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José Papp assume
Secretaria de Finanças

, O economista José Olívio
Papp assumiu a Sec.retaria de

Administração e Finanças de

Joroouó do Sul, no início da
semana. Ele substitui Sérgio
Kuchenbecker, que pediu exo

neração.
Papp prometeu dar con

tinuidade aos trabalhos desen
volvidos pelo antecessor, apos-

o tando na administração em

presarial. Página 3

DA COZINHA À SALA
TUDO EM MÓVEIS

COZINHAS SOB MEDIDA

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
37'1-9653

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

Fone 371-3387
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5 Dr. Vitório A.lazzaris
OAB-se 2563

J Especializado:
J Aposentadorias

Recursos
Revísões
Rua Domingos da Nova, 283

.

Fone: (047)-371-0004 __j
{
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o Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul), en
tidade que reúne a Asso

ciação Comercial, Sindica
tos Patronais, Assoçiação
das Pequenas Empresas do
Vale"do Itapocu e a Câma
ra de Dirigentes Lojistas,
lançou no início da tarde, de
ontem, no Restaurante do
Hotel ttojoro., a campanha
pelo voto útil aos candidà
tos da região.

Com os lemas: "Voto da
,

região, voto pela região" e
"Com candidatos da

região, vale a pena votar

nessa eleição", a campa
nha será institucional e não

defenderá nenhum nome

aos Legislativos, federal e es-

importânci �"S�w���lembrou q �
� Yléi�

de 1994, o -nTc:lite@ �S'
tenção e d� OS�tçln'�OS

. I o
.....:..... I "r

e nulos fOI �,e, ?boL.. ,"'l iP'
A camponho"'''preteÇ1.de

o o I"""RH t"'_ "M,
atingir toda rrreglao, senao

divulgada na imprensa e em

outdoors com apelo para a

representatividade da

região junto .,9os governos.
Página 7
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Crítica e outocrltlco CAJi\PA Nr\A PeL-O vO--'O 0Ti\...

Há ternpo. discute-se o papel da imprensa diante

dos problemas sociais, polítiços e administrativos, sem

que se chegue a um consenso, O assunto é polêmico
e exige cautela. Deve ser analisado de forma serena

e desprovida de emoções, mantendo uma distância

aconselhável para que'os en
volvidos nâo se sintam

ameaçados, agredidos ou

pressionados. Partindo deste

raciocínio, o Jornal CORI,illIO DO

POVO convida os leitores a re

fletir sobre o tema, esperando
receber contribuições para o

aperfeiçoamento,
Uma imprensa indepen

dente tem de ser, acima de

tudo, étiCa. Mas necessita

também de credibilidade, A

ética está diretamente rela

cionada à qualidade. Se é éti
co tem quolldode e vice-versa,Todavia, a informação
é a ferramenta da imprensa e não pode se abster dela,

As arbitrariedades e irregularidades devem ser dlvul-
... o que.se pretende, neste

gados como obrigação, delimitando os espaços e não te('na é oberder os conceitos
se permitindo usá-los de forma irresponsável. Mas o de ernpreso e de instituição,

ambas consideradas slsternos
posicionamento é fundamental, ou se tem uma linha organizados: A empresa se

edlterlol definida, ou se pe.rde nos palavrórios. diferencrq da lnsttfulçõo na

qual a segunda se fundornen-
O Jornal CORREIO DO POVO pretende seguir o legado ta no saber, e sua finalidade é

de Rui Barbosa quando' disse: nA imprensa é a vista da manter um estado, fazer durar
- e assegurar a transmissão desse

Nação. E por ela que o País acompanha o que lhe .

saber. A empresa, diferente-

posso..". Não queremos servir de paradigma, mas de mente da instituição, é uma

organização para a produção
exemplo de órgão noticioso, Durante esses 79 anos de de bens e/ou serviços, com a

existência, primamos pela informação independente finalidade de lucro, participan-
I do em regime capitalista de

e imparcial.Sob outras óticos. há controvérsias que res- livre comércio. Esse lucro aufe-

peitamos e aceitamos como críticas construtivas e rido é destinado, principal
mente, aos acionistas, aos

lições a serem aprendidas. donos da empresa, a investi-

Rumo ao 80° aniversário, o Jornal CORREIO DO POVO mentos em novos projetos, etc ..

e culos prejuízos recaem sobre
quer atingir a maioridade absoluta comprometido com os mesmos. Não há, entretan-
a população, buscando a parceria da iniciativa priva- to, contornos bein definidos

entre a empresa e seus donos,da e dos órgãos públicos em benefício da região. Não havendo umo ingênua mistura
há democracia sem liberdade de expressão. Da rnes- nos limites entre uma pessoa

tístco e qjurídit:a, principal-
ma forma, não há democracia sem igualdade de mente em se tratando de em-

oportunidades e respeito mútuo, As adversidades de- presas de pequeno e médio
portes.

vem ser discutidas abertamente, possibilitando o de- Esso postura g�ra o que
bate saudável, maduro e voltado aos interesses da conhecemos como empresa

comunidade.
não democrática, ou seja,
"empresa pobre e dono rico",

Longe de atingir a perfeição, o jornal faz mea-cul- promotora de perversa con-

centração de renda.Observo
pa edó a mão à polmotórlc. Reconhece os erros, mas

_ se ainda que esse conceito de

garante que foram cometidos sem nenhum propósito empresa está se modificando

pré-definido, sendo involuntários, por excesso de zelo
à luz do próximo século. A em-

presa participando de um meio
ou por inexperiência. Ao admitir os erros, o jornal con- sócio-econômico-político-cul-

tural e histórico terá responvoca a população, em especial os .leitores da região
da Amvali, às críticas urgentes e necessárias poro que
possamos ter um veículo eficiente na luta pela demo
cracia e pela prestação de bons serviços,

Mais uma vez, o jornal reforça o compromisso de

ser o porta-voz da comunidade na luta para assegu
rar as conquistas e o bem comum e seNir de interlocu
tor de toda a sociedade.

Carta do Leitor

Empresa não é instituição
*Rolf Eugenio Fischer

sobllldodes e finalidades ampll-
.

Ora, isso é desvirtuar as suas
adas' no contexto social como " funções e finalidades acima

criar, respeitar e enriquecer o' expostas. Da mesma forma, os
.

mercado, proteger e não ex- conselhos regionais das dlver

pollos o meio ornblente. ror- sos categorias profissionais, ao
nando-o um aliado, amparará invés de seguirem as atri

ajudar a comunidade e inte- buições de normalizar, regu
grar os funcionários aos lucros. lamentar, fiscalizar, deliberar,
A empresa dentro desse vértice etc., vêm concentrando em

passa a ser não somente dos seus objetivos cada vezmais no

donos/acionistas,mas fazendo lucro, com investimentos con

parte de um todo social. des- siderá'veis em bens patrimoni
de a comunidade até a glo- ais epolpudos salários aos seus

balização. \ executivos. Nesses conselhos
O que se tem observado na são criados verdadeiras fortale

sociedade brasileira é uma lOS do poder, exercidas sobre
confusão na observância des- as empresas e profissionais, re
ses conceitos, sendo que te- gistrados por força de lei. Um
mos empresas com caracterís- outro exemplo gritante são as

tlcos de instituição e vice-ver- ernpresos bancárias governa
so. Observa-se casos práticos: mentais, que tem como claro
as universidades federais são objetivo o lucro.

instituições governamentais Esses empresas se compor
que deveriam manter a fina- tàm como se fossem uma instl
lidade fundamentada no de- tulcöo. apropriando-se do
senvolvimento, manutenção e erário do Tesouro Nacional
transmissão do saber, sem visar para cobrir déficits, soclollzon
lucro. É de competência do do os prejuízos. Os funcionários
governo mantê-Ias com' recur- protegidos pela manta do pro

.

sos poro atingir tais finalidades. tecionismo estão longe de se

O resultado advindo dos es- rem profissionais competitivos,
forços alcançados é da so- haja vista a forma impune
cíedode e para ela, tanto no como são tratadas as irrespon
campo da pesquisa como ho sabilidades, bem como a falta
do ensino e da extensão. O de consideração e respeito
que se está verificando dentro dedicada aos clientes e acio
das reformas das universidades nistas. Enfim, já que o governo·
em andamento é atribuírem a. está com a ordem do dia volta
elas características empresa- da para as reformas, que as

riais, concentrando seus es- faça, não ignorando tais ob

forços com vistas no lucro, dis- servâncias.
putando no mercado como se --------'----

fossem empresas.
,

• Professor e consultor

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas

devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar 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- se - Fone/Fax (047) 370-7919 - 370-7363 - 370-'Z944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal:
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Konellpromete processqr José Papp é nomeado secretário
assessores da Prefeitura de Administração e Finanças
Jaraguá do Sul - o depu- da candidatura.

todo estadual Ivo Konell - O prazo para impug
(PMDB) informou que entrou nação venceu no dia 8 de
com representação criminal agosto. Não existe mais
de calúnia e difamação . meio para isso. O STF (Supre
contra assessores da Prefei- mo Tribunal Federal) não
tura. Ele justificou a medida apresentou nenhum despa
afirmando que foram dis- cho sobre a cassação - de
tribuídos pela região panfte- clorou. acrescentando que
tos, com documentos falsos, o fato já se repetiu na

informando que estaria ine- eleição municipal de 1996,
legível por cometer atos lesi- quando disputou a Prefeitu
vos ao Município, além de ra.

acusações pessoais. Konell Konell informou que
informou ainda que deverá recorreu ao STF contra a

ser realizado inquérito inves- determinação da Cãmara
tigativo sobre o caso. de Vereadores, que rejeitou

Ele negou que esteja as contas de 1991, quando
com os direitos políticos cas- gove(nou o Município. Sobre
socos. conforme matérias a determinação do juiz da
divulgadas pela imprensa.O 'Z' Vara, Stephan Klaus Ra

deputado afirmou que a dloff, que o sentenciou à
notícia "plantada" tem inegibilidade até o ano 2000,
como objetivo prejudicar a o deputado disse que o

campanha e desmotivar caso já foi suficientemente
militantes e simpatizantes da explicado. "Trata-se de uma

candidatura. Konell atribuiu desapropriação, que foi
aos adversários os boatos paga de acordo com a lei".
em relação o impugnação resumiu.

� CP n ···:····:·····················t...•. ·
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"O processo de democratização do Brasil' não se :'i
completará sem uma democratização no sistema de i

comunicação social. A informação é um recurso so- li
cial e um direito público, devendo estar a serviço do i
desenvolvimento integral do cidadão. !
Os meios de comunicação condicionam o que o !
brasileiro vai ler, ouvir ou ver. Por isso, faço um apelo ii
ao Jornal CORREIO DO POVO para colocar em pauta, i
na linha edltoriol. matérias ensinando o eleitor sobre I
as atribuições inerentes aos poderes Legislativo e Exe
cutivo nos três níveis de governo. O objetivo é au

mentar a politizaçãodo eleitor".

Carlos A/berto Ribeiro - ,Jaraguá do Sul I

Nota da Redação
ksugestão é muito bem-vinda, ReallT)ente, grande 'i

parte do eleitorado confunde as atribuições dos po- I
deres. Entretanto, a politização virá à medida que o !
comunidade entender que é a verdadeira detento- :

ra dos cargos eletivos e se atentar mais à política,
..,

Sempre que possível, divulgaremos as atribuições, ii
como já estamos fazendo.

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

Prefeito disse que escolha obedeceu, além do critério de competência, o
perfil político exigido pela administração pública

Jaraguá do Sul - O eco

nomista José Olívio Papp, ex
funcionário do Banco do
Brasil, assumiu, na manhã da
última segunda-feira (24), a
Secretaria de Administração
e Finanças, Papp substitui

Sérgio Kuchenbecker, que
pediu exoneração na se

mana passada, A cerimõnia
de posse aconteceu no ga
binete do prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) e contou
com a presença de
secretários e vereadores da.
situação, Kuchenbecker

permanece na secretaria
até o final domês"para pas
sar os serviços".

Natural de Jaraguá do
Sul, Papp trabalhou por 25
anos no Banco do Brasil e
assume um cargo público
pela primeira vez. De acor

do com ele, inicialmente, vai
conduzir os trabalhos na

secretaria "trilhando os mes

mos caminhos definidos

pelo antecessor" .Popp disse
estar preparado para o car

go, prometendo uma ad

ministração política, "É um

grande desafio e espero
corresponder às expectati
vas, Inicialmente, pretendo
manter o método implanta
do pelo Sérgio, até porque
não tem o que mudar", de
clarou,

Na opinião dele, a linha

empresarial adotada por
Kuchenbecker é a forma
mais eficiente de administrar.
"O perfil empresarial implan
tado na atual administração

• Cesar Junkes/CP

Promessa: Papp val manter modelo implantado pelo antecessor
.

possibilitou a atual situação
financeira, A grande dificul
dade no serviço público é o
aspecto legal que limita as

ações, mas estou preparan
do para me adaptar às ne
cessidades", afirmou, acres
centando que a função
,pública é gratificante à,me
dida que corresponde às ex
pectativas do contribuinte,

Werninghaus afirmou que
a escolha de Papp para o

cargo obedeceu, além dos
critérios técnico e de com-

petência, o perfil político,
necessário no setor público,
"O que é serviço público? É
servir o público da melhor
maneira possível. E para isso,
é preciso de muita política",
afirmou. Segundo o prefeito,
havia ene nomes, mas o

salário limitou a escolha. "Ele
(Papp) preenche todos os

requisitos definidos", com
pletou, acrescentando que
Papp é um profissional com
petente e responsável, com
experiência comprovada,

"Im OliNIC.A.NA. DA. INDEPENDENCIA.
Inscrições até o dia 10/9 no Jangada

Gincana com início no dia 18/9 no Jangada, e término no dia 19/9 com baile no

Juventus (animação conjunto 4ª Redenção).
Premiação: 1 º lugar - R$ 1.500,00, 2º lugar - R$ 750,00, 3º lugar - R$ 500,00

Maiores informações pelo telefone: 371-0202

Organize sua equipe e participe.
Patrocínio: Posto Cidade e Girolla Imóveis
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Aciag faz reivindicações aos

candidatos a deputado federal
---------------------------------

Entidade se compromete a promover campanha para os postulantes da
região, prometendo 95% dos votos do Município

+
1

Debate: candidatos discutiram as reivindicações da Aciag
Guaramirim - A Aciag (As

sociação .Cornerciol. Industri
al e Agrícola de Guaramirim)
entregou a seis candidatos a
deputado federal pela região
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu) e Amunesc (Asso
ciação dós Municípios do
Norte e Nordeste do Estado

,

de Santa Catarina) pauta de
reivindicações contendo 13
itens. A entidade quer que os

postulantes assumam o com

promisso de. caso eleitos, lu
tarem para cumprir a pauta,
Em contrapartida, a Aciag
promete tozer campanha
para arranjar 95% dos votos
do Município para os candi
datos,

Para debater a pauta de

reivindicação, aAciag reuniu,
na noite da última segunda
feira (24), no auditório da en

tidade, seis candidatos: Carli
to Merss (PT), EniVoltolini (PPB),
José Carlos Vieira (PFL), Paulo
Gouvêa (PFL), Sérgio Silva

(PMDB) e Vicente Caropreso
(PSDB), De acordo com Zim
mermann, o encontro teve
como objetivo também co

nhecer a posição dos postu
lantes em relação à pauta.A
Aciag aguarda a confir

mação de um candidato
para promover encontro com
os postulantes à Assembléia
Legislativa, previsto para a

próxima segunda-feira (31) .:
Cada candidato teve

dez minutos para debater a
pauta. Merss comparou as

reivindicações ao programa
de governo do candidoto
do PT, à Presidência da

'

República, Luiz Inácio Lula
da Silva. Disse que os pontos
são importantes para a

região e para o Estado e se

comprometeu a integrar a
bancada suprapartidária na
Cãmara Federal para de
fender os interesses de San
ta Catarina, Em relação as

reformas, Merss disse que
culpar a oposição de em

perrar as votações é "bestei
ra" . "O governo tem a maio
ria do Congresso, se não
aprovou as reformas, foi
porque não quis", afirmou.

Para Voltolini, a Constitui

ção precisa ser adequada à
realidade do País. Ele desta
cou o papel do legislador, que
muitas vezes é confundido
com o do Executivo. "O im

portante é fazer leis justas, que
beneficiarão a todos", de
clarou. Vieira limitou-se a dis
cutir sobre as micros e peque
nas empresas, prometendo se

empenhar para alavancar re
cursos e elaborar leis que in
centivem a criação de novas
empresas. Gouvêa criticou a

CPMF (Contribuição Provisória
'sobre Movimentação Finan

ceira), que a Aciag quer ver
extinta.

- A CPMF é um absurdo.
Não obedeci a orientação do
partido e votei contrário à

prorrogação - afirmou. Em

relação a nota zero dada
pelo Diap (Departamento In
tersindical de Assesoria Par

lamentar) à sua atuação,
Gouvêa disse que é o melhor
atestado de coerência que
pôde receber. Gouvêa pro
meteu cumprir a exigência da

Aciag e comparecer à en

tidade a cada 90 dias.
Silva elogiou as reivindi

cações da Aciag e propôs
aos colegas que, caso eleitos,
formem uma bancada supra
partidária na Cãmara Fede-

,
rol. "Somos apenàs 16 depu
tados num universo de 513, se
não nos unirmos, dificilmente
conseguiremos defender os
interesses de Santa Catarina ",
justificou. Ele criticou as taxas
de juros afirmando que "é o

cãncer do País".

Caropreso também se

posicionou contrário à prorro
gação da CPMF, dizendo que
a medida foi um paliativo
para resolver uma situação
de emergência. Em relação à
educação, Caropreso disse

que vai buscar recursos e

apoio para tronsforrnor a Ferj
(Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense) em uni
versidade. Ele apoiou a inicia
tiva daAciag e propôs que as

demais associações promo
vam eventos desta natureza.
Em relação à construção de
um aeroporto internacional,
em Araquari, Caropreso disse

que é a favor.

Cflorículfurtl
Cflorístl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372�0695

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

o Ministério da Justiça prometeu processar dezenas de

agiotas de Belo Horizonte, Minas Gerais_, que estão "cobrando
juros escorchantes" nos empréstimos.

No início da semana, o ministério recebeu uma [isto com o

nome dos agentes e repassou ã Receita Federal para fazer
uma devassa nas contas correntes dos agiotas,

A iniciativa é louvável. Juros de 37% ao mês não são apenas
escorchantes, são criminosos.

Por outro lado, os juros definidos pelo governo beiram 15% ao

mês, mais de duas vezes a inflação anual. Isso pode?

Tiroteio
Do deputado estadual

Carlito Merss (PT) sobre as

críticas feitas à Frente

Popular pelo senador

Esperidião Amin (PPB).
- São as mesmas críticas
de quem não tem nada
de novo para apresentar
ao eleitorado catarinense.
A coligação é um arenão
'posando de democrata,
incorporada pelos tu
canos neoliberais, que

estão entregando o País -

disparou.

Sinal de alerta
Somente de novembro de
1993 a julho deste ano, o

Conselho Tutelar registrou 98
casos de violência contra

crianças e adolescentes,
Desses, 36 são estupros, 31
tentativas e outros 31 casos

de prostituição envolvendo
adolescentes.

De acordo com a conselhei
ra Eurenlee Mcbo. os casos

de prostituição acontecem
através de agenciadores ou

não e estão cada vez mais

freqüentes. Pena!

Prorrogação
Durante debate entre candidatos a deputado federal

pela região, na noite da última segunda-feira (24), em
Guaramirim, o deputado Sérgio Silva (PMOB) ultrapassou
em muito os dez minutos definidos para cada debctedor.
No final, afirmou: "Acredito que o.deputodo precisa de

quatro anos para trabalhar. Por isso, assumo o com,

promisso ce. caso eleito, ficar quatro anos na Câmara
Federal".

Se não respeitar o tempo llrnlte. vai ser deputado até
2010.

Explicação
O vereador Ademar

Possemol (PFL) afirmou
que o ofício enviado à

Mesa Diretora da
Câmara de Jaraguá do
Sul respondendo ao do

colega Antônio Berns,
do mesmo partido, foi
solicitação feita pelo
presidente Lio Tironi.

- Nâo houve nada de
estranho, Atendi o

pedidO do presidente
para que ficasse

registrada a posição -

explicou.

Na dianteira'
O ex-secretário de Indús

tria e Comércio de
Schroeder, Hilmar Hertel,
que disputou a indicação
do PFL a deputado estadu
al, pretende concorrer à

Prefeitura em 2000.
Hertel, que já administrou o

MunicípiO entre 1992/96,
disse que pretende discutir
com lideranças do PFL a

indicação.
Ele admitiu apoiar o atual

prefeito Gregórb Tietz.
caso esse concorra à

reeleição.

Pesquisa
A Rádio Peão divulgou esta semana os números da mais

recente pesquisa realizada em Jaraguá do Sul.
Há uma dança sobre intenção de votos aos condítodos
a deputados. Uns permaneceram estáveis, outros caíram

•
e dóis subiram.

De acordo com os locutores, Vicente Caropreso (PSOB),
candidato a deputado federal, e Melro Neto (PFL),

candidato a deputadO estadual, registram crescimento
surpreendente,

ijADDlMaklef�
ÉMAISSEGURO

Conheça t-odos os nossos serviços na área ãe

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o",o "o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�U\<':$f,ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Funcionários aprovam
banco de horas na Weg

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGuÁ DO SUL

Associe-se
Fone/Fax: (047) 371�1044

E-mail: acijs@netuno.com.br

COI\ISTRUTELIALCATEL EXPLICAM, NA ACIJS,
SOBRE ATRASOS NA INSTALAÇÃO DE TELEFONES

Dirigentes do consórcio Construtel/Alcatel e da Telesc
estiveram na Acijs, no dia 24, para explicar os motivos da não
execução, na totalidade, do Plano Comunitário de Telefonia
- PCT-13, que deveria ter todas as linhas telefônicas instaladas
até o final de julho. O gerente comercial da Construtel para
Santa Catarina, João Carneiro, explicou que, no lançamento
do Plano, estevorn previstas apenas duas centrais, na Barra
do Rio Cerro, com 1,5 mil terminais e outra no Centro, anexa
a agência comercial da Telesc, contudo, no início do ano,
foram sugeridas mudanças e a criação de mais três centrais
de fios, localizadas na Ilha da Figueira, Barra do Rio Molha e

Vieira.
Com as novas centrais, houve o conseqüente atraso e, com

ele, a reclamação daqueles .que há dois anos adquiriram as

linhas e ainda não conseguiram a instalação. O gerente da
Construtel garante que existem cerca de 1,3 mil contratos em

otroso.srtuoçöo que estará resolvida até o dia 25 de setembro,
conforme acordo feito com o Procon. Carneiro afirma que as

chuvas têm atrapalhado os serviços e que existe 50 equipes
atuando na instalação e outras dez nas centrais de fios. Até a
data aprazada, disse que todos os adquirentes terão suas

linhas em funcionamento.
Em 1996, quando o Plano Comunitário de Telefonia foi

.

lançado, 12.172 aparelhos foram colocados à disposição, dos
quais 11,2 mil efetivamente comercializados. O saldo está
sendo vendido agora, mas sem direito às açôes. Quando
todos os novos telefones estiverem instalados, a r,egião passará
para 22 mil terrninols convencionais, dos quais 18 mil em

Jaraguá do Sul.
Fora da área básica são 330 adquirentes, que terão custos

adicionais para a extensão do cabeamento. A Construtel
garante que, por ocasião da venda, foi informado dessa

condição para os compradores das linhas.

PRÊMIO SC DA QUALIDADE DIVULGA MELHORES PROJETOS
A Metalúrgica Erwino Menegotti, com o projeto "Dispositivo

Esticador, para compensar a deformação da solda, na
fabricação de fôrmas para produzir concreto"foi a vencedora
da fase regional do Prêmio Santa Catarina de Incentivo à
Qualidade e Produtividade, realizada na se,xta-feira.
Anualmente, a Fiesc-Senai realiza o evento para premiar os
projetos criados por grupos de melhorias das empresas e que
têm praticabilidade no processo de produção, segurança e

reduçôo de custos. O prêmio SC de Incentivo à Qualidade e

Produtividade constou, inicialmente, de exposição e

posteriormente do julgamento, pelos critérios de criatividade,
produtividade, qualidade e benefícios sociais.

A segunda colocada rotc Marisol e a terceira, a Weg
Máquinas. O trabalho vencedor, da Metalúrgica Erwino
Menegotti, concorre na etopc estadual, no dia 11 de setembro,
na sede da Fiesc, em Florianópolis, com os vencedores das
demais regiôes de Santa Catarina. O diretor do Senai, na Acijs,
entregou os certlftccdos.oos representantes das equipes e disse

.que. anualmente, cresce o interesse das empresas na

participação. Segundo Newton Gilberto Saloman, neste ano, a
Duas Rodas Industrial e o Mannes Estofados e Espumas,
participaram pela primeira vez do prêmio.

CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AGUARDA CONTRIBUiÇÕES AO FIA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente lançou, no dia 24, a campanha Jaraguá e FIA -

Ação Participativa, que é um chamamento aos empresários
e pessoas físicas, para retenção de valores do Imposto de

Renda, que reverterá em aplicaçôes, em programas e projetos
de apoio à criança e adolescente em situação de risco

pessoal e/ou familiar. O Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá
do Sul é parceiro nesta campanha. As empresas podem
contribuir realizando dooçöes poro o Fundo, em qualquer
volot porém, sua Gledutibilidade só será permitida às tributadas
pelo lucro real. Essa dedutibilidade está limitada a 1% do

Imposto de Renda devido. sem o adicional. As pessoas físicas
podem deduzir seis por cento. A Acijs apóia a iniciativa, que
será reforçada através de campanha publicitária em out

doors, jornais, rádio e mala direta. Para contribuir, informe-se
com seu contador.

Jaraguá do Sul - A proposta
de criação do banco de horas
foi aprovada por 77% dos fun
cionários da Weg. A votação
aconteceu na última terça-fei- _

ra (25). Dos quase 5,5 mil vo
tantes, 4.184 foram o.rovor da

proposta da empresa e ape
nas 1.131 contrários. Houve ain
da 64 votos brancos e 80 nulos,
totalizando 2,6%.

O acordo entre empresa e

funcionários é válido por 12
meses'e deve entrar em vigor
a partir de hoje (28), quando os

trabalhadores da linha de

produção de motores tiram fol

ga. "Essas folgas não poderão
ser recuperadas aos domingos,
feriados ou durante as férias
coletivas", informou a Assesse
ria de Imprensa da Weg.

Na opinião do diretor-presi
dente. Décio Silva, a apro
vação da criação do banco
de horas vai tornar a empresa
mais competitiva e "beneficia
rá os funcionarias".

A proposta de criação do
banco de horas está sendo in
centivada por empresas de
todo o País como forma de
adequar períocos de acrésci-

mo de produção aos de esta-
. bilidade de produção. Durante
a queda na demanda, os tra
balhadores folgam sem preiuí
zo nos salários. As horas folga-

das ficam "guardadds" no

banco de horas. Quando a

empresa necessitar de hora
extra dos funcionários, recorre
às horas guardadas.

Edson Junkes

Diretores daApevl (Associação das PequenasEmpresas do \.b/e
do Itapocu) discutiram na noite da última quarta-feira (26), no

. Centro Empresarial de Jaraguó do Sul, as missões em

feirajinternacionais, programadas para os próximos meses.

Participaram também da reunião representantes da Facisc, Fi
ese, Sebrae e Fampesc.

Eu prometo!

Aproveite que estamos

em ano eleitoral e vote na

melhor opção de diversão

para sua família. Vote em

NET! São mais de trinta

canais de entretenimento
com filmes, desenhos,

documentários, musicais,
e notícias do mundo todo

24 horas, todos os dias.

1

Se você já escolheu seu

candidato para essas

eleições. aproveite!
Com a NET você vai ter
com certeza o melhor de

todos os programas.

\1'1 ,,_
TRANSCABC

.

TUDO O QUE VOCÊ QUER .VER

NET Lages (049) 224 5533 • N'ET Concórdia (049) 444 7170
NET Jaraguá (047) 37� 2444 • NET Joaçaba (049) 5224379
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Apoio político impede
filiação de sindicatos

Menegotti vence etapa regional
de qualidade e produtividade
---------------------------------

Concurso teve a participação de dez empresas da região e c/ossificou
ainda a Marisol e a Weg Máquinas

Vencedores: equipe da Metalúrgica Menegotti que desenvolveu o trabalho

Jaraguá do Sul - A Me- anópolis. No ano passado, De acordo com o supe-
talúrgico Menegotti venceu, a empresa ficou em 3° rintendente da MenegottL
pelo segundo ano conse- lug9r na etapa estadual, Eduardo Horn, o trabalho
cutivo, o etapa regional do ficando atrás da Cecrisa, vencedor impede que as

Prêmio Santa Catarina de de Içara, e da Multibras, de 'fôrmas cilíndricas, utilizadas
Incentivo à Qualidade e à Joinville.

'

para produzir tubos de con

Produtividade. Neste ano, a A etapa regional do creto, sofram distorçôes du

empresa apresentóu G tra-' prêmio classificou ainda as rante a solda. "O grupo de
bolho: "Dlsposítívo. tipo esti- empresas Marisol e Weg senvolveu um mecanismo
cador, para compensar a Máquinas, segundo e ter- que provoca a ovalação
deformação de solda na ceiro lugares, respectiva- antes da solda, voltando
fabricação de fôrmas para mente. Participaram do depois ao estado circular",
produzir tubos de concreto". concurso dez empresas da explicou, informando que
O prêmio foi entregue no dia região que trabalham com evita também o desgaste
21, no auditório do Sesi equipes que se dedicam à das fôrmas, que precisavam
(Serviço Social da Indústria), açôes de : melhoria da' ser substituídas entre dois ou
durante exposição do Círcu- qualidade e aumento de três anos. Para Horn, o prê
lo de Controle de Qua- produtividade. O prêmio mio é o reconhecimento do
lidode. tem como objetivo incen- trabalho desenvolvido pelo

A vitória assegura à em- tivar as empresas a se inte- grupo.
presa o direito de represen- grárem no esforço de mo- - O prêmio é a com

tar a região na etapa es- dernização e reconhecer petição mais importante
roduol. que acontece no a participação de equipes no setor, além de ser o

dia 11 de setembro, no ou- na identificação de proje- oportunidade de mostrar
.

ditório da Fiesc (Federação tos que busquem também os trabalhos desenvolvidos
das Indústrias do Estado de a competitividade de bens pelas equipes de controle
Santa Catarina), em Flori- e serviços. de qualidade - completou.

--------------�----I
o A Prefeitura de Jaraguá do Sul vai antecipar o pagamento do 13° salário. A Secre
taria de Administração e Finanças informou que a primeira parcela (50%) será paga no

dia 25 de setembro.
'

o O Santander, maior banco da Espanha, que adquiriu 51% do Banco Geral do
Comércio e 50% do Banco Noroeste, inaugurou a primeira agência no Estado, em
Blumenau.
A instiuição tem outras 161 agências bancárias no País.

O' A balança comercial braSileira registrou déficit de USS 166 milhôes na terceira se

mana de agosto.
Com esse resultado, o deficit do mês chega o USS 498 milhôes. O acumulado no ano é
de USS 2,88 bilhôes. ,

L_� �

Itapema - Divergências
políticos impediram a filiação
de 14 entidades sindicais do
Estado e da Fetiesc (Fede
ração dos Trabalhadores nas

Indústrias do Estado de Santa
Catarina) à CGT (Centro! Ge
rai dos Trabalhadores). A ce

rlrnônld de filiação, marcada
para os dias 20 e 21 deste mês,
na Escola de Formação da

Federação, acabou não acon
tecendo. Os sindicalistas
apóiam a candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva, enquanto
que a CGT declarou apoio à
reeleição do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

O impasse culminou com a

palestra do advogado Edésio
Passos, na manhã de sábado
(21). Ele destacou a pretensão
do governo em acabar com a

Justiça doTrabalho e a implan
tação do chamado sindicato
por empresa. Passos classificou
a proposta governamental,
enviada ao Congresso para

a precícçöes. de "Força ta
refa". "E um duro golpe centro
a organização dos traba
Ihadorés", discursou, afirmando
que o governo já acabou com

28 precedentes normativos.
O presidente do Sindicato

do Vestuário, Gildo Alves. infor
mou que as entidades sindi
cais voltarão a discutir o assun

to. Ele confirmou que a di

vergência sobre o' apoio
declarado aos candidatos à
Presidência da República cau

sou o cahcelamento da fili

ação. "Não concordamos que
o presidente da CGT apóie
Fernando Henrique. O impasse
foi criado. No momento. não
concebemos outra posição.
mas poderemos voltar a nego
ciar". declarou.

A Fetiesc. entidade que
congrega trabalhadores de to
dos os setores produtivos. e os

sindicatos estudam a possibi
lidade em criar uma nova cen

trai sindical no Estado.

A Oficina de Arte no mês do seu

3° aniversário convida para:
Palestra - "Arte no nosso cotidiano", proferida por Rosália Wal,

professora na Furb, arquiteta com extensão em Restauro e

Patrimônio Histórico na cidade de Salvador.
Abertura da exposição "Do fútil ao inútil,

sem demais frescuras", do artista Dreyfus Lenzi,
estudante de psicologia da ACE Joinville.

Quarta-feira - 2 de setembro - 20 horas - Oficina de Arte

João Januário Ayroso, 268
Informações - 372-3901

Tomelin 8c
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,
i 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 íTR e o cadastramento do CPF neste Escritório.

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

18 horas).

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Horto Florestal
A Sécretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jaraguá do Sul iniciou
as obras de preparo do horto florestal. que deverão estar concluídas no
onoquevem.
O secretárioWerner Schuster informou que pretende solicitar ao Mi-nistério
do Meio Ambiente recursos para a implantação do horto. Ele estima
que serão necessários algo em torno de RS 300mil para concluir o proje
to.
No início do próximo mês, o ministério divulga as novas diretrizes em

relação aos projetos de parques e hortos, que especificmão os valores
e as formas de repasse dos recursos.
De acordo com Schuster, o ministério tem RS 300 milhões para projetos
ambientais.

• Olimpíadas
As secretarias da FamOia e da Cultura, Esporte e Lazer promovem, de 24
a 27 da setembro, a laOlimpíada de Integração dos Grupos da Terceira
Idade de Jaraguá do Sul.

'

As provas de Atletismo, Bolão e Bocha serão realizadas no Clube Atléti
co Baependi. Dominó, Canastra e General. além de provas culturais e
contos de "causas" acontecem no Parque Municipal de Eventos.
A abertura da Olimpíada está prevista para o dia 24, no Sesi (Serviço
Social da Indústria).

• Campanha
O deputado estadual Eni Voltolini (PPB) esteve na noite de ontem, em
Corupá, para o lançamento oficial da campanha a deputado federal.
Voltolini é natural da cidade, onde o pai, Egídio Voltolini, foi vereador no
início dos anos 60.

• Reajustes
A Prefeitura de Joroçuó do Sul informou que as prestações das casas

populares no Loteamento Itapocuzinho tiveram queda de 40%.Para lotes
de esquina, o valor caiu de RS 82,50 para RS 50,03, e para os demais de
RS 68,30 para RS 41,42. O prazo de financiamento continua o mesmo, 18
anos.

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

seu núcleo çJe atendimento
direto das regiões:

JOINVILLE • JARAGUÁ DO SUL • SÃO BENTO DO SUL
Oferecemos: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. Postol169 - CEP 89221-020 - Joinville - SC

• Treinamento
• Excelente comissionamento
• Ampla estrutura operacional

Net Jaraguá doa alimentos
Tire a fome do ar

Doação de 5 quilos de alimento - instalação
de TV a cabo

'

8/7/98 a 15/8/98
615 quilos
Paróquia São Judas (205 quilos)
Paróquia Nereu Ramos (205 quilos)
Igreja Evangélica Luterana (205 quilos)

"A promoção é gratificante em dois sentidos: no lado social e de
assistência a pessoas carentes e no lado comercial e de inarketing"

(Marco Antonio Murara, supervisor operacional)

Promoção:
Funcionamento:

Período:

Arrecadação total:
Destino:

Maiores informações: 371-2444 - com Marco

Ps.: Já estamos com informações sobre: Matrix Internet - Iaraguâ
.

Net Rock _' Headend de operação

VEMAÍ•••

Cejas lança 2a edição da campanha
pelo voto aos candidatos da região
__________________ 1 , _

Entidade pretende conscientizar os eleitores para a importância da repre
sentatividade da região junto aos governos

Jaragt;lá do Sul - Diretores
do Cejcs (Centro Emprescrtol
de Jaraguá do Sul), entidade
que reúne a Associação
Comercial, Câmara de Diri

gentes Lojistas, Associação
das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu e Sindicatos
Patronais, lançaram na tarde'
de ontem, no Restaurante do
Hotel ltoíoro, a segunda
edição do voto útil aos can
didatos da região. O objetivo
é sénslbülzor os eleitores da
Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu)
para votarem nos candidatos
identificados e comprometi
dos com a região.

Durante o lançamento, que
reuniu também diretores das

associações comerciais das ci
dades vizinhas, o presidente do
Cejas, Eduardo Horn, informou
que a campanha busca ain
da conscientizar os eleitores
sobre a importância do voto,
evitando anulá-lo. "Jaraguá
do Sul é considerada a ci
dade catarinense de melhor
qualidade de vida. Para man-

termos esse padrão, depen
demos diretamente das

ações dos governos. Por isso,
precisamos de

\

representati
vidade", justificou, lntorrnón
do que as demais regiões do
Estado estão desenvolvendo

campanhas defendendo
seus candidatos.

Horn explicou que a cam

panha será institucional e

apartidária, tendo como

meta principal eleger o maior
número possível de candida
tos da região. "Não vamos

sugerir nenhum nome. Vamos
trabalhar pelos candidatos
da região independente de

siglas partidárias", declarou,
acrescentando que a cam

panha busca ainda conscien
tizar os eleitores quanto a im

portância do voto. "Precisa
mos reverter o grande núme
ro de votos brancos, nulos e

de abstenções, que na última
eleição atingiu 33%", comple
tou.

Os cartazes da campanha
chorncrn'o atenção dos elei
tores quanto aos votos bran-

cos com a frase: "Votando
em branco você deixa a urna

sem cor e a eleição sem

graça", reforçando a propos
ta de Horn.

O presidente da Asso

ciação Comercial e Agríco
la de Corupá, Hermer
Radünz, disse que a en

tidade não irá participar da
campanha porque acredita

que os candidat.os não as

sumem o compromisso com

a região depois de eleitos,
Em resposta, o presidente
do Sindicato Patronal da In
dústria, Durvo! Marcatto
Júnior, disse que se não for
assim a região não con

seguirá representatividade.
Para o diretor-administrativo
do Jornal CORREIO DO POVO,
Francisco Alves, os candida
tos devem assumir o com

promisso em defender as

reivindicações da região,
caso eleitos. "Após as

eleições, nos reuniremos
com os eleitos para apre
sentarmos as reivindicações
da região", prometeu Horn.

Movimento dos Sem-terra faz
protesto em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - Cerca de
70 trabalhadores rurais sem

terra, vindos da região de
Mafra, chegaram à cidade
na tarde de sexta-feira (21),
onde protestaram contra o

que classificam de "política
elitista do governo federal".
Os trabalhadores se reuniram
na Praça Ângelo Piazera num

protesto pacífiCO que contou
com a proteção da Polícia
Militar. A mobilização faz
parte da"Marcha pelo Brasil",
que acontece em 23 estados.

be acordo com o membro
da coordenação estadual do
MSl Dirceu Vieira, e líder da
Coluna Norte, o objetivo da

manifestação é discutir com
a população e entidades de
classe a reforma agrária,
políticas sociais e o aban
dono de políticas voltadas à
agricultura no País. "O MST
não concorda com o mode-

lo administrativo atual. Acha
mos excludente. A economia
está voltada para fora e não
para resolver os problemas
urgentes e necessários do
brasileiro", declarou, acredi
tando que os ,investimentos
estrangeiros no País são espe
culativos.

Vieira fez questão de
frisar que o movimento não
quer discutir somente a re

forma agrária e suas conse- ,

qüências, mas todo o pro
cesso político brasileiro e a

estrutura sócio-econômica.
"Queremos alertar a so

ciedade para o problema
da concentração de terras
no Brasil, que é a grande res

ponsável pela fome, pela
miséria e pela falta de em

prego", afirmou, apostando
que a reforma agrária, com
política agrária, vai gerar
emprego no campo e di-

minuir o índice de violência
"nos grandes centros.

- Aqui na região não e

xistem latifúndios. A econo

mia daqui é industrial, por isso
não vamos tirar emprego de

ninguém. Queremos o opolo
da sociedade para a nossa

causa. Queremos trabalhar e
sustentar nossos filhos -

opelou. criticando ainda o

processo de privatização no

País que "está entregando o

patrimônio público".
A Marcha pelo Brasil ini

clou no dia 3 de agosto. Em
Santa Catarina, o movimento
pretende reunir, no dia 7 de
setembro. em Florianópolis,
mais de 20 mil trabalhadores
sem-terra. "Durante a mar

cha, o movimento quer apre
sentar à população as pro
postas e denunciar o despre
zo do governo em relação ao

povo", concluiu Vieira..

"

E-maill:sinal@zaz.com.br

24 DE SETEMBRO DE 1998
TEATRO "X DE NOVEMBRO"

SÃO FRANCISCO DO SUL - SC - BRASIL

"ESTRATÉGiAS DE LOGÍSTICA E O

APERFEIÇOAMENTO DO COJ1ÉRCIO
INTERNACIONAL"
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FLORICU'LTURA \-;���

HARMONIA >ff\(;���
, ..

Comércio ck.: VASOS E JARROS, ESTÁ"{UAS, PlANTAS FRInfFERAS E ORNAMENTAIS, flORES,
BOUQUET, ARRANJOS I;lORAlS, TERRA VEGETAL E HOMus, GRAMA, ARTESANATO E

CASINHAS PARA aRIANçA.
'

Horário de atendimento - Não fecha para almoço -

De segunda a sábado das 8 às 19 horas - Domingos das 9 às 12 horas

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

Rua Joinvílle. 1281 - Bairro Baependi Fone/Fax (047) 372-0359 - 370-0715

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

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

qualidade com bom gosto.
. Móveis sob medida e atacado

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

CJ)�. 9lC!Jf 9iideki 9todrigues da ai/va
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R_ Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto_ 1
Fone: (847) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Fernanda
Cristina

Mateus
trocou de
idade terça
feira (25).
Ela está
deixando a

cidade e

rumando

para
Curitiba,
onde fixará
residência

----�--�------�

Casal João e Ton; Btn

organizadores do Baile de Debu
tantes da 3" Idade, realizado ee

sucesso, sábado passado (22), n

Baependi �
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Lions Clube busca apoiopara combatermortalidade infantil
Diminuir amortalidade infantil

e seqüelas neonatal no Município
é a causa que o Lions Clube

Jaraguá do Sul - Centro, a pedido
da Associação Médica e da
Secretaria Municipal de Saúde,
abraçou para viabilizar a instalação
de um Berçário de Alto Risco no

Hospital e Maternidade São José.

Hoje, na�cem em Jaraguá do Sul
cerca de 200 crianças/mês. Dessas
algo em torno de 10% necessitam
de cuidados especiais. São os

recém-natos graves e os

prematuros, principalmente devido
a problemas respiratórios. Os
coeficientes de mortalidade
neonatal que constituem um ônus
adicional à famíli� e à sociedade.

O índice de mortalidade infantil
em Jaraguá do Sul é de 2Q crianças
para cada mil nascidos vivos,muito
acima de Blumenau e Joinville que
têm índices de oito e 12, res

pectivamente.
Para adquirirmos os equipa

mentos do Berçário de Alto Risco

precisamos de um aporte de R$ 25
mil. O Hospital eMaternidade São
José já dispõe de local adequado
para receber os equipamentos que
são:

- Unidade de Cuidados Inten
sivos Fanen modelo IT 158 TS;

- Incubadora de Transporte

COELHO EQUIPAMENTOS LTDA

.,,' REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTdRIZADA

• COmPRESSORES DE AR, PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALTA PRESsAo

• LAV�IO'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS �
• FERRAmEnTAS PnEumM'ICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOSSI
E INDUSTRIAL

Fanen modelo IT 158 TS;
- Oxímetro de Pulso Ohmeda

modelo 3.800;
- Bomba Infusora Biolab.
Para atingirmos este objetivo,

estamos buscando o apoio de oito

empresários, com destaque na

'sociedade jaraguaense, que
indicarão uma senhora (avó, mãe,

senhoras terão seus nomes'

perpetuados em placa no Berçário
do Hospital e Maternidade São

José.
Por acreditarmos no seu

elevado espírito comunitário,
contamos com sua colaboração,
Lions Clube Jaraguá do Sul -

Centro;

esposa' ou filha), par a ser

homenageada como benemérita do

projeto, durante a 13" Noite Alemã,
que será.realizada no dia 18 de
setembro de 1998. Contará das

homenagens um Diploma de
Benemérita do Lions e um lindo

troféu, que representará para

sempre este projeto. Estas

�

�wayne··'.9
(Oll7) 372-2090 372-1566

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

(Em frente ao Posto Marcolla)

Requinte o seu Bom Gosto

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

- Em 1990, um Plano de Ordenamento Territorial Regional que contemple
todos os seis municípios do Vale do Itapocu era objeto de avaliação pelo
secretário de Planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, engenheiro
Osmar Günther, que.enviava ofício nesse sentido ao secretário da Seduma
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), Ademar
Duwe. Günther tinha sob sua responsabilidade a elaboração do Plano
Diretor Urbano para Jaraguá do Sul, mas justificava que "as inter-relações
e interdependências entre os municípios que compõem a Amvali

precisavam ser consideradas. Baseava-se o secretário Osmar Günther
no trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Copiar (Coordenadoria
do Planejamento Regional e Urbano), órgão da Seduma no Vale do

Itapocu, através do idêntico plano, na região de São Bento do Sul/Campo
Alegre/Rio Negrinho, com o Plano de Desenvolvimento e Preservação
Ambiental.

HÁ 6 ANOS-
- Em 1992, o senhor Aleeste Berri.era muito comentado em rodas sociais
da cidade como autor da música do Hino a Jaraguá do Sul que,
convertido em lei, passava para o patrimônio Público Municipal, e à ser
tocado e cantado em estabelecimentos escolares 'e em todas as

solenidades oficiais do Município de Jaraguá do Sul. Figura'simpática,
renomado matemático, dono de grande cultura geral e de música, foi um
dos exernplares alunos do Colégio Seráfíco, de Rio Negro-PR, e sua

vida era retratada na coluna "Destaque da Semana", da edição n° 3.652,
página 2 e seguintes, sob o título "BERRI: de pistonista do Seráfico ao

Hino de Jaraguá do Sul". Dedicava-se, então, à elaboração da tabela do

Biorritmo, a cadência da vida e seus três diferentes ciclos a que toda a

pessoa está sujeita. Na Semana de Jaraguá tem sido visto em

apresentações culturais.

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, a banana era reputada de grande importância para a saúde

humana, pois, de alto valor nutritivo, era rica em vitaminas A, B 1, B2 e C

que protegem a visão, ajudam no crescimento, mantêm a pele, cabelos e

unhas sadias, auxiliam na digestão dos alimentos, previnem gripes e

resfriados, protegem a saúde do sistema nervoso e i,nfluem no melhor

'aproveitamento dos hidratos decarbono. Os sais minerais (cálcio, fósforo,
ferro e potássio) cónstituem ossos e dentes, coagulação do sangue e

regulam os batimentos cardíacos. Seus hidratos de carbono constituem

grande fonte de energia, dão força pára o trabalho. Comer banana auxilia
no tratamento de tuberculose, paralisia, reumatismo, artrite, prisão de

ventre, diarréias, desidratação e doenças do .estômago, rins, fígado,
intestinos e nervos.A comercialização melhorava com a despistilização,
despencamento e subdivisão, lavamento, antifúngico e selo de qualidade.

HÁ' 2 ANOS
- Em 1996, a Epagri criava programa de Microbacias que beneficiava

agricultores catarinenses. O projeto. teve implantação em 1991, com
o objetivo de defesa dos recursos naturais, pois os mesmos estavam

sendo degradados, sern nenhum tipo de reposição. O território
catarinense era coberto por densas florestas, de 81,5 quilômetros
quadrados, restando algo em torno de 6% de toda a extensão. Este

projeto contava com apoio de entidades, parceria com prefeituras e

sindicatos. Um dos participantes era o Prosolo (Programa de Incentivo
ao Manejo e Conservação do Solo e Controle da Poluição Ambientai),
que tende a motivar os agricultores a começarem a aplicar técnicas
de manejo do solo e melhorar a qualidade da água. Em um períodode
sete anos o projeto pretendia recuperar a capacidade produtiva dos

solos, envolvendo 81 mil famílias rurais. Tentar manejar corretamente
o solo ,e a água em 240 mil hectares, instalando 130 novos viveiros
florestais (onde são desenvolvidas mudas), levando o reflorestamento
de áreas danificadas.

osto de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (127) - APONTAMENTOS

Foto de 4-5-96, mostra uma idilica paisagem rio-cerrense, onde ocorreram os fatos relatados por
Werner Siewerdt, por ocasião das Bodas de Ouro dos seus avós. Entra-se naAurora e um caminho de
chão leva para o Javali 11, onde ainda moram os Siewerdt. A foto mostra uma bela e bem conservada
moradia avarandada, o jardim defronte da casa, os ranchos e o gado pastando tranquilamente, tudo
em meio, de morros de pequena elevação. Mais de 100 anos separam esta foto dos fatos narrados,J'elo
neto, emoldurado ainda de muito verde, preservando a dadivosa natureza

Tio Ernst pede para colocar mais alguns
grãos de chumbo no cano (era carregado pelo
cano), quando ruge o "tigre" pela segunda vez.

Abre vagarosamente a janela e o cano da

espingarda já aguarda por um novo rugir para
localizar o animal bravio. O dedo no gatilho.
Subitamente ouvem passos, os avós e o tio
Wilhelm entram na casa. O avô pergunta o por
que de tanto silêncio. Porque lá fora tinha um

tigre. Logo; ruge o animal pela terceira vez, e o

tio Wilhelrn clama aos rapazes para que não

atirassem na sua mula que se encontrava lá fora.
O suposto tigre nada mais era que a mula do tio
Wilhelm deixara no pátio e saira com os avós

para a casa do tio Briese, e papai e tio Ernst não
sabiam da mula que lá ficara, escapando
milagrosamente de levar uma pesada carga de

. chumbo, que fatalmente a mataria.

E, agora, mais duas histórias de caçada de

corça. O avô podia confiar na sua arma e, assim

mesmo, falhou. Numa caçada, preparava-se para
atirar num reh-bock, a apenas três metros de

distância, debaixo de uma ponte, deu o tiro e o

animal pulou da água e desapareceu, pondo-se
ao largo. O avô dizia admirado que tal nunca

havia ocorrido, quando se constatou que o tiro

que dera era apenas um tiro de pólvora, carga
<;Iue queria disparar por ocasião de São Silvestre.

Outro caso com animal que a sua espingarda
não participara. Encontrava-se num ribeirão a

cortar trato para os porcos quando, subitamente,
pula uma corça na sua frente para dentro da água,

,

Em rápida manobra, pegando-a pelas pernas
traseiras lançando o animal para as costas e a

trouxe são e sal vo para casa, prendendo-a no

galinheiro, e ele, naturalmente com a camisa em
tiras e com algumas mordidas nas costas.

Werner Siewerdt retoma ao assunto dos

bugres, no início de sua saudação aos avós, que
nem sempre eram amistosos com os imigrantes
que invadiam as terras por eles ocupadas.

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
------

Fone: (047) 370·0414

Diz ele que, subitamente, corria a notícia de

que nas matas, entre Rio daLuz e Rio Serro, teriam
sido visto milhares de índios. Passado o momento

do susto dos ocupantes de terras na região,
reuniam-se os moradores e decidiam enfrentar a

. situação, abastecendo-se de pólvora e grãos de

chumbo, limpando as espingardas que eram

carregadas, planificando as suas atividades em

dois grupos, que iriam varrer a região, objetivando
a sua segurança. Passaram pelos matos indicados,
mas nada encontraram.

Havia alguém espalhado um boato - um

verdadeiro blefe - e tudo não passou de uma

intriga de algunsmoradores de Rio da Luz, servindo
aos seus interesses. De qualquer forma era de se

reconhecer a coragem e a determinação desses
cerca de 30 homens, quando se tratava de defender
o seu patrimônio duramente conquistado. A união
era marcante na colônia, como talvez hoje poucas
vezes acontece.

Certa vez, dois de seus membros, por somenos
importância deveriam se ver presos. Quando a

colônia tomava conhecimento dessa intenção,
eles se sublevaram, na base de um por todos e

todos por um, a colônia inteira se preparou,
seguindo a cavalo para a vila de Jaraguá. E quando
a autoridade notou o tropel dessa verdadeira

brigada-montada, na ponta, as autoridades
receberam-os com brandura e se convenceram de

que a razão estava do lado dos colonos.
Assim era muitas vezes essa relação, melhor

quem sabe que nos dias de hoje, quando a

romântica selva proporcionava apetitosa caça,

que hoje é lembrado com muita saudade pelas
gerações mais novas, quando a natureza pura
oferecia oportunidades para uma abundante caça,
de que o Werner teria gostado de fazer parte. Seu
avô era amigo das coisas da selva, tendo se,

transformado num regente florestal. Conclui na

próxima semana.

Fritz von Iaraguâ - 8/98.

Duas Rodas
Industrial

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por Egon Iagnow
Afa�umavez ���==���============�====================�====================�

recorremos ao

conhecimento e

memória de nossos

prezados leitores.
'

Precisamos

identificar as duas
fotos que hoje

publicamos. São da
mesma rua, só que
de ângulos opostos.
Provavelmente, é

uma das ruas
centrais de nossa

cidade. Na primeira
foto, além da placa

de anúncio de

espetáculo de um

circo, o Circo
Nelson, vemos à

direita, afixado na liiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

consúuçãoe� c=======================================�============================�
enxaimel, umafoto

com os dizeres:
"FotoAtelier" não,

conseguindo-se lero
no�e dofotógrafo

que se encontra

abaixo destes
dizeres. Quempuder

ajudar na
identificação das

mesmas,pode entrar
em contato conosco.

Ficaríamosmuito

agradecidos.
�Poderão ligarpara

a redação deste

jornal, telefone
370-7919, ou para
mim, no telefone

372-1300. a.e====::::=:===:==:::::::iI;;;:::;:..;,:==.:==:=.:.:=-=--.::;....:::....:�:""O"':::=...,;;:���..;;;;;;...�======.I
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VIDA ROTÁRIA

100 Torneio Gijo
Nos dias 15 e 16 de agosto,

realizou-se o 10° Torneio Gijo,
patrocinado pelo Rotary Club
de Campo Alegre, com grande
comparecimento de rotarianos
do Distrito-4650, e onde, para

surpresa da reportagem, o

grupo de rotarianos
motorizados do International

Fellowship ofMotorcycling
Rotarians, tomou parte saliente.

Na foto n° I, o grupo do

Rotary Club Jaraguá do Sul,
que viajou de ônibus, para

propiciarmelhor
companheirismo entre os seus

integrantes, liderado pelo
presidente HélioMurara Garcia,

que já tem planos para uma
nova excursão rotária, cujo

itinerário mantém em segredo.
A foto n° 2 dá um detalhe

da competição de futebol de

campo por parte do Rotary
Club Jaraguá - Pérola

Industrial, mostrando os

"atletas" Paulo Brisolla, atual

governador Adjunto do D-

465.0 e Francisco Alves,
acompanhados de um

"olheiro", para dar sorte aos

seus pupilos, onde, entre
mortos e feridos, todos se

salvaram e confraternizaram

intensamente.
A 3" foto mostra a jovem

guarda rotariana, desfraldando a

bandeira do "Grupo de

CompanheirismoMundial de
Motociclismo Rotary

International Brasil", pela
Larissa, fi lha de Yvonne Alice e

Francisco Alves, e Caroline,
filha de Cláudia e Vilson Molina.

Ficará indelevelmente
marcado no distrito governado

porOrélio Camilotti.

HISTÓRIA E GENEALOGIA

Revista da Asbrap, n° 4
Aconteceu, às 19 horas de

20 de agosto, no Espaço
Cultural Banespa-Paulista, na
Avenida Paulista, n° 2064,
esquina com Rua Augusta
(Shopping Center 3) o

coquetel- de lançamento da
Revista da Asbrap, n° 4,
pela Associação Brasileira de

Pesquisadores de História e

Genealogia, da qual fomos
obsequiados com os primeiros
três exemplares.

Revista importante para
quem se dedica à pesquisa de
História e Genealogia e pode ser

adquirida na sede da Asbrap, na
Avenida Brigadeiro Luís

Antônio, 1910, ap.1l2E - CEP

01318-909 - São Paulo (telefone

289-9675).
A revista em apreço

contém artigos originais
escritos pelos seus associados

e, segundo nos foi dado a ver

no índice, em suas 281

páginas, matéria de real
interesse para os amantes de

história e genealogia. Vale a

pena conferir.

Sexta-feira; 28 de agosto de 1998

OI.entrn �.e

OIultura J\l.emã
�.e Waraguá �n �ul

BOLETIM INFORMATIVO

o dia 29 de agosto de 1997 marca a data de oficialização do nosso
Centro de Cultura. Nessa data aconteceu o jantar de fundação de

nossa entidade, um sucesso pela participaçãomaciça da comunidade
jaraguaense. Normalmente ocorreram reuniões e trabalhos

preliminares, mas como início de nossas atividades e realizações dos
nossos propósitos fica como marco a data acima, que esperamos se

torne histórica com o decorrer do tempo.
Um ano transcorreu e, se conquistas e realizações conseguimos,

foi graças a um grupo de colaboradores e amigos que, entre os seus

ideais, reconhecem a importância de serem cultuadas as suas. origens
e o relacionamento com pessoas das mesmas proveniências.

O propósito é difundir este sentimento, não no sentido de

isolamento ou segregação, mas no de difundir a cultura e

conhecimentos e oferecer a nossa participação no aprimoramento e

conscientização para a cultura da comunidade como um todo. Nossa

percepção-é ii de que existem muitas forças e conhecimentos latentes

em nossa sociedade, que devem ser acordados e motivados para que

participem para o aprimoramento do nosso povo. Não temos dúvida

que a cultura alemã tem muito a contribuir neste sentido.

Graças ao empenho e dedicação deste grupo de trabalho, ao qual
rendemos as nossas homenagens, podemos relacionar as seguintes
atividades e conquistas neste primeiro ano de existência:

29.8.97 = Jantar Festivo (fundação)
29.5.98 = 10Baiie

26.10.97 = I ° Café Colonial

25.7.98 = Rifa

25.4.98 = 2° Café Colonial

15.8.98 = Jantar típico

Locação de um imóvel (casa), que serve como sede, cujas mobílias
e utensílios afins foram adquiridos e/ou recebidos em forma de

donativos, onde está sendo instalada a biblioteca e se encontram em

andamento as aulas particulares de alemão;

angariação de aproximadamente 150 associados; e

aquisição de um telefone, a ser instalado proximamente.

A todos, que de alguma forma contribuíram para este sucesso, os

nossos sinceros agradecimentos. Aos demais, que queiram participar
do nosso trabalho, o nosso convite muito especial para um

engajamento nos mesmos ideais, para que Jaraguá do Sul, também
em cultura e tradições, seja um expoente em Santa Catarina.

RodolfdFrancisco Hufenüssler
Presidente

SCHLACHTFEST - Para o dia 12 de setembro (sábado), estamos
tentando uma lotação de ônibus para marcar presença najá conhecida
Schlachtfest, em São Bento do Sul.
Solicitamos a todos os sócios interessados em participar, que nos

contatem até o dia 8 de setembro, omais tardar, garantindo assim seu

lugar. Maiores detalhes (loca! de concentração, horário de saída,
etc.) poderão ser obtidos na sede.

Vamor participar e divertir-nos na Schlachtfest, em São Bento do Sul,
no dia 12 dê setembro!

Sede: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 638
(ao lado da Pizzaria Caneri).

Expediente: De segunda à sexta-feira: das 9 horas às I1h30

e das 14 às 20 horas.
Sábado: das 8 às 11 horas.

Telefones para contato: 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon), 370-
7992 (Merli), 372-2426 (Denise) e

973-5125 (Germano).

Apoio
cultural:

Duas Rodas
Industrial
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�WORKSHOpl
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: transforrnando as

reações impulsivas em respostas - estando mais consciente das si

tuações, da respiração, da qualidade mental e das escolhas possí
veis.

3) Criando uma base para o equilíbrio interno e o

centramento: desenvolvendo a saúde física, a estabilidade emo

cional e mental, a força interna e ° compromisso com o bem-estar
através de:
* posturas físicas,
* práticas respiratórias,
* relaxamento profundo,
* concentração e
* dieta para a redução do estresse.

Ministrante: Maria Laura Garcia Packer

(* professora de yoga há 12 anos com graduação e

aperfeiçoamento na Índia em 1991 e 1995, e nos
USA em 1996; * graduada em Estresse

Managemente pelo integral Yoga - Yogaville/
Virgínia/USA/199B).

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 1998.
Início: 25/9 - às 15 horas -

Término: 27/9 às 14 horas.

Local: Chacarananda Ashram

Preço por pessoa: R$ 170,00

Reser-vas e maiores informações,
ligar para 372-1141.

Aulas de
YOGA

com relaxamento e

meditação

Comunicação e Ma,.,kei:ing
Rua Walter Janssen, 96
Fone/Fax: 372-3365

Horário:

segunda-feira - 19h30 às 21 horas

terça-feira - 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 &

t5J Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

( e Efetivo

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

323-6185

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 àfé, tende a se realizar; a
se materializat: "

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

"O início de um hábito é como um fio 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.
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Alessandra
Piazera

integra a

seleta lista
das

debutantes
do Clube
Atlético

Baependi,
versão 98

PORÃO
� The Gate - Halloween Party é
o nome da agitação que estará

esquentando o Porão (Hotel Nela),
a partir das 24 horas deste sábado

(29). Para darmaiororiginal idade à

misteriosa noite, os promotores
convidam bruxinhos e bruxinhas a

capricharem no figurino - quanto
mais caracterizados melhor. Os

ingressos, limitados, estão
disponíveis somente até às 21

horas de sábado (29), no Vip Café

ChoppGrill e Hobby Video
Locadora.

DEBUTANTES
r::JI='" Alessandra Piazera, Inara
Amodio, Ana Paula Moretti

Pavanello, Lorena de Azevedo

Subtil,Muriel Vieira Garcia, Gabriela
Neves, Camila M. Gonçalves,
Nicole da Silva Laudelirio e Joice
Rubia Zonta são as nove meninas
que estarão sendo as protagonistas
doBaile deDebutantes do Clube
Atlético Baependi, marcado para o
dia 26 dé setembro, sábado, com
musicalidade da Banda By Brazil, do
Paraná. Venda de mesas, a partir do
dia 15, na secretaria do Clube.

CENTERRSOM

..../11)...
�.u-:

®

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

VENCEDORES
DA

DECLAMAÇÃO
r::JI='" A Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer e a

Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul divulgam os vencedores do 8°
Concurso deDeclamação,
realizado recentemente no Parque
Municipal de Eventos: CategoriaA
I: 1° lugar-PhilipeMacedo
Pereira (Centro de Educação
Canguru),2° - Diane P. Gonçalves
(Cal. Est. Prof Lilia Ayroso
Oechsler) e 3° - Kátia Droszozar
de Lima (EMEFGuilherme
Hanemann).A 2: 1° - Jaqueline.da
Rosa (EMEF Helmuth Duwe), 2°
Andressa Pereira (EMEFVitor
Meireles) e 3° - Greyci Maser (Cal.
Est. Euclides da Cunha).B: 1°
Diogo Primm (EMEF Cristina

Marcatto), 2° - Alessandra

Urnau (EMEF Jonas Alves de

Souza) e 3° - Suelem de Farias

(Cal. Divina Providência). C: 1°"
Fátima Deretti (Cal. São Luís), 2°
- Gabriela Neves (Cal.
Evangélico Jaraguá) e 3° -

Lucineide Gysemapp (Cal. Est.
Roland Harold Dornbuschj.D: 1°
- Mariano Arendt (Cal. Divina
Providência), 2° - Tatiane Santos

(Polo Educação de Adultos

GuilhermeHanemann) e 3° - Julio
César Melo (EMEF Vitor
Meireles).E (Livre): ]0 - Paulo

Silva, 2° - Ademir dos Santos e

3° - Eistein Games.

Da esquerda,
Cristine,
Marcelo,
Frederica,
Simone e

Mateus,
devidamente
unidos e

preparados para
a diversão

r:;jJ=> Próximo dia 3, quinta-feira, o
som de alta qualidade da banda

jaraguaense In Natura, será o
responsável por mais uma noite das
boas no Cowboys Bar e
Restaurante, ali na Barão do Rio
Branco. Pra agendar: dia 24 de
setembro temJackson & Cia ..

Imperdível!

KONG
TEQUILA
r:;jJ=> Em função de alguns ajustes
que se fazem necessários em suas

instalações, a Eleven não estará
funcionando neste final de
semana. Mas no próximo dia 4,
sexta-feira, o point estará
reabrindo suas portas para a

promoção Kong Tequila. Para
agradar as alas masculina e

feminina, MaxWilhelmjá
convidou um bonitão do Clube
das Mulheres de São Paulo e uma

supergata da Revista Sexy. Ambos
estarão distribuindo Marguerita
para os presentes. A partir da
próxima semana, os ingressos
poderão ser adquiridos no Vip
Café ChoppGrill, Garage Best
Audio e Benetton.

BESTEIROL
.

r::ifF" Neste sábado (29), das 13 às
14 horas, pelas ondas da Rádio,
Alternativa FM (] 07, I), tem mais
uma edição do programa de humor

Besteirol, com a dupla dinâmica
Denis e Pereira e seus convidados

quase especiais. Segundo eles,
alguns fãs já foram identificados

pelas ruas da cidade. Todos
familiares e amigos em nome da

solidariedade, evidentemente. Já é

umcomeço.

EXPOSiÇÃO
r::ifF" A interessante exposição
"Israel, Ano 50 - do Sonho à

Realidade", estará aberta à

visitação até a próxima segunda
feira, dia31, no Shopping Mueller,
em Joinville. Esta exposição,
produzida pela Divisão de

Relações Públicas do Ministério
de Relações Exteriores de Israel,
por ocasião dos 50 anos do

DISQUE-LANCHE
371-5309

MOTOCROSS

. estabelecimento do Estado de
Israel, apresenta as múltiplas

-. dimensões da história e da vida
dessa nação ao mesmo tempo tão
jovem e tão antiga. Em seu

conjunto as 38 fotografias
expostas em cada um dos painéis,
tentam retratar o espectro variado
das- preocupações e experiências
de Israel, desde sua criação e ao

longo de cinco décadas, com
legendas explicativas do momento
e fato registrados.

CONTINENTAl
r::ifF" Claudete e Andressa,
integrantes da simpática equipe da

Cervejaria Continental, de
Blumenau, convidam os

jaraguaenses para a inédita

promoção"Só Vai Quem Já
Morreu", dia I de setembro,
próxima terça-feira. As pessoas
que vierem caracterizadas de

personalidades que já morreram,
como Ayrton Senna, Elvis Presley,
Janis Joplin, entre outras, estarão

concorrendo a um Kit Continental.
A decoração será uma atração a

parte, tendo o céu e o inferno
como destaques.

r::ifF" Os irmãos Milton e Elton
.

Becker são as grandes atrações da
2" etapa do Campeonato
Catarinense de Motocross, que
acontece neste sábado (29) e

domingo (30), na pista do

Aeromotoclube, localizada ao lado
do Aeroporto de Joinville.

COQUETEL
r::JI='" Na noite de ontem (27), no
Centreventos Cau Hansen, o

Grupo Antárctica reuniu a

imprensa da região e demais
convidados para o Coquetel de
Lançamento da Pedra
Fundamental de sua nova fábrica,
em Joinville. Um belíssimo e

arrojado empreendimento, sem
dúvida.

Para deixar alguém mal-humorado
basta tocar em dois assuntos:

propaganda eleitoral gratuita e

instalação de novos telefones em

Jaraguá do Sul. Ambos têm algo
em comum: a demora.

Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

'" HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CREel 1583 J

\tBIDIIS

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 do futuro teatro da Scar

105 - Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde
106 - Casa de alvenaria c/ 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz
107 - Sobrado em Curitiba - PR - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do Sul- SC
108 - Casa em Guaramirim c/ -ou- 400m2 + 1 galpão em alv. + 1 escritório em
alv. troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal p/ clínica ou restaurante
109 - Casas geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 enl. + 21
x R$ 195,00
110 - Sobrado em alvenaria num terreno c/ 8.150m2 de área na BR-280
111 - Casa em alvenaria c/ 410m2 - num terreno de 990m' - próx. Baependi
112 - Casa de alv. c/ 268m', terreno c/ 1202m2 próx. Duas Rodas
113 - Casa em alvenaria caril + ou - 400m>, semi-acabada, num terreno de 1,5OOm>

SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1998

11.4 - Casa de alvenaria em Guaramirim, no Centro

115 - Casa de alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m'
APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITARII! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Ap. em contrução no 'Residencial Bartei' - próx. Terminal Rodoviário
203 - Ap. no 'Amizade' c/2 quartos - entro R$ 17.000,0.0 + prestações de R$ 320.,00/
mês
204 - Ap. "Isabella" , com 2 elevadores, piscina, duas vagas de garagem - R$ 65.000,00
206 - Apto. "Cond, Amizade', 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207- Ap. "Cond. Amizade' - 3 darm. E�trada R$ 18.000.,00 + financiamento

209 - Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro

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

Apto. 1 suíte + 2 quartos = 60X RS 830,99
Apto. 2 quartos = 60X R$ 622,29

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

213 - Cobertura no Edifício "Argos' na Rua Jorge Lacerda - Centro

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

215 - Ap. c/ 1 suite .. 2 quartos no "Edifício Argos'.
TERRENOS

301 - Terreno em Schroeder na Vila Paraiso com 6 margas
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

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

304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930,18m2
30.5 - Terreno em Guaramirim - c/1 .35Dm' - fundos Supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 margas, c/ água, palmitos e árvores nativas

30.7 - Lotes no Loteamento "Recanto Verde' - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana na Barra - R$ 19.000,00 à vista

309 - Terreno no LaI. 'Camposampiero" - R$14.000,OO entr.s-t
í

x de R$345,OO
310 - Chácara no Morro Jaraguá - com 11.500m2 - R$10.000,OO
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de

R$250,OO
312 - Terreno na Walter Marquardt com 660m2, c/22m de frente p/ asfalto
313 - Terreno no Bairro Czemiewicz com 756m2

314- Terreno c/ 688m2• BR-28D - na frente das Malhas Fruet - Guaramirim

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

316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.0.00m2 - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
318 - Terreno de esquina na Rua Aloisio Boeing com 546,OOm' de área
319 - Terreno na BR-28D JguálCorupá c/ 9.627m2 - R$ 16.000,00
320.- Terreno com 10.00Dm' na Rua Wallgang Weege - R$ 20..000,00 - Próx.

stllho

Imóveis
CRECI 8054

CORRETOR o E

� 2 terrenos cl 364m' cada 14x26 - Rua Germano Kritzmacher - Bairro
Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 15.300,00 cada.
� 2 terrenos com 352m' cada - lateral 25 de Julho - Vila Nova - próx.
Gatos & Atos - R$ 14.000,00
� Terreno com 420m' - 15x28 - Barra doRio Cerro - próx. Malhas Agha
- R$ 13.000,00
� Terreno com 619m' - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz - próx.
Hospital do Morro - R$ 32.000,00 - de esquina - Rua calçada
� Terreno com 450m' - 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila le·nzi - próx.
Mat. Consto Pirmann - Rua Calçada - R$ 14.500,00·
� Terreno com 390m' - 13x30 - Loteamento César Piccoli - próx. Fundição
Vitória - entro R$ 3.500,00 + 5 x R$ 1.200,00
� Terreno com 740m' - Santa Luzia - Ótima localização - R$ 6.000,00
� 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 alvanria com 210m' - I suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua

Ângelo Beneta, 123 - Figueira - R$ 65.000,00
� Casa alvenaria com 80m' - terreno 430m' - Rua Esmeraldina Junkes,
413 - Vila Lenzi - Rua calçada - R$ 37.000,00
� Casa alvenaria em construção com 220m' - terreno 478m' - I suíte + 3

quartos - piscina - Barra do Rio Cerro - R$ 60.000,00
-+ Casa com 147m' - terreno 500m' - Rua Herich Milke, 50 - Centro -

próx. Auto Peças Papagaio - R$ 78.000,00
� Casa alvenaria com 66m' - terreno com 300m' - Rua das Flores - Ana

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

Ana Paula 4 - R$ 25.000,00
� Casa nova alvenaria com SOm' - terreno com 390m' - Rua Benjamin
Steinn - Jaraguá Esquerdo - R$ 22.000,00

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 -

ALUGA. - ADIVIINISTRA

Ref2122 - Terreno cl 591,50m2 - Vila Rau - R$ 13.000,00

.

Ref. 2132 - Terreno cl 605m2 - Lto. Versalhes - R$ 18.000,00
Ref. 2135 - Terreno cl 694m2 - Cond. das Azaléias - R$ 25.000;00
Ref. 2142 - Terreno cl 435m2 - Rua asfaltada - Vila Lenzi - R$ 13.000,00
Ref. 2147 - Terreno cl 7.805m2 - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - Lugar alto - R$ 195.000,00
Ref. 2155 - Terreno cl 618,30m2 - Lot. Santo Antônio - R$ 9.000,00 - (R$ 4.000,00 + parcela)
Ref. 2162 - Terreno cl 585m2 - esquina - Lot. Champagnat - R$ 38.000,00
Ref. 2169 - Terreno cl 1.375m2 - Nereu Ramos - R$ 20.000,00
Ref. 2171- Terreno cl 7.889m2 - R. Max Wilhelm, 740 - Vila Baependi - R$ 230.000,00
Ref. 2173 - Terreno cl 729m2 - Cond. das Azaléias - lote 27 - Jguá Esquerdo - R$ 25.000,00
Ref. 2177 - Terreno cl 420m2 - R. EmíliaHomburg - Lot. Theilacker - próx. ao Lot. Champagnat -

R$ 15.000,00
Ref. 2178 - Terreno cl 364,50m2 - Lot. Santo Antonio - R$ 6.000,00 em 12 parcelas
Ref. 2179 - Terreno cl 531,75m2 - R. Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte - R$ 4,000,00 + 12

x R$ 334,00 pl mês
Ref. 2180 - 2 terrenos - R. 25 de Julho - Servidão - Vila Nova - R$ 13.000,00 cada (50% de entrada

e saldo em 6x)
Ref. 2182 - Terreno cl 31.312,50m2 - Situado no perímetro urbano de Schroeder, frente para o

asfalto, lugar ótimo para Indústria, sem benfeitorias - R$ 8.000,00 o morgo, podendo ser parcelado
Ref. 2183 - Terreno (Lote 114-D) - cl 524m2 - Lot. Divinópolis - Ilha da Figueira - R$ 12.000,00

Promoção: Terrenos d 450m2 cada - defronte ao salão Amizade - prontos para construir, rua

calçada pl apenas R$ 7.000;00 entrada + 12 x R$ 584,00 pl mês

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O

HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL CONSULTE-NOS

ITlIVll
REPRESENTAÇÕES IIiOBIUÁRIAS LTOA.

Fleischann
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$ 25.000,0.0
322 - Terreno cl767m2, na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm - R$

3().00D,OO
323 - Terreno c/ 441m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues' - Vila Rau - R$

7.500,00
324 - Terreno c/ 448m2 - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área construida, Rua Emilio Stein.

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

330. - Terreno em Guaramirim c/ 1 .101 m' de esquina - no centro

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOS!
40.1 - 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 - R$ 280,00
404 - Sala comercial com 55m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro
405 - Sala com. c/45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro,

40(; - Sala com. c/150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge
Czerniewicz

407 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal ".R$ 130,00
408 - Sala cornI. com 1 DOm' - Chico de Paulo - R$ 450,00.
409 - Sala comercial com 30m' - próx. Caixa Econômica

410 - Sala comercial com 45m' - Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca R$ 170,00
411 - Apartamento com 2 dormitórios com garagem - próx. Hosp. 'São
José'.
412 - Sala comercial com 45m2 - Centro Médico e Odontológico.
413 - Apto Ed. Carvalho com suite 2 dormitórios dep. emprego - Centro

414 - Sala comercial com 170m' c/ estacionamento - R. Cabo Harry
Hadlich - R$ 350.0.0

415 - Casa de madeira no bairro Ana Paula IV - R$ 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$

450,0.0
420 - Apto. com 2 dorrn. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Apto. cdm 3 dorrn. prédio novo no Pirmann - R$ 330,00.

422 - Salas comerciais com 12Dm' e 150m2 na Rua José Emmendoerfer

- próx. Weg I

Ru:.Paä"ePedro Francken,65-CenIro
FcJneIFax: (047)372-3412-Creci1749-.1
CONSULTE-NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

/

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

Vendo bicicleta Sundow
18 marchas - R$ 80,00.
Tratar 371-1209.

Elaine 371-9737 ou 372-
2745.

Vende-se carroceria de

madeira (nova) para
Pick-up - R$ 250,00.
Tratar 975-1961 com

Lucas.

Precisa-se de uma casa

para alugar com

garagem. Tratar na Rua

dos Escoteiros, n" 114,
fundos do Posto

Marcolla.

Vende-se carretinha

para 1 cavalo com 2

eixos (semi-nova) - R$
1.200,00. Tratar 975-
1961 com Lucas.

Vende-se 2 vestidos de

prenda. Tratar com

IMÓVEIS LTDA.
CRECI001367·J

LOCAÇÃO
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. 632 • Ouitinete cl 1 quarto, cozinha, bwe, garagem· Rua Rofolfo Hufenussler (Rua das Duas Rodas) . R$
170,00
Cód. 634- Apto. c/4 quartos na R. Reinoldo Hau- R$ 400,00
Cód. 635- Ouitinetes no Ed. Marquardt • Av. Mal. Deodoro
Cód. 636- Ouitinete cl garagem· Lateral da R. Reinoldo Hau- R$ 200,00
Cód. 639- Apto. e/2 quartos no Ed. Papp- Barra- R$ 290,00
Cód. 640· Apto. cl suíte. + 2 quartos- Ed. Barão- R$ 400,00
Cód. 641 • Apto. cl suíte, 2 quartos- Rua Germano marquardt (após Marisol) • R$ 400,00
Cód. 645- Apto. NOVO, suíte,2 quertos- Ed. Arno Helchow- Final da Av. Mal.· R$ 550,00
Cód. 660- Sala comI. 30m2• R. Reinoldo Rau· Center Foca- COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO· R$ 400,00
Cód. 662 . Sala cornI. cl 73m2, 2 bwe's • Rua João Pieolli . R$ 400,00
Cód. 670· Sala cornI. com 37m2• Rua Reinoldo Rau· R$ 220,00 • tº piso
Cód. 674- Sala cornI. térreas, novas 38m2, na Rua Erwino Menegotti, próximo a Faculdade, R$ 200,00 (cada)
Cód. 683- Salas comerciais no Market Plaee • R. Reinoldo Hau- 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. 254 ·ILHA DA FIGUEIRA, CASA alv. cl 185m2, c 3 quartos, 2 bwe's· R$ 60.000,00
Cód. 360 • VILA NOVA, TERRENO cl 405m2 na R. Guilherme Wackerhagen . R$ 29.000,00
Cód. 388· CENTRO, TERRENO c/600m2• R. Emil Burow, próx. Beira Rio· R$ 45.000,00
Cód. 400· CENTRO, TERRENO c/i 020m2• R. Marina Frutuoso- permuta cl apartamentos em Camboriú ou Joinville

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

Cód. ,602· VILA LALAU, CASA de alv. cl 142,28m2, tendo 3 quartos, 2 bwe's, garagem p/2 carros + saa coml- R.

Domingos Sansen- Aceita apto. e/3 quartos.
Cód .•1027 . VILA NOVA - Aps. cl suíte, 2 quartos pelo SISTEMA DE CONDOMíNIO· FECHADO A PREÇO DE

CUSTO· Ed. Ana Cristina - Valor 1,6 CUB'S ao mês

Cód. 1052· VILA LALAU, APARTAMENTO cl suíte + 2 quartos, garagem· Res. Bartel. Entrada + financiamento.

Cód. 2059· BARRA DO RIO CERRO, TERRENO cl 430,49m2 (13,40 x 32,50) • Res. Dona Juliana Papp- barra- R$
18.500,00
Cód.2351 • VILA LALAU, TERRENO cl 450,00m2 (15x30) • R. Alberto Santos Dumont- R$ 16.000,00

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

: � Barra Sul:
: i Imóveis:1---.
I FONE: (047) 372-2734 •
I V�� •
I 1- Terreno cl 343,00m2 (12x28,7), d:�:�����ma, na Barra- 5x R$ 3.000,00 ,.
I 2- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas· 20% entrada e saldo em 30x· •
I R$10.000,00 •3- Terreno cl 448,00m2, Lot. Papp- Rua 541 . R$ 22.000,00
I 4- Terreno cl 572,00m2 (20x33,50), Lote nQ 25, Condominio Azaléías- R$ 21.000,00 •
I 5- Terreno cl 3.480,00m2, loteamento San Joseppe, Vila Nova- R$ 45.000,00 '.

5· Terreno cl 434,00m2, bairro São Lúiz . R$ 8.500,00,I 7- Terreno e/384,00m2, Bairro São l.uiz- R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00 •
I 8- Terreno cl 5.000,00m2• Rua Horácio Hubinl, Rio Cerro I· antes da Nanete Malhas •
I

. R$ 45.000,00 . parcela •SíTIOS
I 1- Sitio cl 80.000,00m2, edificado com casa de madeira cl 150,00m2, em bom estado, •
I galpão de alvenaria cl 120,00m2 cl instalações pl gado leiteiro, porcos, antena •
I

parabólica, telefone celular rural, 2 vacas, trituradores, roçadeira, galinheiro, pulverizador,
•água natural, 3 lagoas, árvores frutíferas, bananal, pastagem, palmito, Rio da Luz, 5

I quilômetros da Barra- R$ 55.000,00 •
2 . Sitio cl 52.500,00m2, Tifa Trapp, dlstante 3.500mts da Malwee • R. Exp. Amoldo

I Hornburg cl casa de alvenaria cl 150,00m2 e do caseiro em alv. cl 50,00m2, piscina cl •
I 77,00m2, água natural- aceita outro irnóvel no negócio· R$ 30.000,00 •

3 . Sitio cl 267.500,00m2, edificado com um rancho e um rnangueirão, com quatro
I lagoas com peixe (tilápia, cascudo, carpa eapirn), 30eabeçasdegado, cl 190.000,00m2 •
I de pastagem, localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão •
I (aceita carreta com cavalinho, caminhão Mercedes) . R$ 40.000,00 ICASAS

I 1- Casa de alvenaria cl 70,00m2 e mais 70,00m2 referente garagem, churrasqueira, I
I lavanderia, 2 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros- Rua 25 de IJulho, 884- Vila Nova- R$ 60.000,00- Aceita troca por apto em Camboriú.

I 2- Casa mista cl 56,00m2,'2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini • R$ 5.000,00 entrada + 29 •
I x R$170,00 •
I

3- Casa em alvenaria cl 140,00m2, 3 qtos, sala, cozinha, 2 bwe, lavanderia, garagem,
Iviveiro cl 25m2, terreno cl 450m2 (15x30) Rua Alvin C. Krueger, 135- na BARRA· R$

I 45.000,00 aceita carro até R$ 7.000,00 •
I LOCAÇÃO I
I 1· Sala comercial e/50,00m2• Rua Angelo Rubini, 1256· ao lado da Igreja da Barra- I
I R$270,00 I2 . Sala comercial cl 36,00m2 - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00

I 3 - Apartamento e/2 quartos, garagem - R. Angelo Rubini, 1053, em frente Lanchonete •
I Pingüim - R$ 320,00 I
I

4· Apartameli1'to cl 2 quartos, garagem - Rua Angelo Rubini, próximo ao Posto Km 7,
Ina Barra - R$270,00'

,

I 5 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Camilo Andreana, na Barra- R$ 230,00 I
I

5·Apartamento cl3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, perto Nanete IMalhas - R$ 250,00

I 7 - Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egidio Busarello, na I
I

Barra - R$ 150,00 I8 - Casa de alvenaria, e/2 quartos, garagem, Rua 25 deJulho, 1457, fundos - Vila Nova

I - R$ 280,00 I
I 9 - Casa de alvenaria cl 3 quartos e demais dependências, toda murada. Ilha da Figueira I
I

- R$ 200,00
I10 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, garagem e dernais dependência, Rua PastorAlbert

I Schneider - R$ 180,00 I
11 - Casa de alvenaria e/3 quartos, murada, Lot. Rosá - R$ 280,00

I 12 - Casa de alvenaria cl 1 quarto, garagem,murada, Lot. Steinke, na Barra - R$180,00 •
I 13 - Casa de alvenaria e/2 quartos, garagem, atrás do parque Malwee - R$ 180,00 I

14 - Casa de madeira cl 2 quartos, bwe, sala, cozinha, garagern, Jaraguá 84- R$ 90,00

-
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

TERRENOS:
* Terreno c/3242 - Lot. Reichow - Rua Pastor Albert Schneider - R$ LO.OOO,OO
- (negociável, aceita automóvel, caminhão F-4000 e/ouMB-608, paga diferença).
* Terreno com 376m2 - Rua Marcos V. Girola - R$ 18.000,00 (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 - Rua Walter Marquardt - 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 128m2 (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 RAU e R$ 6.000,00 de entrada e o saldo financia
até 2 anos).

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES CONSULTE-NOS"

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Compra - Vende -Administra Imóveis

16 iii Implantação e Vendas de Loteamentos

5
.

'MBvF}IAZERA Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova

PIAZERA IMÓVEIS Fone: (047) 372-1438

Terreno na Ilha da Figueira. Rua n0786 • com 450,00m2
Valor: R$ 9_0000,00

•

Terreno no Bairro Vila Nova- Rua n° 489· com 382,00m2
Valor: R$ 18.000,00

CASA· Rua 25 de Julho· Bairro Vila Nova
Área do terreno 1.150,00m2 (com casa de madeira e um

galpão de alvenaria cl 96,00m2)
Valor.: R$ 100.()00,00

* Serviços (Projetos) de Engenharia
Civil *Desmembramentos

* Lotemanetos

Fone: (047) 372-1438
.

CONSTRUTORA E
CREA 44488-3 INCORPORADORA

•••••••••••••••••••••••••••••••••

/:A 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 Alphons Maria Schmalz cl 630m2 - Centro - Sehroeder.

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

e Gadotti - Bairro Santo Antonio.

Chácara em Três 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 lTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

•

7 pavimentos, 24 aartarnentos, gªragens, btcieletárlo; portão e porteiro eletrônicos,

cente?1 de gás, lnstglàção TV � cabq/Antene- Parabólica, fio terra para computador
.. ,.-

. AM \�h:::: ,,::�:. A:}�Y Wo �'._: -:;::{:«Y;�
:-:,.:

-I<;: o:< ::�h::::,::-

APTOS EM CONST�UÇÃO
Edif. Dlanthus - em fase de acabamento - Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apto. 7Ó2 cl 225m2 - Suite + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina - Preço final incluindo
acabamento diferenciado R$ 120.000,00. 50% à vista e saldo à combinar
- Apto. 304 - Suite+ 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salãode festas, piscina. Preço final incluindoacabamento
diferenciado. R$116.000,00. 50% à vista e saldo à combinar
Residencial Amaryllis - Rua .Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m2 cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl Churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 7 meses.

- Apto. cl 125,00m2, 2 suites + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - término previsto em 7 meses.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponiveis apartamentos n2 301,302,501 - Entrada + parcelas de condominio de 3,65 Cubs (R$ 1.570,96) por mês
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiaehe!
- Apto. 303 cl suite + 1 quarto e demais dep. - Entrada de R$ 25.000,00 e assumir parcelas de condominio de 1,650 Cub's (R$ 71 0,92) Término

previsto em 17 meses.
Edifício Tower Center - Rua João Marcalto, esquina com Clemente Barallo
- Apto. 702 cl 237,00m2, suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem - Entrada de R$ 23.482,62 + assumir parcelas de condominio
de 2.480 Cub's (R$ 1.067,39)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 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. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa em alvenaria cl 208,00m2, si suite, + 2 qtos e demais dep. - R. Ricardó Hass - R$ 100.000,00
-Casa decampo em alvenaria c/250,00m2, ótirnoacabarnento. rerrenoc/s.coo.oomec/ztaçoas - Rio Molha, próximoa gruta - R$ 210.000,00

.

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

.

- 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
- 01 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

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edificio Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão lndustrlal cl 660m2 - Rua João Januärío Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa em alvenaria c/4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Casa madeira c/4 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerier
- 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. c/3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Sehroeder, em frente à Neki Confecções.
- 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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Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.!CarlosVasel

JaraguádoSul-SC
FONE (047) 372-0153 - 371-6415

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
APARTAMENTOS
Ret. 001 - Edit. Vila Nova e/94m' - 3 quartos, 1 bwe + dep. RS t6.000,00 + tinane.
Ret. 011 - Edil. Leutpreeht c/90m2 - 2 quartos, 1 bwe, churrasqueira + dep. RS t 5.000,00
+ tinane.
Ret. 015 - Edil. Sehioehet c/156m' - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwe + dep. RS 80.000,00
Rel. 016 - Edit. Isabela c/122m' - 1 suíte, 2 quartos, 2 bwe + dep. RS 35.000,00 + finane.
Rel. 017 - Maguilú c/ 86m' - 2 quartos, 1 bwe + dep. RS 35.000,00

CASAS ALVENARIA
Ret. 019 - Sobrado c/172m' -1 suíte, 2 quartos, t bwe + dep Centenário - RS 59.000,00
Ret. 032 - e/80m' - 2 quartos, 1 bwe + dep. Ana Paula III - RS 25.000,00

.

Rel. 037 - c/ t 23m' - 1 suíte, 2 quartos + dep. Vila Nova - RS 68.000,00
Rel. 062 - c/200m' - 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira + dep. São Luís - R$ 92.000,00
Rel. 071 - c/120m' - 3 quartos, 1 bwe + dep. Vila Rau - R$ 25.000,00
Rel. 072 -.e/ 64m2 - 3 quartos, 1 bwe + dep. Barra do Rio Cerro - R$ 14.500,00
Rel. 073 - e/72m' - 3 quartos, 1 bwe + dep. Amizade - RS 20.000,00
Rel. 077 - cl 270m' - 6 quartos, 2 bwe, eh,urrasqueira + dep. Vila Nova - R$ 100.000,00
Rel. 083 - c/290m2 - 4 quartos, 2 saias, bwe + dep. Nova Brasília - RS 85.000,00
Rel. 093 - c/ t 40m2 3 quartos, 2 bwe, churrasqueira + dep. Chico de Paula - RS 60.000,00

CASAS MISTAS
Ref. 150 - c/115m' - 3 quartos, 2 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 45.000,00
Ret. 151 - c/ 75m' - 2 quartos, 1 bwe + dep. Lot. Ouro Verde - RS 13:500,00 ent. + parcelas

CASAS MADEIRA
Rel. 134 - e/70m' - 3 quartos, 1 bwe + dep. Amizade - R$ 14.000,00
Ret. 136 - c/ Sam' - 3 quartos, 1 bwe + dep. Jaraguá Esquerdo - R$ 16.000,00
Rel. 152 - cl 90m' - 3 quartos, 1 bwe + dep. Vila Lenzi - R$ 20.000,00

TERRENOS
Rel. 101 - e/398,OOm' - Barra Rio Cerro l RS 10.500,00
Rel. 064 - e/510,00m' - esquina Jaraguá Esquerdo - R$ 12.000,00
Rel. 066 - e/450,00m' - Amizade - R$ 10.000,00
Rel. 067 - c/ 415,00m' - Figueira - R$ 16.000,00
Ref. 073 - e/392,00m' - Centenário - R$ 15.000,00
Rel. 076 - c/ 392,00m' - Lot. Papp - R$ 25.000,00
Rel. 082 - e/767,00m' - Barra Rio Cerro - R$ 14.000,00
Rel. 088 - c/ 455,00m' - Barra do Rio Cerro - R$ 12.800,00
Rel. 103 - c/ 336,00m2 - Vila Nova - R$ 18.000,00
Rel. 112 - e/3.900,00m2 - Estrada Nova
Rel. 123 - e/60.300,00m' - Walter Marquardt
Rel. 135 - e/630,00m' - Jaraguá Esquerdo - R$ 9.000,00
Rel. 143 - c/ 300,00m' - Rio da Luz - R$ 8.500,00
Rel. 144 - e/525,00m' - Barra do Rio Cerro - R$ 12.000,00
Ret. 146 - e/480,00m2 - Walter Marquardt - H$ 30.000,00
Rel. 149 - c/ 409,50m' - Vila Nova - R$ 16.000,00

VENDA DE CASAS

MB � Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

,

Fone: (0�7) 371-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul- SC

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 (FRENTE CI 3 RUAS), medindo 888m2.
Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

'

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel, 138 - Bairro

Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

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

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

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

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

.

\� �J

I..OCAÇÃO
:: :::���om,"" :::0::' :�ARTrisA�O:a,: I TIro ENDEREÇO

CASAS
N° QUARTOS

ALV. R. Paulo Hafemann, 170 I. FIGúEIRA 145,OOm2 03 70.000,00 I! MAO. Rua Verdi Francisco Lenzi, 40 - Centro 4

ALV. R. Ernesto Rudolfo F. Sohn, 340 CZERNIEWICZ 226,oom2 02 - I suíte 81.000,00 D ALV. Rua 953, Lot. Jardim Rau - Vila Rau 2
ALV. R. José Rosa s/na BARRA DO RIO CERRO 250,00m2 -03 + piscina 80.000,00 iil ALV Rua Carlos Grosse, 733 - Lot. Helena II - Vila Rau 1
ALV R. Gustavo Lessmann, 121 JOÃO PESSOA 86,oom2 03 30.000,00 I ALV: Rua Jorge M. Oliveira, 20 - Guaramirim - 1 suíte 2
ALV, R. Cândido Tomazelli s/na SCHROEDER 260,00m2 05 64.000,00 I ALY. Rua Pastor W. Lange, 283 _ Guaramirim 3
ALV. R. Guilherme Koelher, s/na BAIRRO VIEIRA 156,oom2 03 48.000,00 i�'

3
MAO. R. Guaramirim, s/na SCHROEDER I 03 11.600,00 ii ALV. Rua 789, n" 111 - Ilha da Figueira
MIS. R. Alberto KJitzke, 167 V. RAU 102,00m2 03 21.500,00, iH ALV. Rua Carlos May, 146 - Vila Baependi 2

SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Juventus JGUÁ ESQUERDO 185,00 02 - I suíte 55.000,00 f;: ALV. Rua Afonso Bartei, 293 - Vila Baependi 1

��. �:: ��:;����cl�:Y'" �����! 130,00 �! 11i�� I ::ER::d01fO
Tribo.. , 409 -

Bru��:���", � QUARTOS
1111 R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2 B. Rio Molha 2

II R. Presidente Epitácio Pessoa, III apto. 62 Centro 1 + 1 suíte

; R. Arduíno Pradi, 671 Jguá Esquerdo 2

ENDERE O BAIRRO ÁREA VALOR· �; R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202 Centro 2

�R=.�2=8=d=e=A=g=o�M=0�---�G�U=AA=A=M�ffi-I-M-----=I-.6=3=3,���m-2----7�0��=0���0=0�IR.Lro��J.Gru���,��1 Cwre�rio 2

R. Manuel Francisco da Costa JOÃO PESSOA 5.90l,oom2 30.000,00 I R. Victor Rosemberg s/na - Ed. Luna - apto. 2 Vila Lenzi 3

R. Alb. Klitzke, 1874 VILA RAU 420oom2 10 600 00 I
R.?-LocSanroA�� �UAAMm ��n� ��� I �_� �S�A=L=A=S� �

R. Otto Meyer VL. LENZI 333,50m2 18.800,00 I ENDEREÇO BAIRRO AREA VALOR$

III R. Pref. José Bauer, 75 Vila Rau 60,oom2 240,00
�

>-------V-E-N-D-A--D-E--A-P-:A-R-T-A-M-E-N-T-O-S------ i :: ��:�. �;���ti�'P:S�:��5io_ Casa Com.
Centro 50,00 !��:��

N° VALOR R$ 'li R. 25 de Julho, ao lado n" 133 - Vila Nova - sala 3 28,oom2 200,00
QUARTOS ;�1 R. Walter Marquardt, 1133 - sala 2 Barra do Rio Molha 28,oom2 250,00

1-----------------------------------1 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - sala 1 Centro 50,oom2 450,00
Rua Emil Burow, 30 Centro 1 suíte T 2 dorm, 80.000,00 c

R G ilh W (C Med Od 1) C 7 O 28000@ '.
UI 1'1�!1lle eege entro. . anta. entro 5,0 .

.

,

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

VALORR$
300,00
350,00
200,00
350,00
260,00
335,00

VENDA DE TERRENOS

ENDEREÇO BAIRRO
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Volvo traz nova Sportswagon

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

Q ANIVIRIA.RI.O E NOS·S.O, MAS ADIVINHA. QUEM GA.NHA PRESINTE?

..,::��:A
Pneus novos e remoldodos
372-3574

Líder do segmento das aros em liga-leve dão ar que distribui a potência do modelo. O V70

sportswagons (peruas esportivo ao carro. Na motor entre os eixos, e um é equipado
esportivas) de grande traseira, a enorme lanterna outro que controla com duplo sir
porte, a sueca Volvo traz que ocupa toda a coluna eletronicamente a tração no bsg.sirbags
para o Brasil o mais novo garante personalidade ao eixo dianteiro. Na prática, laterais, cabine
produto. Trata-se da perua modelo. isso gera mais segurança, reforçada,
V70 XC Cross Country. E, já que esse modelo foi pois as rodas não giram em assento infantil
Esse novo produto reúne o desenvolvido para ser falso e não deixam o carro integrado ao

conforto de um carro de usado também em terrenos deslizar em terrenos banco traseiro,
passeio com a robustez de enlameados e acidentados escorregadios. entre outros.

um fora-de-estrada. (mas nem tanto), essa nova Por dentro, materiais de Em matéria de
A V70 traz o estilo versão está três centímetros primeira qualidade e todos conforto, um
conservador, porém mais alta do solo em relação os equipamentos show. Bancos
charmoso, tradicional nos aos demais modelos, com necessários, bem visíveis e à em couro,
Volvo. A frente ganhou chassi mais alto e pneus mão. painel com
pára-choques e faróis de maiores. Com tração E a fama de fabricar carros detalhes em

milha, que junto com os integral, traz um sistema seguros é mantida neste madeira,

I

�.

ão fora-de-
..

p da perua
}(70, é

computador de bordo,
assentos dianteiros com

comandos elétricos, e ainda
como opcional, CDpiayer
de porta-malas (magazine).
Se você está procurando
uma perua segura e

confortável tanto na

cidade como fora dela,
este é o carro ideal. Isto é,

segura, claro, se você puder
desembolsar cerca de US$
85 mil, ou seja, mais que
um Ford Explorer ou um

Mitsubishi Pajero ou um

Jeep Cherokee.

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

APRESENTANDO

GANHA
NA

°DOISJGG PNEUS, VOCÊ

BALANCEAJlENTOSTOTALMENTE GRÁTIS!

I.
I
I
I
I
I
I

� I
i

L � �
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FI AT VOLKSWAGEN CHEVROLET

.. [Po@[fJIb'i1@
\

370-2022

Vende-se Prêmio,
ano 85,

modelo 86, por
R$ 3.500,00
com Daniel.

Tratar: 370-2026.

Vende-se Gol, ano 83,
por R$ 2.000,00.
Aceito troca ou

financio.
Tratar: 371-2476.

Vende-se Kadett GS,
ano 90, álcool, por '

R$ 8.000,00 975-
2a83 com Clóvis.

CARROS

Saveiro

CorsaWind

Tipo completo com teto

Gol CL completo
Verona Guia completo

Suprema GLS completa

Tempra 16V completo
0-20 S Turbo

Uno 1.5 gasolina
Goi CL

Omega CO completo (+ teto + couro)

Tempra
OmegaCD

Logus CL cl trio elétrico

Saveiro

Chevette Júnior

Versales

96

96

95

95

94

94

94

94

bege met.

preto'

cinza

branco

bordô

Vende-se Chevette,
ano 93, ou troco por
carro de menor valor,

J

por R$ 6.000,90 .

Tratar: 276-0267.

Vende-se Brasília, ano
75, perfeito estado,

.

por R$ 1.450,00.
Tratar: 975-3379.

Vende-se Tempra,
ano 93, série Ouro,
16 válvulas, por
R$ 13.000,00.

Aceito carro menor

valor, e Vendo'
Kadett GL ano 95,
motor 1.8 por
R$ 10.000,00.

Aceito troca 370-
11 61 das 11 horas

às 13 horas.

cinza

cinza

vermelha

bege 94

azul 94

cinza grafite 93

Vende-se Gol CL,
motor 1.8, ano 90,
por R$ 4.500,00 +

10x de R$ 278,00.
Tratar: 276-0267.

Vende-se Monza SLE,
ano 89, álcool, cor

bordô, com
licenciamento

pago até 99, por
R$ 5.500,00 à vista.
Tratar: 372-2117.

93

93

93

92

92

92

92

92

90

88

88

88

87

86

86

prata

bordô

azul

branca

cinza

Vende�se Fusca, ano
82, por R$ 2.600,00.
Tratar: 371-4083.

bordô

brancoGoi CL

Pampa 1.8

Uno 1.6 completo

Opala 6 cilindros

Elba

Escort

Escort Guia

Monza SLE

Chevy

Vende-se Monza

hoch, ano 87, álcool, J
por R$ 2.200,00.
Tratar: 975-0582.

preta

preto

azul

verde

vermelho

azul

Vende-se Fiorino

Furgão,a no 97,
moto 1 .5, MPI, por

R$ 4.000,00
+ financiamento.
Tratar: 975-1387.

Vende-se Fusca, ano
80, por R$ 2.500,00
lataria reformada

e motor.

Tratar: Vila Lenzi,
Rua: Arquimedes
Dantas, 197.

Troca-se Monza SLE,
1.8, gasolina, ano 88.
Valor: 5.300,00.

Contato 375-1951.

ci-rza

cinza

"

M O T O S

NX 200 verde 98

Titan cinza 97

Titan azul 95

CB 450 Tr azul 87

XLX 250 preta 87

CBX 750 preta 88

Moto Space (melhor preço) verde 97

Vende-se Tempra,
ano 95, série
Ouro por

R$ 17.000,00 e

vendo Uno CS, ano
93 por R$ 6.800,00.

Tratar: 2965.

Anote o NOVO TELEFONE para
anunciar a COMPRA, VENDA, ou

TROCA de seu veículo:

370 - 7919
Vende-se Tempra
Ouro 16v., ano 93,

com direção
hidráulica, ar, som,
trio elétrico, alarme.
Valor: 11.900,00,
carro revisado,
mecânica zero.

Contato: 372-3633
Horário Comercial,
975-3258 final de

semana com

Evandro.

Classificados de Veículos do
CORREIO DO POVORua -'«>in'Vilie nº 3573

F«>ne (047) 370-2022
-'A.RA.GUA DO SUL - SC '

SILENCAR Fone: 372-1307

�NT:; R���a��:li�oF�suclh�rs�2
AMORnCfODRts

-'

.111;illll�;II�I.II.l)\)

MOVOS g

flSAIIOS
Melhores negócios, com atendimento personalizado

Fone/fax (047) 371-1743
ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES -

PASTILHAS DE FREIOSRua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

.

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

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MO TOS

Vende-se moto ML,
ano 83 por R$

950,00. Tratar: 372-
2112 com Marcelo.

r I
I

Vende-se Scooter
Sundow Palio modelo
97, por R$ 1.500,00.
Tratar: Rua Guilherme

Cristiano

Wakenhagern, 583 -

Vila Nova.E,
r

Vende-se moto CG
Titan, ano 95 por

R$ 2.100,00. Tratar:
371-8467. com

Afonso.

Vende-se moto Honda
Sahara NX 350, ano
96, por R$ 5.000,00.

Aceito Fusca ou

Brasília até
R$ 2.000,00.

Tratar: 975-4941.

Vende-se moto NX

150, ano 92, cor azul,
por R$ 2.800,00.
Tratar: 371-2266.

Vende-se moto CG

125, ano 88, por
R$ 1.250,00. Tratar:

370-4374.

Vende-se ciclomotor
Monark, 50cc, branca
R$ 550,00. Tratar:
973-3725 com

Marcos.

Vende-se Scooter

Brandy, ano 96,
R$ 500,00 de entrada
+ 6x de R$ 210,00.
Tratar: 973-3725 '

com Marcos.

Vende-se Scooter

Sundow, Palio, ano
97, R$ 1.700,00.

Tratar: com Marcos,
tratar 973-3725.

FORD DIVERSOS

,

"

VEíCULOS - 3�������.�.<? ���'. ��.�.� ������ .��.] .�?� ·;i�RBIjI,6)mi�tp.�i)iij� ·.····························

Vende-se Escort, ano 95,
cor prata, gasolina, por
R$ 9.500,00. Tratar:

370-4176.

Precisa-se de
mecânico de
automóveis.

Tratar: 371-7697.

Vende-se Escort, ano 88,
GL, por R$ 4.800,00 ou
troco por carro de menor

valor. Tratar: Rua João
Carlos Stein, 172 ou

371-1853.

Compramos carro

acima do ano 90,
para revenda.

Contato: 435-17 23
ou 964-7663 com

Sr. Acácio.

Infraçöes leves - 3 pontos
- Parte 18-

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

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

V·ÂR I"G
""y'" .f>? "�" .). ,:�7J
i/ ').·/,t.·z:;L:<J l.r··e _

.�;;:.:;;:��:•••-�." .'

(."
••

'W_
•• "'�

".'�. '-�'"

Agora você vai poder embarcar em qualquer vô,o
doméstico da Varig com descontos de até 60%*. E o

Programa Tarifa Diferenciada Varig colocando à sua

disposição diversas tarifas em todos os 280 vôos
nacionais. Mas atenção, isso naõ 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

Rua: Procópio Gomes de Oliveira,
246 - Centro

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371- 0091

CIDADE
Rua: Bernardo Dornbusch, 1190

Fone: 371-3583
/'

Sahara 97 Roxa RD 135 Z 91 Preta

Titan 97 Azul Today 91 Preta

XR200 96 Branca CBX 150 90 Branca

DT 180 95 Branca Today 89 Vermelha

Titan 95 Azul CG 88 Preta

Today 94 Azul CG125 87 Azul

Today 92 Azul CG125 86 Vermelha

CBR450 91 Marrom CG125 85 Branca

XLX 250R 91 Branca CG125 83 Vermelha

.. ROLAMENTOS

r--------------------�

: • Rua Reinoldo Rau, 433 • Centro :
I ALJTn'MÓVEIS Fone: 371-9421 I
I CARROS NOVOS E US�DOS :..

: v e í c u I o A n o C o r C o m b.
I

.

I Escort GL 94/94 Azul Gasolina I
I Chevete 88/89 Prata Álcool I
I Escort 1.0 hobby 95195 Cinza Gasolina I
I Ih G I"· I
I
Pointer G1I 2000 93/94 Verme a aso ma

I
I Escort L 90/91 Dourada Gasolina I
I Escort SW 95/95 Verde Gasolina I
I Escort L 83/84 Dourada Álcool' I
I Escort GL 88/88 Prata Gasolina :I

N

I Pr I�nossasprornoçoes I
I �� I
�--------------------�

CASA DOAUTOM-OVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

Rua: Barão do Rio Branco, 72
. Jaraguá do Sul - SC
Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

GLASS SHOP

pARA-BRISAS

� Pára-brisas novos (nacionais/importados)

� Recuperação de pára-brisas

� Calafetação/polimentos

Rua: Joinville, 2.222 à 100mts. do Líder Club
Novo telefone: (047) 371-4590
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iI. A versão EX duas portas, básica,
, mais luxuosa; o Mille sai por R$

'. abela, os valores deverão cair cerca
ao banco traseiro. Estilo antiquado

�.. -

..y�I:::���� � ;.GQ.RBiIQnDQ.!UQMQ �������.�.<? ��.�'. ?� .��.�.C?:-??!:-? �� .'. ?��

NOVI,DADES

Estate, nova perua Renault
A extensa linha Megane, da Renault, conta agora com

seis versões. Chegou a perua da linha de médios que
conta com hatch, cupê, sedan, conversível e a minivan
Scénic. A perua, batizada de Estate, é moderna e segue
as características dos demais modelos, porém, é comum,
com estilo meio sem sal. Com bom porta-malas, estará no

mercado europeu a partir de 1999.

Estate é moderna, porém, falta charme

o álcool está de volta
Impulsionada pelo incentivo do governo para a retomada
do Programa Proálcool, a Fia t coloca no mercado uma

versão 1.0 e outra 1.5 a álcool. O 1.0 equipará o Mille (SX e

Young) e Palio (EX, ED, EDX). Já a versão 1.5, destina-se
ao palio EL e Weekend. Atualmente, cerca de 25% da frota
nacional de veículos é movida a álcool. Já que eles poluem
menos, torçamos para que esse novo incentivo venha para

ficar. O meio ambiente agradece.

Mille ainda é o mais barato

a Ford Ka é O segundo
mais barato. Custa, na

versão básica, R$ 11.564,.
Tem a vantagem de ser

moderno, econômico e ter

bom valor de revenda. Só
não esqueça de que ele é
um minicarro, portanto,
espaço interno e porta
malas não são seus pontos
fortes.

a terceiro modelo mais
barato é o Fiesta, que sai por
R$ 12,0 mil, três portas e R$

12,8 mil, quatro portas. A
vantagem é aboa dirigibilidade

, ,

rea Ilamos

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 R$ i- PARCELA RS
,

Gol1000 Mi 13.450,00 263.73 67,00 196,73

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

Uno Mille SX 2p .11.116.00 217,96 55,Oe 162.96 I
KA 1.0 11.892.00 233,18 59.00 174,18 [

Corsa Wind 1.0 12.343,00 242,02 58,00 184.02

Opção para Usados 7.803,00 157.10 38.00 119.10 I

Moto CG 125 Titan 3.160,00 .75,67 15,00 60,67' J

,

os

consôrcto

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

e a economia. Espaço interno é
a desvantagem.
Por outro lado, se você tiver

de R$10 aR$13mil emmãos,
tem chance de comprar, por
exemplo, um Corsa CL 95,
por R$ ro.s mil ou uma Elba
1.6 96, por R$ 11,6, ou, por
exemplo, um Parati CLS 95,
por R$ 13,0 mil aproxima
damente. São carros com

pletos, que por serem o último
da série ou por serem

descontinuados, tiveram

grande desvalorização.

Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/ns-

BATISTA PNEUS

marcas, inclusiv
- Pneus re

.

- Balanc
.

Fone:

372·3574
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1'6irassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI, 1741-JIMOYEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

'l" Imóvel IArea m Qtos Sul Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. 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 - I 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

I'

Casa Alven. 115 3 - I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro I
Casa Alven. 60 2 1 Schroeder Rio Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 122 3 - 1 Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
Casa Alven. 150 3 - 1 Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 - - - Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 1 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00C Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 1 Amizade Res. Amizade - 1 ° 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 1 I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (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 - Ern construção 13.000 + 1,06 cub p/mês (85X)

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

I'

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. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900,00 + 36 x R$ 313,00
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esq uerdo Rua João Januário Ayroso (Urban o) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00e 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 valer
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 Bshling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento Vários Várias tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Várias 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 ENÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJEMESMO !!! ./
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APARTAMENTOS
* Condomfni'o Amizade - quitada, com 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, área de serviço - R$ 35.000,00 - Troca-se por
casa.
* Apartamento defronte ao Líder - novo - 2 qros, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - R$ 30.000,00
* Vende-se kitinete na Vila lenzi - com escritura R$ 13.000,00 -

negociável - aceita-se carro - parcelamos.
TEMOS APARTAMENTOS EM BLUMENAU E JOINVILLE -

APROVEITE

CASAS
* Praia Alegre com 320m', com dois pisos, frente para o MAR, com I

suíte, 4 quartos, 3 banhieros, 2 duchas fora, salas, cozinha, garagens,
churrasqueira, lavanderia, fica MOBILIADA, terreno com 25,00m de

frente por 63,4944 nos lados excelente visão para toda a praia, preço
R$ 250.000,00 - Aceita-se caminhão. Ap. em Jaraguá do Sul, Joinville
ou Curutiba. Casas, terneiros (50%), etc., o restante negociável.
• Rua Carla Rubia Orasse - (RAU), 81,00m' - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia de maderia, banheiro, sem pintar, terreno 300m' - R$

25.000,00 - para financiamento.
* Mini-chácara, alvenaria, 3 qtos, sala de jantar, sala de estar, cozinha,

Íavanderia, piscina, garagem, 2 banheiros, sala de TV, terreno aprox.
5.000m' - Ilha da Figueira - R$ 75.000,00 - negociável.
• Sobrado na Rua Major J. Ferreira - próx. Vieirense, com divisões na

parte térrea para salas, ou escritórios completas, parte suprior com
apartamentos, mais uma casa de madei ra etc. R$ 75.000,00 -

negociável.
Casa na Rua João Franzner, 450, toda em alvenaria com 144m', 1 suíte,
2 qtos, 2 salas, cozinha, copa, lavanderia, toda murada - R$ 75.000,00
- negociável.
• Rua João Doubrawa, 120 - 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,

dispensa; área de serviço, garagem, toda murada, terreno 18 x 32 -

576,00m' - negociável. R$ 58.000,00
• Casa na Barra - próx. supermercado Breithaupt, 5 quartos, 2 salas,

banheiros, cozinha, garagem, toda murada, terreno 400m' - R$

48.000,00
• casa na Rua do Juventus - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, mista,

dispensa, murada, garagem, R$ 33.000,00 - negociável.
• Casa mista na Rua 538 - Barra do Rio Cerro, 2 qtos, sala, cozinha,

lavanderia, banheiro, dispensa, garagem - R$ 28.000,00 - negociável.
• Casa próximo a COHAB no Rau, de alvenaria com 2 qtos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro, terreno 15,50 x 28, 434m' - R$

32.000,00 - Negociável.
• Loteamento Miranda - VÁRIAS CASAS MISTA NOVA - PREÇO DE

ACORDO COM ACASA A SERCONSTRUíDA, MENSALIDADE FJXA

FINANCIAMENTO PRÓPRIO - DElA IMÓVEIS LTDA.

TERRENOS
* Rua Eugênio Nicolini, esq. c/ Rua Uruguai - 1.479,68m' - total R$

130.000,00, vendemos também em lotes separados.
...

• Terreno próximo a Faculdade 4.071 ,26m' - R$ 75.000,00 - Negociável
- aceita-se imóvel.
* Terreno na Rua' Ana Zacko, próximo a ARGI, COM LAJOTA NA

SUBIA - R$ 15.000,00 - negociável - aceita-se carro.

* Terreno próximo a OPASCOAL, 658,13m' - R$ 70.000,00 -

negociável - COMERCIAL
.

* Terreno na Rua Otto Kuchenbecker - Bairro Nova Brasflia - 555,80m'
- R$ 35.000,00
* Terrenos na LateraTda Marina Frutuoso - R$ 30.000,00 - cada
* Terreno na lateral da Rua 25 de Julho - R$ 15.000,00 - 355,00m'
* Terrenos no Residencial Renascência - R$ 25.000,00 - R$ 15.000,00
- R$ 20.000,00 - Tudo negociável - aceita-se carro, próximo a Cohab

na Rau
* Terrenos parcelados na Barra - Bertha Weege, Loteamento Miranda - etc.
* Terreno no loteamento Rodrigues - 450,00m' - R$ 8.000,00 -

negociável.
* Terreno em Ribeirão Grande do Norte - 2.105m' - R$ 5.000,00 -

negociável.
• Terreno próximo a ponte da Ilha da Figueira - sentido WEG -

15.000,00m' - R$ 350.000,00, negociável
• Terrenos na Vila Lenzi com três frentes - excelente ponto comercial
um dos melhores - 1.426,00m' - R$ 85.000,00

• VILSON

-..,..

.

CORRETOR DE IMÓVEIS
� CRECI4936

VENDE:
* Casa na praia de Piçarras, com 133m' em alvenaria

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

* Casa em Corupá próximo a Praima da Oma com

100m' em alvenaria, terreno com 2.200m' -

R$ 12.000,00

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

frente para BR, próximo Weg Química -

R$ 250.000,00

.. Terrenó com 675m' no Loteamento Joaquim Girola

na Barra do Rio Cerro - R$ 17.000,00

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

Rua Bernàrdo Dnmbusch, 922
Vila Baepe�ªi - J'araguáedó Sul - SC

, '�,ÕlS'E: 371-2357
� ,_:." ��1r \<,;;,:-,i:)':::':'" '".,:>,::V:::�,,-::::.

APARTAMENTOS

1
APTO com 166m', garagem, móveis irnbutidos, duas sacadas hidromassagem

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

CASAS

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

Crédito - R$ 32 000,00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000,00

I�:OS�!
ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveira -

R$ICASA ALV. c/212m' - Terreno cl-l.060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00

CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellágiustina. n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV, c/50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,00) - R$ 12.000,00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n? 86 - (26xR$I 95,00)

,

- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m' - Ouro'Verde n" 74 (4QxR$170,00) R$ 7.5000,00

ICASA
ALV. com 70m' - 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 30%

Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

TERRENO

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

1
Rua João 1. Ayroso - R$ 110.000,00

1TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$

100,000,00
TERRENO com 15 x 27,5Om 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.�80m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00 ,

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

-IR$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Ramboyat (entrada e saldo em 50x) - R$

30.000,00
TERRENO com 651m' - Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000,00
Lote n' 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

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

1
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$
180,00 + saldo de R$ 3.500,001 Lote n" 118 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir47 parco 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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CASAS
• Alvenaria I 115m2 semi-nova, cl 3 dorms. sala, cozinha. bwc. lavanderia, garagem. situado na

ILha da Figueira. RS 33.00J.OO creoi 1462·} Fone: 371·9165.
... Alvenaria cl suíte. closct. 2 dcrms. hwc. dep. empregada. snuo dc resras. 2 salas. cozinha
mobiliada. murada. suo na Rua Alvino Tnbess • Vila LaJau - RS 85.<XX),OO (reei 1462-J Fone
371-9165
>lo Alvenaria cl 165,QOml c terreno cl 46�.00m2 siluada no Jaragun Esquerdc . Rua Carlos Fritz

Vogel. 211 - RS 60.000.00 creci 1462-J Fone 371-9165
• Situada na Rua Julio Pedrl. 150 - terreno cl71 8.00m2 - RS 40.000,00 creci 1462-1 Fone 371-
9165

.

APARTAMENTOS

CRECI 1462-1

* Com área de 1.740.00ml, sito na Rua Horácio Rubini. Barra 00 Rio Cerro, prox. Metalúrgica
Lomhardi - RS 80.000.00crcci 1462-J Fone 371-9165
... Com área de 3SR,5ßml, sito na Rua José Emmendoerfcr. pröximo do centro • RS 17.000.00
creci 1462-J FOlie 371·9165
.. Com área de 405.00ml com fundarrento - situado no Loteamento Versalhes . Rua Rolf Balleck
• RS 12.000.00 crcct 1462·J Fone 371·9165
.. Com área de 786.6Oml situado no Cond. Azalétas . Jguä Esquerdo . RS 22.000.00 creci 1462·

J Fone 371-9165
.. Com 1.000,OOml - Rua João Carlos Stein- Bairro Jara�!U" Esqocrdo . Residencial ou Comercial
- RS 33.000.00 aceita parco ou carro no negócio crcci 1462·J Fone 371·9165
• Com IÍreM de 600,OOml dc esquina. situado no Lotcamemo Versalhes - Rua Joçno Balista

Rudolf - RS 18.500.00 creci 1462-J Fone 371-9165
• Edlr. Schtochet. cl surte. cl 2 dorms. sala. cozinha. bwc. lav .. dcp. empregada. garagem.
terraço - RS 90.000.00 crect 1462·J FOlie 371-9165 IMÓVEL COMERCIAL
.. Apto. d 3 quartos. Ediffcio Vila Nova - RS 15.000.00 c assumir finane. de 16 anos da Cx. Imóvel Comerciai com 114.00m1+ resldência com 160.00m1situado na Rua Cabo Harry Hadlich.
Econômica. aceita-se carro. crcci 1462-J Fone 371-9165 120 - RS 235.000.00 (aceita-se propostas) crcct 1461-J Fone 371-9165
.. Apto. com 3 dorms. sala. cozinha. bwc. tav .. garagem. situado no &I. San Rafael- RS 17.000.00
de erumda + Ilnanc. 20 anos oe RS 252.00 crecl 1462-J Fone 371-9165 SALA

.. Comerete! com área de J 20,OOm1 cl mcsnníno. 2 banheiros. estacionamentos 110 finnl da

SOßRAIJOS. Mnrcchal - RS lOO.cno.OO crcci 1462-J Fone 371·9165
* Excelente sobrado com suíte. 3 dorms. bwc. sala com sacada. 3 salas. sntäo dc festas.

churrasqueira, plscínn. quadra dc esportes, canil. garagem pl 2 carros, aquecedor solar. sistema CHÁCARA
de alarme. casa do cnsciru, situado próximo ao centro. terreno com 1.300.00m1 - RS 280.000.00 • Com área de tOJ.OOO.OOml na Estrada Poço Dama/Corupä • RS 30.000.00 crcct 1462·1 Fone

crcci 1462-1 r(lnC 371-9165 371-9165
.. Sobrado contendo sala comerciai + apartamento + escritörio. garagem pl 3 carros. sftundo na

Rua prof. Antônio Stanislau Ayroso. 362 • Vila Lenzt - RS 170.000.00 creci 1462-1 Fone 371-
9165 ALUGA
.. Sobrado alv. contendo J dorms, 4 salas. sacada, cozinha. 2 banheiros. lavanderia. dispensa. .. Apto. d suüe + 2 dorms. sala, cozinha. bwc. lnv.. garagem ... dcp. empregada - Cd. Carvalho

garagem + sala comercial na Rua Arduino Prndi. Jguá Esquerdc . RS 90.000,00 crecí 1462-1 - RS 660.00 crect 1462-J Fone 371-9165
Fone 371-9165 .. Apto. cl suüe + 2 durmo sala, cozinha. bwc. lav. garagem - Rua Leopoldo Mabnke. 85 -

• Seml-acabedo com 3OO,OOm1 e terreno 450,OOm2 situado no Lot. Versalhes - RS 75.000,00 RS 440,00 crcci 1462-J Fone 371-9165
creci 1462-J Fone 371-9165 .. Apto. cl 3 dorms. sala. cozo lav. garagem. situado na Rua Leopclõo Mahnke. 85 - RS 370.00
.. Com área de ISO.OOm1, 3 dorms .. 2 bwc. 3 salas, cozinha. lavanderia. sacada. garagem. crccl 1461-J Fone 371-9165
terreno cl 38.940.15m2 situado nn Rua Pedro WinterlDarra do Rio Cerro - RS 55.000.00 crecl .. Apto, cl J dorm .. sala. coa .. bwc. Inv. garagem. situado na Rua Eleonora Pradi. 125 - RS

1462·J Fone 371-9165 450,00 crcct 1462·J Fone 371·9165
.. Casa mad. cl 2 dorms. sala. cozinha. bwc. lav. garagem - R 566 - Burra do Rio Cerro - RS

TERRENOS 130.00 creci 1462·J Fone 371-9165
• Terreno d 823,25mz. sito ã Rua Ardufno Pradi. bairro Jnmguä Esquerdo - RS 19.000,00 creci .. Casa alv. e/3 dorms. sala. cozinha. bwc. lnv, garagem - R. 'la.. - Ilha <1.1 Figueira - RS 300.(X>"
1462-J Fone 371-9165 crcct 1462-J Fone 371·l)165

PASSAG�NS

Então não perca.ternpo, Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar

rnais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria
com aTelesc, 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

VA R I G NACIONAIS �
l/:;��lJi� INT�RNACIONAIS
-.,..".,.,.....� .....,,..

..

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

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU

AO DISK

INFORMAÇÕES?

Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira, 246

Jaraguá do Sul - ·SC

a (047) 371-0091

A PE:SSOA CERT�\ NO LUGAR

CERTO, POIl MUI1�O OU POUCO
TEMPe).

LIS1rA DE V'AGAS

TécnicCl' BletrôlIlico (exjperiêncía - fluência

Inglês e Espanhol)
GereDte� de Loja de Confecç:ões (sexo
feminino, c/3 ano.s de exp.)
AuxiliaI' de Con1tabilidade (cl I ano de exp.)
Repreaemtarrte de Esquad:rias de
Alumíniio (que possua experiência, veículo e

.celular]
Analistn de Sup,orte
Operadclf de EU:lpilhade:ira (2° grau)
Pintor E' Latoeir'o (com experiência.)
Nutrici()nista

Represetntantes Comel�ciais (transportes,
eletrôniclDs e alimentícios)
PrograDlador Clipper
Talhade�ira de U:lalhas
AuxiliaI' de Pro dução (sexo Mas.culino com

2° grau)
Costure,ira (experiência confecção cortinas e

l° grau)
Analistil de Sistemas (cj'exp. em Magnus)
Cronoal.ista

MAIS D'UAS BOAS�

OpÇÕES lDA HUMAlfA
PARA SU1\ EMPRES�A:

MEDICINA L'O TRABALHO =

terceirissar ou não?
Uma dica: c::om a HUMANA
no fim sai mais barato....

MEDICINA AiHBULATORl.AlL =

Ofereça, esta vantagem aCJI seu

pessoal e com.emore o aumento

da proâuçõo.

o trabalho dra HUMANA, item
como base a sua satisfa�!ão.
Com isso, )garante à su:a

eJmpresa tran�lüilidade e saúde

para seus .funcionários e

depe:ndentes.
A IIUMAIiI panlclpou dill 18 a 23 do correnl8 mes. da
fEIltORTE -II fEIRA IIiDOnTRIAl.ORTE CATARlltEIiSE. no
PaVillhilo da Promosul. elill Silo lenlO do SUl. sando QU'

Iseus .JellVos loram alcançadOS com abl;olul�
slIcesso.

Rua. Henrique Sohn, 33, - ex. Posta1200 - 89.255-240
Fone [047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

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

->----iLCi_ 1sgç;:�1_<�
CUFtSOS

1. Em Setembro próximo, em data a ser

definida, estaremos promovendo o 20
Curso em nosso> Auditório, desta vez,
voltado para profissionais da área de

Compras, o quall será ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

2, A HUMANA participará com Médicos
do Trabalho e Profissionais da Área, de
23 a 25 de setembro, em JoinvilLe, da
Jornada Catarinense de Saúde

Ocupacional, que terá como tema

principal "A SAÚDE OCUPACIIONAL
NAS PEQUENAS E MÉ:DIAS
EMPRESAS" .

INVEST][MENTOS

1. Nossa Cabina Audiométrica, passou
.

por uma reforma estrutural e geral,
com novo sistema acústico.

2. Estamos mudando nosso SeIVidlDr da
Rede por um Processador de 300 Mhz,
com 128 mega de memória RAM e

Winchesters SCCI.
3. Igualmente estamos instalando Client

2,5, Netware da Novel, aumentando
ainda mais a rapidez e seguran.ça de
dados da Rede,

Estamos recrutundo pessoas ClIJ'osentadas
com 10Grau completo ou cursandll),
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Vende-se telefone prefixo
371, falar com Osni pelo
372-0470.

Aceito carro, tratar: 434-

0720.
Marquardt, 655.apartamento na região de

Jaraguá do Sul. Teiefone:
372-0665.

por carro. Tratar: 435-4302

com Antônio ou Silvio.
Vende-se casa d� madeira
de 12x5 com terreno de

20x23rn, em Corupápor R$
10.000,00 ou trocopor uma
em Jaraguá do Sul. Tratar:
371-0302.

I
)

Vende-se casa de alveharia
de 3 quartos, 2 pisos, com
terreno de 390m2 na Rua

João Sotter Correia -

Guaramirim, Loteamento
Bela Vista porR$15.000,00
Tratar: 973-8997 com Joice.

Vende-se casa de madeira

de 64m2 com terreno de

14x23 no Ouro Verde na

Barra do Rio Cerro, por R$
4.500,00 + prestações. 975-
1865.

Vende-se Freezer vertical
Prosdócimo, Valor R$
200,00. Tratar: 370-7328.

Vende-se terreno com 1.300m2
em Corupá próximo ao

Seminário. Valor R$ 25 mil.
Tratar: 371-8932 com Carlos.

Troca-se casa de alvenaria

próximo Getúlio Vargas em

Ioinville por casa em

laraguá do Sut
temporariamente. Contato:
370-4692 com Hilda ou

Doralice à noite após às 19
horas.

Vende-se terreno de 496m2
na Figueira por R$
5.800,00 + parcelas.
Tratar: 372-0805. Aceito

Aluga-se aparatamentos a

apartirde R$ 200,00 na Bar
ra do Rio Cerro - Rua
Camilo Andreatta, n° 201
(sem custos de água e con

domínio). Tratar 973-9033.

Vende-se sobrado de 328m2

em alvenaria com 5

quartos, na Praia· de

Enseada, a 350 mts. da

praia, por R$ 25.000,00
Tratar: 436-8371.

Vende-se casa nova mista de

3 quartos, com terreno de
340m2 em Corupá na Rua

Frederico S., por R$
22.000,00. Tratar: 375-2067.

carro.

Vende-se casa de alvenaria
de 160m2 com terreno

390m2próximo a Malwee

por R$ 18.000,00. Tratar:
973-5990 com Kátia. Aceito

Troca-se máquinas de
costura Industrial por com

putador. Tratar: 371-8814.
Vende-se casa mista de

85m2• Vila Lettri por R$
13.000,00. Tratar: 372-

3806.

Vende-se apartamento.
Barbada em Jaraguá do Sul.
Vende-se apartamento com

área de 139,46m2, contendo
3 dorm. (1 suíte) de frente
com sacada, garagem e

demais dependências, piso
todo em cerâmica e com boa

localização. Quitado,
somente R$ 65.000,00. Tra
tar: nofone (047) 372-0841,
(048) 225-2550 ou ainda
972-3210.

Vende-se casa mista de
100m2 com terreno na

Estrada nova por R$
8.000,00. Tratar: Estrada
Nova, próximo Material de

Construção Borges com /lton
de Azevedo.

Aluga-se ou Vende-se.

Casa em Joinville - Bairro

Bom Retiro, próximo a

Univille. Com 1 suíte, 2

quartos, sala, copa, cozinha
- Churrasqueira, lavanderia,
2 garagens. Contato 371-

1376 ou Rua João Januário

Ayroso, n° 156 no Lux

Atacadão.

carro,

Vende-se Rádio toca-fitas
AM/FM Pioneer para
carro, modelo KEH P4005.

Funções: frente destacável,
totalmente digital, relógio,
auto reverse, memória para
18 estações de FM e 6

estações deAM, controle de

graves e agudos separado,
saída para magazine. Va

lor: R$ 160,00 à vista ou 1

+ 1 de R$ 85,00 (Cheque da
segunda parcela no ato,

pré-datado para 30 dias.)
Contato com Fabrício pelos
fones: 371-1788 (coml.),
372-0434 (res.) ou 975-

1650 (cel.)

Vende-se casa de madeira
com terreno de 18x30, com
I barracão de Oficina na

Rua José Narloch, Jaraguá
Esquerdo, porR$ 20,000,00.
Tratar: 376-0296.

Vende-se terreno de 3.986m2
com casa de alvenaria, 2
ranchos. Tratar: Rua Walter

Marquardt, n° 3.000 com

Paulo Muller. Vende-se casa mista de 74m2

com terreno de 360m2 no

João Pessoa, por R$
9.000,00. negociáveis + 49

parcelas de R$ 170,00.
Tratar: 374-1601.

Vende-se sobrado novo à 100 Vende-se terreno de 15x30 de Vende-se terreno de 375m2

metros da praia, vendo tro- esquina ao lado do Parque
.

no Loteamento Juventus a

co, aceito carro, casa ou Aquático Petrolândia, troco 2,5km do Centro, por R$
13.000,00. Tratar: 371-5954.

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 de alvenaria
de 160m2 com terreno' de

'380m2 com 4 quartos,
garagem para 2 carros, na

Barra do Rio Cerrro, por R$
15.000,00, aceito troca.

Tratar: 973-5990 com Kátia.

Vende-se casa mista de
85m2 com terreno de 414m2
com terreno de 414m2 na

Vila Lenzi, por R$
13.000,00. Tratar: 372-
3806 com Laércio. Vende-se módulo AB 2200

para carro, linha Tojo,
potência 360 wats, com 2

canais. Valor R$ 80,00 à

vista. Falar com Fabrício

pelos fones: 371-1788

(coml.), 372-0434 (res.) ou
975-1650 (cel.).

Vende-se casa de alvenaria

de 110m2murada com terre

no em Schroeder l, por R$
15.000,00. Aceito carro até

10.000,00. Tratar: Schroeder
l, Vila Amizade, no Bar da
Iracema com Leverei.

ro
Vende-se casa de alvenaria
de 120m2 com terreno em

Joiville no Bairro Boa

Vista. Tem ponto comercial
de 28m2 por R$ 28.000,00.

[e
Vende-se terreno de 300m2
em Barra Velha, financia
em-�12x, aceito carro.

Tratar: 372-2634.�8
10

l1li8 Cortes masculino e feminino,
barba, pinturas, permanentes, etc.Vende-se casa de alvenaria

de 76m2 com terreno de
14x30 na Vila Rau por R$
17.000,00. Aceito carro no

negócio. Tratar:
Floricultura Flora Beija
Flor na Rua Walter

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

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

horário comercial - sala 1

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

Segunda à sexta-feira 8 às 19 hore«
Sábado das 8 às 20 horas240

�!
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot AdéliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10Distrito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim
de se ha�ilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.800 de 19-08-1998

SANDRO WALFRIDO SCHULZE E RAQUELMALHEIRO
Ele, brasileiro, viúvo, 'bancário, natural de Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Ricardo Marquardt, Corupá, neste
Estado, filho de Walfrido Albano Schulze e Linda Sell.

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

residente na Rua Erwino Menegotti, 1.227, Vila Rau, nesta cidade,
filha de Atair Malheiro e Emilia Maffezzolli Malheiro.

EDITAL N° 21.801 de 19-08-1998

MAICON MAURICIO KUHN E LUCIMERI SABIN

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Bertha Weege, 2.255, Barra do Rio Cerro, nesta
cidade, filho de Mauricio Kuhn e Helena Lehnert Kuhn.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,
,.'

domiciliada e residente na Rua Bertha Weege, 2.255, Barra do Rio

Cerro, nesta cidade, filha de Loribert Sabin e Arací Sabin.

EDITAL N° 21.802 de 20-08-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
REGINALDO DA SILVA E ELISABETH PFEIFFER

Ele, brasileiro, solteiro, eletrotécnico, natural de Morro da Fumaça,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Valmor Zonta, Loteamento

Francisco, nesta cidade, filho de Manoel da Silva e Doroteia da Costa

da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Athanasio Rosa, 1.188, em Guaramirim,
neste Estado, filha de Alberto Pfeiffer e Maria de Lourdes Vargas.

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.

DECLARAÇÃO
leo Comercial S.A. - Ferramentas e Equipamentosdeclara a quem interessar possa,
que a empresa Konplast Industrial Ltda., foi apontada em cartório através do

título 62463/01, vencido em 18/07/98 no valor de R$ 22,49, conforme publicação
neste jornal em 14/08/98, tendo em vista a insuficiência de dados cadastrais em
nossos registras, o que inviabilizou a cobrança normal. Declara, ainda, que o

referido pagamento foi efetuado em 17/08/98, diretamente em nossa sede, sem as

despesas cartorárias.
Atenciosamente,

_.
.

teil_SB.
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

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

forma da Lei - etc.

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

Airton Klein - R. Rudolfo Hufenuessler, 50- Nesta;

Augustinho Flor da Silva - R. Rio Cerro, s/n° - Nesta;

Auto Peças F. Xavier - R. Barão do Rio Branco, 465 - Nesta;

Banana Brasil Ltda. - R. 3 de Outubro, Km 3 - Schroeder - SC;

Borroz Ind. e Com. de Borrachas Ltda. - R. Gustavo Hagerdorn, s/n° - Nesta;

Broto Malhas Ltda. - Rod. BR-280, Km-63, sala 10 - Nesta;

Casa Dojeep Ltda. - ME - Rod. Pref. Engelberto Oeschier - Nesta;

Cia Cota Ind. e Com. de Tecidos - R. Expedicionário Antonio, s/n° - Nesta;

Claudia Bonsani Borges - R. Preso Epitácio Pessoa, 868 - Nesta;

EdegarMafli - R. Nereu Ramos, 98 - Nesta;

Fonetec Telecom. e Informática Ltda. - R. Procópio Gomes, 297 - Nesta;

Fonetec Telecom. e Informática - Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Nesta;

Frascoplast Ind. e Com. de Emb. Plast. - R. Oracio Rubini, s/n° - Nesta;

Frascoplast Ind. e Com. de Emb. Plast. - R. Oracio Rubini, s/n° - Nesta;

Frascoplast Ind. e Com. de Emb. Plast. - R. Oracio Rubini, s/n° - Nesta;

Guaramirim Acabamentos Têxteis Ltda. - Rodovia BR-280, Km 54,9 - Nesta;

Guaramirim Acabamentos Têxteis Ltda. - Rodovia BR-280, Km 55 - Guaramirim - SC;

Ind. Comércio Frutas Secas Caui Ltda. - R. Três de Outubro, Km 3, s/n° - Schroeder - SC;

'Indústria de Máquinas KP Ltda. - BR-280, Preso Engelbert, 2225 - Nesta;
Ines Antunes - Nesta;

Jaraguá Ind. e Com. Máquinas Ltda. � R. Marcelo Barbi, s/n°, lote 13 - Nesta;

Jeanete Spudaro Leier - Av. Mal. Deodoro, 1174 - Nesta;

Jones Fred Schoenfelder - R. Alberto Utpadel, s/n° - Nesta;

José Carlos Vicente - ME - R. 535, s/n°, si 1 - Nesta;

Jovina Ind. e Com. de Prod. Alimentícios Ltda. - ME - R. WalterMarquardt, 2747 - Nesta;

Malgui Malha�Ltda. - R. 802, s/n° - Nesta;

Marcos Antonio Brusamarello - R. João SotlerCorrea, 66, bairro Havai - Guaramirim - SC;

Mario Arnaldo Paiva - R. José Rosa, s/n° - Rio Cerro- Nesta;
Mario José Pamplona - R. Friedrich W. Sonnenholl, 550 - Nesta;

Mariza de Jesus Machado - R. João Planincheck, 856 - Nesta;

Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Nesta;

Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;

Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, s/n° - Corupá - SC;

Nereomar José Martins - R. 799 - Emílio Gaedke - Nesta;

Odemir Valpi - R. José Warloch alc Agência - Nesta;

Otávio Vailati - R. Amazonas, 488 - Nesta;

Renato Martins - Estr. Braço Ribeirão Cavalo, s/n° - Nesta;

Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro - Nesta;

Renova Indústria de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro - Schroeder - SC;

Ronaldo Luiz Demarchi - R. Salto Ribeirão Cavalo, s/n° - Nesta;

Samuel Têxtillnd. do Vestuário Ltda. - R. Carlos Blanck, 221 - Nesta;

Samuel Têxtillnd. de Vestuário Ltda. - R. Carlos Blanck, 221 - Nesta;

Solange de Fátima Oliveira - R.Waldemiro Mazurechen, 35 - Nesta;

Terplan Terraplenagem - R. Walter Lessmann, s/n° - Nesta;

Valdemir Schmitz - Estrada Itoupava Açu - Nesta;

Veneccia Malhas de José C. Vice - R. 235, s/no, si 01 - Nesta;

Vitor Antonio Lopes de Amorim - R. José Narloch - Nesta.

I

II

I,
I
I
I
I
I

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçarií neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, 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, 26 de agosto de 1998.

IIton Hoffmann

- Tabelião Designado

l!ltii ! f.i I'
PARAFUSOS-PORCAS-ARRUElAS

ESIOPAS-FERRAMENTASEI\1GERAL

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguä do Sul- SC
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A talentosa Gabriela Neves, do Colégio Evangélico Jaraguâ; durante
apresentação no 8° Concurso de Declamação

Frank Zappa (1940-93) foi um dos mais criativos e polêmicos músicos
da história do rock. Agora, os fãs do malucão vão fazer a festa. A

Eldorado licenciou junto à gravadora Rykodisc toda a discografia do

músico. Ao todo são 60 títulos, sendo que chegarão às lojas quatro
por mês. Os lançamentos não obedecem ordem cronológica. No

primeiro pacote estãoZootAlurÚ(76), Sheik Yerbout (79), The Grand
Wazzo (72) e a coletâneaCheap Thrills, com material dos anos 60 e 70.

Zoot Alures marcou uma volta de Zappa ao rock mais básico depois
de algumas experimentações. Sheik Yeirbout fez muito sucesso e trouxe
a música Bobbv Brown Goes Down. Em The Grand Wazzo Zappa
incorporou metais ao seu som, O pacote encerra com Cheap Thrills,
uma compilação que inclui faixas ao vivo. Em breve, devem sair discos

como We 're Onlv In It For TherMoney, Freak Out e outros títulos

clássicos de Zappa. (Shopping Music)
INFORMATIVOCENTER SOM

Títulos mais vendidos: Leandro & Leonardo (Um Sonhador),
Chitãozinho& Xororó (Na Aba do Meu Chapéu), Só as Melhores

da Pan e FM Sucesso. Títulomais vendido: Daniel.

1········ C t 1'1 .E i'l\ 1-\ ..
I SEIS DIAS, SETKNOITES JOlNVlLLE •
I _ Direção: Ivan Reitman. G.N. e. Cine Mueller 1: Seis Dias, Sete Noites. •
I - Elenco: Harrison Ford, Anne Hechc, David Schwirnrncr,... Horários: 13h45, 15h45, 17h45, 20h, 21h50. •
I - Gênero: Comédia Romântica. G.Ne. CineMueller 2: Arquivo X. •
I Sinopse Horários: 14h30, 17h, 19h30, 22h. •

Ele é um piloto dc carga atrás da grana fácil dc mais uma viagem de uma ilha à
I G.N e. CineMueller 3: Armageddon. •
I

outra. Ela é a editora de uma revista de Nova York que planejou férias relaxantes Horários: 13h30, 16h20, 19h 10, 22h (sexta e sábado) e 15h, 18h, 21 h •num paraíso tropical. Entretanto, a natureza traçou um curso totalmcnte diferente
(domingo à quinta). •I para os dois: uma tempestade inesperada que os obriga a fazer um pouso forçado BLlJl\1ENAU

•I de emergência numa ilha que não está no mapa. Sem avião, scrn rádio e sern
G.N e. Cine Neumarkt 1: Seis Dias, Sete Noites.

I paciência para aturarem um ao outro, nenhum dos dois está preparado para a
•aventura exaustiva e divertida que os aguarda na comédia romântica da Touchstone Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

I Pierures. Seis Dias, Sete Noites (Six Days, Seven Nights), G.N e. Cine Neumarkt 2: Arquivo X. •
I Harrison Ford estrela como Quinn Harris, um aviador intrépido vivendo uma Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
I vida sem complicações no Paraíso. Satisfeito com a rotina confortável voando G.N.e CineNeumarkt3:Armageddon(dublado). •
I em seu velho avião de carga, a vida de Quinn é exatamente do jeito que ele gosta... Horários: 15h, 18h, 21 h. •
I

até conhecer Robin Monroe (Arme Heche). Ela é de NY, uma editora de revista G.Ne. Cine Neumarkt 4: Armageddon. •inteligente e vuluntariosa, de férias com o noivo, Frank Martin (David Horários: 14h30, 17h30, 20h30.I Schwimmer). Quando o prazo de um editorial inesperado exige que Robin vá até •
I

G.Ne. Cine Neumarkt 5: MáquinaMortífera 4.
o Taiti, ela reluta, mas acaba subornando Quinn para levá-la até lá. •
U doi b Horários:14h,16h30,19h,21h15.

I ma tempestade obriga-os a fazer um pouso forçado e os OIS su uarnente •
I

acham-se perdidos numa Ilha deserta. Perigos e romance surgem à medida que as G.N e. Cine Neumarkt 6: Tempestade.
duas vítimas vivem uma série de aventuras que não fazem pane de nenhum guia Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. •

I de viagem. - Programação válida para o período de 28/8 a 3/9. •
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E� �'NTON'IJ
r:JrO Café Confusão já agendou, para o dia 12 de setembro

(sábado), a festaPra lá de Caneun, com presenças
confirmadas do irreverenteDr. Cuervo e deMariachis com

Aqualungs, que estarão distribuindo muita tequila pra galera.

Dr

r
I�Iirm
CORRETORA DE SEGUROS

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

......

B
-

Rua Mal. Deodoro i§
:s::da Fonseca, 1452 V

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

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!
�

Procópio Gomes, 481

I.
Inglês e Espanhol

Alunos iniciantes para o 2" Semestre 1998

Cursos Especiais para crianças de 4 a 12 anos e pura adolescentes.
I" Promoção: Material Gratuito

Mensal: R$ 55,00
2D Promoção: 20% de desconto

Material: R$ 65,00
Mensal: R$ 44,00

N I V E R

t

\.

Juliana Papp (28/8), Mariza R.

dos Santos (29/8), Adrianny
Ramos (29/8), FabíolaM. G.

Sens (30/8), Eleomar
Emmendoerfer - "Nino" (31/
8), Andréia C. Gonçalves (2/
9), Jaison N. Tomazelli (2/9),
Viviane Vegini (3/9) e Sandro

M. Poffo (3/9).

3D Promoção: Condução e Material

Mensal: R$ 62,00
4D 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

Ser jovem
Ganhei este poema em um aniversário de uma

amiga. O poema foi escrito pelo general norte
americano Mac Arthur, antes da guerra. Ele reflete
nossa ansiedade e expectativa diante da vida. Que
você, amigo(a) leitor(a), deixe-se envolver pela
palavras encorajadoras, e tenha também a coragem
de olhar para si mesmo(a), descobrindo suas

potencialidades. Ninguém é uma ilha, mas é através
de nosso autoconhecimento que desenvolvemos
os dons que Deus nos dá. Receba este poema como
um presente, com o mesmo sentimento de alegria
que eu o recebi.

- A juventude não é um período da vida, ela é

um estado de espírito, em efeito de vontade, uma
qualidade de imaginação, uma intensidade emotiva,
uma vitória da coragem sobre a timidez, do gosto
da aventura sobre o amor ao conforto!

- Não é por termos vivido certo número de anos

que envelhecemos; envelhecemos porque
abandonamos nosso IDEAL; os anos enrugam o

rosto, renunciar ao nosso ideal enruga a alma.

- As preocupações, as dúvidas, os temores e os

desesperos são os inimigos que lentamente nos

inclinam para a terra e nos tornam pó antes da
MORTE.

- Jovem é aquele que se admira, que se maravilha
e pergunta, como criança insaciável: e depois???

- Jovem é que desafia os acontecimentos e

encontra alegria no jogo da vida!
- És tão jovem quanto a tua fé!
- És tão velho quanto tua descrença!
- Tão jovem quanto a tua confiança em ti e tua

esperança!
- Tão velho quanto teu desânimo!
- Serás jovem enquanto te conservares ao que é

belo, grande e bom!

Receptivo as mensagens da natureza, do

homem, do infinito DEUS!
- E se um dia o teu coração fôr atacado pelo

pessimismo e corroído pelo cinismo, que Deus então
se compadeça de sua alma de velho!

Marta Moura -Streppel

m:írculo
Ita.lia.r1e>
de Jaraguá do Sul

CURSO DE ITALIANO
Mais um objetivo atingido. Começou, dia 25 de agosto, o curso de Italiano a tanto tempo desejado. Com o apoio do
"Centro de Cultura Italiana" de Curitiba, material vindo da Itália e custo parcialmente subsidiado, o professor José
Gianesini iniciou o curso que vai se estender por três anos, sendo realizado uma vez por semana, com três horas de

duração. Parabéns ao diretor Cultural, Célio Dalcanale, que colocou todo seu empenho neste projeto. Para maiores

informações, falar diretamente com o professor, no telefone 975-2418. É o primeiro passo para o ensino da língua
italiana, podendo ser ampliado no futuro com vários cursos.

JANTAR DANÇANTE
Dia 12 de setembro - 20 horas - no Salão do Juventus, mais um tradicional jantar-dançante promovido pelo Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul. Apresentações culturais, a delícia da comida típica italiana, o bom vinho e a alegria da música
do "Larnar Italian Show" que animará o baile. Ingressos já à venda com a diretoria, Coral Italiano e nos seguintes locais:
- Vídeo Locadora Barão
- Floriani Equipamentos
Tói, vê se vem!

FESTAS REGIONAIS

Começam as grandes festas regionais em setembro:
- De 3 a 7 - 9a Festa Trentina - Rio dos Cedros
- De 4 a 6 - Fepol - Rio do Oeste
- De 13 a 21 - La Sagra - Rodeio
- Dia 26 - Festa do Círculo Italiano - Brusque

,FESTA DA AMIZADE
No dia IS de agosto a Sociedade Desportiva Amizade realizou, com muito sucesso, a "38 Festa daAmizade".
Um dos eventos marcantes foi a divulgação e coroação da Rainha da festa e suas Princesas. Temos a satisfação de registrar

a escolha da senhorita Glauce
Klabunde como l " Princesa,
participante ativa do Grupo de

Dança Folclórica do Círculo Italiano
de. Jaraguá do Sul, a quem
representava naquela ocasião.

Parabéns à Glauce pela brilhante

participação e a todos que a

apoiaram.Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 28 de agosto de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X PRIORIDADES - Rotary preocupado com o futuro de Guaramirim, resolve, de
comum acordo.upontar para os políticos, lideranças e comunidade em geral, algumas prioridades
necessárias e urgentes que deveriam acontecer concretamente em nossa Guaramirim. I -

Pavimentação e melhorias de todas as ruas e passeios públicos do perímetro urbano. 2 - Portal
de Entrada 6ficial (Pórtico). 3 - Ponte e duplicação de Guaramirím-Jaraguá do Sul - via BR-

280. 4 - Ligação asfáltica Guaramirim-Jaraguá do Sul - via Ilha da Figueira. 5 - Reformulação
e Ampliação do Fórum de Justiça. 6 - Construção de nova Delegacia. 7 - Construção de Quartel
da Polícia Militar. 8 - Reforma física e administrativa do Hospital Municipal Santo Antônio.
9 - Planejamento Estratégico Guaramirim 2010 com participação efetiva e concreta de todas as

entidades locais organizadas. 10 - Implantação do Sistema de Reciclagem do Lixo, bem como

do Saneamento Básico. São prioridades, algumas já reivindicadas por líderes e políticos, no

entanto, sem a devida solução. Precisamos insistir.

ROTARY X PLANO ESTRATÉGICO. Companheiro Alcibaldo, coordenador do Plano

Estratégico Guaramitim 20 I O, representando a Epagri, abordou os objetivos e as metas a serem

atingidas. Alcibaldo e Maurici fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Municipal, um

representando a Epagri e o outro a Aciag. Estranho que a Lei do Conselho de Desenvolvimento

Municipal foi alterada, incluindo o Rotary, no lugar da Câmara Municipal e o Rotary não se

acha representado. Na ocasião, solicitou-se ao companheiro Alcibaldo para que verificasse o

ocorrido, já que prezamos pela ordem e cumprimento da lei.

ROTARY X GIJO - Companheiro Rildo Albuquerque recebeu elogios pelo empenho de

coordenar para que nossos companheiros se fizessem presentes no Gijo, em Campo Alegre.
Lamentou-se a falta de companheirismo e amizade nas disputas dos jogos, devendo nosso

clube solicitar para que os jogos sejam mais por participação e companheirismo do que por

competição.

ROTARY X IMPRENSA· Nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, o Rotary de Guaramirim fará

reunião de Congraçamento cem a imprensa falada e escrita da região. Será na Recreativa de

Blásio Mannes. com Futebol Suíço e demais diversões. É uma maneira de agradecer a

imprensa falada e escrita da região do Vale do liapocu pelo trabalho que a mesma vem

desempenhando em nossa região e sempre procurando divulgar os trabalhos do Rotary. É a

mídia que disponibiliza as informações para a população da maneira mais adequada e acessível
criando um sentimento único na sociedade. A imprensa é fator de integração da sociedade

brasileira.

ROTARY X CONCURSO· Brasil Rotário lança o 6° Concurso de Monografias. Tema: O
Rotarye a Educação Ambiental. Participantes: professores de ambos os sexos de 1°. 2° e 3°

graus, comprovadamente no exercício da profissão em qualquer parte do território nacional.

Prêmio: 1° - R$ 4.000.00 - 2° - R$ 3.000,00 - 3° - R$ 2.000.00 e 4° - R$ 1.000.00. Melhores

informações e regulamento do concurso poderão ser obtidos através do telefone 373-0404 com

Orjana. Tabelionato Bartel.

ROTARY X FAMíLIA. Come ponto de partida. deve ser dito que não existem técnica,
ciência e nem escola para a aprendizagem da constituição e direção de uma família. O que
realmente existe são alicerces básicos de

assentamento, exemplo de dignidade e de

perseverança, isso estribado de forma Apoio:
incondicional e perpétua no que se refere a

carinho e arnor, primordialmente para com os

filhos. Sem os requisitos acima citados não se

concebe a vida de uma prole, e sim um

desordenado aglomerado humano. ou seja, um
barco à deriva. como à deriva caminha a maior

parte da sociedade atual, com os pais para um

lado e os filhos para outro, sem que as partes'
saibam, sequer, por que andam neste mundo,
que Deus sagrou a todos a determinação de vir

a ser o que desejar: bom ou ruim. Não se

admite a existência de democracia sem

liberdade, como também não se admite família
sem auréola da responsabilidade constante do

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro- Guaramirim- SC

Telefone

(047) 373-0187
cônjuge.

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

Tio Eugênio ,

AlwinModro

Mesmo se recuperando de uma delicada cirurgia, vencia etapas para alcançar
a graça de ser abençoado pela passagem dos 60 anos de casado. Vivia com a

esposa na esquina das ruas 7 (Walter Marquardt) e 129 (Frederico Curt Alberto
Vasei), onde inicia o Bairro de Barra do Rio Molha.

Encontro o personagem sentado tranqüilamente no puxado dos fundos da

casa, fumando calmamente o cachinbo inseparável e com a presença de uma de

suas filhas.
Dizia-se filho de Daniel Modro e Juliana Stumpfe, nascido em 27-7-1904,

na casa dos pais que residiam em Itoupava Rega, no Município de Blumenau,
sendo batizado'pelo pastor Roesel.

Aos 14 anos era confirmado pelo pastor Ferdinand Schlünzen, que
comparecia a Itoupava Rega de dois em dois meses, vindo de Jaraguá. Ele era o

substituto do pastor Roesel, que o batizou e que fôra assassinado de forma

brutal na localidade de 13 de Maio, em virtude de uma divergência religiosa,
quando se dirigia para a inauguração de uma nova casa de orações, o que se

lamentou muito na época.
Lembrava-se que seus pais eram estrangeiros, o pai nascido na Rússia

Ocidental, e a mãe na Pornerânia, atualmente Polônia, e conta como era aquela
região - o Oeste da Rússia -, na fronteira com a Polônia onde se iniciam.os

pântanos de Pripet, aos Montes Urais, onde a terra consiste de uma ampla
planície interrompida ocasionalmente por colinas e cortada por inúmeros rios,
incluindo o Dnieper, que desemboca no Mar Negro, e o Volga, que desemboca
no Mar Cáspio. A Leste dos pequenos Urais, estas marcam a divisão tradicional

entre a Rússia européia e a asiática. Seus pais casavam em Wolinia, acima da

Galícia, na Ucrânia, e vieram num veleiro para o Brasil. Voltaremos. Até a

próxima.
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Realizou-se, de 24 a 31 de agosto,' a semana de atividades comemorativas
ao aniversário da Ferj, dedicada aos' acadêmicos, professores, funcionários e

comunidade. As festividades tiveram início com a inauguração do Bloco E,
um prédio com cerca de 1,5 mil metros quadrados, que abriga nove salas de
aula, duas salas de apoio e um auditório com capacidade para 200 pessoas.
Durante a semana ocorreram diversos eventos, conforme a programação a

seguir: apresentação do Coral do Centro de Ensino Superior de Jaraguá do
Sul, do Grupo Folclórico "Neue Heimat Traschtingruppe ", Exposição de
Arte Plásticas da Ajap (Associação dos Artistas Plásticos de Jaraguá do Sul),
apresentação do Coral da Scar, palestra "Centro Universitário", com o

professor Lauro Ribas Zimmer, membro do Conselho Nacional de Educação,
apresentação da Banda do Sesi, Culto Ecumênico, com a presença do padre
Elemar Scheid, fundador da Ferj, culminando com jantar de comemoração
no Clube Atlético Baependi e com a apresentação do Coral do Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do Sul.

Ferj - 25 anos servindo a
comunidade

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

MARKETING SEMPRE
Com as vertiginosas mudanças tecnológicas, os

consumidores concentram grande poder em escolher
e classificar seus produtos de acordo com seus gostos,
necessidades, adequando-os aos seus valores e atitudes.
Fica impossível abordá-los pelos critérios tradicionais
de comercialização.

A realidade é outra, e o antigo modelo já não
serve mais, mesmo que muitos continuem insistindo
nos velhos esquemas de negociação.

É cada vez mais importante estarmos orientados
sobre marketing, pois conhecer clientes; investir em
serviços e diálogos garante a fidelidade ao produto,
investir na lealdade em relação ao cliente, usando as

melhores formas de comunicação, invocar a maneira
de negociar, com criativid�de e agilidade no momento

certo, fazendo com que os sistemas de conhecimento
sejam de toda organização.

É de grande responsabilidade aplicar marketing.
Num mercado baseado na diferenciação,

precisamos ser sempre novos empreendedores.
Comunicar a personalidade de uma empresa, a fim de
criar uma presença única e tomá-la visível, ainda mais

agora, que a informática modificou vários aspectos de
nossa vida, inclusive a maneira de escolher a fazer

compras.
Hoje, temos grandes desafios mercadológicos.

Por quê?
Porque marketing é a chave dos negócios. É o

segredo para atrair clientes, intercambiar valores e

conhecimentos, gerar o processo para estabelecer o

diálogo e a fidelidade, mantendo o relacionamento de
seus produtos com os respectivos consumidores.

Elaborado por: Rubian

Hafemann, Charles
Cristiano Schünke e

Marcelo Fagundes,
alunos da 9a fase de

Administração.

POSTO MIME 5

.,4d=
mime B 371 9964!
* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de ConveniênciaCoordenação:

professora Cláudia

Regina Althoff.
Rua Presidente Epitocio Pessoa, 1155
[próx ao KohIbach] JarOí}Já do Sul - SC

�a�ttr mran�gfubm
Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional
.

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

� Esab <Bambozzi �

- Cebora (sumig)
- WhiteMartins - Lyncon

RUA ERWINOMENEGOITI, 10
FONElFAX: (047) 372-3802

I.' Automaçãoe
Manutenção
Industrial

1998
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fLo�aJ{g COM UM TRAÇ,O
CADA ANiMAL A SUA
RESPECTiVA VOi::

•

• •

• •

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

_/ Gráfica e

Editora CP Ltda.

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 370-7919

/r------Convênios----�
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO

DA ALIMENTAÇÃO

•

•

•

•

•

•

•

=s\�)

�(j)Nascirnentos
• 18/8/98 - Fernanda Tessila
•

: 18/8/98 - Luan Amelio Rodrigues Eugênio
•

: 19/8/98 - Carolayne Camargo Cantovick
•

• 19/8/98 - Hyury Luís da Silva Noll
•

•

• 20/8/98 - Riki Keller Urbanski
•

•

• 20/8/98 - Gabriel Hutter
•

21/8/98 - Indianara de Melo Defante

21/8/98 - Bruna Kristina Volpi

21/8/98 - Caroline Valéria Kuhnen

22/8/98 - Anderson Fernando do Nascimento

22/8/98 - Greice Maiara Corso

22/8/98 - João Paulo de Melo de Matos

22/8/98 - Nicole Aparecida Carvalho � v�"i1��)i
23/8/98 - Felipe Fernandes Ribeiro �� ��.);� .;-t.

.._ �-' _-

••••••••••••••••••••••••••••••••••

_,

CLIl'4IC1l
IftFAftTlL

MOac.11L .Atdo�lo
, .

�, n .
"

�u" •..
pediatra

crm 4645
372 - 3670

-- Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 - sala 15 --}ara á do Sul -- SC-
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DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

Bruno Gabriel,filho de

Lio e Patrícia, da
Estância Peão

Farrapo, foi o primeiro
gaúcho a sair pilchado
da maternidade. Fica
meio difícil ver o
detalhe, mas o

pimpolho está de

bombacha ximanga e

lenço maragato. Muita
saúde e felicidades ao

casal e todos da

, Estância Peão
I Farrapo; Um abraço
especial ao laçador
Rubens RoederJúnior,
"JU", que aniversariou
dia 23

Torneio de Laço
o CTG Laço Jaraguaense promoverá, nos dias 19 e 20 de setembro, Torneio de Laço
em comemoração ao Dia do Gaúcho. No sábado (19), 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 em Demarchi Carnes

Rodeio Crioulo de Vaca Parada
o Piquete Santa Luzia, do patrão Tigrão, promove, nos dias 5 e 6 de setembro, Rodeio
Crioulo de Vaca Parada e Provas Funcionais. O local das provas será em Santa Luzia,
sábado à noite baile com o conjunto Os Guris. Durante os dois dias completo serviço
de bar e cozinha. Informações pelo telefone: (047) 975-1070.

Adriana e

Wanderson Rau

aguardam ansiosos

pelo xiruzinho que
vai chegar em

outubro. Será o

primeiro herdeiro
do Piquete

Estampa de Taura,
que segundo o

Wanderson foi
feito , é

melhor não contar.
Saúdee

tranqüilidade para
os futuros pais

1988

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Qual a melhor raça de cavalo?
Esta pergunta se ouve freqüentemente por parte .de quem não cria

cavalos para um criador e, na maioria dos casos, a resposta é de que a

melhor raça, por coincidência, é aquela que o interlocutor cria.

Mas, antes da resposta, deveria haver outro esclarecimento: melhor

para fazer o quê?
É digna de admiração a evolução que os cavalos tiveram com a seleção

feita através dos séculos. Partindo de algumas espécies encontradas na

natureza, o homem foi selecionando as características que mais lhe

interessavam e foi transformando aqueles cavalos em outros animais, até

que hoje seja difícil dizer que tenham a mesma origem.
� Mas a seleção faz-se por um motivo. Por exemplo, nas raças mais

antigas, a razão era quase sempre a guerra. Uma combinação de resistência,
mobilidade e velocidade era a meta.

Porém, na seleção, alguns destes itens eram mais ou menos

incompatíveis. Por exemplo: para se ter um cavalo com resistência, além
de aprumos bem estruturados, é fundamental que o lombo do animal seja
curto.

No entanto, para ter maior velocidade é necessário pernas mais

compridas, mas se o lombo continuar curto e as pernas encompridarem,
fatalmente este cavalo vai ter suas patas se alcançando nogalope.

Mas na guerra temos que levar os canhões, mantimentos e outras

coisas mais. Será que estes cavalos nos servem? Bem, seguramente não.

E daí? Bem, acho que temos que começar outra seleção buscando outro

cavalo com as característicasde um veículo de tração. Extrema força, mas
I

significativa perda de mobilidade e velocidade. Porém, queremos estes

cavalos, não pata entrar em combate, mas sim para levarem a infra-estrutura

da nossa cavalaria.
Através dos anos, outras utilidades foram sendo dadas ao cavalo,

tais como as corridas, a lida com o gado, as diversas modalidades de

esporte e de lazer. E cada uma destas atividades procurava as características

que melhor se adaptavam ao desempenho do cavalo para a finalidade

desejada.
Bem, que tal perguntannos novamente qual amelhor raça de cavalos?
Fonte: Horse Bussiness, edição 41, agosto/98

Agenda gaúcha
4 de setembro - Sexta-feiradaTradiçãoGaúcha - CTGLaço Jaraguaense
5 e 6 de setembro - Rodeio de Vacal'arada - Piquete Santa Luzia
II a 13 de setembro - Rodeio em Presidente Getúlio

. 19 e 20 de setembro - Torneio de Laço doCTGLaço Jaraguaense
19 de setembro - Baile Gaúcho comOsNativos no Laço Jaraguaense .

.25 a 27 de setembro - Rodeio em Laurentino - Festa do Queijo

Projetos e manutenção de[ardins
AMOR PERFEITO

{lauúlU
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq. MaxWilhelm - Baependi

Jaraguá do Sul - SC

- 1998
10 ANOS SERVINDO QUALIDADE

,

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
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NEWYORK NEWYORK
passagem aérea + 7 noites de hotel + transfer in/out

US$ 995
passagem aérea

US$ 550
ou 7 x US$151 ou 5 X US$ 110

ou 6 x US$ 240 <'

PACOTESE
PASSAGENSPARA

QUALQUERLUGAR
DOMUNDO,
CONSULTEA

COSMOS TURISMO

EUROPA. 13 dias
visitando França - Alemanha - Itália + passagem
aérea + hospedagem cl café da manhã + city tour

cl guia + seguro

US$2.030

CANADÁ
11 dias I 9 noites

visitando Toronto,Ottawa,Quebec eMontreal

US$ 1.440 pl saídas setembro

US$ 1.950
pl saídas outubro

DISNEY
9 dias - 7 noites

passagem aérea + hospedagem cl café da manhã +

ingressos nos parques: Animal Kingdom,Magic
Kingdom,MGM Studios,Universal Studios e

EpcotCenter

US$ 1.298

CRUZEIRO FUNCHAL
Réveillon - saída 27 dezembro

7 noites visitando SantoslRiolBúziosNitória
/Porto SegurolMaceió e Salvador

8x US$ 149

ESTUDAR
EMUSA

Passagem aérea + 7 noites hotel cl café da
manhã + passeio aos principais
pontos da cidade + transfer in/out

US$·901

II
(muitos shows, diversões e 5 refeições diárias)

PORTUGAL/
ESPANHA
excursão cl guia desde
Jaraguá do Sul- maio 99

CONSULTE-NOS!

4 semanas de curso de Inglêsmorando
com família americana

US$1.530

�O�TALEZA,
a viete R$ 555

.

6x R$ 99
incluindo: passagem + 7 noites no hotel

cl café da manhã, city tour e transfer in/out

MINICRUZEIRO
COSTA ALLEGRA

MACEiÓ
à vista R$ 495Saída -14 dezembro

5 dias visitando SantoslRiolBúziosNitória/Angra
clmuitos shows - 5 refeições diárias

B« US$ 70
6 x R$ 89

inclui: passagem desdeNAVEGANTES, 7
noites hotel cl café damanhã,
city tour + transfer in/out
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ESPECIALIDADE: éHAPEADOS
Picanha - Mignon - Ovelha
Alcatra - Lombinho e Frango

ATENDEMOS FESTAS EM GERAL

R"a: Walter Marquardt, 1778 -

Fone: (047) 370-7237 -Taragllá do Sill

RÁDJOJARAGUÁ
A emissora AM mais conhecida e ouvida da'

região comemora 50 anos de atividades dia 4 de

setembro (entrou no ar dia 4 de setembro de
1948 com o prefixo ZYP 9, 1510 kHz). Para
comemorar a data: ós comunicadores preparam
uma série de brincadeiras com os ouvintes,
sorteios de prêmios, camisas com a logomarca
da rádio, ouvinte fiel, mensagem de 50 anos,

surpresa� e outras casitas mas. Hoje a Rádio
Jaraguá é sintonizada em 1010kHz com

potência de 10.000 waus .

••••••••••••••••••
TRIÂNGULO ESCALENO
A divertida comédia "Triângulo Escaleno" está
sendo apresentada peloGrupo de Teatro Adulto
da Scar nos municípios da microrregião. Hoje
(28), em Guaramirim, amanhã (29), em
Schroeder, dia 4 de setembro no Seminário de

Corupá, dia 12 de setembro no salão da Igreja
da Barra do Rio Cerro e dia 19 de setembro,
em Pomerode. Vale assistir e aplaudir.

••••••••••••••••••
BURG GARTEN
Além dos deliciosos pratos que serve todas äs
noites, agora, também aos domingos ao meio
dia, tem cardápio especial e marreco recheado.

Chope da Aruarctica e o chope alemão
Warsteiner. E também ambiente anexo para
fesla� reservadas .

••••••••••••••••••

GUARAMIRIM
As festividades alusivas ao 49" aniversário de
Guaramirim (dia 28) foram iniciadas ontem

(27) e prosseguem até domingo (30), com
lestlval de dança, jogos, teatro, desfiles,
competições e baile no Parque de Eventos com

oGrupo Musical Momento (RS). Parabéns a

todos os guaramirenses .

••••••••••••••••••
PROGRAMA LEGAL
OGrupo Tear de São Paulo, composto de
atores profissionais, apresenta a peça teatral
"Qualidade Total: Um programa legal! É uma

peça teatral de cunho educativo, produzida e

enccnada com a finalidade de complementar os
Jlfograma� e campanhas voltadös para a

qualidade. A apresentação será segunda-feira
(31), às 20 horas, no Clube Atlético Baependi.
É mais uma realização de Rosani Promoções e

Eventos.
••••••••••••••••••
DEBUTANTES
O Baile de Debutantes, que o Clube Atlético
Baependi promove dia 26 de setembro, já está
agitando a societv em busca do melhor traje
para a noitada que promete ser um glamour. As
�sas com seis lugares a R$ 300,00 serão
vendida� a partir do dia 15 de setembro. O
.Baile Branco será animado pela Banda By
Brazil ei) meninas-moças serão apresentadas à
SOCiedade .

••••••••••••••••••
FERj
A Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) comemora 25 anos de fundação,
com celebração de Culto Ecumênico hoje (28),
ll19 horas, com a presença do padre Elemar
&:heid, fundador da entidade. Após o ato
religioso, jantar de confraternização no Clube
Atlético Baependi. Cumprimentos à direção,
fllllCionários, professores e acadêmicos da Ferj .

••••••••••••••••••
JANTAR TíPICO
A Sociedade Paraná, da Barra dó Ribeirão
Grande (Nereu Ramos), promove, domingo
(30), almoço típico italiano, Seguido de bingo.
O almoço é aberto a toda a comunidade e a

COmida é saborosíssima.

............... � ..

FESTIVAL DA CANÇÃO
A Lanchonete Per Tutti promove o T Festival
daCanção dias 11 (Popular) e 13 de setembro
(Sertanejo). Inscrições até dia 9 de setembro na

lanchonete Per Tutti, Rua Luís Sartí, 1.497 (ao
llidoda Igreja de Nereu Ramos).lnformaçõcs
pelo telefone 276-0242 - com Gilberto.

Empório da Foto

�
.

.�
AGÊNCIA PORTAL

'DiretordoCP, FranciscoAlYes, com a esposa Yvonne
A. S. Gonçalves. Ela será cumprimentadissima 1Ul

segunda-feira (31), pela idade nova

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
fn�eDl371-7575 ' daI1Üli\iO

RuaRudolfoHuffenüssler, 440
(pr6x. DuasRodas IncI.)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CMDCA quer integrar comunidade
a projetos de apoio a menor

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

Campanha lançada busca esclarecer doação de pessoas físicas e jurídi
cas através de dedução no Imposto de Renda

Jaraguá do Sul- O CMD�
CA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente) lançou, na

noite de segunda-feira (24),
a campanha Jaraguá e FIA
- Ação Participqtiva. O ob

jetivo é arrecadar fundos

para o CMDCA que serão

aplicados em projetos liga
dos a programas de ouxíllo
às crianças e adolescentes
da cidade.

As doações ao Fundo da
Infância e Adolescência

poderão ser feitas pelo DAM

(Documento de Arreca

dação Municipal). Podem
contribuir pessoas físicas e

jurídicas. As doações serão
deduzidas no Imposto de
Renda. "Essa é uma forma
de deixar uma parte do di
nheiro pago ao 'Leão' na ci
dade, revertido em obras

que garantirão o futuro das

crlonços e adolescentes
carentes",afirma José Bene
dito de Campos, presidente
do CMDCA

O conselho está distri
buindo folheto explicativo
sobre a campanha. O Sindi
cato dos Contabilistas tam
bém está mobilizado para
orientar os contribuintes a

fazer a doação.
De acordo corn Campos,

no ano passado foram ar

recadados RS 183,5 rnll. o
que é considerado pouco,
levando-se em conside

ração que Jaraguá do Sul
tem cerça de mil empresas.
Apenas 30 fizeram doações
através do Imposto de Ren
da. O Município arrecadou
RS 15 milhões em Imposto de
Renda, 1 % desse valor pode
ria ter ficado com o FIA

Durante o lançamento
da campqnha foi apresen
tada a loqornorco do CM
DCA escolhida através de
concurso, os criadores fo
ram os publicitários Sílvio

Borges Cabral e Luís Carlos
Zimmermann.

OBRA � O FIA (Fundo Mu

niclpol da Infância e Ado

lescência) e a Prefeitura,
com o apoio dos governos
estadual e federai, iró cons

truir o Centro de Apoio ao

.

Adolescente e Famnia. O lo
cai já foi escolhido, será no

Bairro Ana Paula 5, Lotea
mento Firenze. O terreno
mede cerca de 21,8 mil
metros quadrados e teró3,3
mil metros quadrados de
área construída. A obra está
estimada em RS 1,1 milhão
e ainda não tem previsão
para iniciar.

o Núcleo dos'Cabeleireiros da Região do Vale do Itapocu promoveu, no dia 24 deste
mês, a ]OReciclagem Técnica, no auditório daAcijs (Associação Comercial e Industr;-
01 de Jaraguá do Sul),'
O curso de Penteados, desenvolvido pelos próprios participantes, foi considerado um

sucesso pelo núcleo,

SUPERMERCADOS

�� tJ, dieItú

Xampu Palmolive Polentina Quaker Bolacha Elaine Maria Aguard�nte Cananga - Compras acima de R$ 60,00,
SOOml. SOOgr. 1kg 900ml.

cheque para dia 9/10/98 sem jurosR$ 1,98 R$ o.eo R$ 1,57 R$ 0,99

Sabão em pó Revel - Polpa Kissy Batavo Desinfetante Sopa Galinha Maggi - Entrega gratuita em

1kg. conj. c/6 unido Alana2lts. 60g. Jaraguá do Sul e região
'"

R$ 1,79 R$ 1,20 R$ 0,96 R$ 1,04
- Aceitamos Cartão de Crédito Visa, TíqueteLeite Longa Vida Coxa Frango 1 kg Fralda Julie Joy Sardinha kg.

Glória 111. R$ 1,68 R$ 3,99 R$ 0,99 Alimentação (Eat, Correios, Cheque
R$ 0,72 Ofertas válidas de t7/8/ a 28/8 ou enquanto dura/em os estoques Cardápio, Trans Cheque, TA, v.A.)

Rua Padre Alberto Jacobs • Vila tenzi • Fones: 372-1160 • 372-2936 • Jaraguá do Sul· SC

POR QUE FAZER PSICOTERAPIA?
o que pode levar as pessoas a procurãrem CI psicoterapia?
Problemas ... problemas de várias ordens que têm em comum

. o fato de se terem tornados insolúveis para as pessoas que os

vivenclam.

E o que são os problemas vivenciados pelo homem? São
característicos da época em que vivemos; surgem a partir de

um contexto sócio-econômica-cultural.

E estes problemas serão insolúveis? Insolúveis não porque não hajam
saídas, mas sim porque psicologicamente as pessoas parecem estar
impedidas de achar a solução. São tantos os fatores que as pressionam.
que não conseguem identificá-los,conhecer suas origens, pois perderam
a tranqüilidade para conhecer e selecionar cada um destes fatores
envolvidos, porque já mergulharam num estresse emocional.

Ninguém, ao acordar,deseja tornar sua vida infeliz, nem daqueles que a
rodeiam. Muito pelo contrário.O que se espera, nó mínimo, é ter um dia
harmonioso. Porém, bpesar de toda boa vontade, de repente a guerra
que ninguém quer explode, fazendo com que se diga coisas que não
quer se dizer, usa-se um tom de voz de que não se gosta. Perde-se o

controle com facilidade. O que fazer? Como sair desta, se todos
caminhos parecem não chegar a lugar nenhum? Surge o conflito.

A psicoterapia é o "lugar"do reconhecimento,da aceitação e da busca
de soluções, para muitos dos problemas existenciais do homem, ou seja,
a psicoterapia contribui para a reorganização interna do homem ... "a

psicoterapia é um processo de crescimento, de desenvolvimento de

potencialidades, de aprofundamento do próprio conhecer-se".

E qual o papel do terapeuta neste processo? Não nos cabe, enquanto
terapeutas, fornecer respostas específicas.objetivas que visem solucionar
problemas. Nosso papel é contribuir para que esta pessoa que nós

procura consiga passar por seus estágios evolutivos e fortalecer sua
vontade, libertando-a das forças internas e externas que a dominam,
levando-a a harmónizar-se consigo mesma e com seus ideais, tornando
a consc[ente do seu potencial. Através deste processo ela encontrará
as respostas concretas por si mesma.

Segundo GUIMARÃES ROSA, "viver é muito perigoso". Mas o grande
perigo em abdicar da felicidade, é ser engolfado ou destruído pelos
problemas inerentes à vida. Enfrentá-los em sua medida correta. É o

caminho ... e a psicoterapia contribui para que a caminhada possa vir a
ser vitoriosa. Por isso fazer psicoterapia.

Jeanete Mirian Piske - Psicóloga Clínica - CRP-12/0937

Memb�o associado da Ajapsy

10 Encontro Jaraguaense de Psicólogos
Dia 29 de agosto no CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguó do Sul

Av. Getúlio Vargas - 621

Informações e inscrições com Odenite ou Eliana na
CEPPSI - Clínica de Psicologia

Rua Domingos da Nova, 370 - fone/fax (047) 371-2224

Ethel T. B. Taborda Ribas
Psicóloga - CRP-12/00938

Crianças e Adolescentes

Psicoterapia e Orientação Vocacional
Rua Guilherme Weege, 50

\ 7° andar - sala 704
Centro Médico Odontológico

Fone: (047) 371,-0503
Jaraguä do Sul - SC

Marisa Sandra Lorenceti
Psicóloga - CRP-12/02032

Horário: de 2ª à 6ª -17h30 às 21 h30
Sábados - 8 às 12 horas

Rua GuilhermeWeege, 50
7° andar - sala 704

Centro Médico Odontológico
Fone: (047) 979-6879
Jaraguá da Sul- SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jolnville I
O Festival Internacional de Música, que está sendo promovido
pela LBV (Legião da BoaVontade) em comemoração aos 50 anos
da instituição, terá eliminatória da região Sul, no dia 13 de outu
bro, em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro. 14 músicos dis
putarão duas vagas para a etapa Nacional, dia 20 de dezembro,
em São Paulo.

São Bento do Sul
A Facisc (Federação dasAssociaçõesComerciais de Santa Cata
rina), em 'sua 24° reunião, realizada durante a 2° Feira Industrial
Norte-catarinense, que encerrou neste domingo (23), foram de
batidas algumas moções relativas a Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), que
serão apresentadas na 105° plenária da Facisc neste final de se

mana (28 e 29), em Chapecó.

Blumenau
A Proeb fará o leilão dos camarotes do Pavilhão C, da 15° Okto
berfest, na próxima quarta-feira (3), às 20 horas, no Pavilhão E.
Serão leiloados 14 camarotes, sendo que o menor, com dezmetros

quadrados, tem valor inicial de RS 3 mil, e o maior, com 43 metros

quadrados, está estipulado em RS 15 mil. Para os camarotes com
24,25 e 26 metros quadrados, o preço mínimo será de RS 7 mil. Os

compradores deverão efetuar 10% do pagamento no ato e o

restante até o dia 8 de setembro na tesouraria da Proeb.

Joinville II
A assinatura do financiamento para a construção da Cervejaria
Antarctica aconteceu na quinta-feira (27). A cervejaria irá utilizar
os incentivos do Prodec (Programa de Desenvolvimento da Em

presa Catarinense), o investimento é de RS 145 milhões e prevê a

geração de dois mil novos empregos. Esta unidade será a mais
moderna da empresa.

Schroeder
A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Schroed

er) lançou, em comemoração ao terceiro aniversário no dia 13
deste mês, a logomarca oficial da associação. Segundo o presi- .

dente da Acias, Luís Roberto Dal-Ri, a logomarca lembra não só a
Acias, mas o conjunto das 2,5 mil associações comerciais e indus
triais de todo Brasil.

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

OS que escolhem os primeiros lugares
É'dia de Sábado e Jesus aceitou o convite para comer o pão em casa de um

homem importante do grupo dos fariseus. A parábola de Jesus sobre a escolha

dos lugares num banquete e sobre a escolha dos convidados, é dirigida aos

fariseus por sua atitude perante o Sábado, por escolherem os primeiros lugares
nos banquetes e por convidarem às suas festas, apenas os parentese amigos.

Na comunidade cristã, isso não pode acontecer porque o primeiro lugar é de
Deus e diante dele não há grandes e nem pequenos. Ele não veio ocupar o

primeiro lugar, ao contrário, ele se fez pobre e servidor dos pobres. A última

lição a seus discípulos foi o gesto do lava-pés. E sua entrega na cruz foi a maior

prova desse relaxamento até o último lugar da humanidade. Mas quem se

humilha será exaltado. Foi isso o que o Pai fez com o Filho. É esse o nosso

destino se formos capazes de não entrar no jogo da competição. Em troca,
viveremos a alegria da convivência humana, sem dominação e sem a tristeza de

sermos passados para trás.

Rio Sul muda o visual e
mantém personalidade
---------------------------------

Empresa aérea adotou padrão Varig, com o objetivo de ficar com ima

gem corporativa, visando a atuação conjunta de ambas

São Paulo - A Rio Sul apresen
tou a nova identidade visual que
segue o padrão adotado pela
Varig e visa a fixação de uma

imagem corporativa, para sim
bolizar uma nova era de atu

ação conjunta entre as duas

empresas. Com o novo visual, a

empresa tem o reconhecimento
instantãneo como parte do Gru

po Varig, mas mantendo o nome
e a personalidade.

"A nova imagem põe em

destaque nossa associação mais
estreita com aVarig, para prestar
serviços cada vez melhores aos

clientes", disse o presidente da
Rio Sul, Paulo Enrique Coco. De
acordo com o presidente da

Varig, Fernando Pinto, "os nossos

clientes,ao olharem um avião da
Rio Sul, vão identificá-lo imedi
atamente como de uma empre
sa do Grupo Varig.

O novo visual da Rio Sul foi
criado pela Landor Associates,
uma das maiores empresas do
mundo no setor de consultoria de
identidade e design, que, em

1996, também desenvolveu a

atual imagem da Varig na fuse

lagem dos aviões da Rio Sul, en
tre os quais, a Rosa-dos-Ventos
na cauda e a marca Rio Sul,
grafada com a mesma caligra
fia desenvolvida para a Varig.

PONTE VARIG/RIO SUL - Os
aviões da Rio Sul já estão voan

do com a nova marca desde o

dia 15 deste mês, na ponteVarig/
Rio Sul, que faz a ligação São
Paulo a Belo Horizonte (Pampu
lha), com 32 võos diários nos dois
sentidos, e São Paulo a Brosíllo.
com 28 võos por dlo. também
nos dois sentidos.

A ponte Varig/Rio Sul, entre
São Paulo e o Rio de Janeiro ofe
rece 35 vôos em cada trecho, 24
horas por dia. No período de 7
às 22 horas, a cada 30 minutos,
ligando os aeroportos de Con

gonhas ao Santos Dumont; entre
23h30 e 4 horas, a ligação será
feita entre Guarulhos e o Santos
Dumont, com direito a reserva.

Todos os vôos da nova ponte
Varig/Rio Sul, tanto São Paulo/Rio
de Janeiro, quanto São Paulo/
Belo Horizonte e São Paulo/
Brasnia, contam milhas no Progra
ma smiles. E no primeiro mês de

operação há uma promoção es

pecial: cada trecho voado vale

mil milhas. Com isto, somando 25 Varig, a Rio Sul percorre trajetória
percursos de ida e volto. o usuário ascendente no cenário da avi-

ganha uma passagem para ação comercial brasileira. Nos
Nova York ou para qualquer des- últimos anos, a empresa teve o

tino para a América do Sul. faturamento multiplicado, pas-
FROTA - A modificação na mar- sondo de USS 52,2 milhões em

ca é uma etapa a mais do progra- 1991. para RS 358 milhões em

ma constante de atualização da 1997. O número de passageiros
Rio Sul. Sintonizada com a rnoder- embarcados saltou de 452.4 mil

nização, já promoveu a informati- em 1991, para mais de dois mi-

zação das reservas do check in, Ihões em 1997.
sem contara ampla renovação da A empresa conta com cerca

frota de aeronaves. Hoje, a Rio Sul de dois mil empregados, dos
conta com 15 Boeing 737/500 - os quais 366 são pilotos. A sede e

mais modernos da classe (três dos administração central ficam no

quais incorporados à frota este Rio de Janeiro, mas São Paulo,
ano); nove ERJ-l45 Class (mais dois Porto Alegre, Curitiba, Belo Hori-

chegarão até o fim deste ano); zonte e Brasnia são bases opera-
quatro Focker F-50; e oito EMB-l20 cionais importantes. A rede de
Brasilia. operações da Rio Sul cobre 70

NÚMEROS - Subsidiária da cidades do Brasil.

Zeca Automóveis
Rua: Adélia Fischer, 747 - Centro II (047) 372-3507Jaraguá do Sul - SC

Marca Modelo Ano Combo Cor Valor R$
Gol MI16V 99 Gas. Branco 13.800,00
Gol MI 99 Gas. A escolher 12.400,00
Blazer DL 96 Gas. Verde 26.500,00
Gol ).0001 96 Gas: Prata .10.900,00
FiatUno EP 96 Gas. Preto 9.800,00
Versalies GL 96 Gas. Bordô 13.800,00
Kadett GL 95 Gas. Prata 11.800,00
Gol GTS 92 Gas. Vermelho 8.800,00
Apolo GLS 91 Gas. Cinza 7.800,00
Eseort GL 91 Ale. Vermelho 6.800,00
Saveiro CL 91 Ale. Dourada 6.800,00
Voyàge· CL 90 Gas. Prata 6.900,00
Verona GLX 90 Gas. Bordô 6.900,00
Monza SLE 90 Gas. Verde 7.800,00
Monza SLE 90 Ale. Cinza 7.500,00
Monza SL 89 Ale. Prata 7.300,00
DelRey GL 89 Ale. Azul 6.800,00
Eseort L 89 Ale. Azul 6.000,00
Marajá SL 89 Ale. .Bege 4.800,00
Gol GL 89 Ale. Vermelho 6.300,00
Pampa GL 88 Ale. Branca 4.900,00
Voyage CL 88 Gas. Prata 6.200,00
FiatUno CS 88 Ale. Bege 5.300,00
Gol CL 87 Ale. Branca 4.900,00
Santana CG 85 Ale. Prata 4.900,00
Passat Vilage 84 Ale. Branco 2.600,00
Gol SL 83 Ale. Bege 2.800,00
Fusca LS 83 Gas. Bege 2.700,00
DelRey GL 82 Gas. Prata 2.800,00
Carros Okm. de todas as marcas, pronta entrega.

Consulte nossas ofertas. Não têm melhor.

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

11--- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Guaramirim comemora 49 anos
de emancipação política

--------------------- ...-----------

Programações esportivas e culturais marcam o

aniversário do Município

Divulgação

Guaramirim - A cidade

completa hoje o 49°
aniversário de emanci

pação político/administrati
va. Para comemor a data,
a administração municipal
organizou programação de
eventos esportivos e cultu
rais, que iniciaram ontem e

se estendem até domingo
(30).

Segundo o prefeito Anto
nio Carlos Zimmermann

(PMDB), também presidente
da Fecam (Federação
Catarinense das Asso

ciações dos Municípios),a
administração aguarda o

cinqüentenário, no ario que
vem, para promover uma

grande festa. "Estamos

preparando a festa do

cinqüentenário, mas não
nos esquecemos do
aniversário da cidade. Por
isso, as comemorações
deste ano estão modestas",
declarou, lembrando que a

situação financeíra das ad

ministrações municipais é
preocupante. Ele disse tam
bém que, apesar de tudo,
Guaramitim comemora seu

cnlversórto com otimismo.
"Nosso Município situa-se,
hoje, entre, os maiores ar

recadadores de ICMS (Im
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) do
Estado, revelando cresci
mento 'nesse índice de 76%.

o PIEf(Produto Interno Bruto),
que em 1996 era de RS 92
milhões, aumentou para RS
167 milhões no ano passado,
demonstrando pujança nos

setores produtivos".
O prefeito também

comemora os novos investi
mentos feitos na cidade, .

como a Petrobras que já tem
um posto de tancagem no

Bairro Corticeira e agora irá
instalar o gasoduto Brasil
Bolívia, para isso, instalará um
city-gote, poro a derivação
da rede de gás natural. Tam
bém a Casan (Companhia
Catarinense de Águas e Sa

neamento) está com um pro
jeto de ampliação de 57

qullõrnetros na rede. A pre
visão é que, somente com

esses dois projetos, sejam
gerados 310 novos empregos
diretos.Zimmermann afirmou

que está negociando com

outras empresas que ve

nham se instalar no Município
para que utilizem mão-de
obra da cidade.

Guaramirim tem uma

administração participativa,
que conta com o Conselho
de Desenvolvimento E

conômico, no qual fazem
parte a Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim),
Prefeitura e Câmara de
Vereadores. O conselho ini
ciou o planejamento es-

tratégico, onde participam
.clnco representantes da

Aciag, cinco da Prefeitura e

dois membros consultivos da
Câmard de Vereadores. A
Prefeitura conta ainda com

o apoio do Instituto de Pes

quisa Perfil, de Florianópolis,
que a cada quatro meses

entrevista moradores para
saber quais as reais ne

cessidades da população.
A Prefeitura está organi

zando um fórum de debates,
nos dias 14 e 15 do próximo
mês, data que deverá ser

confirmada, com a partici
pação de diversos setores da
comunidade, que definirá a

missão, a visão e as estraté
gias de planejamento para o
Município.

O prefeito reforçou a

promessa de uma grande
festa em comemoração ao
cinqüentenário. Mas ressal
tou que, neste ano, quer
deixar oos cidadãos uma

mensagem de otimismo. "Os

problemas enfrentados não
são apenas de responsabi
lidade do poder público mu

nicipaL mas de todos nós",
frisou, acrescentando que o

processo de desenvolvimen
to pelo qual nossa cidade

passa teve a contribui

ção des guaramirenses.
"Agradeço a todos os ci
dadãos pelo apoio à admi

nistração", concluiu.

'-

Trabalho e otímlsmo fazem parte de nossa

história. Parabéns, Guaramirim,pelos
49 anos de emancipação
político-administrativa.

Câmara de
Vereadores de
Guaramirim

Homenagem:

49 anos de emancipação.
É com orgulho que

parabenizo o povo ordeiro e

trabalhador guaramirense. �

Deputado Estadual
Ivo Konell - PMDB
Rumo ao ano 2000
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Dr. Jean Beno Schreiner Lucht
Ginecologia e Obstetrícia - CRM 5457

Cardiotocografia Computadorizada e Ultrassonografia
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 45 - 10 Andar - Centro - 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC Tel. 372-0395

FISIOTERAPIA
E S P,E C .I.A L I Z A o A

CLINICASER
Fone/Fax: 371·6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Grefito 3404·F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Grefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Grefito 5·20974·F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Grefito· 20269·F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito- 10858·F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - GFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - GRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - GRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Grefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Grefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt

Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617
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Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Reabilitação funcional da mão
Definição de Terapia de Mão: (ASHT)*
ATerapia da Mão é a arte e ciência de reabilitação da extremidade
superior.
A Terapia da Mão foi desenvolvida pelos profissionais de terapia
ocupacional e fisioterapia. O terapeuta da mão combina
conhecimentos da extremidade superior com habilidades
especializadas em avaliação e tratamento, prevenir disfunção.
restaurar a função ou reverter o avanço da patologia na

extremidade superior. o objetivo da Terapia da Mão é promover
saúde e bem-estar através de serviços de reabilitação aos indivíduos
com disfunção e disseminar inovações eficazes na reabilitação do
membro superior.
Quem são os terapeutas da Mão (ASHT)*
Terapeutas da Mão são terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas
registrados e especializados através de educação continuada

avançada. experiência clínica e estudo independente tornaram
se eficientes no tratamento das condições patológicas de
extremidade superior. resultantes de trauma. doença. deformidade
congênita ou adquirida.
*ASHT (Sociedade Americana de Terapeutas da Mão)
A Terapia da Mão consta de avaliações periódicas do membro
afetado e métodos terapêuticos específicos.
Nossos pacientes são encaminhados por cirurgiões da mão.
ortopedistas. reumatologistas, neurologistas cirurgiões-plásticos.
Atendemos pacientes com problemas dos MsSs. devido à paralisia
cerebral. lesões traumáticas osteoarticulares e/ou mil-tendíneas.
neurológicas periféricos. problemas reumatológicos. contratura de
Dupuytren. problemas inflamatórios (tendinites. tenossinovites.
síndrome do túnel do carpo).
O atendimento pode ser:

1) Conservador - através de órteses e exercícios específicos além
de orientações para exercícios domiciliares.
2) Pré-operatório - visando preparar o membro superior para cirurgia.
possibilitando um pós-operatório mais satisfatório com uma

recuperação mais rápida.
3) Pós-operatório - através de técnicas e cuidados especiais é feito
o treinamento de tendões submetidos à tenorrafias. tenólises ou

enxertos.
Utilizamos órteses para o posicionamento adequado da mão em

fase de recuperação ou para impedir maiores deformidades.
A reeducação sensortel e exercícios para precisão e destreza
manual visam capacitar a mão a exercer funções de motricidade
maisfina.
Simulamos situações de trabalho para que o indivíduo volte a

exercer suas funções da forma mais adequada possível. Quando
necessário. são feitas sugestões para escolha de outra atividade.
Realizamos. se necessário fôr. acompanhamento a nossos pacientes
no local de trabalho, buscando melhorar a condição do mesmo.

minimizando o efeito causal no caso da L.E.R. - Lesão por Esforço
Repetitivo - e outros.

Marian Mahnke Henschel

Terapeuta Ocupacional e Terapeuta da Mão

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
'

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, ir 371-3426

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

E
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I TE R

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 Peniodoenis, IMplANTES DENTÁRios
E PRÓTESES DENTÁRiAS

RUA JOiNViLLE, 1 � 70
TELefONES: (047) J71.-7209 ... J71 ...61 �8

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica
Dr.-Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-<l278 - Guaramirim
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Clínica de Atendimento
Médico Integrado

Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Mario Sousa
Dr. Mario Sousa r.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Conheça um pouco de Schroeder
---------------------------------

Com grande parte de vegetação nativa, também possui inúmeros riachos que,
avançando para o oceano, caem pelas rochas propiciando um belo visual das cascatas

o Município de Schroeder está situado na

região Nordeste do Estado de Santa Catarina e
.

possui muitas peculiaridades que o diferencia
de forma positiva em relação a outros

municípios da região. Possui excelente clima

com temperatura média anual de 22·C. O

Município é conhecido como a Capital
Ecológica Catarinense. Foi colonizado por
imigrantes alemães, destacando-se o
desbravador Senador Christian Mathias
Schroeder, que foi homenageado com o

nome da cidade.
O turismo ecológico é um setor de

grande potencial para ser explorado. Mais
de 60% de toda a área do Município
ainda são formadas de cobertura

vegetal. As reservas de vegetação nativa

e de preservação permanente possuem
Ponte Trindade

motos com trilhas ainda não explorados.
Como também possui lugares belíssimos com riachos e cascatas. Trilhando o

cominho da Estrada Rancho Bom, o 13 quilômetros do Centro, encontro-se o

cascata Wasserhoff -jxnovro alemã que significo pátio de águo. Com cerco de

50 mil metros quadrados, no meio do moto, cercada por uma piscina natural,

ideal para banho, com trilhas moto adentro, formo um recanto que é um

verdadeiro cartão-postal. Continuando no estrado, o 14 quilômetros
do Centro, na fazendo Arco-íris está situado o pesque

pague de trutas, único no região. Possui
12 tanques e atinge até 45 toneladas de

trutas. Ao Iodo dos tanques de pesco, há

ainda lindas cachoeiras como o dos

Mônaco, que dão um toque poético ao
local. Voltando dO.Rancho Bom, pelo

Estrado Braço do Sul, o três quilômetros do
Centro, situo-se a fábrica Fonte Energético,
que produz banana posso in natura, coberto
com chocolate natural, como também os

charutos de banana seca com cobertura de

chocolate preto ou bronco, constituindo-se num

fino e delicioso presente.
No Bairro Schroeder III, está o Ponte Trindade,

construído em madeiro sobre o Rio Itapocuzinho, no
início da década de 70, há mais de 25 anos. É o
único da região que possui cobertura, o que

prolonga a vida útil e dá um tom romãntico, além de
bonito. Situado o seis quilômetros do Centro, é um excelente

reconto paro pesco e banho.

Paro realizar grandes eventos, o CTG Leodato Ribeiro é o local

mais adequado. Dotado de salão debollea
área para camping, festas e concho hípica, é lá

que acontece o Rodeio Crioulo Interestadual, o

principal da região. Localizado no Bairro

Schroeder I, a cinco quilômetros do Centro, o
local, com certeza, oferece um belo visual do

vale.
No centro do cidade, que é visivelmente

de colonização alemã, a Prainha do KneipeL
mais conhecida como "Prainha de

Schroeder", é uma obro do Rio Braço de São

José, ao Iodo de uma antigo represo. Possui

uma área com preservação natural com

cerco de 500 metros quadrados. É um local

em que se pode tomar banho
confortavelmente com a fornillo. seguro
para menores e paro quem não tem

experiência em natação. Ao Iodo, PorquedE.
excelente restaurante panorãmico muito •

e ventos Leodato .
.

freqüentado, principalmente nos estaçôes mais quentes. Ribelfo
A gastronomia do cidade não poderio ser melhor. O Restaurante Lá em

Cosa, próximo à empresa Marisol,
no Centro, além do nome

convidativo, é aberto
diariamente e oferece o melhor

do comida caseira da cidade

num ambiente em estilo colonial
muito confortável e gostoso.
Como também o Restaurante

Ski, mais direcionado para o

públlco jovem, serve deliciosa
comido a preços bem acessíveis.

O povo amigo e hospitaleiro
completam o cenário do cidade,

para o turista que visito a Capital
Ecológica Cotorlnense. com o

nome mais alemão do Brasil.
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MEIA MALHA, MOLETON, MOLETIN, COTTON,

GORGURÃO, SERViÇO DE FACÇÃO E TINTURARIA

Rua Mal. Castelo Branco, 1803 - Schroeder - SC

Fone/Fax: (047) 374-1236 - Fone: 374-1382

Comércio e Representações Lide. ..
MADEIRAS - ESQUADRIAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
TRANSPORTE

Telefones: (047) 374-1171 e 374-1193 - Fax: (047) 374-1271
Rua Princesa Isabel, 160 - Schroeder - SC
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enato Rohsler e Aldo Cemin na

seleção brasileira de Ciclismo
-----------�------�-------------

Os at/etas jaraguaenses conquistaram a vaça em seletiva realizada no
, úmmo finalde semana, em Joinvílle

Jaraguá do Sul - REmato
hsler. 17 anos. e Aldo Cemin

.

nior. 18. da equipe Canarinho/
lano Som/FME. foram con

cados pela seleção brasilei
de Ciclismo. junto com mais
atro ciclistas. para disputar os
gos Pan-americanos. que
ontecerá em Joinville. de 17
21 do próximo mês,
A convocação aconteceu
seletiva realizada no último

01 de semana. em Joinvllle.
hsler obteve o segundo'me
or tempo na prova Contra-

lógio. com 29min30s. 30 se

undos a mais que o primeiro.
ndré Audi Ferreira. de Suzano

P), No domingo (23). aconte
eu a prova de Resistência.
om 108 quilômetros. Cemin
mlor chegou em terceiro e

hsler em sexto.
No ano passado. três atle

s de Jaraguá do Sul represen
rom Santa Catarina na

leção brasileira. Murilo Fis-
her. Douglas Müller e Aldo
emin Júnior. que conquistou o

gundo lugar no Sul-ameri
ano. realizado no Chile. em
neiro deste ano. Fischer e

Müller não disputaram esta se:
letiva por estarem acima da
idade limite. 18 anos. Esta é a

terceira vez que Cemin Júnior
é convocado. já Rohsler está
fazendo sua estréia na seleção.

"Estou bastante ansioso. es

pero fazer uma boa atuação
para conseguir a convocação
para o Mundial da Holanda. em
outubro". disse Rohsler. Ele irá
disputar duas modalidades. Re
sistência e Contra-relógio. mas
acredita ter mais chances de
medalha na segunda. individu
al. a qual participam apenas
dois atletas de cada país.

A seleção brasileira está

composta pelos atletas: Daniel
Thá. de Curitiba (PR); Patrick
Gama Azevedo. de Osasco

(SP); André Audi Ferreira. de
Suzano (SP); Jonathan Louredo
Consuli. de Vitória (ES) e Rohsler
e Cemin Júnior. ambos de Joro
guá do Sul.

VOLTA CICLíSTICA - A ci
dade de Orleans (Sul do Esta

do) sediará. neste final de se

mana. a 12° Volta Ciclística de
Santa Catarina. A prova entrou.
este ano. para o calendário

mundial e vale pontos para o
.

ranking da UCI (União Ciclísti
ca Internacional).

A 12° Volta Ciclística inicia

hoje em Orleans e passará pela
Serra do Rio do Rastro. Região
Serrana. descendo pelo Vale

.

do ItajaL Região Norte. com

passagem por Jaraguá do Sul.
no dia 4 de setembro. A che

gada será em Florianópolis. no
dia 7. Mais de 800 quilômetros
serão percorridos pelos atletas
do Brasil. Venezuela. Peru. Chile
e Argentina.

A equipe jaraguaense Ca
narinho/Solano Som/FME par
ticipará com os atletas Aldo
Cemin. Renato Rohsler. Edson
James Peicker e Murilo Fischer.
No ano passado. Jaraguá do
Sul foi campeã na categoria
Júnior e levou os três primeiros
lugares indlvlduols. Este ano.

o objetivo da equipe é ficar
entre as cinco melhores do
Brasil. na categoria Elite. e

vencer a Júnior. com Cemin
e Rôhsler. e ainda brigar pelo
título de melhor equipe cata
rinense com Florianópolis e

Blumenau.

�CP �: .

�"\J@U��
.. ,As inscrições para o Circuito de Võlei de Dupla mascu

lino e feminino estarão abertas somente amanhã (29). no
horário das 8 horas até às 8h30. na Recreativa Marisol. A
taxa de inscrição é de RS 10.00. para a categoria até 16
anos. e RS 20.00 para a livre. A premiação será de troféus

para os primeiros colocados e medalha aos segundos e

terceiros lugares.

BEL. Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes
Tabeliã e Oficial do Registro de Protestos

Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL'ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham

neste ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se

não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de

protesto ao apresentar declaração de resposta por escri,to.
ESP. DP. 728869-7 - VENCIMENTO À VISTA - VALOR: R$ 682,00
ESP. DP. 728870-0 - VENCIMENTO À VISTA - VALOR: R$ 682,00
ESP. DP. 728871-9 - VENCIMENTO À VISTA - VALOR: R$ 682,00

DEVEDOR: JOAKES CALÇADOS LTDA,

DOCTO: CGC/MP. 01.846.086/0001-30
CREDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS THIFER

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45
- Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1998

ILTON HOFFMANN
Tabelião Designado

hagen. 110. em frente 00 Fórum. e atende todas
d as necessidades no ramo de imóveis: compra.
I venda. administração e incorporação.

Nossa equipe espera você para uma visita.
Venha nos conhecer e conferir o que temos a

lhe oferecer.
Lembramos a todos que. anexo à Deja Imó

veis. encontra-se a D'elegacia do Creci. tam
bém sob responsabilidade de Adejair E. 801-
sanelli. Qualquer reclamação sobre seu imó
vel. procure por seus direitos. teremos satisfação
em atendê-lo.

Deja Imóveis - Inovando paromelhor lhe ofender
pós 21 onos de trabalhos prestados frente
à Prefeitura de Jaraguá do Sul. sempre liga
do à área administrativa. Adejair E. 801-

sanelli. o "Dele". atravessou várias gestões. pre
ocupando-se em atender a comunidade da
melhor maneira possível.

Desligado do serviço público municipal des
de 9 de fevereiro deste ano. partiu para realizar
e ampliar seu sonho imobiliário. Hoje. dedica-se
em tempo integral à Imobiliária DEJA IMÓVEIS.
constituída em 14 de novembro de 1995. A mes

ma está localizada à Rua Guilherme C.Wacker-

DEJA IMÓVEIS PARABENIZA TODOS OS COLEGAS CORRETORES DE IMÓVEIS E EMPRESÁRIOS PELA PASSAGEM DO NOSSO DIA.
27 de Agosto - Dia do Corretor de Imóveis e do Empresário.
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FME traz técnico da seleção
brasileira de Tênis de Mesa

------------------------_._-------

Francisco Camargo participou do 4° Circuito de Tênis de Mesa, que acon
teceu no sábado, no Ginásio Arthur Müller

Jaraguá do Sul - o técni
co da seleção brasileira de
Tênis de Mesa, Francisco Ca

margo, o Fron, esteve na ci
dade no último final de se

mana para divulgar o es

porte e participar do 4° Cir
cuito de Tênis de Mesa, que
aconteceu, sábado (22), no
Ginásio Arthur Müller. Fron
veio a convite da coorde

nação do Tênis de Mesa da

Fundação Municipal de Es

portes. Na oportunidade,
Fron fez palestra abordando
o esporte e a experiência
frente à seleção. '

Com o tema: "O Tênis de
Mesa em Santa Catarina e no

Brasil", Fron conseguiu desper
tar o interesse de atletas, diri
gentes e professores para o

esporte. Durante a palestra,
realizada na noite de sexta
feira (21), no Sindicato dos
Vestuários, o técnico falou
também dos 13 anos à frente
da seleção, destacando a

falta de apoio ao Tênis de
Mesa, apesar de ser .urn dos

esportes mais praticados no

mundo. "São poucas as ci
dades no Brasil que desen
volvem esse trabalho de
bose. isso, no futuro, signifi
cara na revelação de
campeöes que projetarão
Jaraguá do Sul no cenário es

portivo mundial", declarou,
elo.giando o trabalho desen
volvido pela coordenação do
Tênis de Mesa e o incentivo
dado tanto ao esporte como
aos atletas.

A 4° etapa do Circuito de
Tênis de Mesa foi transferieJa
do Centro de Treinamento,
para o Ginásio Arthur Müller,
devido ao grande número de
atletas (127), vindos de Blu
menau, .Joinville.: Rio do Sul,
Pomerode, ItajaL São

Joaquim, Papanduva,
Canoinhas, Tirnbó. Balneário
Camboriú, Ituporanga,
Froiburgo e Alfredo Wagner,
além dos atletas de Jaraguá
do Sul. A competição iniciou
às 9 horas, parou uma hora

porovo almoço, e só foi
acabar às 23h30. "Foi 'uma
verdadeira maratona, mas fi
camos felizes com o resulta
do", afirmou Guida Mannes,
coordenador do Tênis de
Mesa.

f

� cP···················································· .

L5�[p@�lí�'
.

o O Clube de Canoagem �entucky realiza, neste domingo (3
a sexta etapa do 10 Cirçuito Interno de Canoagem deVelocida

Taça "Ervin Monske".A prova terá percurso de 300 mettos e oco
tecerá no Parque Malwee.:As-inscrições poderão ser feitas no lo
da largada a partir das 13h30, será cobrado um quilo de olimen
não-perecível ou uma peço de agasalho de cada participont
Durante as provas, serão feitas seletivas para avaliar 'o desemp
nho dos atletas já filiados para participarem do Campeona
Brasileiro de Canoagem deVelociddde, categoria KI Olímpico, n

. dias 19 e 20 do próximo mês, em Itumbiara, Goiás.

I
O Jaraguá do Sul será representada nos Joguinhos Abertos
Santa Catarina, que lnlcloho]e (28) e vai até a próxima sexta-fei

(4), pelas equipes de Atletismo (masculino e feminino), Bosque!
boi (masculino), Ciclismo (masculino), Futsal (masculino), Judô (m
culino e feminino), Natação (masculino e feminino), Tênis de Me

(masculino e feminino), Voleibol (ternlrmoje Xadrez (masculino
feminino).

.

o A FME (Fundação Municipal de Esportes) realizará,de hoje (
até a próxima sexta-feira (4), os Jogos da Sembna da Pátria.
escolas das redes pública e particular participam, ao todo, ser
1023 atletas divididos nas modalidades de Atletismo, Basqueteb
Futsal, Handebol, Tênis de Mesa,Voleibol e Xadrez. As competiçõ
acontecerão nos ginásios Arthur Müller, Sesi (Serviço Social da I

dústria), AABB (Associação Atlética Banco do Brqsil), coléçlos Di
na Providência e São Luís.

.

D' O 4° Torneio Municipal de Tênis de Mesa acontecerá nes

sábado (29), no Centro de Treinamento. A competição é aber!

qualquer pessoa pode participar. As inscrições serão feitas no I
cal ao custo de R$ 1,00.

o O enxadrista [oroqucense Ricardo Benares de Sá Leitão Cr
está no Rio de Janeiro participando do Campe'onato Mundial
Xadrez (20 anos), que iniciou na terça-feira (25) e vai até o dia 5
setembro. Cruz faz porte da Equipe A da seleção junto com m

quatro atletas.

o O Sesi (Serviço Social da lndüstrtc) promove, amanhã (29), o
Encontro do Paiee (Programa deApoio e Incentivo ao Esporte Ed

cacional). As modalidades dessa etapa serão o Punhobol e
Futsol. a partir das 13 horas, nas dependências do Sesi. O objeti
do programa é estimular a socialização e integração dos parti
pontes, Jaraguá do Sul é um dos 12 municípios do Estado que d
senvolve o Paiee.

o O 3° Circuito de Natação, realizado no último final de sema

(22 e 23), em Joinville, contou com a participação de 17 clubes
435 competidores. A equipe Olympia/FME levou o primeiro ,lug
nas categorias 50m Costas, 50m Peito e 100m Medley, de 17 a

anos; 50m Peito, de 14 a 16 anos, e no revezamento 4x50 Livre, a
100 anos, feminino.
A nadadora Solange Benz, da equipe Olympia/FME, conquistou
segundo lugar na modalidade 400m Livre e 100m Borboleta

Campeonato Sul-brasileiro Master, realizado em Porto Alegre.

JEEP CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
Reunião normal nesta última terça-feira.
Tivemos a presença do Jeep Club de Guaramirim, representado pe
companheiro Jeckson Zanella, presidente do clube, estes que est

organizando o 2° Jeep Cross Cidade de Guaramirim, homenagea
do aquele Município.
Dia 30 de agosto, a partir das 9 horas, ao lado dos Estotooos Ze
nos fundos da Nutrimental. O valor da inscrição é de R$ 10,00, co
troféu de participação e muitos prêmios. Haverá várias categori
sendo elas: Jipe, Nacionais, Importados e Espectois. Terá també

categória Feminina.
A pista está sendo preparada para a grande apresentação, aprov
tomos para convldcr todos os jipeiros e simpatizantes.
O evento já conta com um bom número de inscritos de várias part
do Estado e de estados vizinhos.
Sem dúvida, Jaraguá do Sul se fará presente.

��n��/����S MANNE�
I

I
I

Espumase
Colchões Ltda.
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