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Candidatos ao governo fazem campanha

e promessas em Jaraguá do Sul e região
;
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Hospital Jaraguá
37'1-9653

DA COZINHA À SALA

TUDO EM MÓVEIS
COZINHAS SOB MEDIDA

R. João Planinschek, 94

R. Reinoldo Rau, 289
Fone 371-3387

Dr.VitórioA. Lazzaris
OAB-SC2563

Especializado:
Aposentadorias
Recursos
Revisões

Rua Domingos-da Nova, 283
.

Fone:�(047) 371-0004

Três candidatos ao governo do Estado visi

taram Jaraguá do Sul e região durante a se

mana, No último sábado (15), o governadür'

Paulo Afonso (PMDB) inaugurou a rodovia de

ccesso à empresa Cevo'. no Bairro Rio da Luz.

Acompanhado dos demais candidatos do

partido, Paulo Afonso aproveitou o evento e

fez comício de campanha .

Na manhã de segunda-feira (17), o sena

dor Esperidião Amin, da Coligação Mais San

ta Catarina, também acompanhado dos ou

tros candidatos, percorreu o centro das ci

dades da região no corpo a corpo com a po

pulação,Amin chegou ao Município de trem,

vindo de Corupá, e seguiu paro Guaramirim,

Joinville, Araquari e São Francisco do Sul.

Na quarta-feira (19), foi a vez do candida

to do Frente Popular, Milton Mendes, visitar a .

região. Mendes estava acompanhado dos

candidatos a deputado federal pelo PT, Carli

to Merss, e a estadual, Dionei da Silva,

Todos os três candidatos fizeram várias

promessas. Páginas 3,4 e 5

Leia noCORREIOECONÔMICO:

Turismo é o prioridade do Cosmos

Mannes mostra quolldcde
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Cegueira política �

CIRCULO

Apesar dos avanços registrados no processo políti
co brasileiro, estamos ainda muito longe de uma ma
turidade consciente.Ainda não nos sentimos co-res

ponsáveis pelos programas e projetos governamen
tais, implantados pelos políticos eleitos por nós.Talvez

0_ fato resida na indiferença
como somos tratados pelos
políticos depois das eleições
ou pela própria ignorância
política arraigada cultural
mente no consciente coleti
vo, desenvolvida e mantida'
continuamente pelos deten
tores do poder.

Todos os dias somos con

vidados a permanecer dis
tantes da política. Os melas
de comunicação de massa

contribuem para a. apatia
política/eleitoral à medida
que priorizam o lado obscuro

- das ações, apresentàndo os

políticos como usurpadores do poder, corruptos, in
teresselros e nepotistas. A imagem nos chega distor-
cida e somos compelidos a desprezot sem nenhum
critério, a política. Tudo o que os poftlcos proflssio- "Expeça-se mandado de

nols querem.Sem informação, os elegemos de novo, prisão, Cumpra-se,,,", Assim se

sem nos preocupar com o desempenho. exaure a forma legal de uma

prisão, ouselo. com ordem ju-A onde eleitoral, entretanto, tem seu ciclo.A cada dicial. Até tal momento pro-
dois anos, as cornpcnhos invadem as cidades e os cessual, imperam as requinto
rincões mais distantes, até então abandonados, le- das fórmulas dos negócios ju
vando "esperanças", prornessos de um futuro me- dlclórlos,

Sob pena de incorrer em fj
Ihor e justiça sociol. Os discursos e as palavras"ornl- gura penal e ilícito odrnlolstro-
gas" nos enchem os olhos e nos fazem crer que os tivo grave, o policial é pressio
postulantes podem resgatar os preceitos básicos da nado a cumprir sua parte no

democracia e atender nossas reivindicações. E mais complexo judiciário, Pressiona-
do a cumprir e oprimido no

uma vez, sem perceber, somos jogados na campa- cumprimento, se ultrapassar
nho. cegos, surdos e mudos, teleguiados pelo mar- um tal limite utópico, transmu
keting e esmagados pelo rolo compressor do poder do-se de defensor da lei em vl

econômico. olcdor dela, Um delegado, um
escrlvôo e alguns outros que

.

Passada a componho. vemos tudo se acomodar ..

possuem, ora vocação de
gradativamente e voltar ao que era antes. Oscom- herói, ora resignação de

prornlssos de bastidores, a dependência financeira mártir, uma viatura que ainda'
. '8 as pressões ideológicas forçam amanutenção 00 se locomove, mal instalados

status quo. O Brasil vive sob a égide dos 'p'oderosos. nas casas (no Brasil. geral-
mente, alugadas ou impro-

do capital estrangeiro e do terrorismo dos senhores visadas) que batizamos' de
feudais, que governam o País desde sempre, não "delegacias", munidos de

perrnltlndo mudanças que possam visualizar um fu- aparat,os ultrapassados,
geralmente dependentes deturomenos desigual e injusto. A utopia reinante du- favores de prefeitospóra con-

rante O período eleitoral nos entorpece e nos deixa s.eguir combustível e outros

cegos diante das mais absurdas negociatas. itens básicos, ameaçados de
O mérito da discussão, todovlo. é a forma de transferências e "incômodos

como nos deixamos levar pelos aventureiros de futu�os" quando as inve�ti
gaçoes enveredam para "cer-

.ptontöo. sem que tenhamos argumentos para con- tos mares", incompreendidos
trapor às argumentações. Precisámos saber nos de- e desgastados ante a opinião
fender do eterno sofisma político. Vivemos a ilusão .

pública (os acertos são credi

d t
todos a uma boa política go-

e es armas numa democracia plena, unicamente vernamental. os erros" .) sob
pelo fato de votarmos. Democracia é muito mais do

que isso. Pressupõe igualdade de direitos e opor
tunidades, obedecendo as adversidades impostas
pela conjuntura. Embalados pelo fenômeno eleitoral,
votamos, - muitas vezes, sem a consciência devida
do valor do voto.

Precisam,os enxergar asmaracutaias a que somos
forçados a nos envolver e admitir nossa responsabi
lidade diante dos fatos.

J
DA POLI ílcA.··

Carta do leitor
.

.

Milagre da segurança pública
* Elias Mattar Assad

risco de vida constante, com
salários minguados e abso
lutamente incompatíveis, A

prisão é efetuada! Não impor
ta, neste momento, nenhuma

.

"preliminar" prejudica o méri-
to, A prisão é efetivada",

.

Qual será a realização de
um ser humano em desem

penhar atividades policiais?
Um dlo. emconversa com um

velho policial, uma verdadei
ra lição de vida brotou espon
taneamente: comparava a

"graça que sente" um policial
ao efetuar uma prisão, como
a de um pescador ao fisgar
um peixe, Assim como um

pescador conta coisas que
achamos exageradas,' tam
bém um verdadeiro policial
ao desempenhar seu traba
lho, Quanto molor o. .negócio
criminoso a ser rechaçado,
quanto maior ci inteligência
do plano Criminoso, quanto
maior a resistência dos desti
natários da prisão e maior o
número de delinqüentes que
a operação persegue" rnolor
a vontade em cestroçor. de
aprisionar e Vencer, .'

A glória final somente
. pode. ser .comparada (guar
dopas as proporções) com o

pescador posando com o

produto do pesca para foto
ou o caçador com o pé so
bre a cabeça da fera abati
da, Sentem eles, naquele mo-

mento supremo, o sabor da
vitória, Muito além da "cons
ciência do dever cumpri·
do",", Tais ':generais em ação
de guerra" contra a delin

qüência jamais matam 01-

guém, Intimamente cpenos
"infligem bolxos ao inimigo",",
Tal inclinação (mórbida?) so
mente é explicável se admitir·
mos a existência de paixão,
Logo, tonto os pescadores de

peixes como os de delin

qüentes são uns "apaixona
dos e teimosos incorrigíveis","

Ninguém jamais promo
verá segurança pública em

uma sociedade sem investir
nela, Lembre-se de que um

bem formado policial pode
ser deformado pelo achata·
mento salarial",

Trabalhos há, eis um elo

qüente exemplo, que são de
inestimável valor e, poro
quem se dispôe a fazer de
cada retorno ao lar um "re
nascimento" e de cada novo

dia um "aniversário" ou uma

despedida pelo risco da próxi
ma operação, nada mais JUS
to que a comunidade políti
ca atenda os atuais reclamos
e dspirações da classe, não

.

em caráter de regalia, mas

em nome da segurança públi
ca",

* vtce-presidente da OAB'

Subseção de Curitiba.

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

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

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 370-7919 - 370-7363 - 370-7944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessaria"!_ente, a opinião dojornal
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mitar, dentro da ética, a propaganda política. É Cerimônia reuniu políticos do PMDB e se transformou em palanque

inadmissível que alguns 'profissionais de marke- eleitoral com direito a comício e críticas aos adversários

ting político' condicionem aquilo que o eleitor

vai ler e ouvir. Sem regras definidas para a pro

paganda, pessoas sem escrúpulos manipulam I.
os meios de comunicação de forma criminosa, 1

com o objetivo claro de seduzlt difamar e dis

torcer fatos.

Aqui, em Jaraguá do Sul, começa a circular car

tazes afirmando que Durval Vasel foi o melhor

prefeito que a cidade já teve. Foi uma idéia in

feliz. Os criadores da frase não têm como pro

var a afirmação.
Diante de tamanho descalabro, precisamos ur

gentemente de um código de defesa do elei

tor ou coisa parecida
/I

•

CarlosAlberto Ribeiro - Jaraguá do Súl

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 autor,

endereço ou telefone para

contato. Os textos sem essas

informações não serão

publicados.

As colaborações devem ser

enviadas pata: Rua Walter.

Marquardt, 1. 180, Barra do Rio

Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19
.

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

Jaraguá do Sul - o governa

dor Paulo Afonso Vieira (PMDB)
entregou. no sábado passada
(15), as obras de pavimentação
da rodovia que liga o Bairro Rio

da Luz à empresa Ceval, num

trecho de aproximadamente
cinco quilômetros. Numa ce

rimônia simples, o governador
descerrou a placa em compa

nhia dos demais políticos do

partido, que optaram pelas dis
cursos de campanha. Apesar
da obra ter sido realizada em

conjunto com a Prefeitura, ne

nhum representante do gover
no municipal compareceu à

cerimônia, oportunizando as

críticas dos adversários.

O governador estava acom

panhado pelos candidatos a

vice, Arnaldo Schmidt ao Sena

do, Valdir Colatto, a deputado
federal, Sérgio Silva, e a estadu

al, Ivo Konell, além do senador

Casildo Maldaner, do secretórlo

da Casa Civil, Ademar Duwe,

prefeitos e vereadores peeme
debistas da região.

Paulo Afonso evitou comen

tar os números das pesquisas

que dão a vitória ao senador

Esperidião Amin (PPB) já no

primeiro turno. "Pesquisas reve

lam o momento, que oscilam

de acordo com fatores diver

sos. Na eleição passada, esta
va 20 pontos atrás da candida
ta do PPB e venci", desdenhou,
afirmando que o PMDB vai. in
tensificar a campanha, tentan

do mostrar os trabalhos realiza

dos e o compromisso do parti
do com os municípios catari-

Edson Junkes

pelo PFL, Luiz de Freitas Melro

Neto.
O presidente municipal da

legenda, Luiz Cezar Schörner,
disse que a matéria veicula-

'

da na edição de 7 a 13 de

agosto caracteriza favoreci

mento ao candidato do PFL.

"A Celesc também cometeu

ato ilícito, pois realizou propa

ganda em favor do candida

to, conforme declaraçôes do

diretor de distribuição", justifi
cou, acrescentando que a

matéria dá destaque a Melro

Comício: governador transforma Inauguração em palanque eleitoral

nenses.

Duwe não perdeu a opor
tunidade em criticar a gestão
anterior de Amin que, de acor

do com ele, "deixou o Estado

em completa falência". Na

opinião dele, caso Amin vença
as eleições, será o governador
da Ilha, priorizando a Capital,
administrada pela esposa

Ângela Amin. também do PPB.

"Essa é uma obra importante,
tanto para Jaraguá do Sul

como para Santa Catarina. A

Ceval é empresa exportadora,
e uma rodovia boa é funda

mentai. O governo Kleinübing
(Vilson Kleinübing - PFL - atual

senador), prometeu realizar o

obra, mas não saiu do popel".
declarou.

Sobre a participação da

Prefeitura, Duwe afirmou que a

. obra foi realizada somente pelo

governo do Estado. "É uma

obra de responsabilidade mu

nlclpol. cabia à Prefeitura rea

lizá-Ia. No entanto, o Estado 0"
fez sem nenhuma participação
da Prefeitura", afirmou, acres- ,

centando que a entrega da

obra "desmente as declara

ções do governo municipal de

que o governo estadual não

tem cumprido os acordos com

o Município".
PROJETO DE LEI - No dia 21

de agosto do ano passado, a
Câmara de Vereadores apro

vou projeto de lei de autoria do

Executivo, que ratificava o con

vênio de RS 742 mil com o go
verno do Estado, para realizar

as obras. No mesmo documen

to. o prefeito Geraldo Werning
haus (PFL), solicitou a autoriza

ção para investir cerca de RS
423 mil, 36% do total licitado.

PT entra com processo-crime contra jornal
Neto, que aparece em ato de

campanha. onde aparece

bótons e faixas do candida

to.
"A reportagem é campa

nha explícita, associou o

desempenho da Celesc ao co

mando de Luiz Melro.A matéria
descreve ainda os próximos
passos da campanha dele",

completou.
O ofício foi encaminhado à

juíza de Direito da 17° Zona Elei

toral, Hildemar Meneguzzi de
Corvolho.

Jaraguá do Sul - O Diretório

Municipal do PT recorreu à

Justiça com processo-crime
contra o Jorrd "Jaraguá
News". Na ação, impetrada na

sexta-feira passada no Fórum

local, o partido alega que o

semanário desrespeitou a le

gislação eleitoral. quando pu
blicou reportagem contendo

"elogios à agência Regional
da Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina), que esteve

sob a administração do candi

dato a deputado estadual

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aliás
Schmidt tentou explicar

como o governo tem tanto
dinheiro para diversos

programas, mas não tem

para pagar o 13°,
- É uma questão de

orçamento, Não pode
mos retirar verbas de ,um
setor para socorrer outro -

declarou, fingindo-se de /

morto, já que o 13°
também deveria estar
incluído no orçamento
do governo, e comple-
tou: "É obrigação dos

pais darem de comer aos

filhos, mas às vezes é
impossível" ,

Quem não tem o que
comer. não compra

corro. não viaja e nem

dá festa,
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Es,peridião Amin faz campanha
de trem pelo Norte do Estado
---------------------------------

Candidatos da Coligação "Mais Santa Catarina" fizeram corpo a corpo
pelas principais ruas das cidades

Jaraguá do Sul - O candi
dato ao governo, senador Es

peridião Amin (PPB), acom
panhado 'pelo vice, Paulo
Bauer (PFL), e demais candi
datos da Coligação Mais
Santa Catarina, estiveram na

regiãona última segunda-fei
ra (17), A comitiva chegou à
cidade por volta das 10 ho
ras, num trem Maria-fumaça,
vinda de Corupá. Depois
seguiu para Guaramirim, Jo
inville, Araquari e São Fran
cisco do Sul,

Em Jaraguá do Sul, a co
mitiva foi recepcionada por
militantes e simpatizantes
dos partidos coligados. Da
estação ferroviária, os can
didatos percorreram a pé o

,

trecho até a Avenida Mare
chal Deodoro, cumpri
mentando populares, no
tradicional corpo a corpo,
Bauer disse que a opção
pelo trem faz alusão à ne

cessidade do Estado entrar
nos trilhos, "O trem traduz

força, o que nos tmpulslono
a trabalhar para tirar Santa
Catarina desse quadro de
primente que o atual gover
no hos colocou", disparou,

Tanto Bauer quanta Amin
evitaram comentar a vanta

gem apontada pelas pes
quisas, que lhe dão rnols de
50% das intenções de voto,
garantindo vitória já no'

primeiro turno, Bauer afir
mou que a coligação não
está trabalhando com a

hipótese de vitória no

primeiro turno. "Se por
acaso isso vier a se confirmar
em 4 de outubro, Santa
Catarina só vai ganhar,
Primeiro pela economia da
não necessidade em realizar
o segundo turno, depois
pelo tempo em preparar a

equipe do futuro governo",
afirmou, Amin foi mais sucin
to e afirmou que vitória só
depois de computados os

Cfloriculfurél
Cflorisél

Mudas de drvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

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

Organização: dezenas de mll/tantes recepclonaram os candidatos

votos,
Para o vice-prefeito lrlneu

Pasold (PSDB), também
secretário de Planejamento,
a vitória de Amin significa
uma melhor representati
vidade de Jaraguá do Sul

junto ao governo. "Só irá so

mar, Os partidos que com

põem o governo municipal
tozern parte da coligação",
disse, acrescentando que o

deputado federal Paulo
Bauer sempre apoiou o go
verno, "Chegou a vez de

Jaraguá do Sul ser reconhe-

cida e ter os recursos propor
cionais às riquezas geradas",
completou,

Participaram da comitiva
o candidato a senador,
Jorge Bornhausen (PFL), os
candidatos a deputado
federal, Eni Voltolini (PPB) e
Vicente Caropreso (PSDB), a
deputado estadual, Durval
Vasel (PTB), Udo Wagner
(PPB), Heins Raeder (PL) e
Melro Neto (PFL), além do
senador Vilson Kleinübing e

lideranças dos partidos coli
gados no Norte-catarinense,

•••••••••••••••••••••

o deputado estaduallvo Koneii'(PMDB) pode ficar inelegível.
O STF (Supremo Tribunal Federal) negQu o agravo de instru
mento que pretendia anular a decisão da Câmara de

Vereadores, que rejeitou as contas de 1991, quando Konell
era prefeito.

A sentença ainda não foi publlcodo em órgãos oficiais e não
se julgou o mérito,

Em outubro do ano passado, o juiz substituto da 2" Vara,
Stephan Klaus Radloff. sentenciou o deputado à inegibilidade
até o ano 2000, A sentença foi resultado de ação civil impe
trada pelo ex-prefeito Durval Vasel (PTB), alegando que Konell

cometeu ato lesivo ao Município,

Segurança
A falta de passagem de pedestres nas pontes de Jaraguá do
Sul continua colocando em risco a vida de muitas pessoas,
A situação atingiu o ápice com a quebra da mureta da

Ponte Abdon Batista, no Centro, onde a passagem é de no

máximo 70 centímetros,
O vereador Alcides Pavanello (PFL) informou que a adminis

tração municipal abriu licitação para construção de pas
sarelas nas pontes da cidade,

Pela tangente
O candidato a vice-

governador pelo PMDB,
Arnaldo Schmidt, se irritou
ao ser questionado sobre
o atraso no pagamento
do 13° do funcionalismo

estadual.
De acordo com ele, os
parlamentares de

oposição são os respon
sáveis pelo atraso, já que
não aprovam a venda

das estatais catarinenses,
que poderiam gerar
recursos para saldar a

dívida,
- Sabemos da nossa

obrigação, mas precisa
mos de recursos, Esse é o

melhor governo que
Santa Catarina já teve -

desconversou,

No ar
O vereador Moacir

Bertoldi (PPB) apresentou
indicação propondo que
as sessões da Câmara
sejam transmitidas via

cabo,
Ele justificou.a medida
afirmando que, assim, a
população pode acom

panhar os trabalhos
desenvolvidos no Legisla

tlvo.
se. com a presença de _

estudantes os vereadores
se empolgam e discur
sam nö tribuna, ima

ginem se forem aparecer
na televisão,

Isso, se alguém assistir,
.

Êta nóls!
Os programas eleitorais são
pródigos em absurdezas. Na
abertura do horário gratuito,
um candidato a deputado
estadual pelo PL, partido que
apóia a candidatura do
senador Esperidião Amin

(PPB) e a reeleição do

presidente Fernando Hen

rique Cardoso (PSDB), diz aos

eleitores: "Se vocé é como

eu, está descontente com a

atual situação e quer
mudanças, vote para mudar,
Vote: Amin governador e
Fernando Henrique presi

dente",
Ué! Que mudanças esse

candidato quer?

�ADD/Maklef�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos. serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
i"\0"{_� '0

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,i"\\)\'�\l.\"� Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

SORVETEIROS SUPERAM EXPECTATIVAS COM
FESTIVAL DO SORVETE

Cerca de seis mil pessoas e consumo de 1,5 mil litros de
sorvete, o que corresponde a aproximadamente 15 mil "bolos".
foi o resultado do 10 Festival do Sorvete, o único realizado até
hoje em Santa Catarina e o segundo no Sul do Brasil e,
certamente, um dos poucos acontecidos no País. O presidente
do Núcleo dos Sorveteiros, organizador do festival, Julmir ROllO,
declarou, na Acüs. que as expectativas foram superadas,
reforçando que o objetivo de divulgar o sorvete como alimento
e não apenas como guloseima refrescante nos meses quentes,
foi alcançado. "O sorvete é um alimento nutritivo, saudável,
para consumo em todas as épocas, Esperamos que esse

consumo aumente na nossa região", disse.
Atrações culturais e brincadeiras ajudaram a tornar mais

delicioso o evento, realizado no dia 16, na Recreativa da Duas
Rodas. Foram potrocínodores a Duas Rodas lndustríc'. Açúcar
Portobella, Fleischmann & Royal. Ártico Refrigeração,
Distribuidora de Alimentos Dequêch e Recanto do Sabor. O
Núcleo dos Sorveteiros é formado por Indústria de Sorvetes Rozza
(Sorvetão), Sorveteria Per Tutti, Sorveteria Pingüim e Sorvetes
Glacial.

INSTALADORES ELÉTRICOS TÊM ENCONTRO COM CREA/SC
O Núcleo das Instaladoras Elétricas do Vale do Itapocu,

programou para as 19h30, do dia 24 de agosto, na Acl]s.
encontro com o inspetor chefe do Crea em Jaraguá do Sul,
Paulo Obenaus, e com o técnico do conselho, de Florianópolis,
para exposição dos trabalhos pertinentes à entidade, ligados à
instalação elétrica. O Crea vai informar os procedimentos que
devem ser observados pelas instaladoras, quando da realização
dos serviços técnicos. Serão dadas informações esclarecedoras,
de interesse direto dos proflsslonols da área.

Também no dia 24, das 8h30 às 17h30, o Núcleo de
Cabeleireiros da Acijs realiza curso de penteados, com objetivo
de habilitar e dar condições aos profissionais em aplicar as
diversas técnicas de penteados, para o aprimoramento da
profissão. O valor da inscrição para o curso é RS 8,00, com Luiz
António, pelo telefone 371- 1044.

CONSELHO LANÇA CAMPANHA DE CONTRIBUiÇÃO AO FIA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente realiza dia 24 de agosto, às 19 horas, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul, encontro para o lançamento
da logomarca e de uma nova campanha de contribuição ao

FIA (Fundo da Infãncia e Adolescência), através da dedução
de 1 % do imposto devido, pelas empresas, ao qual também as

pessoas físicas podem contribuir. O presidente do conselho, José
Benedito de Campos, afirma ser muito importante as empresas
e a comunidade engajarem-se nessa campanha, porque os

recursos reverterão à própria cidade, para aplicação em

programas que irão beneficiar crianças e adolescentes em

situação de risco social ou pessoal. No mesmo ato, será
colocado a'púollco o projeto para construir a sede do Centro
de Proteção à Criança e ao 'Adolescente de Jaraguá do Sul,
obra de mil metros quccrodos de área construída. A Acijs está
cpólondo esse ocontecrnento.

FERJ COMEMORA O JUBILEU DE PRATA DE FUNDAÇÃO
A Ferj (Fundação Educacional Regional Jaragua

ensejestó comemorando 25 anos de criação e, de 24 a 31 de

agosto, desenvolve intensa programação para marcar o jubileu.
No dia 24, às 21 horas, vai ser inaugurado o novo bloco do

compus. quando também o Coral da Ferj fará a sua estréia.
Durante a semana, haverá eventos culturais e, no dia 27, palestra
com Lauro Ribas Zimmer, sobre "Centro Universitário", estágio
que a instituição está buscando. No dia 28, às 19 horas, culto
ecumênico no auditório da Ferj e, às 21 horas, jantar, por adesão,
no Baependi, a RS 15,00, com renda revertida para os dois
hospitais de Jaraguá do Sul. Para adesão ào jantar, telefones
371-0983 (Ferj, com M,arilene) ou 371-1044 (Acijs com Moacir).

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL PASSA A 180 DIAS
Por solicitação da Acijs, a Prefeitura de Jaraguá do Sul

ampliou, de 30 dias para 180 dlos. o prazo de validade da
certidão negativa de tributos municipais. Com isso, as empresas
que necessitam do documento para finalidades diversas, têm
um prazo maior de volldcde da certidão, não necessitando da

renovação a cada trinta dlos. como ocorria ontenorrnente. É
mais uma conquista da entidade empresarial.

Milton Mendes contesta pesquisas
e afirma que irá para o 20 turno
---------------------------------

Candidato lembrou que o senador Esperidião Amin caiu 6 pontos na
última pesquisa em relação a anterior e que a "tendência é cair reais"

Jaraguá do Sul- O candida
to ao governo do Estado pela
Frente Popular, deputado fe
deral Milton Mendes (PT), afir
mou que as pesquisas, que lhe
dão cerca de 4%, "são mani

puladas e atendem a interes
ses de quem as encomenda".
A declaração foi feita durante
entrevista coletiva, no diretório
do partido, na manhã da últi
ma quarta-feira (19), na pre
sença dos candidatos a depu
tado federal, Carlito Msrss. e a

estadual, Dionei da Silva, am
bos da PT.

No início da tarde, os can
didatos percorreram o centro
da cidade no tradicional cor

po a corpo. À noite, Mendes se
encontrou com estudantes da

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), onde
apresentou o programa de

governo da Frente Popular e
discutiu a conjuntura atual do
País.

Sobre os números dos pes
quisas de intenção de votos,
Mendes foi taxativo: "Infeliz
mente há mais interesses em

jogo do que verdades. As pes
quisas estão sendo usadas
como instrumento de enga
nação. A intenção é encami
nhar o voto do eleitór que quer
ganhar e desmotivar a militân
cia da frente", disparou, lem
brando que as mesmas pesqui
sas apontam que o número de
indecisos ainda é muito

grande, beirando 60%. "Os

Edson Junkes
,

PoSição:Mendes (ã esquerda) reclama do pouco espaço namídia

números são tão manipulados
que nenhum grande jornal di
vulgou a queda de seis pontos
do senador Amin em duas se

manas", frisou.
Na opinião de Mendes, a

população está descontente
com o quadro atual do País, o
que confirma a desconfiança
nos números das pesquisas. "Te
mos pesquisas internas que nos

colocam bem perto do segun
do colocado. Só o PT tem muito
mais que os 4% que as pesqui
sas nos dão. Isso sem levar em
conta os votos cativos dos de
mais partidos que compõem a

Frente Populon como o PPS,
que disputou o segundo turno
das eleições municipais em Flo

rianópolis, em 1996, e o PDT, por
exemplo", justificou.

Mendes afirmou que a

Frente Popular não está preo-

cupada com as pesquisas e

que está trabalhando para
apresentar o programa de go
verno ó população catari
nense. "Não vamos 'bater' em

ninguém, até porque eles

(Amin e Paulo Afonso) se

digladiarão. Mas não vamos

deixar de mencionar os fatos
históricos que envolveram os

outros dois candidatos, como
os precatórios do atual gover
no e a quebra do Besc, Casan
e Celesc no governo Amin",
discursou, acreditando que o

horário eleitoral gratuito per
mitirá que a frente apresente as

propostas da coligação. .

- As administrações petistas
têm demonstrado eficiência, e
nem por isso conseguem es

paço na grande mídia. Os er

ros, no entanto, são ampla
mente divulgados - lamentou.

'

Kuchenbecker deixa governo e vai para a iniciativa privada
Jaraguá do Sul -i O se

cretário de Administração e

Finanças, Sérgio Kuchenbe
cker, pediu exoneração na

tarde da última terça-feira
(18), para retornar à iniciati
va privada. Kuchenbecker,
que permanece no cargo
até a nomeação do próximo
secretário, afirmou que deixa
a pasta com o senttrnento do
devercurnprtdo e sem nenhu
ma divergência com a atual

administração. Com a saída
dele, é o quarto secretário a

deixar o governo municipal.
dois em duas semanas.

Kuchenbecker foi sucinto
.occpresentor os argumentos
que o levaram a deixar o go
verno. "Recebi convite da ini
ciativa privada, e considerei
melhor profissionalmente", re
sumiu, acrescentqndo que a

experiência no setor público
foi gratificante. Sobre os tra
balhos desenvolvidos pela
secretaria, Kuchenbecker
disse que fez tudo o que foi
possível e só lamenta não ter
feito mais. "Montamos uma

equipe de trabalho que as-

similou nossa filosofia. Os re

sultados são frutos dos traba
lhos desenvolvidos por toda a

equipe", completou.
O secretário disse que ten

tou implantar no serviço públi
co os mesmos princípios ado
tados pela iniciativa privada.
"O novo estilo moldou o per
fil da administração", frisou,
afirmando que a divergência
entre o setor público e priva
do está nas leis que limitam as

ações da administração
pública.

Na última quarta-feira
(19), a reportagem do Jornal

CORREIO DO POVO fez contato
com o assessor de Comuni

cação da Prefeitura para
que fosse agendada entre
vista com o prefeito Geral
do Werninghaus (PFL) sobre
o desligamento do se

cretário e o contrato assina
do com a CEF (Caixá 'Eco
nõmica Federal). Até o fe
chamento desta edição, o

ossessor de Comunicação
não havia dado retorno, Ele
informou, no entanto, que o

governo ainda não esco

lheu os substitutos dos se

cretá rios exonerados,

FLORICULTURA

ATACADO E VAREJO
PLANTAS ORNAMENTAIS - MUDAS.DE FLORES - MUDAS

FRUTíFERAS - VASOS - Tt;RRA PARA JARDIM

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

estruturo sôclo-econömlco de SC
------ .._-------------------------

Presidente interino da Federação entregou relatório com as reivindi

cações aos candidatos Paulo Afonso e Esperidião Amin

Jaraguá do Sul - o presi
dente interino da Facisc (Fede
ração das Associações Cata-

.

rinenses das Associações Co
merciais), Roberto Brelthoupt.
entregou aos candidatos ao

governo do Estado relatório da
entidade, contendo as princi
pais reivindicações e os levan
tamentos das necessidades do
setor, além de propostas para
o desenvolvimento integrado
da economia de Santa Catari
na. Os trabalhos dos parlamen
tares catarinenses também in

tegram o documento.
De acordo com Breithaupt,

o relatório é resultado de pes
quisa realizada com as asso

ciações comerciais do Estado,
onde foram discutidos os pro
jetos de crescimento e desen
volvimento do setor produtivo.
"É um trabalho elaborado para
contemplar todos os setores e

classes de Santa Catarina. Nos
sa intenção é apresentar a
posição da Facisc com

relação cos assuntos de inte
resse estadual", afirmou, acres
centando que o documento
contém propostas da Acijs (As
sociação Comercial e jnoustrl
al de Jaraguá do Sul).

. O relatório sugere a privati
zação dos portos, visando
reduzir os altos custos de ope
racionalidode; agilização da

concretização do Mercosul.
para reduzir as barreiras al

fandegárias; alteração da le

gislação de exportação;
reduzir as taxas de exportação
e importação e desenvolver

políticas de incentivo à
produção, além de outras. A
Facisc manda recado aos par
lamentares catarinenses para
que trabalhem unidos na de
fesa dos interesses do Estado,

dl···· ••
·
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Edson Junkes

Sugestões: Srelthaupt eritrega documento da Faclsc ao senadorAmin

acelerar o processo de privati-,
zoçöo. reduzir o corporativismo
e promover reuniões durante
todo o mandato.

Na opinião dos diretores da
Foclsc. os poderes Executivo e

Judiciário precisam informatizar
e desburocratizar a prestação,
rever os pré-requisitos para o

coqcurso público para juiz, pro
motor e auxiliares de Justiça. O
objetivo, segundo Breithaupt, é'
selecionar os concorrentes

pela competência, experiên
cia e eficácia, lembrando que
é preciso também combater a

corrupção, a criminalidade e a

sonegação. O presidente disse
também que as adminis

trações públicas necessitam
eliminar os privilégios e buscar
mecanismos que permitam a

igualdade de direitos quanto à
aposentadoria.

O documento relaciona
oíndo-o política oçrörto. siste
ma energético, normas atuais
de saúde, sistema federativo,
política nacional de trans-

'-------------------1

portes, comunicações, indús
tria, comércio e turismo. Em

relação à revisão da CLT

(Consolidação das Leis Tra

balhistas) e a incidência de

encargos sociais, a Facisc

.suçere a reforma da legis
lação, permitindo flexibiliza

ção dos contratos de mão
de-obra e da jornada de tra
balho; redução dos encargos
sociais e promover a reforma
da Justiça do Trabalho, inclu
indo o sistema de mediação
e arbitragem visando agilizar
a solução dos litígios -lndtvl
duais e coletivos.

A Facisc pretende ainda
convencer os parlamentares a

não votarem a favor da ma

nutenção da CPMF (Contri
buição Provisória de Movimen

tação Financeira) e da criação
de novos impostos e agilizar a
aprovação das reformas ad
rnlnlstrctlvo. prevldenclórlo. fis
cal e tributária. A Federação
quer também reduzir a maio
ridade para 16 anos.

o A FEM (Federação Estadual dos Metalúrgicos), entidade filiada à CUT (Central Única dos

Trabalhadores), promove amanhã, a partir das 8 horas, no salão da Comunidade São Francisco
de Assis,. o 10 Laboratório de Habilidades de Gestão.
O evento faz parte do Programa Integrar, que tem como objetivo reciclar e capacitar profis
sionais, debaterá o tema: "Desenvolvtrnento sustentável- desemprego.O que nós, trabalhadores,
podemos fazer?"

o O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vai ministrar, a partir de fevereiro de
1999, na unidade de Joinvlíle. o curso de Mecarrônica, com duração de quatro semestres.
As inscrições estarão abertas a partir de outubro. Os interessados deverão ter concluído a se

gunda série do segundo grau.

o O'Sindicato do Vestuário de Jaraguá do Sul e região e rnols 13 outras entidades sindicais,
além da Federação Estadual, filiaram-se ontem à CGT (Central Geral dos Trabalhadores).
A opção pela CGT é devida a taxa de contribuição. A CUT (Central Única dos Trabalhadores)
cobra 10% do faturamento do sindicato, a Força Sindical, paga para os sindicatos se filiarem,
mas "é muito pelego", segundo fontes do STIV Já a CGT deixa a taxa de contribuição a critério
dos sindicatos.

O Comemorando crescimento de 15,5% da receita no primeiro semestre, passando de RS 218

I
milhões para RS 251 milhões, a Weg está propondo aos funcionários a implantação do Banco
de Horas, como forma de flexibilizar e ajustar a produção.
L ��--------�

Prefeitura assina contrato com a CEF
Jaraguá do Sul - O prefeito

Geraldo Werninghaus (PFL) as
sinou, na tarde da última quar
to-tere (19), na agência local
da CEF (Caixa Econômica Fe
deral), contrato de liberação
de RS 12,285 milhões, 'prove
nientes do FGTS (Fundo de Ga
rantia doTempo de Serviço). qs
recursos, através do Programa
Pró-Saneamento, serão desti
nados ao sistema do coletor e
de tratamento de esgoto. O
valor total da obra é de RS
13,67 milhões, cabendo à
Prefeitura o restante das verbas.

Segljndo informações da
Prefeitura, os recursos serão uti
lizados na construção de três

estações de tratamento de es

goto e implantação de cerca
de 200 mil metros de rede, be
neficiando até a conclusão
das obras - final de 2000 - cer

ca de 54 mil habitantes. Há cer

ca de 20 dios. o Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto) iniciou a implantação
de 70 mil metros de tubos para
a rede de esgoto.

Na opinião do superinten
dente de Negócios da CEF em

Joinville, Lauri Ely, o investimen
to proporcionará à região
redução do lançamento de
aproximadamente cinco tone
ladas diárias de resíduos
orgânicos nos rios.

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

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

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

ocorra acúmulo de trabalhos no final do período. Aos sábados, dia
5, 12 e 19 de setembro, atenderemos das 7h30 às 12 horas.

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

período de Julho a Novembro deste ano.

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

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

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

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

18 horas).

CORREIO DO POVO
. Assinatura anual: R$ 50,00

Assinatura semestral: R$ 30,00

Assinatura 2000 (até o ano 2000): R$ 70,00

Ligue para:
370-7363
370-7919
370-7944
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• Processo I
o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus I
(PFL), assinou, na semana passada, a Portaria 508/98, I
abrindo processo administrativo disciplinar contra a I
servidora Cedia Iorrtlhos Konell, que vem a ser a es- I
posa do deputado estadual Ivo Konell (PMDB). I
De acordo com a portaria, a finalidade é apurar ir- I
regularidades de ordem funcional atribuídos à servi- !

dorc. professora de educação infantil, da Secretaria I
de Educação. No documento, a administração afir- I
ma que a professora deixou de comparecer ao serviço j

1desde o dia 3 de julho, sem amparo legal.

• Zona Azul
A diretoria da Transitar, empresa que explora o esta
cionamento rotativo em Jaraguá do Sul, informou que
deverá atender as solicitações feitas pelos dirigentes
lojistas quanto à Zonal Azul.
Em reunião com o vice-prefeito Irineu Pasold, também
secretário de Planejamento, realizada na manhã da
última terça-feira (18), a empresa decidiu viabilizar al

gumas alterações na lei que regulamenta o estacio
namento, a partir do dia 1 de outubro. As alterações
precisam ser aprovadas pela Câmara de Vereadores.
As mudanças solicitadas pelos loílstos são: o horário
de funcionamento entre 8h30 às 12 horas e das 13 às
17h30.

Criação do cartão de 30 minutos, com valor de RS 0,30.
Prazo para regularização de quatro dias úteis.

Implantação do sistema em novas ruas.

• Certidão
o CRC (Conselho Regional de Contabilidade) enviou
à redação do Jornal CORREIO DO POVO certidão infor
mando que o Escritório Contábil Meri Mercílo João Ri

gon e o contabilista Mercilo João Rigon encontram-se
regularizados no conselho, estando "profissional e fir
ma devidamente ha blütedes à prestação de serviços
contábeis, de acordo com o que deterrnlno decreto
lei n° 9295, de 27 de maio de 1946".
A certidão tem data de 1 7 de agosto, três dias depois
do Jornal CORREIO DO POVO ter divulgado que a empre
sa e o proprietário estavam irregulares no conselho,
devido a atrasos nos pagamentos de débitos para com
o órgão.

• Voto regional
A diretoria da Acijs (Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) promove na próxima quinta-feira
(27), no Restaurante ttojoro. reunião com órgãos de

imprensa e lideranças para discutir a campanha pelo
voto regional.
O encontro pretende trocar idéias e sugestões para
tornar a campanha eficiente e discutir os objetivos a

serem alcançados.

G
.

A Mídia Eletrônica da RBS TV
está selecionando PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS para atuarem em

[l))10)� s�u núcleo de.�tendimento��\) direto das reqtoes:
JOINVILLE • JARAGUÁ DO SUL • SÃO BENTO DO SUL
Requisitos:
• Segundo grau completo
• Experiência em vendas
• Facilidade de comunicação
• Automóvel

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae poro o RBS TV Joinville.
Ruo Pastor Guilherme Rau, 250 - Cx. Postal169 - CEP 89221-020 - Joinville - SC

Oferecemos:
• Treinamento
• Excelente comissionamento
• Ampla estrutura operacional

atendeu com relação aos en

caminhamentos de famílias
carentes ou falta de infra-estru
tura em alguma localidade do

Município. Da mesma forma, as
autoridades contribuíram, e

muito, conosco na luta pelos
direitos humanos", declarou,
acrescentando que o CDH/JS
elaborou relatório contendo
todos os trabalhos realizados
pela entidade durante o

período.

Bertoldi sugere compra de
vacinas contra meningite

Jaraguó do Sul - o vereador
Moacir Bertoldi (PPB) apresen
tou ao plenário da Cámara in

dicação solicitando à Secreta
ria de Saúde estudos sobre a

,

viabilidade em adquirir vacinas
contra a meningite bacteriana
(Haemofilos Influenza) e dis
tribuí-Ias gratuitamente às
famílias carentes. De acordo
com Bertoldi. a medida visa
atender parte da população
que não tem como arcar com

o custo do medicamento, que
estão sendo vendidos por cer
ca de RS 40,00.

Segundo Bertoldi, que é
médico-pediatra, a doença
atinge especialmente crianças
na faixa etária entre dois me

ses e cinco anos de idade, prin
cipalmente no inverno. "Não
existe surto ou epidemia da

doença, mas alguns focos que
precisam ser combatidos.
Como o valor é alto, muitas
tornillos não têm como adqui
rir o medicamento, que é es

sencial", justificou, acres

centando que a Prefeitura tem
dinheiro para comprar as vaci
nas e deve investir na saúde da
população para fazer jus ao

título de cidade de melhor
qualidade de vida do Estado.

Na opinião do vereador,
caso a secretaria venha a ad

quirir a vacina, poderá com

prá-Ia por cerca de RS 13,00.
"A imprensa estadual divulgou
que as prefeituras de Curitiba
e Florianópolis compraram por
esse valor e repassaram gratui
tamente à população. Pelo

preço de mercado, quem

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

Indicação foi apresentada à Câmara de Vereadores e tem como objeti
vo atender à população carente

pode comprar?", indagou,
acrescentando que a Prefeitu
ra da cidade "é rica" e pode
atender a indicação, possibi
litando que o medicamento
chegue a todas as crianças do
Município.

Bertoldi fez questão de frisar

que a indicação sugere aná
lise por parte da Secretaria de .

Saúde para viabilizar a compra
da vacina.

A secretária de Saúde, Nan
. ci Zimmermann, disse que den
tro das prioridades está a vaci

nação, mas que a secretaria

Proposta: Berto/di aguarda parecer da Secretaria de Saúde

obedece o esquema do Mi
nistério da Saúde, que não

contempla essa vacina. "Não

registramos nenhum caso des
sa meningite este ano e não �
xiste verba prevista para isso.
Se. por acaso houver ne

ce.ssidade, a secretaria vai
estudar a possibilidade em ad

quirir a vacina. Mas, no mo

mento, não temos pianos",
declarou, acrescentando que,
em casos de epidemia ou sur

to, o ministério repassa verba

suplementar, o que não é o

caso de Jaraguá do Sul.

CDH/JS completa um ano de atividades na região
Jaraguó do Sul - o Centro

dos Direitos Humanos comple
tou, na última terça-feira (18),
um ano de fundação. Durante
esse tampo. a entidade con

seguiu assegurar alguns direitos
dos cidadãos, muito embora
contrariando setores da popu
lação. Entidade sem fins lucra
tivos, políticos, partidários ou

religiosos, se pauta pela
Declaração Universal dos
Direitos do Homem, das

Noções Unidas, documento di
vulgado em dezembro de
1948, do qual o Brasil é sig
natário.

Neste primeiro ano de ati
vidades na região - sob a ori
entação e apoio do Movimen
to Nacional dos Direitos Hu
manos -, o CDH/JS lutou, aci
ma de tudo, contra a falta de
estrutura e a predisposição dos
poderes constituídos em en

caminhar as resoluções da
ONU sobre os direitos da pes-

Comércio e Representações Ltda.
MADEIRAS - ESQUADRIAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
TRANSPORTE

Telefones: (047) 374-1171 e 374-1193 - Fax: (047) 374-1271
Rua Princesa Isabel, 160 - Schroeder - SC

soa humana. "São casos de
torturas a presos, racismo, per
seguições por motivos políticos
ou ideológicos e outros que
contrariam os direitos do
homem", lembrou o coordena
dor do CDH/JS, Sérgio Homrich
dos Santos.

Santos enumera vários ou

tros casos onde a entidade atu
ou como intermediária ou

como agente de apoio e pro
teção. "A Prefeitura sempre nos
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FLORICULTURA

HARMONIA
Comércio de: VASOS E JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS FRUTfFERAS E ORNAMENTAIS, flORES;

BOUQUET, ARRANJOS FLORAIS, TERRA VEGETAL E HÚMUS, GRAMA, ARTESANATO E
CASINHAS PARA CRIANÇA.

Horário de atendimento - Não fecha para almoço
De segundo a sábado das 8 às 19 horas - Domingos dos 9 às 12 horas

Fones: (047) 371-8932 e 979-2929
BR-280 - Km 69 - em frente ao Posto Marcolla

-- - - - _ _.

-- ------_ - --_---

. 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

�1� .

qualidede com bom gosto
Móveis sob medida e atacado

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

CJ)r. 9lc!:Jr 91ideki Cfiodrígues da ui/Da
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Cleide Inês Bassani
irá tornar-se senhora
Rubens Radunz em

elegante casamento,
amanhã (22), na
Igreja Nossa Senhora
das Graças (Barra do
Rio Cerro). Após o

"sim", recepção
movimenta o

Restaurante Parque
Malwee

Prefeito Geraldo

Werninghaus e o

vice lrineu Pasold
comemorando a

assinatura de
contrato no valor

de R$ /2,2
milhões, através

do Programa Pró
Saneamento da

Caixa Econômica

federal

A dinâmica e

simpática Carla

Mayer integra a

Comissão

Organizadora do
Baile de Debutantes

No Burg
Garten, a

confraternkPçiio
de diretores e�-----��

professores
da Wizard

pela
excelente

performance
no concorrido

Trinity
Examination

(Trinity
College of i.,

...

o-n-'d""'o-n-)-."""D-a""'.e
....

s

...

q"""uerda para a'direita, Lima, Gracielo,
Regina, Sincla, Eliane, Keil] e Elisabete

ltta Spézia
aniversaria

domingo (23).
Parabéns dos

familiares
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A história do Integralismo na visão de Eugênio Schmöckel
A 3" Feira do Livro, que

aconteceu na semana passada, no
pavilhão A do Parque Municipal
de Eventos, foi marcada pelo
lançamento do livro "Memória

Jaraguaense", do jornalista e

escritor Eugênio Victor
Schmöckel. O livro relata os

acontecimentos políticos dos

anos 30, até o início do Estado

Novo (1937), sob a ditadura de
Getúlio Vargas. Schmöckel conta
que, na época, a cidade vivia a

euforia da emancipação e o temor

da repressão, gerada pelo
Integralismo - movimento

político de características
fascista que dominou o cenário

n�cional -, o episódio conhecido
como a "Noite dos tambores
silenciosos" e o assassinato de
Ricardo Gruenwaldt.

"Memória Jaraguaense" é o

nono, livro na carreira de

Schmöckel, que tem outro já
pronto: "Um baiano 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".
O primeiro deve estar concluído

COELHO EQUIPAMENTOS LTOA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALm PRESsAo

• LAVAlIn'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS l
• FERRAmEnTAS PnEummlCAS

E ELtrRICAS

Noite de autógrafo: Schmõckel durante o lançamento do livro

no final do próximo ano, e o outro

ficará para o novo milênio, como
fez questão de informar.

"A história da imprensa"
contará a história dos jornais e

revistas criadas na região,
contendo a reprodução da

primeira edição de cada um deles.

No outro livro, Schmöckel

pretende apresentar 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

instalação da usina de açúcar e

cachaça, de propriedade do
coronel Emílio Carlos Jourdan,
que se denominava Jaraguá",
revelou.

Mais dois livros foram

lançados na feira: "A nova poesia
do Norte-catarinense, do Grupo

A Ilha, e "Poetando e

Cantando", da Associação dos

Poetas e Escritores
Independentes de Jaraguá do

Sul. A feira foi promovida pela
Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, Biblioteca Pública

Municipal e Fundação
Logosófica de Jaraguá do Sul e

contou ainda com o 8°

Concurso de Declamação ..

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�
� Wayne••'•9
(047) :;71-1090 372-1566

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

(Em frente ao Posto Marcolla)

Estofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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assar pão, destruindo-o, o vovô, não obstante a

trabalheira, decidiu pela construção de um

estábulo, para abrigar gal in has, marrecos e

bezerros, evitando, assim, a repetição das
travessuras da garotice. Em conseqüência desse

episódio, a idéia da construção de uma modesta
casa de tábuas foi prorrogada por mais algum
ternpo, mesmo porque, naqueles tempos, todo
pedaço de madeira e toda a tábua ou prancha era

serrada à mão e levadas às costas até o local da

construção. Daí, porque, a se querer entrar em

considerações sobre as cargas e privações de que
eram cercadas num ambiente hostil teríamos que

ampliar o raio da exposição que não cabia na

ocasião, que permanece como um fragmento da
história.

Apesar de todas as privações e dificuldades,
a sua inabalável crença em Deus, que sempre foi o
fundamento dos avós, e os levará até o final de
seus dias.

Prudentemente, a grossmutter (avó) velava

severamente, para que suas crianças regularmente
rezassem no período vespertino e matutino, e

soubessem pelo menos a metade de catecismo e

livro de cânticos, de cor, que levaram pela vidaa
fora.

Acentuava Werner Siewerdt, em sua

_ saudação aos avós, que eles representavam para
as gerações descendentes um modelo que devia
ser honrado. Também voltava a lembrar a acima
arma, que davá margem a algumas interessantes

lembranças e aventuras, que o tio Ernst e pai lhe
contaram.

Certa noite, papai e o tio Ernst voltavam da

escola noturna e, lá pelas 23 horas, chegavam em

casa e lavavam seus pés, quando rugiu um tigre
nos fundos da casa, o que assustou a todos, Papai
pede que lhe entreguem a arma que estava armada,

pendurada na parede. Continua.
Fritz von Iaraguá - 8/98.

2 - tORREIO DO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado:

HÁ 8 ANOS
Barão de ltapocu

- Em 1990, organizado pela senhora Roserneire Puccini Vasel, secretária
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Jaraguá do Sul, teve lugar
no auditório do Centro Empresarial, na noite de 26 de julho, um encontro

cultural da cidade que era gravado de VT, para exibição em educandários
da rede municipal, objetivando o projeto "Resgatando nossa História". O

painel sobre a História de Jaraguá do Sul, e integrou as comemorações
da passagem do 1140 aniversário dé fundação. Participando o doutor
José Alberto Barbosa (nomes Jaraguá e Itapocu); padre Aloisio Boeing
(vida religiosa); Joaquim Piazera (colonização.da "Pérola do Vale do

Itapocu "); Eugênio Victor Schmöckel (10 vice-prefeito, membro do IHGSC
(influência da imprensa no desenvolvimento do lugar, desde 1876);
professora Elvira Rocha (vivências nas escolas) e Roland Janssen
(tradições dos antepassados), conduzido pelo professor Egon Jagnow e

assessorado por Alciohí Macedo Canuto ..

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, alguém escrevia na imprensa para dizer que Jourdan recebeu
dez mil hectares de terra, "como prêmio por ter trabalhado na medição
das terras". Sabe-se que não foi assim. O fundador pagou um duro preço
pelo empreendimento, um sem número de obstáculos, acusando de fazer
intrigas na Côrte, para derrubá-lo a qualquer preço. Comeu o pão que o

diabo amassou, no sentido figurado. Mas vontade de vencer e disposição
de luta nunca lhe faltaram. Talvez tenha sido 'esta a nossa herança maior.
Contraiu empréstimo de 30 contos, dando em troca todas as máquinas,
pertences e material do Engenho Jaraguá e Serraria em terras dOI
patrimônio do conde e condessa d'Eu, inclusive a sa�ra, em 1878. Então
não há que se falar em benevolência e reconhecimento por serviços
prestados. Vale/a pena refletir sobre o assunto.

HÁ 4 ANOS,
- Em 1994, acontecia, no Parque Municipal de Eventos, o 20 Encontro
Sul-Brasileiro de Bananicultura e 10Encontro Estadual de Bananicultores.
O evento reunia cerca de 300 participantes, incluindo técnicos da Costa
Rica e Equador, para debater, basicamente, questões relacionadas ao

manuseio da banana após a colheita. Disseminada a idéia de

associativismo, este era o ponto seguinte mais importante considerado

pelos organizadores do seminário, para que a banana produzida no País

possa, efetivamente, atingir os mercados abertos pelo Mercosul com a

qualidade exigida pelos importadores. Doenças como o "Mal-de-Panamá"
e "Mal da Sigatoka", que podem dizimar bananais quando não combatidas,
também eram temas de palestras durante o seminário que iria até o dia
12 de agosto.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, em agosto, ainda ecoava o casamento de Susana, filha de
Ricardo Feldens e Maria Helena, com o jovem Daniel, fi lho de Heinrich
e Helene Bechstedt, abençoado pela IgrejaEvangélica Luterana - Centro,
e com festejos no Clube Atlético Baependi. Falava-se do mitológico
Cupido que tinha o condão de unir os jovens a se amarem, embora

procedam dos mais distantes recantos do mundo. Assim aconteceu com

Susana, a filha benquista do casal de jaraguaenses que, estudando numa
escola de Ivoti-Rx, em maio, surgia uma oportunidade de viajar para a

Alemanha, na casa de uma família, em Koblenz. Lá, chegou a conhecer
Daniel Bechstedt, o caçula da família, nascido em 1974, em Tokmak, na
Ásia Central, com raízes na antiga Prússia. Por volta de 1750, quando a

Rússia era governada pela czarina Catarina, a Grande, receberam gleba
de terra para se dedicar à agricultura e

à

pecuãria. Bechstedt e seus

ancestrais assentaram-se na região de OMSK, naSibéria, enquanto que
HeleneRempel (mãe de Daniel) ficava na região de Donetzk, na Ucrânia.
No tempo de Stalin, foram conduzidas, forçadas, para Casaquistão e,

em 1980, obtiveram autorização para viver na Alemanha Ocidental.
Casaram e o Daniellevou a Susana para a Europa. Felizes!

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (126) - APONTAMENTOS

Recordava Werner Siewerdt aos seus avós meninos tocaram um tourinho contra o forno de

Esta edição traz a continuação da saudação de Werner Siewerdt aos seus avós, por ocasião de
sua Boda de Ouro e deve continuar na próxima semana. Contudo, publicamos uma foto feita em

25-7-98, que mostra o acontecimento de um incêndio, em Rio Cerro II, que destruiu as instalações
fabris de Confecção Martini (entre dilas e três horas da madrugada), com prejuízo total. Mas o

jaraguaense, antes de tudo, é um forte. Ele não esmorece, tanto é verdade o que se diz, que é

levantar a cabeça e começar tudo de novo

os tempos de antanho, a derrubada da selva para
,

ás, primeiras plantações, quando não

sobrevinham outras urgências, como aquelas
lembradas pela avó, e lá' iam pela picada até o
Rio do Testo, atual Pomerode, para buscar os
utensílios caseiros que lá ficavam a espera de
um ternpomais conveniente, arnbos carregando
os utensílios às costas, serra acima, exigindo e

consumindo muitas energias, por picadas
íngremes e perigosas, muito diferente dos
caminhos convertidos em rodovias asfaltadas
onde já não andam carroças, o melhorado modo
de carregar e transporrar objetos, levados
atualmente por possantes caminhões: Não só o

"opa" Hermann trazia seus apetrechos às costas,
como ajudava muitos outros a carregar pelo
"Serroberg" as suas mudanças, que era feito com
muita boa vontade, pois, era mais uni morador
de suas vizinhanças, cooperando e trocando

cooperação entre si, solidariedade,
Não esquecia Werner de lembrar que o avô

tinha que dar dois dias de trabalho na abertura
de uma comunicação na Serra de Jaraguá,
ficando a avó com lodos os encargos da casa,

quintal e plantação,
Chegava, finalmente. a alegria da primeira

colheita, Haviam colhido o milho, mas faltava
moer o cereal, e lá ia o avô com um saco de milho,'
para 'moer, durante muitos anos, sito só na

freguesia de Pomcrode. Veio a vez de arranjar e
cevar um suíno e pôr no terreiro galinhas, patos
e marrecos, que os felídeos do mato consumiam,
de vez e!ll quando, Acontecia, também - confessa
Werner -, certa vez, que papai e meu tio se '

puseram ao serviço de estrangular 12 dos 15.
colocando-as em linha indiana, e só ficaram três

pela presença providencial da grossmutter - a

avó que as salvou do generalizado extermínio,
Mas as travessuras de papai e do titio tinham o

seu lado positivo, .corno certa vez, em que os

!

Colabore com a Associa�ão Jaraguaense dos
Deficientes Físicos - AJADEFI.
-_----

Fone: (047) 370-0414

Duas Rodas
Industrial
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por Egon Iagnow
A Rua Presidente

Epitácio Pessoa já foi
mais expressiva do que

hoje ela é. Antes da

construção do prédio
da Prefeitura, em 1941,
à Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, a Epitácio,
juntamente com a Av.

Getúlio Vargas, Emílio
Carlos Jourdan, e Mal.

Floriano Peixoto,
contituíam as

principais ruas da
cidade. Na Epitácio,
localizava-se a

primeira farmácia, a

intendência distrital, a

primeira prefeitura (ali
foi instalado o

município) e a primeira
malharia de Jaraguá
do Sul. Ela, em muitas

coisas, foi a primeira.
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SOCIAIS

Chegou a Laura
Depois de regular intervalo, a

cegonha resolveu entrar em

serviço e trazer para o Eugênio
Victor Schmöckel Filho e Cíntia

Chiodini Schmöckel, ela pedagoga
e auxiliar da direção da Apae local,
às I I horas e 8 minutos da manhã

de 5-8-1998, no Hospital São José,
uma belezura de menina com 50
centímetros de altura e 3,45 quilos,
pelas hábeis mãos do médico

Antônio Beleza, e que os pais já
decidiram que se chamará Laura

Chiodini Schmöckel, para alegria e
-

contentamento dos avós maternos

Hiládio e Maria (Ita) Gonçalves
Chiodini, os avós paternos Eugênio
Victor (Brunhilde Mahnke)
Schmöckel, a bisavó IdaChiodini e
a maninha Lufsa, que está toda
cheia de dedos e cuidados pela
irmãzinha que será sua

companheira de muitos e muitos
anos. O CORREIO DO POVO sente

se honrado em cumprimentar o

Geninho e a Cíntia, mandando uma
beijoca na bochecha da Laura.

VIDA ROTÁRIA

Iaraguá do Sul recebe visita do governador Adjunto
Jaraguá do Sul- O

Rotary Club Jaraguá
do Sul recebeu, na

reunião ordinária, a

visita do governador
Adjunto, do gover
nador do Distrito 4650,
companheiro Orelio
Cam i Iotti, para o

período 1998/1999. O
rotariano Paulo
Brisolla Tavares Filho,
ex-integrante do clube,
hoje integrando o novo

clube rotário local -

Rotary Club Jaraguá
Pérola Industrial -, do

qual foi seu primeiro
presidente, no desem

penho do seu cargo de

governador Adjunto
do distrito, e na missão
que lhe é inerente, ali compareceu
para dar curso ao programa
administrativo do governador,
sendo-lhe prestadas as

informações de estilo. A inovação

noDistrito 4650, agilizará as tarefas

adrninistrativas e concorre para o

crescimento do ideal rotário.

Na foto aparecem: da 'e', Edilene,
protocolo; Hélio Murara Garcia,

presidente; Paulo Brisolla Tavares
Filho, governador Adjunto do
Distrito 4650; Izabel, secretária, e
Behling, diretor da Avenida A -

serviços internos

CULTURA
ÀS'"

.,N

Grito de consciência
Tanto Benjamim Constant como Deodoro deviam, conforme é sabido, grandes favores pessoais

ao imperador. Ordenado, porém, o embarque da família imperial, procuravam atordoar-se com as

responsabilidades que acabavam de assumir, esquecendo, assim, a ingratidão praticada. Pela manhã
de 17, estava Benjamim no seu gabinete noMinistério da Guerra, quando lhe foram comunicar que
o monarcajá estava a bordo. O apóstolo deteve-se um instante, mudo! E num suspiro:

- Está cumprido o mais doloroso dos nossos deveres! ...

Moreira Guimarães - "0 lornal", de 5 de dezembro de 1925

Sexta-feira, 21 de agosto de 1998

QLentrO .b-.e

QIultuia J\l.emã
.b-.e JJaraguá .b-o �ul

BOLETIM INFORMATIVO

JANTAR: em uma palavra, podemos resumir o resultado do evento:

SUCESSO!
No último sábado, dia 15, o salão de festas da Associação Duas Rodas foi
literalmente tomado por associados e não associados, respondendo, assim,
plenamente ao nosso convite. As expectativas, portanto, foram
satisfatoriamente correspondidas.
Com comida típica da culinária alemã, o jantar realmente proporcionou um

encontro de pessoas de diferentes segmentos de nossa sociedade. Um
encontro que oportunizou bons e descontraídos "papos" e um ótimo momento

de confraternização. E como pequeno gesto de nosso pleno reconhecimento
pela expressiva presença, efetuamos, após o jantar, o sorteio de alguns brindes.
Acreditamos que todos saíram satisfeitos. Mesmo assim, estamos abertos

para críticas e sugestões. E quem não compareceu, perdeu uma ótima

oportunidade de saborear um bom prato e confraternizar com os amigos.
Mas sempre haverá uma outra chance!

Por último, resta-nos externar nossos sinceros agradecimentos a todos que

compareceram, na esperança de poder contar com sua honrosa presença e

participação em um próximo evento. "MUITO OBRIGADO" a todos!

EIN JUGENDGEDICHT VON BERTOLTBRECHTAUSDEM JAHR
1920:

Erinnerung an die Marie A.

An jenem Tag im blauen Mond September
Still untereinemjungen Ptlaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eineWolke, die ich lange sah

Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.

Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei.
Die-Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?

So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern

Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst.

Doch ihrGesicht, das weiß ich wirklich nimmer

Ich weiß nurmehr: ich küste es dereinst.

Und auch den Kuß, ich hätt ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke dagewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.

Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer

Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
DochjeneWolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.

DEUTSCHERHUMOR: a) Zurechtweisung = In einerGesellschaft wurde

überMittel gegen den Husten gesprochen. Ein naseweiser und eingebildeter
Jüngling behauptete, daß Eselsmilch das beste Mittel gegen Husten sei und

stritt sich hierüber mit einem anwesenden Arzt.

"Ich habemich ja selbst damit kuriert!", behauptete er stolz.
"Bei Ihnen war das auch was anderes", versetzte der Arzt trocken, "für Sie

wardasja auch Muttermilch!" -

Apoio
cultural:

D'uas Rodas
Industrial
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�WORKSHOPJ
ADMINISTRANDO O· ESTRESSE

PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ESTRESSE
Este programa promove uma série de benefícios no qual

tem sido clinicamente comprovado nos USA pela sua

efetividade na redução do estresse.
Inclui:

1) Redução do estresse: compreensão do estresse,
seus ciclos e sinais - aprendendo a lidar com agentes
estressores.

2) Aprendendo a responder ao estresse: transfor
mando as reações impulsivas em respostas - estando mais
consciente das situações, da respiração, da qualidade

mental e das escolhas possíveis.
3) Criando uma base para o equilíbrio interno e o

centramento: desenvolvendo a saúde física, a estab il í

dade emocional e mental, a força interna e o compromis
so com o bem-estar através de:

* posturas físicas,
* práticas respiratórias,
* relaxamento profundo,
* concentração e

* dieta para a redução do estresse.

Dias: 28, 29 e 30 de agosto de 1998.
Início: 28/8 - às 15 horas - Término: 30/8 às 14 horas.

Dias: 25, 26 e 27 de setembro de 19_98. ,

Início: 25/9 - às 15 horas - Término: 27/9 às 14 horas.

Local: Chacarananda Ashram

Preço por pessoa: R$ 170,00

Reservas e maiores informações, ligar para 372-1141.

Aulas de
YOGA

- com relaxamento e

meditação

Comunica�ão e Ma,..ke-ting
RuaWalter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

Horário:

segunda-feira - 19h30 às 21 horas

terça-feirä - 18h30 às 20 horas

quarta-feira -' 19 horas às 20h30

quinta-feira - 8hOO às 9h30

19h30 às 21 horas

Rua Emílio
Stein, 300·u�

Centro

-(Rua do

Edifício
Carvalho)

.,.,. Kastrup &

� Junqueira Ltda.

necrutsmento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário
\

e �fetivo

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros quemerecem ser lidos:
"Todo o pensamento emocionalizado, unido à

fé, tende a se realizar, a
se materializar: "

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 irremediável no pensamento e

ação."
Do livro: A essência da mente.

.

Editora: Martin Claret.

Venha descobrir as
fontes verdes da vida

Fones: (047) 391-3876
323-6185
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Este sorriso irradiante pertence à maninha Fernanda
L. de Souza, a aniversariante especial desta sexta-

.'

feira (21). Os parabéns de toda a familia

ELEVEN
INAUGURA COM
CASACHEIA

(jfff'" Como já e:a esperado, a Eleven,
a rnais neva casa noturna da cidade.

recebeu um excelente público na sua

festa de inauguração, realizada no

último sábado, dia 15. Sobrou alto

astral e gente bonita na noite. Quem
pra lá se dirigiu estava a fim de se

divertir. E, com certeza, se divertiu.

Em se tratando de primeira promoção,
nada rnais normal que a necessidade

de alguns ajustes para que as

próximas festas sejam ainda melhores.

Entre eles, certamente podemos citar

que seja encontrada alguma forma

que melhore o fluxo de entrada das

pessoas, proporcionando um acesso

mais rápido. O sistema de som precisa,
indiscutivelmente, passar por uma

revisão. Pecou na qualidade. A falta
de um guarda-volumes deixou muita

gente com as mãos ocupadas.
.

Principalmente as meninas, que não

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

tinham onde deixar suas bolsas. Mas

pontos positivos também

apareceram, como o excelente leinute
da Casa, que permite um

deslocamento muito bom por todos
os ambientes, e proporciona uma

visualização quase que completa para
todos os lados. Aplausos também

para o sistema de ventilação, um dos
.

grandes problemas da maioria das
casas noturnas. Observações
devidamente relacionadas, só nos

resta aguardar a segunda promoção
da Eleven.

INAUGURAÇÃO
PARTE II

(jfff'" E para quem não pôde estar

presente na The First Party da

Eleven, na qual cerca de 1,5 pessoas
compareceram, tem nova opor
tunidade nesta sexta-feira (21), a partir
das 23h30, para conferir as instalações
da nova casa noturna da cidade. Os

ingressos antecipados estão sendo

QUICK
DOG

vendidos a R$ 10,00 (com direito a um

bônus-bar de R$ 4,00) no Vip Café

Chopp Grill, Garage Best Audio e

Benetton. No comando dos botões, está
confirmado oDl Cezinha, de Balneário

Carnboriú, que já está pensando em se

mudar, de mala, cuiaemixerparn Jaraguá
do Sul.

, ...

CAFt CONFUSAO
� A ala masculina não tem do

que reclamar neste final de semana.

O Café Confusão promove neste

sábado (22), a partir das 23 horas, a

Men First. Noite inteiramente

dedicada aos marmanjos, que terá
como presença ilustre a modelo
Cristiane Rezende, a Pantera da

Playboy. Mas as novidades não

param por aí. Das 23 horas até à

meia-hora da matina eles poderão
beber por conta do Café. As biritas
serão servidas por um ti me

selecionado de Bar Atenders, de

Curitiba. Na pista te chno , as

mixag ens serão executadas por'
mãos femininas, da Dl Husky, da
Boate Legend's, da capital
paranaense. Já na pista dance, a

pilotagem sonoraestará a cargo do
Dl Ricardinho,' do Melão, de

Joinville. Os ingressos estão

disponíveis na Som Mendonça hoje
(21). até às 19 horas, e amanhã (22),
até às 12 horas. Valores: R$ 10,00 e

R$ 7,50 (com pass caril).

lDOMINGO CIDADÃO
(jfff'" A Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, através da Secretaria

de Cultura, Esporte e Lazer, em

conjunto com o Serviço Social do

Comércio (Sesc), realiza neste

domingo (23), das 14 às 18 horas,
na Praça Ângelo Piazera, a segunda

edição do Domingo Cidadão, um
evento de ação comunitária que tem

como objetivo proporcionar à

população jaraguaense u ma tarde

com informação, prestação de

serviços, atividades esportivas,
culturais, artísticas e de recreação.
Logo após o encerramento das

atividades, a Banda PH7 estará
subindo ao palco para apresentar o

seu repertório multiestilo.

,

MUSICA·
r:if=' Os consagrados músicos
Altamiro Carrilho e Nivaldo

Ornelas, acompanhados pela
Orquestra de Câmara da Ospa -

(Porto Alegre) e pela Orquestra de

Câmara de Blumenau, sob a

regência de Cláudio Ribeiro, se

apresentam neste domingo (23). a

partir das 21 horas, no Teatro Carlos
Gomes. Os ingressos custam R$

20,00 e dão direito a um CD

produzido pela Tom Brasil,
idealizadora do espetáculo. O

patrocínio é do Banco do Brasil.

FORMANDAS-
r:if=' Depois de muitas idas e vinda"
entre Corupá, Jaraguä do Sul e

Blumenau, as simpáticas irmãs Mariza e

Dionéia Rodrigues dos Santos colam

grau, neste sábado (22), em Ciências

Contábeis, pela Fundação Universidade

Regional de Blumenau, no imponente
Teatro Carlos Gomes. Após a cerimônia,
elas estarão recepcionando seus

convidados no Hotel Geraniurn, onde
será servido um jantar. Em seguida,
todos seguirão para a grande
comemoração, no Bela Vista Country
Club, com animação da Pop Band.

Felicitações da coluna pelo objetivo
alcançado.

SASHANITE

DISQUE·LANCHE
371-53

MARIA-FUMAÇA
(jf=> Habitantes da região e turistas
de outros estados, totalizando
aproximadamente 260 passageiros,
participaram do agradável passeio
de Maria-fumaça, realizado no

sábado (15) e domingo (16),
percorrendo o trajeto histórico entre

Jaraguá do Sul, Corupá e Rio Natal
(São Bento do Sul). Rios, pontes,
tú nel e verde pra todo lado
transformam a viagem num mistode
aventura e romantismo. Os

organizadores, entusiasmados com

o sucesso, planejam o próximo
passeio, programado para o mês de
outubro. Uma curiosidade: apesar
de toda a rusticidade, a Maria

fumaça é monitorada por um satélite
e uma central de computadores que
a todo instante controlam cada

movi meruação da charmosa

máquina.

(jfff'" A Sashanite que vem tomando

conta de alguns veículos de

comunicação parece não ter limites. A

exagerada cobertura que estão dando

desde o nascimento e se extendendo

às primeiras semanas de vida da filha da
Xuxa uhrapassou as fronteiras do

suportável. Difícil mesmo é agüentar
aqueles que chamam Sasha de gracinha.
sem ao menos ter visto o bebé.

COMUNICADO
(jfff'" O show do grupo Molejo, que
aconteria neste domingo (23), na

Metrô Night Club, em Joinville, foi

cancelado devido ao mau tempo

que vem fazendo na região. Os

organizadores garantem que uma

.

nova data será marcada.

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703
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Classificados do CP 370-7919
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

� HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n!! 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\eDIS
CASAS

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

102 - Casa em alvenaria c/ 270m2 no alto - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social
+ lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 - Casa 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
1 06 - Casa de alvenaria c/ 4 quartos + 1. banheiro • Entrada Rio da Luz
107 - Sobrado em Curitiba· PR - VendeAroca por imóvel em Jaraguá do Sul- SC
108 -Casaem Guaramirim c/+ou' 400m2 + 1 galpãoem alv.+ 1 escritórioem
alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá· ideal pl clínica ou restaurante
109 • Casa em construção - Estrada Itapocuzinho • RS 10.000,00 en!. + 14 x

RS130,00
110· Sobrado em alvenaria num terreno c/ 8.150m2 de área na BR·280
111 • Casa em alvenaria c/ 410m2 • num terreno de 990m2'· próx. Baependi
112· Casa de alv. c/ 268m2, terreno c/ 1202m2 próx. Duas Rodas
113 • Casa em alvenaria com + ou • 400m2, semi-acabada, num terreno de

SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1998

I ,500m2
114· Casa de alvenaria em Guaramirim, no Centro
115 - Casa de alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m2

APARTAMENTOS
VENHA NOS VISITARIII APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"
203 • Apto. no 'Amizade' c/ 2 quartos· entro RS 17.000,00 + prestações de RS
320,00/mês
204 - Apto. 'Isabella' , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem - RS
65.000,00
206 - Apto. 'Cond. Amizade', 3 quartos, entrada de RS 13.000,00 + financiamento

207- Apto. 'Cond. Amizade'· 3 dorm. Entrada RS 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 RS 792,29
Apto. 2 quartoa = 60X RS 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 83m2

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 1.537,06m2, esquina com Frederico Bartel

304 • Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930,1 8m2
305· Terreno em Guaramirim • c/l.350m2• fundos Supermercado Breijhaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas

307 • Lotes no Loteamento "Recanto Verde" • Próximo da Malwee - RS 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana na Barra
309 - Terreno no Lot, "Camposampiero" • RS14.000,00 entr.+11 x de RS345,00
310 - Chácara no Morro Jaraguá • com 11.500m2· RS 10.000,00
311 • Lotes c/538m2, próx. Faculdade - RS 8.500,00 ou RS 4.000,00 ent, +36x de

RS250,00
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 7.066m2, sem benfeitorias, Vila Lenzi· RS 40.000,00
317· F.azenda no Rio Molha c/l.300.000m2• c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
319· Terreno na BR·280 Jguá/Co'rupá c/ 9.627m2 - RS16.000,00
320- Terreno com 10.000m2 na Rua Wolfgang Weege • RS 20.000,00 • Próx.

Fleischann

stilho

Imóveis
CREel 8054

CORRETOR o E

-+ Casa alvenaria com 120m' - terreno 392m'· 3 quartos - Rua José Panstein
- Ilha da Figueira - R$ 55.000,00. Aceita troca por chácara.
-+ Casa alvenaria com 141m' - 3 quartos - Rua Lourival Zocatelli, 85 -

Vila Lenzi - Rua Calçada - R$ 43.000,00
-+ Casa alvenaria com 2L Om2 - L suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua

Angelo Beneta, 123 - Figueira - R$ 69.000,00
-+ Casa alvenaria com 80m2• terreno 430m2 - Rua EsmeraLdina Junkes,
4L3 - Vila Lenzi - Rua calçada - R$ 37.000,00
-+ Casa alvenaria em construção com 220m2 - terreno 478m2 - L suíte, 3

quartos - piscina - Barra do Rio Cerro - R$ 60.000,00
-+ Casa com L47m2 - terreno 500m2 - Rua Herich Milke, 50 - Centro -

próx. Auto Peças Papagaio - R$ 80.000,00
-+ Casa alvenaria com 66m2 - terreno com 300m' - Rua das Flores - Ana

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

Ana Paula 4 - R$ 25.000,00
-+ Casa nova aLvenaria com 50m2 - Terreno com 390m' - Rua Benjamin
Steinn • Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00
-+ Terreno com 420m2 -15x28 - Barra Rio Cerro - próx. Malhas Agha - R$

L3.000,00
-+ 4 terrenos com 364m2 cada 14x26 - Rua Germano Kritzmacher - Bairro

Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 15.300,00 cada.

-+ Terreno com 619m' - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz, próx.
Hospital do Morro - R$ 32.000,00 - de esquina - rua calçada.
-+ Terreno com 450m2 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi - próx. Mat.
Constr. Pirmann - rua calçada - R$ 14.500,00
-+ Terreno com 390m' - 13x30 - Loteamento César Picolli - próx. Fundição
Vitória - Entr. R$ 3.500,00 + 5 x R$ 1.200,00
-+ Terreno com 740m2 - Santa Luzia - Ótima localização - R$ 6.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Galeria Lourem - saLa 3

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

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

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVDINISTRA.

Ref. 1334 - Casa alvo c/161m2 - 1 suíte + 2 dorm. - VilaNova - terreno c/520,67m2 - R$ 75.000,00
Ref. 1337 - Casa alvo cl 98m2 c!'735m2 - 3 dorm. - próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Ref. 1340 - Casa alvo cl 135,32m2 - Ilha Figueira - 2 dorm. + 2 suítes - R$ 43.000,00
Ref. 1342 - Casa alvo c/80m2 - 3 dorm. - Estrada Nova - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref. 1344 - Sobrado c/325m2 - piscina, churrasqueira - próximo ao Angeloni - 3 suítes - centro - c/

mobília - R$ 230.000,00
Ref. 1347 - Casa alvo c/12Qm2 - 3 dorm. - frente a Lonimar - Barra do Rio Molha - R$ 45.000,00
Ref. 1348 - Casa alvo cl 115m2 - 3 dorm. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo c/175m2 - Bairro São Luís - 1 suíte + 2 dorm. - R$ 68.000,00
Ref. 1354 - Casa cl 2 suítes + 3 dorm.- c/ piscina, hidro... , barra do Rio Cerro - R$ 165.000,00
Ref. 1355 - Casa c/150m2 - terreno c/600m2 - 2 donn. + 1 suíte - Barra do Rio Cerro - R$ 95.000,00
Ref.1356 - Casa mista c/Tôêm' - terreno c/2.776m2 - Barra - R. WalterMarquardt- R$180.oo0,00
Ref. 1357 - Casa alv. c/180m2 - Água Verde - R. LeopoldoMeyer, 114 - R$ 65.000,00
Ref. 1358 - Sobrado c/212m2 - próx. a Malwee Malhas - terreno c/288m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1379 - Casa: alvo cl 90m2 - Bairro Amizade - c/I suíte + 1 dorm. e demais dep. - terreno cl
385m2 - R$ 22.000,00 + fmanc. R$ 245,00 p/ mês.
-Ref 1383 - Casa alvo c/112m2 - 3 donn. - R. Richard Piske, 120 - Czemiewicz - R$ 38.000,00 +
financ. R$ 289,00 p/ mês. \

Ref. 1384 - Casa alvo c/148m2 - 3 dorm, + bwc - Água Verde, - terreno c/345m2 - c/ piscina,
churrasq.ipróximo a Ferj - R$ 43.000,00

/

Ref. 1385 - Casa c/170m2 - 3 dorm. - R. Leopoldo Pedro da Silva, 128 - Tifa Martins - R$
28.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IIIOBll:IÁRllS LTDl.

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

30.000,00
323 - Terreno c/ 441m2 no Loteamento 'Júlio Rodrigues' • Vila Rau· 'RS
7.500,00
324 • Terreno c/448m2• Jaraguá Esquerrlo , Entr. RS 3.000,00 + parcelas
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

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

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

.o.LUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DtSPOSIÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

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

próx. Weg I

402· Sala comercial Av. Getúlio Vargas· 1· andar - Centro - R$ 250,00
403 - Apto. com 2 quartos no AmIzade' 'RS 280,00
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/150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz
407 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal - RS 130,00
408· Sala comI. com 100m2 - Chico de Paulo - RS 450,00
409 - Sala comercial com 30m2• próx. Caixa Econômica

410· Sala comercial com 45m2 - Ed. Picolli - Av. MaC Deodoro da

Fonseca RS 170.00
411 - Apartamento com 2 dormitórios com garagem· próx. Hosp. "São
José".
412 - Sala comercial com 45m2 - Centro Médico e Odontológico.
413· Apto Ed. Carvalho com surte 2 dormitórios dep. emprego - Centro

414· Sala comercial com 170m2 c/ estacionamento - R. Cabo Harry
Hadlich • RS 350.00

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

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

RuaPadePedro Francken,65-Centro
FoneFax:(047)372-3412-Qeci1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli, 104
JaraguádoSuI-SC

Vendo filmadora Panasonic,
pouco uso. Valor R$ 380,00,
telefone 372-0405.

de R$ 145,00). Tratar 973-8252.Vende-se vídeo cassete stereo

HI-FI, 7 cabeças, auto

limpante. Modelo mais
sofisticado da Gradiente. Na
caixa com garantia até janeiro
de 1999. R$ 3888 (1+3 de R$
97,00) ou R$ 335,00 à vista.
Tratar 973-8252.

Vendo um Sampier digital
"Adventure" Sigma One com

22 segunds de sampler. Seletor
de funções com indicador
luminoso de 5 posições.
Controle pich/time, função
loop, edição, restore, insert.
11 0/220v, super portátil. R$
240,00 (1+3 de R$ 80,00).
Tratar 973-8252.

Vende-se filmadoraJVC. Tratar
973-9082.

ALuga-se apartamentos a partir
de R$ 200,00 na Barra do Rio
Cerro - Rua Camilo Andreata,
n° 201 (sem custos de águà e

condomínio) -.Tratar 973-9033.

Vendo amplificador Quasar
com 322 wats. V.U. digital por

.

ponto móvel. R$ 580,00 (1+3
.'

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 001 - Telefones na Barra do Rio Cerro e demais Bairros com excelentes preços. Consulte-nos.

Cód. 602 - Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central

Cód. 610 - Casa de madeira com 3 quartos Rua BerthaWeege - Barra do Rio Cerro - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. c/4 quartos na R. Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 636 - Quitinete cl garagem - Lateral da R. Reinoldo Rau - R$ 200,00
Cód. 638 - Apto. com 2 qtos. - Res. Húngaro - Barra do Rio Cerro - R$ 290,00
Cód. 639 - Apto. c/2 quartos no Ed. Papp - Barra - R$ 290,ÖO
Cód. 642 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Barão - R$ 370,00
Cód. 645 - Apto. NOVO, suíte, 2 quartos - Ed. Amo Reichow - Final da Av. Mal. - R$ 550,00
Cód. 660 - Sala com!'. 30m2 - R. Reinoldo Rau - Center Foca - COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO - R$ 400,00
Cód. 661 - Sala cornI. 70m2, fundos - Ed. Maximum Center na Mal. Deodoro - próx. Sorvetão - R$ 900,00
Cód. 670 - Sala cornI. com 37m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 220,00 - 1 º piso
Cód. 673 - Sala cornI. 40m2 - Av. Getúlio Vargas - em frente Associação Comercial. - R$ 350,00
Cód. 674 - Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683 - Salas comerciais no Market Place - R. Reinoldo Rau - cl garagem

VENDA

Cód. 119 - CENTRO IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL cl área de 506,00m2 Rua Barão do Rio Branco esq. cl

CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
Cód. 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 bwc's - R$ 60.000,00
Cód. 360 - VILA NOVA, TERRENO cl 405m2 na R. Guilherme Wackerhagen - R$29.000,00
Cód. 388 - CENTRO, TERRENO cl 600m2 - R. Emil Burow, próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
Cód. 400 - CENTRO, TERRENO cl 1 020m2 - R. Marina Frutuoso - permuta cl apartamentos em Carnborlú ou Joinville

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

Cód. 602 - VILA LALAU, CASA de alv. cl 142,28m2, tendo 3 quartos, 2 bwc's, garagem pl 2 carros + saa corni - R.

Domingos Sanson - Aceita apto. c/3 quartos.
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

.

Cóc!.2351 - VILA LALAU, TERRENO cl 450:00m2 (15x30) - R. Alberto Santos [lumont - R$1 6.000,00

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

.

, I

: � �
Barra Sul:

: 31 Imóveis :
: FONE: (047) 372-2734

. :
I ftN� I
I TERRENOS I

1 - Terreno e) 343,oom2 (12x28,7), defronte Ciluma, na Barra - 6x R$ 3.000,00 .

I 2 - Terrenos Lot. OuroVerde, após aMalwee Malhas - 20% entrada e saído em 30x - R$ I
I 10.000,00

.

I
I· 3 - Terreno e) 448,00m2, Lot. Papp - Rua 541 - R$ 22.000,00 I4 - Terreno e) 672,00m2 (20x33,60), Lote nº 25, CondomínioAzaléias - R$ 22.000,00
I 5 - Terreno e) 3.480,00m", loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00 I
I 6 - Terreno e) 434,00m2, bairro São Luiz - R$ 8.500,00 I
I

7 - Terreno e) 384,00m", Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400;00
ISíTIOS

I 1 - Sítio e) 80.ooo,OOm2, edificado com casa de madeira e) 150,00m2, em bom estado, I
I galpãodealvenariae) 120,00m2e instalaçõesp/gadoleiteiro, porcos, antenaparabólica, Itelefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira,. galinheiro, pulverizador, água
I natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 6 I
I quilômetros da Barra - R$ 55.000,00 I
I

2 - Sítio e) 62.5OO,00m2, Tifa Trapp, distante 3.5OOmts da Malwee - R. Exp. Amoldo IHamburg e) casa de alvenaria e) 150,00m2 e do caseiro em alv. e) 50,00m2, piscina e)
I 77,00m", água natural- aooita outro im6vel no negócio - R$ 3O.ÓOO,00 I
I 3-Sítioe)267.5OO,00m2, edificadocom um ranchoe ummangueirão, com quatro lagoas I

com peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, e) 190.ooo,00m" de
I pastagem, localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão I
I (aceita carreta com cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00 I
I

�� I1 - Casa de alvenaria e) 70,00m" e mais 70,00m2 referente garagem, churrasqueira,
I lavanderia, 2 banheiros, todamurada, churrasqueira, garagem pl 2 carros - Rua 25 de I
I Julho, 884 - Vila Nova - R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto em Camboriú. I
I

2 - Casamista e)56,00m", 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada + 29 x IR$170,00
I 3 - Casa em alvenaria e) 140,00m2, 3 qtos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia, garagem, I
I viveiroe)25m2, terreno c/ 450m2 (15x30) Rua Alvin C. Krueger, 135 - na BARRA- R$ I

45.000,00 aceita carro até R$ 7.000,00
I I
I LOCAÇÃO I
I 1-Salacomerciale)50,00m2-RuaAngeloRubini, 1256-aoladoda Igrejada Barra-R$ I270,00 _

I 2 - Sala comercial e) 72,00m2 - Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 250,00 I
I 3 - Sala comercial e) 36,00m2 - Rua Angelo Rubini, 972 - R$270,00' I

4 - Apartamento e) 2 quartos, garagem - Rua Joaquim Girolla - R$ 290,00 II 5 - Apartamento e)2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próxirnoao Posto Km 7, na

I Barra - R$ 270,00 I
I 6 - Apartamento e) 2 quartos, garagem - Rua Camilo Andreatta, na Barra - R$ 230,00 I
I

7 - Apartamentoe)3quartos, garageme demaisdependências, RioCerro, pertoNanete IMalhas - R$ 250,00

I 8 - Apartamento e) 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, na Barra - R$ 150,00 I
I 9 - Casa de alvenaria, e)2 quartos, garagem, Rua 25 de Julho, 1457, fundos - Vila Nova I-R$280,00
I 10 - Casa de alvenaria cl. 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da I
I Figueira - R$ 200,00 I
I

11 - Casa de alvenaria e)3 quartos, garagem e demais dependência, Rua PastorAI�rt ISchneider - R$ 180,00
I 12 - Casa de alvenaria e) 3 quartos, murada, Lot. Rasá - R$ 280,00 I
I 13-Casade alvenaria e) 1 quarto, garagem,murada, Lot. Steinke, na Barra - R$180,00 I

14 - Casa de alvenaria e) 2 quartos, garagem, atrás do parque Malwee - R$ 180,00
II 15 - Casa de madeira e)2 quartos, bwc, sala, cozinha, garagem, .Jaraçuá 84 - R$ 90,00

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 • Barra do Rio Cerro

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

TERRENOS:
* Terreno cl 3242 - Lot. Reichow - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000,00
- (negociável, aceita automóvel, caminhão F-4ooo elou MB-60S, paga diferença).
* Terreno com 376m2 - Rua Marcos V. Girola - R$ IS.ooo,OO (aceita automóvel
em pagamento).
* Terreno com 476m2 - Rua Feliciano Bortolini (fundos do Supermercado
Breithaupt) R$ 20.000,00; negociável e aceita automóvel por conta do
pagamento).
* Terreno com 660m2 - RuaWalterMarquardt - R$ 30.000,00 (negociável, aceita
veículo como parte de pagamento). ,

CASAS: ,

* Casa de alvenaria com 308m2, 4 quartos, sala, cozinha, lavanderia, BWCs,
churrasqueira e garagem - terreno com 392m2, todo murado - R$ 85.000,00
(negociável e aceita sítio como parte de pagamento) - próximo CoI. Giardini
Lenzi.
* Casa mista com 12Sm2 (madeira de qualidade), 3 quartos, sala estar e jantar,
cozinha, lavanderia, churrasqueira, dispensa e garagem - terreno com 450m2 -

R$ 25.000,00
* CASA DE ALVENARIA com 109m2, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem, com 2° PISO de 36m2, completo para salão de festas -

Terreno com 950m2 (cancha de bocha e apropriado para festas), em meio da
floresta, palmitos, etc., em ÁGUAS CLARAS - R$ 28.000,00 - aceita um lote no
Bairro VILA LENZI ou VILA RAUe R$ 6.000,00 de entrada e o saldo financia
até 2 anos).

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES CONSULTE·NOS"

Gráfica e Editora CP Ltda.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS,
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERIÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSIÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, liSO - Barra do Rio Molha

.Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919

�l:)Â' Lar Imóveis� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti

Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2

Terreno no Lot. Divinópolis Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua, Pastor Alberto Schneider cl 308m2 - Aceita-se troca.

Terreno na Rua AIphons Maria Schmalz cl �30m2 - Centro - Sehroeder.

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

e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

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

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e Luz

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

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LmA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUçAo
Edil. Dlantbua- em fase de acabamento- Rua Marina Frutuoso esquina comRua Ângelo Schiochet
- "'pto. 702'cI 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Preço final incluindo
acabamento diferenciado R$ 120.000,00,
- Apto.,304 - Suíte + 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço final incluindo acabamento
diferenciado. R$116.000,00.

'

Residencial Amaryllis· Rua Ângelo TorineIli • Vila Nova
- Apto, cl 147,00m2 cl sufte + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - térmíno 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 disponíveis apartamentos nO 301,302,501- - Entrada + parcelas de condomlnio de 3,65 Cubs (R$ 1,.570,96) por mês
Residencial Tulipa· R. Angelo Schlochet

'

- Apto. 303 cl su íte + 1 quarto e demais dep. - Entrada de R$ 25,000,00 e assumir parcelas de condomínio de 1 ,650 Cubos (R$ 71 0,92) Término
previsto em 17 meses .

Ediffcio Tower Center· Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto, 702 cl 237,00m2, sufte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem - Entrada de R$ 23.482,62 + assumir parcelas de condomínio
de 2.480 Cub's (R$ 1.067,39)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 9.872,06 e parcelas de R$ 448,73,

CASAS/APARTAMENTOS
- Apto. cl 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. Bemardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00

'

- casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2 c/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$ 1 0.50ú,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 mínimo
-Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R, Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42,500,00, cada terreno
- 0.1. terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx, Fórum - R$ 42,000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R 15.000,00

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
- Sala com rnesanínoAv. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa em alvenaria cl4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. cl 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. cl 3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro- Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Casa de alvenaria cl 4 quartos, garagem p/2 carros, churrasqueira, piscina - R. Antônio Estanislau Ayroso - Nova Brasília.
- Apto. cl 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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i! I..OCAÇÃO
N�ARTótLOR R$ I' ----------"------cC=--A--=S-A---"S-------------1

R. 554 Lot. Hanemann BARRA 40,oom2 01 !, TIPO ENDEREÇO N° QUARTOS VALOR R$
R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGUEIRA 145,00m2 03 �6:�g:gg Ii MAO. Rua Verdi Francisco Lenzi, 40 - Centro 4 335,00
R. Ernesto Rudolfo F. Sohn, 340 CZERNIEWICZ 226,oom2 02 - 1 suíte 81.000,00 Iii, ALV. Rua 953, Lot. Jardim Rau - Vila Rau 2 250,00
R. José Rosa s/n° BARRA DO RIO CERRO 250,oom2 -03 + piscina 80.000,00 iiI ALV. Rua Carlos Grosse, 733 - Lot. Helena II - Vila Rau 210,00
R. Gustavo Lessmann, 121 JOÃO PESSOA 86,oom2 03 30.000,00 !i! ALV. Rua Jorge M. Oliveira, 20 - Guaramirim - 1 suíte 2 450,00
R. Cândido Tomazelli sinD SCHROEDER 260,00m2 05 64.oo0,00;� ALV Rua Pastor W. Lange, 283 _ Guaramirirn 3 250,00R. Guilherme Koelher, sinD BAIRRO VIEIRA 156,oom2 03 48.000,00

.", .

R. Guararnirim, s/n° SCHROEDER I 03 11.600,00 1" ���: Rua 789, n° 111 - Ilha da Figueira 3 230,00
R. Alberto Klitzke, 167 V. RAU 102,00m2 03 21.500,00 i

Rua Carlos May, 146 - Vila Baependi 2 250,00
Rua Luiz Chiodini, 220 Juventus JGUÁ ESQUERDO 185,00 02 - l suíte 55.000,00 m ALV. Rua Afonso Bartei, 293 - Vila Baependi 1 225,00
Rua Leopoldo Janssen, 337 CENTRO 150,00 03 101.000,00 lli ALV Rua Adolfo Tribess, 409 - Bairro Vieiras 2 350,00
Rua Lourival Zocatelli, 234 VILA LENZI 77,00 01 42.400,00 ti

.

APARTAMENTOS
%.------------------------��==���=-----------------------�Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 VILA BAEPENDI 130,00 03 48.000,00 11 ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS VALOR R$
11 R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2 B .. Rio Molha 2 300,00

111 R. Presidente Epitácio Pessoa, 111 apto. 62 Centro 1 + 1 suíte 350,00
% R. Arduíno Pradi, 671 Jguá Esquerdo 2 200,00

ENDERE O BAIRRO ÁREA VALOR II R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202 Centro 2 350,00

I-"R=.�2=8�d=e�A=g'-losr-to�--------=G�U=A=R=AM��IR-I-M--------�===�--------�==�� I R. Leopoldo J. Grubba, 97, apto. 1 Centenário 2 260,00
R. Manuel Francisco da Costa JOÃO PESSOA �:��i:�:: ;g:�g:� I R. Vietor Rosemberg s/n° - Ed� Luna - apto. 2 Vila Lenzi 3 335,00
R. Alb. Klitzke, 1874

.

VILA RAU 420,oom2 10.600,00
R. "F" -'1,,0t. Santo Antônio NEREU RAMOS 360,72m2 6.000,00
R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00

Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1CarlosVasel

JaraguádoSul-SC
. FONE (047) 372-0153 - 371-6475

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
CASAS ALVENARIA
Ref. 077 - 6 quartos, 2 bwe, + dep. Vila Nova - R$ 100.000,00
ReL 073 - 3 quartos, 1 bwc, + dep. Amizade - R$ 20.000,00 .

ReL 062 - 1 sufte, 2 quartos, bwe, + dep. São Luís - R$ 92.000,00
Ref. 054 - 4 quartos, 2 bwe, + dep. Ana Paula II - R$ 34.000,00
Ref. 039 - I suíte, 2 quartos, 1 bwe, + dep. Figueira - R$ 40.000,00
Ref. 037 - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwe, + dep. Vila Nova - R$ 68:000,00
Ref. 036 - 4 quartos, I bwe, + dep. Nova Brasília - R$ 68.000,00
ReL 019 - Sobrado, I suíte, 2 quartos, I bwe, + dep. Centenário - R$

59.000,Oq

APARTAMENTOS
ReL 001 - 3 quartos, 1 bwe, + dep. Edif. Vila Nova - R$ 16.000,00 + finane.
ReL 016 - I suíte, 2 quartos + dep. Edif. Isabela - R$ 35.000,00 + finane.
ReL 015 - 1 suíte, 2 quartos + dep. Edif. Sehioehet - R$ 80.000,00

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

TERRENOS
Ref. 121 - 765,00m2 Vila Nova - R$ 25.000,00
ReL 103 - 336,OOm2 Vila Nova - R$ 18.000,00
ReL 094 - 9.600n'l2 Rua José Teodoro Ribeiro - R$ 75.000,00
ReL 078 - 608,00m2 Lot. Marquardt - R$ 20.000,00
ReL 073 - 392,00m2 - Vila Lalau - R$ 15.00.0,00
Ref. 071 - 435,OOm2 Figueira - R$ 22.000,00
ReL 067 - 415,00m2 Figueira - R$ 16.000,00
ReL 059 - 780,OOm2 Vila Lenzi - R$ 14.000,00
Ref. 154 - 480,00m2 - Vila Lalau - R$ 28.000,00
ReL 146 - 480,OOm2 - Rua Walter Marquardt - R$ 30.000,00
ReL 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

VENDA DE CASAS

MB -,Representações e
Empreendimentos Imobiliár.ios Ltda .

CREC/1667-J
Fone:' (047) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - se

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem p/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 3Omts. da praia, no Balneário de Ubatuba (REGIÃO
NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terrenos:
Terreno cl 3.24Om2, Rua Ricardo Hass - Bairro Nova Brasília - Perto da APAE

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

troca por terreno cl casa.

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

Figueira. Valor R$ 13.000,00

Terreno com 350,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

973-5405

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA

ALV
ALV.
ALV.
ALV.
ALV
ALV.
ALV.
MAO.
MIS.
SOB.
MIS.
ALV.
ALV,

VENDA DE TERRENOS

Ü------------------�--------�S�A�L�A�S�--------------------------�
I ENDEREÇO BAIRRO

Iii R. Pref. José Bauer, 75 Vila Rau

íÊ R. João Marcatto, 40 - sala 10

t-- V_E_N_D_A__D_E_A_P_l\._R_T_A_M_·_E_N_T_O_S II R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.
VALOR R$ I R. 25 de Julho, ao lado n° 133 - Vila Nova - sala 3 28,oom2

�l R. Walter Marquardt, 1133 - sala 2 Barra do Rio Molha 28,oom2
t--------------------------------------------------------------

I Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - sala 1 Centro 50,oom2
Rua Ernil Burow; 30 Centro 1 suíte + 2 dorm. 80.000,00 �. R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.) Centro 75,00

VALO�$
240,00
167,00
460,00
200,00
250,00
450,00
280,00

AREA

Centro
60,oom2
50,00

ENDEREÇO BAIRRO N°
QUARTOS
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Francesa equipada e boa de preço
Se você está pensando em

comprar uma perua média
bonita, prática e princi
palmente barata, pense na

306 Break.
A linha 306 que recen

temente passou por
alterações estéticas, aumen
tou e agora dispõe da versão
familiar Break, que assim �
como o restante da linha

ganhou uma frente mais

limpa e agressiva. A perua
306 garante sua própria
identidade com muito estilo
na traseira, onde os faróis,
que ficam na vertical,
invadem a área envi

draçada da lateral.
No interior, apesar de não

ser a mais luxuosa das

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

,
.

.

.
.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . � ....

A.....,..BATISTA
� PNEUS Com bom
Pneus novos e remoldados pacote de
372- 3 5 74 c•••· ipamentos

.

.... ie, a 306

.•• assion é
( toda

do

peruas, encontra-se muito
conforto e um painel quase
completo. Falta apenas o

som, mas em compensação,
o ar-condicionado e direção
hidráulica são de série.
Ainda de série está o air bag
para motorista, encosto de

cabeça no banco traseiro,
indicador de manutenção
no painel e faróis de neblina.
O porta-malas é outra

preciosidade: 442 litros.
Mais que, por exemplo, o

Escort SW.
O motor é o 1.8 16V, que

pode levá-la à velocidade
máxima de 191 km/h, com

autonomia de nove

km/l na cidade e

11,5 na estrada.
Estabilidade

também é outro

ponto forte, já que
conta com um

sistema que força as rodas
traseiras na mesma direção
das dianteiras.

Depois de tudo isso, basta

comparar os preços com as

concorrentes nacionais e

importadas e, assim,
comprovar a boa relação
custo/benefício. A, perua
Escort SW sai por R$ 26.657,
émais luxuosa, mas não tem
air bago A Parati é meio
insosa no estilo, e com os

mesmos opcionais da 306

Break, custa R$ 30.421,. Já
a perua 306 sai por R$
26.500,. Agora, é só uma

questão de escolha.

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

APRESENTANDO

�----------------------------�-�------------------------,
I

�.
o ANIVERIARI.O I NIOS·8.0, M.AS ADIVINH.A. QUEM G:A.NHA PRIS·ENTE?

ESTE ANÚNCIO
JGG PNEUS, VOCÊ GANHA

NA
DOIS

BALANCEAlIENTOSTOTALMENTE GRÁTIS!
L__�_� �'__�_� �
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CHEVROLET VOLKSWAGENFI AT

R. [fd@[fd!bV@
370-2022

vende-se Palio �DX, ano 97,
por R$ 3.500,00 de entrada
+ assumir financiamento (22
parcelas). Tratar: 987-0027.

Vende-se Opala, ano
86, gasolina, 4

cilindros, por
R$ 4.500,00 - recado,

para Orestes.
Tratar: 371-6510.

Vende-se Fusca, ano

.
73, modificado, por
R$ 790,00. Tratar na

Rua: Adão Norodoshi,
nº 561 Vila Lenzi das

12 às 13 horas.

C A R R o S

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

Omega CD

Logus CL cl trio elétrico

Saveiro

Chevette Júnior

Versales

98

97

96

95

95

95

94

94

94

94

94

branco

cinza

Vende-se Fiorino Furgão,
ano 97, motor 1.5 MPI,

por R$10.500,OO. Tratar:,
975-1387.

bege met.

cinza

branco

azul

bordô

Vende-se Chevette, ano
93, ou troco, valor

R$ 6.000,00.
T rata r: 276-0267. Vende-se Gol, ano 96,

por R$ 10.500,00 aeito

carro menor valor no

negócio. Tratar: '.
'I

370-8318 com Rui.

cinza
/

Vende-se Uno Mille, ano
94, com 4 portas, por

R$ 6.500,00.
Tratar: 371-3511.

Vende-se Monta SLE,
ano 86, por
R$ 3.500,00.

Tratar: 371-2153.

cinza

verde

azul

cinzagrafite 93

prata 93

bordô 93

azul 93

branca 92

cinza 92

bordô 92

branco ' 92

preta 92

preto 90

azul 88

verde 88

vermelho 88

azul 87

cinza 86
<' cinza 86

Vende-se Monza SLE,
1.8, 88/88, R$

5.300,00. Tratar: 375-
1951

Vende-se Parati, ano

90, por ,R$ 4.000,00 +

10x de R$ 359,00 e

vendo Chevette, ano 79

por R$ 2.000,00.
Tratar: 374-1388.

Vende-se Fiat Prêmio, ano
95/96 por R$ 3.700,00.
Tratar: 370-2026 com

Dário.
FORDGoi CL

Pampa 1.8

Uno 1.6 completo

Opala 6 cilindros

Elba

Vende Passat, ano 82,
cor Grafitte, gasolina,
com som, alarme, por
2.000,00. Tratar: 371-
9710. com Vilson.

Vende-se Uno Mille

Eletronic, ano 94, 4

portas gasolina, por
R$ 6.000,00.

Tratar: 973-5868.

Escort

Escort Guia

Monza SLE

Chevy

Vende-se.Gcl, na� 84,
bom estado, por
R$ 2.700,00.

Tratar: 372-3071.
i

Vende-se Corcel, ano
75, ótimo estado,
,motor novo, por

R$ 1.300,00 faço em

2x e aceito moto.

Tratar: 372-3757.

II

M o T o S

NX.200 verde 98

Titan cinza 97

:ritan azul 95

CB 450 Tr azul : 87

XLX 250 preta 87

CBX 750 preta 88

Moto Space (melhor preço) verde 97

VENDOMOTO

CG, ANO 82,
EMBOM

ESTADO,
TELEFONE
PARA

CONTATO
370-1058 OU
975-0419.

Vende-se Voyage, ano
88 em ótimo estado por

R$ 4.800,00. Tratar:

973-8990 com Leio.

I,

Vende-se Logus GLS,
no 94, cor bordô.:

com aros,

liga leve,
com 43 mil km.

com trava elétrica
por R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1680.

II

li

Vende-se Parati CL, ano

91 por R$ 7.500,00.
Telefone: 370-2724.

Rua J�i ..._i"e ...º 3573
Fo ...e (047) 370-2022 ,

JARAGUA DO SUL - SC

SILENCAR Fone: 372-1307
.... ESCi'.'.M.'N..T.t..•'.S.... Rua: Adélia Fischer, 52
� Jaraguá do Sul - SC
IMORlECEIlORt S

.

/•• 11· ••11111·"
·

.•.•••••••IBIIII••••••••• ·····

MJOVO� g

fI�A"O�
Vende-se Parati CL, ano

91, gasolina, ou troca

se por terreno. Valor:

7.500,00. Contato:

370-2724. horário

comercial.

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

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOSRua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

i

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

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

TRABALHAMOS'COM SEGURADORAS
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Turismo é a prioridade da Cosmos
Viagens de negócios, lua-de-mel, excursões colegiais, a agência atende a qualquer pedido

om grande
aumento na

procura

pelo tu

rismo nos últimos anos,

a Cosmos Agência de

Turismo aumenta cada

vez mais as opções de

pacotes de viagens para
diversos lugares. A

agência está instalada

emJaraguá do Sul há 15

anos e há oito sendo

administrada por Ro

gério Luiz Gonçalves.
O turismo despontou

como um negócio
excelente, movimenta

mais de US$ 440 bilhões

de receita em todo o

mundo. Está sendo

considerado o maior

empregador mundial da
atualidade e promete ser

a mina de ouro do século

XXI.

Segundo Marinês

Rozza, gerente da agência,
onde já está há sete anos,

no último ano aumentou .

muito a procura por

pacotes de viagens

nacionais como para
Porto Seguro, Fortaleza,
Natal, etc., e inter

nacionais como Disney,
Nova York e Europa
(Alemanha e Itália), de

onde é originada a região
de Jaraguá do Sul e,

agora, também há

intensa curiosidade pelo
Canadá. Também
abrindo campo para o

Alasca e Marrocos. A
. agência representa
várias empresas de

viagens e oferece serviço

especializado. Atua desde
o requerimentoparafazer
o passaporte até

informações sobre o lugar
a ser visitado: clima,
melhores hotéis e muito

mais. Os pacotes podem
ser fechados, com tudo

incluído, estes são mais

procurados por pessoas
que estão viajando pela
primeira vez ou são de
terceira idade; ou

montados, onde se adquire
a passagem, hotel e

algumas dicas, pois é o

turismo realizado por
conta, é omaisprocurado.
Um pacote de de; dias

para a Itália custa em,

média US$ 2 mil.

Com oitofuncionários,
a empresa, segundo
pesquisas, é a mais

procurada e oferece
auxílio ao turista, é o

serviço 24 horas para
quem está viajCfndo. "Nós
confiamos no nosso

desempenho e bom
atendimento ", conclui
Marinês.
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Economia familiar
é o melhor negócio
A experiência de tantos anos e a motivação para continuar

trabalhando foram as chaves da oficina

A Oficina de Torno

Spézia, fundada por José
lrineu Spézia, em Jaraguá
do Sul, iniciou como forma
de atividade extra, com

apenas quatro máquinas e

faturamento de R$ 1 mil

por mês, hoje, com oito

anos, já ultrapassa os R$ 6
mil.

A empresa teve as

portas abertas a partir do
dia 14 de janeiro de 1990:'
Como forma de atividade
extra e aumentar a receita
da família, Spézia, recém
aposentado, iniciou num

pequeno galpão nos fundos
do quintal com apenas um

torno, uma furadeira de

coluna, um aparelho de

solda bambose, uma serra

mecânica e algumas
máquinas pequenas, como
furadeira e lixadeira. Com
o decorrer do tempo, os

dois filhos, com cursos

especializados e expe
riência no ramo, uniram-se

ao pai. Em três anos, o

pequeno galpão deu lugar
a um espaço mais amplo,
com di versos maqui-

nários modernos sufi-
.'

cientes para atender a

demanda.

Hoje, com faturamento
acima de R$ 6 mil, a'

empresa que se constituiu
na família, atende vários

setores, corno gráfico,
têxtil e mecânico. Tra
balham com fabricação de

máquinas importadas, sem
ter linha específica, afiação
de facas e ainda presta
serviços de assistência
técnica. Um exemplo da

experiência de Spézia, são
as máquinas afiadeiras de

facas metalúrgicas, gráfi
cas e outras, fabricadas por
ele, com capacidade de
afiar facas de até três
metros de comprimento.

Spézia iniciou com 14
anos na Famac (Fábrica de

Máquinas para Benefi
ciamento de Madeira); e
aos 17 já trabalhava numa
fábrica de peças de
automóveis. Em 33 anos de

carreira, passou por nove

empresas, sempre adqui
rindo experiências diferen
ciadas como tornei ro,
ferramenteiro, construtor
de máquinas, etc ...

Segundo Spézia, que se
_

aposentou com apenas 48

anos, a oficina foi uma
forma de aumentar o

rendimento da família e

continuar trabalhando, não
se

.

entregando à vida de

aposentado. "Com a

oficina dá para levar um

padrão de vida razoável, os
.

serviços prestados são de

especialização e alta

precisão", concluiu

conlece
• Sulcontrata/98
A 27" Feira de Subcontratação Industrial acontece de 25 a 29 de agosto, das
14 às 2lhoras, no Centro de Exposições do Parque Barigüi, em Curitiba-PR.
Com o objetivo de incentivar a subcontratação de produtos e serviços; apoiar
as micros e pequenas empresas; realizar e promover feiras e outros eventos;

promover missões empresariais para visitar outros eventos ligados à indústria
e à subcontratação, entre outros. Para maiores informações ligue para (047)
433-9780.

• Feira de Negócios
AVIV América Latina - Feira Internacionalde Produção Intensiva de Proteína
Animal e Processamento, Afia Feed 98 - I" Feira Internacional de Tecnologia
e Produção de Ração Animal e a IFA - 2" Feira Internacional de Aqüicultura
acontecerão entre os dias 26 e 28 Je agosto, no ExpoCenter NOIte:Serão três

feiras voltadas ao agribusiness.
Estarão participando expositores de várias partes do Brasil, destacando-se o

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.

Do exterior, representantes da Argentina, Venezuela, Itália, Noruega, Estados
Unidos, Israel e outros países que possuem tecnologia de ponta na área qe
produção de proteína animal.

• Conarh/98
O 240 Congresso Nacional de Administração de Recursos Humanos acontece
de 26 a 28 de agosto, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo

SP. Tendo como tema principal "Um tributo à genialidade". Paralelo acontece

a Exporh/98, a Feira de Produtos e Serviços, um grande showroom para
todos os que buscam atualização em recursos disponíveis ao mercado, contará
com mais de 100 empresas expositoras.

• Qualidade Total
A peça teatral voltada para a Qualidade Total, 5S, melhoria contínua, etc., do
Grupo Tear, de São Paulo, composto de atores profissionais, acontece no dia

31de agosto, às 20 horas, no Clube Atlético Baependi. Com o objetivo de !

colaborar para que a qualidade torne-se uma preocupação prioritária nas

organizações e um valor cultural na sociedade, a peça tem como público
alvo diretores, gerentes, chefias e pessoas preocupadas com a qualidade no

dia a dia. A inscrição, acima de 20 pessoas, custa R$ 10,00. Maiores

informações pelos telcfones 372-3255/975-2811 ou 973-3395.

• CDL
A Câmara de Dirigcntes Lojistas de Jaraguá do Sul comemora 30 anos no

dia 2 de setembro, com cerimonial comemorativo no Clube Atlético Baependi,
às 20 horas, iniciando com a entrega do 10 Troféu Mérito Lojista ao senhor

Hans Breithaupt, homenagem a ex-presidentes e palestra de João Roberto

Gretz, Administrador de Empresas, com especialização em Administração
de Produção, Marketing e Relações Humanas, tendo como tema "Motivação
para a excelência". Após, terájantar de confraternização. Os ingressos custam
R$ 15,00 individual e R$ 25,00 o casal. Informações pelo telefone: 371-

3411.

• Habitação
O Hábitat Brasil/98 se realizará de 23 a 26 de setembro, em Florianópolis,
com 2" Feira e Exposições de Produtos. Serviços e Tecnologias para o hábitat
urbano, no Centro de Exposições do Centrosul, das 10 às 18 horas. Haverá

também o 2° Congresso Multidisciplinar sobre o hábitat urbano, no Centro

de Convenções do Centrosul, das 8 às 18 horas. O evento está direcionado a

todos os profissionais e instituições preocupados com a qualidade de vida,
cidadania e assentamentos humanos. Paralelamente acontecerá o. Fórum

Ibero-Americano e do Caribe sobre melhores práticas de assentamentos

humanos para um futuro mais sustentável, de 24 a 26 de setembro, e o 10

Encontro de Fornecedores de Produtos, Tecnologias e Serviços para Habitação
Popular, nos dias 24 e 25.

• Na capital
O advogado Rafael Jonatan Marcatto está com instalações novas e modernas

em São Paulo-Sf', inaugurada na segunda-feira (10). Tendo como público
alvo as empresas catarinenses, colocando-se à disposição na defesa dos

direitos dos cidadãos .

Textos: Mônica de Souza - Fotos: Edson Junkes
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Mannes mostra qualidade
Foram expostas algumas das melhorias desenvolvidas pelos diversos grupos

existentes nos mais diversos setores produtivos

Com o objetivo de pro
mover a qualidade entre os

colaboradores e compartilhar
com a comunidade algumas
ferramentas para a qualidade
e produtividade, a r Amostra
de Trabalhos dos Grupos de .

Melhorias da Estofados
Mannes Ltda. e Mannes
Indústria e Comércio de

Espumas e Colchões Ltda.,
realizou-se, no dia 15

(sábado), das 14 às 18 horas,
nas dependências da empresa.
E, após o encerramento das

amostras, foi prestada
homenagem ao sócio-fun
dador Blásio Mannes pela
passagem dos 35 anos de vida

empresarial.
No total foram 13 grupos

de projetos apresentados. Na
Mannes Indústria e Comércio
de Espumas e Colchões, nos
setores de bordadeira, expe
dição, colagem de espumas,
corte de espumas móveis,
espumação e corte de espumas
colchões, os projetos realiza

dos foram na redução de

matéria-prima, de ternpo de

cargas separadas, de custos na

fabricação de blocos de

espumas e eliminação do uso

de espumas S28 nos blocos de

aproveitamento. E na Esto
fados Mannes, nos setores de

acabamento, montagem, risco
e corte, acabamento final,
colagem e costura, os projetos
foram na adaptação de um

gabarito na serra fita;
otimização do uso do couro;
redução do tempo no corte da

malha; diminuição nas

medidas dos papelões e

reorganização de células para
melhor fluxo do produto.

Este evento foi realizado no
sentido de promover a

qualidade através da par
ticipação dos colaboradores,
divulgando, para o público em

geral, alguns trabalhos im

plantados que vieram a
,

melhorar o sistema produtivo,
gerando economia de opera
ções e melhorias considerá
veis nos processos produ
tivos.

Dentro de um sistema de
melhoria da qualidade, foram
criados os grupos que
trabalham na resolução dos

problemas encontrados, com o

objetivo de agilizar o sistema

produtivo, padronização dos
trabalhos como forma de

tornar as linhas mais

produtivas, criar um ambiente

de confraternização, no

sentido demaior envolvimento
e desafios, e dando maiores

oportunidades aos demais

grupos a participarem, bem
como a integração dos

colaboradores em prol dos

objeti vos e metas com

partilhadas para a melhoria

dos processos de produ
ção.

A Mannes Indústria e

Comércio de Espumas e

Colchões também tem

programa i nterno de

avaliação da qualidade,
buscando o Certificado ISO

9002, na divisão de

espumas industriais.

Os 35 anos do guerreiro
Na oportunidade, os colaboradores e a direção

da empresa prestaram homenagem ao sÓcio-.
fundador Blásio Mannes, pela passagem dos 35 anos
de empresa. Recebendo do-filho Roberto Mannes O

troféu O'Guerreiro que representa a luta e a força.
Também prestigiaram o evento opre.feitö tíe,
Guaramirim, Antonio .•Carlos Zimmermann, o

deputado estadual Udo Wagner e o representante
da Aciag (Associação Comercial, Industri al e

Agrícola de Guaramirim), Reinaldo Richter, daWeg
Química.

A empresa, iniciou em 1953 com a fabricação
artesanal de camas e'estofados, e durante dez anos

manteve esta linha de produtos:
.

. ...........'
.

Em maio de 1963, a Esto{ados .tyrannes
Lrdavfoi fundadano Município de'Jaraguá do
Su 1, onde se in i ci a va ..u m novo> cfc rö '(je
produção em série" de éstofados,e poltro�as.
Instalada no Mpnidpio qe Guaramirini alguIl�
anos rn'ais tarÚ;

.
... '.'

cama, poltronas estofadas com e sem rodízios e

poltronas estofadas reclináveis.

En}':19ß5: aMannes, 9drno objetivo de suprir a
fábrica de estofados, fu�ô.ou a Man�es Indústria e

Comércio l..tda .. i.E no anS' ele 1989: buscando uma
.

nova fati� ..no mercado, lançou, ent�o, a linha de

colchões deespuma, ern diversas densidades e

tamanhos .

.

Desde aqúele ano, a Mannes está se firmando
cada vez mais no mercado de colchões. Também
filiada ao Iner (Instituto Nacional de Estudos do

Repouso): desde 1997, a;empresa trabalha com o

seI? de, qMfliqade Pr62EsPu9'W: •....

..q?� 'ri1�pefti'�S �qui����9.fds., a
.. �mpresa

�fl.lJ.lbém�fyltpy a�montadot��ê.eÔriibus.fornecet1do
�s�p!glJ.l�S> i.pph�triai� paraos 'i.�sentos .:

i

"':.. 9ô�q!nv�stil)1eeto f�tllr?�a el1)pre&a se prepara

p�rfltentrar no tnercado
•.
das espumas Injetadas,

íI12port�ndo �Ê�s máquinas injetoras, que farão toda
a (nodl.lç . necess,ária para atenderjrgrande

essidà mêrêáqo.
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Grupo Varig apresenta novos serviços
I A empresa transporta qualquer tipo de mercadoria, desde cargas industriais, encomendas expressas,

: I documentos, a uma infinidade de outros produtos
I

ri

om o objetivo
de melhor

atender aos

clientes, a

agência do

Grupo Varig Cargo, de

Jaraguá do Sul, adaptou os

sistemas de CargaJEncomenda
Expressa Hora Certa, Hora
Certa-Plus e, em breve,
serviços via Internet.

No sistema de Carga/
Encomenda Expressa Hora

Certa e Hora Certa-Plus, a

mercadoria tem prioridade
total de embarque. O cliente
tem informações precisas da

chegada da mercadoria e

horário de disponibilização
para retirada no aeroporto de
destino ou se preferir, o

horário da entrega em

domicílio, através do Hora

Certa-Plus. Este serviço custa

30% acima da tarifa e admite

cargas de, no máximo, 30kg.
Segundo Vilmar Alves,

gerente de cargas da agência de
Jaraguá do Sul, este é um

, VARIG

serviço que oferece tranqüi
lidade ao cliente e, caso a

mercadoria não chegue na hora

prevista, o cliente receberá o

valor do frete, em dobro.

O sistema de carga via
Internet é um serviço feito por

e-mail, onde a carga é localizada
através do número de

conhecimento, inclusive com

acesso livre feito pelo cliente.
A agência do GrupoVarig

de Jaraguá do Sul procura
inovaros produtos, tomando-se

mais flexível nos preços com

tarifas de até 35% de desconto.

E, nos serviços, trabalha em

dois horários por dia para
embarques no aeroporto, com
coletas em toda a região,
possibilitando a

disponibilização da carga no

mesmo dia em diversas cidades
do Brasil. Atende desde pessoas
físicas .a pequenas, médias e

grandes empresas nos setores

têxtil, elétrico, alimentício, etc.,
fazendo a classificação de cada

produto com códigos especí
ficos e, para maior segurança, os

produtos químicos só são trans

portados depois de aprovados, já
que a equipe participa de vários
cursos anualmente.

Nas localidades da Zona

Franca do Amapá e de

Amazonas, aVarig oferece todo
serviço de fiscalização e

I i beração da mercadori a

gratuitos para o cliente.

Atendendo diariamente a mais
de 110 aeroportos nacionais e

internacionais, ligando o Brasil
com todos os continentes nos

principais países do mundo, o
Grupo Varig dispõe de mais de
120 aeronaves entre vôos

comerciais e cargueiros com

equipamentos modernos de
última geração.

"Há uma tendência de
crescimento em nível mundial

no transporte de carga aérea,
com o efeito da globalização, e
a Varig Cargo já vem se

preparando e se modernizando

cada vez mais, desde as

aeronaves até a estrutura

interna", concluiu Alves.

Núcleo dos Sorveteiros realiza o 1° Festival de Sorvete II

Cerca de 1,7 mil litros de sorvete foram distribuídos

para mais de seis mil pessoas no 10 Festival do Sorvete

realizado no domingo (16), das 10 às 16 horas, nas

dependências da Duas Rodas Associação Recreativa. O
evento foi realizado pelo Núcleo dos Sorveteiros da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul.

Com investimento de R$ 3 mil em matéria-prima e

cerca de R$ 6 mil em encargos sociais, limpeza, etc., "o
festival foi um sucesso", afirma a responsável pelo núcleo
Débora Sueli de Amorim. Segundo ela, o sorvete é um

alimento que tem cálcio, fósforo, proteínas, lipídios e

muito mais. Não ,é só um alimento para ser consumido
no verão. Este evento é único no Estado de Santa

Catarina, outro, só no Rio Grande do Sul. Com a

apresentação do cupom retirado nas distribuidoras, o

acesso era livre e dava direito ao consumo de quatro
bolas de sorvete.

" O objetivo do festival foi divulgar o produto e

aumentar o consumo do rnesmo, principalmente nos

meses frios, dando continuidade ao trabalho de incluir o
sorvete como alimento em qualquer época do ano. E as

pessoas que lá estavam não só degustaram o sorvete como

passaram o dia inteiro participando das atividades como

jogos, apresentações de grupos folclóricos, palhaços,
números de jazz, judô e o varalliterário do poeta Luiz
Carlos Amorim.

A idéia do festival surgiu dentro do próprio núcleo e

contou com o patrocínio da Duas Rodas Industrial,
Açúcar Portobello, Fleischmann & Royal, Artico
Refrigeração, Distribuidora de alimentos Dequêch e

Recanto do Sabor.
\

As sorveterias associadas ao núcleo são: Indústria e

Comércio de Sorvetes Rozza, Lanchonete e Sorveteria

Pingüim, Lanchonete e Sorveteria Per Tutti e Sorvetes Glacial.

/
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MO TOS
GLASS SHOP

pARA-BRISAS CIDADEVende-se moto XLX 350,
.

ano 88, por R$ 200,00
de entrada + 1 2x de R$
220,00. Tratar: 372-0292

,

com Carlos.

':"

Rua: Bernardo Dornbusch, 1190

Fone: 371-3583� Pára-brisas novos (nacionais/importados)
� Recuperação de pára-brisas
� Calafetação/polimentosVende-se moto NX 150,

ano 89, por R$ 1.500,00.
Tratar: 973-5933.

CG 125 Titan 97 Verde XLX 250R 91 Branca

Sahara 97 Roxa RO 135 Z 91 Preta

Titan 97 Azul Today 91 Preta

XR 200 96 Branca CBX 150 90 Branca

OT 180 95 Branca Today 89 Vermelha

Titan 95 Azul CG125 87 Azul

Today 94 Azul CG125 86 Vermelha

Today 92 Azul CG125 85 Branca

CBR450 91 Marrom CG125 83 Vermelha

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

Vende-se moto Sahara,
ano 97 por 5x de R$
1.000,00. Tratar: 370-

7135.

Infrações médias - 4 pontos
- Parte 17-

Vende-se Honda Titan, no
96, por R$ 2.100,00 à
vista. Tratar: Rua: José
Theodoro Ribeiro, 500 ou

371-1364 ..

r--------------------�

'1: ",.AUTOMÓVEIS
I CARROS NOVOS E USADOS

:veículo
I Pointer. GTi 2000

I Escort L

I Escort SW
I· Escort L
I
I
Escort GL

I Pampa GL

I Quantum GLS

I Escort GLX 16V
I
I
I

Infrações leves - 3 pontos
Rua Reino/do Rau, 433 - Centro

Fone: 371-9421DIVERSOS

Vende-se Pick up a Diesel,
ano 81, por R$

10.000,00 com Ponto e

telefone. Tratar ao lado
do Bradesco. ou 372-

1865.

Ano Cor C o m b.

93/94 vermelha gasolina
90/91 dourada gasolina
95/95 verde gasolina
83/84 dourada álcool

88/88 preta gasolina
85/85 verde álcool

90/90 azul gasolina
96/97 azul gasolina

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORACompramos carro acima

do ano 90 para revender.
Telefone: 435- 1723 ou

964-7663 com Acácio.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1 º andar - sala Q2 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

AsuarcJenossaspromoções
�--------------------�.

'CASA DOAUTOMÓVEL
Promoção:

óleo de motor
Esso a R$ 2,50 o

litro

.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Agora você vai poder embarcar em qualquer vôo doméstico da Varig com

descontos de até 60%*. É o Programa Tarifa Diferenciada Varig
"colocando à sua disposição diversas tarifas em todos os 280 vôos

nacionais. Mas atenção, isso não é uma promoção por tempo limitado.
De agora em diante vai ser assim: você vai voar com tarifas reduzidas

sem abrir mão do serviço Varig, além de acumular milhas pelo Smiles.

É mais Brasil por menos dinheiro.
* Válido para um número limitado de assentos por vôo
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! Illll Sport MTV, modelo
111�llnente dedicado aos

1I��y��i:;_
.�" �i��aia;��:�eenZ:I��:,
rádio toca-fitas e aros 14" em

liga leve. As pedaleiras, a
alavanca de câmbio e o

volante receberam
acabamento prateado. Além
desse modelo, a Fiat
resolveu criar o Palio EDX
Série Especial. O modelo foi
criado para comemorar as

500 mil unidades de veículos
comercializadas. Este Palio
conta com todos os opcionais
da Siena Sport, menos ar

condicionado, rádio e

detalhes internos prateados.
A Ford conta com a versão

especial do Ka Image, que
conta com rádio toca-fitas,
pára-choques e espelhos
pintados na cor do carro,

vidros e travas elétricas de
série.
A vantagem desses veículos
é que, mesmo sendo tão

equipados quanto outras

versões, acabam custando
menos. A desvantagem é que
tendern a desvalorizar mais
na hora da revenda, pois não

tem preço tabelado.

�.. -

..Y�lç:����. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .Q.BRiIQ QQ. U.QMQ
-
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NOVIDADES
Novo Clio

Lançado em abril deste ano na Europa, o CHo II será
fabricado no Brasil a partir de 1999. Ele terá duas

versões: a tradicional 1.6 e, como já era de se esperar,
uma 1.0. O carro ficou com visual muito mais moderno,
robusto e maior que o antigo modelo. Deverá custar

cerca de R$ 14 mil.

nacional terá versão de duas e quatro portas

Mudanças na Ford
Mondeo e Fiesta deverão passar por uma leve cirurgia
plástica. O Fiesta (reformulado em 1995), ganhará
novos faróis, pára-choques e capô, lembrando muito
o atual Mondeo, porém, aguarda-se para 2001 a

chegada de um novo Fiesta totalmente remodelado. Já
o Mondeo, que em 1996 sofreu várias alterações, será
modificado novamente no ano 2000. O carro ganhará

nova frente, lembrando o esportivo americano

Cougar, e também nova traseira" Deverá ser lançado
no Brasil apenas no ano 2001.

Séries especiais a escolher
As séries especiais, aqueles
famosos carros produzidos
em quantidade limitada e .

com acabamento
diferenciado que
normalmerite aparecem
quando de alg\um evento

de importância
internacional (Copa ou

Olimpíadas) ou para
comemoração de algum
marco alcançado pela
montadora. Senão, é

I���illçado para

$�i .���l�jll'�:. veículo
A(illRevrôleFêonta com o

Corsa hatch, picape e a SlO
na versão Champ 98. Os
veículos vêm de fábrica com

adesivo da Copa 98, pintura
metálica verde ou azul, rádio
toca-fitas, ar-condicionado,
direção hidráulica e aros 14"
com pneus 185 (Corsa hatch e

picape).
A Fiat, lançou recentemente

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

desconto
de 25% na

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

MODELOS CREDITO R$ PARCELA R$ DESCONTO RS 1" PARCELA R$

Gol1000 Mi 13.450.00 263,73 67,00 196,73

GoIMI16V 14.297.00 28D,33 71.00 209,33

Uno Mille SX 2p ·11.116,00 217.96 55,00 162,96 $
KA1.0 11.892,00 233,18 59,00 174,18

Corsa Wind 1.0 1;2.343,00 . 242,02 58,00 184,02
. Opção para Usados 7.803,00 157,10 38,00 119,10 I

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

,

os

Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/no-

,

rea Ila.os

Consórcio

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

BATISTA PNEUS

Pneus novos

marcas, inclusiv
-Pneus re
- Balance
Geomet

••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••�
Fone:
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371-7931Girassol
fAlÓrEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197

CRECI1741-J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

'/ Imóvel Area m Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto ReC. PreçoR$ Informações Gerais ,

Sobrado 300 4 I 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 156 3 - 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casa Alven. 120 3 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 1 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 122 3 - I Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
Casa Alven. 150 3 - I Lenzi Rua Antonio Ayroso. 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 - - Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 I 2 Centro Ed. A thenas - 4° andar 270.00e Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF
Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7" andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 I I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/mês (74X)
Apto. Pronto 147 3 - I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Apto. Constr. 110 2 I I Baependi Res. Bartel - Em construção 13.000 + 1,06 cub p/mês (85X)

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14,5 x 25,8 Água Verde Rua Paulo Kraerner 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40.0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 702 18.0 x 39.0 Versalhes Rua Roberto 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 Jguá. 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 CornI. 514 20.0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban�) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40.0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado II
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00e Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74.7 Lenzi Próx. Cal. Giardini Lenzi 85.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x

. 50.0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210.0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65.0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Lenzi Residencial Piermann 16.000 Negociáveis
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14.0 x 34.5 Sta. Luzia Residencial Geraniurn 8.000 sern entrada - R$ 230.00 p/mês
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial 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 rn ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!! ./.

garagem, terreno com 1.700.00rn' - R$ 40.000,00 - nego
* Casa de alvenaria próx. Breithaupt, com 3 quartos. sala. copa.
cozinha, 2 quartos, murada, garagem. terreno com 400,00m2 -

R$ 48.000.00 negociável. aceita trocar por outra em Jaraguá
do Sul.

• Apto. na Rua Jorge lacerda - Centro, com I qto, sala. COZo área de

serviço, sem garagem - Edif. Marajó - R$ 24.000,00 - nego
* Apto. na Rua Joinville - próx. Lider Club. com 2 qtos. sala. COZo área

de serviço, garagem, bwc, sacada (pronto) - R$ 30.000,00 e semi acabado
- R$ 25.000,00 - pronto - R$ 50.000,00 - nego
* Apto. no Edif. Reitz - Vila lenzi, com 3 qtos, sala, copa, sacada. bwc,
lavabo, coz, área de serviço - R$ 45.000,00 - nego com 2 garagens.
* Apto. no Edif. Bérgamo-Centro. com I suíte, 2 quartos, sala, copa,
coz, lavanderia, sacada, dependência ernpr., sacada, circulação - R$

50.000.00

CHÁCARA
* Chäcarana Estrada Garibaldi, com casa de alv. de 70,00m2 e

alguns ranchos, área de aproximadamente 1.000,00m2 - R$

20.000,00 nego troca por casa + central.
* Mini chácara em Jaraguá-84 - garibaldi, com área de

23.671,50m2 com bastante área plana. galpão de mudeira - R$
35.000,00 - nego
* Chácara com 53 margas. na estrada garibaldi, 800 metros da �
igreja São Pedro - R$ 35.000,00 - nego troca por casa ou terreno ,�

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

319,801112 - R$ 9.000,00 - neg
* Casa de alv. próx. Marisol em Schroeder, com I qto, sala. cozo

lavanderia, bwc - terreno com 630,OOm2 - R$ 17.000,00 - nego
* Casa de alv. na Rua Carla Rubia Drasse - Lot. Leodoro Rodrigues,
com: 3 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, toda murada - terreno com

300,OOm2 - R$ 25.000,00 - nego - 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 p/
carro, murada - terreno com 300,OOm2 - R$ 28.000,00 + financiamento
- nego
* Casa mista na Rua João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, com 2 qtos,

sala, coz, bwc, I suíte, garagem, dispensa - R$ 30.000,00 - nego
* 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/ 650,00m2 - R$ 35.000,00 -

nego aceita carro.
* 2 casas defronte a Weg II, de alv. com3 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.

ABERTA AS VENDAS COM PLANTÃO NO

LOCAL DO RESIDENCIAL HARD

PRÓXIMO FLEISCHMANN ROYAL.

PREÇO A COMBINAR, ACEITA-SE
AUTOMÓVEL E PARCELAMENTO.

ESTAMOS COM OS ÚLTIMOS TERRENOS
A VENDA NO RESIDENCIAL MIRANDA.
PREÇOS FACILITADOS, ACEITA-SE
AUTOMÓVEL E PARCELAMENTO.

• VILSON

�..�.. .. ·

CORRETOR DE IMÓVEIS
� CRECI 4936

VENDE:
* Casa 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 Barrado 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

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

I
- Edifício Carvalho. - R$ 100,000,00

CASAS

CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde· Aceita-se Carta de

Crédito - R$ J2.ooo.oo
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° O·IJ (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000:00

I
T8�'>��0� ALV. com 350m' Rua cel. Procópio Gomes de Oliveira -

R$ICASA ALV. c/212m'· Terren.o c/I.060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00
CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina. n° 165

Figueira - R$ 18.000.00
'

CASA ALV. c/50m'· Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,00) - R$ 12.000.00
CASA MISTA c/65m2 Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195.oo)
. R$ 12.000.00
CASA MADEIRA c/42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$170:oo) R$ 7.5000,00

I
CASA ALV. com70m' - Terreno c/375,oom' Ana Paula IV Lote n0027 -

R$I
19.000.00

CHÁCARA
TERRENO com·80.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário �0'70
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000.00

TERRENO

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

I
Rua João J. Ayroso . R$ 110.000.00

I
TERRENO com 1.54001' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
100.000.00
TERRENO com IS x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote.n" 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 Carnposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000.00

I
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e salde em

50X)-1
R$ rucco.oo
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000.00
TERRENO com 8oom' Loteamento Flamboyat (entrada c saldo em 50x) - R$
Em�' .

TERRENO com651 rn' - Lote n0091 do Loteamento Ana Paula - R$·12.0Ó0.00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de J8x

I
de R$ 160,00 + R$ 5.600,00 .

I
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir salde de 42 parcelas de R$
180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$ 180,00)
R$ 1.500,00 .

Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,00)
R$ 3.500,00
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ALUGA

CRECI 1462-J

CASAS
- Apto cl sufte + 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav., garagem + dep. empregada
- Ed. Carvalho - R$ 1.000,00

.

- Apto. cl sufte + 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, garagem + dep. empregda
- Ed. Carvalho - R$ 660,00
- Aptos cl sufte + 2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, gargaem - Rua Leopoldo
manke, 85 - R$ 440,00

.

- Aptos cl 3 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem, situado na Rua Leopoldo
Manke, 85 - R$ 370,00
- Aptos cl 3 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem, situado na Rua Eleonora

Pradi, 125 - R$ 450,00
- Apto c/2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - Rua Erich Doubrawa, 55 -

central - R$ 330,00
- Apto. c/2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem, Rua Mal. Deodoro, 927 - R$
330,00
- Apto. c/2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem, mobiliado - R. Mal. Deodoro
- &1. Florença - R$ 350,00

-

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

Ayroso, 1089 - R$ 225,00
- Apto. cl I dorm, sala, cozinha, bwc, lav, garagem - R. Erich Doubrawa, 55-
R$200,00

.

- Apto. cll dorm, sala, cozinha, bwc, situado na Rua Joinville - R$ 225,00

CASAS
- Casa alvo cf3 dorrns, sala, cozinha, bwc, lav, garagem, situado na R. 904 - Ilha
da Figueira - R$ 300,00

- Casa alvo cl 1 dorm, cozinha, bwc, lav, garagem, na Rua Gumercindo da
Sllva,616-R$140,00
- Casa alvo c/3 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - Rua Barão do Rio Branco
- R$ 380,00
- Casa mad. c/2 dorms, sala, cozinha, bwc, lav, garagem - R. 566 - Barra Rio
Cerro - R$ 230,00
- Casa mad. cf2 dorms, sala, cozinha, bwc, lavanderia - Rua João Planinscheck,
827 fundos - R$ 200,00
- Casa mista cf4 dorms, sala, coz, lavb, garagem - RuaGeraldo Hamack, 261
- R$ 300,00

SALAS
- Sala comercial no final da Marechal Deodoro <ao lado Bavária) c/120,OOm'
-R$600,00
- Sala comercial no final na Marachal Deodoro <ao lado Bavária) cl 90;OOm'-
R$ 600,00
- Sala comercial no final na Marachal DeÓdoro <ao lado Bavária) cl 50,OOm'
R$300,00
- Sala comercial na Rua Clemente Baratte, 45 cl 50,OOm' - R$ 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,OOm' situadas na Rua Eleonora Pradi, próx. centro
- R$ 230,00
- Sala comercial de esquina 3D 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,OOm' situado na R. Gumercindo da Silva - R$ 500,00
- Sala comercial na Rua Frederico Todt, 735 - R$ 225,00

PASSAG�NS
NACIONAIS�

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU

AO DISK

INFORMAçÕES?

IN'T�RNACIONAIS

DISK I

INP'ORMAç6a

900-3000
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria
com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessita

de seus produtos ou serviços. É, portanto, um investimento de retorno garantido. A
publicidade recomendada para os tempos de hoje.

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

IMPORTANTE

Empresas filiadas figuram no banco de dados com sua razão social, nome fantasia,
endereço, número de telefones comerciais e todos os seus produtos e serviços.

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

Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira, 246

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

Jaraguá do Sul - SC

ir (047) 371-0091
<'

REALIZAÇÕES
<:::::::>

HUMANA URGENTE
>::aJ1 f<&: <----�--��I �I-----�-

1.
CURSOS

Realizou-se durante a semana passada
em nosso auditório, com a presença de
mais de 30 participantes de empresas
clientes o curso de Vendedor Externo

com\ 15 horas, ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

Nossa.fonoaudióloga Raquel Gonçalves,
participou em Florianópolis na

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

,

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

\

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

2.

1.

2.

3.
4.

. 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
Profeuor de Inglês
Supervisor de Produção (30 grau)
Eng.o CivU (exp. em edificaçôes)
Técnico de Laboratório Químico
Representantes Comerciais (limpeza,
transportes, eletrônicos e alimentícios)
Prop-amador Clipper
Talhadeira

Engenheiro de Alimentos
Auxiliar de Laboratório Industrial (com
experiência)
Analista de Sistemas (com experiência em

. Magnus)

curaando.

MAIS DUAS BOAS

OPÇÕES DA HUMANA
PARA SUA EMPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO =

terceirizar ou não?

Uma dica: com a HUMANA

nofim sai mais barato...

MEDICINA AMBULATORIAL =

Ofereça esta vantagem ao seu

pessoal e comemore o aumento
da produção.

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

. empresa tranqüilidade e saúde

para seus funcionários e

dependentes.
Comunicamos que estaremos

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

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

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

humana@netuno.com.br
A HUMANA é PARTE DE SUA EMPRESAI

HUMANA
USU&ORIA EM RH

URGENTE
TRABALHO TIMPOltUno

apoaeritadcu
recrutando pe..oCUIEatamoa

com 10 Grau completo ou
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Vendo ou troco apartamento em

Blumenau, com 2 quartos, sala, Vende-se cada em Três Rios do
cozinha, lavanderia. Valor R$ 25

.
Norte de 7x9 por R$ 10.000,00.

mil. Troco por casa em Jaraguá Tratar 371-2553.
do Sul. Tratar 370-2724.

Vende-se 2 aviários, sendo 1

automático, para dezoito mil

frangos. Valor R$ 18.000,00
(parcelado). Equipamentos semi

novos. Tratar 376-3037.

Vende-se toldo - R$ 500,00.
Tratar com Marcos 973-3725.

Vende-se condicionadores de ar

Consul 7500 BTU's, quente/frio
com garantia, 1 ° por R$ 420,00,
2°.por R$ 500,00 com controle
remoto. Tratar p/ fone 371-0990.

Vende-se vasos com folhagens de
diversos tamanhos. Liquidação
total. Tratar na portaria do
Edifício Jaraguá (em frente do

Corpo de Bombeiros) com o

zelador.

Vende-se ou troca casa em

Balneário Camboriú por casa em

Jaraguá do Sul ou carro. Tratar
Rua Waldemar Rau, 186 - Vila

Rau, c/ Marlise.

Vende-se computador Pentium
133HD - 1.7GB, memória 16MB,
placa de vídeo I MB, CD-room -

4 velocidades, monitor super
VGA color. Tratar com S�nia -

fone 370-8132.

Divide-se apartamento em

Curitiba com pessoa do sexo

feminino, não fumante,
apartamento localizado no Portão

(próximo terminal do Portão),
mobiliado, com eletrodomésticos,
quartos individuais, telefone

próprio. Informações (041) 247-
5686 (noite), (047) 372-0162
(noite).

Vende-se terreno de 3.986m2, c/
casa de alvenaria e I rancho

grande e 1 rancho pequeno. Tudo

plaino. Tratar Rua Walter

Marquardt, 3.000 c/ Paulo Müller.

Vende-se casa de ai vcnaria-de
70m2, com terreno de 400m1por
R$ 15.000,00 ou troca-sé por
outra em outro bairro. Tratar 371-
8203 com Nice - aceita carro.

Vend-se casa de ai venaria de
40m2 e terreno de 375m2 por R$
16.000,00. Tratar Rua Rio de

Janeiro, 183.

Vende-se casa mista de 74m2 com
terreno de 360m2 no João Pessoa

por R$ 9.000,00 + 5'0 x R$
170,00. Tratar 374-1246 ramal
23.

Vende-se 2 terrenos na Praia da

Gravata, Navegantes por R$

VENDE-SE SUPERNINTENDO
com 4 fitas de jogos R$ 200,00
(negociável) seminovo. Tratar
pelos telefones 372-7511 ou

975-1728 com João.

Vende-se casa com 206m2, 4 quartos, 2 banheiros,
garagens, terreno de l060mts., com galpão

de festas de 40mts. - Rio Molha, s/n"
Contato com Valmir - Galeria Vasel,

horário comercial - sala 1

VALOR R$'45.000,OO - FONE: 973-9693

DIVERSOS.

"
.

ß
','

",}

7.500,00 cada. Tratar 975-0875.

Vende-se cada de ai venaria de
110m2, com terreno em Schroeder
I por R$ 15.000,00 aceitá carro

até R$ 10.000,00. Tratar
Schroeder I, Vila mizade no

Bara da Iracema.

Cortes masculino e feminino,
barba, pinturas, permanentes, etc.

vende-se�u
.roca-se casa de

alvenaria no na Paula III por R$
25.000,00 ou troco por casa na

Vila Lenzi - 371-9977.

Segunda à sexta-feira 8 às 19 horas
Sábado das 8 às 20 horas

Vefde-se telefone celular

completo com 2 baterias,
(carregador, Motorola Micro Tec
650G por R$ 450,00. Tratar 973-
8991.

Serafim Satler, 326 na Barra. Vende-se próximo Igreja São

Judas, terreno com 500m2, livre
de enchente com casa de 180m2,
4 quartos. Valor R$ 30 mil, com
entrada + parco 2 anos, aceito
carro. Tratar Rua dos Escoteiros,
n° 114 próx i rno Marcola com

Roberto.

Vende-se ao lado da Marisol -

Bairro Baependi, terreno com

515m2• Valor R$ 20 mil. Tratar
Rua dos Escoteiros, n° 114

próximo Posto Marcola com

Roberto.

Vende-se casa de alvenaria de
84m2 com terreno de 612m2 na

Rua Serafim Satler, 290, Barra,
por R$ 18.000,00. Tratar Rua

A Varig Cargo voa para o mundo inteiro. São diversos destinos no Exterior cobertos pela malha. aérea da Varig Cargo que,
sornados às parcerias com empresas aéreas e de transportes terrestres em todo o mundo, colocam seu produ.to no mercado

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

C';ÁI�GO
*"VAR I G

-'Jä:räg�á d-;-;-Sul - RI;; CeI. Prc;�Ópi()'Gomes dcC)liveira, 246 - Telefone: 371-0091

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

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil dó 10Distrito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim
de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.792 de 14-08-1998
MARCELO KREISS E VIVIANE UBER

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, natural de Lages, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira, 244,
apto. 303, nesta cidade, filho de Marcílio Adolfo Kreiss e Solange
Peixer Kreiss.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira, 244, apto.
303, nesta cidade, filha de Leonardo Uber e Maria de Lourdes Uber.

EDITAL N° 21.793 de 14-08-1998

SIDNEI MARCELO LOPES E ANDRÉIA CAVALHEIRO

GONÇALVES
Ele, brasileiro, solteiro, professoj, natural de Joinville; neste Estado,
domiciliado e residente na Rua José Emmendoerfer, 1.549, apto. 305,
nesta cidade, filho de Teobaldo Lopes e Honorina Ribeiro Lopes.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de São Gabriel, Rio Grande

do Sul, domiciliada e residente na Rua José Emmendoerfer, 1.549,
apto. 305, nesta cidade, filha de Carlos Antônio Gonçalves e Cleuza

América Cavalheiro Gonçalves.

EDITAL N° 21.795 de 17-08-1998

JEAN .cARLOS ANACLETO E SALETE HOFFMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Itapocusinho, São João, nesta
cidade, filho de João Luiz Anacleto e Maria Odelilda Anacleto.

Ela, brasileira, solteira, dobradeira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Itapocusinho, São João, nesta cidade,
filha de Carlos Hoffmann e Himgart Pfleger Klitzke Hoffmann. I

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será

afixado por 15 (quinze) dias.

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

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.

--- ---

-----------------�-------------

ILTONHOFFMANN, TabeliãoDesignado da Comarca de Jaraguá doSul, 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:

Agroface Com. Rep. Pdo. Agrico. Lt. - R: Joinville, 4518 - Nesta;
Alcides Negherbon - R. André Voltolini, sin° - Nesta;
B.M. Lavações - R. Barão do Rio Branco, sin° - Nesta;
Bae Lanch. Cristaise Ltda. - ME - R. Rio Grande do Sul, sinO - Nesta;

Battistella Ind. e Com. Ltda. - Rua Rod. BR-280 - Km 133 - Nesta;
Borroz Ind. e Com. de Borr. Ltda. - R. Gustavo Hagedorn, sin° - Nesta;

Boutique Leila Denise - R. Reinoldo Rau, sin°, sala 6 - Nesta;
/

Cia Cota Ind. e Com. de Tecidos - R. Expedicionário Antonio, sin° - Nesta;

Construaço Ind. Gom. Ltda. - R. Antonio Gesser - Nesta; .

Construaço Ind. Com. Ltda. - R. Antonio Gesser - Nesta;
Damaceno Adalberto Petry - R. José Rumpf, sin° - Nesta;
Edson dos Reis - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Elsira Schulz Stahelin - R. João Januário Ayroso, 2555 - Nesta.

Evandro Koegler - R. Três Rios do Norte, sin° - Nesta;

Frascoplast Ind. e Com. de Emb. Past. - R. Horácio Rubini, sin° - Nesta;

Frascoplast Ind. e Com. de Emb. Past. - R. Horácio Rubini, sin° - Nesta;
Ind. Com. de Alim. Rio Cerro Ltda. - R. Estrada Rio Cerro II sin° .; Nesta;

_

lnd. e Com. de Móveis Wagier Ltda. - R. 765 sem nome, sin°, lote 85 - Lot. Corupá - Nesta;
Ivanir Leite, lateral Rua JoinviIle, 211 - Nesta;
Ivonei Dalpiaz - R. 368 - Nesta;
Jair Sebastião da Silveira - R. JacobGuesser, sin° � Nesta;
Jones Fred Schdenfelder - Rio Cerro I, CX. P. 1064 - Nesta;

Jorge Luiz Carlos Weiss - R. 25 de Agosto, 193 - Blumenau - SC;

Jorge Luiz Carlos Weiss - R. 25 de Agosto, 193 - Blumenau - SC;
José Chiarotto - R. Exp. Gumercindo da Silva, 17 - ap. 42 - Nesta;
José Floriano elou Ivonete Floriano - R. Pedro Floriano, 653, casa 120 - Nesta;

Malgi Malhas Ltda - R. 802, sin° - Nesta;

Malgi Malhas Ltda. - R 802, sin° - CX. Postal 182" Nesta;
Marilene Rosa - R. José Emmendoerfer, 111 - Nesta;
Moises Marim - R. Walter Marquardt, 1133 - Nesta;
Móveis Muller Ltda. - Rod. BR-280, n° 1786 - Nesta;
Olivio Hornburg - R. Marisol, sin° - Nesta;
Photobook Agência Fotográfica Ltda, - ME - R. Presidente Getúlio Vargas, 86, Jardim
Eldorado - Palhoça - SC;
Protetores Jaraguá Ind. Com. Ltda ..

- R. João Test Junior, sin° -, Água Verde - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro - Schroeder - SC;
Rubert Winter - R. Ribeirão Grande do Norte, sin° - Nesta;
SR Zonta e Cia. Ltda. - R. João Planinscheck, 293 - Nesta;
SLC Promoções Artísticas Ltda. - Av. Mal. Floriano Peixoto, 60 - Nesta;
Vani Distribuidora Ltda, - ME - R. Domingos Demarchi, 170, sala 2/3 - Nesta;
Veneccia Malhas de José C. Vice - R. 235, sin° - sl. 1 - Nesta;
Zonta Materiais de Construção Ltda. - R. João Planincheck, 205 - Nesta;

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

.intimação, faz por intermédio do presente Edital, Eara 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, 19 de agosto de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

PARAFlJSQS-PORCAS-ARRUELAS
ESIOPAS-FERRAMENI'ASEM:GERAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguä do Sul - SC
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Sáhauo (22), na Columbia
Danceteria, do Jaraguá

Esquerdo, acontece a Noite
das Bruxas. A aterrorizante

promn,;ão tem a assinatura
�ilS alunos do Tcrccirão do

Cill':gio Estadual Rolando H:
Dornbusch.

/'Julian, Cézar, George, Alexandre, Dudu e Ricardo,
todos da equipe Planeta Bali, promotora das restas
do Café Confusão de Jaraguä do Sul e Joinville, Buli
Hai de Piçarras e Guaratuba, do Melão de Joinville. e
da Fábrica II dc Rio Negrinho, levantam vôo para a

ensolarada Caneun, nestc domingo (23). Objetivo:
curtição de montão e trazer algumas novidades

quentes para as suas promoções.

E� �'N'fON'4
r:irA Exposição 122 Anos de Jaraguá do Sul fica aberta
à visitação do público até domingo (23), das 8 às 17 horas, no

Espaço Cultural da Praça Ângelo Piazera.

I i'1 ..
..
- .1'1\ J-\ ••••••••••

•
•••••••••• C
ARQUIVO X

JOINVILLE
G.Ne. Cine Mitella I: Armageddon. •
Horários: I3h30. lóh20, 19h1O, 22h (sextae sánaUo).

· (i0nem: Fic,ão. •Sinnpst' e l Sh, I xh, 21 h (dorni ngo à quintá).
Baseado no premiado seriado dc TV criado ror Chris Cárter. Arquivo G.Ne. Cine Mueller 2: Máquina Mortífera 4. •
X segue os passos dos Agentes Especiais do I·BI Mutder c Scully. Horários: 14h, Itih30. •atraídos numa teia dc intrigas enquanto investigam a c x ploxão Cidade dos Anjos.
misteriosa dc um prédio dc cscritóriox em »allas c ox segredos que •Horários: 19h, 21 h4:'i.ficaram enterrados dentro dele. •
'lendo cenários dinâmicos dc Washington D.C.. campos empoeirados do G.Ne. Cine Mueller 3: Arquivo X.

nOlle do Texas. salas dc reunião privadas em I .ondres e os gélidos limites da Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. •
Antánida. Arquivo X é cuidadosamente desenhado para apresenrar os ßLUMENAU •
populan:s pcrsonagcns da série a um novo público, enquanto recompensa G.Ne. Cine Neumarkt 1: Armageddon. •seus numcrosos His com respostas ans mistérios levantados durante as

cinco temporadas do programa. Arquivo X escava a mitologia da série,
Horários: l Sh, I Sh, 21 h. •

explorJJldo mais pmíundammte o relacionamento entre Muklcr e Scully e G.N.,�, Cine Neumarkt 2: Arquivo X.
•

expondo a verdade ror trás dc um projeto que ameaça alterar Horários: 14h, I tih30, 19h, 21 h30.·
irrevogavelmcnte o futuro da humanidade. G.Ne. Cine Neumarkt 3: Arrnageddon (dublado).•
Com Arquivo X. Chris Cancr tentou fazer um filme que dc um lado. ' .

4h 7h ') h •Horários: I ,I ,_O.
exLitará c ugrudarã aos lãs da série. e por um outro lado também atrairã um

•nllVO público, talvez ainda não fumiliarizado com o pmgrama. O ülmc foi G.N.e. Cine Neumarkt 4: Máquina Mortífera 4.

Produzido durante um intervalo entre a quanu e a quinta temporada Horários: I3h30, Iôh, 18h30, 21 h. •
da série, c responderá perguntas apresentadas durante esta última G.Ne. Cine Neumarkt 5: Segredos de Sangue. •4uinta temporada. Horários: 14h30, I tih30, I Xh4:'i, 20h4:'i.
A I(�ogralia principal dc Arquivo X começou em I ó dc junho dc 1997 nos Cine Neumarkt 6: Os Miseráveis. •
estúdios da Twcntieth Ccnrury Fox. '1�J1Jhém foi filmado em locações no •
sul da Califórnia e seus arredores. incluindo o centro de Los Angeles. Horários: ISh, 17h30, 20h30.

Bakcrslicld. Long Bcacn, Santa Clarita. Canyon Country e Califórnia City. - Programação válida para o período de 21 a 27/8.•
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Artigos parãésta c;lunadevemSer enviados paro RuaJoâoPicolli, 246-:Jãiãguádo SU/(SC["' '\
ss: 892.E.! -59!1:_.Se preferir, para_2.s fa>;.;_370-79!..f! 5!.!:!. 370-7�3.:.3� 9:!,idados ...E.e.E_e...!?.olunist� .I

· Diretor: Roh Bowman.
· Elenco: David l Juchovny, Gillian Andersen. Martin I.andau. Anilin

Mucllcr-Stahl, ß lythc tJanner. ...

(-tIirtm
CORRETORA DE SEGUROS

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDL/CAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

......

B
-

Rua Mal. Deodoro i§
da Fonseca, 1452 e

Fone/Fax: 372.3306 � •JaragUá do Sul· sc �CADi

371-3633
Procópio Gomes, 481

JaraguádoSul,21 deagostode199S- CORREIO DO POVO·7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/

Depois de algumas ameaças, finalmente o astro countryGarth Brooks
vem ao Brasil. Será uma única apresentação, amanhã (22), na 43"

edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, interior de São

Paulo. O "Furacão do Oklahoma" desembarca para mostrar as músicas

de seu último disco, Sevens (EM!), e também fazer um balanço de

uma multimilionária carreira de quase dez anos. No repertório de

Brooks estão músicas como The River, Rodeo e é claro, o megahit
Standing Outside The Fire.

Brooks traz para o Brasil todo seu impressionante aparato técnico. O

palco tem uma dimensão grandiosa - 22 metros de frente por 24 de

altura e 15 de profundidade. Os efeitos de iluminação também são

únicos, de fazer inveja ao ilusionista David Copperfield. O cantor

chega com uma banda de oito músicos. A apresentação vai ter

abertura do grupo Só Pra Contrariar e do cantor Daniel.
Garth Brooks está quebrando recordes de público que pertenciam
anteriormente a astros como Elvis Presley, Grateful Dead, Neil
Diamond e Kiss. Esta atual turnê começou em março de 1996 em

Atlanta. Georgia. Em julho daquele ano, o cantor vendeu um milhão

de ingressos em Denver, Colorado. O. saldo do ano de 1996: 121

apresentações reunindo 34 milhões de pessoas. Em maio de 97 Brooks

foi à Irlanda. Fez três shows nos dias 16, 17 e 18 no Croce Park. No

total, cantou para 130 mil pessoas. No dia 7 de agosto entrou para um

clube antes freqüentado apenas por Simon & Garfunkei, Diana Ross

e Luciano Pavarotti ao cantar no Central Park, em Nova York. Mais

de um milhão de pessoas se acotovelaram para ver o astro. O show

virou um especial de TV que foi ao ar pe Ia HBO, com audiência de 14

milhões de telespectadores, e saiu também em home video.

(Pau/o Cava/canti)
.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Leandro & Leonardo (Um Sonhador),
Malhação Radical, FM Sucessos e All Saints. Principal

lançamento: Negritude J r. (Porcelana).

N I V E R

t Fernanda L. de Souza (21/8), Ramon
I Schrauth (21/8), Zélia Breithaupt (21/8), Nair

Sbors (24/8), Isabela Gianesini (24/8),
Alessandra Ponticelli (24/8): Fernanda'
Mateus (25/8), Jackson da Costa Bastos

(26/8), Sandro L. Schimitt - "Tôto" (26/8), e
Suzi Schvambach (27/8).

: rl�"al
Inglês e Espanhol

Alunos iniciantes para o 2" Semestre 1998
Cursos Especiais para crianças de 4 a 12 anos e pura adolescentes .

]O Promoção: Material Gratuito
Mensal: R$ 55,00

2· Promoção: 20% de desconto
Material: R$ 65,00
Mensal: R$ 44,00

3" Promoção: Condução e Material
Mensal: R$ 62,00

4· Promoção: Condução + 10% desconto
Mensal: R$ 50,00
Material: R$ 70,00

Adultos P.P.T. promoção única 15% de desconto por hora/aula

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Afamilia (inifelis:
Lúcio e Tereza era um casal feliz, já

desde que casaram, construíram sua casa,

modesta, mas confortável. No passar dos anos,
tiveram três filhos, estes estudaram em boas
escolas. A família sempre primou pela unidade
familiar, e a freqüência aos cultos era parte
integrante de sua vida familiar. Os filhos

cresceram, os tempos mudaram, mas a unidade
da família permanecia, e tudo indicava que
eles eram uma família feliz, e de fato eram,

até que certo dia um filho fez uma visita a seus

parentes que residiam em outra cidade, voltou
de lá mudado, pois, agora, ele achava que os

seus pais não lhe deixavam ir ao divertimento
com os pais dos outros. Noutro dia, Ó outro

filho foi visitar amigos e percebeu que lá a

vida era outra, na visão dele ninguém trabalhava
nem estudava, cada qual viv.ia a seu modo. Dona

Tereza parece que foi tomada deste mau clima,

pois, depois de visitar sua irmã, percebeu que as

cortinas eram feias e os móveis velhos, uma família

que era feliz, agora vivia numa infelicidade, pois
não enxergavam mais o que tinham" só o que os

outros têm e tinham, e o que eles não tinham.
Um dia, seu Lúcio sofre um pequeno acidente no

trabalho, e o que parecia ser pouca coisa, se
-,

mostrou mais grave, tanto que chegou a ir para
a UTI.- neste momento de angústia e dor, a

família começou a fazer um balanço da vida, e
perceber que era fel iz e não percebia. Você já
se flagrou como pequenas coisas podem mudar
sua vida, seu ambiente de vida, como você pode
se deixar levar e influenciar por coisas vãs e

com não perceber o que você tem - reflita uma

vez sobre tudo que você tem. Anote num papel
e veja quantas coisas boas Deus lhe têm dado.
Dado de graça.

P. Ingo Piske

...

.•:írculo
.

Ita.lia.I1�
de Jaraguá do Sul

Jantar dançante
Dia 12 de setembro de 1998 "

ParqueMunicipal de Eventos- Pavilhão 'A'
20 horas - Início do jantar típico
21 h30 - Apresentações culturais

- Grupo de dança folclórica
- Coral Italiano

22 horas - Início do baile com

"Lamar Italian Show" .

9a Festa Trentina
3 a 7 de setembro de 1998

Complexo de Eventos

Pavilhão de Esportes Prefeito Walmor Busarello
Rio dos Cedros - SC

Bailes com: Grupo
Incandescente, Lamar
Ital ian Show, Orquestra
Manchester Band, Giro
In'Itália, Banda Real do

Paraná, Grupo Magia,
Orquestra Os Montanari.

--

AUTOMÓVEl
Novos e Usados - Fone 371 - 8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETA I

Sexta-feira, 21 de agosto de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X CORAL - Rotary Club parabeniza o Coral da Igreja Católica de

Guaramirim, Paróquia Bom Jesus. Isto é mais uma demonstração de que
Guaramirim pode melhorar, para isto, basta união de forças e de que querer é

poder. Parabéns padre Ademir e toda a sua equipe.

ROTARY X AMBIENTE - Ao final deste ano, o Brasil terá distribuído uma

fortuna de US$ 46 bilhões, valor equivalente a 'uma frota de 460 mil carros

populares, quase a metade de todos os veículos de-mil cilindradas que foram
vendidos no ano passado. E o pior é que esse dinheiro todo apodrecerá a céu

aberto, contaminando o solo e a água e disseminando doenças: US$ 4,6 bilhões é

o que o País poderia estar ganhando anualmente se reciclasse o lixo que joga fora
todos os dias. "Hoje, a reciclagem traz ao País um ganho de US$ 1,2 bilhão,
obtidos principalmente da economia dematéria-prima, energia e água nos processos
de produção. Mas poderíamos estar lucrando mais US$ 5,8 bilhões, estima o

economista Sabetai Calderon, especialista na área de economia ambiental.

ROTARY X ÁGUA SUJA - Tão ruim como a falta de água, pode ser o seu uso

inadequado. Perto de dez milhões de pessoas morrem anualmente de doenças
transmitidas pela água. como tifo, dengue. cólera. infecções, diarréias e

esquistossomose. Basta lembrar que, em 1995. em Caruarú, PE. 68 pessoas
morreram devido à hemodiálise realizada com água contaminada. Mais: a poluição
da água está associada a cerca de 33% das mortes em todo o planeta. Outro
problema extremamente grave, para a saúde, é a falta de saneamento básico para
1,7 bilhão de habitantes, dos 5,7 bilhões da população global. No Brasil, calcula
se que 60% das internações hospitalares são causadas pelo líquido em más

condições de potabilidade. Além disso, 40 milhões de pessoas não têm

abastecimento nem rede coletora de esgoto. O esgoto clandestino se infiltra na

terra, escorre para os riachos, estes desembocam nos rios, que, por sua vez, irão
formar reservatórios de água, lá ela é tratada à base de agentes químicos, como
sulfato de alumínio ou sais de ferro, e filtros antes de entrar nas redes de distribuição .

É bom saberque lixo no rio é água poluída, que é caldo de cultura para doenças de
todo o tipo.

./

ROTARY X DENTISTAS - Dr. Rildo de Albuquerque colocou-se à disposição
do Rotary para prestar um trabalho voluntário, juntamente com seu colega dr.

Marcelo, de prevenção de cárie para os excepcionais da Apae, além de atendê-los

gratuitamente. São atitudes nobres que médicos e dentistas vêm tomando,
solidariedade aos mais necessitados. Parabéns.

ROTARY X SEGURANÇA - Presença de dr. RogérioWond e dra. JuremaWulf,
da Polícia Militar eDelegacia, em reunião do Rotary onde a dra. Jurema veio

agradecer a doação do Rotary de equipamentos para a Delegacia. Por outro lado,
dr. Rogério Wond, tenente da Polícia Militar, enfatizou sobre a importância da

comunidade partici par na segurança de associação de moradores já apoiado pelo
Rotary. Companheiros decidiram apoiar todo o trabalho feito pela Polícia Militar
e Delegacia e, ainda. elaborar um documento denunciando as prioridades do

Município. entre as quais a construção da Delegacia de Polícia, Fórum e Quartel da
Polícia Militar. O documento será elaborado e, futuramente, dando conhecimento às

autoridades, lideranças e comunidade de Guararnirim, com o objetivo de não semlos

considerados omissos nas necessidades urgentes de Guaramirim.

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

Tio Eugênio
Padre Aloisio - Alvin Modro

Padre Aloísio lembrava que os minifúndios eram antieconômicos, ao lado
de latifúndios improdutivos, se contrastavam. E havia os armadores, os

intermediários, que faziam propaganda, aliciando agricultores para as terras do

Brasil. Faziam promessas espalhafatosas, capazes de levar muitos na sua

conversa.

Mas havia, também, as imperatrizes dona Leopoldina e dona Tereza Cristina,
ambas de origem alemã, que aconselharam os imperadores d. Pedro I e d. Pedro

II, a convidarem os colonos alemães para colonizar o Brasil. Assim, em 1824,
iniciou-se a colonização alemã, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e
durante todo o século passado, com a fundação de muitas colônias, especialmente
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Este foi o ambiente em que cresceu (e nasceu) Johann Gerhard Boeing.
Aqui no Brasil, os westphalianos com seu "Plattdütsch" ou "Platt", introduziram
naquele dialeto alemão palavras portuguesas e indígenas na sua fala e resultaram

em termos por nós já conhecidos: cará era chamado decara, batata era chamada
de pataten, milho era chamado de milha, o barranco era chamado de

barranquem, etc., etc ..

Um ramo de Boeing, chamava-seBrõcker, Era.construtor de pontes, que
em Plattdütsch é Bröck. Daí o nome de Bröcker, Em alemão elevado s� diz

Brücke. Li, não sei onde, que a Alemanha tinha perto de 900 dialetos.

Guardamos ainda um escrito do próprio punho do padre Aloisio Boeing. A
página da família Modro, do semanário "Jaraguá-Bote" - o mensageiro de

Jaraguá, aconteceu com a Boda de Diamante de Alvin (Hedwig Fritzke) Modro.
se converteu do "Destaque da Semana n" 46", com o título "'Opa' Modro, um
compromisso com a terra", em 1990, quando a cidade tomava conhecimento
dessa festajubilar. Voltaremos. Até a próxima.
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o terror na aprendizagem da Contabilidade
Logo no início do curso de

Ciências Contábeis, na

primeira aula da disciplina
Contabilidade, os calouros
sentem na pele o terror que é

aprender essa "ciência

técnica". Por que isso ocorre
na prática de sala de aula,
deixando alunos apavorados
e professores, muitas vezes,
sem saber o que fazer pata
solucionar o problema em

questão?
Primeiramente, é preciso

dizer algo que é básico em

contabilidade, uma ferramenta
essencial de suporte
administrativo em que todos
os fatos contábeis irão, após
devidamente analisados,
classificados e por fim

sistematizados, se resumir -

o Balanço Patrimonial. Este
demonstrativo financeiro
consiste em duas partes
elementares: o ativo, grupo
em que são registrados tudo
aquilo que a empresa possui,
ou seja, bens e direitos em

uso ou não em suas atividades;
I e o passivo, que contempla
todas as obrigações da

empresa, subdividindo-se, em

obrigações com terceiros,
denominado passivo
propriamente dito, e

obrigações com seus titulares
- o patrimônio líquido. A
soma do ativo deve ser igual
à do passivo.
Na prática, quando há

algum dinheiro reservado em
conta bancária, costuma-se
dizer que há um saldo credor
de tantos reais. Já na ciência

que estuda e controla o

patrimônio, tecnicamente se

diz que há um saldo devedor.
E é exatamente nesse ponto
que o calouro começa a

confundir suas idéias.
Dinheiro em conta bancária é
um direito que a empresa
possui. Logo, é um ativo que
contabilmente será
classificado como débito.
Isso porque foi

"convencionado" que todo o
ativo e as despesas possuem
saldo devedor; por outro
lado, passivo e receitas são

registrados como crédito. E

entender essa distinção, da
"vida prática", daquilo que se

estabelece como uma regra
fundamental, parece ser tarefa
difícil de se explicar. Não
quanto às despesas, que são

facilmente entendidas como

débito, e as receitas, que são

igualmente fáceis de se

interpretar como crédito, mas
quanto a bens e direitos, com
saldos devedores e

obrigações credoras.
O que ocorre, entretanto,

é que alguns autores dizem,
simplesmente como foi

exposto acima, ser isso uma
mera convenção. Em sua

essência, porém, há um ponto
forte capaz de estabelecer, de
maneira condizente, esse

fenômeno. Se a soma dos
ativos e dos passivos deve ser
igual e o fiel da balança é o

patrimônio líquido, cuja
variação dá-se, sobretudo,
pelos resultados auferidos nos
diversos exercícios sociais da
existência da empresa e este,

por sua vez, é composto pela
diferença entre as receitas e

despesas, consegue-se
estabelecer, analisando-se a

fundo, uma relação capaz de
justificar o terror do débito e

crédito, da seguinte forma:
Ativo + despesas

(saldos devedores) = passivo
+ receitas (saldos credores).
Isso seria a única forma de se

evidenciar tal fato, uma vez que
qualquer outra combinação
com os elementos acima, não
permitiria estabelecer tal

igualdade.
No balanço patrimonial,

porém, as despesas não são

apresentadas junto aos bens

e direitos, assim como as

receitas não figuram
individualizadas no passivo
com as obrigações.

Como foi visto acima,
receitas e despesas aparecem
somente pelo confronto entre
elas, chegando-se ao

resultado.
Para que o aluno possa

realmente entenderomisterioso

mundo do débito e crédito,
talvez seja ainda necessário
utilizar-se um recurso da

matemática pura. Para

evidenciar os fatos acima, aos
saldos devedores atribui-se o
sinal positivo (+) e aos

credores, o negativo (-).
Assim, o ativo (+) fica igual à
soma do passivo (-), mais ou
menos o fiel da balança, o

. patrimônio líquido quanto o

resultado. Dessa forma, o lucro
sena matematicamente

negativo e vice-versa,
estabelecendo-se a igualdade
entre os valores.

Utilizando-se os sinais
matemáticos na contabilidade,
talvez sejamais fácil entender
outra face misteriosa, a dos

lançamentos contábeis. Seu
lado técnico diz que, a todo
débito registrado, deve-se

possuir um crédito de igual
valor, elo fundamental para se

estabelecer a soma das

_igualdades intrínseca ao

balanço patrimonial, ou seja:
Ativo (+) - para

aumentar, debita-se (+) e para
diminuir, credita-se (-);

Passivo (-) - para
aumentar, credita-se (-) e para
diminuir, debita-se (+).

Para finalizar, é preciso
ainda não esquecer de que, ao

registrar um fato contábil,
deve-se sempre analisá-lo sob
dois ângulos (débito e crédito):
como ele se envolve dentro da
estrutura patrimonial,
modificando ou permutando
seus componentes, bens,
direitos e obrigações, bem
como os resultados, despesas
ou receitas. Assim sendo,
aliando-se a técnica existente
nos elementos básicos da

contabilidade, com um bom
raciocínio lógico e um plano de
contas bem estruturado, pode
se entender e interpretar a

escrituração, sem, no entanto,
precisar decorar, elo
fundamental na aprendizagem
científica da contabilidade.

JorgeHarryHarzer;
professor

de Contabilidade Geral
e Comercial

dos cursos de Ciências
Contábeis

Ferj, Jaraguâ do Sul,
julho/98.

CORREIODOPOVO·9

.

STIDORES DA
,.."

DMINISTRAÇAO

MARCAS MEDÍOCRES
A falta de Marcas Brasileiras com força

internacional relega o País à periferia do comércio
exterior.

Em uma discussão de competição global e as

estratégias de penetração em novos mercados, não
temos como evitar perante os outros países o fato

que o Brasil é um exportador medíocre.
O grave problema que aflige nosso mix de

produtos é a ausência de marcas, de bens de

consumo com alto valor agregado. Ainda nos

contenta tomar parte na disputa pelos mercados

globais comcommodities, matérias-primas, insumos
e outros bens de baixo valor agregado. Trabalhar
com commodities é gerir a produção de um bem

indiferenciado, espremido por uma margem de
lucro 'usualmente diminuta, ditada pelos índices de

mercado.
A meta é criar na demanda a diferenciação e

a decisão de que há outro produto como este,

ganhando, assim, o poder de decidir sobre o preço
e a margem de lucro de seus produtos.

"Sem marcas, yão há marketing e não há

estratégia". As marcas geram a diferenciação que
gera as vantagens competitivas e há inúmeros
mercados e indústrias que o homem de negócios
brasileiro, com visão, competência e iniciativa, tem
muito dinheiro a ganhar.

Fonte: "Revista Exame" - 11 de março de 1998.

Elaborado por: Claus Normam Klemz, Nádia
M. Mezadri Ronchi,
Rosani Enke Porath e

Luciana A. Fardoski,
alunos da 9a fase do
curso de

Administração.

POSTO MIME 5

AI,it:.
mime B 371 9964!
* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de ConveniênciaCoordenação:

professora Cláudia

Regina Althoff.
Ruo Presidente Epitocio Pessoa. 1155
{próx. ao KohltxJch] JarogJÓ do Sul- SC
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Prêmio de Qualidade
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Educacional

Canguru
visitaram o

Jornal
CORREIODO

POVO,
conheceram
todo processo
de como é
feito o jornal,
segundo eles,

,

adoraram.

Sexta-feira, 2) de agosto de 1998

•

Nascimentos
9/8/98 - João Pedro Schuster de Souza Paula

9/8/98 - Jonas Moser
9/8/98 - Thalya Thays de Lima
10/8/98 - Ewerton de Souza Floriano
11/8/98 - Leonardo Voltolini
1l/8/98 - Gabriel Vicznevski
1l/8/98 - Gustavo Luís Delmonego
11/8/98 - Gabriella da Silva Correia
1l/8/98 - Ana Flávia de Freitas

• 1l/8/98 - Thainara Andrade dos Santos
12/8/98 - Natália Luiza Eggers
12/8/98 - Lucas Alexandre Poholski
13/8/98 - Camila Luisa Steinmacher

13/8/98 - Ana Lúcia Fagundes
13/8/98 - Bruno Winicius Rosa

13/8/98 - Gislene Cardoso da Silva'
14/8/98 - Sabrina Lütke
14/8/98 - Romilson Maiato dos Santos

15/8/98 - Isabela dos Santos
15/8/98 - Elias Maciel dos Santos

15/8/98 - Laura Orthmann
16/8/98 - Maria Eduarda da Silva .>:
17/8/98 - Gislaine Figueira da Silva

C,,- .

••••••••••••••••••••••••••••••••••

-"

CLINICA
IftFlU'fTIL

MOO'Cill.A�to�io
,,,,,,,,,,,

"kl"""'":,,':, ::::', ':� ,: 0:
,: :::: ::::::,:. . . .

. . .. ..

. . , . .

pediatra
crm 4645

372 - 3670
Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 50 - sala 15 -}am á do Sul - SC-
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Torneio de LaçoCabanha Potro Xucro
A Cabanha Potro

Xucro é de propriedade
do senhor Aclécio Lodi

Ressini, localizada na

Rua José Theodoro

Ribeiro, no Bairro Ilha da'

Figueira, próximo ao

salão da Sociedade

Vitória, em Jaraguá do

Aclécio, 23 anos, é

natural de Cascavel-PR e

está residindo em Jaraguá
do Sul há dois anos.

Sul. A principal atividade
da cabanha é o serviço
de pensão para cavalos,
com vinte vagas, mas

Aclécio também realiza

serviços de ferrar,
casquear, doma racional
e tosa para pensionistas
e/ou terceiros.

,

Desde os doze anos

trabalha diretamente com

cavalos, tendo realizado

vários cursos de doma e

cuidados com cavalos.
A Cabanha Potro

Xucro oferece amplo
espaço para passeios,

pescaria no rio, bar para
confraternizações e, em

breve, uma cancha de

laço de vaca correndo.

O objetivo desta cancha

será o entretenimento

dos pensionistas e

prováveis cursos de

laço para crianças.
Todas às quartas-feiras'
um grupo de cavaleiros
sai para passear a cavalo
e depois jantam, tomam
chimarrão e ficam

proseando por várias

horas.

o eTG Laço Jaraguaensepromoverá, nos dias 19 e 20 de

setembro, um Torneio de Laço em comemoração ao Dia do

Gaúcho. No dia 19 (sábado), haverá o tradicional desfile do
centro da cidade até a sede campestre do CTG, logo após
iniciarão as provas campeiras, à noite, baile com Os

Nativos, e domingo segue o torneio com todas as provas.

Informações 372-0524 ou diretamente emDemarchi Carnes

i··2ii�ª;J�:�;���m "'i.}}"· <!��n4.�b��:i��PChe,�C�1:�iNativos
�tará,,�àndoo b��le doDiäd?Gaúcho no €TG Laço

Jaraguaense, Importante: "serábaile, não show".

Informações 372-0524 ou diretamente
enfDemarchi ..Carnes

, Agenda gaúcha
4 de setembro - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTG Laço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de VacaParada - piquete Santa Luzia
II a 13 de setembro - Rodeio em PresidenteGetúlio

19 e 20 de setembro - Torneio de Laço do CTG Laço Jaraguaense
�

19 de setembro - Baile Gaúcho comOsNativos no Laço Jaraguaense
25 a 27 de setembro - Rodeioem Laurentino - Festa doQueijo

João Carlos

Souza coma

esposaMarcia

durante o baile do

CTG Laço
Jaraguaense.

Marcia comemora
idade nova dia 24, .

a filha Tamiris foi
dia 9 e o filho

Eduardo será dia 9
de setembro. João,
junta todos e faz

<
um baile. Sucesso
e felicidade para
toda a familia

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

flevuú;�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481

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

DEMARCHI -COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 1998-

10 ANOS SERVINDO QUA�IDADE
Rua João Planinscheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO' SUL - SC

'
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OS 'PREÇOS
BAIXARAM..

Maceió

+ 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

Al

RI
Fo

+ passagem aérea + 7 noites de hotel +

city tour + traslados
+ passeio ao litoral Sul

À vista R$ 470"(')(;)
ou 6x de R$ 84,0@

+ 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

I + passagem + 7 noites de hotel com café
da manhã + traslados + city tour +

passeio Buggy
À vista R$ 495,00 ou

6x de R$ 89,00

Fortaleza
+ passagem aérea + 7 noites de hotel +'

transfer + city tour
+ passeio ao Beach Park

À vista R$ 530,,0,0 ou
6x de R$ 95,00

Recife Porto Galinhas
+ 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

+ passagem aérea + 7 noites hotel com
café da manhã + traslados

+ passeio de jangada
À vista R$ 560,00 ou

6x de R$ 100,00

s

'\

• «
','

�

Cabo de Santo
Agostinho

Maceió / Natal e
Fortaleza _�dias

_

+ passagem aérea + 4 noites de hotel em Natal + 3 noites
em hotel em Fernando de Noronha + caminhada

histórica + passeio de barco com tempo para mergulho

À vista R$ 965,(i)0 Oll
6x de R$ 173,00

Cruzeiro Natal
,

Saída dia 19 de dezembro,
passando por Santos, Rio
de Janeiro, Ilhéus, Porto
Seguro, Búzios e Santos.

Desd_e US$ 990,00 Oll
7x de US$ 165,00

+ 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

Cruzeiro Réveillon
I

Cruzeiro Janeiro,
Saída dia 28 de dezembro

passando por Santos, Rio de

Janeiro, Búzios, Vitória,
Porto Seguro, Maceió e

Salvador.

Desde US$ 1.190,00
9

Saída dia 3 de janeiro de

1999, passando por
Salvador, Maceió,

Fernando de Noronha,
Natal e Salvador .. I

Desde US$ 890,00 ou
1 833

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPECIALIDADE: CHAPEADOS
Picanha - Mignon - Ovelha
Alcatra - Lombinho e Frango

:::

ATENDEMOS FESTAS EM GERAL

Rua: Walter Marqllardt, 1778 -

fone: (047) 370-7237 -Taragllá do Sill

Bacharel João Carlos
Cassuli com a noiva

Alessandra Gonçalves
e os familiares dela"
Leandro Gonçalves,
Francisco Alves e

Yvonne e Brunhilde
M. Schmöckel, no
Bela, Vista Country
Club, em Gaspar

Profissionais da
Eureka

Comunicação e

Marketing, Roberto,
Enio, Everson,

Paulo, Marília e

Patrícia,
comemorando a

conquista do

primeiro cliente do
exterior

No jantar de
formatura, o

bacharel João
Carlos Cassuli e a

noiva Alessandra,
com o promotor
Andreas Eiseie e

namorada Perla, no

Bela Vista Country
Club, em Gaspar

•

"'1S :. iD.BMJI� B(\);.Il<.lMft •••···········································������..�?��!!..:�..��..�??�!�..�.�..�??.�
� .

�
.�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da A rweg) Jaraguá do Sul

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

• festas em geral
Ell��eß\371-7575 domicilio

RuaRudolfoHuffenüssler, 440
(pról. Duas Rodas Indio)

�-----_.......
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10 ENCONTRO JARAGUAENSE
DE PSICÓLOGOS
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Grupo de Comunicação Social
é criado pela ABRH em JS

-----------------------------�---

Promover encontros com a imprensa para troca de idéias entre os jornalis
tas é o principal objetivo do grupo

Jaraguá do Sul - A ABRH
(Associação Brasileira de Re
cursos Humanos) reuniu, na
noite de terça-feira (18),
para jantar na Associação
Recreativa Breithaupt a im

prensa tocol., O objetivo foi
formar o Grupo de Comuni

cação Social da entidade.

Segundo a presidente
da associação, Janice Brei
thaupt, o Grupo de Comu

nicação Social foi criado
para proporcionar aos

profissionais de imprensa
da cidade e região "mo
mento de descontração e

promover conversas infor
mais", além de trocas de
idéias. "Sabemos o quan
to é estressante o trabalho
dos profissionais de impren
soo que, geralmente, não
têm horários fixos de
refeição e descanso",
afirmou, acrescentando
que essés se encontram
apenas nas coberturas de
eventos. "Mas, e para o

bate-papo e troca de

Francisco Alves/CP

...

_..
Descontração: imprensa reunidapara troca de Idéia e experiências

idéias e experiências de municação Social: diretor,
vida?, indagou, explican- Tim Francisco (Rádio Jara
do que é exatamente esse guá); vice, Albino Flores
o propósito do grupo. (Studio FM); secretários,

Anteriormente, a ABRH Ney Bueno (A Notícia) e Lu

já havia tentodo reunir aciona Mariot (free lance).
imprensa por duas vezes; Diretores de Eventos, Joe
sem êxito. Agora, jornalistas Júnior, (Studio FM) e Juliana
e comunicadores pre- Botelho (CORREIO DO POVO).
sentes comprometeram-se O próximo encontro está
a levar a idéia adiante. previsto para o dia 15 de

Após o jantar, foi escolhida setembro, em local ainda a

a diretoria da ABRH - Co- ser definido.

Cerca de seis mil pessoas visitaram a 30 Feira. do Livro
Jaraguá do Sul- A 30 Feira do

Livro, realizada no último final de
semana, no Pavilhão A do

Parque Municipal de Eventos;
recebeu mais de seis mil visi-

tantes. Durante os três dias, fo
ram vendidos cerca de1,5 mil

livros, apontando faturamento
em torno de RS 13,2 mil. O re

sultado é 50% superior ao regis-

trado na edição anterior, tanto
em público quanto em vendas.

Os livros mais procurados fö
rom os infanto-juvenis, de auto

ajuda e filosofia, '

Psicólogos promovem encontro de profissionais em JS
Jaraguá do Sul - A; Ajapsy

(Associação Jaraguaense dos

Psicólogos) promove, no próxi
mo sóbcdo.dlo 29, no auditório
da Associação Comercial. o 10
Encontro Jaraguaense de

Psicólogos, O· objetivo, segun
do os orçonlzcdores. é propor
cionar a troca de experiência
entre os profissionais, discutir e

refletir sobre a psicologia e suas

áreas de atuação e influência,
Estão sendo estimados a par
ticipação de aproximada
mente 100 pessoas,

Segundo a. pSicóloga

SUPERMERCADOS

� etJM � dte",ú,

Xampu Palmolive Polentina Quaker Bolacha Elaine Maria Aguardente Cananga - Comp�as acima de R$ 60,00,
SOOm!. SOOgr. 1kg 900m!.

cheque para dia 9/10/98 sem jurosR$ 1,98 R$ 0,60 R$ 1,57 R$ 0,99

Sabão em pó Revel - Polpa Kissy Batavo Desinfetante Sopa (,jalinha Maggi - Entrega gratuita em
..

1kg. eonj. e/6 unido Alana2lts. 60g. Jaraguá do Sul e regiãoR$ 1,79 R$ 1,20 R$ 0,96 R$ 1,04
- Aceitamos Cartão äe Crédito Visa, TíqueteLeite Longa Vida Coxa Frango 1 kg Fralda Julie Joy Sardinha kg.

Glória 11t. R$ 1,68 R$ 3,99 R$ 0,99 Alimentação (Eat, Correios, Cheque
R$ 0,72 Ofertas válidas ae 17/8/ a 28/8 ou enquanto durarem os estoques Cardápio, Trans Cheque, T.A., v.A.)

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

Jeanete Miriam Piske, uma

das organizadoras do evento,
além. da troca de experiên
cias, o encontro pretende.
discutir e refletir a mudança
de paradigmas, Ela chama a

atenção para as palestras
que acontecerão durante o

encontro, "Será uma opor
tunidade ímpar de nos reci
clarmos e aprender com nos

sos colegas de profissão",
completa,

A Ajapsy foi criada há um

ano e meio, tem 28 profissio
nais unidos na luta para divul-

gar a psicologia à comu

nidade, derrubando alguns
tabus que ainda são relacio
nados à psicologia, Também
reúnem-se, formam grupos de
estudo que visitam hospitais,
empresas, escolas, creches e

asilos,
As vagas para o encontro

são limitadas, as inscrições
podem ser feitas na Clínica

Ceppsl. ao preço de RS 15

para estudantes e associados
e RS 30 para não associados,

Será fornecido certificado
aos participantes,

Prezados colegas

A Ajapsy começou há pouco mais de um ano como uma pequena semente

que almeja tomar-se uma árvore frondosa e cheia de frutos,

Acreditamos que o l° Encontro de Psicólogos de Jaraguá do Sul é mais um

broto em meio a outros que começamos a vislumbrar em nossa plantinha
que cresce dia a .dia. Queremos que este seja um momento para nos

conhecermos, trocarmos experiências e aprendermos juntos.
Nosso enfoque principal são os novos desafios em Psicologia Organizacional,
as especialidades que tornam-se uma realidade para a profissão, as mudanças
de paradigma na psicologia clínica e também uma pausa para conhecer e

refletir sobre a psicologia que estamos fazendo em nossa cidade.

Este encontro é com você e para você" Venha, estamos esperando a todos,
estudantes, profissionais da Psicologia e demais áreas,

8 horas

8h30

8h45

PROGRAMA

Inscrições no local e entrega de material.

Abertura
Palestra

Psicologia e empresa na era da Globalização.
Coffe Break9h45

lOharas Palestra

Os fundamentos da Ciência Comportamental no Séc, XXI

11 horas Vivências

A importância de ser um terapeuta centrado

Navegar é preciso", Viver é precioso
Hipnose em psicoterapia breve

Sócio-psicomotricidade Ramain-Thiers

l2h30 Almoço
13h30 Atividade cultural

l3h45 Palestra

A questão das especialidades na Psicologia
14h45 Coffe Break

15 horas Mesa-redonda

A Psicologia que estamos fazendo em Jaraguá do Sul

17 'horas Encerramento e coquetel

DATA: 29 de agosto
LOCAL: Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul - Acijs

Av. Getúlio Vargas, 621
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: ,

Com Odenite ou Eliana pelo telefone 371-2224

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional
Rua Guilherme Weege, SO

7° andar - sala 704

Centro Médico Odontológico
Fone: (047) 371-0503
Jaraguä do Sul - SC

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP-12100938

Marisa Sándra Lorenceti
Psicóloga· CRP-12102032

Horário: de 2ª à 6ª - 17h30 às 21 h30 - Noturno
Sábados - 8 às 12 horas - Matutino
Rua GuilhermeWeege, SO

7· andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 979-6879
Jaraguä do Sul - SC
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Barra Velha \

A Prefeitura lançou, na última sexta-feira (14), no Portal Turístico, a
2" Festa Nacional do Pirão. Durante os dias 4 e 7 de setembro, o
pirão será o prato oficial da cidade, será preparado em mais de
55 formas diferentes. Durante o lançamento da festa, houve a es

colha da rainha, Dayane Lamim foi a vencedora. O título de 1 a

Princesa ficou com Franceline Schoepping.

São Bento do Sul
A 2a Feira Industrial Norte-catarinense abriu nesta terça-feira (18),
no Pavilhão da Promosul (Fundação Promotora de Eventos de São
Bento do Sul). Aberta à visitação, a feira reúne 82 expositores em
uma área de cinco mil metros quadrados. Até o final do evento,
no dia 23, a organização estima que 30 mil pessoas tenham visita
do a Feinorte/98.
Além dos estandes de-exposição e vendas, haverá também apre
sentações de corais, bandas e orquestras na praça de lazer, sem
pre às 18 horas. O ingresso para a Feinorte/98 custa R$ 2,00.

Jaraguá do Sul
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Ferj (Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense), em parceria com a Furb (Fundação
Universidade de Blumenau), passa, a partir do dia 13 deste mês, a
ser exclusivamente da Fundação Jaraguaense. De acordo com a

presidente da Ferj, Carla Schreiner, o desligamento aconteceu
baseado na Lei Complementar nO 170, sancionada pelo governa
dor Paulo Afonso no dia 7 de agosto.

Guaramirim
A Apae (Associação de Pais Amigos dos Excepclonols) implan
tará, a partir de setembro, a campanha "Adote". Segundo o

presidente da instituição, Osnildo Bortel. cada excepcional tem
custo aproximado de R$ 130,00. Quem colaborar com a cam

panha irá pagar o equivalente a um quarto do salário mínimo.
O que se ,pretende, é que a comunidade faça a adoçãö de
cada um dos excepcionaiS para que a Apae possa ter receita
própria. Dessa forma, ela poderá dar cobertura a todas as des
pesas mensais, promoções, campanhas, convênios e ir:westi
mentos que a escola necessita. O maior objetivo da campan
ha é a construção da sede própria.

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

A porta estreita
Alguém faz uma pergunta para Jesus. E Jesus responde:

"Esforçai-vos para entrarpelaporta estreita... " Recebemos do Senhor
o conselho de nos esforçarmos para entrar no Reino, praticando a

justiça do seu evangelho ..
Vivendo no mundo da competição, em que' o parâmetro da

comparação é sempre omaior, não é nada fácil seguir o Senhor pela
portaestreita.Mas Ele ousa fazer-nos este convite. Elemesmo, sendo
rico, se fez solidário com os fracos, assumiu para si o caminho da

compaixão para com os pequenos. Que a sua graça nos conduza

por este caminho.

Seminário de desenvolvimento
reúne engenheiros e arquitetos
---------------------------------

Sensibilizar a comunidade em geral na urgência de se repensar na ci
dade é o principal objetivo

Edson Junkes

Engenheiros e arquitetos unidos pela qualidade de vida e preservação da História

JaraguádoSul-AAejas(As- falou sobre "Ações de defesa rever a questão da preser-
sociação dos Engenheiros e do patrimõnio cultural e natu- vação relacionada com a
Arquitetos d.e Jaraguá do Sul)· rol em Santa Catarina". O semi- qualidade de vida", disse Si-
realizou, na quinta-feira (20), o nário recomeçou às 14 horas mane. "Deu para esclarecer
10 Seminário sobre Desenvolvi- com a palestra do arquiteto a importância em se preser-
'mente. Patrimônio e Qualidade José La Pastina e do ex-prefeito var o patrimônio histórico. Ele
de Vida. Cerca de 150 pessoas da cidade de Lapa (PR), Sér- não. deixa de forma alguma
se reuniram no auditório do gio Augusto Leoni. sobre "Tom- a cidade estática, mas sim
Sindicato dosVestuários para os bamento do patrimônio hístóri- harmônica, sem perder seus
debates. co de Lapa, uma iniciativa que referenciais e suas caracterís-

Denominado "Um olhar deucerto".Após,oprefeitode ticas", completou.
para a cidade", o seminário Pomerode, Henrique Drews Fi- , CONCURSO - As inscrições
procurou viabilizar a troca de lho, e a arquiteta Roseana para o concurso, que vai

experiências entre as cidades Struck, falaram sobre "Política definir o arquiteto responsá-
que realizam projetos na área de preservação da identidade vel pela edificação da nova

de preservação arquitetônica. cultural de Pomerode". O ore- sede do Cejas (Centro Empre-
Conhecendo as gE�stões e sidente do Conselho Estadual sarial de Jaraguá do Sul), en-
parcerias 'dessas iniciativas de Cultura, engenheiro Gerson contram-se abertas até o final

para levantar uma campanha tV1attos Ribeiro, e a arquiteta deste mês, na sede da Acijs
de comunicação, a fim de sen- Fátima Regina Althof, da (Associação Comercial e In-
sibilizar empresários, cidadãos Fundação Catarinense de Cul- dustrial de Jaraguá do Sul). O
e o setor público da ne- turo. fizeram palestra com ex- preço da inscrição é de RS
cessidade e urgência de pen- posição da "Política ce preser- 50,00. A nova sede será cons-

sar na cidade. vação estadual". O seminário truída na Rua Jorge Czerni-
A abertura do seminário foi encerrou com a exposição da ewlcz. ao lado de onde está

às 8 horas, às 9, houve a pa- Câmara de Arquitetura da Ae- sendo construída a nova sede
lestra do arquiteto Cyro Lídia [es. "Revitalização do Centro da Scar (Sociedade Cultura
Corrêa de Oliveira Lyra, com o Histórico de Jaraguó do Sul". Artística). A iniciativa é da
tema "Um futuro para o nosso A presidente da Aejas, ar- Acijs e do Núcleo de Enge-
passado". Emseguida, foiavez quiteta Simone Mattedi. nheirose Arquitetos,
do também arquiteto Dalmo avaliou este 10 Seminário so- Os projetos deverão ser en-

Vieira Filho, com o tema "Pa- bre Desenvolvimento, Pa- tregues até o dia 30 de setem-
trimônio cultural e desenvolvi- trimônio e Qualidade de Vida bro. O resultado sairá dentro de
menta econômico". O último acima das expectativas, em 30 dias. A premiação será de
palestrante da manhã foi público e pelo nível das pa- RS 7 mil para o primeiro coloca-
Antônio Corlos.Brosll Pinto, pro-: lestras. "Foi um grande passo, do e R$ 1 mil para o segundo e

motor de Justiça do Estado que abriu-se uma porta para se terceiro.

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Estupro revolta funcionários
de circo na Barra do Rio Cerro

Ladrões de carro são presos em

flagrante no centro da cidade Jaraguá do Sul - o Circo
Mundialito, que está de passa
gem pela Tifo da Mosca, na
Barra do Rio Cerro, foi palco de
violência na manhã de sexta
feira (14), A menor VE., 16 anos,
que trabalha no circo, foi víti
ma de estupro pelo também
funcionário Claudionor de Aze
vedo,28.

A Polícia Civil foi informa
da do caso às 10horas, se

gundo a vítima, por volta das
7 horas, Azevedo entrou no

trailer em que ela dormia e,

com uma faca, forçou-a a

manter relações sexuais, VE.
disse ter gritado, mas nin

guém ouviu.
O médico-legista Mourlclo

Spies, que examinou a menor,

não encontrou sinais de violên
cia física, ele recolheu materi
al para exame de conjunção

carnal para comprovar se Aze
vedo manteve relação com
VE..

.

A comunidade do circo fi
cou révoltada com o fato,
quandO a polícia checou no
local, Azevedo estava amarra
do no mastro do picadeiro. Os
funcionários queriam se vingar
surrando-o com socos e pon
ta-pés, ele foi levado à Dele-,
gacia onde prestou depoimen
to. Azevedo não nega a

relação, mas afirma que tudo
aconteceu com livre consenti
mento da moça. Ele também
nega ter usado uma faca e diz
que VE. não gritou, caso con

trário alguém teria ouvido. A
gora ele está detido no Presí
dio Regionalonde ficará até o

julgamento. Azevedo pode pe
gar de seis a dez anos de re

clusão.

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

Os assaltantes já têm passagem pela polícia, um deles estava com prisão
preventiva decretada por furto

Jaraguá do Sul - A Polícia
Civil deteve, na manhã de sex

ta-feira (14), Paulo Cesar Inácio
de Souza, 26 anos, desocupa
do, e José Luiz Corrêa Júnior, 50,
também desocupado. Os dois
foram presos depois de tenta
rem furtar, com uma mixo

(chave falsa), um veículo ,esta
cionado na Rua Henrique Pia
zero.

Um telefonema anônimo
dado à Polícia Militar mforrnou

que dois suspeitos estavam
tentando abrir LJm automóvel
Gol. de cor cinza, quando o

alarme do carro disparou. Eles
ainda tentaram fugir, mas a

ação da polícia foi rápida.
Souza foi localizado próximo
à agência da Caixa Econômi
ca Federet. e Júnior, na Aveni
da Getúlio Vargas, ele porta
va documentação falsa com

o nome de Paulo Roberto de
Souza, e 40 gramas de ma

conha.
Os dois foram levados

para o .Presídio Regional,
onde aguardarão julgamen
to. Tanto Souza quanto Júnior

sldode ideológica e tráfico de
drogas.

Pela tentativa de furto, eles
poderão ficar detidos entre
dois a oito anos.

já tinham passagem pela Polí
cia. Júnior inclusive tem man

dado de prisão já decretado

por outro furto, oçoro. ele res

ponderá também por fal-

�cP : , .

� "\J@Uffi.\�
• OCorpo de BombeirosVoluntários encontrou, na manhã de quarta
feira (19), boiando no Rio Itapocu, o corpo do metalúrgico Osmar

Furlan, 40 anos: De acordo com a fornâlo. Furlan saiu de casa no

sábado à tarde e não retornou. A queixa do desaparecimento foi

registrada na segunda-feira pela manhã. O Departamento de Fblí·
cio Civil irá tomar depoimento da famnia na próxima semana, qLJan
do também chegará o laudo da perícia médica .

o caminhão GM Chevrolet, placa LY13559, de Guaramirim, caiu
no Rio Itapocu na sexta-feira (14), por volta das 19h15. Segun
do o motorista José Carlos Ferreira da Silva, o veículo ficou sem
freio e ele perdeu o controle. Antes de cair, o caminhão colidiu
com um automóvel Corcel " e um Fiat Pálio. Não houve ne

nhum ferido.

. '

a semana passada, publicamos em
nossas páginas a cobertura sobre a

inauguração do novo Restaurante
da lndurnok. Complementando esse

artigo, estampamos abaixo mais

alguns flashes do evento, bem como os

detalhes da nova edificação.
�egundo o Sr, Eduardo Schmidt - Diretor

Superintendente =, este empreendimento é i

parte da constante melhoria do nível da
qualidade de vida de seus colaboradores,
oferecendo, assim, um ambiente seguro, bonito
e saudável, partindo do princípio de que
primeiro se faz o homem, depois as máquinas.
Com isso, mantém o padrão de qualidade de
suas máquinas, que é hoje preocupação
constante da empresa, consolidando-se como

"referência nacional em empacotadoras
automáticas do Brasil".

Momento do descerramento da placa comemorativa pelo Diretor da Clluma Alimentos, A/ciro
Cozzarin, e Sr. Hi/ário Kreis, Diretor de Suprimentos da /ndumak

Vista pareia/Interna do refeitório dos colaboradores Vista parcial do Salão de Festas, no andar superior Vista externa do restaurante
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetricia= CRM 5457

3-

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Tel. 372-0395

\

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - 10 Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC
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.FISIOTERAPIA
ES P,E C I A L' Z A O A

CLINICASER
Fone/Fax: 371·6022

o
Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G, Grubba- Crefita 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefita 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefita 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - C;efita. 20269-F
RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefita - 10858·F

l-

l-

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

l
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o
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Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupadonal
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefita 4226 RPTO

Terapeuta Ocupadonal e Reabilitação
Fundonal da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefita 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Jaraguá do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt

Ouvido - Nariz - Garganta
Fon'e: (047) 372-0617
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Sistema Nacional 'de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Qual a importância da Ortodontia
Preventiva e Interceptora?

"AOrtodontia é a especialidadedaOdontologia que estuda
a oclusão dentária, tendo como objetivo que o adulto atinja o
melhor em forma, função e estética dento facial".

À ortodontia preventiva é a responsável pela manutenção
das funções dentárias e musculares e também da intercepção
dos desvios que possam ocorrer durante o longo período de
desenvolvimento e crescrnento que as crianças passam até
se tornarem adultas.

Assim sendo, algumas condutas como higiene bucal,

aplicação de flúor, restaurações satisfatórias são medidas que
propiciam a manutenção das condições ideais de saúde do

aparelho estomatognático (cavidade bucal) e

conseqüentemente da oclusão dentária.
No tópico prevenção estão as intervenções que impedem

que um problema possa influenciar a posição dentária. Isto

porque sabe-se que a perda prematura de um dente decídua
irá fatalmente determinar fechamento de espaço e impedir
que o dente sucessor erupcione corretamente.lsto também é
válido nos casos da criança apresentar hábitos bucais

indesejáveis, como o uso prolongado da Chupeta, sucção de
dedo e respiração bucal. onde o profissional usará artifícios

para bloquear ou remover a causa visando impedir os efeitos
.

que estes hábitos possam provocar sobre as estruturas faciais.
Há algumas diversidades de opiniões quanto a época ideal

para indicação dos dispositivos de eliminação dos maus

hábitos, porém, a maioria dos pesquisadores acreditam que o

tratamento deve ter início tão cedo quanto a cooperação do
paciente (seis - oito anos).

O tratamento precoce significa simplesmente a terapia
ortodõntica aplicada durante o estágio mais ativo do

crescimento dentário e esquelético. Muitas vezes podemos
simplificar o tratamento quando o paciente procura um

atendimento precoce, quando podemos lançar mão de

procedimentos mais simples e evitando, assim, que o

tratamento perdure por muito mais tempo na fase adulta.

Da mesma forma, muitas crianças necessitam de um

controle ortopédico durante o crescimento e quandO isto é
feito da forma correta facilita muito o controle do caso. FOis, se
este chegar até nós com o crescimento cessado, o que temos
Q fazer é somente disfarçar sua displasia esquelética.

Ora. Talge Monteiro Celuppi Gonçalves
Pós-Graduada em Odontopediatria
Pós-Graduancla em Orfodontia

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vfdeo-Histeroscópica
Dr. Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE
Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 • Guaramirim
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ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlVES

ESPEciAlisTA EM OdONTOPEdiATRiA
pós..GRAduANdA EM ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
pós ..GRAduANdo EM ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidsei GONÇAlvES
DR. AlvANiR LEiTE

ESPEciAlisTAS EM PERiodoNTiA, IMplANTES DENTÁRios
E PRÓTESES DENTÁRiAS

RUi\ JOiNViLLE, 1 � 70

TElEfONES: (047) J71 ..7209 .. J71 ..61 �8

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Ode'brecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

. ; LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DEANÁLISES
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. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.
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Encontro da Família Evangélica Luterana

l' ENCOmO IAFlMIUI
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Realiza-se neste final cristãos que sabem que,
como batizados, são

aceitos por Deus da
maneira como são. Nas

palavras do pastor Carlos
Roberto Streppel, da

. comissão organizadora do
encontro, este evento será

importante para mostrar

que os evangélicos
luteranos estão fortemente

de semana o 10 Encontro
da Família Evangélica
Luterana aqui em Jaraguá
do Sul, no Parque de
Eventos. É uma promoção
da Comunidade Evan-

gélica Luterana de Jaraguá
do Sul, com a participação
das paróquias evangélicas
do Vale do Itapocu:
Massaranduba, Corupá,
Guaramirim, Schroeder,
Barra do Rio Cerro e Rio

presentes em nossa região,
porque, hoje, vivemos em
uma realidade que toma a

religião quase uma

mercadoria, com uma

concorrência até vergonhosa
para a fé cristã.

O pastor Carlos também
informou que haverá uma

programação especial para as

crianças em um dos pavilhões.
Elas terão o acompanhamento de
uma equipe responsável pelo
Culto Infantil, que está

preparando, também, um

momento para a participação
das crianças no culto dos

adultos: Desta maneira, os pais
poderão trazer suas crianças
descansadamente, na certeza de
que elas estarão bem

acompanhadas e seguras neste

Cerro, estas duas últimas
também em Jaraguá do w ,,::::;�;\;::;;;�"\':;',•.........aI.......

i �
.. 11."."'_•• :.Sul. Espera-se a presença �.'... .. ...........

de três mi I pessoas no ti::::=- � <.:;;: >,,:'.,'
_

.,;: ..

evento, que contará com a relata o livro dos Atos dos
.

presença do Bastor presidente da Apóstolos, capítulo 2. Lá, lemos
IECLB (Igreja Evangélica de .

que os cristãos dividiam uns com

Confissão Luterana no Brasil) os outros o que tinham e

pastor Huberto Kircheim, que tomavam as refeições com

vira de Porto Alegre alegria, e nada faltava a

especialmente para este evento. ninguém. No Parque de Eventos
Desta maneira, os evangélicos espera-se que cada família traga
de Confissão Luterana querem a sua refeição, a qual será
testemunhar a sua fé, reunida em uma grande mesa,
demostrando a alegria dacerteza onde todos poderão comer de

da salvação em Jesus Cristo. tudo o que lá tiver. Assim,
Numa atitude de fé e partilha, demonstram os cristãos que o

neste dia também o almoço será que têm provém de Deus, que é

comparti lhado, lembrando a 1 a O doador de tudo o que temos.
Comunidade Cristã, como nos ßste é o testemunho de fé dos encontro.

I--------------------�----------ISUCESSO TOTAL EM JARAGUA DO SUL
Professor Jorge da Rosa

Atenção empresários aQS desafios dos tempos modernos
liA melhor maneira de preparar-se para o futuro, é ériá-Io"

A antiga zona de segurança é o lugarmais perigoso para sua empresa atracar o navio, acomodação,
saudosismo são sinais de naufrágio à vista. Em tempos modernos, não podemos chegar juntos, é
preciso chegar antes. A competição está cada vez mais acirrada e, portanto, cada um tem que estar

consciente da importância de evoluir para não ser engolido pela concorrência. Para crescer no meio
desta disputa, sua organização precisa criar novos caminhos, estar sempre evoluindo e, principalmente,
ter uma equipe em direção a um objetivo comum. Todos têm que participar para 'que os sonhos não
se transformem em pesadelos. Conseguir o comprometimento de todos pode parecer impossível,
mas adininistrar é a arte de transformar o impossível em realidade. As organizações que têm ocupado
o pódio são aquelas que têm investidofortemente em treinamento, pois sabem que empresas campeãs
são formadas por seres humanos campões, tome a decisão agora. A ENERGIA ESCOLA DEVIDA

promove palestra no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário, à Rua Francisco Fischer,
60, aqui em Jaraguá do Sul. Informações e inscrições 451::3027 no dia 27/8/98, às 20 horas, com o

tema SUCESSO TOTAL.
Você precisa de algo profundo mas que não seja aborrecido, algo gostoso que não seja superficial,

algo que valorize o ser humano sem esquecer que as empresas vivem de resultados e, principalmente,
quer fazer um treinamento inesquecível que motive as pessoas a se envolverem com novos projetos ...

É muito desagradável uma palestra onde os participantes olham o ternpo todo para o relógio
esperando o seu término. Assim como não funciona investir em alguém que faça os participantes
riremmuito e a sua empresa não lucrar nada. Afinal de contas, só existe algo pior do que não treinar
sua equipe: darum treinamento que não funciona neste momento em que o futuro da sua empresa
está em jogo, invista em gente que resolve, aquele vendedor que conquista seus resultados com uma

boa conversa, está com seus dias contados, pior ainda o tirador de pedidos ...
O novo vendedor tem a capacidade de ser um consultor do lojista, ele é o verdadeiro relações

públicas de sua empresa, um verdadeiro homem de negócios, muitas empresas ainda organizam
seminários de motivação para suas equipes de vendas. Amotivação é muito pouco para as exigências
modernas. Ninguém mantém a auto-estima com resultados negativos. A única maneira de criar

confiança é através de vitórias, e o SUCESSO é conseqüência de competência. Vender émuito mais

I do que ter garra, é uma nova profissão, algo para profissionais de verdade, não perca esta oportunidade
I de termais SUCESSO pessoal e profissional e, principalmente, de ser mais feliz. .

.

I Investimento individual: R$ 35,00. Para os leitores do Jornal CORREIO DO POVO - R$ 25,00,
I trazendo esta matéria.

.
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O ROTARY CLUB DE JARAGUÁ DO SUL comunica que no

próximo dia 30 de agosto, das 8 às 11 horas, estará fazendo as

inscrições para o Natal da Criança Pobre. As inscrições serão
no salão da IgrejaMatriz São Sebastião.

Condições para inscrição:
1 - Somente moradores de Jaraguá do Sul;
2 - Crianças de famílias carentes (desempregados ou com renda
familiar menor de 3 salários mínimos);
3 - Presença do pai ou da mãe;
4 - Trazer recibo de água ou luz de sua residência;
5 - Somente crianças de 1 a 9 anos de idade;
6 - Trazer Certidão de Nascimento das crianças.
Atenciosamente,

Hélio Murara Garcia - Presidente
Fone: 973-8050

Conferência pública sobre minhas vidas passadas
Algumas pessoas acreditam e outras duvidam que já viveram em vidas passadas. Então

como explicar certos acontecimentos de nossa vida. Por exemplo: quando temos a fone

sensação de conhecer muito bem uma pessoa apesar de ser a primeira vez que a vimos' E,
muitas vezes. sabemos até o que ela vai dizer! Que resposta dar para os casos de meninos

prodígios?
Ficamos alarmados com casos demeninos prodígios que desenvolvem com perfeição

atividades que muitos adultos, mesmo depois de vários anos de treinamento intensivo, não
realizam. Conhecemos muitos casos em relação à própria música, em vários segmentos
artísticos e também em outros tipos de profissões que exigem muita dedicação.

Então, qual o segredo de já nascer fazendo estas atividades? A explicação é simples.
Essas pessoas, em muitas vidas passadas, realizaram sempre a mesma profissão. De tanto

fazer a mesma coisa fica gravado no subconsciente e ao retornar em um novo corpo físico

seguem fazendo com a mesma perfeição de antes,
Outra evidência de que já existimos em outras vidas é fato de que, muitas vezes,

chegamos pela primeira vez em algum lugar, mas temos a sensação de que conhecemos i

muito bem. Corno explicar estas questões? Da mesma forma, em vidas passadas conhecemos
muita gente e, por afinidade, voltamos a nos encontrar provocando a recordação de alguns
fatos. Muitos lugares que hoje temos a sensação de conhecer é porque trazemos recordação
de existências anteriores.

Podemos saber muito mais e de uma forma direta sobre o nosso passado. Para isso, é
necessário a pessoa querer conhecer profundamente e investigar conscientemente em outras

dimensões superiores. Desta forma, poderá descobrir não só sobre suas vidas passadas,
mas também, sobre o seu futuro.

Serão realizadas duas Conferências Públicas, com entrada franca, uma no dia 29 de

agosto e a outra nodia OI de setembro, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores-nas
Indústrias do Vestuário, às 19:30 horas. Telefone para informações: 372-0933.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA la VARA

EDITAL DE LEILÃO

O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA
MM. JUIZ DEDIREITO DA I' VARA CÍVEL
DA COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL - sc,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETe."

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem
interessar possa, que no dia 14/09/98, às 14:15 horas, realizar-se-á no átrio do Edifício do

Fórum, O LEILÃO do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva número 16.823,
em que é exeqüenteBANCO ITAÚ s/Ae executadoWILSON SADZINSKI,MARLI
SADZINSKIe JOSÉ CARLOS ROSA, qual(is) seja(m):

30 Bolas de vôlei, avaliadas em R$ 90,00. - 70 bolas dentinho, avaliadas em R$ 56,00.
- 16 carretas demadeira, avaliadas em R$ 128,00. - 24 brinquedos criativos cubo de

bicho, avaliados em R$ 36,00. - 25 bolas pesadas, avaliadas em R$ 125,00. - 25 belas

leves, avaliadas em R$ 75,00. - 18 bolas mini, avaliadas em R$ 9,00. - 14 belas

coloridas, avaliadas em R$ 12,60. - 28 guitarras nillo, avaliadas em R$ 8,20. - 13

elefantes, avo em R$19,50. - 14 caminhões biton ptebil, avo emR$ 49,00. - 27 caminhões

basculante, avo em R$ 62,.ID. - 23 Píck-up, avo em R$ 57,50. - 10 carretas truck, avo
.

em R$ 38,00. - 12 Pick-up maeJarem, avo em R$ 48,00 - 19 bonecas Kelly, avo em R$
68,40. - 08 triciclos xalingo, avo em R$ 208,00. - 14 bingos completos, avo em RS
63,00. - 54 chinelos rider ofshore, avo em R$ 270,00. - 44 chinelos rider reaction, avo
em R$ 286,00. - 148 tênis masculino, avo em R$ 444,00. - 137 conjuntos infantis, avo
em R$ 685,00. - 208 camisetas, avo em R$ 270,00. - 94 sapatos, avo em R$ 752,00.'
700 fitas K7, avo em R$ 630,00. - 40 bermudas, avo em R$ 140,00. - 180 carrinhos

miniatura, avo em R$ 144,00. - 194 bonecas (sortidas), avo em R$ 191,00. - 144 fitas

de vídeo (virgem), avo em R$ 288,00.

Não havendo Iicitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilãO,

pelo maior lanço superior, desde que não irrisório, no dia 25/9/98 às 14:15 horas.

Fica(m) o(s) executadoís) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s)
cônjuge(s) se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima mencionado(s),
de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que
ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos 05 dias do mês de

Agosto de 1998.

Eu, BRA-TJA, que o digitei. Eu Adiberto Braatz - Escrivão Judicial, o Conferi.
Dr. MÁRCIO RENÊ DA ROCHA - Juiz de Direito
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Jaraguá do Sul irá aos Jasc
com cerca de 750 atletas

Lenzi vence primeira.etapa do
Campeonato Paulista de Jet Ski
--�------------------------------

Piloto jaraguaense foi o destaque do último
final de semana em Tatuí/SP

Tatuí/SP - O piloto [oro
guaense, campeão mundi
al amador, Alessander Giar
dini Lenzt esteve nesse últi
mo final de semana (15 e 16)
em Tatuí (SP), no Maria Tuca

Camping Clube, participan-

�
do da primeira etapa do

Campeonato Paulista de Jet
Ski. Ele competiu na catego
ria free stile e trouxe o

primeiro lugar para Santa
Catarina.

O piloto jaraguaense
aproveitou para demonstrar
sua mais nova manobra,
batizada de flipper, que ele
criou para ser apresentada
oficialmente no Campe
onato Mundial Profissional,
em outubro, em Lake Hava
su (EUA). O catarinense tam
bém é autor de outra mano
bra,.o salto mortal para a

frente. Segundo l.enzl. a cria
tividade é fundamental em

competições free stile.
"Além disso, é preciso ser

bem rápido e perfeito na

execução de cada movi
mento", afirmou Lenzi

Lenzi: "O Jet Ski necessita de mais atenção da mídia"

O principal adversário do
piloto no paulista é o goiano
Douglas Carvalho, vice

campeão mundial profis
sional em 1995, que não

participou da etapa de
TatuL mas já está classifica
do para o Mundial.

Apesar da pouca divul

gação pelos meios de co

municação, Lenzi conta que

ERRATA
A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do
Sul, informa que o local do Primeiro Seminário sobre

Desenvolvimento, Preservação e Qualidade de Vida, foi
transferido para a Rua Francisco Fischer, n° 60, junto ao

auditório do STIV - Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário.
O dia e a programação dos palestrantes será mantida

conforme o convite.
Encarecidamente pedimos desculpas em caso de transtornos
e continuamos a contar com sua especial presença.

Atenciosamente,

Arquiteta Simone Mattedí
Presidente da AEAJS

CORAL CELEBRA JUBILEU DE OURO
O Coral da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana
Cristo Salvador, da Paróquia da Barra do Rio Cerro, no
mês de agosto, com alegria e júbilo, celebra 50 anos de

canto coral e louvor a Deus.
No dia 30 de agosto próximo, o Coral sediará o 24°

Encontro de Corais, com a participação dos corais

evangélicos dos municípios de Campo Alegre, Guararnirim,
Massaranduba, São Bento do Sul, Schroeder e Jaraguá do
Sul.

Igualmente, no dia 23 de agosto, os corais evangélicos
luteranos estarão participando do Grande Encontro da

Família Luterana, que acontecerá no Parque Municipal
de Eventos de Jaraguá do Sul.

a atividade dos pilotos é in
tensa. "Existem pelo menos

dois campeonatos por fim
de semana no Brasil e há um
bom público, especial
mente nas cidades peque
nas". O número só não é
maior pelas dificuldades em
se conseguir patrocínio, "A
divulgação pela televisão
nos ajudaria",

Jaraguó do Sul � A FME

(Fundação Municipal de Es

portes) classificou dez e

quipes para os Jose (Jogos
Abertos de Santa Catari

na), que acontecerão de 8
a 17 de outubro, em Joaça
bo. Mais de 150 pessoas,
entre atletas e comissão téc
nica, fazem parte da dele

gação,
As equipes classificadas

são: Futebol de Salão, Bolão
16 feminino, Bolão 23 femini-

.

no. Xadrezmasculino e femi
nino, Atletismo masculino e

feminino, Natação masculi
na e feminina, Judô mascu

lino e feminino, Caratê mas

culino e feminino, Tiro ao

Alvo masculino e Ciclismo,

Segundo o presidente da
FME, Reginaldo Antônio da
Silva Campos Júnior, Joro
guá do Sul tem grandes
chances de medalha nas

modalidades de Tiro ao

Alvo, Ciclismo, Futebol de .

Salão, Atletismo, Judô e Ca
ratê, "É claro que, em se

tratando de esporte, há
sempre favoritos, mas é ar

riscado fazer previsões, No
entanto, esperamos fazer
uma participação significa
tiva nesta 38° edição do

Jogos Abertos", afirmou,
A equipe jaraguaense vi

aja para Joaçaba no dia 7
de outubro, .

�CP .

�"ZI@uti\� .

• O coral misto da cidade de Sindelfingen, Alemanha, Mar
tlnskcntorot Sindelfingen, faz apresentação este final de se

mana em Jaraguá do Sul. Hoje (21), às 20 horas, o coro se

apresenta na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil

com concerto de órgão pelo cantor e organista Matthias
Hanke, Amanhã (22), fará nova apresentação, também na

Igreja Luterana, às 20 horas, com concerto de todo o Coral.

Domingo (23), a partir das 9 horas, oMartinskantorat Sindelfin
gen participa do 1 ° Encontro da Forníllo Evangélica Lutera

no, no Parque Municipal 'de Eventos,

PASSAGENS NAC/,ONAIS E
INTERNACIONAIS

371-0091
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 246

RIG
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8° Jeep Raid reúne 94 pilotos
na Trilha do Taquoral em JS
----------------------------------

A chuva que caiu durante toda a semana dificultou a trilha e empolgou
ainda mais os jipeiros

Jaraguá do Sul - O 8° o jipe de número oito. Na
Jeep Raid Cidade de categoriaTurismo, o pilo
Jaraguá do Sul foi reali- to Curt Gueths e o nave

zado no últlrne-ãnel- de-- §aelor Célio Gueths, de
semana (15), com 94 Pomerode, conquis
veículos inscritos. Partici- taram o primeiro lugar
param jipeiros dos esta- com o jipe 69.

.

dos de São Paulo, A Trilha do Taquaral es
Paraná e Santa Catarina. tava molhada e pesada
A largada iniciou às 8 devido às fortes chuvas
horas, e a chegada, que que caíram na cidade
estava prevista para às durante toda a semana,

15 horas, atrasou em alguns jipes encalharam
meia hora. Na categoria e precisaram de socorro.

Competição, o primeiro O trecho considerado
colocado foi o piloto mais difícil foi na Estrada
Jaime Romanovicz e o 3 Rios: conhecido como

navegador Ronaldo Cei- Trilha dos Búfalos. Porém,
lusinski, de Corupá, com toda a trilha foi elogiada

pelos jipeiros, que são
unânimes na afirmação:
quanto pior, melhor.
Acidadede

trouxe a maior delegação
de jipeiros, 23, a segunda
foi Pomerode com 13 e

São Bento do Sul a tercei
ra com 12 inscritos. Cada

participante da prova
deu um quilo de alimento
não-perecível para o

Jeep Club Jaraguá da Sul
doar para instituições de
caridade.

O próximo Jeep Raid
cconteceró na cidade
de São Bento do Sul, nos
dias 19 e 20 de setembro,

� CP···················································· ..
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D A 70 e 80 etapas do Campeonato Brasileiro de Bicicross
aconteceu neste último final de semana na cidade de Pi·
repore. interior de Minas Gerais, Santa Catarina conquistou
a terceira colocação na classificação geral. representaram
o Estado as equipes de Jaraguá do Sul. Balneário Camboriú,
Brusque e São José,

D Neste dia 21. estará em Jaraguá do Sul o técnico da
seleção brasileira de Tênis de Mesa, Francisco Camargo, mais
conhecido como Fron, Em sua passagem pela cidade, Fron
irá palestrar sobre o esporte Tênis de Mesa, no auditório do
Sindicato dos Vestuários, na sexta-feira (21), às 19h30, No só
bado (14), ele irá acompanhar à 40 etapa do Circuito de
Tênis de Mesa, no Centro de Treinamento,

D O presidente do Jaraguá Clube de Vôo Livre, Márcio
Milcke, renunciou o cargo de diretor de Esportes Alternoft
vos da ORT (Organização Regional de Turismo), O comuni·
cado foi feito no dia 10 deste mês, Ele também pediu cfos
tomento da comissão de Turismo da Prefeitura, a qual era
membro, e deixará a presidénclo do Clube de Vôo Livre,'
onde permaneceu à frente por 14 anos, A assembléia que
decidirá o nome do novo presidente, acontecerá na próxi·
ma semana,

D FME - A equipe Infanto-Juvenil masculino de Basquete·
bol ADJ/São Luís/Dalcelis joga neste sábado, em Blumeneu
Os enxadristas jaraguaenses participam do Campeonato
Mundial Juvenil de Xadrez, no Rio de Janeiro, de 24 a 31 deste
mês,
A � etapa do 3° Campeonato Estadual Adulto de Natação
acontece neste sábado e domingo, em Jolnville. Nossos atle
tas estarão marcando presença,
Também neste final de semana será realizado o Campe
onato Estadual Adulto de Voleibol feminino na cidade de

Brusque.

JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
Neste final de semana realizamos nosso 8° Jeep Raid Ci
dade de Jaraguá do Sul. Trilha do Taquaral.
Participaram 81 jipes vindos das mais diversas cidades de
Santa Catarina, Paraná e São Paulo, só não tivemos maior

participação devido as intensas chuvas que caíram na

semana anterior,
A diretoria do Jeep Club aproveita para agradecer aos
sócios e amigos que colaboraram durante o levantamen
to das trilhas e da organização em geral. como também
aos proprietários dos terrenos, que sem seus consentimen
tos não seria possível a realização do evento,
Este ano, tivemos a participação, no patrocínio, de 25

empresas qUE? ajudaram de uma forma ou de outra, nos
sos agradecimentos,
De acordo Com as críticas dos participantes, fizemos uma
bela recepção, boas trilhas e uma organização a altura
deste tipo de evento,

Jaraguá do Sul mais uma vez presente no esporte alter
nativo. Parabéns a todos,
Recebemos convite para participarmos da 50 FESTA DO
PIQUET�, em Ribeirão da Ilha, Florianópolis-SC, A festa

oconteceró nos dias 22 e 23 deste mês, e onde aconte
cerá o ]O Jeep Cross do Sul da Ilha,
Nos dias 19 e 20 de setembro, acontecerá. na cidade de

São Bento do Sul, o próximo Jeep Raid, com certeza tam

bém estaremos marcando nossa presença neste evento,

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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