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A Polícia Civil de

Jaraguá do Sultol cha

mada, na manhã da
última terça-feira (8), I

para conter os ânimos
entre candidatos. O

deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) acusa
Carlos Roberto Kozen,
25 anos, e Iclair Klein,
22, contratados pelo
Diretório Municipal do
PFL, de destruirem out
doors e placas de

campanha eleitoral

dos candidatos a de

putado da região. A
rixa ccóbou na Dele

gacia, com acusações
dos dois lados.

Segundo Konell, os

dois foram vistos pelos
vigias do Sindicato do
Vestuário e da Lavação
JR, na noite anterior,
danificando as propa-

•
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'V Revisões

Vandalismo: outdoor aestruiao esquenta campanha eleitoral na cidade

gandasdosodye�ários
e anotaram a placa do
veículo.

O presidente. do
Diretório Municipal do
PFL, Augusto Müller,
negou que o partido

genda. De acordo

com o Diretório, o

deputado Konell inva
diu o comitê do can

didato Melro Neto e

agrediu os cabos elei
torais. Página 14

tenha dado' ordens

aos rapazes para des

truirem os materiais
de campanha dos

adversários, mos ad

mitiu que eles foram
contratados pelo le-

...., Funçiição
�IVITORIA

l-

I- RU,a Doming"
es-ae Nova, 2831I Fone: (047) 371-0004 ,
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A nossa Pátria-mãe
tão distraída

Para se entender o que acontece hoje no País e no
mundo é preciso conhecer a história, os fatos que en

volveram os políticos e lide-

ranças e suas conseqüências
decisivas na v,id:a atual. Um

povo sem memória está fada
do a cometer os mesmos er

ros do passado.lnfelizmente, a
grande maioria da população
desconhece os acontecimen
tos históricos brasileiros e se

quer faz questão em conhecê
los, relegando a história e dei
xando-se influenciar pelos dis
cursos oportunistas e interes
seiros.

O besteirol promovido pelos
partidos no horário eleitoral é
fruto da ignorância politico
dos brasileiros que permite aos

personagens travestidos de democratas o festival de

palavrório. Se nós, brasileiros, fôssemos tão patriotas nas
demais situações envolvendo o País como somos du
rante a Copa do Mundo, teríamos um Brosil bem me

lhor e livre de certos políticos. Todavia, se criou o estig
ma de não se gostar de política, possibilitando o quem
gosta governar sem críticas.
Criado em 1972 pelo então prefeito em exercício,

Eugênio Victor Schmöckel, o Arquivo Público Munici

pal padeceu por 18 anos �raças a apatia dos demais

governantes. Somente a partir de 1990, o arquivo foi
estruturado e aberto à comunidade para consultas,
pesquisas e enriquecimento cultural e artístico. Com

,

acervo de alguns livros, jornais do interior do Brasil e
documentos desde o final do século pàssado até os

dias de hoje. o Arquivo Histórico pode ser comparado
aos dos grandes centros.

Hoje, sob a responsabilidade do especialista em ar

quivos, Egon Jagnow, as coleções estão sendo total
mente catalogadas, facilitando a busco de infor

mações e auxiliando os jovens na compreensão do
mundo, fazendo com que os acontecimentos históri
cos não sejam páginas desbotadas do memória das
nossas novas gerações. Ao conhecer os fotos históri
cos e as conseqüências decorrentes, podemos troçar
um paralelo entre a atual situação sócio-econômica
e entender o porquê de tudo isso.

O desinteresse pela história, até os fatos recentes
como o golpe militar de 1964, o pacote de abril de
1977, a novembrada de 1979 e os conchavos que im

pediram a aprovação da emenda das eleições dire
tas, em 1984, nos coloca à mercê dos ardilosos e opor
tunistas.Se tivéssemos um mínimo de respeito para com
o Pátria, não permitiríamos a continuidade deste esta
do falimentar e caótico. A alternância .no poder é de

pai paro filho ou de padrinho para afilhado, com a

nossa conivência e aprovação.
No próximo semana, Jaraguá do Sul sedio o 8° En

contre Catarinense de Arquivos, que deve reunir es

pecialistas de todo o País paro discutir a preservação
e o organização documental. O evento é muito im

portante para o Município, além de divulgá-lo nacio
nalmente, possibilitará a aproximação do passado,
mostrando aos visitantes a saga e as lutos dos nossos

antepassados, que conquistaram essas terras e dirigi
ram 'seus destinos. E também a oportunidade para
avaliarmos o momento e compreendê-lo.

.

Fazendo
com queos
aconteci
mentos
históricos

.

não sejam
.. .

paginas
desbotadas·
damemória
das nossas
novas ge
rações

SEM BATER), agir com sutileza,

profissionalizar a chefia, partin
do do principio de que o medo

pode impedir uma ação con

traproducente, mas nunca

poderá motivá-lo a dar o me

lhor de st
4 - Desenvolver um senti

mento de credibilidade mútua
com o sindicato.

Por tudo isso, parece que o

acirramento da concorrência
leva os patrões a buscar a in

tegração ativa dos traba
lhadores e suas organizações
em direção ãs mudanças que
se fazem necessárias para ga
rantir o aumento da ex

ploração e o acúmulo de ca

pital.
Enquanto os trabalhadores

abrem mão de construir o seu

futuro, os patrões apenas
mudam as armas e a qua
lidade do enfrentamento no in

terior da velha e ininterrupta
luta de classes. Se de fato o tra
balhador brasileiro obedecer a
mesma evolução dos congê
neres americanos e europeus,
as empresas não verão os mo

vimentos reivindicatórios como
enfrentamento, mas como for
ma de sobrevivência e aper

feiçoamento do capital.

* Ambrósio Lino Becker

çöo da produção nos moldes
e na quolídooe exigida.

Todavia, ê na comuni

cação entre funcionários e os

níveis superiores da hierarquia
da empresa, que o Departa
mento de Recursos Humanos
encontra os maiores proble
mas. É na distáncia entre os

níveis de planejamento e O
..

chão de fábrica" que se ge
ram os conflitos e a desconfi

ança do trabalhador com a

chefia.
A análise das modernas for

mas de Recursos Humanos,
chamem-se a elas de ZERO
DEFEITOS, QUALIDADE TOTAL
5S, TQC ou qualquer outro
nome, revela rro seu bojo al

guns elementos:
1 - Fazer com que o trobo

Ihador assimile um desempe
nho de dedicação total ao cli
ente (externo ou interno) e que
disso dependem o lucro e a

sobrevivência da empresa,
bem como o próprio emprego;

2 - Garantir ao trabalhador
um conjunto de benefícios que
lhe dê uma certa impressão de
segurança em relação ao seu

futuro na empresa;
3 - Recuperar a confianço

dos trabalhadores: o seu de
senvolvimento, a comuni

ccição empresa/trabalhador,
romper barreiras internas (ENTRE

CORREIO DO POVO

As novas artimanhas
do velho capital

• Vice-presidente do Sindicato
do Vestuário

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.

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

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 370-7919 - 370-7363 - 370-7944

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornal.

Já é parte do dia-o-dia do
trabalhador a constatação de

que vivemos num mundo onde
.

o acirramento da concorrência
internacional leva os em

presários a profundas mu

danças, com um peso de co

erção pela própria concorrên
cia em si. Ou seja, para garan
tir a própria vantagem com

petitiva, as mudanças no inte
rior de cada empresa devem
conhecer, ao lado dos mvesti
mentos ern máquinas e equi
pamentos eletrônicos. um sig
nificativo esforço por parte de

gerências de Recursos Hu
manos. O objetivo é garantir a
participação dos traba
lhadores nas próprias mu

danças que serão implementa
das.

Mas por que é tão impor
tante envolver os traba
lhadores? Primeiro por serem
eles os executores diretos das
tarefas e também os que mais
sabem sobre elas, Conhecem
os problemas que as mesmas

podem gerar, já resolvem infor
malmente a maior parte deles
e podem propor soluções. Ele
mentos esses que influem dire
tamente na produção e exi

gem freqüentes intervenções
humanas, E, assim, com o sa

ber técnico do dia-o-dia, os tra
balhadores garantem a realiza-
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"Temos em nosso poder o exemplar desse jornal,
datado de 28 de agosto p. passado, pelo que
agradecemos,
Agradecemos, também, a inserção da notícia sobre
o lançamento da Revista da Asbrap n° 4, que
encontramos na página 4, ao lermos esse periódico,
Fazendo votos pelo progresso desse veículo das
notícias e da história de Jaraguá do Sul, e

agradecendo mais uma vez a atenção que nos foi

dispensada" ,

Arthur Nogueira Campos - São Paulo

Os textos para esta coluna com críticas,
sugestões e reivindicações, devem conter no

máximo dez linhas,
Os textos com mais de dez linhas serão
sintetizados pelo jornal, observando a

"

essência, O jornal se reserva o direito de fazer!
as correções ortográficas e gramaticais I

necessárias, l

As cartas devem ser assinadas e com o nome I
completo do outor, endereço ou telefone

para contato, Os textos sem essas

informações não serão publicados,

As colaborações devem ser enviadas para:
Rua WalterMarquardt, 1. 180, Barra do Rio
Molha, 89.259-700. Caixa Postal19 ou pelo

.

tele-fax (047) 370-7919.

Infrações leves - .

3 pontos
-'Parte 20-

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email: garcia@netuno.com.br

quer resgatar a cidadania,
tentando conscientizar a po
pulação para a importância
da política. "É preciso exerci
tar a cidadania e continuar
acreditando no País. Uma das
maneiras é pelo voto, onde é

possível reverter a política vicia
da", frisou, informando que a

candidatura faz parte da pro
posta de revitalização da le

genda. O partido trabalha
com a hipótese de eleger um
deputado federal. necessitan
do de 130 mil votos na legen
da.

Na opinióo dela, a cons

ciência e a educação ambi
entai ainda estão longe de

atingir a maturidade, sendo
exercida mais pela pressão
externa e pela imposição das
leis. "Não está partindo de
dentro das pessoas. Elas ain
da não se conscientizaram

que a preservação do meio
ambiente é fundamental

para garantir a permanência
do homem na Terra", comple
tou, afirmando que, por meio
ambiente, deve-se entender
as relações da vida na Terra,
incluindo o desemprego, o
acesso à educação, saúde e

moradia.
VISITA - O candidato a gover

nador pelo Partido Verde, Rogério
Portanova, esteve, ontem, visitan
do a região da Amvali (Asso
ciação dos Municípios doVale do
Itapocu). Em Jaraguá do Sul. Por
tanova concedeu entrevista co

letiva, no Restaurante do Hotellta
joro. no início da tarde. Ele disse

que o partido tem visão realista
da situação, tentando resgatar a
cidadania com propostas volta
das para todos os setores nacio
nais.

VOTa ÚTil - O presidente do
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), Eduardo Horn,
disse desconhecer a existência
do Diretório do PV em Jaraguá
do Sul, afirmando que vai

aguardar o decorrer dos acon
tecimentos para se pronunciar
a respeito da inclusão de Au
rélia na campanharegional.
Ele, no entanto, fez questão de
afirmar que a campanha é ins
titucional e não defende ne

nhum nome.

----------------�----------------

Pouco conhecida até da mídia, mora em Jaraguá do Sul desde fevereiro,
sendo o segundo nome da região a disputar uma vaga à Câmara Federal

Froncisco Alves/CP

�

Proposta: Aurélia quer criar Diretório do PV na cidade

Jaraguá do Sul - A arquiteta como forma de preservação,
e urbanista Aurélia Valentim tanto da natureza quanto do
Gomes (PV), 26 anos, disputa homem. "A região é industrial e
com o vereador Vicente Caro- precisamos nos ater às questões
preso (PSDB) os votos da reçlöo ambientais. O futuro depende
à Cãmara Federal. Desconhe- disso. Essa é a proposta do PV
cida até o início do horário elei- para a região", declarou.
torai gratuito, Aurélia pretende Aurélia revelou que pre-
se eleger apostando na consci- tende discutir, na Câmara Fe

entização do eleitorado às derol. os grandes temas nacio-
questões ambientais. Ela é uma nols. como prlvótlzoçöes e

das sete mulheres que o Parti- política econômica, "desa-
do Verde lançou como candi- trelada" das posições pré
data a deputada federal no definidas. Para ela, as privati
Estado e tem como domicílio zações fazem parte do mode
eleitoral Florianópolis. lo neoliberal adotado pelo 0-

Natural de São José, na tual governo, quo tem reflexos
Grande Florianópolis, Aurélia se diretos na geração de em-

formou em Arquitetura e Urba- pregos e suas conseqüências.
nismo pela Furb (Fundação Uni- "O governo está sucateando
versidade Regional de Blu- os serviços para repassá-los à
menau) .e se mudou logo em iniciativa privada, sem que
seguida para o Município, onde haja uma discussão com a so-

mantém escritório. De acordo ciedade", reclamou.
com ela, o PV quer discutir o Em relação aos projetds do
desenvolvimento sustentável PV, Aurélia disse que o partido

A N O

g
MARLIAN
---
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Insistência

Apesar de ser falado por
muitos, inclusive pela

secretária de Educação, a
expressão A NíVEL DE é
errada. Pode-se usar

dentro do propósito em

nível de. mas se substituir a
frase por: em ámbito

nacional, em termos de
Santa Catarina, no con

texto municipal fica bem
melhor, isso quando não
se elimina as expressões.
Infelizmente já virou vício,
mas é um atentado ao

português.
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Candidatos a deputadO estadual
debatem reivindicações da Aciag

I
I

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

Encontro reuniu cinco postulantes à Assembléia Legislativa, na sede da
entidade. A ausência ,ficou por conta de Melro Neto, do PFL

Arquivo/CP
Guaramirim - A diretoria

da Aciag (Associação Co
merciaL Industrial e Agrícola
de Guaramirim) reuniu, na
noite da última terça-feira
(8), na sede da entidade,
cinco candidatos a deputa
do estadual pela região
para debater a pauta de

reivindicação da asso

ciação e ouvir as propostas
de atuação. O encontro
também pretendia assegu
rar o compromisso dos can
didatos no cumprimento da
pauta e lançar a campa
nha pelo voto útil. O candi
dato Luiz de Freitas Melro
Neto (PFL), apesar de con

vidado, não compareceu.
Para o presidente da

Acíoç. Adriano Zimmer
mann, os encontros (no final
do mês passada, o asso

ciação promoveu debate
com os candidatos a depu
tado federal) são os opor- '"

tunidades dos candidatos
exporem suas posições e dis
cutirem temas de interesses
da região. "A pauta tem 13 dições de eleger, no mínimo,

.
'itens que acreditamos serem dez candidatos", apostou,
viáveis e importantes paro a se comprometendo a de
nosso região", declarou, fender a instalação do
acrescentando que o en- aeroporto internacional de
tidade se compromete o di- Araquari e as demais reivin

vulgar o nome dos candida- dicações.
tos e encabeçar uma cam- Para o candidato do PT,
ponho pelo voto útil. Dionei do Silva, o Orçamen-

O primeiro o folar foi o to Regionalizado preciso ser

deputado Ivo Konell (PMDB), participativo, como fazem
candidato à reeleição, que as administrações petistos.
lembrou o criação do "É a formo mais dernocrótl
bancada suprapartidária co e transparente de apli
no Assembléia Legislativa. car os recursos. As prefeitu
Ele assumiu o compromisso ras do PT foram premiados
em defender os propostas pelo ONU", informou, ossu
da Aciag, afirmando que os mindo o compromisso em

reivindicações "contem- defender a pauta da asso

piam toda a comunidade". ciação e do comunidade do
"Graças a ação conjunta região, além de lutar para
dos deputados da região, conseguir incentivos à micros

conseguimos subvenções e pequenas empresas e para
paro diversos municípios", a criação do Banco do Povo
declarou, informando que-o _

e de cooperativos.
Orçamento Regionalizado é, '_ O ex-prefeito DurvalVasel
fruto do esforço coniuritc- -(PTB) prometeu buscar re
dos parlamentares. cursos para a pavimen-

AdelorVieira (PFL) elogiou tação das rodovias Jaraguá
a iniciativa da Aciag e disse do Sul/Guaramirim, via Ilha

que, somente conhecendo da Figueira: Guaramirim/Jo
a posição dos candidatos, lnvllle. via Estrada do Sul: e
a população poderá se de- Massaranduba/Barra Velha.
cidir conscientemente. Na Vase I, no entanto, lembrou
opinião dele, a região Norte que não bastam as promes
representa 25% do Estcdo. sos se o governo não tiver

quer .na área econõmica, dinheiro para reollzó-los. Ele
como populacional e elei- não perdeu a oportunidade
torai. "A região tem con- em fazer campanha para os

Zimmermann: "O objetivo é integrar a região em propostas"

candidatos da coligação,
afirmando que, somente
com a eleição deles, será
possível trabalhar pela
região.

Já o deputada UdoWag
ner (PPB) disse que pretende .

sugerir ao futuro governador
a criação da Secretaria de
Cultura, Turismo e Preser
vação Ambiental para divul
gar o turismo e as tradições
do Estado. Em relação à

pauta apresentada pela
Aciag, Wagner se compro
meteu a integrar a banca
da suprapartidária para de
fender as propostas. "As

reivindicações são sensatas
e viáveis, mas precisamos
criarmecanismos que incen
tivem o geração de em

pregos", afirmou. Ele tam
bém aproveitou a opor
tunidade e fez campanha
para a coligação.

enorícullurt1
enorisa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

371-8146
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila t.alau- Jaraguá do Sul

O governador Paulo Afonso Vieira (PMDB) assinou, na
noite da última terça-feira (8), na Prefeitura de

Guaramirim, ordem de serviço para o início da am

pliação do sistema de distribuição de água da Casan,
no valor de RS 3,87 milhões.

As obras começam já na próxima semana, com prazo de
conclusão de 15 meses. A copocldode de distribuição

passará dos atuais 35 litros por segundo para 100.
Serão construídos também dois reservatórios, um de 1,5

mil metros cúbicos e outro de 250 metros cúbicos.
O governador também entregou ao prefeito Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB) cheque no valor de RS 25

mil para obras no Hospital Santo Antõnio.

Baixaria
Os deputados estaduais promoveram um festival de
baixaria durante as sessões de votação do projeto

governamental que propõe a privatização da Casdn.
Paulo Afonso alega que a venda da estatal é a única

solução para o pagamento do 13° salário dos servi
dores, atrasado há nove meses.

Inusitado
No último domingo, 6 de
setembro. durante bingo
promovido pela Comu
nidade Santa Ana, no

Bairro Ana Poulo. o candi
dato a deputado estadu
al pelo PFL. Melro Neto.
doou um boi como

brinde.
O ganhador foi o também
candidato a deputado
estadual Dionei da Silva.
do PT, que promete fazer
uma festa no domingo
que vem. dia 20. no

mesmo local.

Contradição
Durante o debate entre os

candidatos a deputado
estadual. na noite de

terça-feira (8), na sede da
Aciag (Associação Comer
ciaL Industrial e Agrícola de
Guaramirim). o deputado
UdoWagner (PPB) disse

que a privatização é uma
tendência mundial e que é
favorável à venda das

estatais.
Minutos depois. ao res

ponder uma pergunta
sobre a venda da Casan.
proposta pelo governo
Paulo Afonso (PMDB),

Wagner disse ser radical
mente contrário.

Os governos dos partidos
que defende pode, mas

'

para os outros não?!

Reclamação
O vereador Moacir

Bertqldi (PPB) rebateu as

declarações da
secretária de Saúde.

Nançi Zimmermann. que
em entrevista afirmou

que o vereador. ao
defender a compra de
vacinas contra a me

ningite pela Prefeitura.
disse que havia surto da

doença na cidade.
- Nunca disse isso. Disse

que' havia casos isolados
da doença, mas que
seria muito bom para o

Município a compra de
lotes de vacinas. Até

porque a cidade é rica e

tem condições de in
vestir mais na saúde -

disparou.

[ADD/Makle/�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o\fO 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)fJ:tfJ;' Fone: 372-0047 - Jaraguá do sui - SC
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Macol firma contrato de
financiamento habitacional

I

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Associe-se

Fone/Fax: (047) 371-1044
E-mail: acijs@netuno.com.br

ATIVIDADES DOS NÚCLEOS
O Núcleo das Mulheres Empresárias da Acijs vai

promover um ciclo de palestras, voltado para diretores,

gerentes e profissionais das empresas dos diversos ramos

de atividades. As palestras serão mensais e as primeiras já
têm datas, temas e palestrantes definidos. No dia 8 de

outubro, com Alcino de Araújo, sobre "O perfil do novo

líder nas organizações"; dia 5 de novembro, com Eduardo
Ferreira Horn, presidente da Aclls. acerca da "Gestão de

empresas com qualidade e administração participativa"
e, no dia.11 de março do próximo ano, comVicente Donini
e a temática "Os desafios que o futuro nos reserva",

Os cabeleireiros da região estão sendo Convidados

para a reunião do seu núcleo setorial. às 19h30, do dia 14

de setembro, no Cejas. Haverá uma avaliação do curso

de Penteados, ministrado pelos próprios integrantes do

núcleo, também será elaborado um projeto para uma

ação global comemorativa ao Dia do Co beleireiro e o

lançamento da 80 Reciclagem Técnica, com o curso de

Química, programado para os dias 27 e 28 de setembro,
E as Instaladoras Elétricas realizam no dia 21 de

setembro, às 19h30, no auditório do Centro Empresarial.
uma palestra técnica sobre Disjuntores e Capacitores,
otrovósdo Inepar, de Curitiba. É gratuita e aberta a todos
os funcionários, profissionais e demais pessoas vinculadas
às instaladoras elétricas da região.

CONCURSO DA LOGOMARCA
O Núcleo de Hotéis, Restaurantes e Similares da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul
realizou, no dia 8 de setembro, na Pizzaria e Choperia
Casarão, o lançamento do concurso para a criação da

logomarca. O concurso é aberto a profissionais ou não
da área de comunicação, propaganda e marketing e o

regulamento está disponível na Acijs, com a consultora
Déborah. O período de inscrição e entrega dos desenhos
vai até 14 de outubro.Cada concorrente poderá inscrever
até três trabalhos. Haverá premiação aos vencedores no

dia 29 de outubro.

Participam do núcleo: Cozinha Industrial Sarielly,
Restaurante e Lanchonete Tutti. Restaurante, Samuara,
Donamariah Restaurante, Churrascaria Garfo &
Bombacha, Restaurante Tio Patinhas, Restaurante e

Lanchonete Mime, Sonetti Alimentos, Pizzaria e Choperio
Casarão, Pizzaria e Choperia Brega & Chique, Pavanello
Restaurante e Grill. Vip Café Chopp Grill. Hotel Etalon,
Quick Dog Lanches e Restaurante Itajara.

ENTREGA DE AMBULÂNCIA
O presidente do Sistema Hesc. Osvaldo Moreira Douat

entregou na quarta-feira, 9 de setembro, na sede do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. uma
ambulância para o atendimento de emergência às vítimas
de trânsito urbano da cidade. É o segundo veículo do

gênero que a Hesc entrega em comodato à corporação,
como resultado da reivindicação da classe empresarial
jaraguaense.

FÉRIAS COLETIVAS
A Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do

Sul, para o planejamento das férias dos funcionários dos
Centros de Educação Infantil (creches), está solicitando
das empresas a programação das férias coletivas de final
de ano. A Acijs solicita às empresas para que façam o

encaminhamento das ínrorrnoções à secretaria ou pelo
telefone 371-1044, com Neusa.

Diversificaçao: a loja trabalha com todos os tipos de materiais para construçãõ
encher o formulário, a
parte burocrática é
realizada pela loja.
Funcionando há no-

toda região e, agora,
também possui o Kif
casa: com materiais de

construção básico para
casa padrão. Devido
ao bom conceito da

loja, por estar de
acordo com os critérios
cadastrais do financia
mento, foi feito o cre

denciamento com a

CEF.

A Macol Construções
está oferecendo linha de
financiamento' habi
tacional com paga
mento em até 96 vezes,

para pessoas físicas com
renda familiar de até '2
salários mínimos. Realiza
do através da CEF (Caixa
Econõmica Federal),
facilita a aquisição de
materiais de construção,
visando a conclusão,
ampliação, reforma ou

construçöo da casa pró
pria.

De acordo com a

renda familiar, o finan
ciamento pode ser de até
RS 7 mil. podendo o

cliente comprometer no
máximo 30% da renda
mensal para o p09a
mento da prestação,
com taxas até 6% de juros
ao ano. Este projeto, além
de ser uma fuga do
crediário, não tem lista de

espera e é a grande
oportunidade para quem
ainda não conseguiu
concluir, ampliar ou

. reformar o imóvel. Ou até
mesmo para quem quer
realizar o sonho de sair do
aluguel e construir a casa
própria.

A Macol está, traba
lhando com Balcão de

Negócios dentro da loja
com espaço persona
lizado para melhor aten
der ao cliente, e para
adquirir o financiamento,
somente é precisa pre- Agilidade: balcão com espaço personalizado

ve anos em Guaramirim
e há dois em Jaraguá
do Sul, a Macol é uma

empresa especializada
em materiais de cons

trução, trabalha com

diversificado estoque e

faz entrega rápida em
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Osvaldo Douat nõoacredita em

pacote econômico após a eleição
------------------�--�-----------

Presidente da Ftesc, no entanto, disse, que o governo deverá promover '

ajustes na economia para adequar o País ao modelo mundial

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina), Osvaldo
Moreira Douat. disse não
acreditar que o governo
federal esteja preparando
um pacote econômico
para depois das eleições.
Ele, no entanto, não descar
ta a possibilidade de reajus
tes na economia para ade
quá-Ia ao modelo mundial.
"exigida pela globalização
e para enfrentar a crise
econômica", A declaração
foi 'feita, no início da tarde
da última quarta-feira (9),
.duronte a entrega de uma

ornbulóncto ao Corpo de
Bombeiros Voluntários,

Na opinião de Douat a
prioridade do País são as re

formas, em trâmite no Con

gresso Nacional. e o con

trole do déficit público, "A
retomada do crescimento
depende diretamente das �, .

reformas, que deverão ditar
as diretrizes da economia, É
preciso também identificar

. os ralos por onde escoam as

riquezas e evitar os gastos
desnecessários", declarou,
apostando que o Brasil não
deverá experimentar a re

cessão dos países asiáticos,
O presidente da Fiesc vol

tou a criticar a morosidade
do Congresso na apro
vação dos.reforrnos. Segun
do ele, os alteraçôes apre
sentadas não atenderam às
necessidades, "Principal
mente as reformas tributária
e fiscal. São essenciais", re
sumiu,

Em relação ao cresci
mento econômico do Brasil
no próxirno.ono. Douat disse

Arquivo/CP

Otimismo: Douat acredita em crescimento industrial no Estado

não estar pessimista, mas destacar dentro do cenário
que há uma tendência de econômico do País, man
ficar estável. exigindo da tendo a média de cresci

equipe econômica do go- mento industrial acima do
verno açôes rápidas e índice nacional. "As empre
perlódlcos para assegurar o sos catarinenses estão muito
índice de emprego num bem estruturadas e pre
patamar "aceitável", Douat paradas para enfrentar a

. acredita que a capacidade concorrência, Os empresári
de crescimento está limita- os têm demonstrado com

da em todo o mundo, "Num petênciO necessária", de-
, mundo de economia glo- clorou. ocrescentondo que
balizada, as reaçôes são a federação acompanha
sentidas em todas as partes, de perto os reajustes opre
e o Brasil não é exceção", sentados pelo governo fe

justificou, derol e vai desenvolver pro-
Na opinião de Douat. gramas para evitar crise no

Santa Catarina poderá se setor,

PROCURO MINHA CACHORRINHA HUSKY DeSDe 24/8/98

Choro dia e noite, não quero ir para a

escola, nem tenho mais fome. Vejo '

você, Amiga, pelos cantos da casa o

tempo todo, mas você não está!

VOLTA LOGO, ESTOU MORRENDO DE SAUDADES
_.� '-".

,.
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LUISA

Mensagem: não prenda um cão quando estiver solto,
alimente-o de água e deixe ele voltar para casa.

Se o seu vizinho não tinha cão Husky (preto e branco), dê este anúncio a ele

Wiest registra faturamento
de 73% no primeiro semestre
Jaraguá do Sul - O Gru

po Wiest registrou fatura
mento líquido de 12,9% no

primeiro semestre deste
ano, passando de RS 28,2
milhôes para RS 31,7 mi
lhöes. O segundo trimestre

apresentou faturamento
de RS 17,3 milhôes, apon
fando crescimento de
19,9% em relação ao

primeiro, quando o fatura
mento ati'ngiu RS 14,4 rni
lhöes. No período, a em

presa contratou 7:3% rnols.
o quadro de funcionários
passou de 669 para 718,

Segundo o diretor de

Relações com o Merca
do, Lauri do Nascimento,
o crescírnento do nível
das atividades são decor
rentes dos investimentos

que a empresa tem feito,
"A Wiest investiu RS 8,5
milhôes no semestre, in
cluindo a aquisição da
Intraferro, em março",
lembrou, informando que
o resultado líquido do se

mestre foi de cerca de RS
2 mllhö es. A empresa
apontou no trimestre re

dução no lucro de RS 485

rnil. motivado pela re

estruturação da Intrafer
ro, Em contrapartida, o
patrimônio atingiu au

mento de 13,2%,
O Grupo Wiest reúne as

fábricas: de tubo, em Join-

ville; de escapamentos,
_

com unidades em Jaraguá
do Sul e Recife, (PE); e de

autopeça, em GuarUlhos,
(SP), cinco lojas da fran
quia Midas, na capital
paulista, além da Simesc In
traferro, que, a partir do
tubo de aço, com ou sem

costura, produz autopeças
(coluna de direção, barra
de proteção de porta,
peças para sistema de

direção e câmbio), Produz
ainda peças especiais-com
tubos de precisão trefilados
(peças espeCificadas por'
clientes),

Para este semestre, aWi
est estima crescimento das
atividades, A empresa fir
mou parceria tecnológica
com a alemã Zeuna Star
ker, especializado na fabri

cação de sistema de e

xaustão originais para
veículos automotores, A
diretoria pretende concluir
o projeto de crescimento

delongo
prazo, parte do plano

de investimento estratégi
co, que prevê investimen
tos da ordem de USS 52
rntlhöes em todas as em

presas do grupo, Os recur

sos são do BID (Banco Mun

dial), BNDES (Banco Nacio
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social) e ban
cos estrangeiros,

-------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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A maior redução percentual. entretanto, foi no I
Ministério dos Transportes - 19% no orçamento - RS I

I 635 rntlhöes. I
L �

o A Weg está fabricando um protótipo de motor

que utiliza a tecnologia dos supercondutores para
permitir o aumento de eficiência,
O projeto piloto, coordenado pelo Cepel (Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica), visa produzir
motores supercondutores, de 3 a 4% mais efi
cientes,
O emprego de materiais supercondutores, estar
tor ou no rotor permite o aumento de eficiência

pela redução de perdas e obtenção de campos

magnéticos elevados em volumes reduzidos,

o O Sine (Serviço Nacional de Emprego) de San
ta Catarina, em convêntocorn o Mlnlstérlodo Tra

balho, promove, a partir da próxima segunda-fei
ra (14), no Salão Paroquial de Guaramirim, curso
de Atendente de Lanchonete,
As inscriçôes poderão ser feitas no posto do Sine,
até às 17 horas do dia 14,

o O Ministério <da Saúde será o mais prejudicado
com os cortes nas despesas de custeio apresenta
do pelo governo federal durante a semana,

O ministério perdeu o equivalente a 6% do orça
mento ou RS 821 mllhöes.
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á • Jornada médica
e A Associação Médica de Jaraguá do Sul promove,
s, nos dias 18 e 19, no CPL (Centro Integrado de Profis
- sionais Liberais), a 5ei Jornada Médica, que pretende
II discutir o aprimoramento técnico e a atualização
1- científica dos profissionais.
D O evento contará com palestra do cirurgião-pedi

atra Murilo Capella, que abordará o tema "O médi
S

co e a mídia", além de debater assuntos relaciona
i]

dos à medicina como olds. trauma no adulto, cri-

t) onça e gestante, ressonâncias nuclear e magnéti
z co. entre outros.

9 As inscrições poderão ser feitas na sede da assa

s ciação ou no local do encontro.

• Inauguração
A Secretaria da FamDia de Jaraguá do Sul inaugura
amanhã, dia 5, a Casa da Serenidade. A instituição,
localizada na Rua Bertha Kassner, no Bairro Baepen
di, vai prestar assistência aos dependentes químicos.
Em princípio, havia um convênio com o governo do
Estado para a execução da obra, que custou aos

cofres públicos RS 203,6 mil. Segundo a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura, o Município assumiu todo
o custo porque o Estado não cumpriu o acordo.

• Festival
Francine dos Santos, do Colégio Jonas Alves de Sou
za, foi a vencedora do 10 Festival Estadual da

Canção Estudantil, que aconteceu na semana pas
sada, no ginásio de esportes do Sesi (Serviço Social
da Indústria).
Promovido pela Secretaria Estadual de Educação,
o festival reuniu 36 participantes de 28 unidades es

colares dos municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder e Massaranduba.
Alex Sandro Zelindro e Madirson Pedrelli, da Escola
de Ensino Fundamental Maria Solo i Stahelin, ficaram
em segundo lugar.
Letícia Gabrielle de Oliveira Seechis, do Colégio
Abdon Batista, ficou em' terceiro lugar.

• Assembléia
A Associação Beneficente Novo Amanhã promove,
na próxima segunda-feira (14), às 17h30, na Câma
ra de Vereadores de Jaraguá do Sul, assembléia
geral de fundação da Associação de Prevenção,
Amparo,Tratamento e Recuperação de Alcoólatras
e Toxicômanos.
Na oportunidade, será apresentado, discutido e

aprovado o estatuto social, bem como a realização
da eleição dos conselhos Curador e Fiscal

• Eleição
Entre os dias 21 e 25 de setembro, na 30 Companhia
de Polícia Militar, será realizada a configuração das
urnas eletrônicas.
No dia 25, às 9 horas, no mesmo local, os juízes da
170 Zona Eleitoral, Hildemar Meneguzzi de Carvalho,
e da 870, Márcio Renê Rocha, estarão lacrando as

urnas oficialmente.

• Festa
A Comunidade Evangélica Luterana Cristo Bom Pas
tor promove neste domingo, dia 12, a tradicional
festa anual.
O início está previsto para às IO horos. com. cele
bração de culto. A festa segue com danças fol
clóricas, bingo e atrações esportivas.

Encontro Catarinense de Arquivos
será realizado 'em Jaraguá do Sul
---------------------------------

Evento vai reunir especialistas de todo o Pars para discutir a preservação e

organização documental

Jaraguá do Sul - A
Prefeitura, em conjunto
com a Secretaria Estadual
de Administração e a Asso

ciação de Amigos do Ar

quivo Público de Florianó
polis, promove de segunda
a quarta-feira, no auditório
do Sindicato do Vestuário,
o 8° Encontro Catarinense
de Arquivos. O evento de
verá reunir especialistas em
arquivo de todo o País
para discutir a preser
vação e a organização
documental. O encontro
contará ainda com pa
lestràs e cursos de especia
lização em conservação
de obras sobre papel.

O início está previsto
para às 8 horas, com en

trega de materiais e novas

inscrições, Aberto ao públi
co em geral, o evento

promete discutir os temas
relacionc:idos ao gerencia
mento, preservoção e fu
turo dos arquivos históricos.
A coordenadora do Con
selho Nacional de Arqui
vos do Rio de Janeiro,
Marilena Leite Paes, faz

palestra sobre o Sistema
Nacional de Arquivos e os

arquivos municipais.
Confirmaram presenças

a superintendente .da

Fundação Pró-Memória de
Indaiatuba, São Paulo,
Janice Gonçalves; a chefe
do Setor do Arquivo Cen-'
trai da Fundação Getúlio
Vargas, Maria Leonilda Reis
da Silva; o vice-presidente
do Instituto Histórico,
Geográfico e Etnográfico
Paranaense, Ernani Costa
Straupe; a professora do

Departamento de Docu-

Fotos: Francisco Alves/CP

passado. Mas procura
preservar o presente",
afirmou, acrescentando'
que o encontro é mais
uma forma de despertar
a população para o res

gate e a preservação da
memória histórica e cul
tural da região.

Jagnow disse que o Mu

nicípio já tentou outras ve
zes sediar o encontro,
porém, sem sucesso, afir
mando que é muito dis
putado pelas cidades que
têm arquivos históricos, Na
opinião dele, o encontro,
além de projetar a cidade
nacionalmente, possibili
tará às novas gerações
conhecer um pouco da
história da região,

- Quem não sabe de
onde veio, não sabe onde
está e nem para onde vai,
ficando à mercê dos inte
resses dos outros - de
clarou, convidando as ern
presas a participarem do
encontro para se atualiza
rem sobre o gerenciamen
to de arquivos.

Ideal: Egon Jagnow quer resgatar a memória da região

mentação da Universidade
de Santa Maria (RS), De
nise Molan Castanho, entre
outros especialistas.

DEBATE - Segundo o che
fe do Serviço do Patrimõnio
Histórico, Cultural e Artísti
co do Município, Egon Jag
now, a preocupação do
encontro é a organização,
criação, estruturação e o

gerenciamento dos arqui
vos históricos, não se li
mitando a troca de ex

periências, mas traçando
metas e apresentando pro
jetos futuros. "O grande de
safio é a preservação do

arquivo digital. Os avanços
tecnológicos já nos preo
cupam. Vamos discutir al
ternativas e propostas para
se ler os documentos digi
talizados daqui a 50 ou 100
anos", adiantou.

Na opinião dele, quan
to mais complexo é o re

gistro da informação,
mais difícil é a preser
vação e a recuperação.
"Na verdade, o arquivo
não se limita apenas ao

o presidente da Fiesc ·.!tll-IIIII.�",(Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catari

na), Osvaldo Moreira Douat,
entrega ao comandante do

Corpo de Bombeiros \ob
luntários de Jaraguá do Sul,

.

Adolar Jark, as chaves da
ambulância Space Van,

equipada com Instrumentos .

básicos para atendimentos ISemergenciaIs.
A cerlmônió aconteceu no
Início da tarde de quarta- UL

feira (9), na sede da corpo
ração, e contou com a

presença do prefeito Geral
do, Wernlnghaus e em

presários da região.
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HARMONIA �
Comércio de: VASOS E JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS, FLORES,

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

H'orário de atendimento - Não fecha para almoço
De segunda a sábado das 8 às J9 horas - Domingos das 9 às J 2 horas

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

,

Rua Joinville, 1281 - Bairro Baependi - Fone/Fax: (047) 372-0359 - 370-0715

1

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

Fone/Fax: (047) 370-7104 - Rua João JanuáriQ 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) 370-7/04 - Rua João Ianuârio Ayroso, 2286

Rua Walter
\

Marquardt,
1133
Salas 3/4 -

'- Telefone:
370-8160

Veiculas, peças e serviços
FONE: (047)371-2111
Formandas dr curso de Letras Bachareladopara Secretária-Executiva Bilin
em Português/Inglês e Letras Licenciatura em Português/Inglês. A cerimõr
religiosa deu-se na noite de ontem (10), na Igreja Nossa Senhora do Rosário (R
Molha). A colação de grau será hoje (II), às 20 horas, no auditório do Sindice

do Vestuário, e o baile de formatura, às 23 horas, no Clube Atlético Baependi
FotoN

Egon e Relí Mara "...
Trapp comemoram 1

Bodas de Prata, dia
/9, com celebração

na Igreja
Evangélica - Centro

e recepção aos

convidados no

Clube Atlético

Baependi. Parabéns
dos filhos Cássio,

Sallye Egon Junior

Robson Monteiro da Silva e Regiane da

Rocha trocaram "sim" dia S (sábado),
na Igreja Nossa Senhora do Rosário

(Rio Molha). Os convidados foram
recepcionados na Recreativa Marisol.
Robson éfilho de Luiz e Laurinete da

Silva, e Regiane, de Paulo e Nilva da
Rocha. A igreja estava lindíssima,

especialmente decoradapor Coisas &
CoisinhasDecorações

Laboratório Santa Helena Ltda.

Dedicação e Qualidade
Análises clínicas, hormônios, microbiologia,

automação nos setores de bioquímica e hematologia
I

CJ)r. 9lmilchtlrEJunkes e
'Dra. Wtlgdtl 91elentl Cfé"tlztl

Participante do programaNacional deControle deQualidade

Horário: 7 is 12 horàs - 13h30 is 18 horas
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"- mais autêntica festa germfrnita já tem rainqa
Jaraguá do Sul - A lO"

Schützenfest, que acontece entre
os dias 9 e 18 do próximomês,
elegeu a rainha naúltima sexta

feira (4), no Pavilhão A do

ParqueMunicipal de Eventos.
Participaram da festa 24

candidatas representando as

sociedades e clubes de caça e

tiro do Vale do Itapocu. Durante
o evento, ainda foi feitaacitação .

da Comissão Central

Organizadora, a premiação dos
três melhores atiradores da

imprensa e a apresentaçãooficial
do novo mascote da Festa dos

Atiradores - Wilfried - com

premiação ao criador, Fernando
CésarBastos.

Os quesitos para

julgamento das candidatas
foram: beleza facial, postura e

desenvoltura na passarela.
Todos os trajes típicos foram
padronizados, impondo
condições de igualdade nesse

A Rainha, Adriana Grimm, ladeada pela r Princesa, Gracieli Abreu (D) e 2a Princesa,
Deise Kotchella. Ao fundo, o novo mascote da festa, Wilfried

aspecto. Das 24 candidatas,
cinco foram escolhidas para a

final. Tendo como resultado:

Rainha, Adriana Grimm

(Baependi); IaPrincesa,Gracieli
Abreu (Diana) e 2a Princesa,

Deise Kotchella (Botafogo). O
título de Garota Simpatia da

Schützenfest ficou com

AlexandraBauer (Bandeirantes!
Schroeder), e melhor torcida

organizada foi a do ClubeDiana,

deGuaramirim.

"Fechamos aprimeira noite
da Schützenfest com sucesso

total", comemorou a

coordenadora do concurso,

HenriettaNeves.

COELHO EQUIPAMENTOS LTDA

REVENDEDOR E ASSIST�NCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTÄO
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALm PRESSÄO

• LAVAlm'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES InDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS �
• FERRAmEnTAS PnEumM'ICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�

l,warne···.9
(047) 372-'1090 372-1566

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

(Em frente ao Posto Marcolla)

Es,tofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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11 de setembro de 19982 - CORREIODOPOVO

Confirà a "História

"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 Itapocu

- Em 1990, o barão de Itapocu escrevia em sua coluna "Confira aHistória",
coisas acontecidas há 50 anos, em 1940: "O Banco Agrícola e Comercial,
de Blumenau, tinha filialna Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan. Para

"depósitos populares" abonava-se 4,5% ao ano e tinha até tabela para
quem depositasse 20$000, em dez anos um capital de Rs. 2:400$000
renderia Rs. 626$759 de juros, disso descontado 2% referente a quota
de Previdência. E hoje? Bem, hoje são outros SOO! Já passamos por um

período de tremenda inflação ... depois o Real, moeda forte e de confiança,
se os países asiáticos não põem tudo a perder.
- Do ano de 1940 - a campanha "Pró-Preventório" realizava-se na

Sociedade Atiradores "Jaraguá" (futuro Clube Atlético Baependi), uma
noite cultural com dona AdéIia ao piano e canto 'pelas meninas Onilza

Borges, Marília Crespo, senhorita Aracy Mueller, Ruth Gelbcke, e

senhorita Sibylla Janssen, e uma valsa dançada pela senhorita Loni Buhr
e Heinz Zahler.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, o CORREIO DO POVO\estampava acontecimentos de 1962:
"Na Festa do Espírito Santo, o Clube Atlético Baependi, por sugestão do
el}tão Haroldo Ristow, procedia-se a entrega de títulos de sócios
Beneméritos e Honorários, aprovados pelo presidente Octacílio Ramos
e pelo presidente do Conselho Deliberativo Eugênio Victor Schmöckel:
BENEMÉRITOS - Alfredo Krause, Francisco F. Fischer, Carlos Hass e

Adolfo Emmendoerfer; HONQRÁRIOS - José e João Emmendoerfer,
JorgeWeinzirl,Wilhelm Gumz, Leopoldo Janssen,Bruno Mahnke,Max
Hiebdlmayer, Adão Norschny, Francisco F. Moeller, Guilherme Spengler,
Alvino Enke, Artur Henschel eHermann Puschkeit, o mais velho de
todos com89 anos de idade. A honraria era conferida durante a entrega
da faixa de 'rei' a Lourinor Seiffert, por Rodolpho Hufenuessler e

deputados Waldemar Salles e Lauro Carneiro de Loyola".

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, a Praça Ângelo Piazera (área em frente à Prefeitura) começava
a passar por obras de remodelação, que tinha por finalidade urbanizá-la e

torná-la compatível com o novo padrão urbanístico que estava sendo

implantado. Segundo a Prefeitura, o corte de algumas árvores feitas na

semana anterior foi necessário para permitir a instalação de um novo sistema
de iluminação, além de propiciar uma melhor visão de toda a área, antes
escurecida pela excessiva vegetação existente. Ainda segundo a Prefeitura,
as árvores retiradas não exerciam papel fundamental na ornamentação da

praça. As maiores e principais, incluindo as palmeiras, foram preservadas.
Nos canteiros, onde hoje existiam somente.folhagens, eram plantadas flores
de variadas espécies, o que dava um novo visual à praça. Até os bancos
recebiam assentos de madeira, substituindo os de cimento.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, o bairro isolado do quadro urbano de Jaraguá do Sul, Santa
Luzia, ficava consternada na noite de 27-7-96, quando circulou a notícia
do falecimento do cidadão prestante e muito relacionado naquela
comunidade, senhor EmílioWehrmeister, que falecia aos 82 anos de idade.
No domingo, às 16h30, dava-se o seu sepultamento no cemitério da

localidade, com palavras de consolação do pastor Ingo Piske.
\

- Aproximadamente 70 atletas, que no dia lOde agosto, participaram do -

10° Encontro Canoa Ecológica "Verde Vida Itapocu". Era uma

manifestação pró Rio Itapocu, que acontece anualmente pelo Clube de

Canoagem Kentucky, patrocinada pela empresa Bretzke, contando com
o apoio das prefeituras de Jaraguá do Sul e Barra Velha. Canoistas

percorrem aproximadamente 100 quilômetros, saindo às 6 horas daPonte

Grubba, navegando pelo Rio Itapocu, em bateiras e caiaques, fiscalizando
e registrando as irregularidades junto às margens, como: desmatamento;
extração irregular e poluição industrial, elaborando um documento que
era remetido às autoridades competentes.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (129) - APONTAMENTOS

....

REMINISCENCIAS

Iniciamos a publicação da prédica do

pároco, na longínqua Itália, em 25 de março
de 1876, quando uma apreciável quantidade
de fiéis de seu rebanho deixavam o solo

pátrio, para aventurar-se numa travessia

oceânica, em busca de uma América, nem

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

Fone: (047) 370-0414

Doas Rodas
Industrial

sempre dadivosa e paradisíaca. Do acervo

do advogado Humberto Pradi, damos aos

leitores a prédica, em italiano e sua tradução,
que o nosso ilustre conterrâneo possui uma
cópia do original:

Fritz von Jaraguâ - 9/98.

RICORDI DEL GIORNO 25 MARZO 1876

deI RevImo Signor Antonio Fontana
agli emigranti in America

Predica

Nell'atto, che una parte di questo
mio diletta gregge abbandona con

grande coraggio e abnegazione Ia

propria patria per recarsi in
lontanissime contrade in cerca di

migliore fortuna, non posso a rneno di

dirigirle poche sí, ma fervorose
parole, perehé escono

spontaneamente da questo mio
povero cuore, che desidera in egual
proporzione ii bene anche all'infinito,
tra Ie sue pecorelle. L'oggetto di

queste mie parole non à già Ia
fortuna tempórale, -che ia desidero a

tutti f�lice, perché di questa a parlare
non sarebbe qui ii luogo, e non lo

potrei neppure per non essere in

cognizione di causa, tratandosi di sí
remate per me sconoseiute regioni, e
qui valga in vai e in me ii desiderio e

Ia sperenza, Ie quali saranno

compiute, vai non potrete certamente
andar male; ma ii mio scopo sono gli
affari deli 'anima, di quell'anima
rimastale, che abbandonando questo
corpo anche ai di lá dei grande
Oceano, deve presentarsi davanti ai
suo Dia per essere giudicata, ed
avere Ia sua porzione nell'etemità:

Sentite adunque vi prego, o cari,
queste parole dei vostro presente
pastore,che forse saranno Ie ultime,
che udite dalla sua bocca, procurate
di scolpirte a caratteri indelebili in
mezzo ai vostro cuore, e ai di lá deli'
Oceano

Pregação

Neste momento, em que uma

parte deste meu querido rebanho

abandona, com grande coragem e

abnegação, a própria pátria para ir
em direção a distantes destinos, à
procura de melhor sorte, não posso
deixar de dizer-lhes fervorosas

palavras que saem espontaneamente
deste meu pobre coração que deseja, '

até a proporção de todo o· infinito, o
bem de suas ovelhas.
Não é minha intenção desejar-vos,
com estas minhas palavras, apenas a
sorte temporária, que também desejo
a todos, mesmo porque não seria
este o lugar para falar simplesmente
disto, e também porque não tenho
conhecimento de causa,

.

porque
essas terras são remotas e de mim

descónhecidas, mas existe em vós e

também em mim um desejo de

esperança que certamente será

preenchido, posto que vós não

podereis vos dar mal.
Os meus objetivos são os

assuntos da alma, daquela alma

permanente que, deixando este

corpo, mesmo do outro lado deste

grande oceano, deve apresentar-se
ao seu Deus, para ser julgada e ter o
seu lugar na etemidade

Escutem, isto vos peço, meus

queridos, estas palavras do vosso

pastor, que talvez sejam as ultimas
ouvireis da sua boca. Procurai
esculpir seu caráter indelével em

meio ao vosso coração, e além do
oceano

Fazemos acompanhar
neste capítulo, uma Joto
do acervo da senhora
Adalsira Piazera de

Azevedo, que mostra a

antiga residência de

Ângelo Rubini, na
Barra do Rio Cerro, que
foi permutada com

.

Ângelo Piazera,
segundo o 2° Livro de

Jaraguâ- Um capítulo
da povoação do Vale do

Itapocu, de Bmüio da

Silva, páginas 218 a

221
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eio século, é o tempo que separa as fotos. São
do centro da cidade, tiradas de ângulos
opostos, uma na década de quarenta e, a outra,
na década de noventa. Se para nós, mesmo

com a foto da época, é difícil imaginar o que era Jaraguá
do Sul, imagine as pessoas daquele tempo supor o que
seria esta cidadezinha dentro de cinqüenta anos.

Mudanças profundas ocorreram de lá para cá. Olhar para
as torres das igrejas, naquele tempo, era atingir as nuvens.
Como eram altas. Que diriam aquelas pessoas olhando
para os edifícios que cobrem a paisagem de hoje? - Meu

filho, cuidado na rua, pode vir um carro (eventualmente)
-, era arecomendação. E hoje, que diriam aos pais daquele
tempo aos seus filhos nos dias de hoje, quando na rua

não há mais espaço para todos os carros?

Queremos deixar registrado, mais uma vez, os

nossos agradecimentos às dezenas de pessoas que

ajudaram na identificação das fotos da última edição.
O nosso muito obrigado.

CORREIODO POVO - 3

por Egon Iagnow

Vista panorâmica de Iaraguâ do Sul, avistando-se, à direita, a Igreja Evangélica e, aos fundos, a Capela
Católica Santa Emilia. Já pode-se avistar, próximo a ela, o Colégio Divina Providência e, à frente, o Colégio
São Luís (construção antiga)

IT

�i Breithaupt
Rua Emílio Carlos Jordan, 135.
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4 - CORREIODO POVO

Coral celebra Jubileu de Ouro
o Coral da Comunidade

Cristo Salvador, da Paróquia
Evangélica Luterana da Barra
do Rio Cerro, no dia30 de.agosto
último, celebrou o Jubileu de
Ouro.

O senhor Alwin Hoffmann,
coralista jubilar, assim relata:
"No culto da tarde do primeiro
domingo de agosto de 1948, o
pastor Albert Schneider
convidou os membros para
formar um coral. Vieram tantas

pessoas que o coro da igreja
quase ficou pequeno para

abrigar a todos". Decidiram que
os ensaios seriam às terças
feiras, às 20 horas, sob a

regência do senhor Leopoldo
Krueger. O primeiro hino
ensaiado e cantado foi

"Schönster Herr Jesu".
Para celebrar este evento, o

Coral Cristo Salvador sediou,
neste dia, o 24° Encontro de

Corais, com a participação de

coralistas, regentes e pastores
provenientes das paróquias dos

municípios de Campo Alegre,
Guaramirim, Massaranduba,
São Bento do Sul, Schroeder e
Jaraguá do Sul. <'

VIDA ROTÁRIA

Pela manhã, as sete comuni
dades da Paróquia Barra do Rio
Cerro, e a Comunidade Bom

Pàstor, da Paróquia Rio Cerrei
II, celebraram culto com a

participação dos membros,
corais e pastores.

Os 325 coralistas, regentes
e pastores participantes, no final
do encontro, entoaram, juntos,
hinos sob a regência do pastor
Frank Graf, de Blumenau.

Desde a sua fundação, o

Coral Cristo Salvador participa
ativamente da vida da comuni
dade e da paróquia, buscando
ser um instrumento de consolo,
de louvor e anúncio da palavra
de Deus.

Manifestamos a nossa

gratidão a todos que antece

deram e escreveram a história
do coral, com a sua abnegada
participação, estímulo e vida.
Loni Driemeyer Wilbert -

pela coordenação

Festival interclubes
.laraguá do Sul - No dia 1 de

setembro do corrente ano, os

Rotary's Clubs Jaraguá-Centro e

Pérola Industrial; reuniram-se
festivamente nas reformadas

instalações do Restaurante Itajara,
A reunião teve por escopo,

fomentar a camaradagem e

entrosamento da "Casa da

Amizade", que alcançou larga
mente o seu objetivo.

Durante a reunião houve um

momento cultural, com a

apresentação da senhora Scheila,
esposa do companheiro Douglas
Anjo, apresentando varres

números de seu variado repertório, 'Teatro Guaíra, de Curitiba-PR, presentes à excelente e festejada
anteriormente apresentado no arrancando generosas palmas dos cantora.

A mãe de.Antônio
Guimarães Passos havia tidoumanamoradademeninice, cujamão jamais disputou, eque acabou casando

com outro, com o qual teve um filho, a quem deu o nome de Antônio. O poeta é que nunca esqueceu a noiva
perdida. Às vezes, alta noite, nas rodas de boêmia. entristeciade repente, levantando-se da mesa.

- AoncÍe vais? - indagavam os outros.

Eele.sommo:
- Vou pensar na mãe do Antônio.
E metia-se em casa. até de manhã.

/

Paulo B_arreto - Discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras

Sexta-feira, 11 de setembro de 1998

{([.entrO' b.e

{([ultura J\l.emã
b.e JJaraguii b.o �ul

BOLETIM INFORMATIVO

VAMOS PRATICAR O IDIOMA ALEMÃO?
Exercite a seguinte historinha, lendo-a e respondendo as perguntas abaixo>

Friedrich hat einen Papagei. 'Er heißt Jakob. Sie sind gute Freunde. Sie können

sogar miteinander sprechen. Friedrich sagt: "Guten Morgen!" "Auf

Wiedersehen!" und der Papagei sagt alles nach. Auch "Dummkopf' versteht er
zu sagen.
Friedrich hat den Papagei von seinem Vater zum Geburtstag bekommen. Er war
noch sehr klein. Jetzt ist er aber schon drei Jahre alt. Friedrich weiß, daß der

Papagei ihn gern hat. Jakob sitzt immer auf seinen Schultern. aber seine Krallen
tun nicht weh.
Jeden Tag putzt Friedrich den Käfig, denn Jakob frißt immer viel Obst und das
darf nicht faul werden:
Friedrich geht manchmal mit Jakob spazieren. Der Papagei kann nicht gut
fliegen, denn er hat sich den Flügel verletzt. Friedrich war mil ihm beim Tierarzt,
aber der Tierarzt sagte, daß alles nicht so schlimm sein. "Gott sei Dank!", denn
Friedrich möchte nicht, daß sein Papagei wirklich krank wird.

a) Welches Haustier hat Friedrich?

b) Wie heißt der Papagei?

c) Von wem hat Friedrich den Papagei bekommen?

d) Wo sitzt Jakob immer?

e) Sind Friedrich und Jakob Freunde oder Feinde?

f) Wie alt ist Jakob?

g) Kann Jakob gut fliegen?

h) Warum sind sie zum Tierarzt gegangen?

i) Warum sagt Friedrich "Gott sei Dank!"?

uniR SIND ZWÖLF DEUTSCHE ZAHLWÖRTER. WELCHE?

A B C D R E t F H A E S N o M V o R

U V W L M N I A C o Z I E I M A N T

P L U N G A S F A K T E Z U G F R Ö
S E L o B I M S I M A B F U R T W A

E R S E C H S U N D S E C H Z I G T

C H r M L R I S T L Z N J N ÖW Y H

H A R M I G o E D X S A T r R U F E
Z I M "T K U H B M Z W A N Z I G G R

E V I E R Z I G o T S M I E F R A B
H O X L N L E o A D R o B S C H I E

N D R A R E J A D I D R E I Z E H N

I L S P A C H C O F ']' Z L M o U B Z
T Z W Ö L F T H K U N G L B I K D A

S Y D N I V A T D t FUN F T W E L

E M J L E G p Z U T H F U Y" B E L V

C H o I R U F E G Ä W R S o M M A L

H o W I S T "E H R K E K E F T K O R

S D Z W E I U N D S I E B" Z I G B F

a) drei

b) sieben
c) _

d) ----

e) _

f)
g)-------
h) _

i)
j)
k) _

I)

DEUTSCHER HUMOR:·

a) Die Oma singt am Kinderbett:

"Ene, meene Mütze, zehn Pfund Grütze, eene, rneene, muh - und müd' bist du!"

Da rappelt sich die Enkelin' auf und fragt:
"Sag mal, Oma, bist du betrunken?"

b) "Wie alt sind Sie eigentlich?" fragt jemand, der im Bus steht, seinen
Nachbarn.

"Fünfunddreißig - aber was geht Sie das an?"

"Nichts, aber mit fünfunddreißig können Sie gut und gerne auf eigenen Füßen

stehen und nicht auf meinen!"

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

Caneri),
..

Expediente: de segunda à sexta-feira: das 9 às IIh30 e das 14 às 20 horas.

sábado: das 8 às II horas.

Telefones para contato: 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon),
370-7992 (Merli), 372-2426 (Denise) e 973-5125 (Germano).

Duas Rodas
Industrial

Apoio
cultural:
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A palavra "YOGA" significa "UNIÃO" e designa restabelecer e aprofundar
a unidade do Ser no seu aspecto físico, mental e espiritual.
A prática do Yoga leva ao autoconhecimento, a compreensão de si mes

mo e do mundo em que se vive. Com ela se adquire equilíbrio, tranqüilida
de, saúde física e mental.

O valor do Yoga como terapia está em ajudar efetivamente o indivíduo a

normalizar as funções fisiológicas, beneficiando sistemas orgânicos, cen
tros nervosos, vísceras, músculos e articulações, podendo assim corrigir
disfunções.
Executa-se na prática do Yoga posturas psico-físicas, exercícios respira

tórios, concentração e o relaxamento profundo, que é extremamente ne

cessário para aliviar a tensão, prevenir o estresse, combater a irritabilidade,
fadiga, depressão, insônia, úlceras nervosas, esgotamentos, transtornos car
díacos, enfim, toda gama de distúrbios causados por uma vida sedentária.

K� Kastrup&
ISJ Junqu�ira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessos I
Trabalho Temporário

e Efetivo

Gráfica e Editora CP Ltda.

Fones/Fax:

(047) 370-7363 370-7919

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

Uce� �a Vi�aYF
1

�
'. �
.

Horário:
3a-feira _ 16 horas às 17h30
3a-feira,-18h30 às 20 horas
4a-feira _ 19 horas às 20h30
5a-fe�ra _ 8 horas às 9 horas

19 horas às 21 horas

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

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

à

fé, tende a se realizar, a
se materializar:

"

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

"O início de um hábito é como 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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Vocalista e guitarrista do Grupo Os Harrys, Alessandro de Oliveira Zanon (de
chapéu), ou Alex Rockabilly, como gostava de ser chamado, na sua última

apresentação, no Cowboys, em Iaraguâ do Sul

ALEX

ROCKABILLY
� A coluna Expressão inicia o
final de semana mais triste. Um

acidente envolvendo uma van

Besta e um caminhão Scania,
ocórrido no início da semana, na

Rodovia Régis Bittencourt, próximo.
a Registro (SP), tirou a vida de seis "

pessoas, entre as quais, a do
'

vocalista e guitarrista Alessandro

de Oliveira Zanon, o "Alex

Rockabilly", do grupo country Os

Harrys, que por algumas vezes se

apresentou em casas noturnas aqui
de Jaraguã.do Sul, e nos últimos
meses vinha se apresentando com
freqüência no Cowboys. Além-do
músico, morreram a esposa e

bailarina Sandra, os filhos João
Carlos e Vitor, o irmão Carlos e o pai
Cronwell Zanon.Lamentavelmente,
não teremos mais a interpretação
memorável de Alex Rockabilly na

canção Standing Outside The

Fire, do astro Garth Brooks,
carinhosamente dedicada ao

colunista, na última

apresentação dos Harrys, em
Jaraguá do Sul, na mesma noite
em que era feita a foto (acima) do

grupo. Uma perda que nos

entristece profundamente. À
família e aos amigos do Alex, os
mais sinceros sentimentos de

solidariedade de toda a equipe
desta coluna.

CENTERRSOM

OD's - DISCOS - FITAS

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

THE LADIES
FIRST
r:::iI'" A jovem equipe da Eleven

resolveu revelar o seu lado

cav.alheiro neste final de semana.

Promove nesta sexta-feira (II)The
Ladies First, com entrada

exclusiva para as daminhas, da
meia-noite a I hora, e bebida
liberada neste período. Ingressos
antecipados no Vip Café Chopp
Grill, Garage Best Audio, Benetton
e Cowboys.

,

JARAGUA NET
ROCK
r:::iI'"° rock-and-roll vai rolar
solto neste sábado (12), a partir
das 21 horas, no Hangar 21 , na

segunda edição do Jaraguá Net

Rock. No palco, os acordes serão

dados pelas bandas locais Ponto

de Apoio, Dominio Boêmio, Fly
X, Habeas Corpus e Die Haissem

Kartoffel, e como convidadas, as
paranaenses Gypsy Dreams e Dr.

Smith. Entre as bandas da cidade,
a que apresentar melhor

performance será entregue como

'prêmio uma guitarra Okm. Os
ingressos antecipados estão

disponíveis no Quick Dog
Lanches, Hobby Vídeo, Vip Café
Chopp Grill, Barão I e II, e no
Abrigo Nuclear, a R$ 10,00, com
direito a uma camiseta do evento.

QUICK
DOG

,

PRA LA DE

CANCUN
r:::iI'" Com a presença do nada

certinho Dr. Cuervo (aquele
dentista maluco da cadeira

giratória) e de Mariechis

munidos de aqualungs
recheados de tequila, acontece
amanhã (12), no Café
.Confusão, a festa Pra lá de

Cancun. A noite vai ser

quente, com certeza!

,

JARAGUA EM

DANÇA
r:::iI'" A Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, através da

Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer - Fundação Cultural, reuniu
ontem (10) a imprensa e demais

convidados, no Espaço Cultural

da Praça Ângelo Piazera, para o

lançamento oficial do 4° Jaraguá
em Dança, um evento que a cada

ano vem superando seus

objetivos, tanto na qualidade
técnica das apresentações dos

grupos participantes, como no

envolvimento da comunidade

jaraguaense. As coreografias
serão apresentadas no período
de 25 a 27 de setembro, no

Ginásio de Esportes Arthur
Müller.

ARS

DEBUTANTES
r:J!I=' ° Departamento Social do

Clube Atlético Baependi
oferece nesta segunda-feira
(14), em sua sede, um jantar
para as debutantes, pais,
pares, patronesse, comissão

organizadora, diretoria,
segmentos da imprensa e

demais convidados. A prévia
confratern ização de todas as

pessoas envolvidas nol
tradicional Baile de

Debutantes, que este ano

acontece no próximo dia 26,já
tornou-se tradição no

Baependi.

DANIEL

LU'CENA,
SERGINHO E

MORETTI
r:::iI'" Música de boa qualidade
estará presente no Cowboys,
na próxima quinta-feira. dia 17.

Entre as atrações, o cantor e

compositor Daniel Lucena, da

inesquecível Banda Expresso,
considerada, até hoje, uma das

melhores formações musicais

que Santa Catarina já possuiu.
Ainda na mesma noite, subirão
ao palco a dupla joinvilense
Serginho e Moretti (este
último ex-vocalista da Banda

H10, que no final des anos 80

e início dos 90 agitou as noites

jaraguaenses). Não dá pra

perder, essa moçada é

realmente de primeira linha.

DISQUE·LANCHE

371-5309

,

FABIO JR. E
BANDA
� A ala feminina romântica de

toda a região tem encontro

marcado com o cantorFábio Jr. e

Banda, que estarão se

apresentando neste domingo ( 13

apartir das 20 horas, no
Centreventos Cau Hansen, em
Joinville. Os ingressos custam RI

15,00 e podem ser adquiridos em

uma das lojas da Drogaria
Catarinense. Em tempo: ingresso,
antecipados para o show do Só

Pra Contrariar, que será realizad

no próximo dia 25, também no

Centreventos. podem ser

adquiridos por R$ 15,00 somente
até o dia 15, terça-feira, em uma

das lojas da Magazine Brasília.

INCONFIDÊNCI
MINEIRA
� Com atrações à altura das

belezas da estação mais colorida

do ano, o Restaurante

Inconfidência Mineira. localizado

na Via Gastronômica de Balneário

Camboriú, estará realizando no

mês de setembro shows e outras
atividades culturais durante o I

Festival da Primavera, evento

este que estará dando

continuidade ao Projeto Cultural
lançado anteriormente pelo
agradável point durante o I

Festival de Inverno. Na estréia,
ontem (10), Lô Borges mostrou

porque é considerado um dos

principais compositores da músic

popular brasileira. Hoje (II), a

Filmagens & Fotografias )

Fone: 370-1703
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Classificados do CP 370-7919
E REGIÃO'JARAGUÁ DO SUL , SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 1998

VENDAS

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

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

lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103· Casa em Barra Velha com 3 quartos- alvenaria- R$ 25.000,00
104 • Sobrado em alvenaria próximo do futuro teatro da Scar • Czemiewicz
105 • Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde· R$ 42.000,00
106 • Casa de alvenaria c/ 4 quartos + 1 banheiro • Entrada Rio da Luz· R$
50.000,00
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 genninadas na Trta Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x

R$ 195,00
110· Sobrado em alvenaria num terreno c/ 8.150m2 de área na BR·280 • Aceita

casa em Joinville, no Bairro Glória.
111 • Casa em alvenaria c/ 410m2• num terreno de 990m2 • próx, Baependi

112 • Casa de alv. c/268m2, 'terreno c/1202m2 próx, Duas Rodas· R$ 250.000,00
113· Casa em alvenaria com + ou • 3SOm2, semi-acabada, num terreno,de l,500m2
114· Casa de alvenaria em Guaramirim, no Centro- R$ 45.000,00
115 • Casa de alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m2• R$ 100.000,00

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 . Ap. em contrução no "Residencial Bartei" . próx, Tenninal Rodoviário
202 . Choperia da Praça com todos osmóveis e utensílios necessários para funcionamento

203· Ap. no "Amizade" c/2 quartos- entro R$17.000,OO + prestações de R$ 320,OO/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 dann. Entrada 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 R$ 830,99
Apto. 2 quartos = 60X R$ 622,29

212· Apartamento.com 4 oormaöríos "Ed, Santa Terezinha"· Centro
213 . Cobertura no Edifício "Argos" na Rua Jorge Lacerda . Centro

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

215 • Ap. c/l sune v 2 quartos no "Ed�ício Argos".
TERRENOS

30t . Terreno em Schroeder na Vila Paraíso com 6 morgos
302· Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

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

304 - Terreno na Marechal Deodoro c/l.930,18m2
305 - Terreno em Guaramirim . c/l.3SOm2• fundos Supennercado Bretthaupt
306 - Chácara no Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas
307 • Lotes no Loteamento "Recanto Verde" . Próximo da Malwee . R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana na Barra- R$ 19.000,00 à vista
309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.000,OO entr.+llx de R$ 345,00
310· Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m2• Beira Mar
311 . Lotes c/538m2, próx, Faculdade· R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$2SO,OO
312 . Terreno naWatter Marquardt com 660m2, c/22m de frente pl asfalto
313 . Terreno no Bairro Czerniewicz cem 756m2

315 • Chácara no inícib do'Rio Molha com 150.000m2.

316· Área de 7.066m2, sem benteítonas, Vila Lenzi . R$ 40.000,00
317· Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m2• c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.
318 • Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,60m2 de área
319· Terreno na BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m2· R$ 16.000,00

stilb

CORRETOR o E Imóveis
CRECI 8054

* Casa alvenaria com 80m2 - terreno 430m2 - Rua Esmeraldina Junkes, 413-
Vila Lezi - Rua Calçada - R$ 37.000,00
* Casa alveneria com 120m2 - terreno 392m2 - 3 quartos - Rua José Panstein '

Ilha da Figueira" R$ 50.000,00. Aceita troca por chácara

',Casa alvenaria com 141 m2" 3 quartos" Rua Lourival Zocatelli, 85 ' Vila
Lenzi" Rua calçada" R$ 43.000,00
'Casa alvenaria com 210m2" I suíte" 3 quartos" garagem 3 carros" R'ua
Ângelo Beneta. 123" Figueira" R$ 65.000,00
* Casa alvenaria em construção com 220m2" Terreno 478m2" I suíte + 3

quartos - piscina - Barra do Rio Cerro" R$ 60.000,00
* Casa com 147m2" terreno 500m2" Rua Herich Milke, 50" Centro" próx.
Auto Peças Papagaio" R$ 78.000,00

.

* Casa alvenaria com 66m2" terreno com 300m2" Rua das Flores" Ana Paula
4 ' R$ 18.000,00
* Casa alvenaria rom 80m2" 3 quartos" terenó 300m2 Rua das Flores" Ana
Paula 4 ' R$ 25.000,00
* Terreno com 450m2" Rua Constância Feder Frank" Vila Nova" próx. Gatos
& Atos - R$ 21.000,00

.

* 2 terrenos com 364m2 cada 14x26 ' Rua Germano Kritzmacher ' Bairro
Czerniewicz" pröx. Hospital do Morro" R$ 15.300,00 cada
* 2 terrenos com 352m2 cada" lateral 25 de Julho - Vila Nova - próx. Gatos
& Atos - R$ 14.000,00 cada
* Terreno com 420m2" 15x28 ' Barra Rio Cerro" próx. Malhas Agha"
R$13.000,00
, Terreno com 619m2" Rua João Nunes" bairro Czerniewicz" pró x. Hospital
do Morro" R$ 32.000,00 ' de esquina" Rua Calçada
* Terreno com 450m2 15x30 ' Rua Adão Norosky , Vila Lenzi" pröx. Mal.
Const. Pirmann - Rua calçada" R$ 14.500,00
* Terreno com 390m2" 13x30 ' Loteamento César Piccoli ' próx. Fundição
Vitória" entr, R$ 3.500,00 + 5 x R$ 1.200,00
* Terreno com 740m2" Santa Luzia" ótima localização" R$ 6.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

CONIPRA - VENDE �
ALUGA - ADNIINISTRA

Ref.1334 - Casa alvo cl 161m2 - I suíte + 2 dann - Vila Nova - terreno cl 520,67m2 - R$ 75.000,00
Ref. 1337 - Casa alv. cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 dann - Próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Ref.1340 - Casa alvo c/ l35,32m2 - Ilha da Figueira" 2 dorm, + 2 suítes - R$ 43,000,00
Ref, 1342" Casa alvo cl 80m2 - 3 dann, - Estrada Nova - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref. 1344 - Sobrado cl 325m2 - piscina, churrasq. - próx. ao Angeloni - 3 suítes - centro - clmobília
- R$ 230.000,00
Ref. 1347 - Casa alvo c/120m2 - 3 dann. - frente a Lonimar - Barra do Rio Molha - R$ 45.000,00
Ref.1348 - Casa alvo c/115m2 - 3 dann. - Ana Pauta - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo - cl 175m2 - Bairro São Luís - 1 suíte + 2 dann. - R$ 68.000,00
Ref.1354 - Casa cl 2 suítes + 3 dann. - cl piscina, hidro ... , Barra do Rio Cerro - R$ 165.000,00
Ref.1355 - Casa cl 150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dann. + 1 suíte - Barra do Rio Cerro - R$ 95.000,00
Ref.1356- Casamistac/j ôcmt- terrenocl 2.776m2- Barra- R.WalterMarquardt- R$180.ooo,00
Ref.1357 - Casa a1v. cl 180m2 - Água Verde - R. Leopoldo Meyer - R$ 65.000,00
Ref.1358 - Sobrado cl 212m2 - próx. a Malwee Malhas - terreno c/288m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1379 - Casa cl 90m2 - Bairro Amizade - cl 1 suíte + 1 dann. e demais dep. - terreno cl 385m2
- R$ 22.000,00 + finane. R$ 245,00 pl mês
Ref.1383 - Casa alvo cl 112m2 - 3 dann. - R. Richard Piske - Czemiewiez - R$ 38.000,00 + financ.
R$ 289,00 p/ mês
Ref. 1384 - Casa alvo cl 148m2 - 3 dann. + 2 bwe - Água Verde - terreno cl 345m2 - cl piscina,
churrasqueira, próx. a Ferj - R$ 43.000,00 .

.

Ref. 1385 - Casa cl 170m2 - 3 dann. - R. Leopoldo Pedro da Silva - Tifa Martins - R$ 28.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

ITANAI
REPRESENTAÇÕES IMOBIUÁRIAS L11IA.

320- Terreno com tO.OOOm2 na Rua Wollgang Weege • R$ 20.000,00 - Próx.

Fleischann

321 . Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m2 - R$ 25.000,00
322 - Terreno c/767m2, na Francisco de Paula, esq. clRicardoGrimm - R$ 30.000,00
323· Terreno c/441m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.S00,OO
324 . Terreno c/ 448m2 - .Jaraçuá Esquerdo- Entr; R$ 3.000,00 + parcelas
325· Terreno no Loteamento Dona Juliana com 599,88m2 - R$ 21.000,00 - aceita

carro

326 . ChácaraiGuaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.OOO,OOm2
327 - Lote na Figueira próx. Indumak - R$ 10.000,00
328· Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

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

330 . Terreno em Guaramirim C/U 01 m2 de esquina - no centro

331 . TerrenoiGuaramirim próx. Laboratório na Rua do Hospital

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DfSPOSIÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E

PONTUALIDADE NOS PAGAMENlOS, PROCURE-NOSI
401 - Salas comerciais com SOm2 - Rua Venâncio da Silva Porto- próx. Weg I

402 . Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 1 º andar - Centro - R$ 2SO,OO
404 . Sala comercial com 55m2 - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala cornl. c/ 45m2 - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406 . Sala cornl, c/150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua "Jorge Czemiewicz
407 . Sala cornl, na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala coml. com 100m2 - Chico de Paulo· R$ 450,00
409 - Sala comercial com 30m2 - próx, Caixa Econômica
410 - Sala comercial com 45m2 - Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca R$
170,00
41 t . Casa de madeira na Vila Lenzi com 4 quartos
412· Apto. no "Isabela" c/l suíte + 2 quartos
413 - Apto Ed. Carvalho com suíte 2 dormäórios dep. emprego . Centro
414 . Sala comercial com 170m2 c/ estacionamento - R. Cabo Hany Hadlich - R$
3SO.00

415 - Casa de madeira no bairro Ana Paula IV - com 3 quartos - R$ 230,00
416 . Casa na Rua Preso Epítácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 380,00
419 - Apto. com 3 dann. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 420,00
420· Apto. com 2 dann. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 . Apto. com 3 dorrn, prêdio novo no Pinnann - R$ 330,00
422 - Salas comerciais com 120m2 e 150m2 na Rua José Emmendoerfer - próx.
Weg I

-,
RuaPaaePedro Francken,65-CenIro
FoneIFax: (047)372-3412-Creci 1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli,l04
JaraguádoSul-SC

.•. Terreno com 1.785m2
Rua: Bertha Weege (próx. Malwee)
Preço: R$ 70.000,00 (negociáveis)

t:mrg 1MÓVEIS
COMPRA - VENC:>E - ALUGA

CRECl8240

VEND" .RAp'D" E SEGUR"
• 'Sobrado em construção no Renascença com áre� de 200m2
e terreno com 7�4m2.?�$ 70.000,00 n,egociáveis.
• Casa de alvenaria 66m 2 qeartos em Guaramirim
R$ 20.000,00 negdciáveis, aceita terreno em Jaraguá do Sul.
• Casa alvenaria em Schroeder I, 3 quartos, 130m2-
R$ 15.000,00 negociáveis, aceita carro.

• Casa de madeira, Nereu Ramos, terreno com 819m2 todo
murado na rua principal - R$ 32.000,00 negocia.
• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2,
R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
• Apto. Edifício Jaraguá - Centro - 2 quartos mais dependências
- R$ 24.000,00 mais financ. R$ 80,00 mensais.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais
Financiamento.

.

• Apto. no Cond. Residencial San Rafael, 3 quartos -

R$ 18.000,00 mais financiamento R$ 257,00 mensais.

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão
R$ 35.000,00

.

• Terreno no Rau cqr:n ..ª�Om2 plàino R$ ?t.OOO,OO
• Terreno divlsaoo Malwee com área-de 9 .OOQ,OOm?
- R$ GO.OOO,OO, nM., :: ..

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC -

ITAPEMA - MEIA PRAIA
• Apto. 1 suíte mais 2 quartos, com ampla sacada com

churrasqueira privativa, com vídeo-porteiro, ótimo acabamento
- R$ 10.000,00 entrada mais 100 x R$ 600,00 pelo CUBo
• Apto. 1 suíte mais 2 quartos, ótimo acabamento, com
churrasqueira na sacada À$ 60.000,00 ou entrada mais
financiamento em 40 x direto com a construtora sem

burocracia ..

DOCUMENTOS
ROUBADOS

- Carteira de
identidade
495142

- Título de eleitor
.:.CNH

- Cartões dos bancos:

Itaú, Brasil e Besc
-CPF

- Talão do Mec
- cartões de crédito

(GrazziotiniFinivest/
Karin)

,

Maria Isabel da Silva
Santos Buccio

OPORTUNIDADE
Apartamento

Residencial - Parque Amazonas

Apto. com 3 dorms. - 90m2
30 andar - próximo Shopping

Americanas - loinville
Valor R$ 26.000,00 +

financiamento

(lO anos - R$ 450,00 pl mês)
Telefone: (047) 372·0�05

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

: � J:. Bar�a !!ul :
: :::»J Imovels :
• •
• FONE: (047) 372-2734 •
• VENDE •
•

TERRENOS
•1 . Terreno cl 343,00m' (12x28,7). defronte Ciluma, na Barra- 6x R$ 3.000,00

• 2· Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas- 20% entrada e saldo em 30x· •
•

R$ 10.000,00
3· Terreno cl 448,00m', Lot. Papp- Rua 541· R$ 22.000,00 •

• 4· Terreno cl 672,00m' (20x33,60), Lote nO 25, Condominio Azatéias- R$ 21.000,00 I
•

5· Terreno cl 3.480,00m', loteamento San Joseppe, Vila Nova- R$ 45.000,00 •6· Terreno cl 434,00m', bairro São Luiz· R$ 8:500,00
• 7· Terreno cl 384,00m', Bairro São Luiz· R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00 •
•

8· Terreno cl 5.000,00m' - Rua Horácio Rubini, Rio Cerro I . antes da Nanete Malhas
•· R$ 45.000,00 . parcela

• 9· Terreno cl 800,20m'· Lot. do Papp, na Barra, área nobre· R$ 16.000,00 •
•

10· Terreno cl 450,00m'· Lot. Versalhes IV· Bairro Amizade- R$ 15.000,00 ISíTIOS

• 1· Sitio cl 80.000,00m', edificado com casa de madeira cl 150,00m', em bom estado, •
• galpão de alvenaria cl 120,00m' cl instalaçôes pl gado leiteiro, porcos, antena

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

Rio da Luz, 6 quilômetros da Barra- R$ 55.000,00
• 2· Sitio cl 62.500,00m', Tifa Trapp, distante 3.500mts da Malwee . R. Exp. Arnoldo •
• Hornburg cl casa de alvenaria cl 150,00m' e do caseiro em alv. cl 50,00m', piscina cl •

77,00m', água natura!- aceita outro imóvel no negócio· R$ 30.000,00• 3· Sitio cl 267.500,00m': edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro I
• lagoas com peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,00m' •
•

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

•
CASAS

•
• 1· Casa de alvenaria cl 70,00m' e mais 70,00m' referente garagem, churrasqueira, I
• lavanderia, 2 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem pl 2 carros- Rua 25 de I

Julho, 884 . Vila Nova- R$ 60.000,00 . Aceita troca por apto em Carnboríú.
• 2· Casa mista cl 56,00m', 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini . R$ 5.000,00 entrada + 29 I
• x R$170,00 I
•

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

• 45.000,00 aceita carro até R$ 7.000,00 I
• LOCAÇÃO I
• 1· Sala comercial cl 50,00m' . Rua Angelo Rubini, 1256 . ao lado da Igreja da Barra I

· R$.270,00
• 2 . Sala comercial cl 36,00m' . Rua Angelo Rubini, 972 . R$ 270,00 I
• 3 . Satacornercial cl 120,00m', Rua Walter Marquardt . R$ 250,00 I

4 - Apartamento-c/ 2 quartos, qaraqern - Rua Camilo Andreatta, na Barra- R$ 230,00
• 5· Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, RioCerro, perto Nanete I
• Malhas - R$ 250,00 I
•

6· Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia· R. Egidio Busarello, na
IBarra- R$ 165,00

• 7· Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rua WalterMarquardt I
· R$ 350,00

• 8· Casa de alvenaria cl 3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da I
• Figueira - R$ 200,00 I
•

9· Casa de alvenaria e/3 quartos, garagem e demais dependência, Rua Rastor Albert
ISchneider- R$ 180,00

• 10· Casa de alvenaria c13 quartos, murada, Lot. Rosá . R$ 280,00 I11 . Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem, atrás do parque Malwee· R$ 180,00
• 12· Casa de madeira c/2 quartos, bwe, sala, cozinha, garagem, Jaraguá 84· R$ 90,00 I
• 13· Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem, cnurrasqueira- Rua Angelo Rubini. I

952 . R$ 350,00
• 14· Galpão de alvenaria cl 340,00m'· Rio Cerro I, próximo Nanete Malnas- R$ 560,00 I

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

Fone: (047) 376-3037 - CEP 89260-200

Jaraguá do Sul- SC - CRECI - 1989-J
PLANTÃO: 973-3341

marimar@netuno.com.br

Lindos lotes residenciais - em vários pontos -

loteamentos aprovados - prontos para construir.

VENHA MORAR NO QUE É SEU COM PEQUENA PARCELA DE

ENTRADA E O SALDO EM ATÉ 36 VEZES

VILA LENZI - Sobrado com 171 m? (inacabado) suíte, sala/cozinha/bwc/sacada. Piso
térreo com bwc, quarto, área ampla. Terreno com 394m' (20x 19,7) - R$ 32.000,00-

Aceita troca por chácara em Schroeder.

Atenção para esses terenos:

Excelente terreno de esquina com 1.792m' - Rua João Planincheck (25,6 frente x

70 fundos) - R$ 60.000,00 - (negociável)
4 terrenos com 1.05001' cada - Rua João Planincheck -

R$ 35.000,00 (15 frente x 70 fundos) - negociável.
ÁGUAS CLARAS: Casa de alvenaria (piso térreo 109m', sala, cozinha, 3 quartos e

garagem comum. 2° PISO: de36m', próprio e completo para festas recreativas -

Terreno: 950m' - R$ 28.000,00 (aceita lote Bairro Vila LENZI elou Vila RAU,
financia saldo em até 2 anos).

LOCAÇÃO:
SALA COMERCIAL: Rua João Franzner - 55,0001' - R$ 250,00

Rua João Januário Ayroso - 125m' - R$ 500,00
Rua João Januário Ayroso - 63m' - R$ 250,00

Casa Residencial: Rua Padre Aloisio BOElNG - R$ 220,00 (3 quartos, sala, cozinha,
dispensa, banheiro, garagem)

.

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES CONSULTE-NOS"

Apartamentos no Residencial

.Jardlm das Mercedes
Bairro Vila Nova

parcelas de R$ 209,00
Aproveite esta oportunidade de morar bem!

�I
�

* Serviços (Projetos] de Engenharia
Civil *Desmembramentos

'" Lotemanetos

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova

Fone: (047) 372-1438CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

Larlmóveis

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 7001' no Lot. Vicenzi e Gadotti

Casa de alvenaria cl 146m' na Rua Francisco de Paula

Casa de alvenaria cl 7001', próximo à Nereu Ramos, aceita-se carro

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira. Centro cl 54001'

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 65001'
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m'

Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3.080m', aceita-se troca

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz cl 63001', Centro - Schroeder

Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio

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

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.00001', aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com lin.ha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

,.

��!J jJ
RESfoENCIAL DONgtâRE;�'zO'

RUA MAR/NA FRUTUOSO ESQ. LEOPOLDQ MALHE/RO

APARTAMENTO - 3 QUARTOS
1 suíte, zquartos, BWC social, sala estarljantar, sacada
com churrasquetra, copa/cozinha. lavanderia, 1 vaga de

garagem _

FORMAS DE PAGAMENTO
Área ttpot �;141 ,40m2 - parcelas de R$ 828,Ö3
Área tipo 2'- 148,55m2 - parcelas de R$ 869,82

APARTAMENTO - 2 QUARTOS
1 surte, 1 quarto, BVYC s.ocial, sala estarljantar, sacada com

cburrasquetra, copa/cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem
FORMAS DE PAGAMEIIITQ
Área tipo 3 � 118,51tri�:parcelas de R$ 694,05
Área tipo 4· t22,t7I'1l� - parcelas de R$ 715,59

O EDIFíCIO
7 pavimentos, 24 apartamentos, garagens, bicicletário, portão e porteiro eletrônicos,
central de gás, instalação TV a cabo/Antena Parabólica, fio t.erra para computador

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edif. Dianthus -. em fase de acabamento· Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apto. 702 cl 225m2 - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, piscína - Preço final incluindo
acabamento diferenciado R$ 120.000,00.
- ApIO. 304 - Suíte + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira, dep. empregada, 2 garagens, salão de festas, píscina. Preço final incluindo acabamento
diferenciado. R$116.000,OO.
Residencial Amaryllis - RIJa Ângelo TorineIli • Vila Nova
- Apto. cl 147,OOm2 c/ sute + 2 quanos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - término previsto em 6 meses.
- Apto. cl 125,OOm2, 2 suítes + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - término previsto em 6 meses.

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m2, temos disponiveis apartamentos nQ 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1.563,84) por mês
Residencial Tulipa - R. Angelo Schiochet
- Apto. 303 cl suíte + 1 quarto e demaisdep. - Entrada de R$ 25.000,00 e assumir parcelas de condomínio de 1,707 Cub's (R$ 731,36) Término
previsto em 16 meses.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. 702 c/237,OOm2, suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem - Entrada de R$ 24.438,79 + assumír parcelas de condomínio
de 2,480 Cub's (R$ 1.062,56)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 10.268,23 e parcelas de R$ 446,44.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. cl2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ "So.dOO,OO
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,OOm2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,OOm2, ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,00m2cl 21agoas - RioMolha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença

TERRENOS
- Terreno c/ 350 m2 - Rua t.at, José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno 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 - (20.000,00012 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

.

- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,OOm2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00012 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, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Casa em alvenaria c/4 quartos e demais dep. - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa
- Apto. com 2 quartos e demais dep. - Rua Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Casa madeira c/4 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerfer
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/3 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/3 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/3 quartos edernais dep. - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Schiochet
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Rua Antõnio Carlos Ferreira 950

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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4 - CLASSIFICADOS,

Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1CarlosVasel

Jaraguá doSul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
GREGI 1762·J

!
ReI. 064 - Terren com 51 0,00m2, Jguá Esquerdo· R$ 12.000,00
ReI. 067 . Terreno com 415,00m2, Figueira· R$ 16.000,00
ReI. 069 . Terreno com 392,00m2, Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00
ReI. 082 - Terreno com 767,00m2, Barra do Rio Cerro - R$ 14.000,00
ReI. 094 - Terreno com 9.600m2, Rua José Theodoro Ribeiro - R$ 75.000,00
ReI. 096 - Terreno com 392,00m2, Jguá Esquerdo - R$ 19.000,00
ReI. 101 - Terreno com 398,25m2, Barra do Rio Cerro - R$ 10.000,00
ReI. 103 - Terreno com 336,00m2, Vila Nova - R$ 18.000,00
ReI. .112 - Terreno com 3.900,00m2 - Estrada Nova
ReI. 123 - Terreno com 60.300m2, Rua Walter Marquardt - R$ 636.000,00

VENDE
APARTAMENTOS
ReI. 002 - Apto. Edil. Joverli - com 96m2, 3 quartos, 1 bwc, sala, churrasqueira
+ dep. R$ 55.000,00
ReI. 017 - Apto. Maguilú com 86m2 - 2 quartos, 1 bwc, sala + dep. R$ 35.000,00

SOBRADO
ReI. 019 - Sobrado com 172m2, 1 suite, 2 quartos.u bwc + dep. Centenário -

R$ 59.000,00

CASAS ALVENARIA
Rei. 023 - Casa alv., 1 suite, 2 quartos, 1 bwc + dep. Figueira - R$ 38.000,00 +

linanc.
ReI. 025 - Casa alv. com 98m2, 2 quartos, sala, 1 bwc + dep. Jguá Esquerdo -

R$ 24.000,00
ReI. 032 - Casa alv. com 80m2, 2 quartos, sala, 1 bwc +dep. Ana Paula III - R$
25.000,00
ReI. 036 - Casa alv. com 179m2, 4 quartos, 2 bwc + dep. Nova Brasilia - R$
68.000,00
Rei. 054 - Casa alv. com 145m2, 4 quartos, 2 bwc + dep. Jguá Esquerdo -.R$
34.000,00
ReI. 058 - Casa alv. com 100m2, 3 quartos, sala, 1 bwc + dep. próx. Preleitura
- R$ 53.000,00
ReI. 071 - Casa alv. com 120m2, 3 quartos, sala, 1 bwc + dep. Vila Rau - R$
25.000,00
ReI. 072 - Casa alv. com 64m2, 3 quartos, sala, 1 bwc + dep. Rio Cerro - R$
14.500,00
Rei. 073 - Casa alv. com 72m2, 3 quartos, sala, 1 bwc + dep. Amizade - R$
20.000,00 + parcelas

CASAS MADEtRA
ReI. 152 - cl 90m2 - 3 quartos, sala, 1 bwc + dep. Vila Lenzi - H$ 20.000,00

TERRENOS

VENDADE CASAS

"

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

VENDE E TROCA

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

Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c1315m2, garagem pl 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 1.7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max Doering,
Bairro Czemiewicz - obs.: com vista privilegiada da cidade - Valor R$ 55.000,00

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 cl 603,oom2 Rua Carlos Oechsler - esquina com Rua 895 Loteamento Heineck 2 - Bairro Ilha da

Figueira. Valor R$ 13.000,00

Terreno cl 350,oom2 Rua 895 Loteamento Heineck 2 - Bairro Ilha da Figueira. R$ 9.000,00

Terreno cl 953,oom2 Rua Carlos Oechsler - esquina com Rua 895 - Loteamneto Heineck 2 - Bairro Ilha da

Figueira. Valor R$ 22.000,00
� �

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA QTOS VALORR$
ALV R. 554 Lot. Hanemann Barra 40,00m2 OI 14.000,00
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 Ilha da Figueira I 45,00m2 03 70.000,00
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz 226,00m2 02 - I suíte 81.000,00
ALV. R. José Rosa s/n° Rio Cerro 250,00m2 03 + piscina 80.000,00
ALV R. Gustavo Lessmann, !fI João Pessoa 86,00m2 03 30.000,00
ALV. R. Cândido Tomazelli s/n° Sschroeder 260,00m2 05 64.000,00
ALV. R. Guilherme Koelher, s/n° Vieiras I 56,00m2 03 48.000,00
MIS. R. Alberto Klitzke, 167 Vila Rau 102,00m2 03 21.500,00
SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo I 85,00m2 02 - I suíte 55.000,00
MIS. Rua Leopoldo Janssen, 337 Centro 150,00m2 03 101.000,00
ALV. Rua Lourival Zocatelli, 234 Vila Lenzi 77,00m2 OI 42.400,00
ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi 130,00m2 03 48.000,00
MIS. Rua Campo Alegre, 675 Ilha da Figueira 70,00m2 03 32.000,00
ALV. Lat. Rua Jaraguá s/n° Ilha da Figueira '121,00m2 02 18.000,00

VENDADETERRENOS

VENDADEAPARTAMENTOS

ENDEREÇO
Rua Emil Burow, 30

BAIRRO
Centro

QUARTOS
I suíte + 2 dorm.

VALORR$
80.000,00

973-5405

N° QUARTOS
2
2
I
2 - I suíte
3
3
2
3
2
3
4

VALOR R$
225,00
250,00
210,00
450,00
250,00
230,00
'450,00
225,00
350,00
160,00
445,00

LOCAÇÃODECASAS

LOCAÇÃODEAPARTAMENTOS

f ----�--------------------------------------------------------------

LOCAÇÃODESALAS

TIPO ENDEREÇO
MIS. Rua Bernardo Karsten, 28
ALV. Rua 953, Lot. Jardim Rau -

ALV. Rua Carlos Grosse, 733
ALV. Rua Jorge M. Oliveira, 20
ALV. Rua Pastor W. Lange, 283
ALV. Rua 789, nO III
ALV. Rua Carlos May, 146-
MAO. Rua Exp. Angelo Vicenzi, 70
ALV. Rua Adolfo Tribess, 409
MAO. Rua Germano marquardt s/n°
ALV. Rua Henrich Lessmann, 394

BAIRRO
Barra Rio Molha
Vila Rau
Vila Rau
Guaramifirn
Guaramirim
Ilha da Figueira
Vila Baependi
Jaraguá Esquerdo
Bairro Viei-ras
Vila Lalau
Centenário

ENDEREÇO BAIRRO ÁREA VALOR R$
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa 5.901,00m2 30.000,00
R. Alb. Klitzke, 1874 Vila Rau 420,00m2 10.600,00
R. "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos 360,nm2 6.000,00
R. Otto Meyer Vila Lenzi 333,50m2 18.800,00
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim 2.340,00m2 101.000,00

Ii; ENDEREÇO
H R. Walter Marquardt, I 133 apto. 2
tI R. Presidente Epitácio Pessoa, I 1 I apto. 62
li!), R. Av. Marechal Dedooro, 364 apto. 40 I

II R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202
lfl R. Leopoldo J. Grubba, 97, apto. 1

]f R. Victor Resernberg s/n° - Ed. Luna - apto. 2

l; R. Bernardo Dombusch, 1182 - apto. 13

BAIRRO
B. Rio Molha
Centro
Centro
Centro
Centenário
Vila Lenzi
Vila Lalau

ENDEREÇO
R. João Marcatto, 40 - sala 10
R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.
R. 25 de Julho, ao lado n° 133 -

R. Walter Marquardt, 1 133 - sala 2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1594 - sala 1
R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.)
R. Reinoldo Rau, 165

BAIRRO
Centro
Centro
Vila Nova
Molha
Centro
Centro
Centro

N° QUARTOS
2
I + I suíte
2
2
2
3
2

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

ÁREA
50,oom2
120,00m2
28,OÓm2
28,00m2
50,00m2
75,00m2
66,5Im2

VALOR$
167,00
460,00
200,00
250,00
450,00
280;00
800,00
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Ford comemora liderança e títulos
I!IL- BATISTA
�PNEUS
Pneus novqs e remoldados

,

e « ',�

Co�rier emp)acou � segundo lugar e conta com nova versão Si

Curitiba foi a cidade
escolhida pela Ford para
lançar a linha 1999, que
estará nos distribuidores a

partir deste mês, e também

para comemorar a con

quista do primeiro e se

gundo lugares do título

"Picape do Ano", pro
movido pela revista Au

toesporte.
A picape Ranger ficou em

primeiro lugar. Essa picape
tem capacidade para
carregar até 700 quilos,
dispõe de dois tipos de
cabinee três demotores, três
tamanhos de caçamba e

tração 4x2 e 4x4. A recente

cirurgia plástica deixou a

Ranger com ar mais agres-

sivo, com linhas mais "mus

culosas", dando a impressão
de parecer maior do que é.

Custa, na versão básica, R$
21 mil.
Courier emplacou o

segundo lúgar. Para 1999,
foi realinhada e surge a

versão mais sofisticada,
batizada de Si, que conta

com uma vasta gama de

opcionais, em quatro
pacotes.
Nessa nova linha Si,

motor é Zetec-SE 1.4 16V.
De série, vem com direção
hidráulica, seis ganchos
para fixação de cargas,
janela traseira deslizante,
grade protetora do vidro
traseiro e vidros verdes.

Como opcionais, existe air

bag duplo (versão top),
rodas em liga leve, faróis' de
neblina, rádio toca-fitas, e

outros itens.
Mas a principal conquista

desta picape Ford é ter-se

tornado o vice-líder no

segmento, perdendo
apenas para a veterana

Parati, líder desde o

lançamento, em 1983.

Entretanto, os trun

fos da Courier vão além
dos inúmeros opcio
nais. Como veículo de

trabalho, destaca-se

'pela maior capacidade
de carg� da categoria
(1,2 mil litros), maior
espaço na cabine.

Como veículo de passeio,
oferece conforto razoa

velmente bom e conta com

projeto que à torna muito

segura.
A versão básica sai por R$

14.138, perdendo somente

�

para a Fiorino, R$ 12,5 mil.
A Ford também come

mora a liderança no seg
mento de picapes no Brasil
e nos Estados Unidos, pelo
décimosegundo ano con

secutivo.

A ganhadora do título "Picape do Ano" foi a Ranger

APRESENTANDO ESTE ANÚNCIO
JGG PNEUS, VOCÊ GANHA

NA
DOIS

o ANIVIR'IA.RIO I NOSI.Q, -MA.S ADIVINHA. QUBM GANHA PRISINTI?

GRÁTIS!BALANCEAl4ENTOSTOTALMENTE
L � �
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Rua: Adélia Fischer, 52

Jaraguá do Sul - sc

SILENCAR
�TOS

AMORTECEDORES
.....

ESCAPAMENTOS -

AMORTECEDORES
- PASTILHAS DE

FREIOS

Fone: 372-1307

VOLKSWAGEN

Vende-se Gol, no 95,
motor 1 000, por
R$ 7:900,00.

Tratar: 371-7324.

MOTOS

Vende-se moto CG 125,
modo 99, contemplada,
R$ 2 mil + 20x de R$
74,14 consórcio. Tratar:
973-8618 com Sandro.

Vende-se Ciclomotor, ano
91, por R$ 500,00.
Telefone: 371-7324.

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Pneus �ovos d�,t()ª;; ��
marcas, inclusiveMíêh�:t(I))

- Pneus refu�lj;f�âp�

Geometri� �·lãg�;;
.

Calibragem com nlt.r��êniQ
Fone:

372·3574'
Rua Mal. Floriano
Peixoto, s/n° -

Jaraguá do Sul

[R]((j)[fi)!1lj({j)
Veículos� -.

370-2022

CARROS
Saveiro

Tipo completo 'com teto

Suprema GLS completa
Tempra 16V completo
0-20 S Turbo
Goi CL
Uno CS 1.5

Ipanema
Escort

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

Pampa 1.8

Ternpra 4 portas
UnoCS
Uno Mille Eletronic
Monza 4 portas completo
Uno 1.6 completo
Pampa S 1.8

Opala 6 cilindros
Elba

bege mel. 96
cinza 95
cinza 94
cinza 94
vermelha 94
azul 94
verde 94
azul 94
bordô 94
cinza grafite 93

prata 93
azul 93
cinza 92
bordô 92
branco 92

preta 92
azul 92

bege 91
vermelho 91
azul 91

preto 90
vermelha 90
azul 88
verde 88
vermelho 88
azul 87
cinza 86
cinza 86
cinza 86

bege 85

Escort
EscortGuia
Santana CS
MonzaSLE
Chevy
UnoCS
M O TOS
Titan cinza 97
Titan azul 95
Suzuki Intruder 800 vermo 95

. CB 450 Tr azul 87
CBX 750 preta 88
Moto Space (melhor preço), . .. verde 97

�3��I��lillti��r"@�a1�'I;����1�
Rua: Joinville, nQ 3573 - Jaraguá do Sul - SC

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

IIvR
-

aovol> �

filJSA"OS

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

r---�--��------------�

• RUß Reinoldo Rau, 433 - Centro

AUTOr-.·lÓVEIS Fone: 371-9421
CARROS NOVOS E USADOS

Veículo Ano Cor C o m b.
Verona LX 92/92 Azul Alcool
Uno SE 93/93 Vermo Gasolina
Fiesta 1.0 4 portas 96/97 Prata Gasolina
Chevette L 93/94 Azul Gasolina
Fiesta 1.0 96/97 Prata Gasolina

Peugeot 405 SRi 94/95 Branco Gasolina
Goi CL 92/93 Azul Gasolina
Monza GL 93/94 Prata Gasolina

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Zeca Automóveis
Rua: Adélia Fischer, 747 - Centro "(047) 372-3507Ja'raguá do Sul - SC

Marca Modelo Ano Cor ValorR$
Gol Mi4p. Okm. Vermo 13.500,00
Gol :MI 99 Aescolher 12.400,00
Blazer DL 96 Verde 26.500,00
Gol 1.000 I 96 Prata 10.900,00
FiatUno EP 96 Preto 9.800,00
Kadett CL 95 Prata 11.800,00
Gol CL 93 Branco 7.900,00
Gol GTS 92 Vermelho 8.800,00
Escort CL 91 Vermelho 6.800,00
Saveiro CL 91 Dourada 6.800,00
Voyage CL 90 Prata 6.900,00
Verona Gl)( 90 Bordô 6.900,00
Monza SLE 90 Verde 7.800,00
Monza SLE 90 Cinza 7.500,00
Monza SL 89 Prata 7.300,00
DeIRey CL 89 Azul 6.800,00
Escort L 89 Azul 6.000,00
Marajá S� 89 Bege 4.800,00
Gol CL 89 Vermelho 6.300,00
Escort CL 88 Ouromet. 5.500,00
Pampa CL 88 Branca 4.900,00
Voyage CL 88 Prata 6.200,00
FiatUno es 88 Bege 5.300,00
Gol CL 87 Branca 4.900,00
Monza SLE 86 Branca 5.200,00
Santana CC 85 Prata 4.900,00
Passat Vilage 84 Branco 2.600,00
DeIRey CL 82 Prata 2.800,00
MotoTitan CC OKm Aescolher 2.950,00
CarrosOkm. de todas asmarcas, pronta entrega.

Consulte nossas ofertas. Não têmmelhor.

GLASS SHOP

pARA-BRISAS

Vende-se loja de pára-brisas, com estoque,
franquia, kit de concertos e polimentos.

Ótima localização, por apenas
R$ 12.000,00. Aceita carro.

Rua.- Joinville, 2.222 à 100mts. do Líder Club

Telefone: (047) 371-4590

CASA DOAUTOMÓVEL
.. AUTOPEÇAS

.. CORREIAS

.. ROLAMENTOS

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

Fone: 372-3675 Fax: 371-7157

Rua Domingos R� da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

Jaraguá do Sul. - sc
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MOTOCICLETAS
CBX 200 Strada

CBX 750 F

CG 125 Today
CG 125 Today
CG 125 Titan

CG 125 Titan

CG 125 Titan

Sundow Palio 50cc

Suzuki GSXR 1100

Yamaha I XT 225

AUTOMÓVEIS

Gol I 1.0 gas. 96 branca 9.300,00
Cor Valor R$

96 azul 11.500,00Kadett GL 1.8 gas.
vermo 3.800,00

Kadett SL 1.8 gas. 91 marron 6.900,00
vermo 6.500,00

Kadett Ipanema SLE 1.8 gas. 90 dourada 6.000,00
vermo 1.800,00

Monza Barcelona 2.0 gas. 92 prata 8.500,00
azul 1.900,00

Monza SL EFI 1.8 gas .. 93 preta 8.500,00
vermo 2.050,00

2.150,00
Palio EL 1.5 cl ar 4 portas gas. 97 azul 13.900,00

cinza
Palio EL 1.54 portas gas. 97 vermo 12.900,00

verde 2.300,00
Pick Up Corsa GL I. gas. 95 vermo 9.390,00

preta 1.500,00
Pick Up Fiorino 1.0 gas. 95 verde 7.000,00

roxa 13.500,00
Pick Up Fiorino LX MPI 1.6 gas. 95 azul 9.500,00

preta 3.900,00
Pic� Up S-IO S gas. 97 branca 16.900,00

Valor R$
Pick Up Saveiro CL gas. 94 bege 7.950,00

Ano Cor

branca 4mil+15x deR$122,OO
Santana GL 2000 gas. 92 cinza 9.300,00

95
Tempra IE 2.0 gas. 95 prata 14.000,00

91 marron 4.700,00
Uno Mille 1.0 gas. 92 cinza 5.700,00

83 branca 2.300,00
Uno Mille Brio 1.0 gas. 91 cinza 5.000,00

86 dourada 3.150,00
Uno Mille EP 1.0 clar gas. . 96 azul 8.800,00

85 vermelha 7.700,00
Voyage S álcool 84 bege 2.900,00

90 dourada 4.900,00
93 prata 7.500,00 * Consórcio contempladu- crédito R$ 13.342,00· Valor R$ 8.500,00 + 18x de R$ 330,81

95 prata 10.500,00 * Motos com entrada- saldo 24 meses

96 branca 12.000,00 * Sujeito à aprovação de cadastro

Ano

97

89

93

94

95

96

97

97

95

97

Combo

Asia Towner (Furgão) gas.

Rua Reinoldo Rau, 355 - Centro - Fones: 371-4233/371-9333 - Jaraguá do Sul- SC

Chevette DL

Chevette Mrajó
Dei ReyGL
Escort 1.0 hobby
Escort 1.8 GL

GoI CL 1.6

Gol CU 1.6

Goi CU 1.6

1.6 gas.

álcool

álcool

gas.

gas.

gas.

gas.

gas.

o Consórcio
Breitkopf tem
a menortaxa
do mercado,
e ainda com

desconto
de 25% na

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

I

OS
,

rei 11111105
MODELOS CREDITO RS PARCELA RS DESCONTO RS l' PARCELA RS

<3011000 Mi 13.450,pO 263,73 67,00 1.96,73

GoIMI16V 14.297,00 280,33 71,00 209,33

Uno Mille SX 2p 11.116,00 217,96 55,00 162,96 I

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

Corsa Wind 1.0 12.343,00. 242,02 58,00 184;02 I

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

Molo CG 125 Titan 3.160,00 75,67 15,00 60,67'

Consórcio

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

CHEVROLET

Vende-se Kadett GL 125,
ano 84, por R$ 900,00.

Tratar: 372-3806.

DIVERSOS

Vende-se trator esteira,
ano 85, marca

Komatsu, D-30. Tratar:
372-1727.

Vendo capota de F-
1000. Tratar:372-1727.

Compramos carro

acima do ano 90 para
revenda. Telefone: 435-
1 723 ou 964-7663 com

Acácio.

Vende-se caminhão da
Volks, ano 86, modelo
6.90, por R$ 15.000,00.

Tratar: 370-4719.

Vende-se Corsa,
ano 94, trava, vidros
elétricos, desebasador,

limpador, Valor:
R$ 8.000,00,

Tratar: 372-0306
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A vida com todos os opcionais.
Inclusive o melhor preço.

\,
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V Luz traseira de neblina

VEspelho de cortesia
para passageiro

VBarras de proteção no teto

V 2 cintos de 3 pontos
traseiros e 1 abdominal

VPára-choques
na cor do carro

VPaddings contra
choques laterais

vVidros verdes

V Brake light

VCalotas esportivas
V Limpador e desembaçador
de vidro traseiro

.

.,lAr quente

A partir de R$ 12.'990,00
Preço à vista em reais. Consulte condições de financiamento. Preço sem o frete incluso. Pintura sólida. Veículos de acordo com o

PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar Por Veículos Automotores).

PEUGEOT CONSÓRCIO NACIONAL
PEUGEOT USA E RECOMENDA LUBRIFICANTES 9,

Rua Joiriville, 1.292 - Jaraguá, do Sul -

Telefone: 371-0622

http://www.netvision.com.br/-ardenne
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Girassol
371-7931

Rua Antonio C. Ferreira 197
/ CRECI 1741-J

IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

rea m Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$ Informações Gerais

Sobrado 300 4 2 Centro R. ConradlRiegel, 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 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m'.- negocia
Casa Alven. 150 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

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

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 96 3 I 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 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1.06 eub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

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

Lote 480 15.0 x 32.0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 350 14.0 x 25.0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 14,5 x 25.8 Água Verde Rua Paulo Kraerner 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17.0 x 40.0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30.0 x 28.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 . x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500.00 + 36 x R�
250.00
Lote 426 15.0 x 28.4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.900 Entrada de R$ 6.900.00 + 36 x R$ 313.00
Lote 867 17.0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20.0 x 25.0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 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 I Próx. ao Breithaupt (Mar. Constr.) 200.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3813 51.0 x 74.7 Lenzi Próx. Cal. Giardini Le nzi 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 - B R-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61.0" x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65.0 x lJ8.0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valer
Loteamento 465 15.0 x 31.0 Figueira Residencial Pi azera 1 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13.0 x 34.0 Lenzi Residencial Piermann 16.000 Negociáveis
Loteamento 385 14.0 x 27.5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

Chácara 2827 ')? 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),

voce QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA rn ENTÃO PROCURE·NOS HOJEMESMO in

�
.�
e

• Casa de alv. na Rua Guilherme C. Wacherhagen. com I suíte.·2 qtos, ill
J�
�

I
1
:�

18.00 x 32.00 = 576,00m' - R$ 58.000.00 - nego aceita carro.APARTAMENTOS

• Apartamentos próximo ao Salão Líder, com 2 quartos, sala. cozinha.

lavanderia, bwc - Um apartamento está semi pronto - Valor R$ 25.000.00.

o outro apto. está pronto no valor de R$ 30.000.00 (ou os dois no valer de

R$ 50.000.00)
.#'
• Apartamento em Blumenau:

Rua Amazonas. 1118 - Garcia - no I ° andar do Edifício Jardim Bavaria

fase II Bloco F - n° apto. 130.

Com 51 ,35m' área total 82,87 rn, com 2 quartos, sala, cozinha. lavanderia,
bwc, garagem. pagar aluguel R$ I ?,OO mensal- R$ 23.000.00 + 80 meses

R$ 69,00 - reajuste anual.

sala. coz, lavanderia. bwc, lavabo, sacada nos qtos. churrasqueiras.
garagem - R$ 130.000.00 - nego

TERRENOS

• Terreno ao lado' Colégio Giardini Lenzi com 3.813,48m' - R$

120.000.00 - nego iI
• Terreno no Lot. Camposampiero - Jguá Esquerdo com 426.00m - R$ I6.900.00 nego e assumir parcelas de R$ 313.00 ,

• Terreno na Rua Santa Efigênia - [topava Norte - Blumenau, com 2

lotes no Resid. Parque Verde com 36/26 = 936,00m' - R$ 15.000.00 nego
cada lote. %
• Terreno na Rua Ana Zacko - Rio Molha. com 480.00m' - R$ 15.000,00 ,

: CASAS
• Casa mista no Resid. Miranda, próx. ao Com. do Sr. Wigando Meier.

com 2 qtos, sala, cozo bwc, lavand, R$ 12.000,00 - nego - aceita carro

como parte do pagto.
• Casa de alv, na Rua 767, próx. supermercado Raizão. com 3 qtos,

sala, bwc, copa + coz, Iavand, garagem. terreno com 20/22,50mts =

450,00m' - R$ 20.000,00 e assumir financiamento de R$1180,QO
• Casa mista na Rua Elizabethe S. Rabock - Barra do Rio Cerro, 2 salas.

nego aceita-se carro e entro + parcelas.
• Terren�� Rua Alfredo Mann, lateral da Duas Rodas, com 420,00 -

R$ 30.000,00 - nego
• Terreno na Rua Angelo Torinelli - Vila Nova. com 30.935,00m' - R$

65.000,00 - nego
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob, próx. Supermercado Getulio, com

1.426,00m' - R$ 85.000.00 - nego aceita parcelas cl acréscimo.
• Terreno na Rua Eugênio Nicolini. próx. Duas Rodas, com 1.479,00-
R$ 130.000,00 - nego ou vende separados A - 476,00m2 - R$ 40.000,00 -

B - 484,OOm' - R$ 40.000,00 - C - 519,68 de esquina' - R$ 50.000,00

i
I
i

• Casa de alv. na Rua Campo Alegre, 2 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia I
+ I casa mista com 3 qtos, sala, coz, bwc, lavand, garagem p/4 carros - !

terreno com 650,00m' - R$ 35.000,00 - nego aceita carro. j
• Casa de alv. na Rua João Doubrawa, Tifa da Pólvora, com 4 qtos, 2 _ !
bwc, sala, coz, dispensa, áreade serviço. garagem, varanda, terreno com I

I coz, lavanderia, bwc. dispensa e garagem, terreno com 13.50x45.00 =

607.50m' - R$ 28.000,00 nego acerta outra de menor valor.

• Casa mista na Rua João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, 2 qtos, I suíte,

sala, coz, bwc, dispensa e garagem - RS; 30.000,00 - nego

LOCAÇÃO
• Apto: na Reinaldo Rau, Edif. Bergamo, com I suíte, 2 qtos, sala, copa,
coz, bwc, dependo empregada, área de serviço, garagem - R$ 420,00 - nego

ff.•....... CORR��O���:ÓVEIS
•.

.

CRECI 4936

VENDE:
* Terreno no Lot. Lenkque, com 539m2• R$

4.600,00 + 18 x R$ 220,00

* Casa em alvenaria ótimo padrão, 400m2,
piscina, churrasqueira, etc. No centro da cidade

aceita-se apartamento no negócio.

* Terreno na BR-280 com 102.000,00m2 sendo

197mts de frente para BR, próximo Weg Química
- R$ 250.000,00

* Terreno com 675m2 no Loteamento Joaquim
Girola na Barra do Rio Cerro - R$ 17.000,00

* Apartamentos no Edifício 'Schíuchet com 152m2,
suíte + 2 quartos e demàis dependências, móveis
imbutidos, etc ... ,R$ 30.000,00 + financiamento

ti Rua Bernardo Dornbusch, 922
Vila Baependi - Jaraguá do Sul - sc

FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

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

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

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

Crédito - R$ 32.üqO.60
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x
R$ 155.00) + R$ 22.000.00 '

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

R$ICASA ALV. cl 212m'· Terreno cl 1.060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00'
CASA MADEIRA cl 60m' - Terreno Rua Alberto Dellngiustina. n° 165

Figueira- R$ 18.000.00
CASA ALV. cl SOm'· Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 27Ö.00)- R$ 12.000.00
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n? 86 - (26xR$195.00)
- R$ 1 2.000.00
CASA MADEIRA cl 42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$170.00) R$ 7.5000.00

I
CASA ALV. com 70m'· Terreno cl 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 309'0
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000.00

-

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

'1
Rua João J. Ayroso· R$ 110.000,00

I
TERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar . R$
100.000,00
TERPENO com 15 x 27.50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' . lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x

. R$ 335,00) + R$ 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo à Ferj - Vila Rau . R$ 60.000.00
TERRENO com 560m' Loteamento Carnposarnpiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00

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

'1
R$ 10.000,00 .

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + s�ido em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 8oom' Loteamento F1amboyat (entrada e saldo em 50x) - R$
30.000.00

.

.

TERRENO com 651m'· Lote n0091 do Loteamento Ana Paula- R$ 12.000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

I
de R$ 160,00 + R$5.6oo,00

I
Terreno no Lot,eamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$
180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir47 pare. de R$ 180.00)
R$ 1.500,00 .

Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180.00) -

R$ 3.500,00 .
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TERHENf)S
'" Terrenn cl X2J.2..C:ml, silo � Rua Arduil10 (>radi. h;lilTO Jnraguj EslluI.'rlh1 - RS 1').(){X).{lO (red ,., Casa uh'. cl.' d\lrm"_ saln. cozinha. hwr. Ia v, !.!ar'I\!('rn - R. l){)..t [Iha da Figueira - RS �OO.cM)
1-I6�-J FOlK' �71-91tí.'i crcl'Í l-4ó�-J Fone )71-916:"

- -

* Casa mad. cf 2 d!lTl11S. sal;!, cozinha. hwl'. 1,,\', !.!anH!l'lll - R :'iM - ßarra tio Ri!) Cerro - RS
2.�ÍI.OO rn:l'Í 1462-J'F()I]l' .l71·1J16.'i

- -

I, '

*' Aplo. comJ dorms. sala. cozinha. bwc. tav .. garagem. situado JlP Ed. San Rnfucl - RS 17.()()(H){)
dc entrada + fimmc. 20 anos dc RS 2:'1 HIO crccí 1462·1 Fone �71-91 fi) SA I.A

CRECI 1462-1

.. Excelente sobrado com suíte . .\ dorms. bwc. sala com sacnua . .l saias. salão dc testas.

* Cnmerclul com área de 120.00mz ri mcsaníno. 2 bnuhciros. cstacionnmcruos no final tia
SOnHAI)OS Mnrcchn! - RS ImJX10.00 crccí 1",6]-.1 lonc :nl-<JI6.:'i

cburrnsunctm. piscinn. quadra dc esportes. canil. garagem pl 2: carros. aquecedor solar. si.�!L'rna CHÁCARA
dc atannc. casa docaseiro. situado próximo ao centro. terreno «1111 1.."'I(X).(X)rn2 - KS ]XO.OOO.OO ;I< Com área de IO.'.IHH),OOm! na btr;llb PI\'O DantaJCnrupá - RS �O.(X)O.OO crcci 1-l62:-J Fone
crcci 146]-.1 FOlie .nl-I)165 .17J-9Ifi5
'" Sohradn contendo snlu cumerclal + apannmcnto + escritório. g:lragem pl � C1IT\1�, situado na

Rua pror. 1\111('\1110 xtanístnu I\yrll.�() .. 161 - Vila l.cuzi - RS 170.000,00 crcc! 146]-.1 Fone .171-
9165 ALLJ(�A
'" Snhradn a lv. contendo ;\ dorrns. 4 salas. sarada. cO/.lnlla. 2: l'Ianl11'iros, tavnndcrta. dispensa. '"

.Aptn. {'I suíte + 2: dnnll�. �'lla. coziulur. hw{', lav .. garagem + der. l'mprl'gada - l-d. Cnrvalbo

garagl'm + sal:1 comcrcí.ü na Rua A.rduinll l'radi. Jguá Esquerdo - RS I)O.O{)O.OO crcci 1-l61-J - RS (ÍÓO.OO rrcci 14()2-,I Fllnr �71-91(i5
lonc J71_I)JfI:'i '" Apto. d suíte + 2 oonn. sala. rO/.inl1'1, t\WC la\'. garagem - Rua l.l'of'lllll(l Mal1nkl'. K:" -

'" St'mi-anlhUllo com .'Of),IHlm2 c tl'rrl'JHI 4:"O,(X)m1 .�ilU:ldo np 1.0\. Versalhl's - RS 7.:'i.OOO.(X) RS -l40.00 ned l-ló2-.l F01!\.' �71_I)lfi5
rrt'd t-lfi2-J FOlk' .171-lJlfi.'i * Apto. (.'/ J dnl'ms, sala.l'Pz. la\'. garageJll. siluaull 11:1 Hua Ll'opnldp MallnkL', X5 - RS �70,(X)
'" Com lÍ"t'll de ISO.f1f1m1 •.

l dnrtns .. 2 hwr,.l .�alas, Cllzinl1a. la\'anuL'ria, s:1l'ada, garag�'ln, t'Teri 1-162-.1 FOIIl' .171-(}165
[l'fTenll d .lS.!).JO,!.'im1 siluado na Rua Pedw WilHer/ßarra do Kin Cerrn - RS 55.000.00 ('n:d * AptlJ, (.'/ .' durm .. �ala. rOL. owr. lav. gar;lgem, siluado na Rua ElCllnora Prmli. 11.:'i - RS
14õ]-.1 Fone .171-'1165 450JMJ l'rt'ci 1-l61-J Fpnt' .171-9165

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

Vendo telefone prefizo 371,
valor R$ 750,00. Telefone 371-
7070.

Vende-se máquina de lavar

roupa Enxuta euromatic semi

nova 1 + 2 de R$ /25,00 ou R$
340,00 e vende-se forno elétrico
Fischer diplomata semi-novo 1
+ 2 R$ 48,00 Oll R$ 125,00.
Tratar 973-8252.

Vende-se telefone sem fio cl
memória para 20 números
intercomunicada e bateria de

longa. duração. 1 + 3 de R$
55,00 ou R$ /95,00. Tratar
973-8252.

moradia, boa clientela. Com
. todos equipamentos, serve-se

almoço emarmitas. Aceito caso
ou veiculo no negócio. R$ 25
mil. Tratar 975-2095 ou 371-

0590 com Mozart.

Vende-se terreno cl 300m2 +

Vende-se restaurante pizzaria e casa de alvenaria - valor R$ 55
lanchonete Skine HallS. com· mil - local centro. próximof'

> �::::L_ IS;: <
�---�--�L �I------�

CUFlSOS
1. Em Setembro próximo, em data a ser

definida, estaremos promovendo o 2°
Curso em nosso Auditório, desta vez,
voltado para profissionais da área de

Compras, () quall será ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

2. A HUMANA participará com Médicos
do Trabalho e Prüfissionais da Área, de
23 a 25 de: setembro, em Joinvüle, da
Jornada Catarinense de Saúde

Ocupacional, que terá como tema

principal "'A SAÚDE OCUPACIIONAL
NAS P:S:QUENAS E MÉ:DIAS
EMPRESAB" .

INVEST][MENTOS

1. Nossa Cabina Audiométrica, passou
por uma reformla estrutural e geral,
com 'novo sistema acústico.

2. Estamos mudando nosso Servidor 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, aumentàndo
ainda mais a rapidez e segurança de
dados da Rede.

Chegou a oportunidade que você esperava.

Vem aí, o concurso da Polícia
Rodoviária Federal. Prepare-se .

CONCURSO CONCURSO CONCURSO

Aulas somente aos sábados a tarde com início
dia 12 de setembro.

INFORMAÇÕES A PARTIR DO DIA 8/9/98
FALAR COM MAX NO SESI
DE JARAGUÁ DO SUL

CASAS * Com área de 1.7"OJHtm1, sito na Rua Horácio Ruhini. ßnrtn du Rio CCITO, prox. Mctutürgtca
'" Atvenaríu '115m} semi-nova. cl .1 dorms. sala. cozinha. bwc. lavanderia. gnmgcm. situado na 1 .nmbardi - RS SO.()(X).C(kreci 1462-1 Fone .171.1) 16)
ILha da Figueira. RS �:U){X)JX1 crccí 14fi2-J Fone: 371-916) * Com áreu de ;\5R.50m1• sito nn Rua José Emmcndocrfcr. próximo du centro - RS 17.0<X).OO
'" Alvenaria ct suíte. ctcset. 1 dorms. bwc. dcp. empregada. salão dc festas, ]: salas, ('{lzinha crcct 1462-.1 Fone :'I71-!)16.:'i
mobilinda. murada. sito II:! Rua Alvino Triboss - Vila l.nlnu - RS !-i:'i.(}(X).OO crcci 1462-J Fone '" Com úreu de 4(J5.00m� com tundamnuo - situado no Lorenmemo Versalhes - Rua Roll' Balleck
.171-!)16:'i - RS 12.000.00 rrcci 1-I62-J Fone J7J-lJlfi_-;i
'" Atvenurta cl lti'i.()()rn2 c terreno r/4f15,(X)rn1 situada no Jamguä Esquerdo - Rua Carlos liritz '" Cum érea de 7Hti.(illm! situado no Ccnd. Aznléins - Jgu� Esquerdo - RS 21.()(X).OO cnxi 1-l61-

VIl!!C!. 211 - RS 60.000.00 crcci 14ó2-.1 Fone .171-9165 .I Fone 371-916.:'i
* Sltuadll nu Rua .lutto Pedrt, I.:'iO - terreno ri 71 fLOOm2 - RS 40.(X)O.OO crcci 14fi2-J I'onc :01- * Com l.IHH!.fH)m! - Run Joào Curtos Stein - Bairro Jar'lguj Esquerdo - Residencial ou Comercial
1)ló5 - RS �.1.0(X),OO acclru pare nu carro 110 negocio crcct 1462-J FOlie nl-9165

'" Com área dto 6IH).()()m2 dc csquinu. xitumln no [ ..orcnmcuto vcrxnlbcs - RU:1 JI)I;all Battstn
APARTAJ\.II-:NTOS Rudnlf - RS IR500,on errei 14fi2-J Fone ,QI-(Jl6:"
* Edlf. Schluchet , ri surre. ct 2 uorms. sala. coztnhn. hwc , I;I\' .. dcp. empregada. garagem.
tcrraço . RS l)O.OOO.OO crcci 14f12-J Fone �71-()165 IJ\.IÓVEL COMERCIAL
* Apto. l'l.l quurtus. Edifício Vila NIIV<l - RS 1.'i.(XlOJX) e assumir Flnanr dc [6 ,lIlOS lia Cx. lmõvel Corneretat com 11-S,()(!m2+ rcsidôncia rom 160.001112 situado nn Rua Cubo Harry Hautich.
liconómícn. aceita-se entro. crcci 14f11-] Fonc nPJl65 120 - RS 13.'i.000.00 rnccita-sc pwpnst:1S1 crcci 14f12-,! Fone �71-!)16.'i

Requisitos: 2° grau completo e

idade mínima 18 anos.

Salário de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00
400 vagas para ambos os sexos.

TeIÚ'O�),apo§tiIas .. �. �$ 48'.°0
.. {," :::""" : .':' ,,":':'::: /-

..

:.: :.:::":::0:::'>,:;::::...... .:"'.

Vende-se casa no Lot.

Divinópolis nct Figueira /081112•
semi-acabada, por R$
J 2.000,00 - aceito carro. Rua

Carla Rubia Drosse, 94, Vila
Rall.

Duas Rodas. Telefone 371-

7324.

Vende!se terreno em Albatroz
150 metros do mar, valor a

combinar - 37/-5809.

Vende-se casa de 135m2 no Ana
Paula II por R$ 38.000,00.
Tratar 372-0436.

A PE;SSOA CERT�\ NO LUGAR

CERTO, POIl MUITO OU POUCO
TEMPO.

LIS1rA DE VAGAS

TécnicC), Eletrôlnico (exlperiência - fluência

Inglês e Espanhol)
GerentE! de Loja de Confecç:ões (sexo
feminino, c/3 ano:s de exp.)
AuxiliaI" de Con1tabilidade (cl I ano de exp.)
RepresE!ntante de Esquad:rias de
Alum inilo (que possua experiência., veículo e

celular)
Analista de Sup,orte
Operador de ElIlpilhade:ira (2° grau)
Pintor E� Latoeir'o (com experiência.)
Nutricionista

RepresE!ntantes Comel.·ciais (transportes,
eletrôniclDs e alimentícios)
PrograDlador Cl ipper
TalhadE!ira de IIlalhas
AuxiliaI" de Pro dução (sexo Mas'culino com

20 grau)
Costure,ira (experiência confecção cortinas e

10 grau)
:Analista de Sistemas (c/exp. em Magnus)
Cronoalista

Estamos recrutcmdo pessoas OIl!osentadas
com I? Grau completo ou cursandir>.

Vende-se cas em Guaramirim

(sobrado) 270m2 por R$
25.000,00. Tratar 370-4822.

MAIS D'UAS BOAS�

OpÇÕES lDA HUMA1'A
PARA SU1\ EMPRES�A:

MEDICINA L)O TRABALHO =

terceiri��ar ou não?
Uma dica: com a HUMANA

nofim sai mais barato ....

MEDICINA AJMBULATORI)"LL' =

Ofereça esta vantagem aCl' seu

pessoal e com.emore o aUTnento
da pJr-odução.

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

elrnpresa tran�lüilidade e saúde

para seus�funcionários e

depe:ndentes.
A IIUMANA panlclPou du. lU a 23 do corrente mês, da
FEIltORTE -II FEIRA INOUlnRIAlllORTE CATARlltENSE, no
Pa�llhlo da Promosul, eiD Sio lento do SUI;t endo QU8

Ileus uletlVos foram alcançadOS com absloluto
slIcesso.

Rua. Henrique Sohn, 33, - ex. Postal 200 - 89.255-240
Fone [047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

humana@netuno,com.br
A· HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!
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APP E. B. "Professora Elisa
Cláudio de Aguiar"

'Rifa: Extração de 22/8/98

APP agradece a colaboração de todos

pelo êxito da referente rifa

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 602· Casa de alvenaria, com piscina e suíte, 2 quartos, dep. empregada, com telefone. R$ 1.500,00. Central
Cód. 615· Casa madelrac/ 4 qtos, no Cond. Jacó Emmendoerfer· R$ 350,00
Cód. 634· Apto. cl 4 quartos na R. Reinaldo Hau- R$ 400,00

'

Cód. 635· Ouitinetes no Ed. Marquardt· Av. Mal. Deodoro
Cód. 636· Ouitinete cl garagem· Lateral da R. Reinaldo Hau- R$ 200,00
Cód. 640· Apto. cl suíte + 2 quartos- Ed. Barão· R$ 400,00
Cód. 641 . Apto. cl suíte, 2 quartos- Rua Germano rnarquardt (após Marisol) - R$400,00
Cód. 645 - Apto. NOVO, suíte, 2 quartos - Ed. Arno Reichow- Final da Av. Mal. - R$ 550,00
Cód. 662 - Sala comI. cl 73m2, 2 bwe's - Rua João Pieolli - R$ 400,00
Cód. 670 - Sala comI. com 37m2• Rua Reinaldo Rau- R$ 220,00 - 1 Q piso
Cód. 683 - Salas comerciais no Market Plaee - R. Reinaldo Hau- cl garagem

VENDA

CÓd. 119· CENTRO IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL cl área de 505,00m2 Rua Barão do Rio Branco esq. cl CeI. Procópio
Gomes de Oliveira.

_yód. 122· CENTRO - casa mista cl sala comercial em terreno cl 480,00m2 - Rua Barão do Rio Branco - R$ 70.000,00

Cód. 208· JARDIM SÃO LUIZ - Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 cl 3 qtos. Rua 327 - próx. ao Caic - R$ 39.000,00

Cód. 254 ·ILHA DA FIGUEIRA, CASA alv. cl 185m2, c 3 quartos, 2 bwc's - R$ 50.000,00

cee. 360· VILA NOVA, TERRENO cl 405m2 na R. Guilherme Wackerhagen - R$ 29.000,00

Cód. 388· CENTRO, TERRENO cl 600m2 - R. Emil Burow, próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
Cód. 400· CENTRO, TERRENO cl 1020m2 - R. Marina Frutuoso - permuta cl apartamentos em Camboriú ou Joinville

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

Cód. 602 • VILA LALAU, CASA de alv. cl 142,28m2, tendo 3 quartos, 2 bwc's, garagem p/2 carros + saa comi - R. Domingos'
Sanson - Aceita apto. c/3 quartos.
Cód. 1023· CENTRO - Apto. cl suíte, 2 qtos, garagem. Ed. Barão - R$ 50.000,00

Cód. 1027· VILA NOVA - Aps. cl suíte, � quartos pelo SISTEMA DE CONDOMíNIO FECHA'DO A PREÇO DE CUSTO - Ed. Ana

Cristina - Valor 1,5 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

Cód. 2405· VILA NOVA - Terreno sem benfeitorias cl área de 4.551 ,40m2. Rua Luiz Marangoni
Cód. 2551 • GUARAMIRIM - Terreno comercial si benfeitorias na Rua 28 de Agosto, medindo 14 x 31,80 = 445,20m2

ADisPOMOSiDE\FINANCIAMENTO./BANCARIO �UNT iHSOcioAMERINDUS
..'( ,i \PARA{AQUISlçÃO .. DO,SEuíMóVE�ji!;:cON�d(TE;NOSli (ii; .;'X··

CH,O;ve
--

OpÇaOpara
escolha do seu

Imôvel.

•

alS uma/

Confira na

próxima edição!

CRECI612-J

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-1502 - 372-1594

Fone/Fax: (047) 372-1666
.Jaraguá do Sul - SC

Gráfica e Editora CP Ltda.
FniTURH

- CARTÕES DE VISITA

,- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIB IS, PANFLETOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919

Cortes masculino e feminino, barba,
pinturas, permanentes, etc.

Segunda à sexta-feira 8 às 19 horas
Sábado das 8 às 20 horas
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EDITAL

8 - PUBLICAÇÕES LEGAIS cuxD.n.EIfi na nfi:llfi JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 1998
............................................................ ·;��88�ft�:1,8,::1rB:.il;::IIK.i\,:t��J.\�

"

.

ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL N° 21.815 de 03-09-1998

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
WILSON GESSNER E ISABELLE CRISTHIANE BEHLING

Ele, brasileiro, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente em Estrada

Felipe Schmidt, em Corupá, neste Estado, filho de Guida Gessner e Paula Gessner.

Ela, brasileira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadae residente na Rua Domingos
Sanson, 656, nesta cidade, filha de Egon Behling e Reintraut Behling.

EDITAL N° 21.816 de 03-09-1998

JOSÉ RICARDO.TAVARES E LIGIA CARLA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, gerente de vendas, natural de Rio Negrinho, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.473, apto. 22, nesta
cidade, filho de José Ramos Tavares e Rosemary Tavares.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Gustavo Friedemann, 134, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Celso
Carlos da Silva e Isolete Ana da Silva.

EDITAL'N° 2�.817 de 03-09-1998
REGINALDO JOSÉ KAMER E MAGALI MARISA PAPP

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua José Theodoro Ribeiro, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de
João Kamer e Maria Dolores Kamer.

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: I

Acione Francisca M. deOliveira - R. Barão do Rio Branco, 72, apto. 3 - Rocha I - Nesta;

Adelaide Alflen - R. Joinville, 5249 - Nesta;

Adernar Espindola - R. Bernardo Grubba, 180 - Nesta;

Agadir da Silva - R. José Narloch, lado n° 1120 - Nesta;

Alceu Sebastião Rosa - R. Leopoldo Malheiro, 88 � Nesta;

Amil Com. e Repres. Ltda. - R. Victor Withoshi, 209 - Nesta;

Baumgaertel Química Ind. LIda. - Rod. BR-280, Km 61, s/n° - Guaramirim - SC;

BrazMauricio - R. 591, s/n° - Nesta;

Casa Hidráulica Ideal LIda. - R. Bernardo Dornbusch, s/n° - Nesta;

Claudia A. Pereira - R. Reinoldo Rau E, 86, alc Lanchonete Prestígio - Nesta;

, Com. e Transportes Miro LIda. - ME - R. Martin Sthal, s/n° - Nesta;

Decorações Diviflex - R. Bernardo Dornbusch, 486 - Nesta;
Dirce de Jesus Neris - Nesta;

Diurnei de Almeida - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 454 - Nesta;

Fábrica de Sonhos - R. Procópio Gomes de Oliveira, 1149 - Nesta;

Francisco Kasprowicz - R. Alvino Boldt, 55 - Nesta;

Germano Henstchel - R. Francisco Husta, s/n° - Nesta;

Gustavo Martostzat - Av. Mal. Deodoro, 159, cx p 05 - Nesta;

Irene Mauricio - R. Otto Lehnz, Soco Esp. Diana, Bairro Aval - Guaramirim - SC;

Ivone Fischer - R. Ida Burgher, s/n° - Nesta;

JE E Com. Distr. de Bebidas LIda. - R. Willy BarteI, 185 - Nesta;'

JD Pisos Rev. Acab. Constr. Ltda. - R. João Piccoli - Nesta;

Juarez Gois da Luz - R. Thomaz Fco. de Gois, 203 - Nesta;

KM do BR Automação Indl. Ltda. - Rod. BR-280 - P. Engelbert Oeschler, 2000 - Nesta;

Lizmay Conf. e AcabamentosTêxteis LIda. - R. Willy Guinter, s/n° - Nesta;

Marcos Campos Si·lva - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 491 - Nesta;

Marcos Luiz Glatz - ME - R. Walter Marquardt, alc Chocolates K-Cau - Nesta;

Marta Maria Kleine Marquardt / Sandro Claudimir Marquardt - R. 584, n° 91, Vila Lenzi - Nesta;
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Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente Meier Ind. e Com. de Móveis Ltda. - R. Quinhentos e Sessenta Um, s/n° - Nesta;

na Rua 25 de Julho, 297, Vila Nova, nesta cidade, filha de Geraldo Papp e Marli Mercearia Globo de Sidney C VI - R. Preso Epitácio Pessoa, 20 - Nesta;

Maria Papp. Mercearia Globo de Sidney C. Vicent. - R. Preso Epitácio Pessoa, 203 - Nesta;

.

Nelci Schneider Rubinho - R. Fidelis Estille, 234 - Nesta;

Norton Aparecido do Prado - R. Francisco Musnca, 163 - Nesta;
EDITAL N° 21.823 de 08-09-1998

NILSON LEPINSKY E WALDECY BENEDITA DE PAULA

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Oscar Schneider, 73, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Rudi Lipinsky
e Reintraut Schubert Lepinsky.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Lapa, Paraná, domiciliada e residente
na Rua Oscar Schneider, 73, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Amandio
Paluski de Paula e Josefa Ribeiro de Paula.

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.

Gráfica e Editora CP Ltda.

- CARTÕES DE VISITA

- FICHAS QE ESTOQUE

- JORNAIS PERIÓDICOS.
- COMPOSIÇÃO A LASER

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- MANUAIS TÉCNICOS
- FOTOLITOS

-IMPRESSÃO EM OFF-SET

- RECEITUÁRIO MÉDICO
- PASTAS

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919

Radix Asses. e Consult. LIda. - R. Bernardo, 570 - Nesta;

Relojoaria Avenida Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;

Reno Riegel - R. Pe. Aluizio Boeing, 520 - Nesta;

VG Madeiras Ltda. - ME - Estrada Itapocu, Km 7, próx. Luneli - Corupá - SC;

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

W Retíficas de Cilindros Ltda. - R. Max Nicolau Willian Schmi - Nesta;

Walnei Elvis da Silva - R. Águas Claras, 466 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados óu se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam 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, 9 de setembro de 1998.

I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

PARAFUSOS-FORCAS-ARRUELAS
ESIOPAS-FERRAl\1ENI'ASEI.\1GERAL

..

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - Fone: 371-0010 - Jaraguá do Sul - SC
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tir das 21 horas, na companhia
os instrumentistas Beta e Wilson

opes, será a vez deTavinho

oura realizar um show inédito,
resentando um trabalho voltado

a o regionalismomineiro,
avés das violas e seus versos

imples que encantam a Iodos, e é

laro, também lembrará antigos
cessas. Informações e reserva

e mesas, no fone 361-0662, com
lizabeth ou Dagmar.

As fotógrafas Taíse Vieira da

§ilva e Eliana Minatti expõem seus

trabalhos aré domingo (13), no
segundo piso do Shopping
Mueller, próximo às salas de

cinema. Através da técnica de

sobreposição de fotos, elas
misturam criatividade, dinamismo
e originalidade, tendo como
resultado quadros que ressaltam
temas diversos como o

crescimento de um filho, uma
viagem, uma festa ou um romance,

por exemplo. Na exposição, as
fotógrafas também homenageiam
Joinville, destacando seus

principais pontos turísticos.

Jaraguá do Sul, 11 de setembro de ]998 - CORREIODO POVO-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Gabriela, filha
de José Carlos

e Meika Tereza

Neves, será
umadas

debutantes

deste ano, do

Clube Atlético

Baependi

SIDNEI E
,

ANDREIA

seqüência, os convidados estarão

sendo recepcionados no

Restaurante ltajara. Aos amigos de
longa data, desejamos toda a

felicidade que lhes é merecida.� Os jovens Sidnei M. Lopes e

Andréia Cavalheiro Gonçalves
estarão subindo ao altar da Capela
Nossa Senhora do Rosário (Rio
Molha), neste sábado (12), às
20h 15, para o tradicional sim. Na

"Hoje (II), na Rivage Danceteria,'
em Blumenau, acontece mais uma

edição do já consagrado Baile dos

Calouros, da Furb. /

••••••••••C , 1'1 E 1'1\ 1-\ •••••••••••
O RESGATE DO SOLDADO RYAN JOINVILLE •
- Direção: Steven Spielberg.
- Elenco: Tom Hanks. Tom Sizcrnorc. Edward ßums. Burry Pcpper.
Adam Goldberg. '"

- Gênero: Ação. - Duração: I ti7 minutos,
SINOPSE

'

C,N,e Cine Muellcr I: O Resgate do Soldado Ryan••
Horários: 15h. I Hh. 21 h,

•C,NC. Cine Muetler 2: Armageddon.
Horários: 14h30. 17h30. 20h31J. •

•
•

Na última grunde invasão da última grande guerra. o maior perigo C,N C. Cine Mueller 3: Seis Dias, Sete Noites.

pura oiro homens", era salvar um único homem, Horários: 13h30. 15h30. 17h3(). l'lh30. 21 h30,
A " Guerra Mundial foi o principal evento do século XX. c um BLUMENAU
momento dc dcfiniçâo pura a América e para o mundo, Ela alterou C,NC. Cine Neumarkt I: O Resgate do Soldado Ryan••
as fronteiras do gtoho. Ela mudou para sempre aqueles que por da Horários: 15h. I Hh. 21 h.

•passaram. e moldou as gerações seguintes. Ela é chamada dc vu C,N.C. Cine Neumarkt 2: Armageddon.
última grandc guerra", Horários: 14h30. 17h30. 20h30, •
Nada poderia ler preparado os soldados em Omaha ßcuch para a C.N�e Cine Neumarkt 3: Seis Dias, Sete Noites. •
butulha que eles -estão prestes a travar. Cheios de esperança c Horários: 14h. 16h. IHh. 20h. 22h,

•dctcrminação. nenhum deles sabe sc sobreviverá na pequena faixa de C,Ne Cine Neunturkt 4: Garotas Selvagens (censura
praia à sua freme, l-nquanto seus olhos examinam a cosia da Normandia. I H anos), •
o Capitão John Miller acredun que ali irá cntrcmar seu maior desalio Horários: 14h3U. 16h45. I'lh. 21 h 15, •
na guerra, 'Mus sua tarefa mais difícil ainda cstä por vir. c.N.e Cine Neumarkt 5: Arquivo X.

l.nquaruu as torças aliadas começam a estabelecer uma hase de Horários: 15h. 17h30. •
operações em Omaha. Miller recebe a ordem de levar seu pelotão O Quarto Poder. •
além das linhas inimigas. numa perigosa missão. para encontrar um Horários: I'lh 15. 21 h30, •homem: o soldado James Ryan. Ryan é o último sobrevivente de C,N.c. Cine Neumarkt 6: Lolita.

qualm irmãos. três dos quuis foram monos cm ação em di as Horários: 15h3U. IHhI5: 21h* •
diferentes. Enquanto o pelotão avança o tcrrit ório inimigo. os *Excepcionalmenle sexra (II) c sábado (12). na sessão.
homens do Capitão Miller quesuonam as ordens recebidas. Por que das 21 horas. estará sendo exibido o filme "Quem Vai

•arriscar oiro vidas por cuusa de um homem? Por que a vida deste Ficar com Mary",
soldado vale maís que as deles? - Programação válida para o período de I I a 17/'l, •
•••••••••••••••••••••••••••••••••
r Artigos parãeSiä Cõiunadevem;erenviadõs pam RuaJoãOPicol/í, 246-:Jãrãguá doSU/(SCt: "'\
\. .E_ep: l!.!f!.251-59fl.:..Se preterir, para..5:.s tax: 370-E19 !:!.!! .:!.!<!::.!�3�� e::_idados ..5!..este....E.0lunisté!:_ ./
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Rua Mal. Deodoro i§
da Fonseca, 1452 0

Fane/Fax: 372·3306 �-C.lDiJaraguá do Sul - SC � A
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PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

I�Jdm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481 FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!
---------------------------

"O Cidade Negra é penta". É assim que a banda carioca está

comemorando o seu quinto disco, o CD "Quanto Mais Curtido Melhor".
A turnê nacional de lançamento terá início em outubro e deverá chegar
em Curitiba no próximo verão.

"Trabalhamos muito para lançar este disco", afirma o guitarrista
da banda, Da Gama, Fo�am dez meses entre a criação das canções e

melodias e a elaboração dos arranjos, em estúdio.
Convidados especiais participam de algumas faixas, como a africana

Angelique Kidjo, que faz vozes e vocais da canção "Ponto de Mutação",
"Foi ela quem escolheu a música da qual iria participar", garantiu Da

Gama. Ele falou sobre a importância do intercâmbio cultural entre os

artistas, "A Angelique, por exemplo, é uma pessoa que faz música no

mundo".
Os músicos do Cidade Negra saíram da Baixada Fluminense e

conquistaram o Brasil. O CD "O Erê" vendeu mais de 600 mil cópias e

teve várias faixas nos primeiros lugares das FMs. Os discos anteriores,
"Lute Para Viver", "Negro no Poder" e "Sobre Todas as Forças" também
conquistaram bons números.

Formado pelo vocalista Toni Garrido, o baixista Bino Farias e o

baterista Lazão, além do guitarrista da Gama, o Cidade Negra já começa
a planejar um sexto CD, que poderá ser lançado no próximo ano. "Seria

uma remixagem de nossas músicas mais populares, desde o primeiro
disco, contando com vários produtores diferentes", antecipou Da Gama.

(Simone Mattos)
INFORMAnVO CENTERSOM

Títulos mais vendidos: Leandro & Leonardo (Um Sonhador), Zezé Di
Camargo & Luciano, O Melhor do Pagode e Racionais mc's

(Sobrevivendo no Inferno). Principallançamento: Rita Lee (Acústico).

E� �'N'fON'4
�O grupo baiano É o Tchan!, agora com uma

Sheila loira e outra morena, poderá ser a grande
atração do Centreventos Cau Hansen, de Joinville,

para o mês de outubro.

Alessandro Coelho (11/9), Alessandra C.

Escopelli (12/9), Juliana C. Conti (13/9), André L.
Fodi (13/9), Peterson Dornbusch (14/9), Danian
Schrauth (14/9), Kátia de L. Vegini ( 15/9) e

Alessandra Gonçalves ( 16/9).

N I VB R

INTERCÂMBIOS E CURSO INTENSIVO NO EXTERIOR

Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Francês.

Inscrições até o dia 15 de Outubro.
* Na matrícula de qualquer curso, você está concorrendo ao

sorteio de uma bicicleta em alumínio personalizada.
Informações e matrículas na PBF.

- ::,---:

inglês e. Espanhol

EXAMES NA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE
A PBF comunica aos alunos interessados nos exames de

Cambridge que as inscrições estarão abertas de 1/9 a 15/9
na secretaria da escola.

* Simulados estão sendo feitos na escola 2 vezes por mês,
como preparação para os exames.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CORREIODO POVO

MOMENTOS DE REFLEXÃO
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"Onde está Deus?"
I

o povo do Antigo Testamento tinha uma

resposta muito precisa a esta pergunta: Deus
está no templo, em Jerusalém.

Por isso, peregrinar para Jerusalém e

passar um dia nos pátios do templo era um

grande acontecimento para o fiel israelita.
Este dia valia mais do que mil, passados em
outro lugar.

Mas será que Deus tem um endereço fixo?
O templo, em Jerusalém, não existe mais.
Onde estaria Deus hoje? Na sinagogajudaica
ou na igreja? Em qual delas? Na católica,
luterana, pentecostal? Em todas elas? Ou

Deus está na natureza? Na verdade, Deus em
tudo está. Deus está em toda parte. É, esta
resposta está certa, mas é muito vaga para
quem quer encontrar a Deus. O que dizer a

alguém que está buscando o Deus vivo? É

necessário dizer-lhe que Deus se deixa
encontrarem determinado lugar. Este lugar,
pode ser ali onde estamos conversando. Deus

está na igreja, sim, junto à família de Deus,
reunida em culto. Também encontramos Deus

no lugar de convívio ou de trabalho, onde a

graça e o amor de Jesus são anunciados e

vividos, ou onde semanifesta algum fruto do

Espírito Santo.

No entanto, Deus tem um endereço fixo,
onde Ele sempre pode ser encontrado. Porque
Deus deseja revelar-se. Ele se revelou em Jesus

Cristo, em determinado lugar de nosso planeta.
Ele também quer revelar-se hoje, de formamuito
concreta. E isso acontece sempre que é

anunciado o Evangelho de Cristo. Aí Deus está.

Umabraço,
Alba Piske

a:írculo
Ita.lia.:n._�

rfJ�' de Jaraguá do S"Ll.l

JANTAR DANÇANTE - 12 de setembro
Programa
20 horas - Início do Jantar Típico Italiano
.21 h30 - Apresentações culturais com:

- Coral Italiano - Grupo de Dança
22 horas - Início do baile com "Lamar Italian Show"
Venda de ingressos:
- Com a diretoria do Círculo Italiano
- Com o Coral do Círculo Italiano
- Barão Vídeo Locadora
- Floriani Equipamentos
Ingressos para o jantar e baile: R$ 10,00 (com direito a um caneco)

Novos e Usados - Fone 371 - 8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

Anote na sua agenda os novos telefones da

Gráfica e Editora CP e Jornal CORREIO DO POVO

370-7919 370-7363 370-7944

SEDE SOCIAL E CULTURAL

Todos os recursos arrecadados nos

eventos do Círculo são destinados à

construção da sede, com área de 665 mil

metros quadrados, à Rua José Marangoni.
Vila Nova. Até o momento, investimos

R$ 160 mil, equivalente a 46% do total

previsto, cuja conclusão está programada
para o ano 2000.

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 11 de setembro de 1998

ROTARYCLUB
"

DE GUARAMIRIM

ROTARY X CIDADANIA - Direito à moradia decente, de acordq com o poder
aquisitivo, sem a necessidade de sujeitar-se a morar em favelas, áreas invadidas,
áreas de riscos, ou embaixo das pontes e viadutos.
- Direito a acesso a emprego ou ocupação digna que permita sustentar a família,
sem a necessidade de sujeitar-se a empregos marginais ou meios ilícitos de

sobrevivência.
- Direito à assistência médica. com a garantia de ocupação de leito hospitalar,
quando necessária, mormente à maternidade e hospital infantil, condições básicas

para diminuir o índice de mortalidade infantil.
- Direito a morar em áreas onde as necessidades essenciais a uma vida saudável,
como água encanada, energia elétrica e rede de esgoto, estejam às portas das casas,

sern a necessidade de sujeitar-se a servir-se de águas contaminadas, amargar a

escuridão, ou conviver com esgotos a céu aberto.
- Direito a acesso às escolas. mormente do ensino básico, para não ter que passar

por humi lhaçöes ao engrossar a massa de anal fabetos.
.

- Direito a morar em arnbiente de segurança, tanto física como patrimonial, com
a polícia exercendo o papei que lhe cabe na sociedade.
- Direito a desfrutar de ambiente ecologicamente equilibrado, com sistemas

adequades de destinação do lixo. controle de poluição e preservação do verde.

ROTARY X UTI- Roiary repassou para o Hospital Municipal Santo Antônio

uma bomba de Injução Linear para a UTI, doado pela senhora Áurea Maiechi
Bartel. Agradecemos a doação, uma vez que tal equipamento se faz necessário

para a instalação da UTL Acreditamos que, até o final do ano, será reinaugurada
uma ala do hospital e inaugurada a UTL Percebe-se o esforço do Corpo Clínico

em reformar, inclusive, as salas por eles usadas. O importante é fazer acontecer.

Juntos, chegaremos lá. Poder Público X Comunidade X Corpo Clínico.

ROTARY X APÓIA - Rotary. a título de apoio, concedeu crédito ao senhor

Evelino da Silva, na compra de uma garapeira, visto encontrar-se

desempregado. Assim, poderá instalar-se por conta própria. Evelino é

fundador e primeiro coordenador do AA de Guaramirim.

ROTARY X PODER PÚBLICO - Embora o Poder Público tenha o dever de

atender a comunidade em vários setores, como é o caso da Saúde, Segurança,
Habitação e Educação. a sociedade não pode ficar simplesmente aguardando que as

providências venham através de medidas governamentais. Ela também pode. ou

melhor, tem o dever de dar o seu quinhão de contribuição para que a sua comunidade

tenha urna qualidade de vida melhor e que o mundo seja melhor. Presidente do 'R I

Glen Kinross escreveu: "Peço ajuda no

desenvolvimento de planos e n a

implementação de projetos que

procurem solucionar os problemas do

segmento ruais vulnerável da nossa

sociedade. inclusive a violência e a

falta de moradia. Utilizem todos os

meios à sua disposição p a r a

incentivar os clubes a trabalharem

pelo alcance dessa meta". Podemos
construir um mundo melhor, um

mundo sem pobreza e fome; um'

mundo em que iodos saibam ler,
e s c re ve r e contar. Mostre. que o

Rotary se interessa, por sua

comunidade, pelo nosso mundo e pela
humanidade.

Apoio:
Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

(047) 373-0187

Memória Jaraguaense
-

O que faltou para contar... (LXXIX)
Tio Eugênio

AlvinModro

Por sua vez, a presença dos imigrantes demonstra aos govemantes que provoca
mudanças. Os imigrantes introduzem novos produtos e técnicas de cultivo, a

noção de pequena propriedade, a economia de subsistência e as pequenas indústrias

domésticas das áreas alimentícia, têxtil, de couro e de cerâmica.
Alvin Modro, qu� faleceu em 24-6-l99l, aos 86 anos e II meses, que

apesar dos dez irmãos, duas colônias eram muito pequenas e começaram a

trabal har fora .

.

Ao querer saber quando começou a trabalhar, ele disse com toda franqueza
que não sabia porque sempre trabalhou, fazendo coisas, mas com 15 anos

pegou firme, atendendo a casa (ele, Alvin e o irmão Emil), lavando a roupa,
faziam a refeição e chegavam a matar porco. Às seis da manhã, o pai chamava
para tratar os animais. Sempre trabalhei na terra. A manteiga era vendida pro
Zimdars, Morávamos na casa de enxaimel feita pelo pai e rebocada, depois,
pelo Flohr. Janelas de madeira e depois com vidro. Usava-se a

Petroleumpfunzel (lampião a querosene) para iluminar.

Modro veio para Jaraguá e comprou, em Três Rios do Norte, próximo de

Ernst Kneubühler e vizinho de Bonifácio, de Martins, 75 margas e.construiu
casa, onde fiquei 21 anos. Além de lavrar a terra, vendia e puxava leite para a

firma Breithaupt, que tinha queijaria onde hoje está o depósito de cimento, na

Expedicionário Gumercindo da Silva. Também levou leite pro Weege, através
do representante, o negociante Artur Henschel, em Três Rios, durante seis

anos. Mudou para Francisco de Paulo, onde adquiriu 55 margas de Hermann

Grimm, construiu tudo novo e lá ficou 24 anos, terreno pantanoso. O pasto,
hoje, pertence ao Loteamento Menegotti. Vendia leite pra rodoviária, recebendo
no ato de Emília Vicente, depois Gumz e, finalmente, para Waldomiro Nagel.
Voltaremos. Até a próxima.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferj recebe estudantes
Foram realizadas, no Auditório da Ferj,

palestras de orientação para 1.621 estudantes

do 2° grau dos diversos colégios da nossa

microrregião, com o objetivo de divulgar a

instituição e os cursos oferecidos.
Neste sentido, foi apresentada a estrutura

organizacional daFerj e esclarecido o objetivo,

número de vagas·, período do vestibular, perfil
do profissional, área de atuação e duração dos
respectivos cursos oferecidos pelo Centro de
Ensino Superior de Jaraguá do Sul- Ferj.

Os alunos visitaram a biblioteca, os

laboratórios de informática, laboratórios de

arquitetura e urbanismo e os respectivos blocos.

s

CURSOS QUE A FERJ OFERECERÁ
:NO v TIBULAR UNIEICADO ACAFEJ99

,e noturno) .

(vespertino)
etumo)
r;1uguês e Inglês(notumo)

/l1as AGÊNCIA$ p�BESG;
0:00 (setenta teaI�);,
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STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

ANEUROSEDA
FALTA DE' TEMPO
"Em vez de tentar administrar o seu tempo, tente

administrar a si próprio". É o conselho, quase óbvio,
dos especialistas em descongestionar agendas.
Um tema bastante comentado nos últimos tempos,

como administrar o tempo, mas na realidade o que
deve ser feito é conseguirmos nos organizar. Para
isto, existem algumas técnicas que podem ser

observadas e aplicadas, que dão um bom resultado,
como:

- organizar a si mesmo e aos outros;
- saber delegar, pois não temos necessidade de

fazermos tudo sozinho;
- concentrar-se no que é importante;
- fazer uma agenda, com o que realmente há

condições de efetuar no dia, com umamargem para
os imprevistos.

o.estresse, namaioria daspessoas como gerentes
e empreendedores, não é causado pelo excesso de

coisas a fazer, mas sim pelo fato de não conseguirmos
realizar o planeja?o.

Precisamos mudar o comportamento e atividades
em vez de ir contra a lei da física, tentando esticar o
que não é possível, o tempo, mas administrar melhor
o que temos a realizar.

Fonte: "Revista Empreendedor", ano 4, n° 43, maio/
98

Elaborado por: Claus
Normam Klemz, Nádia
M. Mezadri Ronchi,
Rosani Enke Porath e

Luciana A. Fardoski,
alunos da 9a fase do
curso de Administração.

POSTO M'ME 5
Atendimento

,4�
. B 371 9964!

Coordenação:
professora Cláudia
Regina Althoff.

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência.

Rua Presidente Epitocio Pessoa, 1155 I[próx, ao Koh/ooch) Jaraguá do Sul - SC

"
�a�tti mran��IOÚm

Prêmio de Qualidade
Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Autorizada

.

• Esab . Bambozzi
· Cebora (sumig)
• White Martins- Lyncon

RUA ERWINOMENEGOTTI, 10
FONE/FAX: (047) 372-3802

••• Automaçãoe
Manutenção
Industrial��

i..�
1998
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Tbaqná Cipriani
Odebrecht tem
dez meses e vai

completar um
aninho em

outubro. Felizes
estão os papais
Gunther e Marli

FB Fotografias.

Este

garotão é o

.Nicolas dos

Anjos, filho
de Eduardo"

e Simone
dos Anjos

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha
Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-7919

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

Gráfica e

, Editora CP Ltda.RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

,-----Convênios----�

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

..
•

•

•

•

•

•

•

•

Nasc imento s
31/8/98 - Jean Carlos Bernardino

31/8/98 - Douglas de Souza dos Santos
·

.

31/8/98 - Carolaine Militz

1/9/98 - Roberto Wolf Junior

1/9/98 - William Daniel de Brito

1/9/98 - Thalissa Leite

2/9/98 - Rafael Guilherme Lange

: 2/9/98 - Guilherme Filipp
•

• 3/9/98 - Edivan Bruno de Oliveira Alves Batista
•

•

•

•

•

•

•

•

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Av. Mal. Deodoro, ßßl - Jaraquá do Sul - se
Telefone (047) 975-2975

�

CLINICA
IAFMtTIL

pediatra
crm 4645

372 - 3670
-- Rua Dr. waldemiroMazurechen, 50 - sala 15 - Jara á do Sul - SC-
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

A Estância Peão Farrapo está de "..-.

porteiras abertas para fazer festa S5TA,",'CIA,de aniversário, casamento, li,.,
batizado, reunião de amigos e

\i',

outras festividades. O ambiente l
é campeiro, aconchegante e com r

18 de setembro, aNoite Nativa,
que é um jantar com música ao ,

vivo, e isto deverá acontecer

uma vez por mês. Vale a pena
conferir o churrasco de boi,
ovelha e porco com acompa
nhamentos que o senhor

Valdemar está preparando. A
Estância também presta serviço
de pensionato, doma, ferragem
para cavalos e aulas de

equitação. ,

Local: Rua Prefeito José Bauer, t

Vila Rau - telefone: 372 - 3797

Gaúcho(a) de idade nova

Isabel ZangelineDemarchi (5), GiovaneDemarchi (8), Carlos

Eduardo de Souza (9), Evandro Ropelato (9), JorgeMurara

(10), AdaltoOssowsky Júnior (11), Alessandro Coelho (11),

Aguinaldo Spézia (14).

CTG Laço Jaraguaense,
por onde andou e .andará

Neste final de semana, o CTG promoveu a Sexta-feira da

Tradição Gaúcha, e no domingo participamos do Rodeio do

CTG Herança do Velho Pai, em Araquari. No próximo final de

semana, participaremos, simultaneamente, de dois rodeios nas

cidades de Canelinha e Presidente Getúlio. É a bandeira de

Jaraguá do Sul a cavalo de cidade em cidade.
2a Festa da Integração Gaúcha

19 e 20 de setembro
O CTG Laço Jaraguaense promoverá a 2" Festa

da Integração Gaúcha em comemoração ao Dia
do Gaúcho (20 de setembro) e a Semana

Farroupilha. No sábado (19), haverá o

tradicional desfile do centro da cidade até a

sede campestre do CTG, logo após iniciarão as

provas campeiras do torneio de laço, à noite,
baile com Os Nativos, e domingo segue o

torneio de laço e outras provas funcionais.

Agenda gaúcha
12 de setembro - BaileGrupoRodeio - CTG Leodato Ribeiro

11 a 13 de setembro - Rodeio Crioulo da Integração - Presidente Getúlio

�II a 13desetembro-RodeioCrioulo-Canelinha

Informações 372-0524 ou diretamente
em Demarchi Carnes

18 de setembro - NoiteNativa - EstânciaPeão Farrapo

19 e 20de setembro - 2" Festada IntegraçãoGaúcha - CTGLaço Jaraguaense

19 de setembro - Baile Gaúcho comOsNativos no Laço Jaraguaense

25 a 27 de setembro - Rodeio em Laurentino - Festa doQueijo '

2 de outubro - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CTGLaço Jaraguaense

19 de setembro
,CTG Laço Jaraguaense

16 de outubro - NoiteNativa - Estância Peão FarrapoGiovane Demarchi, patrão geral do CTG

Laço Jaraguaense e novo morador da Rua

Procópio Gomes, comemorou idade nova

na última terça-feira (8), juntamente com

a empresária da moda Aliane Karsten, ou
como ele fala "A minha futura esposa
'Ali"'. Falando em morador novo, tem
outro gaúcho curtindomuito o som de uma

goteira, mas cuidado que o Microvlar da
caixinha verde, pode ser falso.
Giovane! desejo a você saúde, disposição,
muitos amigos e grandes oportunidades
em sua vida pessoal e profissional.
Aproveito para parabenizá-lo pelo sucesso

que é o nosso CTG. Feliz Aniversário Informações 372-0524 ou diretamente em Demarchi Carnes

25 de outubro - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense

Projetos e manutenção dejardins
'AMOR PERFEITO

f1�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq. MaxWilhelm - Baependi

Jaraguá do Sul - SC

DEMARCHI COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS LTDA.

1988 - 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
passagem aérea + 7 noites de hotel + transfer in/out

US$ 1.160
ou 5 X US$ 232

� CANADÁ

I

.
Cruzeiro Réveillon

8 dias! saída 27 dezembro - passando por
SantoslRio de Janeiro/Angra dos Reis!

BúzioslParanaguá e Ilha Bela

8 X US$ 202,50.

Caribe ao seu alcance
+ passagem aérea Varig + 7 noites hotel cl café

da manhã + city tour + transfer in/out

US$ 788

.
visitando Toronto,Ottawa, Quebec eMontreal

US$ 1.(1.40

.��OU6XU�S$240, DISNEY
�
,
,

11 dias I 9 noites

PACOTESE
PASSAGENSPARA

QUALQUERLUGAR
-DOMUNDO,
CONSULTEA

COSMOS TURISMO

EUROPA - 13 dias
visitando França - Alema�ha - Itália + passagem � �
aérea + hospedagem d café da manhã + city tour �

cl guia + seguro "

US$2.030
'

pl saídas setembro

US$ 1.950
pl saídas outubro

CANCUN
CRUZEIRO FUNCHAL

9 dias - 7 noites Réveillon - saída 27 dezembro
o Paraíso do Turismo

Passagem aérea +'7 noites hotel cl café da
manhã + passeio aos principais
pontos da cidade + transfer in/out

US$ 958

passagem aérea + hospedagem d café da manhã +

ingressos nos parques: Animal Kingdom, Magie
Kingdom,MGM Studios,Universal Studios e

EpcotCenter

US$ 1.298

7 noites visitando SantoslRiolBúzioslVitória
/Porto SegurolMaceió e Salvador

8xUS$ 149

excursão cl guia desde
Jaraguá do Sul- maio 99

CONSULTE-NOS!

� MINICRUZEIRO
� COSTA ALLEGRA

PORTUGAL/
ESPANHA

ESTUDAR
EMUSA

4 semanas de curso de Inglêsmorando
com família americana

US$1.530

" 5 dias visitando SantoslRiolBúzioslVitória/Angra

�8;;ti.iS$Õ"7Õ'-

Saída -14 dezembro

MACEiÓ
à vista R$ 555

6x R$99
,

inclui: passagemdesdeNAVEGANTES, 7
noites hotel cl café damanhã,
city tour + transfer in/out

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPECIALIDADE: CHAPEADOS
Picanha - Mignon - Ovelha
Alcatra - Lombinho e Frango

ATENDEMOS FESTAS EM GERAL

Rua: Walter Marquardt, 1778 -

FOlIe: (047) 370-7237 -laraguâ do 5111

FESTA
A Comunidade Evangélica Luterana,
Paróquia Apóstolo Tiago (Bairro
Amizade), comemora o 15°

aniversário com animada festa.

Completo serviço de bar e cozinha,

jogos, pescaria e diversas atrações. O
culto, às 9 horas, será celebrado pelo
pastor Sinodal Waldir Huberto

Schubert.
•••••••••••••••••••

� SCHÜTZENFEST
\
\
\
\
\
\
\
\

A l O" Schützenfest já tem as'

soberanas, eleitas na noitada de

lançamento, sexta-feira (4), no Parque
Municipal de Eventos. A rainha é a

representante do Clube Atlético

Baependi, Adriana Grimm, e as

princesas, Gracieli Abreu (Sociedade
Diana) e Deise Kotchella (Botafogo).

\ .

\ NOITE BRASILEIRA
\ Acontece amanhã (12). na Sociedade
\ União, a 2a Noite Brasileira, com

cardápio especial, muito pagode e

chorinho. A promoção é do Rotary
Club Pérola lndustrial.
It ••••••••••••••••••

SÃO PEDRO
Amanhã (12), na Sociedade Diana, de
Guaramirim, será escolhida a "Garota
São Pedro" entre diversas candidatas
do Colégio São Pedro, do Bairro
Guarniranga. A animação, som e

luzes, será da equipe Floresta Negra.
•••••••••••••••••••

TERCEIRA IDADE
O 1° Baile de Debutantes da Terceira
Idade será dia 19 (sábado), no

.

Pavilhão de Eventos de Guaramirim,
ao som da Banda Karisma. 15

senhoras, com idade acima de 60
anos. participam da promoção do

Clube Feliz Idade, com apoio da
Prefeitura de Guaramirim .

•••••••••••••••••••

FANDANGO
Os tradicionalistas e aqueles que
gostam de dançar não podem perder o
fandango deste sábado (12), com o

Grupo Rodeio, no salão do CTG
Leodato Ribeiro. A promoção é do

Piquete Trote ao Galope, do patrão
Cilo .

•••••••••••••••••••

JARAGUÁ EM DANÇA
04° Jaraguáem Dança, que será
realizado de 25 a 27 deste mês no

Ginásio Arthur Müller, foi lançado
oficialmente na noite de ontem (10),
no Espaço Cultural da Praça Ângelo
Piazera. A promoção é da Secretaria

Municipal de Cultura, Esporte e

LazerlFundação Cultural, e terá mais
de 90 grupos participantes.
•••••••••••••••••••

COLUMBIA
Dia 26, Heloisa e a galera de Jaraguá
do Sul e região vão mexer as cadeiras
na Columbia do Jaraguá Esquerdo,
COm o cantor Vinny. Os ingressos já
estão à venda e a noitada promete ser

COm casa c heia.

Everson Luiz e Nacléria trocaram

alianças na mão esquerda sábado

passado, em cerimônia na Igreja
Nossa Senhora das Graças, às lOh30.
Os convidados foram recepcionados
na Associação Atlética Banco do

Brasil. O noivo éfilho de Gerson e

Zelinà Camargo de Campos, e a
noiva éfilha de Adilo e Nadir

Vavassori

CZJr. 9lcyr 91ídekí Cj?odrígues da äíloa MADRI
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen� 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jàraguá do Sul- sc\

Em outubro. inaugura
,

em Jaraguá do Sul a
maior loja de tecidos e

confecções da re,gião.

Aguarde!

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua JoinviIIe, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
Entrev,amos em371-7575 domicí\ill

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lançado concurso que escolherá
logomarca do Núcleo de Hotéis

,

-------------------- ...------------

Entidade pretende criar campanha para que o jaraguaense prestigie
�

mais os estabelecimentos da cidade

Jaraguá do Sul- O Nú
cleo dos Hotéis, Restau
rantes e Similares lançou,
terça-feira (8), na Pizzaria
e Choperia Casarão, o

concurso que irá escolher
a logomarca da en

tidade, Qualquer profis
sional poderá participar
com até três trabalhos, As

inscrições deverão ser fei
tas na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), até o dia
14 do próximo mês,

Segundo o presidente
José de Souza, o núcleo
foi criado há apenas um

ano, "Este concurso é a

primeira ação promovida

por nós, o próximo passo
será o lançamento de
uma campanha para in
centivar os joraguaenses
a prestigiarem os hotéis e

restaurantes da cidade",
informou Souza, enfati
zando que é preciso cri
ar na população o hábi
to de freqüentar as

opções de laíer que
Jaraguá do Sul oferece,
O presidente preferiu
não falar como será essa

campanha, "Ainda esta
mos estudando a melhor
maneira para lançá-Ia",
afirmou,

O Núcleo de Hotéis,
Restaurantes e Similares

foi criado para integrar
os profissionais da área
de hotelaria e gastrono
mia, visando criar novos

negócios, promover e

ca pacitar os profissio
nais, e ainda realizar
eventos e campanhas
de utilidade pública e

social. "Devido a im

portância do núcleo,
faz-se necessária a cri

ação de uma logomar
ca que o identifique",
concluiu Souza,

O regulamento do
concurso encontra-se à
disposição dos interessa
dos na Acijs, Avenida
Getúlio Vargas, 621,

Nota de agradecimento
Familiares de

Waltraude Verena Dornbusch,
profundamente consternados por seu

falecimento, agradecem a todos os que
remeteram flores, coroas e

acompanharam a extinta à sua. última
morada.

Agradecem, especialmente, ao Dr. Luiz,
Carlos Stoeberl, ao Corpo Clínico do

Hospital e Maternidade Jaraguá e São
José, Pastor Ingo Piske, D. Alba Piske,
Funerária Hass, Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Corpo Clínico
Oncoclinice Jaraguá, Senhoras
Evangélicas da.OASE Jaraguá do Sul -

Centro e Rua Joinville, Grupo de Idosas
Rua Joinville, vizinhos e a todos que, de
uma forma ou de outra, tão
carinhosamente auxiliaram e confortaram
durante este doloroso transe.

Convidam a todos para assistirem ao

culto em sua memória, que será
celebrado no die, 13/9/98, às 9h30, na
Igreja Evangélica de Confissão Luterana
de Jaraguá do Sul - Centro.

'

Agradecem familiares da sempre lembrada:
Waltraude Verena Dornbusch

Senhor dos céus

Pai misericordioso

dos humildes,
Tu que doaste a

Lázaro a vida,
Com uma só palavra,'

Concede a luz

do teu rosto

A quantos nos

precederam.
Faz quepossamos viver o

Tempo presente na paz
E aceitar a morte

Que nos mandas, porque,
Tanto na vida

como na morte,
Quem nos guia é

a tua vontade.

Manda-nos apenas
um sinal,

Uma palavra, ó Senhor,
E vai ser a salvação.

Tu não deixas se perder
quem Teama,

Mas o preservas na vida,
E depois de ressuscitado

O chamas para Ti.

Tu mesmo és a vida

E a ressurreição

E as nossas vidas?
o ritmo frenético da vida, as diferentes atividades que ocreditamos ter

que dar conta, a busca pelo intangível deixa-nos prisioneiros de nós mesmos.
Prisioneiros de nossos sonhos que por vezes se tornam ilusões e ocobornos

esquecendo o que nos é de mais precioso: a vida.
Com toda sua plenitude e majestade. com sua pureza e simplicidade.

Esquecemos deste dom divino que nos torna presentes' nesta caminhada,
Parece que vivemos aprisionados numa cela sem paredes. nem grades,

nem cadeados, porém, vivemos presos a algo que nos torna distantes,
perdidos.

Relembramos do passado como tempo ou de conquistas. ou de tristezas,
mas voltamos sempre ao nosso passadó. Esquecemos do presente.

Imaginamos um futuro mágico. ou trágico. normalmente mágico. onde
tudo de maravilhoso vai acontecer e nos tornar únicos. Mas continuamos.

por vezes. esquecendo do presente.
.

Estas duas faces da vida. passada e futuro. são importantes. porém. não
podem ser vividas se não fundamentadas no nosso-tempo: o presente,Tempo
real de vida.mas será que queremos este mundo. ou preferimos algo diferente
disto?

Será que não estamos querendo viver o mundo onde as pessoas tenham

que cumprir com asminhas expectativas ou frustrações? Será que não estamos

querendo de nossos entes queridos que eles vivam ao nosso molde ou

compartilhem de nossa sela? Será que não ficamos fugindo dos grandes
encontros que somos convocados e não comparecemos ou pior.mandamos
representantes? Será que não estamos fugindo de nossas próprias vidas

quando nos ocumulamos de tantas atividades. sem parar um pouco para si
e para os seus?

'

Está mais do que na horo das pessoas deixarem do medo de se depararem
em espelhos e verem como estão. entes de cobrarem dos outros mudanças
de conduta de comportamento.

Como posso pedir ao meu filho que ele tenha respeito pelos outros se eu

mesmo não tenho. Como posso exigir de alguém atenção e carinho se já
estendo a mão cobrando algo em troca?

.

As pessoas estão se perdendo em si mesmas. não estão encontrando
mais o rumo de suas vidas. Perdem-se nos mais diferentes subtertúgios e.

quando não é mais suportável. dopam-se.
O homem está esquecendo do simples e do óbvio da vida. está deixando

de lado a contemplação desta maravilha que somos. seres vivos. iluminados
pelo sol e por Deus.

O homem está cultivando dentro de si o vazio da existência. sem o

aconchego nem o afeto.Não está cultivando dentro do peito a compaixão.
Provavelmente colherá a indiferença e a frieza.

Como IDOSSO querer que alguém me acompanhe numa jornada de vida
se o que tenho para oferecer é só material? Isto algum dia se vai ou se

deteriora. O carinho, o amor, a compaixão, o afeto não.
Não estou dizendo isto para que a vida aconteça de maneira romântica

ou estou "desenhando" um mundo de faz-de-conta. Mas sim tentando
convidar as pessoas a participarem da maior festa que podemos ser

convidados: nossas próprias vidas.
Instante "mágico" com duração de alguns anos, onde temos o

oportunidade de estarmos juntos de outros e com eles desfrutarmos de tudo
�o.

.

Sejamos copozesde enfrentar nossos desafios e medos e que possamos
contemplar esta nosso grande caminhada.

Mesmo que ela dure um só instante ...

(em continuação de TU eEU)

Paulo André C. Leszczynskl
Psicólogo CRP 12/01885

Associado da Alapsy, Consultor em RH

{Juueete�Péde
Psicóloga Clínica
CRP 12.00937

Rua João Picolli, 337 - Fone 371-3505

Psicoterapia de adolescentes e adultos

� D�I���'mF;����d�mIFischer
CRP-I2I155R

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - Sala B

Jaraguá do Sul - SC - ir cornI. (047) 371-3842 ir (047) 975-3154

SUPERMERCADOS

� eMH- 6 die«te

- Aceitamos Cartão de Crédito Visa, Tíquete
Alimentação (Eat, Correios, Cheque Cardápio,

Trans Cheque, T.A., VA.)

GRANDE VARIEDADE EM PRODUTOS
DE CAMA, MESA E BANHO

prOllloÇão de .,

dllllras• s e ver
,.. -

iru.,a

Rua Padre Alberto Jacobs, 479 - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jaraguá do Sul - SC
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As ondulações de Guaramirim
De origem indígena, o nome

Guaramirim significa
'

Pequena Garça Vermelha,
ave que faz parte do Brasão
do Município. A cidade, que
também compõe a Rota
dos Imigrantes, localiza-se
ao Nordeste de Santa
Catarina, apresentando
características múltiplas e

belezas incomparáveis.
Percorrendo pela cidade,
percebe-se que a paisagem
natural se apresenta, em sua

maioria, na forma de
planaltos: planícies,
encontradas nas margens
dos rios ou em locais de

depressão, e superfícies
elevadas constituindo
morros, podendo-se citar
como os principais o Morro
da Capelinha e o Morro do
Defuntinho.
Como em todo o Vale do
Itapocu, o Município
também está coberto pela
Mata Atlántica e possui
veçetocöoce diversas
espécies, destacando-se o

Jacatirão, Canela, Cedro e

Garuva. Árvores e plantas
de rara e magnifica beleza.
O clima é subtropical,

considerado quente e

úmido, a temperatura
média é de 20'C.
Fazendo parte da estrutura

geográfica do Município, o
Morro da Santa, localizado
no centro da cidade, possui
vista quase total de
Guaramirim. O acesso pode
ser ge carro, porém, o mais

, belo e gratificante são os

quase 300 degraus com as

12 possoçens da morte de
Jesus Cristo. O morro é muito
freqüentado principalmente
para pagar prornessos,
A Estação Rodo-ferroviária,
marco do desenvolvimento
do Município, foi construída
em 1912, na época, era a

principal fonte de renda e

melo de transporte
rnotorlzodo da cidade,
outro, só a cavalo.
A Represa do Rio Itapocu foi'
construída para fazer

irrigação para os
agricultores da região. Hoje,
é ponto de encontro nos

dias quentes, para quem
procura a beleza unida com
a harmonia e tranqüilidade.
Local onde também
acontece a piracema,

______________ IIIiIII _

Paisagens com montanhas pertencentes ao maciço da Serra do Mar;
apresenta várzeas amplas que se prestam a agricultura diversificada

Fotos: Edson Junkes

Estação Rodoferroviária: construída em 1912

fenõmeno natural de subida
dos peixes.
O Recanto dos Lagos fica a

sete quilõmetros do Centro.
dispõe de cancha de
bocha, campo de futebol,
voleibol, três piscinas, dois
tobogãs, lago com

pedalinho, lagoas para a

prática de pesca,
lanchonete, restaurante e

maravilhosa vista da
natureza que &:erca o

parque, dando a sensação
de se estar no Paraíso.
O Parque Aquático Ocaê
localiza-se no Bairro Rio
Branco. A sete quilõmetros
do Centro, possui piscinas
com tobogã, e lagos para
a prática do pesque-pague.
No Bairro Ilha da Figueira, a
cinco quilõmetros do
Centro, está localizado o

Parque Aquático Tropical,
com piscina, tobogã, lagos

com água natural para a

prática do pesque-pague,
passeios a cavalo e muita
diversão.
Cidade de colonização
tipicamente alemã,
atualmente tàmbém faz

parte da Rota da Malha,
com malharias que
conquistaram grande
espaço no

desenvolvimento da
economia.
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Integralistas em Guaramirim (/935).: presença do clero

ONÔMICO

Memória Jaraguaense
visto por Blumenau

Plínio Salgado: atacado pela imprensa

Ricardo Gruenwaldt, em foto do casamento: um dos líderes
do integralismo em Jaraguá, foi assassinado por um

delegado durante o período de repressão ao movimento

UM OLHAR SOBRE O PASSADO
dominantes do cenário social. Seus principais
líderes eram profissionais liberais, funcionários
públicos, professores e pequenos empresários.
Um exemplo disso aperece no capítulo que
registra a eleição municipal em Blumenau na

década de JO. Victor Konder, ex-ministro do

"presidente WashingtonLuís e representante dos

graudes partidos políticos tradicionais, foi '

candidato a vereador com o apoio da imprensa.
Mesmo com todo a tradição política, perdeu a

vaga para o professor José Ferreira da Silva,
candidato pelo Partido Integralista.

Para quem aprecia a pesquisa histórica

catarinense, o livro de Schrnöckel é uma boa

fonte de consulta. Nele aparecem depoimentos
prós e contra os integralistas. Há quem os acuse

de nazistas. E há quem enxergue no movimento

apenas um agrupamento de integrantes da classe
média em busca de uma identidade nacional
brasileira independente.

o mercado editorial catarinense já tem espaço para obras que retratam fatos do rico passado histórico do estado

A 'história econômica e política de Santa
Catarina é rica em episódios muitas vezes

desconhecidos das novas gerações. A�suntos
como o Contestado, no Oeste, a situação dos
descendentes de imigrantes no Vale e Norte e

até mesmo a atuação de comunistas e

revofucionários de diversas' matizes e correntes

ideológicas raramente chegam ao mercado edi-
< torial de forma completa e isenta. Mas a situação
começa a mudar. Um exemplo da nova literatura
histórica catarinense está no livro "Memória

Jaraguaense", do jornalista Emll io Victor
Schmöckel,73 anos, um apaixonado pela história
catarinense.

A grande novidade é a forma aberta com que
o autor aborda a atuação do movimento

integralista em Jaraguá do Sul. A obra foge das

formulações pré concebidas de autores que
normalmente simplificam a abordagem
vinculando os integralistas ao movimento nazista.

A obra de Schrnöckel- foge dessa vertente e

apresenta uma interessante coletânea de fatos,
documentos é fotografias que revelam urna
grande riqueza dramática escondida por trás
desse movimento. ,

O movimento inegralista, que existiu apenas
um punhado de anos (de 1933 a 1938) marcou
muitas comunidades catarinenses. O estado era

o terceiro em quantidade de filiados ao

integralsirno, embora fosse um dos últimos em

importância demográfica. Dirigido por Plínio

Salgado, o movimento teve o apoio inicial de
Getúlio Vargas, que em seujogo pela tomada do

poder absoluto chegou a promover um desfile de
15 mil integralistas no Rio de Janeiro. No entanto,
voltou-se contra ele a partir do momento em que
aliou-se aos Estados Unidos na luta contra os

países do Eixo. Da mesma forma que o apoiou
no início, Getúlio 'aniquilou o movimento com
prisões e cassações.

Eugênio Schmäckel: pesquisando o passado

Boa parte dos documentos e informações
foram recolhidas por Eugênio Schmöckel junto
a Emílio da Silva, nascido em 1900 e ainda vivo.
Pai de Egon João da Silva, um dos fundadores
da WEG, Emíiio era um simples professor
quando tomou parte do integralismo. Acabou
perseguido e preso, passando mais de 30 dias na

cadeia, .fato que lhe causou traumas. Emílio

.

também foi testemunha de ações violentas do
Estado Novo contra integralistas em Jaraguá.

MEMÓRIA PRESERVADA
Schmöckel é jornalista, Tem 77 anos e é

diretorproprietário da CP Editora, que edita em

Jaraguá do Sul o semanário Correio do Povo,
órgão que completará 80 anos em 99. Schmöckel
diz que a pesquisa foi dificil. "Há uma escassez

de documentos, pois durante os períodos mais
conturbados muita gente �e livrou de qualquer

Grande parte das análises históricas
vinculam o integralismo ao nazi-fascismo. A
colaborar com essas teses estão-fatos como ,uma
certa semelhança nos procedimentos adotados

pela direção e membros do Partido Integralista,
cuja bandeira e vestimentas se parecem com os

uniformes nazistas e, fascistas. Ö livro de
Schrnöckel registra informações' mostrando a.

correspondência de integralistas de Jaraguá do
Sul com autoridades nazistas na Alemanha. Mas'
mostra também documentos em que os

integralistas combatem o ideário nazista. Por
outro lado, os nazistas assumidos aparecem no

livro atacando os integralistas acusando-os de
trair o ideário de Hittler, Até mesmo fotos de

negros em desfiles integralistas foram usadas em'

jornais nazistas para comprovar a oposição do
movimento a seus ideários de supremacia racial.

Ao contrário do que m�ita gente pensa, o

integralismo não era conduzido por figuras

'coisa que pudesse provocar a ira da violenta

repressão getulista", Encontrar o símbolo do

movimento integralista foi penoso.

"Reproduzirnos a marca a partir da fivela de um

cinto esquecido", conta.
Bibliotecas, historiadores ou qualquer

interessado em contatos com o autor podem'
acessar a CP Editora, em Jaraguá do Sul.

CP EDITORA

(047) 370-7944.
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Clínica de

Ginecologia e

ObstetríciaFeMl\i�icli�
Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

Fone/Fax: 371-6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefita 3404·F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefita 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefila 5·20974·F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefila· 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefita - 10858-F

Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa, - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert ,Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefita 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabllltação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefita 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguá do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone; (047) 372-0617

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
e 371-7953 vendas

Sucesso na reabilitação
sobre implantes

o sucesso de um tratamento com implantes dentários

depende diretamente do seu planejamento, Não basta

apenas fazer uma perfuração óssea e colocar nela um

implante para se obter sucesso no tratamento, que não

se resume a uma simples cirurgia,
A diferença está nos cuidados com o posicionamento

destes implantes, no rnonuselo dos tecidos meles. no

cálculo biomecánico, na seleção do sistema de implantes
mais indicado para cada caso, Deve-se levar em

consideração também o estado físico do paciente, suas
aspirações e necessidades estéticas e funcionais, bem
como suas limitações anatômicas e de ordem geral.

No planejamento protético sobre implantes ou qualquer
prótese fixa, o que se deseja é que este preencha com

qualidade os requisitos biológicos, mecánicos e estéticos
de uma prótese.

Dentro deste contexto, o planejamento para a

higienização da prótese fixa é a esquematização de uma

prótese, de tal modo que, no seu resultado final, haja
espaço suficiente para higienização e facilidade de

remoção da placa bacteriana, quer por meio de escovas

interdentais ou fio dental introduzido através de passa-fio,
É também a organização para a confecção da estrutura
da prótese visando a proteção de tecidos gengivais e a

facilidade da higienização, sem com isso prejudicar a
fonética e a estética.

O olcnelornento. para higienização das próteses fixas e
sobre implantes é importante por ser um fator

preponderante para a longevidade da reabilitação
protético, A remoção diária da placa bacteriana é uma

exigência rígida dos dispositivos protéticos e deve tornar
se possível. O .paciente deve ter consciência da

importância na manutenção de sua saúde bucal através
da higiene adequada. A necessidade de higienização é
fator fundamental para a longevidade das próteses, por
isso, o paciente deve estar consciente e estimulado a isto,
assim como deverá ter condições de realizá-Ia

adequadamente,
Espaços proximais abertos, no mínimo do diâmetro de

uma escova interdental, adequação do contorno das
coroas, textura lisa e polida das próteses são, sem dúvida,
essenciais para facilitar o controle de placa pelo paciente.

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Periodontista - Proteslsta

Clínica UroAtual
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INTE RAdA
ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlVES

OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidrsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 10

TELEfONES: (047) J71 ..7209 .. J71 ..61 �8

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, V 371-3426

ANUNCIE
,AQUIVOCÊ
TAMBÉM!

'

� .& "::It '=' ...� Clínica de Atendimento
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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 373-0278 • Guaramirim

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DEANÁLISES
CLíN'ICAS.

Fooe/FOX 371-0882 Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. MarIo Sousa
Dr. MarIo Sousa r.
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Destruição de 'oufdoors

'acirra. campanha eleitoral
li') çp ..

�@��lí�@
------------------'---------------

o deputado Ivo Konell acusa os rapazes de destruirem outdoors e

placas de campanha dos candidatos adversários

•. o publicitário �Iomir João Stenger. registrou queixa na Delegacia de �
Polícia de Jaraguá do Sul contra o motorista da Prefeitura, Renato Stulzer.
conhecido cornoventonlo. . I
De acordo com Stenger, por volta das 9h30 do dia 1 de setembro, na Rua
Lourenço Kanzler, naVila Lenzi, Stulzer dirigia veículo, placa LZU 6843, quor- (

do o avistou e parou o carro, "Tome cuidado que sua hora vai chegar. Dê ,

esse aviso também ao João do Táxi e ao Jair (Jair Anacleto - amigo de (
Stenger),
Stulzer negou o fato, limitando-se a afirmar que não recebeu nenhuma
intimação. Ele foi mais além e negou, inclusive, que é motorista da Prefei· •

�m, (

«
�-------------------------�II

(

:: IA Gráfica e Editora CP e Jornal "I
CORREIO DO POVO comunicam os :

novos números de telefones.

Jaraguá do Sul - A Polícia Civil
indiciou Carlos Roberto Kozen, 25
anos, e Iclair Klein, 22, contratados
pelo Diretório do PFL, por crime elei
toraL Eles são acusados de danifi
carem outdoors e placas de cam

panha política na cidade. A denun
cia foi feita pelo deputado estadu
allvo Konell (PMDB), que acusa dire
tamente o candidato do partido,
Luiz de Freitas Melro Neto, e o

prefeito GeraldoWerninghaus pelo
incidente.

Na manhã da última terça-feira
(8), Konell, acompanhado pelo fi
lho Ivo Petres. foi até o comitê do
candidato Melro Neto, próximo à
Cepron (Central dePronta Entrega),
na Rua Joinville, para tirar satis

fação. Segundo o deputado, os ra
pazes tentaram fugir e foram per
seguidos por Petras. Na per
seguição, bateram o corro num ôni
bus de excursão estacionado na

pista.
Konell contou que os rapazes

foram vistos pelos vigias do Sindica
to doVestuário e da Lavação JR. na
noite anterior, danificando as placas
dos adversários. "Os vigias ano
taram a placa do carro e me co

municaram. No dia seguinte, desco
bri que o veículo estava estaciona
do na Cepron. Fui até lá e me certi
fiquei.Chamei a polícia que os pren-.,

Razão: outdoor quebrado
deu", lembrou, informando que
teve prejuízo em torno de RS 4 mil,
pela destruição de 40 minioutdoors
e mais de 100 placas, Konell disse
que irá processar o PFL por crime
eleitoral e ainda pedir indenização

-

pejos danos materiais.
Em depoimento ao delegado 11-

son José da Silva, Kozen disse que
estava no estacionamento da

Cepron, quando foi abordado por
Petres. Discutiram sobre as placas
danificadas e Konell chamou a polí
cia. Kozen tentou sair com a Horino.

placa IDN 5742,de PortoAlegre (RS),
sendo interceptado peloVectra de
Petras, que o lançou contra um ôní
bus estacionado. O delegado infor
mou que o inquérito será encami
nhado à Justiça Eleitoral.

VERSÃO - O presidente do
Diretório Municipal do PFL Augusto
Müller, negou que o partido tenha
dado ordens aos rapazes para des
truir qualquer material de campa
nha dos adversários, mas admitiu

que foram contratados para a cam

panha.
A Assessoria de Imprensa do

candidato apresentou outra
versão para o caso. De acordo
com ela, Konell e o filho invadiram
o estacionamento do comitê,
agrediram os cabos eleitorais e os

ameaçaram de
morte. A assessoria
afirmou ainda que
a polícia foi aci-
onada pelos co

ordenadores da
campanha de Mel-
ro Neto para con-

ter Konell.
Os advogados

do PFL entraram
com representação
criminal contra o

deputado por ten
tativa de homicídio,

cP,

Rixa entre grupos termina em morte do segurança do Líder
Schroeder - Em operação conjunta das

polícias Civil e Militar de Jaraguá do Sul.
Guaramirim e Schroeder, foi preso, no iní
cio da tarde da última terça-feira (8), na
Estrada do Sul. acesso secundário a Join
ville. Hilário Franzen, 33 anos, suspeito de
ter matado o segurança do Líder Club,
Napoleão Lemes Marcondes de França, o
Tarzan, 24, Ele é acusado também de a

tentar contra a vida de Ibsen Lemes Mar
condes de França, '-32, e Praxedes lemes
Marcondes de França, 26, irmãos da víti
ma e também seguranças, Foram presos
ainda Vilmar Fronzen. 29, e Gilberto Fran
zen. 21, irmão e primo de Hilário Fronzen.

Segundo França, o motivo do crime se

ria vingança. Em depoimento, disse que al

gumas vezes expulsaram os Franzen do
salão por causa de brigas com terceiros,
lembrando que já haviam sido ameaçados
algumas vezes. "Estávamos no nosso pon
to de serviço, sentados em um banco à
beira da rua, quando eles chegaram em

um Voyage bege e já começaram a atirar,
Somente o Hilário estava armado, então eu

fui pra cima de outro para dominá-lo, foi
quando eu ouvi mais tiros e larguei-o, eles
fugiram. Chamei o Corpo de Bombeiros,
quando o socorro chegou, meu irrnóo mais

, novo jó estava morto, os bombeiros le
varam o Ibsen para o bospltol. ferido com

um tiro na boca, e no estômago", relatou

França, acrescentando que, na noite an

terior, Franzen teria se desentendido com

o proprietário do Líder Club,
De acordei com a Polícia Civil de

Guarqmirim, Franzen portava um revólver ca
libre 38, marca .Iourus. a arma não possui re- _

gistro. Eles prestaram depoimento e foram le
vados ao presídio de Jaraguá do Sul, onde
ficarão até a conclusão do processo. "O
crime de homicídio é julgado por júri popu
lar, a pena mínima para esse delito é de seis
anos", afirmou a delegada Jurema Wolf.

CONTRADiÇÃO - A versão de Vilmar Fran
zen é outra, ele não nega a rixa com os se

guranças, porém, afirma que, ao passarem
pelo local. pararam para comprar uma

cerveja."Eu desci do carro poroentror no bar,
então vieram os três para me agredir, o meu
mano (Hilário) atirou para cima mas, eles não
respeitaram, daí ele perdeu a cabeça e dis
parou seis tiros contra os França" afirmou Vil
mar Fronzen.

Hilário, por sua vez, contou que o carro

apagou justamente em frente ao ponto de
serviço dos França, Ele disse que, quando eles
desceram para ver qual o problema no ou

tomóveL Tarzan e seus irmãos vieram para bri
gar, "Eu atirei porque na noite anterior me
desentendi com o proprietário do Líder Club,
Mário Schramm, e pensei que eles, por serem
seg.uranças do Líder, tivessem sido mandados
por Schramm", afirmou Franzen.

370-7919 - 370-7363 - 370-7944 :

CURATIVOS NA SAÚDE PÚBLICA...

NA HO'RA DE VOTAR
ESCOLHA CANDIDATOS

lIiII

DA NOSSA REGIAO.
•

FICA MAIS FACIL
ENCONTRAR A S'OLUCAO.

. lIiII

UMA CAMPANHA DO

CEJAS
CENTRO EMPRESARIAL
DE JARAGUÁ DO SUL

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 'DESENHOS TÊXTEiS
'CARTÕES 'ADESIVOS 'CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

------- Rua Säo sentocosu. 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguá em Dança deve reunir
mais de mil bailarinos em JS

loríonôpolls
� o Centro da Ciência e Tecnologia e a Sul 21 Eventos de

ê Qualidade realizam no dia 23, a partir das 9 horas, no
e Centrosul - Centro de Convenções - o Hábitat Brasil 98,

'I, Joinville
O circuito das festas de outubro de Santa Catarina será
aberto com a Fenachopp (Festa Internacional do

Chope), que acontece de 7 o 26 de outubro, na Expovllle.
Fritz e Frida retornam como mascotes da festa, as
novidades introduzidas no ano passado, como a Biersaal,
permanecerão, A organização espera para esta edição
um público 5% maior que o ano passado, que foi de 213
mil visitantes,

São Bento do Sul
A 17° Schlachtfest que iniciou ontem '(10), e segue até
domingo, tem como destaque uma das mais antigas
bandas folclóricas do Estado, a TremI, com 85 anos de

fundação, Hoje, acontece a sangria do primeiro barril
de chope, e escolha da Rainha. No sábado (12), o
tradicional desfile será apresentado por cerca de 1,5 mil

pessoas, será feita, distribuição de chocolates, bolos,
bolachas, lingüiças e muito chope,

Barra Velha

INFORMATIVO f!AROQUIAL ii 12 e 13/9/98
SETOR MATRIZ

SÁBADO DOMINGO
07hOO. 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha
IOhOO - Perpétuo Socorro (Festa)

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz
16h30 - Perpétuo Socorro (Festa)

,

NOSSA MENSAGEM

Deus não abandona seu povo
Os cristãos se reúnem para celebrar a fé e a caminhada rumo à

liberdade e vida, tendo Deus como líder e autor da vida em plenitude
para todos. Ele não nos rejeita por sermos pecadores. Ao contrário,
procura-nos incansavelmente para conosco celebrar o banquete festivo
da fraternidade. A Eucaristia é a celebração do amor de Deus em nossa

vida: "Esse homem acolhe pecadores e come com eles!". Mais ainda:
.

Jesus nos acolhe em sua casa e se entrega a nós.
Deus é Pai e está sempre disposto a receber-nos como filhos e a nos

perdoar. O que precisamos é aprender a ser filhos. Só quem se mostra

filho pode experimentar adequadamente o perdão de Deus e tentar

endireitar o caminho. Haverá alegria no céu por um só pecador que se

converte!

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

______________ IIIIIIiI _

Este ano, o evento perderá o caráter competitivo para virar mostra de

dança, Objetivo é incentivar os grupos com premiações

VOTE EM TODOS 05 NivEIS.
VOCÊ FAZ A SUA PARTE OUE

. 05 DEPUTADOS E SENADORES
FAZEM A DELES.

Jaraguá do Sul - Tudo pronto
para o 4° Jaraguá em Dança,
que vai de 25 a 27 de setem- .

bro. no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, O evento, que
deverá reunir mais de 1,5 mil
bailarinos da regi'ão, tem
novidades para este ano, Des
to vez, os bailarinos não vão

competir entre sl. "será uma

mostra de dança", como disse
a diretora de Cultura da Secre
taria de Cultura, Esporte e La
zer, Mara Bini.

No totóL deverão ser apre
sentadas cerca de 93 coreogra
fias, por 45 grupos, Quanto a ino
vação, sobre a mudança de

competição para mostra, a .

diretora informou que a medi
da foi tomada para incentivar
os grupos de dança, já que a

premiação será feita para todos
os participantes, "Estamos aten
dendo a sugestão dada pelos

A 2° Festa Nacional do Pirão, realizada no último final de coreógrafos na edição anterior.

semana, obteve público estimado em 30 mil pessoas,.! Nó opinião deles, a outra forma

Danças folclóricas açorianas, shows. concurso nacional�: desestimulava alguns dos bol

de comedor de pirão eo maior pirão do Brasil, foram :. larinos",declarou,Oscritériosde
'avaliação serão mais flexíveis e

algumas das principais atrações da festa, Segundo o .Ievarão em conta a categoria
secretário de Turismo, José Antônio de Souza, o número do grupo, Os prêmios oferecidos
de participantes só não foi maior devido as chuvas que
caíram durante todo o final de semana,

Beleza: bailarina da Escola de Ballet Kobayashi
serão em forma de troféus e

certificados de participação a

todos os inscritos e medalhas
aos coreógrafos,

Participôm desta quarta
edição do Jaraguá em Dança,
grupos vindos dos municípios de
Massaranduba, Guaramirim,
Schroeder, Corupá e de Jara

guá do Sul. Segundo a Mara, o
maior número de inscrições é
proveniente das escolas das re

des municipal. estadual e par
ticular; grupos folclóricos, aca
demias e clubes também por-

tlclporn.
Haverá duas categorias prin

cipais: Unidades Escolares e Aco-:
demias e Outros. A Unidades Es
colares, será sub-dividida por
idade: Mirim 8 anos, Infantil 11, In
fanto-Juvenil 15 e Juvenil 16. A

categoria Academia ·e Outros
será dividida em: Livre 8 anos, Livre
14 e Livre 15.

O 4° Jaraguá em Dança
apresentará coreografias de
Street Dance, Jazz, Balé, Con
temporâneo, Popular, Dança
Folclórica, e Dança Teatro.

SENADOR
VOTE NELE OUE

O PRESIDENTE VAI OUVIR
NOSSO PROBLEMA.

UMA CAMPANHA DO

CEJAS
CENTRO EMPRESARIAL
DE JARAGUÁ DO SUL
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Rohsler é campeão mundial
da 12° Volta Ciclística de SC
-----�---------------------------

Atleta jaraguaénse venceu na categoria Júnior, dando à equipe
o segundo título consecutivo nesta competição

Florianópolis - A 12°Vol
ta Cidística Internacional
de Santa Catarina, encer
rada na segunda-feira (7),
de baixo de chuva, con
sagrou o atleta catari
nense Márcio May,
equipe Caloi/Paraná/
Kohlbach, bicampeão da
prova, categoria Elite,

A equipe jaraguaense
Canarinho/Solano Som/
FME também obteve o

mesmo resultado do ano

anterior, Renato Rohsler
confirmou o favoritismo e

venceu na categoria
Júnior, repetindo o desem

penho de Murilo Fischer,

em 1997, Este ano, Fischer
foi o primeiro colocado na
Sub 23 e o 9° na classifi
cação geral da Elite, A Ca
narinho/Solano Som/FME
obteve o 5° 'lugar por
equipes, entre asbrasileiras
foi a segunda melhor,

Com os resultados ob
tidos na Volta Ciclística, a
equipe de Jaraguá do Sul

segue confiante para bri

gar por medalhas nos

Jogos Abertos de Santa
Catarina, em Joaçaba,
rio mês que vem, "Nossa

equipe é de alto nível, os
melhores atletas da Ca
narinho/Solano Som/FME

ainda fazem parte das
categorias Júnior e Sub 23,
quer dizer, são novos e

ainda têm muito para ren

der", enfatizou o técnico
da equipe, Rogério Müller,

O próximo desafio inter
nacional dos atletas [oro
guaenses será no próximo
domingo, nos jogos Pan
americanos, Murilo Fischer
foi convocado para inte

grar a seleçãobrasileira na
categoria Sub 23, as provas
serão em Americana, SãO
Paulo, Renato Rohsler e
Aldo Cemin Júnior repre-

,

sentarão à seleção na

Júnior, em Jolnväle.

� CP···················································· "
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o AlO etapa do Campeonato Sul-brasileiro de Descelij
SG> de Canoagem realizada no último final de semana (:
e 6), em Tibagi, Paraná, reuniu canoistas de Santa Catai
rino. São Paulo e Paraná. O Clube de Canoagem Kerl
tucky venceu quatro das cinco modalidades dlsputooa
Wave Sênior, Turismo Master, Especial Júnior e Especia
Master. Na rapid-racing o clube obteve a 2° colocação
No raffing (botes infláveis), o Kentucky participou na cal
tegoria Visitantes, conseguindo o 30 lugar.

o A carateca de Guaramirim, Djeniffer vosques. 13 ono
conquistou medalha de ouro nos 11 ° Joguinhos Aberto
de Santa Catarina, no último domingo (6), em Brusque
Ela venceu na 'modalidade Kumitê (luta) e, ainda, fíco
em 50 no Koto (apresentação). Djeniffer pratica coral!
desde os três anos, esse ano ela foi medalha de brona
no Campeonato Brasileiro, em Salvador (BA), 1 ° lugo
Kumitê e 20 Koto, no Campeonato Regional Norte, en

São Bento do Sul, e também ,1 ° Kumitê e 30 Koto no M

crorregionaL em Joinville.

o A fase microrregional dos 50 Jogos do Professor, rea
llzcdo sábado, passado (5), no Clube de Campo Beire
Rio" serviu de eliminatória para o Estoduol. que aconteci
de 24 a 27, em Rio do Sul. Na Bocha, estão classificado:
os colégio's estaduais Abdon Batista, de Jaraguá do Sul
e Alfredo Zimmermann, de Guaramirim, No Dominó de

Duplas, classificaram-se JUlius Karsten, de Jaraguá do Sul
São Pedro e Alfredo Zimmermann, de Guaramirim, N(

Futsal, General Rondon, de Massaranduba, Holend
Marcellino Gonçalves e Julius Karsten, de Jaraguá do SlUl
No Voleibol feminino, General Rondon, de Massarandu
bo. Prefeito Lauro Zimmermann, de Guaramirim, e Escos
Básica Luiz Delfino, de Schroeder.

o As inscrições para a 2° etapa do Circuito de Voleibo
de Duplas estarão abertas até o dia 12 deste mês, n(

horário' das 8 às 8h30, na Recreativa da Marisol. A to«
de inscrição custa RS 10,00 para a categoria Menor e Ri
20,00 para a categoria Livre. Os jogos acontecerão no

dias 12 e 13 deste mês, na Recreativa da Marisol.

,

JEEP CLUB DE JARAGUA DO SUL
Promoções
Está agendado para o dia 23 de outubro, um bingo eo

tre. associados e amigos nas dependências da sede de
clube. Contamos com a participação de todos.

Acontecimentos

Jipeiros do clube participaram, no: últlrno final de serno

na, do levantamento do maior roid de regularidade do
Brasil- "Transul Brasil" -, que irá de Campinas (SP) até Fio

rianópolis, posseneo por diversas cidades de nossa regiãO
Breve maiores detalhes.

Jipeiro mestre-cuco
Nossos parabéns ao amigo Rufino (o Velho), pelo sa

boroso frango na grelha preparado especialmente paro
nossa última reunião, terça-feira.

Calendário de provas
26 e 27 de setembro - 120 Raid de São Bento do Sul.

ESTOFADOS MANNES!
Mannes lnd. Com .

.Espumase
,

Colchões Ltda.
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