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Clientes da Construtel devefn'recorrer à Justiça con

tra atraso na instalação de félefónes, Página 6
.

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

Ministério Público Estadual quer combater violência e
exploração sexual infanto�juvenil, Página 7
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HC Hornburg completa 25 anos de fundação,
Páginas 14 e 15

Demitido: Schrauth deixa a Secretaria de Desenvolvimento
<,

�Funçjição
�IVITORIA,

®
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7 5 anos

ConfiranoCaderno de
Variedades (pg. 12)

os preços p,romocionais
daAgência

Cosmos deViagens.

A Malwee geradora de energia
A Malwee

Malhas adquiriu :';.,

quatro Grupos
Geradores de

Energia Elétrica
com capaCida
de de 1,875kVA
de potência co
da, As quatro
máquinas foram

projetadas para
funcionar aomes
mo tempo, con
troladas emonito
radas por: um
sistema de com

putação de últi
ma geração, for
necendo 100%
da demanda de

energia elétrica
da empresa, nos horários de
pico ou em emergência,
Explica o engenheiro

responsável da Malwee,
senhor Gilson Conser: "Com
a instalação destes equipa-

mentes. aMalwee solucionará
em definitivo os graves e

constantes problemasde cortes
inesperódos de energia",

O fornecimento do equi
pamento é uma parceria

entre a Weg e a Stemac, de
Porto Alegre, sendo que a

instalação tíco por conta da
Instaladora Conti,

É a busca incessante da
qualidade total.
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Imprensa, ética e

responsabilidqde
Confirmada a confusão sobre a empresa contrata

da pela Prefeitura de Guaramirim para realizar audito
ria nas licitações do ano passado, as dúvidas em

relação às denúncias de irregularidades ganham cor

po e reforçam a abjeção em
.

torno do coso, Dirimida as sus-'
peitas de ilegalidade no pro-'
'cesso licitatório, restam as per- I
guntos de praxe: Por que o .

governo contratou uma em

presa do Oeste do Es'tado,
quando existem tantas outras

por aqui? Por que justamente
essa empresa, que está lrrequ
lar no Conselho Regional de
Contabilidade?
Concluído os trabalhos, a

auditoria confirmou o que o

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann vinha afirmando
desde o início, "não houve

nenhuma irregularidade no encaminhamento das li

citações. Os processos seguiram os trâmites exigidos
pela Lei 8.666/93". Ninguém duvida da honestidade
do prefeito,muito menos das suas intenções para com
a administração municipal, mas não podemos jogar

. no lixo as leis e voltar as costas aos fatos consumados
e confirmados.

Não se trata de condenar antecipadamente os ad
ministradores, mas levantar 01' questões e discutí-Ias
com seriedade. O compromisso com a notícia e o res

peito para com a população são obrigações de

qualquer órgão de imprensa que se preste a tal serviço.
A verdade dos fatos deve pautar repórteres, editores
e chefes de redação. Afora isso, corre o risco de en

veredar por caminhos distantes de um jornalismo sério,
imparcial, profissional e comprometido com a infor-

Carta do leitor

Novos desafios à velha lufa de classes
* Ambrósio tino 'Becker

A máquina não é ape
nas o concorrente todo
poderoso, sempre pronto
a tornar o trabalhador as
salariado um ser supérfluo.
O capital, aberta e ten

.

dencíosornente. proclama
a automação como 'o

poder inimigo do traba
lhador; manejando-a em

função desse atributo. As
sim, ela se torna a arma

mais eficaz para reprimir as
revoltas periódicas e as

mação. grev�s dos trabalhadores
A proximidade com os detentores do poder muitas contra a autocracia do

vezes cria empecilhos e nos inibe. Diante de denún- capital. Poderíamos rela
cios, nos ürnítcmos as abstrações inconseqüentes, com tar toda uma história de in
comportamento de avestruz. A impunidade está nos venções feitas especial
levando à passividade, criando uma situação de an-

.

mente a partir de 1830,
gústia conformada. Apontadas as irregularidades, o com o único propósito de
assunto sai do campo das especulações e deve cami- suprir o capital de "alter

nhor às apurações. Lei é para ser cumprida por todos nativas" contrárias às re

indistintamente, apesar de muitos acreditarem que voltas dos trabalhadores.

serve somente para os outros. Isso são apenas alguns As classes dominantes

sintomas dessa doença crônica que definha o País. de todos os países comba-
Se nöo houve ilegalidade nas licitações, as Irrequ- tem, diária e simultanea

laridades apresentadas nas cartas convite precisam . mente, em duas frentes de

ser esdarecidas. A falta de um controle interno revela
batalha: a primeira destina-
se, de um lado, a garantir ad fragilidade e a..inobilldode dos setores da Prefeitura
apropriação de parcela

n? trato da C�isa Pública. ': d�sçussão.�eve esto.r res- cada vez maior da riqueza
trltc ao cun:�rlmento da leí neo pe��ltlnçlo ,�s dI_s�ur- .. produzida pelo trabalho
sos de ocosrco. perdendo-se em.retórlcc. numo OtICa.

. dos assalariados e, de ou
odverso e pólltlquelro. onde osfins justi.fiçam os m�iös: .� +rc. a' proporcionar as
As posições têm de estar síntonlzodos corn as ações.

'
' .

A�mpffinro��aob���ded�lgar'o�h=A�������s-p-a-M�d-ar-�-A-b-er-�-,-d-e-v-em-s-e-r-e-n-W-ad-o-s-p-a-r-a-R-u-a-W-al-�-r-M-a-r-q-�-r-d-�-,-.-'8-0-.-A-s-t-ar-w-s
não se envolvendo no ossunto. acompanhando o devem conter no máximo 30. linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

desenrolar à uma distância prudente, O papel da im- direito de sintetizar o texto e.fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

prensa é informar e colaborar rro construção de um

Páís mais justo, mais sério e menos hipócrita. Fora isso,
cairemos no comprometimento. Essas trompas arra

nham a imagem e nos -jogam, todos, na mesma vala

condições que assegurem
a competitividade dos
próprios empreendimentos .

num mercado onde a con-

setores ou ativ,idades cuja
realização das tarefas crie
involuntariamente as

condições básicas que
podem levar ao desen
volvimento de formas de

corrência exige uma pro
gressiva redução dos custos
de produção; a segunda
batalha, por sua vez, visa
derrotar as lutas que a

classe trabalhadora de to-

resistência coletiva contra
a exploração,

Se a automação exige
que o trabalhador se espe
cialize na operação de

máquinas sofisticadas,
concomitantemente, tam
bém ele. é substituído por
elos. O próprio contato en

tre os trabalhadores é eli-

dos os países travam em

busca de sua própria
emancipação. Lutas essas

que assumem formas dife
renciadas em cada mo

mento histórico e, ao esca

parem do contiqlê. institu
cional, podem Cglócor em
crise a autoridade do ca

pital. Logo, devem ser sub
metidas ao mais ferrenho

minado - ou minimizado'
pela via eletrônica, visan
do impedir o relaciona
mento mais próximo e, por
conseguinte, a organiza
ção enquanto classe.
Neste final de século, pre
cisamos questionar a au

tomação industrial en

quanto estratégia do capi
talismo neoliberal, com o

único intuito de se manter
hegemônico e social
mente desigual, sem o

ameaça dos oprimidos.

controle.
Dentro desse quadro,

percebemos que a in

trodução das novas tec

nologias na fábrica visa
criar. prioritariamente, um
ambiente que permita ao
capital manter, adequar e
tortolecer a hegemonia
frente às ameaças reais e
potenciqis da luta de
classes. Trata-se de elimi
nar os chamados "garga
los de produção", ou sejd,

* Vice-presidente do
Sindicato ç/o Vestuário de

Jaraguá do Sul e região

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

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- se - Fone/Fax (047) 370-7919 - 370-7363 - 370-7944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades e�clusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorna�

comum.
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Empresa de auditoria contratada
pela Prefeitura está irregular

� cP····························,n'····················· .
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"Há no Brasil um processo gradativo de des

moralização e de desestabilização da autori
dade constituída.

Tal fato tem íntima, relação com a maneira

pela qual se exerce o poder de mando no País,
especialmente na esfera política. Transferimos,
através do voto, o poder de decisão aos políti
cos que, na grande maioria, o exerce apenas
em interesses particulares. Isso levou o brasileiro
a ficar apático em relação à política, descrente
e, às vezes, repudiando-a. É preciso mudar.
Cabe à classe política resgatar a dignidade e a

nós, eleitores, participar, apresentar soluções e

exigir mais respeito".

Jairo Corrêa - Jaraguá do Sul

"Armagedom x Udo Wagner, o fim se aproxi
ma.

Foram vistas, no início da semana, duas Kom
bi carregadas com material de campanha do
candidato a deputado federal pelo PPB, Eni
Voltolini. Perguntamos o porquê de não haver

propaganda também para o deputado esta
dual Udo Wagner. candidato à reeleição. Res
posta: 'Estamos aguardando o vai-e-vem dele.
Se continuar com o Vicente Caropreso, vamos
entrar na região com o Lula, ex-prefeito de Jo
inville, que é candidato a deputado estadual
pelo portído".

Cor/os A/berto Ribeiro - Jaraguá do Sul

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

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

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

gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e com o

nome completo do outor. endereço ou

telefone para contato. Os textos sem

essas informações não serão

publicados.

As colaborações devem ser enviadas

paro: Rua WalterMarquardt, 1. 180, Barra
do Rio Molha, 89.259-700. Caixa Posta/ 19

ou pelo feIe-fax (047) 370-7919.

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

Certidão do Conselho Regional de Contabilidade confirma que a

empresa não está apta a exercer atividades no Estado

Arquivo/CP

centando que o endereço re

sidencial do proprietário é em

Florianópolis,
O secretário de Adminis

tração não soube informar a
data da assinatura do contra-

Kuczkowski (PFL), que
elaborou dossiê conten
do as possíveis irregula
ridades, o qual foi envia
do ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado) e

apresentado ao plenário
da Cãmara Municipal.
Na oportunidade, Kucz
kowski solicitou a abertu
ra de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito)
para investigar o caso,

Zimmermann admi
tiu que se enganou
quando informou que a

Exatec fóra contratada

para realizar àuditoria
na Prefeitura, "É que
são do mesmo dono",
justificou, Ele voltou a

negor que existiu

qualquer irregularidade
nas licitações realfzadas
no ano passado, Sobre

as denúncias de empresa que
tiveram carimbos e assinatu
ras falsificados, Zimmermann
disse que as cartas, convite,
tomada de preços e concor

rências saem da Prefeitura em

envelopes fechados e são

preenchidos nas empresas,
"Os processos licitatórios

obedeceram a lei, Se houve
essas irregularidades, cabe
ooMinlstérlo Público apurar e
indiciar os responsáveis pelas
ilegalidades", explicou, acres
centando que não houve
nenhuma conlvê nclo por
porte de funcionários da
Prefeitura,

Guaramirim - A em

presa Mercilo Rigon, con
tratada para realizar au
ditoria nos processos Iici
tatórios de 1997, está de
sativado desde 1995, A

reportagem do CORREIO
DO POVO descobriu tam
bém que a firma Exa
tec, que o prefeito Anto
nio Carlos Zimmermann
(PMOB) disse que está
fazendo a instalação do
sistema de informatiza

ção na Prefeitura, per
tence ao mesmo grupo,

'

de propriedade de Mer
cilo João Rigon,

De acordo com o

seçretário de Adminis
tração, Ralf Antonius
Júnior, a auditoria iniciou
se em meados de junho
e encerrou os trabalhos Zimmermann: "Denúncias devem ser investigadas"
no final do mês passado,
O auxiliar do Setor de Registro
do Conselho Regional de Con
tabilidade, Alex do Espírito San
to, afirmou que o nome da em

presa registrada no conselho é
Escritório Contábil Meri Mercilo
João Rigon, de Palmitos, no

Oeste do Estado, Ele informou
também que a última alte

ração no cadastro da empre
sa foi feita em 1995,

"A empresa está irregulOi no
CRC, Não paga anuidade des
de 1996 e, no ano anterior, não
pagou um débito com o con

selho, Desta forma, não está
autorizada a exercer tal ati
vidade", informou, acres- denúncias do vereador Ivaldo

to, afirmando que o documen
ta "só aparece para ser vista
da" , Ele, no entanto, informou
o valor dos serviços prestados
pela empresa - RS 3,6 mil. nA
auditoria concluiu que todo o

processo licitatório está dentro
da legalidade, Os serviços obe
deceram os trámites exigidos
pela legislação", declarou.

A auditoria é fruto de

1- 5 ---�------
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Solon Schrauth é exonerado da
Secretaria de Desenvolvimento
---------------------------------

Prefeito alegou inabilidade política do ex-secretário na condução dos
trabalhos realizados na pasta

Jusfflfcatfva: 'Wernlnghaus disse que precisa de um político
f'

Jaraguá do Sul -

O prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL)
assinou, na última
terça-feira (11), a

Portaria 586/98 exo

nerando o secretário
de Desenvolvimento
Econômico, Solon
Schrouth. Em entre
vista, Werninghaus
afirmou que a exo

neração se deu por
que o ex-secretário
não conseguiu divul

gar os trabalhos e

promover a secreta
ria, .não se.ndo um

político, Até à noite
de ontem, o prefeito
não tinha escolhi- '"

do o substituto de
Schrouth. A Assesso
ria de Imprensa infor
mou que o prefeito
responde interina
mente pela secreta
ria,

Werninghaus não

conseguiu esconder
o descontentamen-
to na forma como foi divulga
do o sorteio das 50 casas po
pulares no Loteamento

Itapocuzinho, o que culminou
no decisào 'em exonerar o

secretário, "Fiquei sabendo
no final da tarde, Nem vocês
da imprensa ficaram saben

do", disse, acrescentando
que a Prefeitura precisa de
um político e não de em-

presário. Na opinião do

prefeito, entrega de casas
"tem peso político muito

grande", o que não pode
passar sem ser conhecido

pela comunidade.
Schrauth preferiu não co

mentar as declarações do

prefeito e os motivos que le
varam à exoneração, afir
mando, no entanto, que "e-

Arquivo/CP
xistiram diferenças
de idéias que culmi
naram na dispensa
do cargo", Ele disse

que os trabalhos de
senvolvidos durante
O gestão foram

profissionais e sérios,
classificando-os de
ótimo, "O prefeito
tem o direito de es

colher quem quiser
para trabalhar com
ele. Não vou tocar
no mérito da exone

ração, mas acredito
que cumpri a minha
rrusso o com se

riedade e hones
tidade", declarou,
acrescentando que.
não acredita na des
continuidade dos tra
balhos iniciados por
ele, por serem de in
teresses públicos,

Schrauth é o ter
ceiro secretário a ser

exonerado por Wer

ninçhous. O primeiro
foi o secretário de

Saúde, Mario Sousa, em junho
do ano passado, depois de ser

impedido de assumir a secre

taria, já que é proprietário do
Laboratório Jaraguaense de
Análises Clínicas, que presta
serviços à Prefeitura, No final
do ano, a secretária da
Família, Sueli Müller, também
foi exonerada, sendo substituí
da por Iris Barg Piazera.

Presidente estadual do PMN diz que governos se parecem

Jaraguá do Sul - O presi
dente estadual do PMN, Ivo
Cordeiro, afirmou que, por mais

que o senador Esperidião Amin
(PPB), candidato ao governo
do Estado, critique a gestão
Paulo Afonso (PMOB), "as ad

ministrações deles se pare
cern.Cordelro disse que a situ

ação atual do funcionalismo'
público é idêntica a vivida du
rante o governo Amin, 1982/86,
Na opinião dele, "os discursos
afinados também confirmam
as semelhanças",

Para Cordeiro. as adminis

trações de Amin e Paulo Afon
so é elitista, deixando a grande
maioria da população catari
nense relegada a segundo pia
no. Coligado à Frente Popular,
o PMN sal na dianteira nas críti
cas aos adversários, embora o

condldcto ao governo pela
coligação, deputadO federal
Milton Mendes (PT), já tenha
alfinetado Amin e Paulo Afon
so em outras oportunidades.

Cordeiro relembrou o episó
dio que envolveu um policial
militar no governo Amin, quan-

do, em protesto contra os bai
xos salários e o atraso no pa
gamento, invadiu os estúdios
da RCE 1V "Foi um ato solitário,
mas que representou, na

época, a revolta de todos os
. servidores públicos", acredita,
acrescentando que as denún
cias de desvios de verbas do
Porto de São Francisco do Sul
e a "quebra do Besc". não fo
ram suficientemente esclareci
das.

Sobre o governo Paulo
Afonso, Cordeiro aposta que o

caso dos Precatórios não foi

esquecido pela população, o

Cf70rículfurél
Cf70rístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

.

Fone: 372-0695

371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

que vai contribuir para a

definição do eleitorado. "É por
essas e outras que o PMN luta

para chegar ao poder, Quere
mos. um governo para a maio
ria e comprometido com as

causas sociais", discursou,
O PMN lançou três candida

tos a deputado estadual. O

partido trabalha com a pers
pectiva de eleger um, já que
nas eleições municipais de
1996 elegeu dois vereadores
em Joinville, somando 17.682
votos. "Se mantivermos esses

números, faremos legenda",
aposta.

•••• •••• •••••••• •

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o contra
to firmado entre a Câmara de Vereadores de Guaramirim e a

empresa CMA (Cãmaras Municipais Assessores), em 1994,
quando o atual vice-prefeito, Francisco Luiz de Souza (PMOB),

presidia o Legislativo Municipal.
De acordo com o parecer do TCE, Souza deverá ressarcir os
cofres públicos em RS 27.074,19, referentes aos pagamentos

efetuados à CMA.
'

O TCE afirmou que o contrato não obedeceu as exigências
da Lei 8.666/93, que versa sobre processos licitatórios. "A

empresa contratada para prestar serviços Jurídicos contraria o

Estatuto da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)".

�
.�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Constatação
Do prefeito de

Guaramirim, Antonio
Carlos Zimmermann

(PMOB), sobre a promes
sa do presidente Fernan
do Henrique Cardoso
(PSOB) aos presidentes
das Federações das

Associações de Municí

pios que constituiria uma

comissão para analisar
as reivindicações solici

tadas.

"Qualquer político
antigo sabe que, quan
do o governo não quer
resolver nada, cria-se
uma comissão e em

purra com a barriga até
ser esquecido o assun

to", criticou,

Compasso de espera
Continua aguardan
do "parecer" dos

colegas o projeto da
vereadora de Jara

guá do Sul, Elisabeth
Mattedi (PFL), que
cria as sessões itine
rantes no Município.
A proposta não foi
ainda apresentada
ao plenário da

Câmara, mas, de
acordo com a Rádio
Peão, uma reunião
entre os parlamenta
res da situação e o

prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL)

ficou decidido que a

proposta "não é
aconselhável" .

Rua Joinville, 2655 • Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Aliás
Corre à boca-pequena que os vereadores têm medo de

represálias à administração municipal e que os protestos nos

bairros, onde se está mais próximo à população, possa
respingar sobre eles.

Estranho
O vereador Ademar Possa
mai (PFL) encaminhou à

Mesa Diretora ofício respon
dendo ao colega Antônio
Berns, do mesmo partido,
que o criticou pela posição
assumida durante a votação
da criação do cargo de
Assessor de Comunicação

para a Prefeitura,
O que causou estranheza foi
o fato de Possamai enviar
ofício, já que se achava

presente à sessão.

Pito
O vereador Pedro Garcia
(PMOB) não perdeu a opor
tunidade em criticar Possa
mai pela iniciativa. De

acordo com ele, as plcuinhos
deveriam ser resolvidas
internamente, sem a ne

cessidbde de lavar a roupa
suja em público.

"É preciso respeitar a opinião
dos colegas, independente
de ser ou não suplente, pois,
quando na Caso, o voto é

igual", frisou.

Campanha
Os candidatos da Coligação Mais Santa Catarina estarão em

Jaraguá do Sul na próxima segunda-feira (17).
A con1itiva embarca às 8h45, na estação ferroviária em

Corupá. A primeira escala é Jaraguá do Sul, onde os candi
datos fazem corpo a corpo no Centro ..

A caravana segue para Guaramirim, Joinville, Araquari e São
Francisco do Sul.

ijADDlMakler�
.

É MAis SEGURO

Conheça todos os !,-OSSOS serviços na área de

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

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

f,�\)f;RfJ;' Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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CDl e Procon explicam sobre

etiquetas e taxas de juros
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

JUíZA elEITORAL PEDE APOIO À VOTAÇÃO elETRÔNICA
A Justiça Eleitoral das 170 e 870 Zonas Eleitorais, de Jaraguá

do Sul, está desenvolvendo um amplo trabalho de
treinamento dos eleitores, para o voto eletrônico, que pela
segunda vez será utilizado numa eleição, A juíza da 170 Zona
Eleitoral, oro. Hildemar Meneguui de Carvalho, declarou, na
Acijs, que o. envolvimento de todos os segmentos da
comunidade é importante nesse processo, para que, no dia
4 de outubro, um maior número possível esteja familiarizado
com a máquina, Segundo ela, cerca de 30 por cento do
eleitorado jaraguaerise já foi treinado, contudo, a meta é

chegar a, no mínimo, 70 por cer-to:
A magistrada solicitou apoio formal da classe empresarial,

para que estimulem os seus colaboradores a procurar as urnas
eletrônicas para treinamento, O Tribunal Regional Eleitoral
calcula que o tempo médio gasto por eleitor, para votação
em cinco candidatos, seja de 30 segundos, daí a

preocupação para que o tempo não sej'a em muito

extrapolado, o que poderá comprometer o espaço
de.terminado pela Lei Eleitoral, das 8 às 17 horas, "É por isso

que precisamos atingir o maior número de eleitores", disse,
Adro, Hildemar de Carvalho informou que as empresas

interessadas em realizar treinamento com seus funcionários,
poderão solicitar, por ofício, preferencialmente, a colocação
da urna em suas sedes, A Acijs vai, mais uma vez, colcboror
com a Justiça Eleitoral, entendendo ser uma questão de
democracia e de valorização da cidadania, O presidente
Eduardo Ferreira Horn colocou a entidade empresarial à
disposição da Justiça Eleitoral, para divulgação e

mobilização, visando o sucesso das eleiçôes,

POSTO DA JUCESC FAZ REGISTRO DE FIRMAS INDIVIDUAIS
O registro de firmas individuais tornou-se mais ágil em

Jaraguá do Sul. Desde o dia lOde agosto, o posto da Junta

Comercial do Estado, que funciona no Centro Empresarial
(Cejas), está credenciado para a análise e registro de todos
os processos de constituição de empresas individuais, o que
reduz substancialmente o tempo entre o protocolo e o registro
definltlvo. Isto tornou-se possível devido ao convênio que
existe entre a Acijs e a Prefeitura, o que permitiu que um

funcionário concursado fizesse estágio na Junta Comercial,
em Florianópolis, ficando habilitado à tarefa, beneficiando
os empresários jaraguaenses e da região, Existe previsão, para
o próximo ano, dos registros de empresas limitadas serem

feitos também no posto da Jucesc. em Jaraguá do Sul.

AUDIÊNCIAS EM MINISTÉRIOS PRODUZIRAM RESULTADOS
O presidente da Acijs, Eduardo Horn, e o prefeito Geraldo

Werninghaus, trataram no Ministério da Educação, com
Antônio Carlos de Oliveira, coordenador de Projetos
Comunitários, sobre o Centro Politécnico de Jaraguá do Sul.
O projeto está politicamente oprovodo e tecnicamente em

fase de ajustes, informa Eduardo Horn, Ele esteve também,
com o prefeito, na audiência com o ministro Eliseu Padilha,
dos Transportes, recebendo a garantia de que serão

construídas mais duas alças no trevo da BR-l 01/280, para
corrigir o erro técnico do desenho, O prazo de execução,
contudo, não ficou definido, "Nos foi dada a garantia de

que vai sair", resumiu o presidente da Aclls,

ALUNOS DO SENAI REALIZAM FEIRA DE TRABALHOS

elETRÔNICOS
Os alunos do curso de Eletroeletrônica lndustrlol. do Senai

de Jaraguá do Sul, realizam no dia 18 de agosto, a 1 a Feira
de Trabalhos Eletrônicos, desenvolvidos e elaborados na

própria Instituição, São quatro projetos: Controlador de nível

eletrônico para motobomba moustnol. Contador digital,
Temporizador eletrônico e Monitorodor de temperatura
(variação de 21°C a 35°C), Os trabalhos estarão em

exposição, assim como toda a metodologia, no dia 18, no

Senai, da 8 horas às 11 h30 e das 14 às 22 horas,

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

Encontro reuniu cerca de 750 lojistas da cidade e fiscais do Procon, que
prometeram acompanhar a aplicação dos acordos

Jaraguá do Sul - A CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) promoveu, na
noite da última quarta-fei
ra (12), no auditório da

Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jara

guá do Sul), reunião para
debater as exigências do
Código do Consumidor
com relação às etiquetas
nas mercadorias, Partici

param do encontro fiscais
do Procon (Programa de

Proteção de Crédito ao

Consumidor),

Segundo o vice-presi
dente da CDL Hilário
Corrêa, o objetivo foi es
clarecer o procedimen
to legal quanto à colo

cação de etiquetas nas

mercadorias e as taxas
de juros nos parcelamen
tos e por atraso, "A in

tenção foi explicar aos
lojistas as obrigações do
código,O procedimento
correto é a colocação
de etiquetas com o

preço à visto. o valor das
taxas de juros e por

atraso", explicou,
Na opinião dele, a re

união "foi informal", já
que não houve convo

cação por parte do Pro
con. "A iniciativa do en

contro partiu da CDL,
com o objetivo de evitar

qualquer irregularidade
e infringir a lel". afirmou,
lembrando que os fiscais
do Procon prometeram
verificar o cumprimento
da lei e autuar o comer
ciante que descumprir o
Código do Consumidor,

Produtores rurais reclamam do descaso do Poder Público
Massarónduba - Os a

gricultores do Norte do Es

tado, ligados à AACV (As
sociação dos Avicultores
e Consumidores do Vale
do Itapocu), se reuniram,
na segunda-feira (10),
para discutir a destinação
dos recursos do Pronaf

(Programa Nacional de
Fortalecimento da Agri
cultura Familiar), O presi
dente da entidade, Ge
raldo MichelluzzL criticou

o descaso do governo e

a burocracia do Banco
do Brasil na liberação dos
financiamentos,

Segundo ele, a reunião
teve como objetivo es

clarecer as dúvidas exis
tentes sobre o programa e

os trâmites legais que de
vem ser seguidos para te
rem acesso ao crédito. O

governo federalliberou RS
2,2 bilhões para o progra-

. ma, que estão disponíveis

aos agricultores desde a

última segunda-feira (10),
em todas as agências do
Banco do Brasil.

"Nossa região sofre
com o descaso do gover
no e com o excesso de
burocracia do Banco do
Brasil, As exigências do
banco são muitas para
aprovar os nossos proje
tos, Só depois disto é que
temos acesso aos recursos

disponíveis", criticou,

Governo vai vender 49% das ações ordinárias da Casao
Florianópolis - O governa

dor PauloAfonsoVieira (PMOB)
publicou, no início da semana,
outro edital púbíco para ven

der 49,9% do controle acio
nário da Casan (Companhia,
Catarinense de Águas e Sa

necmento). O leilão está mar

cado para a próxima quinta
feira (20). às 9 horas, na Bolsa
deVal0res de São Paulo,Serão

v .

negociadas 115,4 milhões de

ações ordinárias, com preço
mínimo avaliado em RS 76 mi
lhões,

COMPRA·VENDE·TROCA

Rua: Domingos da Nova, 102

(próximo ao supermercadoVitória)

Jaraguá do Sul » SC

O leilão, inicialmente, es
tava marcado para aconte
cer no dià 7 deste mês, con
forme edital publlcodo no fi
nal de julho, Há poucas alte
rações entre um e outro edi
taI. A Planner Corretora de
Valores entra como represen
tante do governo, intermedi
ando a operação, O manu

al do investidor já está dis
ponível aos participantes, as
sim como o cronograma do
leilão,

O governo justifica a ven-

da das ações doCasan afir
mando que precisa "fazer
caixa

U

paro pagar o 13°
salário do funcionalismo
público, atrasado desde o

ano passado, No final do
leilão, acertados os percen
tuais de controle, o governo
de Santa Catarina ficará
com 43,05% das ações; a
Codesc (Companhia de De-

. senvolvimento de Santa

Catarina) com 7,04%, e os

sócios minoritários ficam com

as ações restantes - 0,01%,

FLORICULTURA

ATACADO E VAREJO
PLANTAS ORNAMENTAIS - MUDAS DE FLORES - MUDAS

FRUTíFERAS - VASOS - TERR� PARA JARDIM

Fone: ,(047) 964-5097
Rua Joinville, 1640 - Vila Baependi - Jaraguá do Sul- SC
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Florianópolis - O 5° Fórum
Internacional de Planejamen
to Turístico, que acontece nos

dias 24 e 25, no auditório da
Fiesc (Federação das Indústri
as do Estado de Santa Cata

rina), pretende discutir a for

mação dos profissionais da
área de turismo e a qualidade
dos serviços prestados. Pro
movido pelo Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) e Universidade Fe
deral de Santa Catarina, o

evento quer também apre
sentar as perspectivas do se

tor para o próximo século.
O fórum contará com po-
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Fórum discutirá formação de

profissionais de turismo
Clientes da Construtel podem
recorrer à Justiça por atraso
-----------_-..._-------------------

Ministério Público se manifestou favorável a uma ação civil individual
contra a empresa como forma de forçá-Ia a cumprir � contrato

Jaraguá do Sul - A
Construtel, empresa res

ponsável pela ínstoloçóo
de telefones no Município,
poderá sofrer processo'
dos clientes e do Ministério
Público, por atraso no

cumprimento dos contra
tos. Em reunião realizada
na manhã da última se

gunda-feira (10), na

Prefeitura, Procon, Minis
tério Público, represen
tantes dos clientes e do
Consórcio ConstruteljAI
cctel/Ielesc discutiram al
ternativas para atenuar os
conflitos e evitar possíveis
ações públicas.
Atualmente, cerca de

quatro. mil clientes da
Construtel aguardam a

insta-Iação das linhas
telefônicas prometidas
para este mês. Mas, se

gundo o assessor jurídico
do 'consórcio, José Fran
cisco Feres, não há outra
alternativa aos usuários
senão aguardar mais 30
ou 60 dias. "Reconhec�
mos o atraso. Estamos
conscientes de que as re-

clamações devem se avo

lumar e que poderemos ser
ocionodos judicialmente,
mas não nos resta outra al
ternativa senão corrermos o
risco", declarou.

Feres informou que
houve reestudo no prole
to original e que o consór
cio terá de construir três
novas centrais de fios, o
que exigirá mais tempo. O
promotor da 1 a Vara Cí
veLAlexandre Schmitt dos
Santos, explicou que não
existe a possibilidade de
ressarcimento aos clientes

por parte do consórcio, já
que não houve prejuízo.
Ele informou que, por éssa
razão, não há como en

trar com ação coletiva.

"O� interesses são indivi
duais e distintos, exigindo
provas individuais. Cabe,
no entanto, ação indivi
duol". completou.

Santos lembrou ainda

que, não havendo uma

solução satisfatória entre
as partes, o Ministério
Público poderá intervir
com ação civil pública.

"Essa ação, entretanto,
não vise indenizar pos
síveis danos, mas fazer as

empresas cumprirem o

contrato", informou,
acrescentando que a

Justiça poderá definir
multa diária ao consórcio
até o cumprimento da
decisão. "O cliente que se

achar prejudicado deve

procurar um advogado e

entrar co.m ação pecu
liar", afirmou.

Em Jaraguá do Sul, a

reportagem do CORREIO

DO POVO foi atendida por
uma pessoa que se iden
tificou apenas como

Daniela, que afirmou que
qualquer informação. a
respeito deveria ser en

caminhada ao gerente
comercial João Carneiro,
em Florianópolis, Ela, no
entanto, informou que as

ligações no centro da ci
dade e daVila Lenzi já es

tão sendo realizadas,
revelando que nas de
mais áreas os serviços de
verão estar concluídos
entre 30 e 60 dias.

o A Duas Rodas Industrial encerra hoje participação em dois eventos do setor ali
mentício, na Expocenter, em São Paulo.
A Food Ingredients e a Feira Internacional de Sorveteria,

o O Porto de São Francisco do Sul registrou, em julho, dumento de 19% no volume de
mercadorias movimentadas, atingindo 334,6 mil toneladas.
O principal produto movimentado no porto foi 6 trigo, com 62,2 mil toneladas, um
aumento de mais de 500% em relação ao mesmo período do ano anterior.

o A 2° Feinorte (Feira Industrial do Norte de Santa Catarina), que começa na próxima
terça-feira (18) e vai até o 'dia 23, no Pavilhão de Eventos da Prornosui. em São Bento
do Sul. vai reunir empresas dos setores da indústria, comércio e prestação de serviços.
Os organizadores estimam que cerca de 30 mil pessoas estarão visitando os estandes
durante a feira.

o A Mercado de Comunicação, de Joinville, que completa dois anos de funciona-

Lme�to_::manhã, registrou cresciment�de 35%.
_j

A Gráfica e Editora CP e Jornal'CORREIO DO POVO
comunicam os novos números de telefones.

370-7919 - 370-7363· - 370-7944

Iestros com os temas: "A for
mação do profissional de turis
mo e G mercado de trabalho"
e "A experiência de Palma de
Mallorca na educação para o

turismo", Os organizadores pre
tendem reunir os profissionais
para discutirem, em mesas-re

dondas, assuntos como: "A im
portância da qualidade na

prestação do serviço de turis
mo", "O estudo da ética na es

cola" e "A adequação da for

mação ao mercado de traba
lho", além do painel. "A regu
lamentação da profissão e

seus reflexos na qualificaçâo
do turismo".

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE.DIREITO DA 2' VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DECARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA
2' VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL. ESTADO DE SANTA

CATARINA. NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
principalmente Nilson Bavaresco, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por
parte de Engetec - Engenharia e Tecnologia da Construção Ltda., foi requerida a Ação
de QESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES (LEI8.245/91 - Alt.

90, Inciso III) CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES (LEI8.24S/91 - Ali.

62) 110 3698000525.3. na qual visa a cobrança de alugueres, referente a locação de uma

sala comercial, sita à Rua Reinaldo Rau, n? 21, piso superior, centro, nesta cidade, pela
quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 7.407.00, requerendo o despejo do Sr.
Nilson Bavaresco, condenando-se ao pagamento integral da dívida. custas judiciais e

honorários advocatícios, cientificando-se ainda, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para
contesrar a presente ação. sob pena �e serem tidos como verdadeiros os atos alegados pelo
requerente. E, para que chegue ao conhecimento de todos. principalmente de Nilson

Bavaresco, e para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital.
que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de .Iaraguá do Sul, aos
vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e noventa e oito. Eu. (Cláudia
lenichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzi de Carvalho - Juíza de Direito

Tomelin&
Tomaselli Ltda.

CRC 2.291/0-0

Serviços Contábeis em Geral

Declaração de Imposto de Renda

ITR 1998
o ITR/98 deverá ser realizado no período de 21 de agosto a 21 de

setembro. Pa!a 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 Rendar
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).
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• Entorpecentes
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
promove, na próxima quarta-feira (20), no CPL (Centrolntegrado
de Profissionais Liberais), em Jaraguá do Sul, o 10 Seminário

Microrregional sobre Entorpecentes.
O objetivo, segundo o presidente da AmvalL Orlando Nogaroli,
prefeito de Barra Velha pelo PMDB, é sensibilizar lideranças a

criarem Conselhos Municipais de Entorpecentes e orientar os

municípios com políticas de prevenção, tratamento, recuperação
e repressão.
A abertura está prevista para às 8h30.

• Loteamento
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou o sorteio
das primeiras 50 unidades habitacionais no Loteamento

Itapocuzinho.
As dez casas de esquinas, com prestaçôes de RS 82,50, com prazo
de 18 anos, foram escolhidas pelos próprios moradores.As demais,
com prestações de RS 68,30, obedeceram critérios definidos
também pelos moradores. As chaves serãö entregues no dia 22.
O prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) prometeu construir no local
mais 150 casas até o final do governo, dezembro de 2000.
As unidades foram sorteadas pela ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico, Salon Schrauth, acompanhado por
funcionários da Caixa Econômica Federal,pue financiou as casas.

• Schützenfest
IngoVoelz eAmando Schmidt, representantes das Sociedades e
Clubes de Tiro do Vale do ltopocu Gilmar Hamburg e Wolfgang
Riedtmann, escolhidos pela CCO (Comissão Central

Organizadora) da Schützenfest. viajaram para a Alemanha, onde
assistem à festas típicas e visitam as sociedades de tiro no Sul

daquele país.
De acordo com o presidente da CCO, Eäelberto Schwanz, o
objetivo da viagem é recolher subsídios para a 1 ao edição da
Schützenfest. além de resgatar a tradição do tiro.

• Farmácias
A Secretaria de Saúde promoveu, na semana passada, no
auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), reunião com cerca de 60 pessoas, entre proprietários e
responsáveis técnicos por farmácias no Município.
O objetivo foi olertar sobre os cuidados na aquisição e venda de
medicamentos.
A secretária Nanci Zimmermann informou que será afixado nas

farmácias, postos de saúde, ambulatórios e hospitais cartaz com
informações sobre a prevenção de medicamentos falsificados.

I

• Educação
A qualidade de vida na educação, plano de carreira e políticas
de valorização no magistério, Lei de Diretrizes de Base e fundo de
desenvolvimento no ensino fundamental foram discutidos no 110
Fórum Estadual da Undime (União de Dirigentes Municipais de

Educação), que aconteceu no Centreventos Cau Hansen, em
Joinville.

• Protesto
Cerca de 40 alunos da Furb (Fundação Universidade Regional de
Blumenau) realizaram, na noite da última segunda-feira (10),
protesto contra a empresa Canarinho por atraso e falta de lugares
nosônibus.
De acordo com os estudantes, a empresa não tem cumprido o

contrato.
Namanhã do dio seguinte, uma comissão de estudantes se reuniu
Com diretores da empresa para discutir o caso.

A Mídia Eletrônica da RBS TV

está selecionando PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS para atuarem em

'seu núcleo de atendimento
direto das regiões:

JOINVILLE • JARAGUÁ DO SUL • SÃO BENTO DO SUL

Requisitos:
• Segundo grau completo
• Experiência em vendas
• Facilidade de comunicação
• Automóvel

Os interessedes deverão enviar (urrkulum Vitoe poro ° RBS lV Joinville.
Ruo Pastor Guilherme Rau, 250 - Ix. Postol169 - eEP 89221-020 - Joinville - se

Oferecemos:
• Treinamento
• Excelente comissionamento
• Ampla estrutura operacional

Fórum estadual quer combater a
violência e a exploração sexual
---------------------------------

Projeto é iniciativa do Ministériopúblico do Estado,
através do Centro das Promotorias da Infância

Florianópolis - O Mi
nistério Público Esta
dual, através do Centro
das Promotorias da In
fãncia e da Promotoria
de Justiça, pretende re

alizar o 10 Fórum Cata
rinense pelo fim da Vio
léncia e da Exploração
Sexual Infanto-juvenil. A
preocupação da
Justiça se deve ao

índice, considerado

preocupante, de crimes
envolvendo crianças e

adolescentes no Esta
do. O fórum é compos
to por uma coorde

nação estadual e dez
regionais, que se re

uniram na última terça
feira (1 1), em Barra Ve
lha, para iniciar as dis- Promessa: Iris vai analisar projeto
cussões e traçar as me
tas.

Segundo os organizadores,
o fórum pretende discutir ol
ternativas para atenuar os

graves problemas envolven
do crianças e adolescentes.
Os objetivos principais do en

contro são: conscientização
sobre a violência e a ex

ploração sexual infanto-juve
nil, que devem ser combati
das através de ações a se

rem desenvolvidas em esco

las, associações de mora

dores, igrejas, grupos de jo-

Arquivo/CP ..

do Município, uma do
Conselho Tutelar e ou

tra do Conselho Muni

cipal dos Direitos da Cri

ança e do Adoles
cente, participaram da
reunião regional e arti

culação com conselhos
e ONG's (Organizações
não-Governamentais),
em Barra Velha. "Ainda
não discutimos a parti
cipação da secretaria
no fórum. Vamos ouvir
as propostas e os en

caminhamentos das

questões para nos posi
cionar a respeito", de
clarou, lembrando que
a secretaria desenvolve
inúmeros programas de
assistência à criança e

ao adolescente.
O fórum foi fundado

no dto 16 de maio, em

Chapecó, quando reuniu
mais de 120 pessoas ligadas
à entidades de classe, ONG's
e Poder Público. O fórum mar

cou para o dia 10de setem
bro o Di'a de Mobilização,
com reuniões e panfletagem
sobre o tema central, quan
do se pretende criar fóruns
municipais. Nos dias 13 e 14
de novembro, em Florianó

polis. acontece o 10 Seminário
Estadual e o 2°.Fórum da

Região Sul.

vens e demais entidades civis:
esclarecer que a violência
ocorre também dentro de
casa: articular ações de
denúncias aos órgãos com

petentes: promover campa
nhas de conscientização com
apoio da mídia e capacitar
os educadores e profissionais
da rede de saúde para de

tecção dos casos de abusos
e exploração.

A secretária Municipal da
Família, Iris Barg Piazera, infor
mou que duas representantes

Seminário discute autonomia às associações de moradores
Jaraguá do Sul - Numa

inici·g·j:.iva da Famesc

(Federação das Associações
de Moradores de Santa
Catarina) e da Ujam (União
Jaraguaense das Associações
de Moradores) realizou-se, na
semana passada, no Sindicato
do Vestuário, o Seminário das

Associações de Moradores do
Norte do Estado. O evento
reuniu lideranças comunitárias
de São Francisco do Sul, Mafra,

. Rio Negrinho, Joinville e

Jaraguá do Sul.
O eixo central das discus-

sões foi a autonomia das

associações de moradores. De
acordo com o presidente da
Fornesc. Jurandir dos Santos, a
união das associações de
moradores visa aglutinar forças
em busca da autonomia em

relação ao Poder Público. "As
associações não podem ser

curral eleitoral de candidatos",
declarou, acrescentando que
a entidade pretende
esclarecer o papel das

associações, um movimento
comunitário que reúne
lideranças na busca de

soluções para os problemas do
bairro.

Na opinião de Santos, as
associações precisam par
ticipar das decisões po
líticas nos municípios e

reivindicar, junto ao Poder
Público, essa participação.
"Hoje temos os conselhos
municipais, mas as as

sociações não discutem a

aplicação do orçamento.
Temos que implantar o

Orçamento Regionalizado
em cada bairro do Muni
cípio", sugeriu.
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Rua Joinville. 1281 - Bairro Baependi - Fone/Fax: (047) 372-0359 - 370-0715

- --- - - ---�

----------

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

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

FLORICULTURA

HARMONIA
Não fecha para almoço
FOlies: (047) 37/-8932

e 979-2929

ComÚcio de: VASOS E JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS FRUTíFERAS
E ORNAMENTAIS, FLORES, BOUQUET, ARRANJOS FLORAIS,

TERRA VEGETAL E HÚMUS, GRAMA, ARTESANATO E

CASINHAS PARA CRIANÇA.
Horário de atendimerun

de segunda a sábado das li às /9 horas

Domingos das 9 às /2 horas I BR-280 - Km 69 IEm frente ao Posto Marcolla

<J)r. 9/cyr 9fidekí Cj(odrígues da ÖílDtl
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R_ Dr. Waldemiio Mazureehen. 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

Veiculos. peças e servl\)OS
FONE: (047) 371-2111

A acadêmica Schirley Sandra Wolf aniversaria dia /8

(terça-feira). Afesta será na Estãncia Peão Farrapo. Ela
éfilha de Hélio e A lzira Wolf

Minna Mathias Millnu: completou, no último dia 6, 100
a1/OS de vida. O centenáriofoi comemorado com os filhos,
netos, bisnetos, tataranetos, sobrinhos e amigos, com
grande festa

MAIS SORVETE
O 10 Festival do Sorvete de Jaraguá do Sul será

realizado domingo (16), na Recreativa Duas Rodas,
a partir das 10 até às 16 horas. Durante o festival
haverá distribuição de sorvete, sorteio de brindes,
apresentação folclórica.jogos.jazz, palhaços.judô,
varal da poesia e varal literário. A promoção é do

Núcleo dos Sorveteiros.

BURGGARTEN

Lançando em Jaraguá do Sul a "Confraria do
Vinho", a primeira noite de degustação e aprecia[�

dos melhores vinhos, safras e origens, com o

enólogo Adolar Léo Herrnann, da Decanter Cultum
do Vinho, acompanhado de Fabrício Cordeiroe
Paulo Wunderlich. A data já está definida e os

convites serão remetidos brevemente.

AZAMBUJA
A tradicional festa no Santuário de Nossa
Senhora de Azambuja será amanhã (15) e

domingo (16) com inúmeras atrações. Grande
número de romeiros de todo o Estado acorrerão

para Brusque para participar da festa e "pagar I

promessa"

NlVER

Mércia Doering ofereceu jantar a grupo de

amigos no último dia 7, em sua residência, para
comemorar idade nova. O jantar, preparadopc

ela mesma, foi muito elogiado.

ELEVEN

Chegou o tão esperado dia da i nauguraçäo da

Eleven, a nova casa de festas e shows da cida&.
A boate será inaugurada amanhã (15), no espa
deixado pela Marrakech, com remodelação total

Max Wilhelrrrserú o anfitrião da noitada de
abertura. Vale conferir.
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Para comemorar o Dia dos Pais, o Colégio Divina Providência promoveu,
no sítio do colégio, uma pescaria em família.

Cerca de 160 pessoas estiveram passando um dia diferente, pescando,
jogando bocha, vôlei, truco, canastra, divertindo-se com os filhos no

, parquinho ou no pedalinho, tudo em contato com uma bela natureza.

Os pais, mães e filhos passaram um dia agradável, saborearam um

delicioso churrasco e ainda muitos foram premiados: quem pescou o

primeiro peixe, quem pescou o maior ou o menor peixe, o primeiro pescador
a desistir da pescaria, o pescador mais bem equipado ... num clima de muita

alegria, amizade e integração.
Este sítio, que o colégio adquiriu este ano em Massaranduba, é justamente

para promover momentos agradáveis a toda a Família Divina Providência.

Depois da pescaria, uma canastra para distrair Pai e filho unidos com o mesmo objetivo: peixe!

COELHO EQUIPAMENTOSLTDA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALTA PRESsAo

• LAVAlm'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS 4
• FERRAmEnTAS PnEumM'ICAS

E ELSTRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�
ij Wayne.Mi' ..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)

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua.Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

(J seu -tempo foi bem empregado;

HÁ 8 ANOS
Barão de Itapocu

- Em 1990, o Município de Jaraguá do Sul festejava os 114 anos, com

abertura da 4a Feira da Malha no novo pavilhão de exposição, e esperava
se a visita de mais de 120 mil pessoas, que chegavam em busca dos

produtos de alta qualidade, vendidos a preço de fábrica. Na ocasião,
podiam aproveitar uma série de eventos previstos.tais como apresentação
de grupos musicais e folclóricos, além de muito esporte. Encravado nas

encostas da Serra do Mar, no belo Vale do Itapocu, depois de muitas
lutas chegou à sua autodeterminação e, como Município foi crescendo
no cenário catarinense de produção' até tomar-se no 3° Parque Industrial
Diversificado, um título que vinha se afirmando a cada dia, uma
potencialidade cada vez mais marcante. Desde o dia 20 de julho, sediava
a 3a Companhia do 8° Batalhão de Polícia Militar, e realizava-se a 4a

etapa do 9° Campeonato Catarinense de Vôo Livre, desfiles de moda e

grande show pirotécnico.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, o Comurb (ConselhoMunicipal de Urbanismo) aprovava minuta
do Projeto de Lei de Zoneamento, de Uso e de Ocupação do Solo, que
divide a área urbana de Jaraguá do Sul em oito zonas, visando disciplinar o
crescimento imobiliário futuro. Estaera a primeira lei do gênero em 116 anos
de existência da cidade, e completava o Plano Diretor que estava em fase
de formulação.
- O CORREIO DO POVO comparecia com Edição Especial com o Projeto
2010, a "Carta" que sintetiza o progresso, em que eram entidades promotoras
Centro Empresarial de JS, Centro dos Profissionais Liberais, Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense) e Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul.

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, a morte de Hans Gerhard Mayer, "Nutzi", em 8 de agosto,
consternava Jaraguá do Sul. Empresário, de família tradicional local,
nascido em Blumenau, filho do dentista Hans Mayer, fez-se homem,
cumpriu o múnus público de vereador e acabou prefeito desteMunicípio,
para o período de 1970-1973. Fez uma administração diferente de todas
as anteriores. Primeiro, que era candidato único, e segundo, era um

mandato tampão, que não interessava aos políticos carreiristas, isto é, os
que costumam fazer da política uma carreira como profissão.
Transformou-se em candidato suprapartidário, recebendo 75% dos
eleitores jaraguaenses. E houve-se no cargo com tamanha correção,
que nenhum adversário (se é que houvej-pôs dúvida aos seus atos

administrativos. Dividiu o mandato com o vice-prefeito Eugênio Victor
Schmöckel, o primeiro de Jaraguá do Sul, que o substituiu por seguidas
vezes, e era eleito vice-presidente da Fidesc. No seu tempo, foi

inaugurado o sistema de abastecimento de água, que ainda hoje funciona,
ampliado, Soube administr�r com poucos recursos, por isso se dizia que-
tirava leite de pedra.

.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, o Círculo Italiano acontecia em grande estilo com a Sesta
Notte Italiana, num pavilhão totalmente lotado, e entrega de duas

primeiras medalhas exclusivas, prestando homenagem ao prefeito Durval
Vasel e ao secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Balduino Raulino,
pelo apoio dado ao Círculo. Na manhã de sábado, dia 20 de julho, um
grupo vestido a caráter desfilava pelas ruas da cidade, para depois
apresentar-se'no Espaço Cultural da Praça Ângelo Piazera, com o coral
e danças típicas, enquanto era distribuído vinho entre a assistência. Os
dados da festa eram descritas com uma retrospectiva dos anos de 1994
e 1995, com um público de 1.761 (94),2.372 (95) e 2.873 (96), assim
acontecendo com ingressos e jantares. Quanto a bebidas: refrigerante -

92 (94), 243 (95) e 250 (96); Chope - 232 (94), 519 (95) e 594 (96);
Vinho (litros) - 400 (94), 953 (95) e 1.321 (96).

-

REMINISCENCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (125) - APONTAMENTOS

Faz algum tempo que recebi, pelas mãos
da senhor� Armelore Schumacher Lenz,
filha de Adele Rahn Schumacher, um quadro
que registra a Boda de Ouro do casal

Hermann Siewerdt, datado de 12-11-1949,
junto com um caderno, com sete páginas
escritas em alemão, por Werner Siewerdt,
neto do casal jubilar, dirigido ao diretor do
CORREIO DO POVO, que começa com o

seguinte teor:

"Sehr geehrter Herr Schmöckel!
Durch meinen gros sen Freund Geraldo

Strelow bekomme ich jede Woche den

CORREIO DO POVO in dem Sie 'Rio Serro e

sua História' schreiben, die mein Vater
früher an euch geschrieben hat. Lieber Herr
Schmöckel ich-bin Euch sehr dankbar das
ihr das jetzt noch ainmal veröffentlicht.

Ich selbst weiss ja auch noch einiges
von dem was mein Grossvater Hermann
Siewerdt mich erzählt hat. Ich habe deshalb

ai meinen Grosseltern ihrer 'Goldenen

Hochzeit' eine kleine Ansprache gehlten,
v i e l l e i c.h t interessiert es euch sie zu

veröffentlichen" .

000
Traduzindo este intróito:

"Muito honrado senhor Schmöckel!

Por intermédio de meu grande amigo
Geraldo Strelow recebo eu toda a semana o

CORREIO DO POVO, no qual o senhor escreve
'Rio Serro e sua História', que meu pai
antigamente escreveu para vocês. Querido
senhor Schmöckel eu estou muito grato
republicar novamente.

Eu, pessoalmente, sei algo do tempo que
meu avô Hermann Siewerdt me contou.

Por ocasião dos festejos das Bodas de

Ouro de meusavós, fiz uma pequena alocução,
quem sabe interessa a sua publicação".

000

Rememorava, então Werner, aos seus avós,
dizendo que era uma honra, seu tio e os mais

chegados parentes e demais presentes, de

poder saudar o distinto e ainda vigoroso casal,
um modelo da divisão do amor e fidelidade..

Ao ensejo desta data jubilar - entendia o

jovem orador -, na honrosa data falar o sério e

o alegre dos primeiros e difíceis tempos do Rio
Serro.

Sabido de todos, há 50 anos compareciam em

Blumenau para serem abençoados pelo pastor
Runte e, após a cerimônia- o retorno à selva bravia

para alcançar o Rio Serro, com seus lagartos
. gordos como batedeira de manteiga, jararacas que
lembravam desenvolvidos pés de palmito, com
musgo na cabeça, tigres e toda a série de animais
silvestres que abundavam e vigiavam as

atividades dos intrusos desbravadores, não

contando os bugres que ocupavam e passavam

pela região, que não eram de todo confiáveis.
Era neste ambiente que iniciava-se a luta por
uma nova vida. Lembrava Werner os tempos
da Revolução Federalista (1893), que julgava
ter sido de interesse para seus avós, pois, com
a agitação do final do século, conseguia obter

uma arma que foi de grande utilidade para se

defender na sua segurança e enfrentar, também,
todos os répteis que os cercava. O intenso uso

da arma rústica ainda é visível naquele meio de

defesa. Era uma arma de grande dimensão. e,
como seu avô sempre falava, para municiar a

arma, ela era carregada com 250 gramas de

pólvora e 110 grãos de chumbo, constituindo
se nos primeiros tempos tão útil como o

machado e a foice na abertura da primeira
clareira para erigir um rancho de palmito, que
servia durante anos de moradia.

Continua.
Fritz von Jaraguá - 8/98.

Esta foto é âe 12-11-1949 e mostra a famflia de Hermann Siewerdt e esposa, no dia de suas

Bodas de Ouro, em Rio Cerro II, um pomerano imigrante' que escolheu as terras brasileiras e

catarinenses para se estabelecer com a familia: Naquela oportunidade, seu neto (o primeiro à 'e'

em pé, de terno escuro - Werner) fez uma longa alocução a respeito da Boda de Ouro de seas

avós, as agruras, as experiências e as alegrias, para conquistar um pedaço de terra como sua

propriedade e estabelecer familia, lembrando aos presentes sofrimentos e alegria tudo intercalado
com certas curiosidades e ocorrências, completamente desconhecidas dos comensais

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI

Fone: (047) 372-1846
� Duas Rodas

\!li Industrial
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por Egon Iagnow
/

A estação ferroviária era o ponto final de
passageiros e mercadorias destinados a

Blumenau e região, via terrestre. Em razão

disso, surgiram muitos automóveis que
levavam estes passageiros a Blumenau. Mas o

automóvel era um meio bastante caro e

muitos procuravam uma forma mais barata

de chegar lá. Com o aumento do frete para o

Vale do Itajaí e o surgimento dos caminhões
com cabine larga, os passageiros do trem

procuravam ir com os mesmos, podendo cada

um destes levar de quatro a cinco pessoas.
Com isto, os automóveis perderam boa parte
da clientela.
Além disso, na década de trinta, a Auto

Viação Catarinense, de Blumenau,
estabeleceu uma linha entre as duas cidades.

A viagem durava, no mínimo, três- horas, com

parada _obrigatória em Pomerode para o

"Frühstück" (lanche matutino).

Precisamos identificar
melhor estas fotos. Quem

puder eiuder, favor entrar ein
contato comigo (Egon) pelo
telefone 372-1300 ou com a

'redação do jornal (370-7919).
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FALEC�MENTO

Depois de um quadro de

diversos sofrimentos, o muito

admirado cidadão jaraguaense
Walter Bartei, deixou uma lacuna
em nossa sociedade, falecendo em

sua residência, no dia 4 de julho de

1998. Nascido em 8-8-1920, filho de
Augusto Ricardo Fritz Bartel e de
Catarina Leithold BarteI, casou-se
com Alrona Rath, tendo em 16-11-

1996, completado a suas Bodas de

Ouro, consoante nota estampada
no CORREIO DO POVO, edição n''

4.073, de 22-11-1996, página4, do
caderno de Variedades, comemo
rado ruidosamente em meio de

familiares e convidados no Clube

Atlético Baependi.
Bartel foi homem dinâmico e

participou como cidadão que quer
bem a sua terra de todos os

movimentos com o objetivo de
torná-la pujante, tal como lembrou
o autor do Hino a Jaraguá do Sul,
em seu estribilho:

"Jaraguá do Sul és vibrante,
não haverá quem te suplante,
teu povo alegre e varonil,
tem por lema- avante Brasil".

Serviu a Pátria no tempo da

Segunda Guerra Mundial e foi

destacado por quatro anos para
guarnecer a costa brasileira, os hoje
combatentes incluídos da Lei da

Praia, sofrendo. talvez, igualou mais

RETIRO DE IDOSOS

Jaraguá do Sul - No agito do
mundo de Deus, todos querendo se

posicionar melhor na grande arrancada
para chegar nas mudanças de um século
e milênio, encontramos, vez por outra,
pessoas ou grupos de pessoas que não

esquecem os que nasceram antes de nós

e, por conseguinte, alcançaramjá a idade

madura, a maioria carecendo de amore
reconhecimento por outras gerações, a
fim de minorar a natural solidão das

pessoas de idade avançada.
Quando de uma visita ao nosso

modelar estabelecimento de assistência
ao ancião, tivemos oportunidade de

vivenciar um gesto que nos emocionou:
um grupo de jovens, de mente e coração
bem formados lá compareciam, com
seus instrumentos de percussão e, ali,
na presença dos aI i em retiro,
apresentaram um repertóri o
selecionado.

WalterBartel
Por 35 anos foi responsável

pela olaria herdada de seu

progenitor, já de todos conhecida

por notas da imprensajaraguaense.
Walter Bartel deixa a esposa

Alrona, os filhos Osmar, casado com
CelinaWinter; Waldemiro, casado
com Iris Krause; Ilário, casado com
Cacilda Tepassê; Aldo, casado
com Sônia Conti, e Elfrida, casada
com Antonio Heck, além de dez

netos e bisnetos e demais familiares

próximos e distantes.

O sepultamento deu-se às 15

horas para o CemitérioMunicipal -

Centro, com palavras de consolo
do padre Alberto Piazera. (EVS)

'"
r

aos rigores do corpo expedi
cionário que ofereceram a sua vida

nos campos de batalha da Itália,
para conquistar a democracia e a

liberdade.

Lar das Flores

Feita a foto, para registrar o fato,
nos acercamos de Marcos Júnior,
idealizador do grupo, quando soubemos
que era a vez primeira que estavam se

apresentando, dedicando alguns
instantes de sua vida em favordo idoso.

o grupo pertence à Comunidade
Madre Paulina, de Vila Lenzi, desta
cidade, o que nos leva a imaginar de
como seria a nossa vida com outras

tantas manifestações de carinho e amor

ao próximo. Parabéns!

Saudade
Nas suas cartas para a metrópole, não se cansava Tomé de Sousa de pedir a el-rei que, por tudo, lhe mandasse um

substituto. Sentia-se fatigado de tratar com degredados, e isso em uma terra hostil e árida, onde a vida não compensava o

trabalho.
Um dia, porém, ao regressar da visita a uma nau que vinha do Reino, foi o meirinho avisar ao govemador que se achava

a bordo D. Duarte da Costa, que o vinha substituir. A essa nova, o governador ficou como suspenso.
- Vedes isso, meirinho? - disse, ao fim de um momento. Verdade éque eu desejava muito, e me crescia na boca quando

cuidava em ir para Portugal.
E com olhos úmidos:
- Mas não sei por que é que agora se me seca a boca de tal modo, que quero cuspir e não posso ...

Frei Vicente do Salvador - "História do Brasil", página 154

Sexta-feira, 14 deagosto de 1998

ill.entro à.e illultura J\l.emã

.

à.e JjaraBuá ào �ul ,l1li
BOLETIM INFORMATIVO ········''.iH<W''i&,

SPLITTER: Wir soUten uns niemals einbilden,wir hätten denGipfel
erreicht, sondern uns bewußt sein, daß es noch vielmehr zu lernen

gibt Aufdiese Weise leben wir nicht in zu engen geistigen Räumen
und setzen uns keine Grenzen. (La Jornada,Mexiko-Stadt)

Reden ist wie die Farbe einer Blume, Schweigen wie ihr Duft. (S.B.)

In der Gegenwart zu leben ist schwer, in der Zukunft illusorisch
und in der Vergangenheit unmöglich. (Taipan,Manila)

Eine der Freuden des Lebens besteht darin, mit älteren Menschen

zusammenzuleben, wenn man jung ist, und mit jüngeren, wenn man
alt ist. (W.B.)

DERHASEUNDDER IGEL

(Nach einemMärchen derBrüderGrimm) (Continuação)
Als der Igel zu Hause ankam, rief er seine Frau und sagte: "Ich
habe mit dem Hasen um ein Goldstück und eine FlascheSchnaps
gewettet, daß ich schneller laufen kann als er; zieh dich schnell an

und kommmit!" - "Ach du lieberGott, bist du verrückt. ...." - "Sei

ruhig, das ist meine Sache, zieh dich an und kommmit!" Unterwegs
sagte der Igel zu seiner Frau: "Paß gut auf! Wir machen den

Wettlaufaufdem langen Acker. Der Hase läuft in der einen Furche,
und ich laufe in der anderen Furche, und wir fangen da oben an.
Stell du dich hier unten hin; und wenn der Hase ankommt, dann
rufst du: 'Ich bin schon da!'"

Der Igel ging nach oben zum Hasen. "Fangen wir an?" • "Ja,
fangen wir an!"· "Eins - zwei - drei", zählte der Hase und rannte
los. Der Igel machte nur drei, vier Schritte und blieb dann sitzen.
Als der Hase unten ankam, rief die Igelfrau : "Ich bin schon da!"

Der Hasewar total überrascht, dann riefer: "Noch einmal!" • und

ranntewieder zurück. Als er oben ankam, riefder Igelmann : "Ich

bin schon da!"· ''Noch einmal!" schrie der Hase und ranntewieder
los. Und "Noch einmal!" und "Noch einmal!". So lief der Hase

noch dreiundsiebzigmal, und immer hörte er: ''Ich bin schon da!"
Beim vierundsiebzigstenmal blieb der Hase tot liegen. Der Igel
nahm dasGoldstück und die Flasche Schnaps, rief seine Frau, und
beide gingen vergnügt nach Hause.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

DEUTSCHERHUMOR: a) Vor der Schule stehtmittags ein beleibter
Herr und möchte seine Tochter abholen. Fragt ihn eine Lehrerin:

"Erwarten Sie ein Kind?" "Nein", antwortet der Vater, "ich bin von

Natur aus so dick."

b) "Du läßt ja schon wieder Wasser in die Wanne laufen", wirft Frau
Meier ihrem Mann vor. "Zweimal hast du heute doch schon gebadet!"
"Was kann ich denn dafür?" knurrt Herr Meier. "Auf der

Medizinflasche steht doch: Dreimal täglich zehn Tropfen in warmem

Wasser einnehmen!"

Sede: Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira, 638
(ao lado da Pizzaria Caneri).

Expediente:
De Segunda à Sexta-feira: das 09 às Uh30min e das 14 às 20h.

•

Sábado: das 08 às Uh.
Telefones para contato: 372·9035 (Bethe), 372·1300 (Egon), 370·

7992 (Merli), 372·2426 (Denise) e 973·5125(Germano).
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Quem se habitua, à noite, antes de adormecer, olhar imparcialmente os

atos do dia, para ver e melhorar seu modo de pensar, de sentir, falar e agir,
limpa seu subconsciente, tem sonos reparadores e vai, seguramente, alcan

çando a interna transformação.
Assim, é muito produtivo fazer uma revisão das experiências: enganos e

acertos, tudo que ficou registrado no íntimo.

O que interessa são as atitudes internas em relação às ações, aos fatos e ao

relacionamento com as pessoas. Cresci?

Deixei que o amor de Deus me tornasse mais grato a tudo e a todos?

Na medida em que tenha crescido em compreensão, equilíbrio e fé, farei de
1998 um ano realmente melhor, novo, porque a novidade do ano depende da

novidade em mim.

1) O que eu fiz este ano que acrescentou valor à minha vida e às pessoas com

quem vivo?

2) Houve reais transformações nos meus hábitos diários?

3) Em que situações pude realmente praticar o perdão?
4) Quantas vezes partilhei a paz e o amor com pessoas carentes?

5) Tive a serenidade suficiente para enfrentar os desafios que este ano me

reservou?

6) Quantas vezes servi? Servi por amor ou por obrigação?
7) Consegui purificar um pouco mais meus veículos físico-emocional e men

tal? Como?

8) O que espero de mim mesmo para o próximo ano?

�A·ulas de
YOGA

com relaxamento e

meditação

1a AULA
GRÁTIS

LiC�14 ba VibaYF.
1

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros quemerecem ser lidos:
.

"Todo o pensamento emocionalizado, unido àfé, tende a se

realizar, a se materializat: "

Do livro: A essência da sabedoria.
.Editora: Martin Claret.

"O início de um hábito é como umfio invisível; a repetição
reforça o fio até que o cabo nos prende de forma irremedi- '

ável no pensamento e ação.
"

Do livro: A essência damente.
Editora: Martin Claret,

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

Rua Emílio Stein,
300u,- Centro (Rua

do Edifício
Carvalho)

bURf;KA

Comunicac;äo e Ma,.keting
Rua Walter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

GRARPEL
LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Quintino Bocaiúva, 42 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
.

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

te• Kastrup&
Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
TraQalho Temporário

e Efetivo

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

Venha descobrir as
fontes verdes da vida
Fones: (047) 391-3876

323-6185

Terapias e Produtos Naturais

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

Jaraguá do Sul - sc
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ELEVEN
r::H'" Ajuventude de toda a

região tem uma opção das
boas para este final de

semana. Inaugura no sábado
(15), às 23h30, na Av.
Marechal FlorianoPeixoto,
60, a tão esperada casa

noturnaEleven, uma iniciativa
do jovem Max E.Wilhelm,
que promete darmaisgás às

noitadas jaraguaenses. Para
embalar a pista, o comando
dos botões estará a cargo do

DlCezinha, que já está

sintonizado com a galera local.
Os ingressos antecipados para
a The First Party, podem ser

adquiridos nà Garage Best
Áudio (proximidades do Beira
Rio), Vip Café ChoppGrill e
Benetton. Custam R$ 10,00 e

dão direito a um bônus-bar

(consumação) de R$ 4,00. Já
está agendado!

MARIA

FUMAÇA
r::ír As belezas naturais da
nossa região poderão ser
apreciadas através do passeio
de Maria Fumaça que a

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

t

I IVi

.,

.J.

CristalTurismo estará

promovendo neste sábado

(1�) e domingo (16), cujo
programa de viagem
compreende saída às 10 horas

da Estação Ferroviária de
Jaraguá do Sul, passando por
Corupá, e chegada em Rio

Natal, aproximadamente às 12
('

horas, quando será oferecido
um almoço típico, O retomo

será às 13h30, com chegada
prevista para às 17 horas,

Para abrigar as 260 pessoas,
.seis vagões serão utilizados, O
valor da passagem, para ida e

volta, é de R$ 17,00. Já o

almoço, opcional, R$ 5,00.
Informações pelos fones
370-7004 ou 372-2471.

Embarque nessa e
boa viagem!

BESTEIROL
erEstreou no último sábado
(8), pelas ondas da recém
implantadaRádioAlternativa
FM, 107, 1, o programa
humorísticoBesteirol, que
tem como protagonistas os
jovens Pereira eDenis Hohl.
Com piadas selecionadas e

com uma boa dose de

QUICK
DOG

Comediantes

Pereira

(esq.) e
Denis Hohl,
na estréia
do

programa

Besteirol,
da Rádio
Alternativa

FM, 107,1

improvisos, o programa irá ao
ar todos os sábados, das 13

às 14 horas. Segundo os

comediantes, a audiência na

estréia superou as

expectativas. Portanto, sábado
é dia de Besteirol.

DECLAMAÇÃO
r::Jr Hoje (14), a partir das '19
horas, no Parque Municipal de
Eventos, será a vez da

apresentação dos
concorrentes das categorias C
(ensino médio), O (educação
para adultos) e E (livre),

dentro da programação do
VIII Concurso de

Declamação, promovido pela
Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer e Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. Espera-se
a presença de um bom público
para esta última noite de

apresentações.

EXPOSiÇÃO
(]Fo Shopping Mueller, em
parceria com o Consulado

Geral de Israel, em São Paulo,
vem realizando desde

segunda-feira (10) a
exposição "Israel, Ano 50-
do Sonho à Realidade", A

iniciativa, produzida pela
Divisão de Relações Públicas
doMinistério de Relações
Exteriores de Israel, por
ocasião dös 50 anos do

estabelecimento do Estado de

Israel, apresenta asmúltiplas
dimensões da história e da

vida dessa nação ao mesmo
tempo tão jovem e tão antiga.
O holocausto nazista, que
aniquiloumilhões de judeus da
Europa, demonstrou
tragicamente, a urgente
necessidade de se resolver o

problema da falta de uma
pátriajudia, através da criação
do Estado na Terra de Israel.

CERVEJARIA
CONTINENTAt

Em 29 de novembro de 1947
,

urna resolução prevendo a

criação de um Estado Judeu
independente na Terra de
Israel foi adotada pela
AssembléiaGeral das Naçãe!
Unidas e em 14 de maio de

1948, o líder sionista David
Bem-Gurion proclamou o

estabelecimento do Estadode
Israel.
Em seu conjunto, as 38
fotografias expostas em cada
um dos painéis (em forma de

portas), tentam retrataro

espectro variado das

preocupações e experiênciasde
Israel, desde sua criação e ao

longo de cinco décadas, com
legendas explicativas do
momento e fato registrados.
Joinville é a única cidade

catarinense a sediar a

exposição, que já esteve

recentemente em Porto Alegre
e em breve estará em São

Paulo, Rio de Janeiro e Brasils

A exposição fica no Shopping
Mueller até o próximo dia 31.

r::irA Cervejaria Continental,
de Blumenau, faz um convite

aos amantes da boa música,

DISQUE-LANCHE
371-5309 Filmagens & Fotografias

/ Fone: 370-1703
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322 • Terreno cf767m', na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm· R$

30.000,00
323· Terreno c/ 4411)1' no Loteamento 'Júlio Rodrigues'· Vila Rau

324 • Terreno c/ 448m' • Jaraguá Esquerdo· Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
328· Terreno com 880m', com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

329 • Lote com 539,35m' no Loteamento Versalhes· Rua 13 de Maio.

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

Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

,.,IJHABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\.9DIIS

CASAS

101 • Casa em alvenaria· centro, num terreno de 1.083m'.

102 . Casa em alvenaria c/270m' no alto· 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social

+ lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 • Casa c/ 200m2, 1 suíte + 4 quartos, na Rua José Emmendoerfer.
104 • Sobrado em alvenaria próximo da construção do teatro da Scar
105 • Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde
106 • Casa de alvenaria c/ 4 quartos + 1 banheiro • Entrada Rio da Luz

107· Sobrado em Curitiba- PR • Vende/lroca por imóvel em Jaraguá do Sul- SC
108· Casa em Guaramirim c/ +öu- 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em
alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá· ideal p/ 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/ 8.150m' de área na BR·280

111 • Casa em alvenaria c/ 41 Dm' • num terreno de 99Om' • próx. Baependi
112· Casa de alv. c/268m', terreno c/ 1202m' próx. Duas Rodas

113 • Casa em 'alvenaria com + ou • 400m', semi-acabada, num terreno de

SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1998

1,500m'
114· Casa de alvenaria em Guaramirim, no Centro
115 • Casa de alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m'

APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITAR!!! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"
203· Apto. no 'Amizade' c/ 2 quartos > entro R$ 17.000,00 + prestações de R$
320,00/mês
204 • Apto. 'Isabella" , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem· R$
65.000,00
206· Apto. "Cond. Amizade", 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207· Apto. 'Cond. Amizade'· 3 dorm. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento
209 . Apto. Ed. Virgínia com 1 quarto- Centro
210· "Residencial Jade"· LANÇAMENTO!!!· na Rua Jorge Lacerda- Centro

Apto. 1 suíte + 2 quartos = 60X R$ 792,29
Apto. 2 quartos = 60X R$ 593,32

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 83m'

215 • Apto. c/ 1 suíte + 2 quartos no 'Edifício Argos'.

TERRENOS

301 • Terreno em Schroeder na Vila Paraíso com 6 morgos
302· Terreno no Centro- Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

303 • Área na Av. Mal Deodoro com 1.537,06m', esquina com Frederico Bartel

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

307 • Lotes no Loteamento "Recanto Verde" • Próximo. da Malwee . R$ 8.000,00
309· Terreno no Lot. "Camposampiero"· R$14.000,00 sntr.s-t tx de R$34,5,00
310· Chácara no Morro Jaraguá • com 11.500m2· R$ 10.000,00
311 . Lotes c/538m', próx. Faculdade- R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de

R$250,00
314· Terreno c/ 688m2• BR·280· na frente das Malhas Fruet· Guaramirim
315 • Chácara no início do Rio Molha com 150,000m2.

316· Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi • R$ 40.000,00 _

317· Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m2• c/casas, I�goas, gado, minhocário, etc.
319· Terreno na BR·280 JguálCorupá c/9.627m'· R$16.000,00
320· Terreno com 10.000m' na Rua Wolfgang Weege • R$ 20.000,00 • Próx.

Fleischann
.

321 • Terreno na rua José Teodoro Ribeiro· c/510m'· R$ 25.000,00

CCRRET

stilho
»w.·.·.-· ..

Imóveis
OdOli

-+ Casa de alvenaria com 210m2 - 1 suíte - 3 quartos - garagem 3

carros - Rua Ângelo Beneta. 123 - Figueira - R$ 69.000,00
-+ Casa de alvenaria com 80m2 - Terreno com 430m2 - Rua

Esmeraldina Junkes, 413 - Vila lenzi - Rua Calçada - R$ 37.000,00
-+ Casa de ai venaria em construção 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 -

Centro - próx. Auto Peças Papagaio - R$ 80.000,00
-+ Casa de alvenaria com 141 m2 - 3 quartos - Rua Lourival

Zocatelli, 85 - Vila Lenzi - Rua Calçada - R$ 43.000,00
-+ Casa de alvenaria com 66m2 - Terreno com 300m2 - Rua das

Flores - Ana Paula 4 - R$ 18.000,00
-+ Casa de alvenaria com 80m2 - 3 quartos - terreno 300m2 - Rua

das Flores - Ana Paula 4 - R$ 25.000,00
-+ Casa nova de alvenaria com 50m2 - terreno com 3.90m2 - Rua

Benjamin Steinn - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00
-+ Terreno com 420m2 - 15x28 - barra Rio Cerro - próx. Malhas

Agha - R$ 13.000,00
-+ 4 terrenos com 364m2 cada l4x26 - Rua Germano Kritzmacher
- bairro Czerniewicz - próx. hospital do morro - R$ 15.300,00 cada

-+ Terreno com 61.9m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz -

pröx. hospital do morro - R$ 32.000,00 - de esquina - rua calçada
-+ Terreno com 450m2 15x30 -' Rua Adão Noroscky - Vila Lenzi
- próx. Mal. Const. Pirmann - rua calçada - R$ 14.500,00
-+ Terreno com 390m2 - 13x30 - Loteamento César Picolli -

pröx. 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

C::OIVIPR.A - VENDE -

.ALUG.A - ADIVIINISTR.A

Ref. 2122 - Terreno cl 591,50m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00
Ref. 2132 - Terreno c/605m2 - Lto. Versalhes - R$ 18.000,00
Ref. 2135 - Terreno cl 694m2 - Cond. das Azaléias - R$ 25.000,00
Ref. 2142 - Terreno cl 435m2 - Rua asfaltada - Vila Lenzi - R$ 13.000,00
Ref. 2147 - Terreno cl '7.805m2 - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro -lugar alto - R$ 195.000,00
Ref. 2155 - Terreno cl 618,30m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 9.000,00 (R$ 4.000,00 + parcela)
Ref. 2160 - Terreno cl 7000m2 - Santa Luzia - perto Frigumz - R$ 33.000,00 esquina
Ref. 2162 - Terreno cl 585m2 - esquina - Lot. Champagnat - R$ 38.000,00
Ref. 2169 - Terreno cl 1.375m2 - Nereu Ramos - R$ 20.000,00
Ref. 2171- 3 terrenos cl 7,889m2 - R. MaxWilhelm, 740 - Vila Baependi - R$ 230.000,00

.

Ref. 2173 - Terreno cl 729m2 - Cond, Azaléias - lote 27 - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00
Ref. 2176 - Terreno de frente para a BR-280 cl 35.000m2 - R$ 6.000,00 entrada + 8 x R$ 750,00
fixo
Ref. 2177 - Terreno cl 420m2 - R. EIID1ia Hornburg - Lot. Theilacker - R$ 15.000,00
Ref. 2178 - Terreno cl 364,50m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 6.000,00 em 12 parcelas
Ref. 2179 - Terreno cl 531,75m2 - R. Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte - R$ 4.000,00 + 1.2

x_B.$ 334,00 pl mês
Ref. 2180,- 2 terrenos - R. 25 de Julho - Servidão - VilaNova - R$ 13.000,00 cada (50% de entrada
e saldo em 6x)
Ref. 2182 - Terreno cl 31.312,50m2 - situado no perímetro urbano de Schroeder, frente para o

asfalto, lugar ótimo pl indústria, cl área de 31.312,50m2 sem benfeitorias - R$ 8.000,00 - morgo,
podendo ser parcelado.
Promoção: Terrenos cl 450m2 cada - defronte ao Salão Amizade - prontos para construir, rua
calçada pl apenas R$ 7.000,00 entrada + 12 x R$ 584,00 pl mês (poup.)

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

IIAlVAI
REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS LTOA.

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

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

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

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 SOm' • Rua Venãncio da Silva Porto·

próx. Weg I

402· Sala comercial Av. Getúlio Vargas· 12 andar- Centro· R$ 250,00
403 • Apto. com 2 quartos no Amizade - R$ 300,00
404 • Sala comercial com 55m2 • Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405· Sala com. c/45m2• Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro,
406 • Sala com. c/50, 100 ou 200m', próx, Hospital Jaraguá na Rua

Jorge Czerniewicz
407 • Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal· R$ 130,00
408 . Sala cornI. com 100m2• Chico de Paulo· R$ 500,00
409 • Sala comercial com 30m' • próx. Caixa Econômica

410 - Sala comercial com 45m' • 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 45m' • Centro Médico e Odontológico.
413· Apto Ed. Carvalho com suíte 2 dormitórios dep. emprego . Centro
414· Sala comercial com 170m' c/ estacionamento· R. Cabo Harry
Hadlich

415· Casa de madeira no bairro Ana Paula IV . R$ 250,00
416· Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa· ótimo ponto comercial

417· Casa em alvenaria com 2 dormitórios· Arweg . R$ 250,00
419· Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt • R$
450,00
420 . Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber· R$ 370,00
421 . Apto. com 3 dorm. prédio novo no Pirmann • R$ 330,00
422 - Salas comerciais com 120m' e 150m2 na Rua José Emmendoerfer
• próx. Weg I

RuaPad'ePedo Francken,65-Centro
,Fonef=ax: (047)372-3412-Creci1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Fone: (047)371-2117
Rua.IoãoPicolli, 104
JaraguádoSul-SC

CONVITE
A Adaja (Associação dos Diabéticos de Jaraguá do Sul)
convida todos os diabéticos e demais interessados para
reunião no dia 15 de agosto de 1998, às 15 horas no Salão

Paroquial da IgrejaSão Sebastião.

Palestrante: Dr. Walter Coral
.'

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

Cód. 001 - Telefones na Barra do Rio Cerro e demais Bairros com excelentes preços. Consulte-nos.
Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. e/4 quartos na R. Reinoldo Rau- R$ 400,00
Cód. 636 - Quitinete cl garagem - Lateral da R. Reinoldo Rau - R$ 200,00
Cód. 638 - Apto. com 2 qtos .• Res. Húngaro - Barra do Rio Cerro - R$ 290,00
Cód. 639 - Apto. 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. Reinoldo 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 Reinoldo Rau - R$ 220,00 - 1º piso
Cód. 673 - Sala comI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente 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. Reinoldo Rau - cl garagem

VENDA

cöd. 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 ESQUERDO - CASA alv. cl 195m2, suíte + 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 c/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 - CZERNIEVI(ICZ, CASA alv. cl 230m2, tendo suíte, 3 quartos, garagem para 2 carros - R. Guanabara

Cód. 602 - VILA LALAU, CASA dealv. cl 142,28m2, tendo 3 quartos, 2 bwe's, garagem pl 2 carros + saa eoml- R. Domingos sanson
- 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 + financiamento.

Cód. 2059 - 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 LALAÚ, TERRENO cl 450,00m2 (15x30)· R. Alberto Santos Dumont- R$ 16.000,00

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589 J, I

: � Barra Sul:
: Imóveis:
• I
• FONE: (047) 372-2734 I
• VENDA I
• TERRENOS I
•

1- Terreno cl 343,OOm2 (12x28,7), defronte Cilurna, na Barra- 6x R$ 3.000,00 I2 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas - 20%.entrada e saldo em 30x

• - R$10.ooo,00 I
• 3 - Terreno cl 448,00m2, Lot. Papp - Rua 541 - R$ 22.000,00 I
• 4-Terrenocl672,00m2(20x33,60), Lote nº25, CondomínioAzaléias· R$22.ooo,00 I
•

5 - Terreno cl 3.480,OOm2, loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00
I6, Terreno cl 434,00m2, bairro São Luiz - R$ 8.500,00

• 7 - Terreno cl 384,OOm2, Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00 I
• SíTIOS I
• 1-Sítioci80.ooo,OOm2,edificadocomcasademadeiracl150,OOm2,embomestado, I

galpão de alvenaria cl 120,00m2 e instalações pf gado leiteiro, porcos, antena
• parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro, I
• pulverizador, água natural, 3lagoas, árvores frutíferas, bananal; pastagem, palmito, I
• Rio da Luz, 6 quilômetros da Barra - R$ 55.000,00 I
•

2 . Sítio cl 62.500,00m2, Ha Trapp, distante 3.500mts da Malwee • R. Exp. Amoldo I
•

Hamburg ci casa de alvenaria cl 150,00m2 e do caseiro em alv. cl 50,OOm2, piscina
Icl 77,00m2, água natural - aceita outro móvel no negócio - R$ 30.000,00

• 3 - Sítio cl 267.500,00m2, 'edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro I
'. lagoascompeixe(tilápia,cascudo,carpacapim),30cabeçasdegado,cl190.ooo,00m2 I
•

de pastagem, localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo
IEstevão (aceita carreta com cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00

• CASAS I
• 1 - Casa de alvenaria cf70,OOm2 emais 70,OOm2 referente garagem, churrasqueira, I
• lavanderia, 2 banheiros, todamurada, churrasqueira, garagem pf 2 carros- Rua 25 I

de Julho, 884 . Vila Nova - R$ 60.000,00 • Aceita troca por apto em Camboriú.
• 2 - Casamista cl 56,OOm2, 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000 entrada + 29 I
• x R$170,00 I
• LOCAÇÃO I
•

1- Sala comercial ci 50,00m2- RuaAngelo Rubini, 1256- ao lado da Igreja da Barra I
- R$270,00

• 2· Sala comercial cl 72,00m2 - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00 I
• 3· Sala comercial cl 36,00m2 - Rua Angelo Rubini, 972 • R$ 270,00 I
• 4· Apartamento ci 2 quartos, garagem - Rua Joaquim Giralla • R$ 290,00 I
•

5· Apartamento cf 2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próximo ao posto Km I7, na Barra- R$ 270;00
• 6 - Apartamentoci2 quartos, garagem - RuaCamilo Andreatta, na Barra - R$ 230,00 I
• 7 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, perto I
• Nanete Malhas - R$ 250,00 I

8 - Apartamento ci 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, na Barra- R$ 170,00 I• 9 - Casa de alvenaria, cf2 quartos, g<;lragem, Rua 25 de Julho, Vila Nova - R$ 280,00
• 1 O-Casa de alvenaria cl 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da I
• Figueira· R$ 200,00 I
• 11 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e demais dependência, Rua Pastor I

Albert Schneider - R$ 200,00 I• 12 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, Rua Alfredo Behnke, 430 - Jguá Esquerdo- R$
• 250,00 I
• 13· Casa de alvenaria cl 3 quartos" murada, Lot. Bosá- R$ 300,00 I
•

14- Casa de madeira ci 2 quartos e demais dependências, Rio da Luz - R$ 135,00 I
15· Casa de madeira cl 3 quartos, Rua Abramo Pradi - R$ 180,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-3037 - CEP 89260-200 - Jaraguá do Sul - SC
CRECI - 1989-J

TERRENOS:
* Terreno cl 1.050m2 (I5x70) - Rua João Planinscheck - R$ 35.000,00
(negociável)
* Terreno com 367m2 - Rua Marcos V. Girola (Lot. Papp) - R$ 18.000,00
(negociável, aceita veículo no negócio)
* Terreno com 376m2 - Rua Feliciano Bortolini (fundos Supermercado
Breithaupt) - R$ 20.000,00 (aceita carro como pagamento)
* Terreno com 660m2 - Rua Walter Marquardt (próximo Argi - (22x30) -

negociável
* Terreno com 1.080m2, edificado com uma casa de madeira - Rua Valdir
Manfrini (Bairro São Luís) - R$ 25.000,00 parcelado.

CASAS:
* Casa mista com 128m2 (madeira de qualidade), 3 quartos, sala estar e

jantar, cozinha, lavanderia, churrasqueira, bwc e garagem - Rua Oscar
Schneider - R$ 25.000,00 - Terreno com 450m2
* Casa de alvenaria com 308m2, 4 quartos, salas, cozinhas, lavanderias,
bwc's, churrasqueira e garagem - Terreno com 392m2, todo murado, próximo
Cal. Giardini Lenzi - R$ 85.000,00 (negociável e aceita sítio como parte do

pagamento).

LOCAÇÃO:
* Salas comerciais * Apartamentos * Casas

"TEMOS VÁRIAS OPÇÕES COM LOTES"

§CJ PROCASAS' IM OB ILIÁRIA
"CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES!"

CASAS
Ref. 103 - Casa al v. cl 220m' - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 25.000.00 + 4 x R$ 6.280,00
Ref. 106 - Casa alv. 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 - Vi Ia Lenzi - Entr. R$ 5.800,00 + 12 x R$ 725,00
Ref. 219 - Terreno cl 360m' - Nereu Ramos - Entr. R$ 1.500,00 + 8 x R$ 375,00

APARTAMENTOS
Ref. 305 - Ed. Schiochet cl 155m' - Entr. R$ 29.000.00 + 6 x R$ 11.700.00

LOCAÇÃO
8 APTOS. (NOVOS) CI 2 DORMS.

RUA BERNARDO DORNBUSCH. "RESERVE O SEU'"

NOSSO OBJETIVO É TRANSFORMAR SEU SONHO EM REALIDADE.

CONFIRA NOSSOS PREÇOS BAIXOS!

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

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 c/308m' - Aceita-se troca.

Terreno na Rua Alphans 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 margas, 2 casas, água e luz.

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 margas, água e Luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m'. Aceita-se carro no negócio.

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUçAO
Edif. Dianthus - em fase de acabamento - Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apto. 702 cl 225m2• 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 - Suite + 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preçofinal incluindo acabamento
diferenciado. R$116.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova'
- Apto. cl 147,00m2 cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 7 meses.
- Apto. cl 125,00m2, 2 suites + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - término previsto em 7 meses.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponiveis apartamentos nº 301, 302, 501 - Entrada", parcelas de condominio de 3,65 Cubs (R$ 1.570,96) por mês
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiochet
- Apto. 303 cl suite + 1 quarto e demais dep. - Entrada de R$ 25.000,00 e assumirparcelas de condominio de 1 ,650 Cub's (R$ 71 0,92) Término
previsto em 17 meses.

.

c-

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. 702 cl 237,00m2, suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem - Entrada de R$ 22.412,10 + assumir parcelas de condominio
de 2.480 Cub's (R$ 1.067,39)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 8.974,60 e parcelas de R$ 448,73.

CASAS/APARTAMENTOS
- 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 80m2, terreno com 400m2 - Rua Uruguai, 134 - R$ 48.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa em alvenaria cl 208,00m2, suite, + 2 quartos e demais dep. - R. Ricardo Hass - R$ 100.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,00m2c/ 21agoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350 m2 - Rua LaI. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donald Gehring • ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia - entrada de R$600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário minima

.

- Lote de esquina cl 51 0,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lotec/362,1 8m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

LOCAÇAo/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 demais dep. - Rua Guilherme Her.ing, 70· Ed. Érica
- Casa madeira com 4 quartos e dernats 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 c/4 quartos, garagem pl 2 carros, churrasqueira, piscina - R. Antônio Estanislau Ayroso - Nova Brasilia.
- Apto. c/3 quartos e demais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.!CarlosVasel

JaraguádoSul- SC
FONE (047) 372�153 - 371-6475

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE
CASAS ALVENARIA
Ref. 077 . 6 quartos, 2 bwc, + dep. Vila Nova· R$ 100.000,00
Ref.073 . 3 quartos, I bwc, + dep. Amizade· R$ 20.000,00
Ref. 062 . I suíte, 2 quartos, bwc, + dep. São Luís - R$ 92.000,00
Ref. 054·4 quartos, 2 bwc, + dep. Ana Paula n . R$ 34.000,00
Ref. 039 . 1 suíte, 2 quartos, I bwc, + dep. Figueira· R$ 40.000,00
Ref. 037 . 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc, + dep. Vila Nova· R$ 68.000,00
Ref. 036 . 4 quartos, 1 bwc, + dep. Nova Brasília· R$ 68.000,00
Ref. 019 . Sobrado, I suíte, 2 quartos, 1 bwc, + dep. Centenário· R$
.59.000,00

APARTAMENTOS
Ref. 00 I ·3 quartos, I bwc, + dep. Edi f. Vila Nova· R$ 16.000,00 + financ.
Ref. 016· I suíte, 2 quartos + dep. Edif. lsabela . R$ 35.000,00 + financ.
Ref. 015· I suíte, 2 quartos + dep. Edif. Schiochet . R$ 80.000,00

CASAS DE MADEIRA
Ref. 152 . 3 quartos, I bwc, + dep. Vila Lenzi . R$ 20.000,00
Ref. 151 . 2 quartos, 1 bwc, + dep. Lot. Ouro Verde· R$ 13.500,00 + pare.

TERRENOS
Ref. 121 . 765,00m2 Vila Nova· R$ 25.000,00
Ref. 103· 336,00m2 Vila Nova· R$ 18.000,00
Ref. 094· 9.600m2 Rua José Teodoro Ribe iro > RS; 75.000,00
Ref. 078 - 608,00m2 Lot. Marquardt . R$ 20.000,00
Ref. 073 . 392,00m2 • Vila Lalau > R$ 15.000,00
Ref. 071· 435,00m2 Figueira· R$ 22.000.00
Ref. 067 . 415,00m2 Figueira - R$ 16.000,00
Ref. 059 . 780,00m2 Vila Lenzi . R$ 14.000,00
Ref. 154· 480,00m2 • Vila Lalau - R$ 28.000,00
Ref. 146· 480,00m2• Rua Walter Marquardt . R$ 30.000,00
Ref. 144 . 525,00m2 Barra > R$ 12.000,00
Ref. 143 ·.300,00m2 Rio da Luz > R$ 8.500,00
Ref. 135· 630,00m2 Jaraguá Esquerdo· R$ 9.000,00

.'

VENDADECASAS

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2 carros, churrasqueira,
energia solar, piscina, portões eletrônicos.' Terreno de esquina (FREN1E CI 3 RUAS), medindo 888m2•
Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel, 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$ l5.000,00 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,OOm2 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

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA N° VALORR$
UARTOS

ALV R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,00m2
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 r. FIGUEIRA I 45,00m2
ALV. R. Pastor Wilhelm Lange, 283 GUARAMIRIM 83,50m2
ALV. R. José Panstein, 63 r. FIGUEIRA 110,00m2
ALV R. Gustavo Lessmann, 121 JOÃO PESSOA.86,OOm2
ALV. R. Cândido Tomazelli s/n° SCHROEDER 260,00m2
ALV. R. Guilherme Koelher, s/n° BAIRRO VIEIRA 156,00m2
MAO. R. Guararnirim, s/no SCHROEDER I
MIS. R. Antonio Gesser, 116 CZERNIEWICZ
MIS.. R. Alberto Klitzke, 167 V. RAU 102,00m2
SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Juventus JGUÁ ESQUERDO 185,00
MIS. Rua Leopoldo Janssen, 337 CENTRO 150,00
ALV. Rua Lourival Zocatelli, 234 VILA LENZI 77,00
ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 VILA BAEPENDI 130,00

OI
03
04
03
03
05
03
03
03
03
02 - I suíte
03
OI
03

14.000,00
70.000,00
45.000,0(')
55.000,00
30.000,00
64.000,00
48.000,00
11.600,00
28.000,00
21.500,00
55.000,00
101.000,00
42.400,00'
48.000,00

VENDADE'I'ERRENOO

ENDERE O BAIRRO ÁREA
GUARAMIRIM
JOÃO PESSOA
VILARAU
NEREURAMOS
VL. LENZI

1.633,50m2
5.901,OOm2
420,OOm2
360,72m2
333,50m2

R. 28 de Agosto
R. Manuel Francisco da Costa
R. Alb. Klitzke, 1874
R. "F" - Lot. Santo Antônio
R. Otto Meyer

VALOR
70.000,00
30.000,00
10.600,ÕO
6.000,00
18.800,00

VENDADEAPARTAl\1ENTOS

N°
QUARTOS

BAIRROENDEREÇO VALORR$

1 suíte + 2 dorm.Rua Emil Burow, 30 Centro 80.000,00

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251--210 - Jaraguá do Sul - SC

VENDE E TROCA

973-5405

IDCAÇÃO
CASAS

N° QUARTOS
4

VALORR$
335,00
250,00
210,00
450,00
350,00
230,00
350,00
225,00
350,00

TIPO ENDEREÇO
MAO. Rua Verdi Francisco Lenzi, 40 - Centro

ALV. Rua 953, Lot. Jardim Rau - Vila Rau 2
1

2

3
3
2 c/ tel.

2
2

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

ALV. Rua Jorge M. Oliveira, 20 - Guaramirim - I suíte
ALV. Rua Guilherme Dangher, 145 - Centro
ALV. Rua 789, n° III - Ilha da Figueira
ALV. Rua José Alves Pereira, 166 - Czerniewicz
ALV. Rua João Carlos Stein, 634 - Jaraguá Esquerdo
ALV. Rua Adolfo Tribess, 409 - Bairro Vieiras

APARTAMENTOS

ENDEREÇQ BAIRRO N° QUARTOS
B. Rio Molha 2

Centro 1 + I suíte

Jguá Esquerdo 2

Centro 2

VALOR R$
300,00
350,00
200,00
350,00
260,00
335,00

R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2
R. Presidente Epitácio Pessoa, III apto, 62
R. Arduíno Pradi, 671
R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202
R. Leopoldo J. Grubba, 97, apto. 1
R. Victor Rosemberg s/n° - Ed. Luna - apto. 2

Centenário 2
Vila Lenzi 3

SALAS
BAIRRO AREA

Vila Rau 60,00m2
Centro 50,00

VALOR$
240,00
167,00
460,00
200,00
250,00
.450,00

ENDEREÇO
R. Pref. José Bauer, 75
R. João Marcatto, 40 - sala 10 .

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,OOm2
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - sàIa 1 Centro 50,OOm2
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Show de estilo no novo Alfa 156

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

APRESENTANDO
JGG PNEUS, VOCÊ

BALANCEAMENTOSTOTALMENTE
L � �

Sabe aquela história de

que italiano é mestre em

design de carros e que os

estúdios italianos são os

mais bem cotados do
mundo? É pura
verdade.
Mais uma prova disso é
o novo Alfa 156. Esqueça
aqueles Alfa Romeo

quadradões e

conservadores. O novo

156, com estilo inovador,
foge dos demais
modelos da marca e é

impossível deixar de
perceber o forte apelo
esportivo neste belo
Sedan.
O novo carro tem vincos

profundos nas laterais e

uma frente ousadíssima.

9s pára-choques
musculosos e os faróis
ovalados transmitem

imponência. Bem no

centro, onde encontra-se

o tradicional coração
com o escudo da marca,

pequenos furos no pára
choques reforçam ainda
mais o estilo agressivo.
Outra curiosidade é o

fato de parecer ter
somente duas portas. É

CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1998
·

· .

que, para manter o

aspecto esportivo, as
maçanetas das portas
traseiras ficam
escondidas junto à

coluna, enquanto as

dianteiras ficam bem à

mostra, já que são

cromadas.
No interior, espaço de
sobra com detalhes
muito criativos, o que
não é novidade nos Alfa.
Motor ágil e potente,

leva-o à máxima de 212

km/h.
No Brasil, quando chegar
em setembro,
deverá custar entre

R$ 40 a 50 mil.
Só para lembrar, na

Europa, onde ele
1

existe desde o final
de 1997, ele foi
eleito o Carro do
Ano de 1998, 'e
existe uma fila de

espera de até dois

esperar para conhecer
esta belamacchina
italiana.

meses para se adquirir
um modelo. Então, com
certeza, vale a pena

.......---

I
I
I
I
I
I
I

ESTE ANÚNCIO NA

GANHA DOIS

GRÁTIS!
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Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul --scLatoaria, Pintura e Mecânica

'TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

R. !Po@[fdIbV@
370-2022

C A R R o S
Ford Courier (financiada)
Ford Ka (financiada)
PalioEO
Palio EO 2 portas
Saveiro

Tipo completo com teto

Gol CL completo
Saveiro CL gasolina
Verona Guia completo
Suprema GLS completa
Tempra 16V completo
Vectra GLS completo
0-20 S Turbo

Omega CO completo (+ teto + couro)
Tempra
OmegaCO
Logus CL cl trio elétrico
Saveiro
Chevette Júnior
Versales
Goi CL

Pampa 1.8
Monza SLE completo 4 portas gasolina
Uno 1.6 completo
Opala 6 cilindros
Elba

98
98
98
97

96
95

95
95
94
94
94

94
94

cinza grafite 93

prata
bordô

branca

prata
branco
cinza

bege met.
cinza
branco
azul
bordô
cinza
cinza

verde
azul

azul

93
93

93

92
92
92
92
92
91

90

88
88
88

branca
cinza

bordô
branco

preta
azul

,�
preto
azul
verde
vermelhoEscort

Escort Guia

Chevy
Corcel II (relíquia)
M O TOS
NX 200

azul 87

cinza 86

dourado 85

verde 98
cinza 97

azul 95
azul 87

preta 87

preta 88

Titan
Titan
CB 450 Tr
XLX 250

CBX 750

Moto Titan .eensorciada - contemplada
Omelhor preço! ",

Rua _'�in_ill� nº 3573

Fc:»n� (047) 370-2022
JA.RA.GUA DO SUL - SC::::

'

Posto Leodato
Ribeiroo.

Aberto 24 horas com loja de conveniências

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

Rua Joiriville - 1281 - Fone: 372-0359
,

SILENCAR
�NT;

AMORlECEDOR,(S

'Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - SC

CHEVROLET

Vende-se Monza SLE,
ano 86, cor vermelha,
por R$ 4.300,00.
Tratar: 6321.

--------_...;,..,._

Vende-se Chevette, ano
83, por R$ 2.'500,00.
Tratar: 374-1388.

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOS

Vende-se Corsa, ano 95,
por R$ 8.200,00.
Tratar: 370-2097.

Vende-se Monza, ano
90 completo, menor ar,

por R$ 6.300,00.
Tratar: 372-0189.

MO\fOS �

fIISAilOS

Vende-se Chevette, ano
93, a gasolina, por

R$ 6.000,00 ou troco.

Tratar: 276-0267.

DIVERSOS

Compro consórcio com

mais de 20 parcelas
pagas. Pagamento à

vista. Tratar: 975-2070.

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

Anole na agenda o

NOVO TELEFONE para
anunciar a COMPRA,
VENDA, ou TROCA de

seu veículo:

370 - 7919

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

GLASS SHOP

pARA-BRISAS

Classificados de
Veículos do
CORREIO DO

POVO

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

-+ Calafetação/polimentos

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
\JIAÇAO
CANARINm5

Plantão

24
horas

do auto PQça!:
97.5-2142

RuaReinoldoRau, 562
"Com cartão de
estacionamento grátis.
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FORD

Vende-se Escort LX,
ano, 89, cor preta,
ótimo estado. Valor:
R$ 5.900,00 aceito
carro de menor valor

no troca.

Fone para contato:

975-2364.

Vende-se Escort, ano
85, em perfeito estado,
por R$ 3.450,00 e

compro carro até R$
6.000,00. Tratar:

975-0287.

Vende-se Escort, ano
88, ou troca-se por

Fiorino.
Tratar: 975-0145.

Vende-se Verona LX,
ano 92, motor 1 .61 por
R$ 6.700,00. Tratar:

373-0415.

FI A T
I

Vende-se Uno 94, 4
portas, Mille Eletronic,
por R$ 6.200,00.
Tratar: 371-4665.

Vende-se UnoMille, ano
92, cor prata, por
R$ 5.200,00.

Tratar: 371-7061.

Vende-se Tempra ouro
16v., 2 portas,

completo (ar, trio,
direção, espelho elétrico,

som e alarme).
Valor: R$ 11.800,00
carro revisado 100%.
Contato: 372-3633.

MOTOS

Vende-se Scooter
Sundow, ano 95, por R$

1.400,00. -

Tratar: 973-3955.

Infrações
.nédias - 4 pontos

- Parte 16-

Desde 1975

Segu'ros Garcia
CORRETORA
Rua Exp,' Gumercindo da Si!va, 90

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

VOLKSWAGEN

Vende-se Gol CL, ano
91, gasolina, cor
preto, por R$

6.000,00. Tratar:
975-1002.

Vende-se Del Rey, ano
89 ou troco por carro
financiado de maior

valor.Tratar: 372-3874.

Vende-se Brasília, ano
76, por R$ 650,00.
Tratar: 392-3055

ramal20.

Vende-se Fusca, ano
76, em ótimo estado
por R$ 2.300,00.
Tratar: 372-0083

com Beto.

Vende-se Santana CD,
ano 85, álcool, por

R$ 4.500,00
aceito proposta.

Tratar: 975-0245.

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

XR 200 96 Branca RD135Z 91 Preta

DT180 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 ML125 84 Prata

Vende-se Gol CL,
ano 91, por

.
R$ 5.900,00.

Tratar: 975-1002.

Vende-se Gol CLI,
ano 96, motor 1.6 ou

troco por D-20.
Tratar: 392-3668.

Vende-se Parati,
ano 85, por

R$ 2.000,00 +8x
de R$ 300,00.

Tratar: 373-0914.

r- -

jjji
-

-R:a:e::::,:3�-:e::
�

AUTOMÓVEIS Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor C oro b.

Del Rey GLX 88/88 cinza álcool

Escort GL 88/88 preta gasolina
Escort l.8i GL 96/96 preta gasolina
Pampa GL 85/85 verde álcool

Quantum GLS 90/90 azul gasolina
Escort GLX 16v 96/97 azul gasolina
Parati CL 90/90 azul gasolina
Belina II 83/83 azul gasolina

Vendemos consórcios de veículos
Novos e Usados•.

�-�---------�--------�

CASA DOAUTOMOVEL
.

* AUTOPEÇAS

* CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

* ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

C-100

Regata Moto
$ua�d1(J!V:1J4

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

371·2999
CG Titan

R$ 65,03 R$ 74,89

CBX-200 XLR-125
R$ 113,50 R$ 95,49

PLANOS DE 50-36-30 MESES

ACEITAMOS SUA MOTO USADA COMO LANCE
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NOVIDADES
Corsa com novo design

Prevendo um cansaço nas linhas mais que arredondadas do
Corsa, a Chevrolet já preparou o sucessor. O novo Corsa será
maior emais largo que o atual. As linhas são simples e foram
fortemente influenciadas pelo novo Astra, portanto, sãomais

sóbrias emenos redondas. Por enquanto, ainda não há previsão
para lançamento no Brasil.

Novo Corsa iá está pronto

Picape Palio
Já está pronta a sucessora da Fiorino. A picape Palio terá

a mesma cara dos demais carros da linha, com
suspensão mais reforçada, para levar até 705 kg de

carga. Será um pouco mais barata que a Saveiro e deve

chegar em outubro às concessionárias.

Saveiro TSi: feita para jovens

Versão 2.0 incrementada da picape mais vendida no País

A Saveiro, além de ser

um utilitário, é um

conhecido carro de boy. E
não é de hoje. Essa paixão
dos jovens pelapicape da
Volks vem desde o

lançamento, em 1983. A
Fiat bem que tentou,
lançando várias séries

esportivas da Fiorino,
como a LX e a Treking,
mas só conseguiu o

segundo lugar. Já a

Saveiro, mesmo nas

versões mais simples,
sempre teve um forte

apelo esportivo, prin-

cipalmente por ser dotada
de motor que lhe confere

agi lidade com boa
velocidade. E, quando não
existiam versões mais

arrojadas, como foi a

Summer, os proprietários
tratavam de personalizá-Ia
e deixá-la mais esportiva.
, Agora, ii Volks decidiu
criar uma versão que já
vem "invocada" de fábrica.
Aros 15", pneus 195/50 e

suspensão recalibrada são

alguns argumentos que
deixam a Saveiro mais

"fogosa".

o motor é o robusto 2.0

que equipa o Santana 99,
e faz a Saveiro chegar aos
180 km/h.
Pára-choques, espelhos

e maçanetas são pintados
na cor do veículo, nessa
versão.
A Saveiro TSi básica sai

por R$ 18.031, e completa
chega aos R$ 22.409"
incluindo air bag para
motorista, entre outros.

Por menos desse valor,
pode-se adquirir uma S 10
ou uma Ranger básicas. É
uma questão de escolha.

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Pneus novos de".tod�as
marcas, "inclusive Michelin

- Pneus remoldados
- Balanceamentos-
Geometrla.âl�;'êT,.�

Calibragem com nitrogênio

Fone:

Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/n? -

Jaraguá do Sul
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

IMÓYEIS CRECI 1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Imóv I r B irr En r o P n R f Pr nf
Sobrado 300 4 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 303 2 Guaramirim R. Pedro Graf. Lote 88 95.000 Aceita parcelar / carro
Sobrado 156 3 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. ISO 3 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 147 4 Rau Rua Eugênio Bertoldi, 116. 60.000 Troca por apartamento
Casa Alven. 122 3 Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
Casa Alven. 150 3 Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
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 o andar 38.500 Quitado - Coz. Embutida
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/rnês (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 7G2 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15.0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500.00 + 36 x R$
250,00
Lote 426 15,0 x 28,4 J guá. Esq uerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguã. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40.0 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. CoI. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50.0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43.3 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

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

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

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

garagem, terreno com 1.700,00m' - R$ 40.000,00 - neg.
* Casa de alvenaria pröx. Breithaupt, com 3 quartos, sala, copa,
cozinha, 2 quartos, murada, garagem, terreno com 400,00m' -

R$ 48.000,00 negociável, aceita trocar por outra em Jaraguá
do Sul

APARTAMENTOS
* Apto. na Rua Jorge lacerda - Centro, com I qto, sala, coz, área de

serviço. sem garagem -rEdif. Marajó - R$ 24.000,00 - neg.
* Apto. na Rua Joinville - próx. Lider Club, com 2 qtos, sala, coz, área
de serviço, garagem, bwc, sacada (pronto) - R$ 30.000,00 e semi acabado
- R$ 25.000,00 - pronto - R$ 50.000,00 - neg.
* Apto. no Edif. Reitz - Vila lenzi, com 3 qtos, sala, copa, sacada, bwc,
lavabo, coz, área de serviço - R$ 45.000,00 - neg. com 2 garagens.'
• Apto. no Edif. Bérgamo-Centro, com I suíte, 2 quartos, sala, copa,
"coz, lavanderia, sacada, dependência ernpr., sacada, circulação - R$

50.000,00

CHÁCARA
* Chácara na Estrada Garibaldi, com casa de alv. de 70,00m' e

alguns ranchos, área de aproximadamente 1.000.00m' - R$
20.000,00 neg. troca por casa + central.
* Mini chácara em Jaraguá-84 - garibaldi, com área de t

23.671 ,SOm' com bastante área plana, galpão de madeira - R$
35.000,00 - neg.
* Chácara com 53 morgos, na estrada garibaldi, 800 metros da

igreja São Pedro - R$ 35.000,00 - neg. troca por casa ou terreno

CASA
* Casa de madeira no Residencial Miranda, próximo ao Wigando Meier,
com 3 quartos, sala, coz, lavanderia, bwc, garagem, terreno com

319,80m' - R$ 9.000,00 - neg
* Casa de alv. próx , Marisol em Schroeder, com I qto, sala, coz,
lavanderia, bwc - terreno com 630,00m' - R$ 17.000,00 - neg.
* Casa de alv. na Rua Carla Rubia Orasse - Lot Leodoro Rodrigues,
com: 3 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, toda murada - terreno com

300,00m' - R$ 25.000,00 - neg. - Boa p/ financiamento.
* Casa de alv: na Rua da Abolição - Vila Rau, com 3 qtos, sala, bwc,
lavanderia, cozinha grande c/ laje, sala comercial na frente, abrigo pl
carro, murada - terreno com 300,00m2 - R$ 28.000,00 + financiamento

ABERTA AS VENDAS COM PLANTÃO NO

LOCAL DO RESIDENCIAL HARD

PRÓXIMO FLEISCHMANN ROYAL.

PREÇO A CÖMBINAR, ACEITA-SE
AUTOMÓVEL E PARCELAMENTO.

- neg.
* Casa mista na Rua João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, com 2 qtos,

sala, coz, bwc, I suíte, garagem, dispensa - R$ 30.000,00 - neg.
* 2 casas na Rua Campo Alegre - Ilha da Figueira, I' de alv, com 2 qtos,
sala, coz, bwc, lavanderia - 2' mista com 3 qtos, sala, coz, bwc,

lavanderia, garagem p/4 carros - terreno c/ 650,00m' - R$ 35.000,00 -

neg. aceita carro.

* 2 casas defronte aWeg II, de alv. com 3 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia,

Vende-se casas mista à construir no Lot. Residencial Miranda próximo ao Comércio do Senhor

Wigando Meier, loteamento com tratamento de esgoto, arborizado.

ESTAMOS COM OS ÚLTIMOS TERRENOS
A VENDA NO RESIDENCIAL·MIRANDA.

PREÇOS FACILITADOS, ACEITA-SE
AUTOMÓVEL E PARCELAMENTO.

• VILSON'JrA..,'-'.,.,. CÓRRETOR DE IMÓVEIS
� CRECI 4936

VENDE:
* Ca'sa na praia de Piçarras, com 133m2 em alvenaria

e terreno com 340m2, todo murado - R$ 60.000,00

* Casa em Corupá próximo a Praima da Oma com

100m2 em alvenaria, terreno com 2.200m2 -

R$ 12.000,00

* Terreno na BR-280 com 102.000m2 sendo 197mts de

frente para BR, próximo Weg Química -

R$ 250.000,00

* Terreno com 675m2 no Loteamento Joaquim Girola

na Barra do Rio Cerro· R$ 17,000,00

* Apartamentos no Edifício Schiochet com 152m2,
suíte + 2 quartos e demais dependências, móveis
imbutidos, etc. - R$ 30.000,00 + financiamento

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

FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

1
APTO. com 166m', garagem, móveis imbutidos, duas sacadas hidrornassagern

1
- Edifício Carvalho, - R$ 100,000,00

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Cana de

Crédito - R$ 32.000,00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Manins - Lote n° 043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000,00

1�8�S��0�
ALV. com 350m' Rua cel. Procópio Gomes de Oliveira -

R$ICASA ALV. c/212m' - Terreno c/ 1.060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00
CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina. n° 165

Figueira - R$ 18.000.00
.

CASA ALV. c/ 50m'- Constantino Pradi n0064(26xR$ 270,00) - R$ 12.000.00
CASA MISTA c/ 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195.00)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/ 42m' - Ouro Verde nO 74 (40xR$170.00) R$ 7.S000.00

1
CASA ALV. com 70m' - Terreno c/ 375,OOm' Ana Paula IV Lote n° 027 -

R$I
19.000,00

CHÁCARA
.

TERRENO com 80.000m' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

TERRENOj

TERRENO de esquina com 960m' - Edificado com casa de alvenaria + 90m'

1
Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00

1
TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote nO 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x
R$ 335,00) + 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

50x) - R$ 19.000,00

1
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em 50x)

-I
R$ 10.000,00

.

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 8oom' Loteamento Ramboyat (entrada e saldo em 50x) - R$
30.000,00

.

TERRENO com65lm' - Lote n0O91 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000,00
Lote nO 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

Ide
R$ 160,00 + R$ 5.600,00

1
Terreno no Loteamento 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$ 1500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,00) -

R$ 3.500,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos através desta que o Sr. JAIR MUNIZ DA

SILVA, portador da CTPS sob n" 13.552/029 SC, admitido na

data de 14/5/98, não comparece ao trabalho desde dia 2/7/98,
caracterizando-se assim abandono de emprego.

Atenciosamente.

Vende-se casa de

alvenaria de 160m2
cl 4 quartos, 2 salas
cl terreno de 380m2

próx. a Malwee, por
R$ 18.000,00. Tratar
973-5990 c/Kátia.

SERVIÇOS DE LOC. DEMÃO DE OBRA SOLAR LTDA.
Rua Joinville, 5084 - Centro Jaraguá do Sul - SC

CGC 00.438.695/0001-98

- Apto cl suíte + 2 donns, sala, cozinha. bwc, lav., garagem + dep.ernpregada
- Ed. Carvalho - R$ 1.000,00
- Apto. cl suíte + 2 donns, sala, cozinha, bwc, lav, garagem + dep. empregda
- Ed. Carvalho - R$ 660,00
- Aptos cl suíte + 2 donns, sala, cozinha, bwc, Iav, gargaem- Rua Leopoldo
manke, 85 - R$ 440,00
- Aptos cl 3 dorrns, sala, coz, bwc, lav, garagem, situado na Rua Leopoldo
Manke, 85 - R$ 370,00
- Aptos cl 3 donns, sala, coz, bwc, lav, garagem, situado na Rua Eleonora
Pradi, 125 - R$ 450,00

- Apto cl 2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - Rua Erich Doubrawa, 55-
central - R$ 330,00
- Apto. c/2 dorms, sala, cozo bwc, lav, garagem, Rua Mal. Deodoro, 927 - R$
330,00
- Apto. c/2 dorrns, sala. coz, bwc, lav, garagem, mobiliado - R. Mal. Deodoro
- Ed. Florença - R$ 350,00

-

- Apto. c/2 donns, sala, cozinha, bwc, lavanderia, estaco R. Venancio da Silva,
219 próx. Kohlbach - R$ 280,00
- Apto. cl 2 donns, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem - R. João Januário

Ayroso, 1089 - R$ 225,00
- Apto. cl I donn, sala, cozinha, bwc, lav, garagem - R. Erich Doubrawa, 55-
R$ 200,00
- Apto. cl I donn, sala. cozinha, bwc, situado na Rua Joinville - R$ 225,00
- Casa alv. c/3 donns, sala, cozinha, bwc, lav, garagem, situado na R. 904-
Ilha da Figueira - R$ 300,00
- Casa alv. c/3 dorms, sala, coz, bwc, lav. garagem, semi-nova - Rua Domingos
Garcia, 4305 - R$ 180,00
- Casa mista cl 2 dorms, sala, coz, banheiro, lavanderia, Rua Dona Matilde,

CREC[ 1462-J

1252 - R$ 170,00
- Casa alv, cl I dorm, cozinha, bwc, lav, garagem, na Rua Gumercindo da

SlIva,616-R$140,00'
- Casa alv, c/3 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - Rua Barão do Rio Branco
"R$ 380.00
- Casa rnad. cl 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, garagem - R. 566 - Barra Rio
Cerro - R$ 230,00
- Casa mad. cl 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lavanderia -Rua João Planinscheck,
827 fundos - R$ 200,00
- Casa mista c/4 dorms, sala, coz, lavb, garagem - Rua Geraldo Harnack, 261
- R$ 300,00
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro (ao lado Bavaria) cl 120,00m'
- R$ 600.00
- Sala comercial no final na Marachal Deodoro (ao lado 8avária) cl 90.00m'-
R$ 600,00
- Sala comercial no final na Marachal Deodoro (ao lado Bavária) cl 50,00m'
R$ 300.00
- Sala comercial na Rua Clemente Baratto, 45 cl 50,00m' - R$ 300,00
- Sala comercial na Rua João Januário Ayroso, 1959 - R$ 190,00
- Sala comercial na Rua Bernardo Dornbusch, próximo a Marisol - R$

1.500,00
- Salas comerciais com 80,0001' situadas na Rua Eleonora Pradi, próx, 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$ 250,00
- Sala comercial com 60,00m' situado na R. Gumercindo da Silva - R$ 500,00
- Sala comercial na Rua Frederico Todt, 735 - R$ 225,00

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

3.
4.

REALIZAÇÕES
.:::::=:::-

HUMANA URGENTE
<>

1.
CURSOS

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

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

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

PCMSO, foram instalados. Foi utilizado
este mes, com sucesso, na NEKI.

Efetuada a compra de um Audiômetro
da marca Simens modelo 8D25.
Contamos agora com 3 audiómetros, 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.

ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos através desta que o Sr. CARBONIMUNIZ DA
SILVA, portador da CTPS .sob n° 42.422/0043 SC, admitido
na data de 14/5/98, não comparece ao trabalho desde dia 3/7/

98, caracterizando-se assim abandono de emprego,

Atenciosamente.

SERVIÇOS DE LOC. DEMÃO DE OBRA SOLAR LTDA.
Rua Joinville, 5084 - Centro Jaraguá do Sul - SC

CGC 00.438.695/0001-98

DISK
.FOIlMAç6ea

HUMANA URGENTE
ASSESSORIA EM RH TRAISALMO TI!MPORÁRIO

,

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU

AO DISK
-

INFORMAÇOES?
900-3000

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
rnais, O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria
com a Telese, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessita
de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de retorno garantido. A

publicidade recomendada para os tempos de hoje.
VEJA ALGUMAS VANTAGENS DO DISK INFORMAÇÕES

* Serviços de utilidade pública, único no Estado com estas características.
* Atendimento personalizado e ao vivo.
* Atendimento diário das 7h30 às 22 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
* As ligações têm custo de R$ 0,15 por minuto.
* 30.000 ligações mensais.
* Contrato com preços fixos.
* Opção de relatório quadrimestral.
* Público atingível no Estado de Santa Catarina 5.100.000 pessoas.

IMPORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasiá.

endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.
Informações adicionais pelo fone 975-4646 - 900-3000 ou no 371-7057

A PESSOA CERTA NO,
LUGAR CERTO, POR
MUITO OU POUCO

TEMPO.
LISTA DE VAGAS

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

Engenheiro de Alimentos
Auxiliar de Laboratório Industrial (com

. experiência)
Analista de Sistemas (com experiência em

Magnus)

aposentadas
recrutando pessoas. Estamos

com 10 Grau completo ou

cursando.

MAIS DUAS BOAS

OPÇOES- 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, Postal 200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

humana@netuno.com.br
A HUMANA * PARTE DE SUA EMPRESAI
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Vendo 2 computadores
Pentium 100 por R$
1.000,00. Vendo antena

parabólica e terreno com

casa em Barra do Sul.

Preço a combinar. Tratar
376-2127.

Procura-se moça para
dividir apartamento no

centro. Informações 973-
9835 ou 371-4008 com

Irléia.

Vende-se título

patrimonial do Acaraí.

R$ 300,00. Contato 371-

7931.

Compro telefone
números 371 de qualquer
milhar ou 370 com

milhar até 2000. Tratar

973-8006 com Célia.

Vende-se borracharia,
lavação e lanchonete.

Estoque e maquinários.
Ótimo ponto. preço R$
9.500,00, telefone 975-

2364.

Vendo um painel
eletrônico de texto, com

capacidade para

memorizar 3200

caracteres. Seu banco de
memória pOSSUl 10

velocidades de movimento
e oito modos diferentes de
apresentação. Ótimopara
o comércio em geral
divulgar seus produtos.
Mede 156cm de largura
por 18,5cm de altura. R$
1.650,00 (entrada R$
550,00 + 2 cheques de R$
550,00 para 30/60 dias).
Tratar 973-8252.

Vendo linha telefônica
(370-1400). Pode ser

instalado no Centro,
Nova Brasília, Vila

Lenzi, Vila lalau, Vila

Baependi, Vila Rau,
Chico de Paula, Água
Verde, Amizade, etc. 1 +

3 de R$ 230,00. Tratar
973-8252.

Vendo 3 [rezezeres 320

litros por R$ 890,00 os

três. Tratar 973-8252.

Troca-se casa em Jaraguá
Esquerdo na Rua

Henrique Bortoline, n"

256, com 170m2 por uma

mais próxima ao centro.

Telefone 370-7189.

Vende-se terreno de

16x26 na Rua Frederico

Todt, ao lado n" 685 -

Bairro Amizade, aceita

Vende-se casa com 206m2, 4 quartos, 2
banheiros, garagem, terreno de 1060 mts., com

galpão de festa de 40 mts. - RioMolha, sin°
Contato com Valmir - Galeria Vasel,

horário comercial sala 1

VALOR: R$ 45.000,00 - FONE: 973-9693

DIVßRSOS
carro 973-3795.

Vende-se casa de 70m2

mista, garagem para 2

carros, próximo Caique,
terreno de 360m2 por R$
13.000,00. Tratar 376-
1140.

Vende-se casa de
alvenaria no centro de

120m2porR$ 37.000,00.
Tratar 371-0587 ou 371-

7289.

Vende-se casa de
alvenaria no Loteamento

Ouro Verde por R$

ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos através desta que o Sr. NEROCI MUNIZ DA

SILVA, portador da CTPS sob n° 35.24/0027 SC, admitido na

data de 14/5/98, não, comparece ao trabalho desde dia 8/7/98,
caracterizando-se assim abandono de emprego.

Atenciosamente.

SERVIÇOS DE LOC. DEMÃO DE OBRA SOLAR LTDA.

Rua Joinville, 5084 - Centro Jaraguá do Sul - SC ,

CGC 00.438.695/0001-98

8.000,00 + 33 x R$
177,00, troca-se por
terreno no bairro São

Luiz. Tratar Rua 403, n°
23 fundos cl Cláudia.

por R$ 11.800,00 no

ponto de Taxi Posto

Marcolla.

Troco telefone 372 por
370 com milhar de 7000 a

8999. Tratar 973-9572
com César.

Vende-se terreno de

15x30, próx. Café Sasse

O EFEITO DA GLOBALIZAÇÃO PARA QUEM
EXPORTA PELA VARIG CARGO

- �

A Varig Cargo voa para o mundo inteiro, São diversos destinos no Exterior cobertos pela malha aérea da Varig Cargo que,
somados às parcerias com empresas aéreas e de transporres terrestres em t.odo o mundo, colocam seu produto no mercado

internacional, agregando cornpetitividade aos negócios da sua empresa. Porque, para vencer num comércio globalizado,
o que os exportadores brasileiros ruais precisam é contar com um serviço ágil, pontual e confiável em lodos os mercados.

C�4.I!lGO
*VARIG

Jaraguá cio Sul - Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Telefone: 371-0091

ELEITA PELA 4!: VEZ CONSECUTIVA A MELHOR TRANSPORTADORA DE CARGA AÉREA DO BRASIL.
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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 CLTArt. 482 alínea
"]"

Atenciosamente,
Fidélis Bebidas Ltda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convocados todos Os moradores do bairro João Pessoa

(abrangendo a área do trevo da Rua Joinville, estendendo-se até a Igreja Católica
da Vila Chartres) para a Assembléia de Fundação da "Sociedade Cemitério
Ecumênico João Pessoa", que realizar-se-á no dia 16 de agosto de 1998, nas

dependências da Comunidade Católica São José, em João Pessoa, neste Município,
com início às 9 horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA:
1 - Constituição da Sociedade;
2 - Leitura, discussão e votação dos Estatutos;
3 - Eleiçãoda Diretoria Provisória;
4 - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 1998

Ingo Hornburg
Presidente da Comunidade Evangélica Luterana de João Pessoa

Edson Eggert
Presidente da Comunidade Católica São José de João Pessoa

<'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2" VARA CÍVEL E CRIMINAL DA'COMARCA DE JARAGUÁ
DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS:

O DOUTOR ELLESTON LISSANDRO CANALI, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM

COOPERAÇÃO NA 2" VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que tendo

sido designados os dias 13 de agosto de 1998, ás 14:00 horas, para ter lugar a Sessão de

Julgamento pelo tribunal do Júri desta Comarca do Acusado LAURIANO GONÇALVES DA

LUZ, pronunciado nos autos de Processo Crime n" 1.516/95 que Justiça Pública lhe move, e dia

27 de agosto de 1998, às 14:00 horas, para ter lugar a Sessão de Julgamento do Acusado

ROGÉRIO JOÃO DA ROCHA, pronunciado nos autos de processo Crime n° 1.299/92 que a

Justiça Pública lhe move foram sorteados na forma da Lei, os seguintes JURADOS: 1) MARLENE
HOFFMANN CORREA, 2) JEAN CARLO LEUTPRECHT, 3) MARGARETE SASSE, 4)
VICENTE ROSNIAK, 5) OSNI PINCEGHER, 6) LAURO REDMERSKI, 7) ROSITA S.

CIELUSISNKI, 8) 'JACOB VICENTE KNIHS, 9) GUIDO MANNES, 10) AFONSO A.

BORTOLlNI, 11) ARICENIR CANUTO, 12) MARCOS SAVULSKI, 13) DALVA
FLORIANI, 14) RUDIBERTO GAEDTKE, 15) MÁRIO PAPP, 16) ALAN OZIR SOAR'ES,
17) GILBERTO SOHN, 18) RAMIRO J. BUSSARELLO, 19) SANDRO ARTUR MULLER,
20) IRINEU FLORIANI, e 21) TÂNIA M. S. GIGUEIREDO.
FAZ SABER, mais que, na primeira Sessão será levado a julgamento o Acusado LAURIANO

GONÇALVES DA LUZ, e na segunda o Acusado ROGÉRIO JOÃO DA ROCHA ficando os

Senhores jurades convidados a comparecerem perante este Juízo, Edifício do Fórum, Sala das
Sessões do tribunal do Júri, nos dias e horários acima mencionados, sob as penas da Lei, se
faltarem sem justa causa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido
o presente edital, que será afixado no átrio do Fôro. Jaraguá do Sul, lOde Julho de 1998. Eu,
(Claudia 1enichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscrevi.

Elleston Lissandro Canali
Juiz de Direito Subs. Cooperador

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

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

os Títulos contra:

Alma Grade Meyer - R. 644, n° 70 - João Pessoa - Nesta;

Borroz Ind. e Com. de Borrachas Lida. - R. João Planinscheck, 938 - Nesta;

Cimenorte Art. Cimento Ltda. - R. Manoel F. da Costa, sin° - Nesta;

Cinamar Ind. Com. Ltda. - R. Harri Buchmann, 60 - Nesta;

Claudio Cesar Broering - R. Vidal Ramos - Nesta;

Comere. Lanchonete Vivinan Cris. Lida. - R. Mal. Castelo Branco, 7955 - Schroeder - SC;

Comercial Jobert Ltda. - ME - R. Marina Ubelina da Silva, sin° - Nesta;

Comércio e Lanchonete Vivian - R. Mal. Castelo Branco, 7955 - Schroeder - SC;

Crisje Ind. Com. de Conf. Lida. - R. Afonso BarteI, 348 - Nesta;

Domingos Dalacort & Cia. Ltda. - Nesta;

Elir Terezinha Spengler - ME - R. Pedro Avelino Fagundes, sin° - Nesta;

Fermino Batista dos Santos - R. Hervino Kraus, 49 - Nesta;

Fonetec Telecom. e Informática - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - fundos - Nesta;

Helio Wilmar de Moura - ME - R. Bernardo Dornbusch, 1556 - Nesta;

Ind. Com. Estofados Otijan - R. Adolfo Ant. Emmendorfer, 93 - Nesta;

Isoldi Zilfed - R. Bahia, 332 - Nesta;

José Amaro da Silva - R. Alberto Utpadel, 510 - Nesta;

José Roberto Andriano - BR-280, n° 5249 - Km 60, sin° - Nesta;

Konplast Indl. Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paulo - Nesta;

Lizmay Conf. e Acabamento Têxteis Ltda. - R. Willy Guinter, sin° - Nesta;

Luiz Antonio de Oliveira Reacoe - R. XX Venancio da Silva Porto, 875 - Nesta;

Malgi Malhas Lida. - R. 802, sin°, Cx. P. 182 - Nesta;

Mario Arnoldo Paiva - R. José Rosa, 51 - Barra do Rio Cerro - Nesta;

Mauricio Marcarini - R. Guilhermina P. L. Lenzi - Nesta;

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

Nyalla Com. Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;

Orlando Miranda - R. Francisco Pirmann, 14 - Nesta;

Oscar Souza da Silva - R. Bernardo Dornbusch, 1023 - Nesta;

Persianas Engler - ME - R. Ney Franco, 27 - Nesta;

Reese e Cia. Lida. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 491 - Nesta;

Rogério Silva Pré-Moldados - ME - Nesta;

Rubem Fonseca Flexa - R. Reinoldo Rau, 86, sala 6 - Nesta;

Salete Maria Muller - R. Luiz Alves, 64 - Nesta;

Solange A. Camacho e/ou Sonia M. Almeida Camacho - R. Richard Piske, 99 - Centro

Nesta;

Terraplenagem Agrícola Berri Lida. - R. Helmuth Sprung, sin° - Massaranduba - SC;

Vilmar Luchtemberg - R. Manoel F. da Costa, 50 - Nesta;

Waldemar Olska - R. José Emmendorfer, 1173 - Nesta;

Yukio Umetsu - R. Prof. Antonio Ayroso, esq. s/n° - Vila Lenzi - Nesta;

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

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,

ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

l!ltii 11:9 I'
PAAAFUSQS-PORCASiARRUELAS

ESIOPAS-FERRAMENI'ASEMGERAL

A MAIS CO\IPLETA LINHA DE FIXADORES INOXJI)AVEIS

IIRua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-001() - Jaraguá do Sul- SC
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para mais uma edição da
Sexta Flash Back, que hoje
(14), durante o happy hour,
�erá animada pelaBanda
Opus 3. Após às 23 horas,
DlVieira estará colocando

lodo mundo pra dançar, com
uma seqüência especial de
wcessos que vai dos anos 50

aos 80. Próxima quinta-feira,
aia 20, acontece a já
lradicional Dance Beer,
ßoitada inteiramente dançante
aedicada àmoçada ligada nos

últimos lançamentosmusicais.

MEDICINA
(j'"Depois de muita dedicação
aos estudos, Scharlon Ehrnke
cola grau, sábado (IS), em
Medicina, pela Universidade
Federal

,
no bonito

Clube 12 de Agosto, no
Centro de Florianópolis. A
comemoração acontece logo
após à cerimônia, com um

grandioso baile na Sede

Jurerê, do mesmo Clube.
Parabéns da galera e desejo
de sucesso na nobre

profissão.

N I V E R
Cintia S. Viera ( 14/8),
KamiJa Roriani ( 15/8),
Ana Lucia Pedri (16/8),

Patricia Rosa - "Tita" (16/8),
Kilian Sohn Neto (17/8)

e Morgana P. Rozza (20/8).

, I(Mi90S paraesta coluna devem"'\
.

ser enviados para Rua João I
I P'CO"i, 246, JE�raguá do Sul (SC), I
ICep: 89251-590. Se preferir, para
es fax: 370-7919 ou 370-7363, aos I
\.
_c!!.J!iado!f_destf!....Eo.!!!...nista._ ..I

......

B
-

Rua Mal. Deodoro :e
da Fonseca, 1452 0

Fone/Fax: 372-3306 �
CADiJaraguá do Sul - SC ""'"

. Õ
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(Foto: ARS)
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A ESQUI� DA ECONOMIA

Quem resiste a um delicioso vinho produzido na

serra gaúcha, quando servido pela belíssima
modelo Rocheie Monteiro?

•••••C I 1'1 E i'l\ ;.\ •••••
: JOINVILLE

•
G.Ne Cine Mueller I: Armageddon. •

• Horários: 13h30, 16h20, 19h 10, 22h (sexta •
• esábado)e 15h, 18h,21h(domingoàquinta).•
• G.N e. eint' Mueller 2: Má��ina Mortífera 4. •
•

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •G.Ne. Cint' Mueller 3: CidadedosAnjos.
• Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h (sextaadomin-.
• go)e 14h30, 17h30,20h30(segundaàqwnta).•
• BLUMENAU

. •
•

G.N e. eint' Neumarks J: Armageddon. •
Horários: 15h, 18h, 21 h.

• G.Ne. Cine Neumarkt 2: MáquinaMortífera4. •
• Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
• G.Ne. eint' Neumarkt 3: Armageddon(dublado). •
•

Horários: 14h, 17h, 20h. •
•

G.N e. eine Neumarkt 4: Exp��iência 2- A Mutação. •Horanos: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.
• G.N e. Cine Neumarkt 5: Godzilla. •
• Horário: 15h. •
• Cidade dos Anjos. •

Horários: 18h,21h. •• G.N e. eine Neumarkt 6: Bela Donna•.
• Horários: 14h30, 16h35, 18h50,21h15. •
• - Programação válida para o período de 14 a 20/8. •
•........... _.-IIÍI II

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

����--�--------------

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

(-turm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

o termo heavy metal, desde que foi inventado paradefinir o som do

Led Zepellin, sempre foi e sempre será a representação de um estilo musical

inovador e rebelde nos temas abordados e principalmente na música em si.

As misturas e diferentes influências de outros estilos musicais foram

essenciais paru a sobrevivência dessa música, mas com um certo lirnite. As

características principais como guitarras distorcidas, bateria em ritmo rápido
e vocais agressivos não podem faltar, mesmo porque o perfil do fã deht'avr

metalé o de um cara radical, que não aceita muitamistura. Sofremos algumas
críticas com o disco "Roots", mas foi importante fazer cxpcrirnentos com
instrumentos e ritmos brasileiros, pois somos brasileiros e tocamos em

todas as panes do mundo, mostrando um pouco da história e cultura do

Brasil.

O Anthrax e o Pub!ic Enemv sc uniram, como tamhém oAerosmithcom

o Run DMC, e hoje o Biohasard e o Korn sc espelham no rap para trazer

novas idéias para suas músicas. Ice-T criou o Bodvcount, um projeto heavy
.só com músicos de rap , fazendo um som pesado, limitado ern.seus

instrumentos, mas com muita energia, o que é essencial ao estilo. O punk c
o hardcore foram os estilos que influenciaram bandas como Motorhead,
Metallica, Exodus. Iron Maiden, etc ... A música clássica inspirouMalmsteen
e Deep Purple. O Black Sabbath trouxe dos Iilrnes dc terror a inspiração
paru sua música. Hoje o tecno é o estilo que está mais em evidência e

influencia bandas como Prodigve Fear Factor)' ...
Falando com Jason Newsted. doMetallica, ele mc disse que, apesar de

seus dois últimos discos não serem tão pesados como antigamente, na

última turnê que fizeram quebraram todos os recordes dc público nos

EUA, mostrando que L) estilo continua muito forte.

O futuro do metal não implica nenhum perigo dc extinção; não vejo
nenhum outro tipo de música suhstituindo o heavv, mas sim trazendo

novas idéias para fazer uma música excitante e atual, mantendo viva a

tradição pesada do heavy metal pelos próximos mil anos. Amém!!!
(Andreas Kisser, guitarrista da Banda Sepultura)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Leandro & Leonardo (Um Sonhador),
Skank (Siderado), Cidade Negra (Quanto Mais Curtido Melhor),
Biquini Cavadão (Remixes). Principal lançamento: Simone (Loca).

EP-J �'N'fON'R
r::iiJ=' Autor de músicas de sucesso como, Paparico, Cilada,
Dança da Vassoura e Brincadeira de Criança, o grupo de

pagode Molejo estará se apresentando no próximo dia 23,
domingo, naMetrô Night Club, em Joinville. Os' ingressos já estão à

disposição nas lojas Só Tênis, por R$ 10,00.

•.•.•.•..............•••.•.••..� ............••••••••.•...••.••.•...•.••••.....•.•.•.••.••.
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Inglês e Espanhol
Alunos iniciantes para o 2" Semestre 1998

Cursos Especiais para crianças de 4 a 12 anos e para adolescentes.
]O Promoção: Material Gratuito

Mensal: R$ 55,00
2a Promoção: 20% de desconto

Material: R$ 65,00
Mensal: R$ 44,00

3a Promoção: Condução e Material
Mensal: R$ 62,00

4a Promoção: Condução + 10% desconto
Mensal: R$ 50,00
Material: R$ 70,00

Adultos P.P.T. promoção única 15% 'de desconto por hera/aula

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIODOPOVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Vamos viver aspequenas grandes coisas
o silêncio cobre a noite. Olho para o céu e vejo as estrelas

cintilando. Penso como é bom poder ver, sentir e viver esse
momento calmo que me relaxa o corpo e deixa meu pensamento
solto e leve.

Penso, então, como é difícil pararmos para sentirmos as

pequenas coisas que nos são oferecidas de graça, sem que ninguém
nos venda por nenhum dinheiro deste mundo. Coisas que muitas
vezes passam desapercebidas. As estrelas, a lua, o sol que estão aí

para iluminar a terra. Como é gostoso sentir o cheirinho do pão
assando no fomo, a alegria de ver nascer a semente que semeamos,
o calor bronzeando a pele, o beijo da pessoa amada, a mãozinha
dos filhos que nos afagam com carinho, a convivência familiar,
encontro com amigos. Penso também nos campos, o vento que
curva os trigais, o cheiro da terra molhada com os pingos da

chuva, a música que traz paz ao coração. Como é poderjuntar as
mãos.em oração e agradecer. Percebo, no entanto, com tristeza,
que estamos ficando cegos, perdendo a nossa sensibilidade.

Sim, estamos ficando cegos. Nosso coração parece estar

endurecido. Não temos mais tempo para as pequenas coisas e

os pequenos gestos. O mundo violento, a fome, a miséria, a

desigualdade social, a corrupção, a falta de segurança nos

cegaram e nos violentaram abalando, muitas vezes, nossa fé
no Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Penso. então.
que precisamos acordar, precisamos voltar a sentir e viver
com intensidade, a ter coragem e ter fé em Deus e na vida que

Ele nos dá. Precisamos recuperar a ternura e a sensibilidade

perdidas. A construção de um mundo melhor depende de

pessoas que tenham olhos e corações sensíveis para as pequenas
grandes coisas da vida. A sensibilidade nos faz pessoas solidárias
com o nosso próximo. Viver a vida em poesia, nos fortifica
na busca e na esperança de um mundo mais próximo dos

princípios do Reino anunciado por Jesus Cristo.
É isto que buscamos no grande Encontro da Família

Evangélica Luterana, que acontecerá no dia 23 de agosto, no

Parque de Eventos. Buscamos o encontro amigo, fraterno,
solidário de pessoas que crêem no Deus criador, que quer vida e

amor fraterno. Somos uma grande Família Evangélica Luterana
unida no testemunho alegre e vibrante do Evangelho. Estarão
participando deste evento dez paróquias (Schroeder, Guaramirim,
Massaranduba, Corupá, Jaraguá do Sul (paróquias de Rio Cerro,
Barra do Rio Cerro, Ap. Tiago, Ap. Paulo, Ap. João e Ap.
.Pedro).

Este encontro será um destes grandes acontecimentos que
querem ajudar � colocar mais comunhão em nossa vida. Venha
você também participar! Você sairá fortalecido e animado! Deus

quer falar através do encontro com irmãos e irmãs. Este encontro
será uma grande bênção em sua vida. Venha! Deus espera por
você. Teus irmãos e irmãs, tua grande família na fé, ficará mais

completa com a tua presença.
Pa. Claudete Beise Ulrich

t!l:írculo.
_

.

Ita.l1a.I1C>
de Jaraguá. do Sul'

AULAS DE ITALIANO
Com muito trabalho e empenho do diretor Cultural, Célio Dalcanale, estaremos atendendo uma

importante solicitação da comunidadê e um objetivo traçado pelo Círculo. Teremos um curso de
italiano bem-estruturado e por um custo reduzido, dando oportunidade a todos.
Para inscrever-se ou obter maiores informações, falar com Andréia notelefone número 371-2311.

ENCONTRO MENSAL
Será no dia 28 de agosto conforme previsto. Apenas o local será alterado. O encontro realizar-se
áno Salão Paroquial da IgrejaNossa Senhora Rainha da Paz, Vila Nova, e não mais na Recreativa
daMarisol.
Alertamos que apenas este encontr? será modificado. Os demais permanecerão conforme

programado.
Ingressos antecipados no Supermercado Vailatti (372-1742) ou Floriani Equipamentos (372-1492).

APERFEIÇOAMENTO NA ITÁLIA
Aproveitando a oportunidade oferecida 'pela Província Autônoma di Trento, seguirá viagem à

Itália, mais especificamente para a cidade de Levico Termo, Trento, a senhora Clarice Bressan,
tesoureira do coral italiano, para um curso de aperfeiçoamento da língua italiana, a ser realizado

pelo Instituto Trentino di Cultura, de 24 de agosto a 12 de setembro.
À Clarice, nosso desejo de que possa aproveitar o aprendizado, bem como conhecer de perto os

aspectos culturais da região
trentina, para poder continuar
contribuindo com as

atividades do nosso Círculo
Italiano e fazer com que
outras pessoas, em anos

próximos, possam ter as

mesmas oportunidades,
Novos e Usados· Fone 371 • 8287

RuaAntônío Carios Ferreira cl Henri e Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETAEpil4eioP-o" 676 - F0rt837J.()202

Qualidade
Maristade

Educação

Do matemal. ao Terceirão,
educação com
responsabilidade.

O
IDatitato BdUCllCionai

- 9lnos
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ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X ROTATÓRIA - Rotatória se torna uma realidade na BR-280. Estão
de parabéns todos os políticos e líderes que participaram do movimento em prol
da rotatória. Importante que se diga que o trabalho que se faz através da união de

todos em prol do bem-comum, acontece. Daí Rotary apoiar a organização.
planejamento estratégico, associação de moradores no sentido que haja
possibilidade de todos participarem com transparência, sinceridade e honestidade.
Quem ganha é a comunidade. Esperamos que os líderes despertem para uma neva

realidade que aí está. Ação com visão.

ROTARYX APAE - Os profissionais dr, Amaury Teixeira e dr. Paulo Odebrecht,
dr. Paulo Veloso e dra. Simone Veloso formalizaram através de Ofício ao Rotary
Club de 'Guararnirim, colocando-se à disposição da Apae de Guaramirim, os

serviços médicos, isentos de quaisquer custos relacionados a honorários, para as

crianças comprovadamente freqüentadoras da instituição Apae, nas áreas de

Urologia Clínica e Cirúrgica e Pediatria. Tal acordo de prestação de serviços
voluntários, terá validade para a atual gestão da Apae-Guaramirirn na qual é

presidente o senhor dr. Osnildo Bartel. Gesto nobre dos profissionais
companheiros do Rotary Club de Guaramirim em proporcionar este trabalho

gratuitamente em prol dos excepcionais' de Guaramirim.
ROTARYX BRIZOLA - Rotary Club de Guaramirim impressionado e gratificado
pela presença em visita de trabalho, pelo governador adjunto Brizola, Foi muito
gratificante e instrutiva a todos os companheiros do Rotary Club de Guaramirim,
por outro lado sentiu-se no companheiro Brizola muita firmeza nas colocações e

propostas .. apresentadas, demonstrando que é um companheiro com' muito
conhecimento de Rotary, apesar de pertencer à nova geração. Isto é muito

gratificante, principalmente para os rotarianos veteranos, que percebem que a

neva geração está compromissada com o ideal do Rotary e pretendem realizar e
fazer com que, concretamente, o sonho aconteça, Parabéns. Brizola,

ROTARY X GIGIO - Nos próximos dias 15 e 16 de agosto, acontece, em Campo
Alegre, o Torneio Gigio. Companheiros Rildo e Sidney informaram aos

companheiros de Guaramirim as regras e exigências para que o torneio aconteça
com muita ordem e companheirismo. Companheiros de Guaramirim se farão

presentes participando de várias modalidades.

ROTARY X ASSOCIAÇÃODEMORADORES - Rotary Club deGuaramirim
fez entrega ao presidente Angelo Silva, da Associação de Moradores Imigrantes,
de cinqüenta bombonas para reciclagem de lixo. Bombonas conseguidas por

doações das empresas Malwee, Duas Rodas e Weg Química S.A., as quais o

Rotary Club de Guaramirim agradece. As bombonas serão pintadas a exemplo
daquelas da Malwee e. posteriormente, serão distribuídas nos vários pontos do
Bairro dos Imigrantes. Antes, porém, da entrega, Rotary Club e associação farão
um trabalho de conscientização nacomunidade com palestras e também organizará
para a coleta, reciclagem e posterior venda. Será um projeto piloto que. se

eventualmente der certo, será propagado em outras associações de moradores de

Guararnirim. O Poder Público deverá ser convidado e informado da iniciativa,
como também se solicitará apoio do mesmo, já que o trabalho virá beneficiar toda
a comunidade de Guaramirim, se assim for interesse de todos.

ROTARY X PALESTRA - Palestra da Inspeção e Vigilância Sanitária foi

transferida para outra data em virtude da impossibilidade da presença do dr.

Adelino Renúncio, da Cidasc, na data que havia previsto. Tão logo conseguirmos
agenda para data, comunicaremos através desta coluna.

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

Tio Eugênio
Padre Aloisio Boing - O porque da emigração

Num retorno à casa do padre Aloisio, em Nereu Ramos, ele que parece
sisudo, me recebe com um aberto sorriso. Como a entrevista tem espaço
determinado, sobrou ainda alguma coisa que faltou para contar. O endereço da

propriedade rural da família Boeing fica em Hof Schlietenhorst - Achterhock
Mussum - Bocholt - Germany,

Mussum não tem nada a ver com o já falecido Mussum, do grupo dos

"Trapalhões", da televisão brasileira, em que faziam parte ainda o falecido

Zacarias, Dedé Santana e Renato Aragão, estes dois ainda trabalhando em

comédias.

Mussum, ensina o padre Aloisio Boeing, provém de "Musheim ou Heim
im Moor", que significa literalmente Casa do Banhado ..

O dialeto westphaliano é conhecido por "Plattdütsch" com trema no 'u' ou

o "Platt", normalmente usado na Alemanha e nas regiões coloniais do Brasil.
As causas da emigração, além das já citadas na entrevista, teriam origem no

fato de que a Alemanha, até 1860, não passava de um aglomerado de estados

medievais, de condados, principados, marquesados, episcopados, sem comando
central, sem vínculos de união da língua alemã, usada por todos. Esta mesma

era falada diferentemente em várias regiões, no linguajarde dialeto do povo. Em
Bocholt se falava o dialeto westphaliano, Havia, tamhém, constantes lutas

internas, revoluções e perseguições, O liberalismo e o absolutismo digladiavam
se, vencendo este último.

Com isto, muitos vencidos preferiram emigrar. A grande maioria da

população morava na zona rural e produzia para sua manutenção, O crescimento
excessivo da população não oferecia mais um pedaço de chão para as Ílovas

gerações. Até a próxima.
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Currículo - Reflexões iniciais
Hoje vive-se sob um bombardeio de hierarquicamente nas grades curriculares

novas informações e de condições de

acesso ao conhecimento, ou seja, a

tecnologia vem se tornando a própria
globalização. Diante disso, faz-se

necessário refletir sobre o processo
educativo, para que este possa
instrumentalizar os alunos, auxiliando-os
a trabalhar com estas informações, a filtrá
las e a obter conhecimentos úteis e

necessários às suas vidas.

As instituições educativas devem atuar

de maneira integrada com a sociedademais

ampla e estar atentas às necessidades da

humanidade. Não podem ser apenas
mecanismos de distribuição social e do

saber sistematizado. Devem ser um espaço
aberto e significativo para apropriação e

produção de conhecimentos, a fim de que
o educando alcance sua realização como

pessoa, com visão crítica de sua realidade,
com criatividade para propor soluções aos
problemas sociais, com humildade para

aprender a aprender e com abertura

suficiente para se integrar namodernidade
do século que se inicia. Devem trabalhar

uma educação voltada para a formação do
cidadão crítico, sociável e consciente de

sua condição de sujeito da história, com

capacidade criativa e inovadora.

Nesta perspectiva, compreende-se que
a educação é um componente fundamental
da liberdade humana, na qual o homem é

visto como um ser histórico e social,

possuindo possibilidades de crescimento

como sujeito de sua própria história e

construtor da sociedade. O educador tem

em suas mãos a tarefa de oportunizar
condições para que o aluno situe-se no

espaço e no tempo, fundamentando-se
teoricamente e comprometendo-se
socialmente. Assim, o conhecimento deve
ser trabalhado como um processo que se \

completa a cada instante, contribuindo para
a emancipação intelectual, social, política
e cultural do educando e, como

conseqüência, favorecendo a cidadania.

Diante do exposto, e para que este

"novo" discurso não se perca em palavras,
o processo educativo deve estar

fundamentado numa concepção de

Currículo que ultrapasse o rol de disciplinas
e a fragmentação de conteúdos, dispostos

� nos planejamentos de ensino. O currículo

deve ser conhecido como sendo "A própria
vida do indivíduo numa situação de mundo
- o mundo da educação, lugar onde estão

localizadas a escola, a comunidade, a

natureza, as coisas dentro da natureza

mesma." (Martins, 1992)1.
Este novo enfoque enfatiza a

emergência de uma praticá pedagógica
onde as relações entre os sujeitos
(professor e aluno) e o conhecimento têm

I

como alicerce o diálogo, a parceria, a

partilha, a troca, a solidariedade, a

humildade, a generosidade, enfim, requer
interações que valorizem a história vivida

pelos sujeitos na produção e elaboração do
conhecimento.

As relações sociais têm papel relevante
no currículo. São as relações estabelecidas
no cotidiano da escola e da sala de aula, .

que conduzirão a uma nova postura no

processo educativo, possibilitando uma

prática curricular que garanta a efetivação
da produção de consciências capazes de

atuar e transformar a ordem estabelecida

na sociedade.

Nós, enquanto professores, devemos ter
uma sólida fundamentação teórica sobre o
conteúdo a ser trabalhado, sobre o

processo de ensino e da aprendizagem,
sobre o processo de desenvolvimento da

criança, sobre os diferentes enfoques
curriculares que foram se constituindo

através da história, bem. como nos

conhecer enquanto sujeitos históricos.

Este entendimento e esta clareza são

primordiais para desenvolver um currículo

que compreenda o conhecimento como um
processo de construção dinâmica,
enriquecido pela diversidade de idéias; que
busque a emancipação do indivíduo; que fale
de possibilidades; que exija soluções; que
dê significação ao-aprendido/construído;
enfim: que desencadeie uma aprendizagem
útil à vida dos educandos.

. Texto elaborado pelos alunos da 4a fase

do curso de Pedagogia - 2° semestre de

1997 - na disciplina de Currículos e

Programas, com a prof", Diva S. Ranghetti.
I MARTINS, J. Um enfoque

fenomenológico do currículo, p. 88

STIDORESDA
,..,

, Dl\1INISTRAÇAO
,..,

UMAQUESTAO
DECULTURA

* kavaçãe * Trocar de Óleo
* Loja de €Onveniência

Rua Presidente Epítocio Pessoa. 1155
(próx. ao KO/l/bachJ JaragJÓ do Sul - SC

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

".,Esab " Bambozzí
" Ceb?Fa ,(sumig)
" WÍiiteMartinS" Lyncon

RUA ERWINO MENEGOTTI; 1 O
FONE/FAX: (047) 372-3802

o que diria seu filho se no Natal você o presenteasse com
um tubo de pasta dental?

Nos Estados Unidos foram vendidos 13 milhões de tubos
de pasta dental na véspera do Natal de 1997.

Não se admire, pois, após cinco anos de testes a pasta
dental Colgate total, fabricada pela Colgate Palmolive foi
liberada pela Food and Drug Administration depois da

comprovação da segurança e eficácia que o produto oferecia
na proteção contra cáries, placa, tártaro e problemas de

gengiva
A procura deste produto foi tanta, que varejistas de todo

país correram para que em seus estoques não faltasse a famosa

pasta dental.
A excitação foi tanta, que a logística aplicada foi amesma

dos presentes mais disputados pelas crianças.
Isso nosmostra que nem sempre devemos agradar nossas

crianças com presentesmuitas vezes desnecessários, mas com
algo que realmente traga resultados para a saúde. É urna

questão de cultura, pois em nosso País, as pessoas ainda não
estão preparadas, preferem remediar a prevenir.

Devido aos altos custos dos tratamentos e a falta de

pessoas especializadas emmuitos lugares e principalmente o
apoio do governo, nossas crianças deixaram seus dentes à
mercê do tempo. Quando isto ocorre, terão que ser

substituídos por dentes artificiais ou ficar sem osmesmos.

Apesar de muitas empresas e sindicatos já estarem

praticando o procedimento de prevenção, vale ressaltar a
velha frase: "Émelhor prevenir do que remediar", mas isto
pode ser aplicado só através de um trabalho muito grande de
informação à população.

Tudo é urna questão de cultura.

Fonte: "Revista Isto É",
jarreiro/98 '---P-O-S-T-O-M-'M---E-S---"

M,(j�
mime' B 371 9964!

Elaborado por: Claus
Normam Klemz, Nádia M.
Mezadri Ronchi, Rosani
Enke Porath e Luciana A.

Fardoski, alunos da 9a fase
do curso de Administração.

Coordenação: professoa
CláudiaReginaAlthoff.

�a�ttr mran�globm
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

.. , Automaçãoe
Manutenção
Industrial

1998
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Quem nos enviou

uma cartinha, esta

semana, foi o
Leandro Tomé

Ropelato, filho de
Everaldo e

Elisabete. A
cartinha chegou

atrasada na redação
do CP, mas mesmo

assim, Leandro

aproveita para fazer
uma homenagem ao

querido e amado

paizão, que tanto
ama, pela passagem

do Dia dos País.

•••••••••••••••••••••••••

Ricardo Augusto Claumann fez

Confirmação no último día 14, a
festa deu-se na Recreativa

Breithaupt, com familíares. Ricardo
é filho de Marelei Pedri e Paulo

Augusto Claumann

bsta menina
linda se

chama

Monique
. I de Souza

1 Bettiol, é
filha de
Luciana de
Souza e Paulo

'Rogério
Bettiol, vai
completar
quatro meses

no dia 21 de

agosto

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

: Daniel Pedri Rabelo tem seis
•

: anos e enfeita esta página.
: Ele é filho de Hamilton e
•

: Marilucia Pedri Rabelo

-��)

;(J)
Nascimentos

2/8/98 - Edielson Silva dos Santos

3/8/98 - Alexandre Rubin

:. 3/8/98 - Alice Cristina Kohls

: 3/8/98 - Danieli de Lara de Miranda

: 3/8/98 - Maria Fernanda Scheid

: 3/8/98 - Bruno Gabriel Weirich Mesch
•

4/8/98 - Danielle Töwe

4/8/98 - Yuri Corrêa Veloso

5/8/98 - Daniele Orzechowski .

5/8/98 - Lucas Pinheiro

5/8/98 - Leandro Soares Mendes

5/8/98 - Yasmin Raut Mayer
5/8/98 - Alefer Rigor Bellan
5/8/98 - Romelito Guilherme Gross

•

5/8/98 - Laura Chiodini Schmöckel

5/8/98 - Carolayne de Souza Heimann

7/8/98 - Mateus Vinicius Coelho Ferreira

7/8/98 - Danielle Vieira Silva

7/8/98 - Bruna Ferreira da Costa

8/8/98 - Leonardo Felipe da Silva
c.- .

�
---

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Av. Mal. Deodoro, 8'8'1 - Jaraguá do Sul - se
Telefone (047) 975-2975

�

CLINICA
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)v100c,t/t .A1t101ttO
.
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.... , �.'.' 0,

.

':::::: .: .:
"'''' ,

. .

pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr. WaIdemiroMazurechen, 50 - sala 15 - jara á do Sul - SC-
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Os v"VAtivos
Dia 19 de setembro o conjunto gauchesco Os

Nativos estará animando o baile do Dia do

Gaúcho, no CTG Laço Iaraguaense.
Informações 372 0524 ou diretamente em

Demarchi Carnes

Os bicampeõesAguinaldo Júnior eEvandro, molhados, enlameados e tantos outros "ados",
mas felizes com a conquista. Parabéns

Laço Jaraguaense bicampeão
no Lenço Branco

pela imagem de pessoas sadias,
ordeiras e cultas que estamos

levando de Jaraguá do Sul por
todas as cidades que

percorremos. P a r a b é n s

pelos trabalhos, organização,
resultados' alcançados e

principalmente pelo ambiente

amigo que estamos vivendo.

Peço a Deus que nos ilumine

para mantermos esta "família

Gaúcha" feliz.

declarou aoJomalCORREIODO
POVO "Marconl coloca no jornal
que aminha faseruim acabou".

Não parou por aí, o CTG

queria mais e participamos do

laço categoria Vaca Gorda e

brilhou a estrela de Angelo
Spézia Neto, que foi o campeão
desta categoria.

Quero agradecer a todos os

integrantes do CTG Laço
Jaraguaense e piquetes filiados

o CTG Laço Jaraguaense
sagrou-se bicampeão do

Torneio de Laço do Piquete
Lenço Branco, do CTG Laço
Massarandubense, categoria
Dupla. O primeiro título deste

torneio foi conquistado em 1996

e, nesteDia dos Pais, com braço,
garra e muita lama, Evandro e

Aguinaldo Júniorbuscaram lá dos

pagos da terra do arroz o "bi".

Evandro, capataz do CTG,

Angelo Spézia em pose de campeão na cancha do Lenço
Branco. Angelo! eu acho que você ganhou mais que o

prêmio da vaca gorda, pois tem uma moça muito interessada
nesta foto. Na próxima semana eu vou divulgar as letras

iniciais do nome dela

Agenda gaúcha
I

14 a 16 de agosto - Rodeio Crioulo - CTGGalpãoAmigo - Tirnbó

4 de setemb�o - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de Vaca Parada - Piquete Santa Luzia
11 a 13 de setembro - Rodeioem Presidente Getúlio

19 e 20 de setembro - Torneio de Laço doCTG Laço Jaraguaense
19 de setembro - Baile Gaúcho comOsNativos no Laço Jaraguaense
25 a 27 de setembro - Rodeio em Laurentino - Festa doQueijo

Tio Nane,
Petiço e

Evandro

sempre

prontos para
ajudar nas
lides do

CTG.A

tradição
gaúcha
agradecee
reconhece

.

seus esforços

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO f1�

Também decoração para casamento - TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq. MaxWilhelm - Baependi - Jaraguá do Sul - SC

�

DEMARCHI -COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

19981988 -

10 ANOS SERVINDO QUALIDADE
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC
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OS PREÇOS
BAIXARAM•••

Porto Seguro
+ passagem aérea + 7 noites de hotel cl café da

manhã + traslados + luau + city tour

À vista R$ 345,00 ou
6x de R$ 62,00

Maceió
+ passagem aérea + 7 noites de hotel +

city tour + traslados + luau
+ passeio ao litoral Sul

À vista R$ 470,00
ou 6x de R$ 84,00

+ passagem + 7 noites de hotel com café
da manhã e jantar + traslados + city tour

À vista R$ 525,00
ou 6x de R$ 94,00

.

+ passagem + 7 noites de hotel com café
da manhã + traslados + city tour +

passeio Buggy
À vista R$ 495,00 ou

6x çíe R$ 89,00

Fortaleza Recife
+ passagem aérea + 7 noites de hotel +

transfer + city tour

+ passeio ao Beach Park

À vista R$ 530'00ou
6x de R$ 95,00

+ passagem aérea + 7 noites de hotel
com café da manhã + traslados + city

tour em Recife e Olinda

À vista R$ 510,00 ou
6x de R$ 91,00

Porto Galinhas
+ passagem aérea + 7 noites hotel com

café da manhã + traslados
+ passeio de jangada

À vista R$ 560,00 ou
6x de R$ 100,00

+ passagem aérea + 4 noites de hotel em Natal + 3 noites
em hotel em Fernando de Noronha + caminhada

histórica "t_passeio de barco com tempo para mergulho
A vista R$ 965,00 ou

6x de R$ 173,00

",. "Cabo de Santo
Agostinho.

"Maceió / Natal e
Fortaleza _ 1.9..dias_

+ passagem aérea + 7 noites no Hotel Caesar Park Sto. Agostinho
com café e jantar + traslados + todo o lazer que o hotel oferecer

À vista R$ 1.170'00ou
6x de R$ R$ 209,00

+ passagem aérea + 3 noites em Maceió + 4 noites em

Natal + 3 noites em Fortaleza + city tour + traslados

À vista R$ 805-00 ou

'"
6x de R$ 144,00

Ilt
ii\\' Sal/da dia '1.9 de dezembro,{8�X

i P;:�:�;i�!,�f!:��c;���o
Seguro, Búzios e Santos.

,

Desde US$ 990,00 ou
7x de US$ 165,00

Saída dia 28 de dezembro

passando por Santos, Rio de

Janeiro, Búzios, Vitória,
Porto Seguro, Maceió e

Salvador.
Desde US$ 1.190íoO
ou 6x de US$ 198 33

Saída dia 3 de janeiro de

1999"passando por
Salvador, Maceió,

Fernando de Noronha,
Natal e Salvador.

Desde US$ 890,00 ou
6x de US 148 33
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FER.J
A Ferj (Fundação

Educacional Regional
J araguaense)

comemora 25 anos

dia 31. com uma

série de festividades
de 24 a 31 de agosto.
envolvendo a direção.
alunos. ex-alunos,
fundadores e a

comunidade regional.
A professora Carla
Schreiner. presidente
da Ferj, já prepara o

discurso
comemorativo.

JANTAR TÍPICO
O Centro de Cultura
Alemã de Jaraguá do

Sul realiza, amanhã
(15), o 2° Jantar

Típico. na Recreativa
Duas Rodas. com
início às 20 horas.
Adesão a R$ 12.00

por pessoa.

Micheie e Nilson pronunciaram "sim", sábad
passado, na Igreja São Cristôvõo. Após a cerimõni

religiosa, recepcionaram os convidados na Associaçã
Recreativa Weg. Micheie é filha de Hélio e Ângei
Maria Becken, e Nilson é filho de Marino e Maria M.
Teci/la

�.
AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

ALMoçOTÍPICO
A Comunidade Santa Cruz de

Jaraguazinho (Garibaldi) promove.
domingo (J 6). almoço típico da região

a R$ 3.50. Após o almoço. tarde
dançante com oMusical Som Sele. do

RioGrande do Sul.

FREUNDSCHAFTFEST
A Festa da Amizade começa amanhã à

tarde e vai até domingo à noite. na
Sociedade Amizade. Desfiledas

sociedades, competições de tiro e

bocha, comidas típicas, apresentações
fole lóricas e bailes. sábado ( J 5) com o

Musical Arlantis e domingo (16) com.
a Ba!lda Bavaria, completam a

programação.

GINCANA
O Instituto Educacional Jangada

realiza. dias 18 e J9de setembro. a Ia

comemoratíva acs 123 anos de

··K····I'B·E· 'L'":. .:'.' ..... ,,'

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
ED�em371-7575 dOßlici\iO

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(próx. DuasRodas Indl.)
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Novos lançamentos marcam
a abertura da Feira do Livro
---------------------------------

Diretor-presidente do Jornal CORREIO DO POVO, Eugênio Victor Schmöckel,
lançou Memória Jaraguaense, nono livro da catteita

Jaraguá do Sul - Três lança
mentos marcam a 3° Feira do
Livro, que está aberta desde
ontem, no Pavilhão A do
Parque Municipal de Eventos,
"Memória Jaraguaense", do

jornalista e escritor Eugênio Vic
tor Schmöckel; "A nova poesia
do Norte-cotorlnense", do Gru
po A Ilha, e "Poetando e

Cantando", da Associação
dos Poetas e Escritores Inde

pendentes de Jaraguá do Sul,
No livro Memória Jara

guaense, Schmöckel relata os

acontecimentos políticos dos
anos 30, início do Estado Novo,
sob a ditadura de Getúlio Var

gas, Schmöckel conta que, na

época, a cidade vivia a eufo-

ria da emancipação e o temor
da repressão, gerada pelo In

tegralismo - O Estado Novo -, o

episódio conhecido como a

"Noite dos tambores silencio
sos" e o assassinato de Ricardo
Gruenwaldt,

Com o lançamento de
Memória Jaraguaense, Schmö
ckel completa nove livros escri
tos, Tem outro já pronto: "Um
bahiano na história de Jaraguá
do Sul", faltando apenas ser

editado, Na cabeça, mais
dois: "A história, da imprensa
de Jaraguá do Sul e Região"
e "As peripécias de uma

emancipação", De acordo
com ele, esses dois livros "le
varão algum tempo para se-

rem concluídos", O primeiro
contará a história dos jornais
e revistas criadas na região,
contendo a reprodução da

primeira edição de cada um,

O segundo, que deverá
ser iniciado somente daqui
a três ou quatro anos, como

fez questão de informar,
apresentará a versão sobre
a disputa das terras do Alto

Itapocu, hoje Jaraguá do
Sul, por Joinville e Paraty,
hoje Araquari, "O nome

Jaraguá veio com a insta

lação da usina de açúcar e
cachaça, de propriedade
do coronel Emílio Carlos
Jourdan, que se denomina
va Jaraguá", revelou,

NOTA DE AGRADECIMENTO
AGRADECIMENTOS DOS ENLUTADOS DA FAMÍLIA

WALTERBARTEL
Agradecimentos especiais aos médicos: Dr. Sérgio K. Canfield, Dr. Luiz Carlos Stobell, Dr. Carlos

Beltrami, Dr. Joe Waltrick, Dr. Pizanni (Curitiba), Laboratório Jaraguaense de Análises Clínicas e sua

equipe, as enfermeiras: Marizete, Rosília, Sônia; os enfermeiros: André e Amarildo. Aos demais

enfermeiros(as) do Hospital e Maternidl}de Jaraguá, e em especial ao Sr. Hilário Dalmann, diretor do

hospital.
Agradecimentos especiais às seguintes famílias, clubes e empresas:
Famílias de: Ernaldo Bartel e Ilena Bartel; Anadir Becker; Adalberto Blank e Alfonso Blank Filho;

Geraldo Ender e esposa; Adairto Nazatto e família; Terezinha Fodi e esposo; Gatti Bublitz e esposo; Sr.

Genésio (Hospital Jaraguá); Darci Correia e esposa; Geraldo da Silva; família Arduino Picolli; Elio e

Salete.
Aos clubes: C.B. Canarinho (onde foi um dos fundadores); S.E.R. Vieirense; C.A. Baependi; Clube dos

Doze (S.E.R. Menegotti); Glória EC. (Joinville); Liga Regional do Vale do Itapocu de Bocha e Bolão.
.

As empresas: Tubos Santa Helena (Ildo Vargas), Despachante Girassol; Grupo Bretzke (Eriberto Bretzke
e esposa); Floricultura Florisa; Posto Becker e Marisol S.A..

Agradecimento especial ao Padre Alberto Piazera que, durante todo o transcorrer da doença, prestou
sua solidariedade espiritual e cristã e também pelas palavras de conforto e carinho dedicados na residência

e no cemitério.

Agradecimentos a todos que enviaram coroas, flores, telegramas, telefonemas, enfim, a todos que, de

uma forma ou outra, colaboraram em tão difícil momento, como também parentes, amigos e vizinhos que
não deixaram de medir o máximo de esforços.

Agradecimento também à Polícia Militar pela organização do trânsito, e para a Funerária Hass, pelo
ótimo desempenho durante o acontecimento, em especial ao Sr. Cláudio.

Enlutados: esposa Alrona R. Bartei; 4 filhos: Osmar, Waldemiro, I1ário, Aldo e esposas; 1 filha

(adotiva) Elfrida e esposo; 10 netos; 2 bisnetos; 2 irmãos; 1 irmã; 6 cunhadas; 2 cunhados; sobrinhos
e demais parentes e amigos.

Data de nascimento: 8/8/1920 - Data de falecimento: 4/8/1998.

Horário de falecimento: às Ilh 18 em sua residência.
MENSAGEM

"Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, Aquele que possui uma fé
consistente, jamais perde a esperança, permanecendo sereno, sempre na expectativa de bons e

favoráveis acontecimentos ".

10 ENCONTRO JARAGUAENSE DE PSICÓLOGOS
Dia 29 de agosto

Informações e inscrições na Clínica CEPPSI
Rua Domingos R. da Nova, 370 - Jaraguá do Sul

ou pelo telefone (047) 370-2224

A SOCIEDADE E AS DROGAS
Lendo jornais de circulação nacional e assistindo aos telejornais, é

fácil perceber que a sociedade não está atravessando uma de suas

melhores fases, Tráfico de drogas, assassinatos, estupros, extorsão,
desvios de dinheiro público e descaso são apenas alguns dos temas
que podem ser lidos e assistidos diariamente, em horário nobre, pelos
nossos jovens,
Este modelo de sociedade em crise está sendo absorvido por toda
uma geração que, além dos conflitos típicos da idade, observam
atônitos o modo com que estamos lidando com nossos problemas.

O discurso que a sociedade emprega é muito bonito, mas o
exemplo é extremamente contraditório. É o exemplo do "faça o que

eu digo, mas não o que eu faço".
Como conseqüência, muitos jovens estão optando por um caminho

ilusório para eliminar a fragilidade, a angústia e os conflitos que estão
vivenelende. Estão optando pelo caminho das drogas, por acharem
que é o meio rnois fácil e rápido para "aliviar as tensões",

Nas drogas, os conflitos e a sensação de fragilidade são substituídos
por urnsentirnento de consistência e força; é a ilusão de ter conseguido
superar as dificuldades, A angústia, antes intensa, se dissolve numa

atmosfera de paz, sentida às vezes como paradisíaca,
Porém, o efeito das drogas é. temporário, e logo estes jovens

descobrem que, também eles, são um fenômeno temporária, Mais
cedo ou mais tarde, o paraíso desmorona, Cada vez rnoís. o sentimento
de fragilidade, frustração e angústia aumenta, Com o passar do tempo,
as drogas vão colocando estes jovens 'em verdadeiras prisões,
dlminulndo em muito suas possibilidades de agirem como agentes de
transformàção, primeiramente familiar e posteriormente social.

O problema das drogas deve ser encarado como prioridade social,
pois suas conseqüências são ainda imprevisíveis, A repressão pura e

simples ao tráfico não é a única nem a melhor solução, como muitas

pessoas afirmam; pois o número de jovens que estão indo à procura
das drogas tem aumentado a cada dia e isso deve servir de alerta

para que este problema seja encarado de forma mais séria e efetiva,
É necessário que a sociedade também se questione no sentido de

prevenir, ou seja, dar condições para que seus jovens se preparem para
a vida, através de uma educação consistente e de exemplos saudáveis
e não contraditórios,

Não sou ingênuo de pensar que o problema das drogas será extinto
por completo, mas com a boa vontade e honestidade de todos,

poderemos rever e mudar nossas posições; com a finalidade de
reconstruir uma sociedade mais saudável; de forma que adoeça menos

seusmembros,

Dalton Fernando Fischer - Psicólogo e psicoterapeuta - CRP 12/1558
Membro associado daAjapsy

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP-12/00938

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional
Rua Guilherme Weege, SO

7" andar - sala 704

Centro Médico Odontológico
Fone: (047) 371-0503
Jaraguá do Sul - SC

Marisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP-12/oio32

Horário: de 2ª à 6ª - 17h30 às 21 h30· Noturno
Sábados- 8 às 12 horas- Matutino
Rua Guilherme Weege, SO

7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 979-6879
Jaraguá do Sul - SC

- 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.)

SUPERMERCADOS

��(Jdie«ú Rua Padre Alberto Jacobs • Vila Lenzi • Fones: 372-1160-372-2936 • Jaraguá do Sul· SC
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Polícia de Guaramirim recupera
carga roubada de transportadora

Nota de Agradecimento e

Convite para Missa de 7° Dia

Afann1iade

Ildefonso Finta,
ainda consternada pelo seu falecimento no

último dia 7/8/98, agradece aos médicos dos

Hospitais São José e Jaraguá, como também aos

familiares e demais -amigos que mandaram
coroas e flores e que o acompanharam até a sua
última morada.
A Missa de 7° Dia será realizada no dia 14/8/

98, às 19 horas, na Igreja São Sebastião.

A familia enlutada

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em
pleno gozo de seus direitos Sindicais, a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 19 de agosto
de 1998, às 13:30 horas, em primeira convocação e caso não

haja número legal, haverá uma segunda convocação para uma
hora após, isto é, às 14:30 horas do mesmo dia e local, com
qualquer número de associados presentes, a qual será realizada
na Sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225,
nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a - Instauração do Processo Eleitoral;
b - Definição da data da Eleição e dos trabalhos de votação;
c - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 11 de agosto de 1998.

José Boshammer
Presidente

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17hOO - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

07hOO e 19hOO - Matriz

09h30 - Baependi (encerramento
da Semana da Família)
19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Assunção de Nossa Senhora
Hoje celebramos Maria, a porta-bandeira da humanidade

na plenitude da salvação. Ela já alcançou aquela meta para
qual caminhamos: a glorificação da pessoa humana: alma e

corpo. Celebramos aMãe a que nos abre o caminho, a que nos

prepara à casa do Pai, a que nos precede e nos chama a ir atrás

dela, a primeira seguidora de Jesus. A assunção deMaria aos

céus, em corpo e alma, é uma boa notícia, que nos enche de

alegria e esperança, porque é o prenúncio de nOSSa própria
glorificação.

---------�-----------------------

Telefonema anônimo ajudou a identificar os ladrões.
Mercadoria foi avaliada em R$ 765 mil

Guaramirim - A Polícia
Civil recuperou, na terça
feira da semana passada,
a carga roubada de uma

das carretas da Ironsrncq
na Transportadora, assalta
da no dia 19 do mês pas
sado, na BR-376, na altura
da Serra de Curitiba (PR).
As mercadorias, avaliadas
em RS 165 mil, estavam em

Araranguá, Sul do Estado,
para serem revendidos. A
carreta foi encontrada dias
mais tarde abandonada
em um posto de gasolina
na cidade (je Tubarão.

A versão dos motoristas,
Honório Rocha, 43 anos, e

Daniel Marcos Ottoni, 25,
de que teriam sido assalta
dos e mantidos em ca

tiveiro por 24 horas na cl-
.

dade de Rio Negro (PR), foi
desmentida por um tele
fonema anônimo, o qual
revelou que ambos haviam
premeditado a ação. Na
Delegacia, os dois confes
saram à delegada Jurema
Wulf o desvio da merca

doria.
De acordo com a dele

gada, a carga seguia de
Guaramirim para São Pau
lo, em Curitiba, os motoris
tas desviaram a rota por
Mafra e seguiram para
Araranguá, onde o comer
ciante Cléris Feijó, receptor
da carga, iria vendê-Ia, jun
to com Nivaldo Rahn, que
encontra-se foragido. Asin
vestigações também

apontaram para Ari Ka
suke, morador em

Guaramirim, e 'Vltórlo Bre-

Roubo:mercadoria desviadapor funcionários daTransmagna

zolim, ex-funcionário da

empresa, como os idealiza
dores do golpe. A polícia
conseguiu recuperar 80%
da carga roubada.

Rocha e Ottoni nunca
tiveram passagem pelo
polícia, segundo a delega
da eles provavelmente irão
responder por Crime de

Apropriação Indébita, arti
go 168 do Código Penal,
que prevê de um a quatro
anos de reclusão. Como o

flagrante já havia passado,
responderão o processo
em liberdade. O inquérito
será levado 00 Fórum de
Guaramirim na semana

que vem.

CILADA - Tanto os men

tores do roubo, Brezolim e

Kasuke, quanto os motoris
tas, Rocha e Ottoni, foram
enganados pelos recep
tores de Araranguó. Feijó e
Rahn, conseguiram es

conder a carga em outro

galpão e repartiram a

parte vendida somente
entre eles. Deixando os as

saltantes de Guaramirim,
sem nada.

MEDIDAS DE SEGU

RANÇA - Segundo a

direção da Transmagna,
transportadora roubada, a
frota de carretas que antes
contava com 70% delas
rastreadas por um sistema
via satélite, que permite
acompanhar todo o per
curso da viagem em tem
po real, permitindo, inclu
sive, comunicação imedia
ta com o motorista, e ain
da com dispositivos contra
roubo, já está em 100% dos
caminhões. O sistema é
chamado de Omnisafe e

está conectado a uma

central em Brasnia e opera
durante às 24 horas. Este
aparelho tem custo de RS
6 mil por unidade, e mais RS
1 mil de manutenção.

PLANO 100
Reunião dos Grupos A - B - C e D do PLANO 100, organizado sob
a responsabilidade da Menegotti S.A., dia 21 p.v. (sexta-feira). às

19:00h., na AC/iS.
A comissão dos prejudicados.

Agradecendo à
Santa Clara por

uma graça alcançada.
E.P.

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 'DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

_________ Rua Säo Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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MédicoVictor Bauer Júnior
Curitiba-PR - Repercutiu

de maneira simpática na

sociedade jaraguaense a

comemoração de funda

ção do órgão de imprensa
curitibana, promovido no

dia 31 de julho, nos salões do
Paraná Clube, à Avenida
Presidente Kennedy, 2377,
em Curitiba-PRo

A celebração contou
com as presenças do

governador do Estado do
Paraná, Jaime Lerner; pre
feito da cidade de Curitiba,
Cássio Taniguchi; presidente
da Assembléia Legislativa,
Aníbal Khury; presidente do
Tribunal de Justiça, desem
bargador Henrique Lenz
Cezar e outras gradas auto
ridades, divulgado pelo
jornal do Estado, rádio e

televisão. Na ocasião, em
meio a brilhante solenidade,
foram agraciadas perso
nalidades de destaque nas

diferentes áreas de ativida
des profissionais com o

Troféu Imprensa do Paraná.
Entre os agraciados,

estava o ilustre filho de

Jaragu6 do Sul, doutor
Victor Bauer Júnior, filho de
Victor Bauer e de Elvira

Henschel Bauer, casado
com Katia Hinsching Bauer,
que desde os bancos es

colares no Colégio da Divina
Providência (onde tem
nome de uma das salas no

notável estabelecimento)
mostrou pendores para a

medicina, seguindo cursos

no Colégio Marista São Luís,
hoje uma das sumidades e

grande destaque em cirur

gia cardíaca, gozando de
conceito nacional e inter-

nacional.
Por todas essas qualida

des publicamente reconhe
cidas, a colônia catarinense
em Curitiba e jaraguaenses
seguiram para a "Cidade
Sorriso" para prestigiar esse
acontecimento de reconhe
cimento de mérito profissio
naL pelo que juntamos aos

demais os nossos aplausos
por tão distinguida homena
gem. Parabéns, doutor
Victor Bauer Júnior!

-

FERJ - Fundação Educacional Regional Jaraguaense
PORTARIA N° 17/98

A Presidente da Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ, no

uso de suas atribuições e, de acordo com o disposto no art. 86 da Lei
Complementar Estadual W 170, de 07. de agosto de 1998,
RESOLVE:

.

Art. 10 - Transformarem próprio o curso de Arquitetura e Urbanismo, mantido
em convênio com a Universidade Regional de Blumenau - FURB.

Art. 2° - O curso mencionado no art. 10 fica incorporado ao Centro de Ensino
Superior de Jaraguá do Sul - CESJS.
Art. 30 - A Assessoria de Planejamento do Centro de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul - CESJS deverá tomar as providências para, no prazo de 12
(doze) meses, efetivar o reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo

Jaraguá do Sul, 13 de agosto de 1998.
Carla Schreiner - Presidente da FERJ

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em
pleno gozo de seus direitos Sindicais, a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 19 de agosto
de 1998, às 13:00 horas, em primeira convocação e caso não

haja número legal, haverá uma segunda convocação para uma

hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e local, com
qualquer número de associados presentes, a qual será realizada
na Sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225,
nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a - Integração da entidade na associação dos sindicatos;
b - Convênio com a farmácia dos sindicatos;
c - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 11 de agosto de 1998.

José Boshammer
Presidente

lndurnok lnouçuro novo restaurante da empresa
Com área construído de 354 metros quadrados, distribuídos em

dois pavimentos, a Indumak inaugurou, na última sexta-feira ,(7), o
novo restaurante da empresa. Com investimento de cerca de RS
190 mil, as instalações compreendem cozinha, restaurante e área
de festas. Tudo isso, com alto padrão de higiene e beleza, bem
servindo, assim, a todos os colaboradores da empresa.

Segundo o diretor-superintendente da Indumak, senhor Eduardo
Schmidt. o projeto traduz a filosofia de trabalho da Indumak, que
é investir cada vez mais no aprimoramento técnico, profissional e
na segurança e qualidade de vida dos colaboradores.

Em discurso, no coquetel de inauguração do restaurante, o
diretor-técnico e comercial senhor Célio Bayer discorreu sobre a

caminhada da empresa, nos 35 anos de história de grandes
conquistas.

Tudo começou quando o fundador senhor Rodolfo Kreis, em
abril de 1963, iniciou com um amigo a Oficina de Tornos KP l.tdo..
num galpão alugado, próximo onde hoje localiza-se a Gráfica
Avenida.A empresa passou por duas mudanças no transcorrer dos
anos. Até 1972, quando num galpão de mil metros quadrados, já
na localização atual da empresa; e com a razão social de Indústrias
de Máquinas Kreis Ltda., de onde originou-se a logomarca Indumak.

Em 1980, por problemas de saúde, retira-se da empresa o senhor
Rodolfo Kreis, e esta redirecionada e já composta pela atual
diretoria, senhores Egon e Eduardo Schmidt. Hilário Kreis e Célio,
Bayer.

A lndumak é hoje uma referência nacional em

empacotadoras automáticas. São aproximadamente três mil

máquinas automáticas instaladas, adicionadas às quase 15 mil
semi-automáticas, distribuídas não apenas no Brasil, como em

vários países da América Latina, Central e África que fazem hoje
da Indumak a maior indústria de máquinas automáticas de

empacotamento da América Latina,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
. Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Tel. 372-0395

,

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 � 1 o Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC

FISIOTERAPIA
E S P,E C I A L I Z A o A

CLINICASER
Fone/Fax: 371·6022

fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5·20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito· 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito· 10858-F

Fonoaudlóloga:
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 Ocupadonal e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

-ft····_··
..
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Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Voz: instrumento
de trabalho

Devido a grande demanda de pacientes com

alterações na voz. senti-me na obrigação de alertá-los.
Os indivíduos que fazem o uso profissional da voz

(professores, vendedores, gerentes, telefonistas,
políticos, etc.) muitas vezes não têm a mínima noção
da técnica (de como usar a voz),assim prejudicando
a produção natural da mesma. Isto quer dizer, o uso

abusivo ou esforço vocal, Às vezes vem

acompanhado de uma tensão da musculatura
cervical (ombro, pescoço.i.),

Inúmeros problemas influenciam este mecanismo
da voz, entre eles: noções de higiene vocal que
seriam: tomar água (hidratar e lubrificar as cordas

vocais); evitar o ar condicionado (ressecando as

cordas vocais); evitar o sereno; o fumo e o álcool

(pois este último, nos leva a perda da sensibilidade
das cordas vocais); sussurro ou grito (forçam-na);
horas e horas ao telefone; entre outros..

Todas estas posturas, quando não evitadas,

prejudicam diretamente a projeção vocal. Causando
como primeiro sintoma a fadiga vocal (cansaço, voz
falha, engasgos. ,,), Nessa fase, a procura da

fonoaudióloga para um tratamento seria o mais

adequado, para que a recuperação seja rápida,
evitando, porém, que uma possível patologia se

instale, O indivíduo que persiste em continuar
utilizando a voz inadequadamente, terá grandes
chances de se instalar um calo vocal pólipo, edemas,
etc.. O profissional responsável por este diagnóstico
é o otorrinolaringologista,

Doutora Elen afirma que: para os pacientes com
disfonia (alteração da voz) deve procurar um médico
e fazer uma investigação adequada, pois em torno
de 90% dos pacientes com disfonia por edema de
corda vocal por uso excessivo, nódulos ou calo de
cordas vocais, são trotóvels com fonoterapia e

medicação; sendo dispensável a cirurgia,
A investigação é importante pois os pólipos, lesões

brancas de cordas vocais, papilomes, cistos, tumores,
necessitam de outro tipo de tratamento e estas lesões
são minoria nos diagnósticos, Por isso, a prevenção é
a melhor solução",

É importante frisar que a corda vocal é músculo e

também precisa de repouso como o nosso corpo
precisa,

Karla do Amaral Costa

Fonoaudióloga da Clínica SER

EENTR

l

ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlvES
ESPEciAliSTA EM OdONTOPEdiATRiA
PÓS ...GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
pós ...GRAduANd6 EM ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidxei GONÇAlvES
DR. AlvANiR LEiTE

ESPEciAliSTAS EM PERiodONTiA, IMplANTES DENTÁRios
E PRÓTESES DENTÁRiAS

RUA JOiNViLLE, 1 � 70
TELEfONE: (047) J71 ..7209

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. MarIo Sousa
Dr. MarIo Sousa r.
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Carrocerias HC Hornburg completa
25 anos de trabalho com qualidade

Embora tenha iniciado
suas atividades em 1956,
com a fabricação de ca

bines e complementos para
pico pes. a HC Hornburg
Carrocerias começou suas

atividades oficialmente 17
anos mais tarde, em 1973,
Este mês, completa 25 anos,

O empresário Heinz Horn

burg, 68 anos, e a esposa
Wally Borchardt Hornburg,
63, estão à frente dos negó
cios até hoje, contando
com a colaboração do fi
lho mais velho, Adelino Horn

burg, Nesses 25 anos de ati
vidades a HC já produziu
mais de 4,5 mil, carrocerias,
incluindo as primeiras em

chapa de aço e madeira,
até as fabricadas atual
mente, fr,igoríncas e isotérmi
cas em fibra ,de vidro,

Hoje, a produção mensal
é de 60 carrocerias, a meta
é chegar a 80, para isso, há
três anos, a empresa iniciou
a implantação do progra
ma de Qualidade Total, ISO
90ÓO, e prevê a obtenção

---------------�-----------------

Com produção mensal de 60 carretas, a HC conquistou o mercado
mostrando que não pára no tempo

Localizada em Jaraguá do Sul, a He Homburg destaca-se entre as melhores do País no
se(jmento de carroçarias
do certificado para o ano

2000, Uma empresa de São
Bento do Sul faz o trabalho
de consultoria para a HC,
"os resultadosjá são eviden-

tes". connrrno a gerente de
vendas, Betina Borchordt.

"Antigamente, para fabri
carmos uma carroçaria
levávamos cerca de um dia

História de um empreendedor
Em 1956, o empresário He

inz Hornburg começou a fabri
car cabines e complementos
para picopes. na Barra do Rio
Cerro, em Jaraguá do Sul. Fei
tas em chapa de aço e rebita
das à mão, as carroçarias lem
bravam carros fortes. A madei
ra também foi uma matéria-pri
ma muito utilizada, Em 1966, foi
construída a primeira carroça
ria de furgão, vendida para a

empresa de charutos Oliveira,
de Laurentino,

Os, negócios estavam pros
perando, houve, então, a ne

cessidade de ampliação, Horn
burg e a esposa Wollv mu

daram-se para o centro da ci
dade, em maiores instalações,
Isso aconteceu em 1 de agos
to de 1973, nascendo ali a

Hornburg Indústria de Carroça
rias Blindadas ttdo. (Carroça
rias HC), ,

Dez anos mais tarde, a HC

Hornburg deixou de fabricar

carroçarias de madeira, redire
cionou a produção, mudou o

foco inicial para baús, car
roçarias frigoríficos e isotérmi
cas em fibra de vidro, fabrican
do também o respectivo equi
pamento de refrigeração,

Hoje, o faturamento da

'AS primeiras carroçarias rebitadas â mão lembram carros-forte

empresa, é de US$ 7 milhões por Adelino, diretores da HC,
ano, Hornburg, Wcllv e o filho traçam novo crescimento para

He - 25 ANOS
Sentimo-nos felizes em poder

participar,desta história de sucessos

Telas Schramm
Ind. e Comércio Ltda.

Rua Dona Francisca, 5055 - Joinville - SC
Fone/Fax: (047) 435-2888

inteiro, Com a implantação
do programa 5S, o tempo
para fabricarmos a mesma

carroçaria foi reduzido em

50%", Betina diz que a meta

é reduzir ainda mais esse

ternpo.
Os funcionários da He

recebem semanalmente
treinamento, onde são re

passadas novas técnicos e

todos os serviços da empre
sa, isso faz com que um fun
cionário não fique condicio
nado a realizar apenas o seu

serviço e, em caso de pre
.clsöo. possa substituir um

colega sem o menor pro
blema,

A qualidade é uma mar

ca registrada da empresa, é
por ela que a HC Carroce
rias mantém fiéis seus clientes
e continua conquistando
rnols. Entre os principais, po
demos destacar: Frigorífico
Matabi. Diolot (Distribuidor
Nestlé), Perdigão (frota ter

ceirizada), Sadia (frota ter

ceirizada), Pamplona (frota
terceirizada), Granja
Rezende (frota terceirizada),
LaticíniosTirol, Frigorífico San
ta Elvira, Costa Sul Pescados,
Pescados 4 Irmãos, Distri
buidor Gabiline e Incregel.

Avanço: carroçarias frigoríficos com tecnologia holandesa

os próximos anos, o quadro de
funcionários aumentou de 65
no ano passado, para 82 esse

ano, A meta de produção, que
hoje é de 60 unidades por mês,
é elevar esse número para 80,

Parabéns, HC, pelos
25 anos de progresso

Farmácia Paraná
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1179

Fone: (047) 372-1689 - Jaraguá do Sul- SC
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Mais de 4,5 mil carroçarias
produzidas ao longo dos anos

Almoço aos funcionários marcou a comemoração aos 25 anos da He

Desde o início, a HC Horn

burg buscou a inovação,
quando produziu as car

roçarias em chapa de aço
rebitadas à mão. Os mode
los foram sendo aperfeiçoa
dos e a empresa não parou
no tempo. Para atender os
diversos pedidos, chegou
até a produzir caiaques,
palcos para shows, contêi
neres, lava-postos e muitos
outros, porém, foram deixa
dos de lado, dedicando-se
exclusivamente à produção
de carroçarias, ao todo,
calcula-se já ter passado
das 4,5 mil produzidas.
Sempre em busca do

aperfeiçoamento, o atual

diretor-presidente, Adelino
Hornbure. foi até à Holan
da onde conheceu todo o

processo de fabricação de
carroçarias frigoríficos.
Hoje, essa é uma das espe
cialidades da HC Horn

burg.
A empresa está buscan

do o certificado de qua
üdode ISO 9000, para tan

to, contratou, há três anos,

No dia 31 de julho, sex
ta-feira, a HC Hornburg
realizou, no refeitório da

própria empresa, almoço
de confraternização en

tre os funcionários para
comemorar os 25 anos da

empresa.
No almoço, o consul

tor - Adelino Denke pres
tou homenagem aos

diretores e funcionários
falando sobre a "Família
HC". Os empregados
Com mais de cinco anos

de casa também foram

homenageados.
O mais antigo funci

onário da casa, o solda
dor Hélio Antunes Borges,
com 24 anos na HC, diz
se contente com a em

presa. "É uma firma muito
boa para se trabalhar, eu
nne sinto orgulhoso de ser

o funcionário com mais

tempo de serviço, princi
Palmente porque aqui
nós somos todos amigos".
Diz.

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

Treinamento constante com os funcionários e pesquisa
em novos produtos garantem a qualidade

Casar JunkeslCP

onde são repassadas no

vas técnicas e treinamen
to geral de todos os

serviços, para que ninguém
fique restrito apenas à sua

função e possa, em

qualquer eventualidade,
substituir um colega,

'Treinamento: funcionários estão preparados para receber o Cerflftcado ISO 9000

a empresa de consultoria

ACM, de São Bento do Sul,
que implantou o sistema 5S,
Toda a empresa está pas
sando por um processo de

reestruturação, a principal

meta é aumentar a ca

pacidade de produção e

melhorar o desempenho
profissional dos emprega
.dos, Divididos em três gru
pos, liderados por Adilson

Grosklags, Ademir
Winter e Irineu Kar

ger, os funcionários
recebem treina
mento semanal que
consta de reuniões

Confraternização: funcionárIos reunidos no almoço de 25 anos

SIPAR
Comércio de Parafusos Ltda.

R. Domingos R. da Nova, 330
Fone/Fax: (047) 371-9932
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Atletas jaraguaenses vão o Timbó
oísputor fase regional dos Jose

----------------------------�----

Competição é eliminatória para os Jogos Abertos,
em Joaçaba, em outubro

Jaraguá do Sul - Os
131 atletas que com

põem a delegação
[oroouoense viajaram
para Timbó, nos dias
13,14 e 15, em grupos
separados, para par
ticipar da fase regio
nal dos Jogos Abertos
de Santa Catarina,
que acontece de 13 a
19 desse mês.
O Município com

pete nas modalidades
de Basquetebol mas
culino, Bolão 23 femini-

no. Bolão 16 feminino e (14), e o Bolão 16 mas
masculino, Futebol de culino e o Basquete
Salão, Tênis de Mesa, bol. neste sóbodo (15).
Voleibol masculino e Lá, os atletas ficarão
feminino e Bocha. alojados na Escola
A delegação jara- Básica Erwin Pradi�

guaense viajou sepa-. A equipe de Xadrez
roda devido aos dife- não precisará ir a Tim
rentes dias de com- bó. ela conquistou a

petição, o Futsal e o classificação para os

Voleibol masculino Jasc vencendo invicta

sofrem na quinta-feira a fase regional dos

(13), o Bolão 23 femini- Jesc (Jogos Escolares
no. o Voleibol masculi- de Santa Catarina), re,.
no. e o Tênis de Mesa alizado de 19 a 24 de
foram na sexta-feira junho:

� CP
'

..

LS�[F>@���
o A equlpede Basquetebollnfanto-Juvenil mas
culino, ADJ/São Luís/Dalcelis, terminou em ter
ceiro lugar no Campeonato Estadual realizado
em Bumenau, no último final de semana. O títu
lo foi para Gaspar e o segundo lugar para .Íoln
ville.

o A equipe Duas Rodas obteve a melhor classi

ficação na 3° etapa do Campeonato Catari
nense de Bicicross, realizada no domingo pas
sado (9), no Parque Malwee. A equipe de Jara

guá do Sul somou 71 pontos, Brusque ficou em

segundo somando 37, e Rio do Sul em terceiro
com 20. Esta etapa fezparte das comemorações
dos 20 anos do parque.

q Confirmada a vinda do técnico da Seleção
Brasileira de Tênis de Mesa, Francisco Camargo,
mais conhecido como Fron. Ele estará em Jara

guá do Sul no próximo final de serncno. Na sex

ta-feira (21), ele fará palestra aberta à comu

nidade, no Sindicato dos Vestuários, às 19h30. No
sábado (22), Fron permanecerá durante o 40
Circuito de Tênis de Mesa que acontecerá no

Centro de Treinamento.

JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
O 8° Raid Cidade de Jaraguá do Sul acontecerá
neste sábado (15), a trilha será pelos bairros de
Três �io� do Norte, Santa Luzia e arredores.Apro
moção é do Jeep Club de Jaraguá do Sul, apro
ximadamente 120 Jeep's dos estados do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina irão partici
par da prova batizada como Trilha do Taquaral.
Mato, morro, lama, buraco e pedras esperam
os jipeiros, e quanto pior: melhor.
A largada será às 8 horas na Praça Ângelo Pia
zero e a chegada prevista para às 16 horas. À
noite. haverá jantar para os jipeiros no Grêmio
Esportivo Juventus, onde será feita a premiação.
Mais uma vez o Jeep Club convida toda a co

munidade a prestigiar esse evento;

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

DPaschoal tem novo endereço
em Jaraguá do Sul

A partir do dia 17/8, segunda-feira, a DPaschoal da

cidade de Jaraguá do Sul, SC, passa a atender seus

clientes em novo endereço, na Rua Walter

Marquardt, n° 170 - Bairro Vila Nova.
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