horários: 18h30, 21 h15.
Máquina Mortífera 4.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

Inglês e Espanhol
A/unos iniciantes para o Z" Semestre 19lJ8

.

Cursos Especiais pata crianças de 4 a 12 anos e pura adolescentes.

r Promoção: Material Gratuito
Mensal: R$ 55,{lO

2° Promoção: 20% de desconto

Material: R$ 65,00
Mensal: R$ 44,00

3° Promoção: Condução e Material'
Mensal: R$ 62,00

4° Promoção: Condução + 10% desconto

Mensal: R$ 50,00
Material: R$ 70,00

Adultos P.P.T. promoção única 15% de desconto por hora/aula
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Mês da familia luterana
Este mês de agosto é especial dentro do calendário

Luterano, pois no próximo dia 23 realizaremos o l° Encontro
da Família Luterana. É uma oportunidade para. juntos,
confessarmos nossa fé e alegria em pertencermos à grande
família cristã. Neste dia 23, vamos compartilhar nossa fé com
outros irmãos e irmãs de paróquias e comunidades vizinhas.
Vamos mostrar que temos força, que o Espírito Santo nos dá
esta força. Vamos mostrar para Jaraguá do Sul que é importante
sempre dar um testemunho de fé, mas um testemunho vibrante
e alegre do evangelho. Conosco, estará neste dia o pastor
presidente da IECLB, nossa igreja, o pastor Huberto Kircheim,
que virá de Porto Alegre para este encontro.

Como Luteranos, temos certeza de que Deus nos dá a sua

salvação pela ressurreição de Cristo. Esta salvação nos dá
liberdade para agirmos em amor neste mundo. É este amor e

esta liberdade que poderemos testemunhar e experimentar no
convívio harmonioso com pessoas das comunidades vizinhas.
Desta maneira, perceberemos que nossa fé está viva, e que é
um presente de Deus. Vamos deixar nosso comodismo de
lado, sim? Vamos mostrar que nossa fé e nossa liberdade são

. capazes de nos congregar como uma verdadeira família que
promove o amor e a comunhão.

Dias da igreja são uma prática comum nas diversas
comunidades da nossa igreja. Em todo o País, famílias luteranas

se reúnem e mostram que nossa fé é algo maior, que está

sempre em constante crescimento e testemunho. Vamos

experimentar na prática aquilo que confessamos em nossos

cultos: "Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos Santos".
Desta maneira, podemos perceber que participamos de uma

comunhão maior. que estamos unidos pela fé a todos os cristãos

do mundo.
Este é um motivo de alegria que poderemos experimentar

neste dia 23. Por isto, não deixe de participar! Venha com sua

família, seus amigos, vizinhos! Vamos compartilhar nossa fé e

partilhar nosso alimento, mostrando que também nos

preocupamos com o bem-estar físico de todos! Como os

primeiros cristãos faziam, nós também vamos perceber que
nossa vida e fé não se resumem ä.hora do culto, mas perpassam
em todos os setores de nossa vida, também à mesa das refeições.
Deus tem um grande amor pela sua criação. Vamos nós
testemunhar que este amorestá presente em nós, transformando
nossas vidas. Não deixe de participar deste evento. Sinta-se

convidado e desafiado a dar um testemunho alegre e vibrante
do evangelho. Sinta-se responsável você também pela
propagação do Evangelho. Este é o desafio ao qual Deus nos

convida, e também é nossa responsabilidade como cristãos

batizados. Vamos mostrar que o Espírito Santo age em nós!
Marta Moura Streppel

ri:írculo
Italia.r1C>
de Jaragu.� do Su.l

8A HOTTE ITALIAHA
BAILFJSHOW
Elogiado por todos pela alegria das suas mfisicas e interpretações, a Banda "Vecchio Scarpone" foi o ponto
alto da nossa festa, não deixarido ninguém sentado, pelo sucesso, certamente retornará no futuro para
abrilhantar nossa festa. Foi uma grata revelação, já que se apresentou pela primeira vez em nossa cidade e foi

constituída há pouco tempo.
.

PRESENÇAS
Queremos agradecer a presença de todos que prestigiaram nossa "8" Notte Italiana", razão do nosso trabalho.

Destacamos as lideranças políticas presentes, citando o deputado federal Paulo Bauer, os deputados estaduais
Ivo Konell, UdoWagner e Sérgio Silva, vice-prefeito Irineu Pasold, os secretários municipais Silvio Celeste

e Salon Schrauth, os vereadores Ademar Possamai, Alcides Pavanello, Vicente Caropreso e Pedro Garcia.

DECORAÇÃO
Demuito bom gosto a decoração criada pelo amigo James Votta, dando um ar festivo ao ambiente, representando
muito bem nossas tradições e permitindo ao final a alegria dos presentes com o estouro de cinco mil balões.

APOIO FINANCEIRO
Indispensável para que o resultado seja positivo também do ponto de vista financeiro e não apenas no

aspecto sócio-cultural.
Nossos agradecimentos:
- Secel - Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer
- Menegotti Industrial Ltda.
- Marisol S.A. Indústria do

Vestuário
- ADDlMakler
- DiTrento Automóveis

Novos e Usados - Fone 371 - 8287
Rua Antõnío Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

Do maternal ao Terceirõo,
educaçãó com
responsabilidade.

O
....tituto BdGadonal .

-
A EDUCAÇÃO COMPLETAE� Paairur, 676 - FOfte37J.()202 '

Sexta-feira, 7 de agosto de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X GOVERNADOR - Nesta quinta-feira, 6/8/98, estará fazendo visita
oficial de trabalho o governador adjunto, Paulo Brizola, de Jaraguá do Sul. Na

ocasião, será entregue ao mesmo o Plano de Ação do Rotary Club de Guaramirim

e, por outro lado, serão esclarecidas as dúvidas eventualmente existentes. Por isso

e por outros motivos, o rotariano deve se orgulhar de participar de 'um Clube de

Serviços que, dentro de um ordenamento e organização que se faz inveja, todos
trabalham gratuita e voluntariamente, podendo tornar o seu sonho real em Rotary
em mais ISO países do mundo emmais de 28 mil clubes com mais de 1,2 milhão
de companheiros. Se faz muito com pouco dinheiro.

ROTARY x EDUCAÇÄO- Se fará presente no próximo dia 13 de agosto, às 20
horas, quinta-feira, na Aciag, dr. Adelino Renúncia, da Cidasc, que abordará
palestra sobre inspeção e Vigilância Sanitária. Est�mos convidando todas as

autoridadesmunicipais, poderes Executivo, Legislati vo e Judiciário, como também
imprensa,lideranças, entidades não-governamentais, uma vez que o assunto vem

ao encontro de todos no sentido de esclarecer e recordar os conhecimentos relativos

à área de Saneamento Básico. Também serão convidados os alunos do 3° ano do 2°

grau do Colégio Estadual Prefeito Lauro Zimmermann. Com isto, estará o Rotary
contribuindo para esclarecer dúvidas com relação a Vigilância e Inspeção Sanitária,
emGuaramirim.

ROTARY X SEGURANÇA - No sentido de auxiliar e melhorar a segurança de

Guaramirim, Rotary Club de Guaramirim fez doação de um computador Pentium
233, acompanhado de placa defaxmodern, multimídia, impressora e scanner, à

Delegacia de Polícia de Guaramirim, através da delegada dra. Jurema Wulf. É
intenção do Rotary auxiliar na segurança de Guaramirim, colaborando com as

polícias Civil eMilitar,já queentende ser de suma importância que a comunidade,
devidamente organizada auxilie, se engajando a exemplo do que acontece em

muitos países do mundo, onde temos vigilantes itinerantes .

ROTARY X SAÚDE- Companheiros Paulo Sérgio Veloso, Amauri (médicos),
Osnildo Bartei, Marcos e Taciano, estiveram com o sr. Otaviano Pamplona,
diretor e proprietário da SPL - Engenharia eArquitetura e seus funcionários no

Hospital Municipal Santo Antônio, verificando a área física para início da elaboração
do projeto e reforma que a empresa fará gratuitamente para a comunidade a

pedido do Rotary Club de Guaramirim. Verificou-se também a ala que se encontra

em reforma por doações voluntárias e parceria com a Prefeitura. É intenção de

conseguir a reforma e uma ala onde será instalada definitivamente a UTI infantil,
e aí proceder-se a entrega oficial à comunidade, no sentido de criar-se uma

consciência participativa mais atuante, visto que o tempo é precioso e a reforma

é necessária, com urgência, uma vez que as condições físicas do hospital são
deprimentes.

ROTARY X COMPANHEIROS - Com o objetivo de estreitar ainda mais a

amizade e companheirismo do clube, Rotary programou para o ano Rotário 1998/

1999, todas as últimas quintas-feiras do mês, uma reunião de companheiros.
Estiveram presentes convidados como Angelo da Silva, empresário, Paulo

Odebrecht, Simone Veloso, médicos eGilda Bardin. Como visitante Jairo Riboldi
de Massaranduba.

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

Tio Eugênio
Padre Aloísio Boing

Num dos livros que compulsamos, tomamos conhecimento que os aviões

Boing têm muito a ver com a família desse nome, que emigraram para os

Estados Unidos. Indagamos, então, ao sacerdote a razão de se escrever de

diversas formas o nome familiar, e padre Aloísio esclarece: "O sobrenome seria

Böing origi nalmente, podendo na língua alemã também serBoeing. Como nem

sempre se usa o trema, ficou BolngUso a segunda alternativa".

Padre Aloisio foi ordenado padre a 1 de dezembro de 1940. A primeira missa

foi celebrada em 8-12-1940, em Vargem do Cedro. Como padre trabalhou em

Varginha-MG. Depois foi professor durante sete anos, em Corupá. "Fui nomeado
mestre dos noviços, cargo que exerci durante 24 anos (quatro em Brusque e 20 na

Barra do Rio Cerro)". Trabalhou seis anos como vigário em Pomerode. Em seguida
esteve um ano e pouco em Brusque, na Casa Padre Dehon.

Concluía a sua entrevista dizendo que fazia seis anos que estava em Nereu

Ramos, onde tem os encargos da Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela
Santo Antônio, prestando assistência na Casa de Retiros - Centro Shalom -,

com conferências, atendimento de confissões, etc ..

Encerrava, dizendo: "Estou plenamente realizado no meu sacerdócio. Sinto

me realmente agradecido a Deus por todo o bem que Ele e eu pude fazer e estou
fazendo ao meu próximo. Agora, só me resta esperar pelo dia em que o Senhor

me chamar para a eterna morada".

Bachalt remonta no ano 779, no Império de Carieis Magno. Em meados do

século XIX, Bachalt tinha em tomo de cinco mil habitantes, que é um centro

administrativo, vizinho da Holanda, situada na Renânia do Norte - Westphalia
-, logo acima do Rio Reno. Bachalt provém de Buchen - árvore típica da região
e que está simbolizada em seu escudo. Até a próxima.
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Projeto Professor
Competente - Pomerode

"Aprender a aprender" - com essa palavra
de ordem, os professores da RedeMunicipal
de Pomerode trocaram o recesso escolar de
meio de ano por duas semanas de discussão
sobre sua prática pedagógica.

O curso, que aconteceu em Jaraguá do Sul,
resultou de um convênio entre a Fundação
Educacional Regional Jaraguaense e a

Secretaria de Educação da Prefeitura de
Pomerode e tem como parâmetro a formação
propedêutica dos professores. O orientador do

curso foi o professor dr. Pedro Demo, da UnB,
e os executores, parte do Grupo Base da Ferj
(João Arnoldo Gascho, Lígia Maria
Emmendörfer e Demerval Mafra), enriquecido
por professores de Pomerode: lrenêu

Voigtlaender, Margareth Ripp Butzke e Eliane
Fischer Brandenburg.

Foram 80 horas de construção e

reconstrução do conhecimento com o objetivo
final de cada professor elaborar seu Projeto
Pedagógico, baseado no Projeto Político
Pedagógico da Secretaria de Educação de
Pome rode e nas discussões acontecidas
durante o curso.

Esse curso de formação propedêutica não

se caracteriza como um acontecimento isolado
no tempo. É propósito da formação
propedêutica e da própria Secretaria de

Educação de Pomerode que, semestralmente,
os professores retornem para novos momentos
de "aprender a aprender".

Embora o éurso estivesse acontecendo em

Jaraguá do Sul, o secretário municipal de
Educação marcou freqüente presença,
participando das discussões, dos momentos

de estudo e dos almoços coletivos.
Esse fato mostra que, para Pornerode,

investir em Educação, quer nos recursos

humanos, quer na construção e conservação
da rede física, é fundamental. Aliás, é o quê se

poderia esperar de um Município que, há anos,
se caracteriza por investir na educação, tanto
que é considerado nacionalmente como o

Município de maior índice de alfabetização.

Abertura do Projeto Profes�or Competente de
Pomerode: (da direita para esquerda) Valmor

Canchen, secretário de Educação; Henrique
Drews Filho, prefeito de Pomerode; professora
Carla Schreiner, diretora ger'Jl do CESJS;
professora Iria Tancon, diretora/Acadêmica do
CESJS e professor João Arnoldo Gascho,
coordenador do projeto

Grupo Base:(dâ esquerda para d{��Me� professor
,

Demerval Mafra, lre'nêu Voigtlaend�;, Margareth
Ripp Butike, Eliane Fischer Brandenburg e Lígia
Maria Emmendörfer

Ferj escreve
A elaboração do

primeiro livro contando a

história dos 25 anos da

Ferj está sendo
coordenada por um grupo
de professores que tem

por objetivo terminar este
trabalho até o ano 2.000,
quando o CESJS (Centro
de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul) estará

comemorando 25 anos.

Os senhores Eugênio
V. Schmöckel, José
Carlos Neves, padre
Elemar e José Alberto
Klitzke (na foto três, da
esquerda para direita),
foram os primeiros a

prestar depoimentos
sobre a história da

!,!!ndação.

CORREIO DO POVO,-9

-

A NOVA TRANSIÇAO
DOMARKETING

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

O texto estabelece uma interessante comparação entre

o marketing de hoje e o de amanhã, levando em conta o

relacionamento entre a empresa e o mercado.

Analisando o conteúdo do texto e comparando-o com a

prática de algumas empresas (grandes ou pequenas),
conseguimos perceber que o marketing em seu novo conceito

possui importância vital para todas, pois não há mais espaço
para empresas que não levem em consideração as

movimentações ocorridas em seu mercado.
Torna-se nítida a diferença entre uma empresa que capta

as necessidades no mercado, e as utiliza como informação
para elaborar a sua estratégia, e outrá que elabora a sua

estratégia, internamente, sem valor às mesmas. A primeira,
consegue detectar falhas rapidamente, e se for competente,
consegue corrigi-las em um curto espaço de tempo, já a

segunda, não consegue detectá-las, pois não sabe as

necessidades do seu mercado.
"O marketing de amanhã", já faz parte do presente, e as

empresas que ainda não estão preocupadas com ele, podem
estar a um passo do fracasso. Deixar de analisar o "mercado
como indivíduos" e suas necessidades específicas, ou deixar
de caracterizar seus produtos como diferenciados e não

como básicos, num futuro bem próximo, pode ser fatal para
qualquer empresa: Não podemos esquecer de considerar a
velocidade das informações, pois todo o trabalho estará
baseado na grande quantidade de informações, que deverão
ser captadas e distribuídas através de redes e em grande
velocidade.

Algumas empresas já aplicam este novo conceito para o

marketing, e temos a certeza de que elas estão à frente,
não importando o seu tamanho, 'mas sim sua percepção do'
mercado e a velocidade de suas ações.

Fonte: baseado no livro: Surfando as ondas do,

mercado, pg. 268.

Elaborado por: Adilson

Borganha, Carlton B .

Coelho, Emerson
Guimarães, Fabiane A. M.
Maiochi e Marco A.

Leithold, alunos da 9" fase
de Administração.

POSTO MIME 5

• ,(r�
mime- B 371 9964!

. * Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

Coordenação:
professora Cláudia Regina
Althoff.

Rua Presidente Epitocio Pessoa. 1155
[próx. ao Koh/bach) JarogJá do Su/ - SC

�a5ttr '�ran��fuÚm
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

- Esab - Bambozzi
- Cebora (sumig)
• White Martins - Lyncon

RUA ERWINOMENEGOTrI, 10
FONE/FAX: (047) 372-3802

.. , Automaçãoe
Manutenção
Industrial
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A princesinha
Helena Sommer

aniversariou

no día 30
de julho. Os
papais
Reinaldo
Mura'ra Jr.
e Katherine
Sommer

desejam
felicidades

Nathan Luiz
Farias completa

o primeiro
aninho no dia
9 de agosto,

para a

alegria dos
avós e dos

papais
Rosemari e

. Fábio Farias

Márcio Luíz
Bolduan
aniversaria no

dia 13 de

agosto,
completa oito

-��)
;Ü!

· Nascimentos

'.

• 2/8/98 - Alexia Vieira
•

: 2/8/98 - Karoline Letícia Lopes Pauly

27/7/98 - Maiara Defante Cabral

27/7/98 - João Paulo Alves

27/7/98 - Aline de Almeida Bássia

27/7/98 - Gabriel Tabim de Oliveira

28/7/98 - Alícia Taynara Todt
28/7/98 - Caroline Buttendorf

29/7/98 - Alexsander Farias

29/7/98 - Caroline Lanquevicz Barabax
29/7/98 - Evelyn Verli Vianna'

30/7/98 - Bianca Cardoso
• 30/7/98 - Adenilson Glatz

31/7/98 - Henrique Schmitz Bloedorn

31/7/98 - Débora Zanghelini
31/7/98 - Lucas dos Santos Ribeiro

31/7/98 - Ana Luísa dos Santos

1/8/98 - Vitor Augusto Buettgen
1/8/98 - Matheus Coelho

�-'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Av. Mal. Deodoro, g8'1 _ Jaraguá do Sul,- se
Telefone (047) 975-2975

.'

CLINICA.
INf'MTIL

pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr. Waldemiro MazureChen, po - sala 15 - tara á do Sul - SC-
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DEMARCHI -COMERCIO DE· CARNES E FRIOS LTDA.

D. Lurdeséa
aniversariante
desta segunda
feira(lO),
cozinheira

oficial do CTG

Laço
Iaraguaense,
sempre

querida e

companheira
nas promoções
e eventos do
CTG.Um

grande abraço
e muita alegria
para a senhora
e famüia. Feliz
aniversário

.- �

Quem não veio perdeu, e quem não viu o boi inteiro no espeto elf mostro a foto, mas quem
não provou a carne, somente em 1999. Dado o sucesso e a aprovação de quem participou
e comeu o boi no rolete, o CTG Laço Iaraguaense já marcou a data da 3" Noite Gaúcha

para o dia 10 dejulho de 1999. Obrigado a todos que participaram da 2aNoite Gaúcha, do
baile e doprimeiroDomingo no Rodeio

Chora coração.
Jair e Elizete

formam um lindo

casal, mas,
infelizmente, estão
dizendo que
brigaram e/ou

terminaram. Peço
aos milhares de
leitores do Jornal
C0RRÉIO DO POVO

que ajudem o

rapaz. Jair! ela
I
l
-,

vo ta, senao nos

vamos enterrar

esta foto lá no

brete de solta. Um

grande abraço ao

casal

CORREIO DOPOVO-ll

Marcon - Piquete Estampa de Taura

A origem do gaúcho
oRio Grande do Sul foi colonizadoporportugueses, paulistas,

lagunistas, sacramentinos, açorianos, espanhóis, índios, alguns
africanos,mineiros, baianos, cariocas, nordestinos, etc ..

As primeiras cidades co�eçaram em torno dos fortes e

capelas, e até o ano de 1800, a família praticamente não existia

legalmente. Homens e mulheres uniam-se sem formalidades, e
desta união nasciam os filhos "Gauxos", que tinham nas veias

sangue bravio.

Aos poucos, a sociedade rio-grandense-do-sul começava a

definir-se, formando o tipo do gaúcho, amoldado as condições do
meio, tendo por base a estância, a igreja e as milícias.

O nome "Gaúcho", primitivamente, era dado ao índio errante
emaltrapilho, que andava de pouso em pouso, ora trabalhando nas

estâncias, ora visitando amigos, sempre a cavalo, cujos arreios lhe
serviam de cama e coberta. Percorria léguas e léguas em ocasião

'.

de marcação de gado e tosa deovelhas. Possuía a sua china, que
morava à beira de um povoado, em vida miserável.

Manejava o laço e as boleadeiras com destreza admirável.
Só andava a cavalo. Viajar a pé, mesmo em uma distânciamínima,
era uma desonra. Nas guerras e revoluções, o gaúcho era soldado.
valente e destemido em peleias e entreveros. A indumentária era

Chiripá flutuante, bota de garrão de vaca ou de potro, chapéu de

abas largas preso por barbicacho, lenço colorado folgadamente
amarrado ao pescoço, adaga pendente à esquerda, faca atravessada
na guaiaca ou no tirador, bombachas e grandes esporas.

Mas o gaúcho foi aos poucos evoluindo. Deixou de ser

gaudério. Discute política. Ama seus pagos. Orgulha-se de ser a

sentinela da pátria no extremo Sul do Brasil. O laço, as boleadeiras,
o pingo e o mate-amargo, ficaram como símbolos para o livre filho

do Rio Grande do Sul.
Cabe aqui esclarecer que gaúcho não é necessariamente

uma pessoa nascidano Estado do Rio Grande do Sul, estas são rio

grandenses-da-sul. Gaúcho pode vir a ser qualquer indíviduo do)

universo, que de alguma forma cultive e,principalmente, tenhamuito
respeito e amor pelas tradições do homem do campo.
Fontes: Raízes da América Gaúcha - de Mano Terra - e

Grupo de Dança Laços de Tradição, deCorupá.

Agenda gaúcha
7 de agosto - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
9 de agosto - Torneio de Laço - Piquete LençoBranco - Massaranduba

8 e 9 de agosto - RodeioCrioulo Vaca Parada - Piquete Laço deOuro
14 a 16 de agosto - RodeioCrioulo - CTGGalpão Amigo - Tirn&ó
4 de setembro - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTGLaço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de Vaca Parada - Piquete SantaLuzia

\ .

II a 13desetembro-RodeioemPresidenteGetúlio

25 a 27 de setembro - Rodeio em Laurentino - Festa doQueijo

.- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

Rua João Plàninsch,eck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-52.75

JARAGUÁ DO SUL - SC

1988
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C:OSTA ALiEGRA
Mini Italiano

Sarda 14112 visitando
Santos, Rio, Buzios, Vitória,

Angra dos Resis, Santos e Rio
5 dias com todas as refeições,
muitos enows e diversões

desde 7 X R$ 6000

'REMBRANT
Cruzeiro NORTE

Sarda 20112198 visitando
Santos, Buzios, Ilhéus.,

Angra e Sentos

desde U$ 870 ou
5 X R$17400

Passagem aérea + 6 noites de hotel em ar/ando com

café da manhã + 1 noite de botet 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

7xU$184

+ passagem desde Navegantes
+ 7noites no Hotelc/café e jantar + city

tour + passeio ao Beach Park

desde 6 X R$ 11583

+ passagem desde Navegantes
+ 7 noites no Hotel c/ café e jantar + city

tour + pssseio de buggy às dunas

desde 6 X R$ 103,33

MADRI -ILHAS GREGAS -9dias/7noites
8 dias / 7 noites

+ passagem desde Navegantes
+ 7 noites no Hotel Quinta do Porto

c/café e jantar + city tour + show noturno

6 X R$ 6416

"-

,,\:;
�\.:"

-,::--,,: Saídas - Quartas-feira visitando Athenas, Mikanos,
��: Rhodes, Patmos, Kusodasi (Turquia) + 3 noites de

+ passagem desde -�<: cruzeiro a bordo do navio TRITON com 5 refeições
+ Hotel cl café da manhã + city tour com �� diárias + 4 noites em Athenas com café da manhã + city

. .. . � 0 tour em Athenas
qute« peeseto.e TOLEDO + transfer in/out � 7X U$ 23542

�'> ""

7 dias / 6 noites

+ passagem aérea c/ Varig
+ 7 noites no Hotel de hospedagem tio Hotel
KIN HA TÁ com café da manhã (tipo buffet) +

transfer in-out

7 X U$140
Sardas: 16, 23 e 30 Agostol98

+ passagem aérea SÃO/CUBA/SÃO
+ 7 noites em Havana no

Hotel Meliá Cohiba

+ transfer in-out + qity tour

6x U$202

+ passagem aérea
+ 3 noites de hotel

3 estrelas com café da manhã
. + city tour com guia

+ transfer in/out

desde 3 X U$ 14065

visitando toda ttetie .

. Passagem aérea desde SÃO
+ Hospedagem com café da manhã

+ Segwo
-+ Guia brasileiro

7x U$379

visitando Cairo, Tel A viv, Cesarea,
Haifa, Nazaré, Geliléia, Cafarnaum,
Tiberíades, Jericó e Jerusalém.

U$ 2.197
EM 3 X SEM JUROS

Sardas: Agosto a novembrol98

\

8 dias /7 noites
+ passagem aérea desde SÃO

+ transfer in/out + 7 noites de hospedagem
Hotel Pensilvânia

+ Orientação de guias

desde 7 X U$ 15-,,14
Sardas: Agostol98
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Neste domingo. na Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Padre

Alberto Jacobs (Tifu dos Monosl
Nereu Ramos). Missa às l()h.�O.
durante todo o dia festejos
populares. hingo às 14 horas e

animada soirée com Valdecir Mu

sical Show. Vale participar.

HOMENAGEM AOS PAIS
A Comunidade São Francisco de

Assis estará homenageando os pais
pela passagem do seu dia. com

jantar dançante. amanhã (R). a

partir das 19 horas. animado pelo
Musical Som Livre.

CALOURO
Daniel Oscar Milhratz
comemorando a aprovação Illl

vestihular para Ciências da

Computação. 1\ felicidade- é

compartilhada com os pais José c

Vania Milhratz.

FEINORTE
A 2' Feira Industrial Norte
Caiarincnsc será dc I R a 23 deste

mês. no Pavilhão da Promosul, em
São Bento do Sul. Em termos de

negócios. a Feinorte é considerada

a maior feira multissetnrial do
none-catari ncnsc, In Iormuçõcs
pelo telefono 633-0397.

Em bonita cerimônia na Igreja Nossa.
Senhora do Rosário (Rio Molha), .

André Luís e Mylene uniram-se pelos
laços sagrados do matrimônio. Os
convidados foram recepcionados na

Associação Atlética Banco do Brasil
Fotos: FB Fotografias

, -���
Os noivos André e Mylene com os pais dele, Erwino e

Maria L Fodi; e os pais dela, Orlando Pamplona e

Úrsula Drãger

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
fJl�el1l372-0178 dOlDici\iO

RuaRudolfo Huffenüssler, 440
(pt'Óx. DuasRodas Indl.)
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Memória Jaraguaense: Integralismo e Estado Novo

Jaraguá do Sul - Acaba de
sair ao público um novo livro de

Eugênio, Victor Schmöckel,
pela Gráfico e Editora CP ttdo..
desta cidade. Este novo livro
conta um tempo de júbilo pela
emancipação de Jaraguá do
Sul, após dezenas de anos de
luta, em busca de sua auto

determinação, de um lado, e
de tragédia, por outro, em que
o regime então vigente
endurecia contra as idéias

vigentes no mundo - os "ismos"
(comunismo, fascismo, nazismo
e integralismo) tão em voga
naquele tempo =, que, com o

fim da 2° Guerra Mundial,
entravam em franca decadên
cia.

O livro conta o que foi o

Integralismo, suas eleições e

realizações em Santa Catarina,
mais especificamente a região
Norte-Nordeste, onde se

desenrolaram acontecimentos
lamentáveis que trouxerdm

desassossegos às comunida
des doVale do Itajaí e do ramal
ferroviário de São Francisco do
Sul-Mafra, onde a AlB (Ação
Integralista Brasileira), liderada
por Plínio Salgado e grande
número de intelectuais que se

ligavam ao movimento, espe-

cialmente de Joinville,
Guaramirim, Jaraguá, Hansa
Hurnboldt (Corupá) e São
Bento do Sul.

Esses acontecimentos

lista, farmacéutico, jornalista,
vereador e presidente da

primeira Cãmara Municipal de
Jaraguá do Sul, Ricardo Gruen
waldt, ilustrado com dezenas
de fotos de chapas de vidro
sensibilizadas, feitas pelo então
hoje nonagenário Emílio da
Silva.

O livro em questão e outros
autores deverão participar da
3° Feira do Livro e 8° Concurso
de Declamação, a ter lugar no
Parque' Municipal de Eventos

(Agropecuário), nos dias 13, 14
e 15 de agosto de 1998, das
8h30 às 22 horas, uma realiza

ção da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, Biblioteca
Pública e Fundação Logosó
fica de Jaraguá do Sul, com o

apoio cultural das. empresas
Weg, Marcolla, Tafac, Kohl
bach e Florlcni onde também
se realizará a noite de autó
grafos.

O livro Memória Jaragua
ense, poderó ser adquirido nas

livrarias da cidade, e os pe
didos de fora serão atendidos'

pelos telefones-fax (047) 370-
7919, 370-7363 e 370-7944 ou

pela Caixa Postal, 19 - CEP
.

89251-970, Jaraguá do Sul -

sc.

deram razão ao nascimento
deste livro, com seu prefácio,
o integralismo em sl. em

Jaraguá do Sul e região, o
"Estado Novo" - 1930-1945 (os
anos de Vargas) - a mani

festação do mestre-escoro e

autor do "20 Livro de Jqraguá -

Um capítulo da povoação do
Vale do Itapocu, a cerimõnia
pacífica da "Noite dos tambo
res silenciosos" e que culminou
com o ossosslnoto do integra-

2° aniversário da Ajadefi

Dia 27-6-98, houve um almoço de confraternização pelo aniversário da
entidade, que toidla 29-6-98 (São Pedro).
Assim, os associados se reuniram na Churrascaria do Posto Marcolla em

regozijo a data.

DATA: 29 de agosto
LOCAL: Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul- Acijs

Av. Getúlio Vargas, 621
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Com Odenite ou Eliana pelo telefone 371-2224

ENCONTRO JARAGUAENSE DE PSICÓLOGOS
Prezados colegas
A Ajapsy começou há pouco mais de um ano como uma pequena semente

que almeja tornar-se uma árvore frondosa e cheia de frutos.

Acreditamos que o l° Encontro de Psicólogos de Jaraguá do Sul é mais um

broto em meio a outros que começamos a vislumbrar em nossa plantinha que
cresce dia a dia. Queremos que este seja um momento para nos conhecermos,
trocarmos experiências e aprendermos juntos.
Nosso enfoque principal são os novos desafios em Psicologia Organizacional,
as especialidades que tornam-se uma realidade para á profissão, as mudanças
de paradigma na psicologia clínica e também uma pausa para conhecer e

refletir sobre a psicologia que estamos fazendo em nossa cidade.
. Este encontro é com você e para você. Venha, estamos esperando a todos,
estudantes. profissionais da psicologia e demais áreas.

8 horas
8h30
8h45

PROGRAMA:

Inscrições no local e entrega de material.

Abertura
Palestra

Psicologia e empresa na era da Globalização.
Coffe Break
Palestra
Os fundamentos da Ciência Cornportarnental no Séc. XXI
Vivências

A importância de ser um terapeuta centrado

Navegar é preciso ... Viver é precioso
Hipnose em psicoterapia breve

Sócio-psicomotricidade Ramain-Thiers
Almoço
Atividade cultural

Palestra
A questão das especialidades na Psicologia
Coffe Break
Mesa-redonda
A prática Psicologia em Jaraguá do Sul

Encerramento e coquetel

9h45
lO horas.

II horas

12h30
13h30
13h45

14h45

15 horas

17 horas

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 GuilhermeWeege, 50

7° andar - sala 704

Centro Médico Odontológico
Fone:,(047) 371-0503
Jaraguá do Sul- SC

Marisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP-I2102032

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
Jaràguã do Sul - SC

SUPERMERCADO

- 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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUÍZO DE DIREITO DA' laVARA

EDITAL DE LEILÃO

o DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DE DIREITO DA I" VARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC.
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou
ainda a quem interessar possa, que no dia 04-09-98, às 14: 15 horas,
realizar-se-á no átrio do Edifício do Fórum, O LEILÃO does) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da ação executiva número 16.864, em que é

exeqüente SUPERMERCADO JUNGES LTDA, Repr.p/sua sócia
INGRID JUNGES e executado EDILSON STEFANO IANUKI,
qual(is) seja(m):
- 01 (um) aparelho de TV, marca CCE, 14 polegadas, avaliada em R$
180,00.
- 01 (um) aparelho de som, marca Philips, com CD, avaliado em R$
250,00.
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não

alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s)
mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde
que não irrisório, no dia 18/09/98 às 14: 15 horas.

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem
como seu(s) cônjuge(s) se casado(s) forrem), caso não seja(m)
encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns)
acima mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou
se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos

vinte e sete dias do mês de Julho de 1998.

Eu, que o datilografei e subscrevi. Eu Escrivão Judicial o conferi.

MÁRCIO RENÊ ROCHA

JUIZ DE DIREITO

INEORMATIVO PAROQUIAL· 8 e 9/8198

SÁBADO
SETOR ·MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
16h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro (Crisma)

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
10hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

O verdadeiro tesouro e a espera vigilante
o discípulo, a discípula, não pode acomodar-se. Com o passar do

tempo o entusiasmo tende a diminuir e temos a sensação de que nada
realizamos. É preciso paciência e perseverança e sempre renovar as' razões

que nos mantém ativos e criativos na missão.
Acumular tesouros que a traça não corrói é ter uma conduta de vida.

É �ão colocar a confiança no dinheiro, como se ele pudesse resolver
tudo. Cuidar para não derrapar em uma prática de privilégios pessoais,
pois "a quem muito foi dado, muito lhe será pedido".

Peçamos que o Pai nos firme no espírito de Jesus, para que possamos
manter a fé até o fim, apesar das dificuldades. Que o Senhor nos livre da

ganância e do desejo de acumulação de qualquer bem que esteja destinado
à partilha e à vida da'� pessoas (Lc. 12.35-40)

.

Mau tempo atrasa entrega
da rotatória no Trevo Prüsse
---------------------------------

Obra orçada em R$ 110 mil, deverá reduzir o número de acidentes.
De março até o início deste mês, aConteceram dez no local

Edson Junkes/Cf'.

�.
�

___
-_#"

Economia: projeto inicial sofreu alteração para diminuir o valor das indenizações

Guaramirim - A chuva odi
ou o inauguração do ro

tatório do Município previsto
poro o próximo semana, no

cruzamento do Ruo 28 de
Agosto com o BR-280, conhe
cido como Trevo Prüsse. As
obras. orçados em RS 110 mil,
foram iniciados no final do
mês passado pelo DNER (De
partamento Nacional de Es
trados de Rodagem), aten
dendo antigo reivindicação
do população que exigia
mais segurança. Somente de
março até o início de agosto,
houve cerco de dez aciden
tes envolvendo motoristas e

pedestres.
Em contrapartida, o

Prefeitura indenizará os propri
etários dos terrenos de

sapropriados paro o cons

trução do rotatório, paro isso,
uma comissão de avaliação
será criado poro estipular o
valor do indenização. O

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB) informou
que, além do desapropriação
dos terrenos, o Prefeitura fi-

cará responsável pelo ilumi

nação e jardinagem da ro

tatório.
O DNER contratou o em

presa Cesbe S.A., de Curitiba,
paro construir o rotatório. No
projeto inicial, o obro teria um
raio de 20 metros, com o ob

jetivo de diminuir o área de

desapropriação, a Prefeitura
interveio modificando poro 15
metros de raio. De acordo
C0m Zimmermann, o

mudança no raio do rotatório
não afetará, futuramente,
quando pretende-se fazer o

duplicação do rodovia. "O

governo federal já anunciou
que irá privatizar o BR-280 em

janeiro de 1999, os municípios
não devem responder por
aquilo que não fhes compete,
até que o duplicação acon

teço, o empresa que com

prar o rodovia saberá o que
fazer". Argumentou.

CONQUISTA - A população
de Guaramirim vem reivindi
cando o construção do ro

tatório há pelo menos seis
anos. Em 1995, foi criado o

Comissão Pró-Rotatório, presi
dido por Alencar Manoel

Vasques, atual presidente do

Rotary Club. Em dezembro do
mesmo ano, o comissão re

uniu cerco de duas mil pes
soas em protesto paro agilizar
os obras. A manifestação
fechou o BR-280, no altura do
Trevo Prüsse. durante quatro
horas".

Em março de 1996,
Vasques e os vereadores Ivo

Rangheti (PMDB) eValêrioVer
binen (PFL), alêm do deputa
do federal Paulo Gouvêa

(PFL), foram o Brosílio entregar
00 diretor-geral do DNER,
Maurício Haseclever Borges,
abaixo-assinado com mais de
seis mil assinaturas solicitando
o construção do rotatório.

O engenheiro de ope
ração de pontos críticos de
rodovias federais,Wanderson
Lopes do Silvo, esteve no Mu
nicípio acompanhado pelo
diretor do DNER regional, Jöão
José Silveira Vieira. No opor
tunidade, analisaram o viabi
lidade do início dos obras.

·CRIAÇÕES DE l�OMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
. ·CARTÓES �DESlVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 o Seminário das Associações
de Moradores do Norte de SC
-�-------------�-----------------
A frente dos debates estarõo répresentantes da teoetoçào.

Universidade Federal de Santa Catarina e AMNSC.

Jaraguá do Sul - A Fa
mesc (Federação das

Associações de Morado
res de Santa Catarina),
juntamente com o Uiorn
(União Jaraguaense das'

Associações de Morado
res) e a Famjo (Fede
ração das Associações
de Moradores de Join

viiie) promoverão, neste
sábado (8). o 10 Semi
nário das Associações
de Moradores do Norte
de Santa Catarina. O
evento terá início às 14

horas, no auditório do
Sindicato dos Vestuários,
com encerramento pre
visto para às 20 horas.
Serão debatidos os

seguintes temas: "A orga
nização comunitária", "O
papel das associações de
moradores", "Parcerias no
dia a dio

"

e "As asso

ciações em Santa Catari-
nc".

O objetivo deste 10
Seminário é promover a

integração dE? todas as

associaçQes de morado-

res da região Norte do
Estado e esclarecer seu
real papel junto à comu
nidade. Ele está aberto
a todos os represen
tantes de associações
de moradores e centros
comunitários de toda a

região Norte e Nordeste
de Santa Catarina, além
de sindicatos e demais
entidades governamen
tais e não-governamen
tais. ao preço de RS 5,00 ..
Maiores informações
pelo telefone 372-0572.

,'•........

�
"

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
,�

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CRE.AlSC

SELEÇÃO DE PESSOAL

CARGO: AGENTE DE INSPETORIA

. LOTAÇÃO: INSPETORIA REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL

VAGA: (1) Uma

DATA DA SELEÇÃO: 13/08/98

A) REQUISITOS
- Ser maior de 18 anos

- Ter o 2° Grau Completo
- Estar quites com o serviço militar, se do sexo masculino

B) VANTAGENS
- Salário Inicial: R$ 650,00
- Semana de 5 (cinco) dias
- Seguro de Vida em Grupo
- AssistênciaMédica e Odontológica

C) JORNADA DE TRABALHO
- Das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira.

D) TAXA DE INSCRIÇÃO
- R$ 20,00

E) Os interessados deverão dirigir-se à Inspetoria Regional de Jaraguá do Sul, à Rua Guilherme
Weege, 160 - Edifício Bérgamo -, até às' 18:00 horas do dia 11/08/98, munidos de 2 fotos 2x.2 ou

3x4 recentes, onde serão prestadas maiores informações.

Rua .Cel. Proc. Gomes de Oliveira, 246
Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047J 371-0091

Jaraguá do Sul realiza
7 o Festival do Sorvete

Jaraguá do Sul - O Nú
cleo de Sorveteiros reali
zará, nodomingo (16), o
10 Festival do Sorvete. O
evento acontecerá na

Associação Recreativa
Duas Rodas, com início
programado para às 10
horas e término às .14 ho
ras, haverá distribuição
gratuita de sorvetes.
Durante o festival,

serão realizados jogos,
apresentação de grupos
folclóricos e de [ozz. judô,
diversão com palhaços,
distribuição de brindes e

varal literário com o poe-

to Luiz Carlos Amorim, de
. Florianópolis.

O objetivo do Núcleo
de Sorveteiros é divulgar
o produto e aumentar o
consumo, principalmente
nas estações frias, outono
e inverno.

A entrada será franca,
e os cupons poderão ser

retirados nas sorveterias
que fazem parte do nú
cleo, cada cupom dará
direito a quatro bolas de
sorvete. A organização
aguarda público de cin
co mil pessoas para o

evento.

Termina na próxima sexta-feira

inscrições do Joroguá em Dança

PASSAGENS
NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

371-0091
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 246

Jaraguá do Sul - A Se
cretaria de Cultura, Es

porte e Lazer realizará, nos
dias 25, 26 e 27 deste mês,
o 40 Festival Jaraguá em

Dança, no Ginásio de Es

portes Arthur Müller. Parti
ciparão do evento esco

las das redes pública e

particular, academias de

dança e grupos folclóri
cos. As inscrições para o

festival poderão ser feitas
até o dia 14, na secreta�

ria.
Nesta 4° edição do

Jaraguá em Dança, cada
escolo. academia ou gru
po, poderá inscrever-se
com duas coreografias
.ern cada categoria.
(Mirim, Infantil, Infanto-Ju
venil, Juvenil e Livre). To
dos os participantes rece
berão certificado. Os

. vencedores ganharão
troféus e os coreógrafos,
medalhas.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!.-�.�� .C?::? �.��:? .C?�. (:-��?�? .C?�..l��?� i;wQRaIQIQQ;;itP.@�Qll :
�(:-9.C?�� .l.�

Dr. Jean Ben'o Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - 10 Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC Tel. 372-0395

c.) FISIOTERAPIA
If;t�� E S P, E C I A L I Z A o A

� I�:
�:r",o�� CLINICA SER

Fone/Fax: 371·6022

Fisiotera,peutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. G rubba - Crefilo 340H

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefilo 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

Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
.

Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 1200729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefäo 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do S�l - SC

Dr. Nelson Eichstaedt

Ouvido - Nariz - Garganta

Fone; (047) 372-0617

'�"".. '.'." ..'.'�'.'."""".. ,
,.

.

-
.

.: >unlmed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Mulheres. acometidas
pela perda de urina

"Um mal que já pode ser combatido por tratamento clínico"
Problema este que aflige uma verdadeira multidão de mulheres,

que após o(s) pàrto(s) e/ou menopausa iniciam um processo

progressivo de perda urinária aos grandes, depois médios e, por
fim, pequenos esforços. físicos, além da dispareunia (desconforto
dor na relação sexual) ou até a falta de prazer sexual. têm agora
os dias contados, sem necessidade de cirurgia, na maioria dos

casos, como já ocorre com diversas pacientes em Guaramirim,junto
ö Clínica Camin, Hospital Santo Antônio, e em Jaraguá do Sul. junto
ö Clínica UroAtual, tratamentos estes realizados pelo médico dr.

Paulo Odebrecht.
Até pouco tempo, eram muito comuns as chamadas cirurgias

de Períneo, erroneamente chamadas de "Perini" ou de

"levantamento da bexiga", como explicava-se aos pacientes, para
que entendessem a fisiopatologia da mudança do ángulo de

"Dukce", formado entre o canal da urina e a bexiga, batizado como
o responsável causador do problema.

Em um estudo atual. realizado por um urologista do Rio de

Janeiro, que ao se aprofundar na anatomia e fisiologia da bexiga,
além da fisiopatologia deste desconfortante problema, percebeu'
que existiam na porção mais nobre da bexiga feminina (chamada
de Trígono), um determinado tipo de Receptor Vesical (RV), que
parecia, até então, não ter função específica. Tais RI/. existem em

número muito reduzido, razão pela qual provavelmente, nunca
foram estudados a fundo. Neste estudo, então, fôra descoberto que
ao se inibir tais RI/. com doses baixas de bloqueadores vesicais

específicos, a bexiga respondia de forma "atrasada", frente o

contração do músculo responsável pela perda da urina (Detrusor).
Assim, as pacientes que tomavam o bloqueador, ao sentirem a

contração involuntária dq bexiga, tinham tempo para contraírem,
de forma voluntório.o músculo (esfíncter) do canal urínórío.de forma
a evitar a perda de urina e suas conseqüências (odot manchas
provocadas pela uréia entre as coxas, perda de urina durante o

ato sexual. problemas psicológicos decorrentes ... ).
Aliás, existe no momento um estudo para utilização de tal

medicamento, na Enurese (perda urinária noturna, por mulheres. na
faixa etária da adolescência até a terceira idade).

Provavelmente deva estar muito feliz com esta descoberta

(tratamento clínico) para a perda de urina, desconforto vesical ou
falta de prazer sexual feminino, um dos maiores urologistas do

planeta; o alemão sr. dr. professor PhD Hohenfeiner (ex-chefe da

urologia na "Mainz Universität", Alemanha), que, em 1995, em um

simpósio urológico que ocorreu na Universidade Federal de Santa
Catarina, em Florianópolis, comentou, abertamente, ser ele o

frustrado "inventor" da rnoforio das cirurgias corretivas para tal

problema, cujos resultados benéficos raramente ultrapassavam os

cinco anos de pós-operatório, antes de voltarem com todo
intensidade (dados estes aliás, compartilhados pela grande maioria
dos urologistas mundiais).

,

No momento, estão sendo tratadas em Guaramirim, pelo SUS,
seis pacientes com esta tecnologia, além de 16 pacientes do
consultório particular (Clínica UroAtual e Camin), com melhora
incalculável dos sintomas, sendo que, para a maioria destas, já tinha
sido recomendada a cirurgia como forma de tratamento.

Particularmente,é uma grande satisfaçãomédica proporcionar
a estas pacientes uma nova forma de viver o dia-o-dia, tanto no

tocante ao ato miccional. conforto sexual. como na melhora

psicológica, obtida pelo fato de voltar a ter o controle de uma das
necessidades fisiológicas mais básicas, que é a micção.

.

Em Jaraguá do Sul. o consultório do dr. Paulo Odebrecht. fica
na Clínica UroAtual. na Rua Jorge Czerniewicz, 1277, cujo telefone
é371-3426.

E,

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlvES
ESPEciAlisTA EM OdONTOPEdiATRiA
PÓS ...GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
PÓS ...GRAduANdo EM ORTOdoNTiA

DR. Clécio SidNEi GONÇAlVES
DR. AlvANiR LEiTE

ESPEciAlisTAS EM PERiodoNTiA, IMplANTES DENTÁRios

E PRÓTESES DENTÁRiAS

RUA JOiNViLLE, 1 '!; 70

TELEfONE: (047) 171,,7209

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

fooe/faK 371-0882 Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. MarIo Sousa
Dr. Maria Sousa r.
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Jovem baleado pela polícia vai
_ processar o Estado· por danos
---------------------------------

Inquérito foi concluído pela Delegacia oe Polícia e encaminhado ao

Ministério Público, que deverá oferecer denúncia contra o policial

Jaraguá do Sul - O almo
xarife da Weg Motores, Luís
Cláudio Kuklinski, 22 anos,
baleado pelo policial civil
Salmir Paulo Grott vai entrar
com ação contra o Estado.
O inquérito da Polícia Civil,
enviado ao Ministério Públi
co, aponta Grott como cul

pado peloincidente. A infor

mação é da advogada
Cyntia Maria Pinto da Luz,
revelando que Kuklinski pre
tende exigir do Estado in

denização por danos rnorol
e material. De acordo com

Cyntia, cabe ao Ministério
Público oferecer ou não
denúncia contra o policial,

Kuklinski foi baleado por en

gano na madrugada do dia
14 de março, no cruzamento
das ruas João Planinscheck e

Expedicionário Antônio Carlos
Ferreira, Ele e a namorada
Adriana, voltavam do Schop
ping Club, quando foi con
fundido com um ladrão de
carros, que estava sendo

perseguido por policiais civis
e militares,Alvejado, Kuklinski
foi levado ao Hospital São
José pela ambulância do

Corpo de Bombeiros, Um
raio-x comprovou que a bala
estava alojada nas nádegas,
e que não havia atingido ar

ticulação,
"Procurei o médico

Rogério (Rogério Luiz da Sil

va) que me aconselhou a

procurar um especialista, Ele
disse que não deveria retirar
a bala porque acreditava

não me prejudicar no futuro,
Mas com o tempo, as dores
começaram a me prejudi
car. Como não tinha como

recorrer, resolvi procurar o
CDH (Centro dos Direitos Hu
manos) para me orientar",
lembrou Kukllnskl.

No oçuordo da con

clusão do inquérito policial,
Kuklinski, acompanhado por
membros do CDH, procurou
o promotor Cid Luiz Ribeiro
Schmitz, onde relatou o caso
e foi orientado para tentar
extrair o projétil, O coorde
nador do CDH, Sérgio Luiz
Homrich dos Santos, infor
mou que a entidade vai

acompanhar o caso .oté
que o Estado assuma a res

ponsabilidade sobre. o erro

do policial.
"Vamos usar todos os re

cursos disponíveis para que
ele (Kuklinski) tenh.a assistên
cias médica e jurídica do
Est(�ldo, Afinal, foi baleado

. por erro de um policiai", de
clarou Santos, lembrando
que a entidade fez contato

-

com a Delegacia de Polícia
solicitando agilidade na

conclusão do ínqoérlo.
No final do més passado,

o deputado estadual Carli
to Merss (PT), membro da
Comissão dos Direitos Hu
manos da Assembléia Legis
letivo. enviou correspondên
cia ao promotor solicitando
agilidade no desenvolvi
mento das açôes judiciais
envolvendo Kuklinski. Corres-

pondências deste teor fo
ram enviadas por diversos
Centro dos Direitos Humanos
do País.

INQUÉRITO - Cerca de
dois meses depois, o delega
do Wanderlei José Alves da
Silva concluiu o inquérito,
que fôra enviado ao Mi
nistério Público. De acordo
com o promotor Schmitz, o
documento continha o

relatório do policial, o exa

me de corpo delito de Ku
klinski e a perseguição poli
ciol. "Devolvi o inquérito e

solicitei que fosse desmem
brado por casos, O objetivo
é analisar caso a caso, já
que são distintos", explicou,
acrescentando que o en

caminhamento do processo
terá tratamento semelhante
aos demais que estão no

fórum,
O delegado Wanderlei

José Alves da Silva, encar
regado do inquérito, no en

tanto, informou que desco
nhece o pedido de desmem
bramento do documento
solicitado pelo prornotor, A
advogada Cyntia, por sua
vez, garantiu que há cerca

de 20 dias outro inquérito foi
enviado ao fórum,

Kuklinski teve o nome di

vulgado pelas rádios como
ladrão de carros e ficou 14
dias afastado do serviço, já
gastou mais de RS 240,00 em
remédios e exames, À bala
ainda está alojada no cor

po do rapaz.

rrcp ·.····.·.·.··· · .. ····· .. ······
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São Bento do Sul
As associações comerciais e industriais de Rio
Negrinho, Campo Alegre e São Bento do Sul

lançaram, na noite de segunda-feira (3), na sede
da Acisbs (Associação Comercial e Industrial de

São Bento do Sul), a campanha "Vote pela
região".

O objetivo é resqctcr a representatividade política
da microrregião, O último deputado eleito foi o

empresário Otair Becker, em 1982,

Blumenau
O Escritório da 9° Re

gional de Saúde, que
atende os 14 municípios
do Vale do ItajaL regis
trou, até o início de

julho, 17 casos confir
mados de meningite
meningocócica, O
número equivale a

100% a mais em relação
ao mesmo período do

ano passado, A
doença já causou a

morte de quatro pes
soas,

Massaranduba
A Polícia Civil apreen
deu cerca de 1,4 mil

vidros de palmito indus
trializado clandestina
mente, Os produtos

.

foram encontrados na

casa do agricultor Os
mair Carlos MarezanL 37
anos, na localidade de
Sete de Janeiro, De
acordo com a polícia,
Marezani lucraria RS 5

mil com a venda, Ele vai

responder processo por
crime ambiental.

Schroeder
No próximo dia 19, às 14 horas, a Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de
Santa Catarina) realiza a Tarde de Campo, na

propriedade de Rolando Schultz.
Na oportunidade, serão feitas demonstrações da

utilização do cabo aéreo nos trabalhos de colheita
e pós-colheita da banana.

Joinville
Moradores do Bairro Itoupava-açu estão prome
tendo fazer manifestação em frente à Prefeitura e

pedir anexação ao Município de Schroeder. Se

gundo os moradores, o prefeito Luiz Henrique da
Silveira (PMOB), não dá à comunidade boas

condições de infra-estrutura. O executivo defende
se alegando que faltam equipamentos para

atender o bairro, distante 60 quilômetros de Joln
vii le. e apenas oito de Schroeder.

CORREIO DO POVO
. Assinatura anual:

R$ 50,00
Assinatura semestral:

R$ 30,00
Assinatura 2000

(até o ano 2000):
R$ 70,00
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Carateca guaramirense conquista Epagri incentiva
bronze no Campeonato Brasileiro hortas domiciliares

I

-------------------------------�-

Torneio reuniu, na Bahia, mais de 600 atletas, de 27 estados
brasileiros, entre os dias 25 e 26 de julho

Guaramirim - Djenlfter
Dombrowicz Vasques, 13
anos, conquistou o terceiro

lugar na etapa final do
Campeonato Brasileiro de
Caratê, . na modalidade
Kumitê (luta), categoria In
fanto-Juvenil. O torneio foi
realizado entre os dias 25 e

26 do mês passado, em Sal
vador, Bahia,

Para conquistar a meda
lha de bronze, Djeniffer der
rotou meninas dos estados
do Amazonas, Ceará e Mi
nas Gerais, A medalha de
ouro foi para o Rio de Ja
neiro, e a prata para Minas
Gerais, Na classificação ge
rol Santa Catarina ficou em

sétimo lugar,
Djeniffer é faixa verde e

pratica o esporte há apenas
dois onos. tem no pai, Ma
noel Vasques, o maior incen
tivadm"Ela é muito dedica
da, treina quase todos os

dias durante duas horas, no
mínimo, essa já é a 1 Da me
dalha que ganha em tor
neios disputados",

O treinador de Djeniffer,
professor Paulo Danker, con-

Conquista: Danker e Djeniffer, bronze para Guaramirim

quistou. no mesmo torneio,
a credencial de árbitro para
apitar lutas de campe
onatos nacionais de nível B,

\

4° Encontro Municipal
de Mulheres Agricultoras
Jaraguá do SuL.:: A Epagri

(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e de Extensão
Rural de Santa Catarina),
juntamente com a Secreta
ria de Estado de Desenvolvi
mento Rural e da Agricultu
ra, e a Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambi
ente realizam no dia 20 de

, agosto, no Clube Atlético
Baependi, o 4° Encontro

Municipal de Mulheres Agri
cultoras,

O objetivo do evento é

reunir as mulheres agriculto
ras da região, visando o for
talecimeto da classe, Ha
veró palestras sobre, os te
mos: "Qualidade de vida",
"Tendências da agricultura
familiar" e "Automotiva

çöo ". Uma programação
recreativa também foi ela
borada, como apresen
tação de dança e tarde

dançante,
O encontro inicia às 8

horas e está previsto para
terminar às 17 horas,

I' CORREIO DO POVO
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Jaraguá do Sul - A Epagri
(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e de Extensão
Rural de Santa Catarina) de
senvolve, desde junho, traba
lho de incentivo às hortas do
miciliares, O projeto consiste
em realizar palestras nas esco
las, associações de mora

dores e entidades de classe,
ensinando como preparar
uma horta,

Também fazem parte do

projeto as secretarias de Agri-
"

cultura e Meio Ambiente e da
Família,

A extensionista da EpagrL
Ana Lúcia Ribeiro, dlz que o

trabalho acontece em duas
fases: teórica e prática, "Ensi
namos como escolher o local

adequado, como preparar o
terreno e executar o plantio,

além de abordar a importân
cia e vantagens de se ter urno
horta", explica, Após a pa
lestra, Ana Lúcia mostra na

práticatudo o que foi explica
do, no final, os participantes
recebem um kit com se

mentes de olerículas (legumes
e' verduras),

O trabalho de hortas domi
ciliares já atingiu cerca de 230

pessoas, a maioria alunos da
rede municipal. "As hortas es

colares oferecem aos alunos
o contato com a terra e des

perta a consciência ecológi
ca", observa a extensionista,.
e' acrescenta, "esse trabalho
nos dá a oportunidade de
oferecer uma alimentação
mais sadia e barata, benefi-,
ciando, principalmente, a

população de baixa renda",

�CP .
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o segundo suplente a vereador pelo PL, Heins Raeder, assu
miu, na noite de ontem (6), a vaga da vereadora Niura dos
Santos, em licença por 60 dies.
Um acordo entre os parlamentares, permitiu que Raeder as
sumisse a vaga antes da primeira suplente da legenda, Mar
grit Mcrquordt. Após 30 dies. Margrit substituirá Raeder,

LUKISA - Distribuidora de Bebidas Ltda.

Aos nossos clientes, fornecedores" amigos, bem como toda a comunidade

A nossa empresa, LUKISA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., teve
suas atividades iniciadas em 25de setembro de 1965, trabalhando de forma
'dedicada e exclusiva com a marca Antarctica, tanto nas cervejas como nos

refrigerantes.
�

No entanto, à partir da presente data, nossa empresa passará a

comercializar além dos produtos Antarctica, outras marcas de cerveja e

refrigerante, bem como águas minerais e bebidas quentes, atendendo da

mesma forma o mercado, através do sistema pré-venda.
Esta mudança deve-se aofato de que nosso contrato de exclusividade com

a Cia. Antarctica não será mais renovado, por exclusiva vontade da mesma,

sendo que, apesar de todo o nosso esforço, investimento e bom desempenho
como distribuidor exemplar de produtos Antarctica, o motivo da rescisão do

contrato de distribuição até o presente momento não nos foi informado pela
Cia. Antarctica.

Agradecemos desde já a todos os clientes pela atenção e pela relação
comercial mantida ao longo desses anos, e esperamos que ela continue agora
com nossa empresa oferecendo novas marcas e novas oportunidades de,
aumento de vendas e lucros para todos.

Colocamos nossos telefones à disposição para que qualquer dúvida que

apareça P?ssa ser esclarecida (�47) 371-1271 e 371-9954.

LUKISA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ivo Petras Konell chega em

4° no catarinense de Marcas
---------------------------------

Piloto jaraguaense soma 62 pontos na c/ossificação gera/ e mantém-se na
disputa pe/os prí'meiras posições do Campeonato Catarinense

São Bento do Sul - O

piloto Jaraguaense, Ivo
Petras Konell, participou
no último domingo (2) da
6° etapa do Campe
onato Catarinense de
Marcas. Koneillargou na

6° posição e chegou a

estar em 3°, mas numa

disputa com Alceu Feld
mann, de Curitiba,
acabou batendo o car

ro e caindo para o 4°

lugar,onde permaneceu
até o final da prova.

O resultado desta 6°

etapa teve Juliano Din- Konell é o quinto no geral

riet o "Mungo", de São
Bento do Sul, em 1 ° lugar,
seguido por Edson Dalla
Vale, de Chapecó, em
segundo, e em terceiro,
Alceu Feldmann.

Mais quatro etapas es
tão previstas oté o fim do,

campeonato, a próxima
será em Chapecó, nos

dias 22 e 23 de agosto.
Rio do Sul e Joaçaba
também estão confirme-

.

das para serem sede das

disputas, o local da

penúltima etapa ainda
está para ser definido.

� CP ;
'
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JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

Na terça-feira (4), o Jeep Club de Jaraguá do Sul
realizou mais uma reunião ordinária, a qual teve
participação significativa dos sócios.
A organização do 8° Jeep Raid Cidade de Jara
guá do Sul, que acontecerá nos dias 14 e 15 de

agosto, está em fase final. "Trilha do Taquaral", que
será desenvolvida no interior da cidade, a larga
da será às 7h30 na Praça Ângelo Piazera, com che

gada prevista para às 15 horas no mesmo local.
Todos estão convidados a participar!
Nossa feijoada foi o maior sucesso! Esperamos
repetí-Ia novamente no próximo ano e queremos

agradecer àqueles que participaram desta

edição.
O Jeep Club de São Bento do Sul remeteu-nos con
vite para o 12° jeep Raid, que acontecerá nos dies
19 e 20 de setembro, realizado pelo Jeep Club Tri
lha do Sol Poente. O início da prova será às 14 ho
ras, com término previsto para o período da noite.
A participação do jipeiro do Jeep Club e amigos,
bem como da população para a boa recepção
aos visitantes, sempre foi exemplo em nosso Mu

nicípio. Sejam bem-vindos para o 8° Jeep Raid Ci"
dade de Jaraguá do Sul!

o A equipe masculina de Xadrez de Jaraguó do
Sul conquistou o bicampeonato invicta nos Jogos
Escolares de Santa Catarina, até 15 anos, em Gas

por entre os dias 23 e 29 do mês passado.A equipe
feminina, formada por meninas com idade média
de 10 anos, ficou com o quarto lugar.

o Ainda nos Jogos Escolares de Santa Catarina,
o atleta Diego Fernandes conquistou para Jara- ,

guá do Sul a medalha de ouro nos 400 metros ra

sos. Na mesma competição, o Basquetebol femi
nino ficou em 6° lugar e o masculino em 4°.

o A equipe de Voleibol feminino adulto de Jara-

· guá do Sul esteve em Blumenau neste último final
de semana onde perdeu para as equipes de Join

ville,Blumenau e Brusque, por três sets a/zero, pelo
Campeonato Estadual.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

•
•
•
•
•
• 370-7919 - 370-7363 · 370-79""•

Anote na sua agenda
os novos telefones

do Jornal CORREIO DO POVO
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