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Os mágicos da política I.

Durante as cornponhos eleitorais, os candidatos se

apresentam como salvadores da pátria, tendo
soluções para todos os males e mazelas. Empossados,
começam a justificar porquê não podem ou poderão
atender as promessas feitas no período eleitoral.Geral-

mente, a culpa recai em cima
do antecessor que gastou mal,
desviou verbas ou não implan
tou esse ou aquele programa.
São balelas usadas desde o

início da República, que os

brasileiros acostumaram a en

golir sem pestanejar.
No bojo, os programas de

governo dos candidatos são
muito parecidos, incluem me

lhorias na saúde e educação,
investimentos na agricultura e

em segurança, e a menina dos
olhos dos eleitores no momen
to: a geração de empregos.
Neste .ponto. aliás, muitos

prometem verdadeirasmágicas, resolver da noite para
o dia a crise.A semelhança dos projetos governamen
tais é fruto da falta de criatividade e da certeza de
não ter como cumprí-Ia, além, é claro, tem como ob-

.jetívo confundir o eleitor.
Numa análise fria da situação a que somos submeti

dos pelos postulonres .o cargos eletivos, chegamos à
conclusão que gostamos de ser enganados, já que, Enquanto se registram tentes em aumento da ar
em todas as campanhas, ouvimos sempre as mesmas taxas cada vez maiores de recadação, que nada se

ladainhas e acreditamos. A falta de percepção do
- desemprego no. País: en- pode fazer sem ela, mas não

eleitorado, a ignorância política e a apatia como é quorrte do_e�ças de fundo falam na situação da rnos-:

_ . _'. pslcossornótlcos assolam a so pagadora. Resultado:
tratada a politica soo fatores predominantes na cons- população, enquonto a poucos

-

pagam, e muitos
, trução do grande circo humano. Reclamamos, mas 'agricultura é desassistida e o sofrem. Vários países estão
não contribuímos para que a situação mude; preferi- agricultor sofre: enquanto a procurondo diminuir a cor

mos o comportamento de avestruz. pequena, a média e porque ga tributária, dentre eles o

Do outro lado estão os políticos. Muitos realmente não dizer a �ra�de empre- Japão, Estados Unidos e a

comprometidos com as causas populares e ávidos de
so se des.capltaliza e tende Itália. Procuram eles ame-

. . a ser extinta: enquanto os nizar o problema do desem-lutas. Mas a moreno vem se arrastando ano a ano em
governos federal, estoduoís prego e a capacidade de

legendas das mais diferentes possíveis, às vezes até e municipais continuam in- pagamento, mas no Brasil
antagônicas, preocupados única e exclusivamente diferentes perante às dificul- estamos sem imaginação e

com o cargo e o poder advindo dele. Os exemplos dades: enquantoa inflação, sem senslbílldcde e vem ou

estão por aí, basta querer identificá-los. Mas parece felizmente!per_manecerriais, mento em cima de aumen-

que não nos interesso. haja vista que permitimos que
ou n;en<_?s estavel:_ enquon- to.

.

'. _. _. '. _
to ha tres anos nao se au--,,: Enquanto ISSO, um cem

esses cld_�daos co�tl�uem na pohtIC�, e�elt?s por nos. menta salários e alguns não número deles são cobrados.
A politica brasileira desde os prlrnórdlos se en- pagam suas obrigações, é Eis alguns exemplos: Impos

veredou por caminhos obscuros. As denúncias de ir- de se perguntar: serão cri- to de Renda, Imposto sobre

regularidades pipocam todos os dias nos jornais, sem ações e/ou aumentos trons-. Produtos Industrializados,

que haja uma voz firme e lúcida para propor algum loucados de nov?s i.mpos; Imposto sobr.e CircuJa.ção
tipo de punição ou atenuar a bandalheira. Para se ga- tos,

_

taxas e contrlbulçöes" de Mercadonas e Servlç_?s,
.

'

. ,. , . . Sera que devem os gover- Imposto Sobre Importaçao,rontirern como lntocóvels. os politicas conseguiram nos continuarem calmos, in- ImpOSTO sobre Operações
transformar a imunidade parlamentar em impunidade, sensíveis, falando em "de- de Crédito, Imposto sobre
onde os crimes comuns são tratados como ideológi- feitos da globalização", em Operações Flnonceiros. etc.,
cos e dependentes da permissão dos pares para se- "flexibilização", .ern "estabi- etc .. A lista continuaria, mas

rem julgados. Iiza7ões", etc., etc" a so- vou parar pmaqui para não
E' .

t t
' luçöo? ser, cansativo.preCISO, en re anta, separar o joio do trigo. E M�' _ � ,

f I. "

h
'

t
es apos mes, so a am Nunca ninguém tem "in-

preciso primeiro con ecer o que e um e ou roo A os governantes incompe- terpretado a lei" tão na ín-
10 dias das eleições, é hora de refletirmos sobre o

futuro do País. Quem é quem nesse processo
todo?"Quais os políticos realmente comprometi
dos com o povo? Quais os que não têm contra si
denúncias de irregularidades durante o manda
to? .É_ muito importante atentar para esses pon
tos, afinal, estão todos outra vez aí nos pedindo
voto. Se permitirmos, teremos mais pão e circo e

, pouca mágica.

Carta do leitor

Impostos, taxas e'
contribuições de melhorias

• JuarezFurtado

tegra como para a palavr
imposto, taxas é contr

buições de melhorias e o

tras. Cabe-nos lembrar q
não estamos rriols na er

medieval, quando se imp
nha impostos e taxas desc
bidas e desumanos.

São, algumas das razõ
que me opus ontem, rn

oponho hoje e orncnh
contra qualquer tipo de c

aç.ão de impostos, 'taxas
contribuições, especlo
mente num momento d
estabilidade, e muito rno

me oporei a aumentos índ
criminados, ilegais, injustos
humilhantes àqueles qu
pagam.

Assim, de cabeça erg
da e no estrito cumprime
to do dever de político
profissional, alerto o leitor,

que, nesta campanha, v·
surgir os salvadores da p'
trio que prometerão lut
para eliminar certos lrnp
tos, além de tentar reduzir
taxas de outros. Cuidado!
puro engodo. Por que n'
fizeram antes?

* Advogado e pol11ico

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As carta
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva
direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

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

Rua Waiter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul - SC - Fone/Fax (047) 370-7919·370-7363 - 370-7
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião doJOT
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poro dor uma posição definiti
vo. "Se o contrato vencer mes
mo no finql do ano, vou pro
por a não renovação", re
forçou. O vereador disse ain
da que, em muitos bairros, os
caminhões não têm recolhido
o lixo. "Os cornlnhões ficam a

maior parte do tempo na ofi
cina. Não sei se é por proble
ma administrativo ou tlnon
cetro. O que sei é que a

prestação de serviços está
muito ruim", completou,

� CP [L···························I Menel propõe fim do contrato
."'*�!���"'!�-����!����

.

entre Prefeitura e Engepasa
"Como morador hó 14 anos na Vllq Lenzt quero registrar o tra- i
'bolho de reforma e ampliação, praticamente quase concluí- I
das, do Coléqlo Albano Kanzler. I
De construção moderna, com selos bem lIumlnadqs, será o I
corrôo de visita do nosso bairro, j

Independente de portldos políticos, tenho cornprornlsso com ,.overdode. Durante as obras não se via nenhum vereador cir- �
culando pelo bairro para registrar os .eloçlos. especialmente !

,

de oposição. Falta muito tempo poro a próxima eleição mu- I
nicipal, por Isso, sumiram todos, Aliás, são raros os vereadores I.
que porrlclporn das, reuniões da Associação de Moradores". !,

I
!

Ja/ro Corrêa - Jaraguá do Sul I
�

"Quando governador. Jorge Bornhausen fez de Santa Catari- r
na o Estado Que melhor valorizou os professores, sendo mode- *

lo educacional paro o Pols. No governo Esperidião Amin, foi Iimplöntado o Plano de Carreira, viabilizando o 130 e pagando !
, os .solórtos em dia. !
O atual governo parece que,nunca teve protessor, Talvez seja 1(,'autodidata, porque conhece muito bem o caminho das LETRAS,

l',Amin é professor universitário e sabe que o nosso dever não é
�fazer um mundo inteleçtual, mas mais humano. ,

O maior desafio é resgatar a credibilidade' da gente catari- I,�,"r"iense, Não basta dar VOl. aos que não têm voz nem vez. É ;

preciso dar ouvidos a essa voz". �

José Augusto Cagllonl - Jaraguá do Sul I
-----------------------------------------------1

Os textos poro esta coluna com críticas, ' ,I,
sugestões e reivindicações, devem conter no

. I
máximo dez llnhós. I.

OS textos com rnols de dez linhas serão I
" sintetizados pelo jornal, observando a I,

essência, O jornal se reserva o direito de fazer i
as correções ortográficas e gromaticais Inecessárias, i

As cartas devem ser assinadas e com o nome I
Icompleto do autor, endereço ou telefone !

.para contato, Os textos sem essas I
informações não serão publicados, I

As colaborações devem ser enviadas para: :1
. Rua WalferMarquardt, 1. 180, Barra do Rio I
Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19 ou pelo !

!tele-fax (047) 370-7919. i

Jaraguá do Sul - O vereador
Gllmar Menel (sem portído) vai
propor ao governo municipal o
fim do contrato de prestação de
serviços com a Engepasa,empre
sa responsável pela limpeza das
ruas e coleta dé lixo. Menel criti
cou os serviços, afirmando que
ela "não tem dado conta do tra
balho", Ele afirmou que tem re

cebido diverSas reclamações de
dirigentes de associações de mo
radores de bairros periféricos so

'bre os serviços prestados, o que o

,

levou a discutir a não renovação
do contrato, .

- Em princípio, sou a favor do
fim da terceirização dos serviços
de coleta de lixo e da limpeza
das ruas, Quando Os serviços
eram feitos pelos funCionários
da Prefeitura, não havia pro
blema, Desde o início, Ö Enge
posa não está fazendo um bom
trabalho - criticou,

Menel disse que está ana

lisando o contrato firmqdo en

tre a Prefeitura, e a empresa

Zimmermann vai debater reivindicações com FHC

SANTA CATARINA - índice Geral do Estado,
Universo: todos os eleitores de Santa Catarina - Número total de eleitores: 3.505.042

Metodologia: amostragem; por cotas de sexo, idade, classe sôcio-econômica: - PerfilPesquisas lida.

Guaramirim - O presidente da
Fecam (Federação Catarinense
das Associações de Municípios),
Antonio Carlos Zimmermann

(RMDB) se reuniu, na tarde da últi
ma quarta-feira (23), no Palácio
do Planalto, com o presidente
Fernando Henrique Cardoso
(PSOB),Ele e os presidentes das as
sociações dos demais estados
brasileiros, entidade que formá o
Conselho Brasileiro de Integração
Municipal, discutiram a pauta de
reivindicações apresentada em

maio, durante a "Marcha a

BrasOia",
Na época, os presidentes das

ossocloções de municípios não
conseguiram nenhuma promes
sa com relação a pauta, com
posta de 13 itens, Zimmermann,

também prefeito da cidade, lem
brou que, durante a reunião, o
presidente Fernando Henrique
não estava "sensível" aos anseios
da população e não demonstrou
interesse em atender as sollcl-.

tações dos executivosmunicipais,
"Estamos mais otimistas, O mo

mento político pode ser tovoró
vel". resumiu.

De acordo com Zimmer
mann, o presidente Fernando

Henrique prometeu cumprir cin- .

co das 13 reivindicações e discutir
as demais, Na oportunidade, foi
instalado o grupo de trábalho

paritário entre governo federal e
OS municípios brasileiros, onde
serão discutidos ainda os deta
lhes jurídicos e constitucionais e

Xigidos pelas alterações propos-

tas. "As reivindicações depen
dem de medidas provisórias e

emendasconstitucionais para se

rem atendidas", -lembrou,
, Os cinco itens reivindicodos

como prioritários são: a co

brança da TlP (Taxa de Ilumi

noçöo Pública)" a extração mi

neral, isenção do ICMS (Impos
to sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) e do IPI (Im
posto sobre Produtos Industria

lizados) na aquisição de

máquinas e equipamentos pe
los municípios, renegociação
das dívidas e abertura de linha
de crédito, através do BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econõmico e Social),

_ para a compra de máquinas e
equipamentos.

17 a 19/8 1 a 3/9Candidatos 13 a 16/9 20 a 23/9

7,07% 5,83%Milton Mendes de Oliveira 9,40%7,30%
EsperldiãoAmin 51,30% '54,76% 51,18% 52,50%
PauloAfonso Vieira 18,67% 16,07% 18,80% 20,10%

1,10%Outros candidatos 2,16% 1,50% 1,40%
Brancos INulos Iindecisos 17,33% 25,42% 20,00% 18,10%

Candidatos 17 a 19/8 1 a 3/9 13 a 16/9 20 a 23/9

Valdir Colatto 10,72% 12,20% 13,10% 16,20%
Sét:gio Grando 8,69% 7,62%. 11,30% 14,80%

Jorge Bornhausen 38,54% ,37,81% 40,70% 38,40%

Outros candidatos 4,58% 4,46% 2,20% 1,70%
Brancos INulos Iindecisos 37,48% 38,11% 32,70% 28,90%

TOTAIS 100,00% 100,00%, 100,00% 100,00%
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Aciag quer aumentar o índice
de votos válidos na eleição .

- - - - _._ - - - � - --�-------------------

Associação Comerciallançou, na semana passada, a campanha pelo
voto útil aos candidatos apoiados pelos partidos do Município .

Guaramirim - Prometendo
reduzir em até 30% o índice de
votos brancos, nulos e de abs
tenções nessas eleições, a

. Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua
rornlrírn) lançou, na sexta-feira
(18), a campanha pelo voto
útil. Seguindo o modelo da. As
sociação Comercial de Jara
guá do Sul. mas com propos-

.

tas diferentes, a Aciag quer
conscientizar a 'população
para a importância em votar
nos candidatos a deputados
apoiados e indicados pelos
diretórios do Município.

.

De acordo com o presi
dente da Aciag, Adriano Zim
mermann, a campanha é insti- estadual e 52% para federai",
tucional e não defende os pos- explicou, acrescentando que o
tuiantes da região, 'mas àque- compromisso é arranjar votos
ies comprometidos com a cl- aos canditados.
dade. "Não estamos lançando Com os lemas: "Trabalho,
uma campanha pelo voto re-· saúde e educação, custo: seu
gional. O nosso objetivo é ou- . voto", :'Guaramirim precisa de
mentor em até 30% o número representantes.Você pode aju:'
de VOTOS válidos nas eleições dar votando", "Não deixe que
proporcionais, que no pleito outro escolha por você. Vote!",
passado apresentaram 62% de "F�ça o meihor por Gua-

.

votos válidos para deputado ramirim. Faça seu voto vcl,ler", .

a campanha pretende atingir
os eieitores do Município, cons
cientizando-os para a ne

cessidade em eieger candida
tos identificados com a ci
dade. No final de agosto e iní
cio deste mês, a Associação
Comercial promoveu dois en

contros com os candidatos a

deputados federal e estadual.
indicados pelos diretórios, onde
foi apresentada e debatida
uma pauta de reivi'ndicações.

Na opinião de Zimmer
mann, apesar da pauta ser ex

tensa, alguns pontos são prio
ritários, reforçando os com

promissos assumidos entre a

entidade e os candidatos.
"Para os candidatos a deputa
do federal. a associação prio
riza o compromisso em lutar

pela aprovação das reformas.
já para os estaduais, acredita
mos que a opção do governo
estadual pelo Simples e investi
mentos no agricultura sejam as

prlorídodes". 'declarou, admi
tindo que a campanha pelo
voto útil é resultado dos encon
tros entre os candidatos.

Milton Mendes insiste em vincular adversários a FHC
Jaraguá do Sul - Pela se

gunda vez em menos de dez
dlos no Município, o candida
to da Frente Popuiar ao go
verno do' Estado, Milton
Mendes (PT), voltou a relacio
nar os adversários ao presi
d.ente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) para justificar
a diferença das candidaturas.

. Mendes afirmou que nos dis
cursos, tanto o governador
Paulo Afonso (PMDB) quanto

o senador Esperidião Amin

(PPB), pareçem de oposição,
criticando sistematicamente
o modelo impiantado no País.

- Os nossos adversários
apóiam a política do atual

governo, que cria desem

prego, eleva os juros, que es

tão quebrando o Pols.: e
abandonou a agricultura.
Quem ouve os discursos de
les, acredita que são opo
sição. Na verdade, são os

mesmos qua
há anos go
vernam o Es
tado e não
f i z e r-o m

nada - criti
cou.

Mendes
disse estar
desconfiado
dos números
apresenta
dos. pelas
pesq uls o s.

que o colo
ca em ter
ceiro lugar
na disputa
pelo Palácio
Santa Cata
rina. De mes

ma opinião,
o candidato
ao Senado,
Sérgio Gran
do, disse que
"alguns Insti
tutos de peso.
quisas que
rem votar

pelos catarinenses". Eles iem
braram as eieições de 1994,
quando a candidata do PT ao
Senado, Luci Choinaski, per
deu por uma diferença de
apenas 0,5%, enquanto que
as pesquisas apresentavam
mais de 15% para os ad
versários. "Foi um crime elei
torai que cometeram", julgou
Grando.

Sobre a possibilidade em

disputar o segundo turno,
Mendes disse que não tem
dúvidas que estará lá. "A

força da Frente Popular, o
crescimento das candidatu
ras, a empoigação damilitân
cia e a diferença das candi
daturas vão nos colocorno se

gundo turno", discursou, acres
centando que a fragilidade e

a rejeição do governo Pauio
Afonso e a identificação de
Amin com o governo federaT
e ao passado político do Esta
do contribuirão para a vitória
da frente.

Cflorículfurtl
Cflorisâ

Mudas âe árvores frutíferas,
flores e plantas 'ornamentais

FOne: 372-0695
371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau· Jaraguá do Sul

• •••• •••••••••••••

O vereador Moacir Bert�ldi (PPB) ocupou a tribuna da
Câmara, na noite da última terça-feira (22), para protestar
centro a resposta dada pelo diretor do Hospital São José,
Aristides Gonçalves, a indlcaçâo para 'se estudar a viabi-

lidade de se construir um outro acesso ao hospital.
Exaltado, Bertoldi ciassificou de mentirosa a declaração de

Gonçalves, quando afirmou que não há congestionamento
na Rua Waldomiro Mazurechen.

- Ao apresentar a indicação, o secretário de Pianejamento,
Irineu Pasold, disse que a direção do hospitai não tinha

interesse. Procurei o Aristides, que ·negou, afirmando que o

secretário não havia feito contato com ele. Agora, me

m9nda uma carta contraditória. Estou indignadO - lamentou.

Pioneiro
O engenheiro Ênio

Padilha iança na noite
de hoje, 20 às horas, no
Espaço Cultural do Crea,
em Florianópolis, o livro

Marketing para enge
nharia, arquitetura e

agronomia.
É o primeiro livro a abor
dar esse assunto no Brasil.

. Gradl:Jado em Engenha-
ria Elétrica, Padilha fez
Pós-graduação em

Marketing Industriai na
Universidade Federal do
Paraná/Ferj (Fundação
Educacionai Regionai

Joraguaense)

De volta
Aprimeira suplente do-Pt,
Margrit Marquardt hoje
filiada ao PPB, assumiu a

vaga do Partido Liberal
na Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul.
.

Ela permanecerá por 30
dias, substituindo o

segundo suplente, Heins
Raeder, que permane-

,

ceu 'no Legisiativo por 30
dias, com o pedido de

licença da titular Niura
dos Santos.

.

Esta é a segunda vez que
Margrit assume a vaga.
Na primeira vez ainda
estava filiada ao PL.

Contradição
O candidato da Frente Popular ao governo de Santa
Catarina, Milton Mendes, disse que não acredita nos

números apresentados peias pesquisas que lhe dão em

torno de 15% das intenções de voto.
De acordo com ele, as pesquisas sâo "manipuladas",
obedecendo os interesses de quem as enqomendou.

Por outro lado, ao declarar que, num eventual segundo
turno com o senador Esperidião Amin (PPB), tem mais

.

chance de vencer porque tem menos rejeição, afirmou:
"As pesquisas opentarn que sou o que tenho o índice

menor", lembrou.
Ué! Quando é a favor vaie, do contrário não ...

Aliás
As pesquisas apresen
tadas pelos mais
diferentes institutos
têm mostrado
números poucos

confiáveis. Isso vale

para todos os níveis
em disputa.

Enquanto numa um
- candidato aparece _

com 20%, em outra
tem cerca de 5%. É
mui1'a disparidade,

mas ...

Peio visto, pesquisa
mesmo só no dia 4 de

outubro.

Explícito
.
A Prefeitura de Corupá,
comandada peio prefeito
do PMDB, Luiz Carlos Tama
nini, aderiu de vez à cam

panha do partido. Estam
pou cartazes e propagan-

,

das em todo o prédio, numa
cloro falta de bom senso e

respeitö aos demais parti
dos.

Depois de eleitos, os deten
tores de cargos eletivos são
representantes do povo e

não dos seus eleitores,
afinal, os contribuintes são
todos, independente de

siglas portldórlos,

�ADDlMaklel�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área' de

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

.

sua segurança e tranqüilidade.
':'10\0 '0

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Cen

v .....n\'.\ü'l" Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Contabilistas inauguram
sede própria do slndlcctoAssocie-se

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

Prédio da entidade abriga o Conselho Regional da categoria, que fiscali-
za a atuação e a competência dos profissionais

PALESTRA NO DIA 1 COM "GURU" DA SELEÇÃO BRASILEIRA
o "guru" da seleção brasileira de futebol tetracampeã mundial nos
Estados Unidos, em 1994, e a vice-campeã mundial na França-98,
engenheiro carioca Evandro Novaes da Mota, será o palestrante do 34°
Encontro de Empresáriosde Jaraguá do Sul.na quinta-feira, 1 de outubro.
O conferencista abordará o tema 'Campeões não surgem por acaso",
área que domina como pesquisador do sucesso humano e seus

mecanismos. Mota assessora empresas de renome nacional e clubes

profissionais no segmento motivacional e de performance e ministra
também treinamentos de desenvolvimento e orientação mental.
voltados ao desenvolvimento da criotividade, do aperfeiçoamento
pessoal e profissional e ã melhoria do relacionamento intrapessoal.
O encontro de empresários é organizado pelaAssociação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul.A programação começa ãs 19 horas com
coquetel e, meia hora depois, inicia-se a palestra, seguida de jantar de
confraternização, com concerto da Camerata de Jaraguá do Sul.
regida pelo maestro Ricardo Feldens. O local seró.o Clube Atlético
Baependi. estando as inscrições abertas até quarta-feira, 30 de
setembro, na Aclls.ou através do fone/fax 371-1044, com Neusa.O custo
para associados é ,RS '20,00 e para não associados, RS 30,00, sem a

bebida. A expectativa é de um grande público e a Acijs solicita que as

adesões sejam providenciadas, com maior brevidade, para garantir a
participação e a melhor organização do encontro.

Francisco AlvesL<2::
Jaraguá do Sul - Depois de

18 anos,de fundação, o Sindi
cato dos Contabilistas tem
sede própria. A inauguração
oconteceu. na noite da última

'

terça-feira (22), com a pre
sença de contabilistas e em
presários da região. O prédio,
na Rua Marina Frutuoso, abriga
também a delegacia do Con
selho Regional da categoria.

De acordo com o presi
dente do sindicato, ,Aldo Salai,
a inauguração da sede própria
é um antigo sonho dos contabi
listas,'que se reuniam anterior
mente na AssoCiação Comer
ciaI. Ele disse que a entidade
vai promover cursos de recicla

gem e atualização dos profis
sionais. "O sindicato vai fazer
um trabalho de conscientiza
ção dos contadores. A in

tenção é alertar para um de
senvolvimento ético e profis
sional", declarou.

Salai disse também que o

sindicato estará voltado para

CAMPANHA DO VOTO REGIONAL DESPERTA ELEITOR
A campanha institucional"Voto da região.voto pela região", do Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, está sendo veiculada riomídia impressa
e eletrônica, para atingir o eleitorado sobre a importância do voto, não
votando em branco ou' anulando. A iniciativa busca, sobremodo,
garantir uma boa representatividade da região de Jaraguá do Sul na
Assembléia Legislativa e Câmara Federal. por isso, tem o apelo direto
no eleitor, para que, no dia 4 de outubro, opte pelos candidatos a

deputado lançados e apoiados petos diretórios partidários da r.egião,e
não em pára-quedistas, aqueles condidatos de outras regiões que por
aqui buscam votos, mas não têm nenhum compromisso com' a
comunidade. ,

A campanha do Cejas está estruturada sobre 15 outäoots. localizados
em pontos estratégicos de Jaraguá do Sul. oito peças publicitárias,
inseridas em cinco jornais, 640 inserções nas três emissorasde rádio e 50
'mil volantes para distribuição à população. A meta é eleger três
deputados estaduais e um federol, As entidades que congregam o

Centro Empresarial - Acijs,Apevi, CDL e sindicatos potronols -, chamam
a atenção do eleitor jClraguaense sobre a responsabilidade que tem na

escolha certa no dia 4 de outubro, de candidatos comprometidos com
a região, para que, quando eleitos, sejam os porta-vozes' e sejam
cobrados na busca de recursos emelhorias à popeíoçöo,demodo geral.

Inauguração; Salal (D) desçerro a placa durante a cerimônia

o futuro da profissão, com o

objetivo de fortalecer a cate

goria, criar lideranças e ser atu
ante na comunidade. Ele lem
brou que a Delegacia irá ter
como função primordial o

atendimento ao contador no
que se refere à documentação

e fiscalização dos profissionais
e a atuação dos não proflsslo
nais. "Ainda existem não diplo
mados exercendo. a função",
revelou,

A data de inauguração co
incidiu com o Dia do Contabi
lista,

Meu voto é Dionei Esta'dual
Dionei Walter da Silva

representou o PT na eleição a prefeito
de Jaraguá do Sul, em 1996, obtendo
uma votação surpreendente ao

enfrentar o poder econômico de seus

adversários, 'demonstrando perse-,
verança e maturidade.

Votei em Dioneina eleição a

prefeito. E agora, em 4 de outubro,
novamente votarei nele para deputado
estadual.

,'.\

APOLITEC ELEGE DIA 28 O QUADRO DIRIGENTE
A Associação Politécnica de Jciraguá do Sul rnorcou para o dia 28 de
setembro, segunda-feira, às 19 horas, no Centro Empresarial. a
assembléia para a eleição da presidência, do conselho curador e
escolha da lista tríplice para a direção geral da escola. Fundada no dia
13 de março passado, aApolitec tem como sócios co-mantenedores a
Acijs, Apevi, CDL Ferj, Prefeitura e os cinco sindicatos patronais. t uma
entidade de caráter comunitário que envolve Instituições privadas e

.que se responsabilizarão pelo custeio da escola. A assembléia, do dia
28, vai consolidar a entidade, pioneira no Brasil, nestes moldes, tendo
vínculo direto com a comunidade.

'

Ela vai absorver a Uned/ETFSC existente e, no primeiro momento"
oferecerá os cursos atuais - têxtil,eletromecânica e informática - e,após
um ano, cursos técnicos de construção civil e eletrônica. Os professores
serão da Escola Técnica Federal de Santa Cotcriao/Uned de Jaraguá
do Sul. que serão cedidos pelo MEC, com o compromisso do Centro
Politécnico oferecer oferta pública mínima grátuita de 10% das vagas
em todos os cursos.

, Um político consciente'
Como advogado, Dionei tem

consciência de que o sistema capitalista
faz do trabalho de muitos a riqueza de
poucos.

REUNIÃO MARCA 65 ANOS DO FOTO LOSS
A ACijs realizou a sua reunião semanal. no dia 21, nas dependências do
Foto toss.ern homenagem aos 65 anos da empresa,associada de muitos
anos.O sócio-gerenteWaldemar Behling fez a apresentação histórica,
a partir do ano de 1933, quando chegou a Jaraguá do Sul, procedente
de Curitiba, o fundador João Florêncio Lass. A empresa é uma referência
na área de foto, cine, som e também no setor de informática, onde
além da famma, trabalham 22 colaboradores.A vanguardó tecnológica
que sempre manteve ao longo da sua existência, a coloca como uma
das grandes lojas na região Norte do Estado. Os empresáriOS
porticloontes da reunião também conheceram as instalações do Foto
Lass.

Como protessor, ele sabe que
a .presença do neoliberalismo na

educação retira da escola o espaço
público privilegiado da cidadania, onde
a construção do conhecimento forma,

pessoas sabedoras de seus direitos e,

atores de seus destinos.
Tive uma experiência de

trabalho gratificante com Dionei, no
Centro dos Direitos Humanos de

Jaraguá do Sul, do qual foi fundador e
um dos grandes incentivadores.

Tenho admiração e respeito
muito grande pela pessoa do Dionei
também como pai - responsável,

carinhoso -ie amigo de confiança.
Tenho clareza de que Dionei

pode ser o meu representante em

qualquer instância política, do poder
Executivo ao Legislativo, porque
comunga dos mesmos pensamentos e

.valores que defendo.

Dionei é um idealista
ACIJS PODERÁ ADOTAR NOVA LOGOMARCA

A adoção de uma nova logomarca,pela Acljs, está sendo analisada.A
Federação dasAssociaçõesComerciais e Industriais deSanta Catarina
(Facisc) adotou a logomarca do Confederação das Associações
Comerciais do Brasil (CACB) e boa parte dasACls do Estado já adotaram.
.Ern princípio,existe entendrnento prévio de aderir à padronização que
val passar, ainda, por algumas discussões, como a mudança do próprio
nome da entidade para Associação Empresarial de Jaraguá do Sul.
conforme proposta já apresentada,

No mundo de hoje, ainda é ,

possível acreditarmos em nossos ideais.

Obrigado.

AFONSO CARLOS QUENTAL DE MOURA
Médico Psiquiatra
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Sala jantar Paris
acabamento padrão mogno inglês, castanho e DKP

Balcão. 1,60 x 0,50
1 .+ 7 =

R$46,00
Mesa 1,70 x 0,90
1 + 7 =

R$ 35,00.
Cadeira Paris

1 + 7 =

R$ 11,00
à vistaem 3 \

pagamentos com
desconto. especial

Dormitório casal Ibiza pa�rão mogno
Armário. 5'portas
1 + 7 =

.

R$ 136,00
Cama casal C5
1 + 7 =

R$ 41,00
Criadomudo
1 + 7 =

R$10,00
Cômoda d espelho

.

1 +.7 =

R$ 38,00
à Vista em 3 pagamentos .

co.m desconto especial '

Rack Orionl

padrão mogno

Rack

0,80 x 0,58.
1 + 7:::

R$32,00

à vísta em 3pagamento.s
co.m desconto especial

Sofá modeloDecore cl várias opções de tecidos "

So.fá 31ugares
1 + 7 =

R$47,OO
So.fá 21ugares
1 + 7 =

... R$39,00
à vistaem 3

pagamentos com
desconto especial

Cristaleira Elite I com mármore e

luminária interna acabo PV, padrão
mogno inglês, castanho !>KP
CristaleiraElite I com vidro.

--��

1+7=

'R$ 59,00
Cristaleira Elite I com vidro. bísotê

1 + 7 =

R$ 62,00
ãvista em 3 pagamentos '

co.m desconto especial .

Jogo mesa centro e lateralMCI eMLI
Acabamento PV padrão mogno inglês, castanho e DKP

i M centro. 1-

T. vidro.
1 + 7 =

R$ 17,00
M lateral I -

'

T. vidro.
.

1 + 7 =

.

R$ 15,00

à vista em 3

pagamentos com
desconto especial

,

',." ,', '/

4á6��'
Venha e comprove a diversidade
de preços e produtos em,
nossa -loja e 'sobreloja:..�

. ,

Rua Barão do Rio Branco, 340
Fone/Fax:,(047) 372-1721
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a posição do colega e afir
ma que é preciso saber
diferenciar um trabalho ex

perimental de outro pronto
.'

e aprovado para ser usado
no homem. Outro ponto
abordado por Capella foi a

pérspectívos da classe médi
ca, no que se refere ao re

lacionamento médico/pa
clente/tomítío/pessoos lei

gas, além de como está in
serida na sociedade e como
se sente no contexto.

- A palestra tentou aler
tar para o perigo das inter

pretações. Não foi uma críti-
- co à imprensa. Quis apenas
lembrar da responsabili
dade durante as apurações
jornalísticas - amenizou Stoe
berl. acrescentando que
não se entrou no mérito dos
erros, íncíuslve. médicos.

No sábado, o encontro
discutiu temas mais técnicos
como atendimento a poli
traumatizados e queimados,
principais indicações de re

alização de ressonância nu

clearmagnética e tornoqro
fia computadorizada, mesa
redondo sobre olds. onde se

discutiu o diagnóstico e a

epidemiologia, se constatou
que o principal grupo de
risco é o de heterossexual,
em torno de 50%.

��!��
.....

:.:.:.��.:.:.��.:.:.:.� !�����i:��:r:p�����sd���!6:
Olimpíada I
A 1° Olimpíada da Terceira Idade foi aberta na tarde de on- !
tem,

.

no Ginásio de Esportes do Sesi (Serviço Social da Indús- !
trlo),

.

I
A cerimônia de abertura contou com a apresentação da Ban- !
da do Sesi, do Coral do Projeto Esporte Solidário e do Grupo de-

Jaraguá do Sul _ Cerca
Dança do Colégio Evangélico Jaraguá.
Cerca de 300 integrantes dos grupos da terceira idade de Jara- de 50 proüssíonols de saúde

guá do.Sul participam da olimpíada, que conta com Atletis- participaram da 5° Jornada
rno. Bolão, Bocha, Canastra, Dominó, General, Dança e Con- � Médica, que aconteceu no
to de causos. As provas estão sendo realizadas no Clube Atléti- r

.

final da semana passada,
co Baependi e no Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos. no CPL (Centro Integrado de.

Profissionais Liberais). Na pa
lestra de abertura, na noite
de sexta-feira (18), o cirur-

. gião-pediatra, Murilo CapeI
lo. abordou o tema "O
médico e a mídia". No sá
bado (19), os profissionais.
discutiram assuntos de inte
resses da classe, no que se

refere a atendimentos aos

pacientes e procedimentos
nos tratamentos.

Na opinião do oncologis
ta Luís Carlos Stoeberl, o en-
-contro foi proveitoso à me

dida em que discutiu temas
atuais, orientando os profis
sionais nas atividades do dia
a die. independente das es

pecializações. "No ponto de
vista ativo, os pontos discuti
dos foram de extrema im

portância para os profissio
nols. além de apontar as

deficiências, alertou para a

necessidade em se especi
alizar nos atendimentos de

emergência", resumiu, 0-
crescenta.ndo que as e

quipes médicos que cten- .

dem em pronto-socorros
devem ter treinamentos es-

Bota-fora
A 3° etapa do programa "Nosso bairro bota-fora" acontece
amanhã, sábado, nos bairros Centenário, Vieiras e João Pes
soa.

O programa, que envolverá cerca de 70 funcionários da Prefei
tura, tem como objetivo eliminar o lixo dos córregos, terrenos
baldios, ruas e vielas, responsável pela proliferação de ratos e

insetos causadores de doenças como dengue e leptqspirose.

Inauguração
.

o posto de saúde no Loteamento Santo Antônio será inaugu
rado na sexta-feira que vem, dia 2 de outubro.
A Prefeitura investiu cerca de RS 47 mil na construção do pré
dio de 143 metros quadrados.
O posto prestará serviços odontológico, ginecológico e de clíni
ca gerQI, além de estar dotado de salas para vacinação, ne
bulização e de enfermagem.

Saúde bucal
A Secretaria de Saúde de Jaraguó do Sul lança na próxima
'quinta-feira (1), às 16 horas, no Sesi (Serviço Social da Indús
tria), a cartilha "Sorriso perfeito".
A cartilha, elaborada em parceria com osecretorlo de Edu

cação, pretende orientar e conscientizar a população para a

importância da saúde bucal. O projeto vai trabalhar com alunos
da l° a 8° séries, dentrodo disciplina de Ciências.

�

Prevenção I
Até meados deste mês, mais de 1,5 mil mulheres entre 35 e 49 li"anos haviam realizado exame preventivo de câncer de útero, "

nos postos de saúde de Jqraguá do Sul, no Sesi e na sede da !
Rede Feminina de Combate ao Câncer. !
A informação é da secretária de Saúde, Nanci Zimmermann, j
que estima que, até o final de setembro, mais 1,7 mil farão b I
exame. j

Nanci lembrou que a meta é realizar o exame em cerca de I
!

2,4 mil mulheres. i
f
to

Fiscalização IAté que seja normalizada a entrega dos botijões de gás de j.
cozinha nos bairros periféricos de Jaraguá do Sul, Guaramirim. I.
Schroeder e Corupá, os fiscais do Inmetro (Instituto Nacional a

de Pesos e Medidas), contràtados para fazer cumprir a tabela,
de preços definida pelo Ministério da Fazenda. vão deixar o
Município.

.

As revendedoras decidiram recolher os botijões -de 13 quilos
estocados nas distribuidoras.

TPA Produtos Automotivos Ltda.

Abandono de Emprego
Marlise Koegler Pereira

Promotora de Vendas
.

Solicitamos o seu comparecimento a esta empresa para
assumir seu cargo e apresentar justificativas das faltas.
A não apresentação no prazo de 24 horas, implicará na

rescisão de seu contrato de trabalho por abandono de

emprego.
Conforme CLT art. 482 alínea "!".

. Atenciosamente,

-----�--�--------�-------�-------
.

.

Palestra inaugural abordou O" papel dd imprensa em relação às

informações referentes a área médica e suas conseqüências

�/t�s
Médico Luís Carlos Sfoeberl

-oecíflcos.
Durante a palestra, Ca

peno insistiu na especializa
ção dos profissionais de co

municação na área de
saúde para que não "atro

pelem" os termos médicos
ou Cometam erros de inter

pretação. "If"')felizmente, ain
da não existemjornalistas es
pecializados na área de
saúde. Isso dificulta a com

preensão do assunto e pode
comprometer um processo
experimental", salientou,
afirmando que muitos assun
tos entram na mídia com in

terpretações errôneas por
pura falta de entendimento
do repórter.

Stoeberl concorda com

Inicia hoje o 4° Járaguá em Dança
Jaraguá do Sul - Tudo pron

to para um' dos maiores even

tos culturols da cidade. Hoje, a
partir das 19h30, no Ginásio de
Esportes Artnur Müller; começa
04° Joroçuó em Dança. Cer
ca de 1,5 mil bailarinos e 36

coreógrafos, de todo o Estado
estão sendo aguardados para
abrilhantar o evento, que tem
sido sucesso de espetáculo �

público.
Hoje. se apresentam as

coreografias infanto-juvenil,
até 15 anos. e o Grupo Ma
habutas, de Florianópolis.
Amanhã. a partir das 19 ho
ras: será a vez de se opresen
tar os bailarinos das catego
rias Infantil, até 11 anos, e Ju
venll. além do Grupo Stree
ters Tribe, de Joinville. No do
mingo. no mesmo horário, se

apresentam as coreografias
das categorias Mirim e Livre,
até 8 anos; Livre, até 14 e 15;

e os bailarinos da Casa Cul-
.

turo. também de Joinville.
Ao todo, são 45 entidades,

sendo 32 unidades escolares e
13 academias e grupos folclóri
cos.

Os ingressos, R$ 2,00 por
noite ou RS 5,00 para os três
elos. podem ser encontrados
na Secretaria de Cultura, Es

porte e Lazer, na Biblioteca
Pública. Rui Barbosa e nas 10- .

jas Center Foca, no Centro.

Resultado da rifa da Comunidade E. Cristo Bom Pastor - Rio Cerro II ;. 13/9/98
1º prêmio - Computador 266 - Lea Sorchardt - nº 74.275
2º prêmio - Geladeira Duplex - Valter Sonenhold.- ;.............................. nº 50.970
32 prêmio- Lavadora de roupa automática - Jeferson L. Schulz - nº 62.478 '

42 prêmio � Ar-condicionado 7500 STUs - Werner Mathias -

.

nº 86.372
52 prêmio - Jogo de estofado·- Doraci Mathias -

- nº 80.324
62 prêmio - Raek • Gertrudes Laube - : nº 74.680

7º
A'

S" I t R
.

V' 'Ik .

premio- tere e a· eqma o rnann- ;...................... nº 48.510
8º prêmio· Furadeira - lolanda Hatke - :....................... nº 64.004
9º prêmio· Máq. fotográfieá - Waldemar Demarchi -, nº 51.946
10º prêmio - Rádio-relógio· Invald Siebert • nº 10.405

.

Agradecemos a colaboração de todos
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c1nagel@netuno.com.br

FLORICULTURA

HARMONIA
Comércio de: VASOS E �ARROS, ESTATUAS, PLANTAS FRlJl.IFÉRAS E ORNAMENTAIS, FLORES,

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

Horário de atendimento - Não fecha para almoço.
Oe segunda a sábado das S às )9 horas - Domingos das 9 às /2 horas

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

.•mmnD- --- - -- ---

--_ -��-- -- --------

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

Fone/Fax: (047� 370-7104 - Rua João Januãrlo Ayroso, 2286

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - IIhll da Figueira

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

qualidade com bom gosto
Móveis sob medida e atacado

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

\
..\.

Rua Walter

Marquardt,
1133
Salas 3/4 -

Telefone:
370-8160

o enlace de Patricia Gabriela e .

Alexandre José será acontecimento
na agenda branca da temporada. E
trocam "sim" amanhã (26), na 19re'
Nossa Senhora das Graças (Barra.
'Rio Cerro). Após o ato religioso,
recepcionam os convidados na

...

Associação Recreativa Weg (Arwegt
noiva éfilha de Renato Miguel e
LourdesAnita Hinterholz; e o noivo

filho de Odair Antônio e Matilde d4
Silva E

Valério (Emplac) e Tatiane
trocaram alianças IUI mão

esquerda, sábado passadoii
em bonita cerimõnia na 181
Nossa Senhora do Rosário

(Ri9 Molha). Os conviäaà
foram recepcionados 1If1.

Associação Recreativa Weg,
noivo éfilho de José Robelt:
Deonisia Oechsler Junkes,f:

Laboratório SantaHelena Ltda.

Dedicação e Qualidade'
Análises clínicas, hormônios, microbiologia,

automação nos setores de bioquimica e hematologia

1Jr. §Zlmílchtlr8unkes e

9)rtl. Wtlgdtl 9ielentl Cférrtlztl
r

Participante do programaNacional deControle deQualidade

Horário: 7 is 12 horas - 13h30 is 18-horas
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'As artistas da terceira idade
I' A Secretaria da Família

está promovendo, em

parceria com a Prefeitura,
a 1 a Exposição do Curso de

Pintura em Porcelana dos

Grupos de Terceira Idade e

Clube deMães, que iniciou
no dia 24 e se estenderá até

domingo (27), no Parque
Municipal de Eventos -

Pavilhão B -, das 8 às

llh30, e das 14 às' 17 horas.

O grupo de Terceira

Idade Lar das Flores iniciou

o curso em março deste

ano, com a colaboração
voluntária da professora
Margot. O objetivo prin
cipal é descobrir os valores
criativos de cada um,

promovendo o desenvol

vimento pessoal. De acor

do com os integrantes do

grupo, estes encontros

trazem engrandecimento,
por isso, são muito

valiosos. "É muito impor
tante para nós porque

mostra que' ainda con

seguimos aprender alguma
coisa", afirmou Elfrida

Behling.
Os encontros acontecem

toda segunda-feira, naparte
da manhã, onde sempre
acontece confraternização
,entre os alunos, qu� já se

tomaramgrandes amigos.

COELHO EQUIPAMENTOS LTDA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• comPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALm PRESsAo

• LAVAlm'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES InDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS
• FERRAmEnTAS PnEumm"ICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�
II Wayned.'•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)

Estofados

KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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HÁ 2 ANOS
- Em 1996, ninguém mais duvidava do potencial sócio-econômico e

,ed�cacional de Jaraguá do SÚl. A capacidade de desenvolvimento

experimental pela cidade conseguia conciliar crescimento com

qualidade de vida. Há pouco tempo, a Unicef apontou o Município
como um dos que mais investem em educação. Todos os dias, novos
comércios são abertos, numa demonstração clara da pujança da
cidade. Jaraguá do Sul está atraindo, cada vez mais, migrantes de
outras partes do País, que vêm em busca de perspectivas e

tranqüilidade. Por isso, estamos tendo reconhecimento nacional. Mas
falta ainda uma coisa para completar: um espaço reservado às artes

e à cultura. Antecipando as futuras exigências, a Scar (Sociedade
CulturaArtística) dava o ponta-pé inicial, no Clube Atlético Baependi,
para a realização de uma obra que, sem dúvida, vai nos encher de

orgulho: a implantação do Centro Cultural - um prédio de quase sete
mil metros quadrados -em auditórios, teatro, restaurante, cinemas e

muito mais. Em termos de 1998, estamos chegando lá! Arre!

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
HÁ 8 ANOS

Barão de lIapocu

- Em 1990, o engenheiro Michel, que falava na semana passada da
"Ferrovia do Progresso", concluía o seu pensamento: "A viabilidade
econômica da malha ferroviária é demonstrada pelas próprias regiões
que atravessa, cada uma-identificando-se com umadeterminada vocação
industrial. No Oeste, existe a vocação agroindustrial, no litoral Norte, a
indústria pesada, mais especificarnenteo segmento eletrometalmecânico,
no Vale do Itajaí, a indústria têxtil e de vestuário, na Grande Florianópolis,

. a indústria açucareira e cerâmica, e no extremo Sul, a mineração,
cerâmica vermelha e a de pisos e azulejos". O que se objetiva, afirma
Oldemar Michel, é ligar as diferentes regiões econômicas, induzindo à

exportação de muitos produtos catarinenses para outros estados e mesmo

para o exterior, viabilizando os portos de São Francisco do Sul e Itajaí,
integrando regiões, detentoras de 70% do PIB estadual.

HÁ 6 ÀNOS
- Em 1992, dava-se prioridade à saúde jaraguaense, os deputados Udo
Wagner e Durval Vasel entregavam ao administrador do Hospital e
Maternidade Jaraguá, cheque de Cr$ 300 milhões, dia 15 de agosto, e o
São José recebia, nos próximos dias, Cr$ 150milhões, destinados à reforma
e construção' do novo. centrocirúrgico. O Hospital Jaraguá aplicava o

valor recebido para cobrir o déficit com fornecedores, em atraso. O

empresário WandérWeege, presente à solenidade, disse que Jaraguá do
Sul orgulhava-se de seus representantes na Assembléia Legislativa, "que
não medem esforços para conseguirem benefícios e melhorias para a

cidade". Hilário Dalmann, administrador do "Jaraguá", acrescentava que
a instituição não conseguia sobreviver dependendo apenas dos repasses
do INSS (atualmente em torno de 40%), e ainda chegam atrasados.

HÁ 4 ANOS
- Ern 1994, a Amvali procurava soluções para os peixes. A barragem
construfda na década de 70, emGuaramirirn, tinha como finalidade específica
garantir a irrigação de lavoura de arroz, principalmente, que acabou
demonstrando ser um obstáculo intransponível para algumas variedades de
peixe, cuja procriação se dá acima dela, porque vão em busca das nascentes
dos rios. Um deles, o robalo, por exemplo, um peixe que vive nas águas
salgadas, mas necessita passar por um processo de dessalinização para se

reproduzir, A construção de uma "escada para peixes", de forma adequada,
permitiria a volta do fenômeno da "piracema". O assunto voltava a serdiscutido

pela Associação deMunicípios do Vale do Itapocu, que pretendia reunir-se
com as prefeituras da região, governos estadual, federal e iniciativa privada,

. para se buscar uma solução definitiva para o problema. O CORREIO DO
POVO comparecia com um Caderno Regional para abordar aspectos da

microrregião.

REMINISCÊNCIAS '

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (131) - APONTAMENTOS

Oaservl. � 'quê$ltli ê �n errcre

condI.lrinalo dalla ·nostra. Santa .madre
infalíbUe Ia Chlesa, Per nóí tratelli,
fuQri di quesfa rellgiQna non possiamo
sperare $8)ute. Su quê$to argomento
(di religione) mal dispute con

.

chiccl1esia, perché farsa non avete
studio bastante, e poi Ie dispute
ordinariamente non convertono mai

1lfi!SSUOO.
Voi in que"e pt«e pregate ii

Signore a somiglianza degli Apostoli:
-Domini ai aoge in nel:lisfiden# Signore
consevate, ra anzí acrescete
in noi Ia RiJ,�I"lfJfdo alia
conservazione fede, dovete
imitare, e indicono i Santi, Ia prudenza
dei serpente, ii quale cerca sempre di
mettere in salvo Ia sua testa, non

curandosi affatto del'restante deI suo
corpo. Simbolo deUa fede dei vero

credente - salvare - conservare Ia
fede a costa di qualunque sac.rifjzio.

"Anima
In secondo luogo vi raccomendo

I'an.ima, Non basta Ia fede per salvare
,'anima vostra, ma ci vogliono anche
Ie buone Qpef.e. La fede, dica
l'Apostolo S. PaUlO, senza opere e
morta; e come ôtI anima,
cioé un cadavere, chiama Ia
sepoltura. Queste buone opere
consistono nell'osservanza dei divini
Comandamenti. A que] giovine dei

Vangelo, ehe un bei giorno
interrogava GesU Cristo ehe cosa

dovesse tare per salvatsi. gli tu

ri&posto dai Divino Rendetore:

'Obserya mandatu' Osserva i miei
comandaIi'Ienti. Ma qui troppo lungo
sarebbe analizzare la legge di Dio per
minuto per deduzione í vostri doveri,

que praticadas, �weste é um erro
condenado pela nossa santa mas
infalível, .a Igreja. Para nós, irmãos,
fora .desta religião não podemos
esperar salvação. Sobre este assunto

religioso nunca deveis discutir com

quem quer que seja, porque talvez
não tenhais estudo suficiente, e

dePOis, as discussões normalmente
não convertem ninguém.
Naquela prece vós rogais ao senhor à

imagem dos apóstolos: "Domini ai

ange in nebisfiden', ou seja, "Senhor
conservai e antes acrescei em nós a

fé". A respeito dliI @servação da fé
deveis imitar � Indicam os santos - a

prudência da serpente, que sempre
procura salvar a cabeça, não se

preocupando realmente com o

restante do seu corpo. A fé, que é o

símbolo do verdadeiro crente, deve
conservar-se a custo oe qualquer
sacrifício,

II.Alma
Em segundo lugar vos recomendo a

alma. A fé não basta para salvar a

alma. São ·necessárias também as

boas ações. A fé sem ações está
morta segundo o apãstolo São Paulo.
É como um corpo sem alma, um

cadáver que pede a 'sepultura, Estas
boas ações consistem na obseryância
dos Divinos Mandamentos. Aquele
jovem que, segundo o evangalho.
certo dia perguntou a Jesus Cristo o

que deveria fazer para salvar-se, lhe
respondeu o Divino Redentor.
"Observa mendatu" - observa os meus
mandamentos. Mas agora seria muito
demorado analisar as leis de Deus,
mas pera antender os vossos

deveres,

Fritz von Iaraguâ - 9/98.

Esta foto mostra o brasão da familia Pradi, do acervo histórico do doutor Humberto Praá'
conseguido nafonte, quando de suas periódicas viagens às terras de seus antepassados

,Colabore com a'Associa�ão Jaraguaense dos�,��·4-·J
Deficientes Físicos· AJADEFI. .-
------

, Fone: (047) 370-0414

Duas Rodas
Industrial

A
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Amilcar Iunkes e Magda Ferrazza: sempre buscando qualidade

Santa Helena investe em qualidade
o Laboratório Santa Helena investiu

cerca de US$ 50 mil na aquisição do
Automatizador de Bioquímica clínica,
moderno equipamento que realiza

dosagens bioquímicas com rapidez de

180 testes/hera, assegurando com mais

qualidade e segurança os resultados
obtidos.

O aparelho, que chegou no início do

mês, trata-se do Express Plus Chemystry
Analyser, do fabricante Chi ron., de

procedência norte-americana, possui
autocontrole de qualidade, ou seja, se a

máquina não estiver dentro dós

parâmetros, rejeita a função; termostato,
todas as reações são feitas na mesma

temperatura com 100% de aceitação;
processo randômico, pode parar o exame

em andamento para iniciar outro; além
de facilitar tanto par a o laboratório

quanto para os pacientes, pois, antes, as

análises, que eram feitas manuais e

levavam em média cinco horas para
ficarem prontas, agora levam cerca de
meia hora; e realiza os mais variados

tipos de exames.

Eni conjunto com o Coulter T890,
aparelho que realiza exames hema

tológicos, o laboratório, que já atua há
nove anos na cidade de Jaraguá do Sul,
atendendo cerca de 60 pacientes por dia,
real i zando todos os ti pos de exames

como hemograma, glicose, colesterol,
triglicerídios, entre outros, alcança alta

performance em modernização tecno

lógica e qualidade.
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Foto Loss acompanha o a História da cidade
Há 65 anos, a empresa registra

A história do Foto Loss se

funde com a própria História de
Jaraguá do Sul, quando na

revolução de 1930, começou a

se desmembrar de Joinville e,
em 1934, foi emancipado
Município. Nesses anos,

Jaraguá do Sul, com algumas
dificuldades, cresceu e

enriqueceu com a ajuda de
muitas empresas que aqui se

instalaram, um exemplo desse

progresso é o Foto Loss.
O Foto Loss iniciou as

atividades em 1933, com o senhor
João Rudolfo Florêncio Loss,
vindo de Curitiba, com apenas a

máquina fotográfica e a roupa do

corpo. No ainda governo de
Aristiliano Ramos, instalou o

humilde e simpático empreen
dimento fotográfico, que só
realizava fotos de casamento e

para documentos (em estúdio),
na Rua Marechal Deodoro,
centro da cidade, local onde se

encontra até hoje.
Em 1955, o jovem Waldemar

Behling, com 17 anos, passou a

fazer parte do modesto Estúdio
Loss. E, em 1957, foi servir o

exército na cidade do Rio de

Janeiro, ainda capital da

República, onde adquiriu mais
experiência, pois, na oportu-

nidade de servir ao quartel,
exerceu atividade de fotógrafo.
Este ano também foi promissor
para o estúdio, que começou a

expandir revendendo filmes,
prestando serviços para
fotógrafos amadores, prin
cipalmente na revelação de
filmes.

Em seguida, Behling passou
a integrar novamente os

negócios. Em 1959, participou do

curso para colorir fotogra No início da década de 60, a
com retoques a tinta ólttflovação tomava conta da
atividade que, na época, mpresa, que já estava es

considerada uma verdadeilecializada em realizar fotos a

revolução na arte da (o ores, o que, na realidade, eram

grafia, e como exemplo inturas de fotografias origi
prosperidade, o Foto Loss almente feitas em preto e

meçou a explorar o comércio ranco, trabalho inédito e quase
ramo de revenda de equi esanal.

mentos fotográficos, como Em 1962, Waldemar Behling
mes, máquinas e outros pert asou-se com a filha de João e

ces. Olga Loss, Rosemary Loss. E,

em 1965, o foto já revelavaslides
coloridos, na época em que esse

sistema se marcava em seu

auge.
Já no ano de 1968, com a

aposentadoria do sr. Loss, ano
em que também veio a falecer,
Behling passou a assumir a

administração da empresa, que
já estava atuante há 35 anos,

juntamente com dona Olga, a

sogra. E os dois dedicaram-se

total e integralmente ao

negócio, fazendo com que
evoluísse cada vez mais.

Na década de 70, a loja já
estava vendendo aparelhos de

som. Em 1980, também passou
a oferecer aparelhos televisores
e, desde então, outras novidades

passaram a fazer parte das

vitrines da loja como vi

deocassetes, linha de instru

mentos musicais elétricos e

eletrônicos.
Em 1986, a loja montou um

pequeno laboratório para a

revelação de fotos coloridas, que
continua em funcionamento até
nos dias de hoje. 1989 foi o ano

em que a loja adquiriu o mais
moderno equipamento. Im

portado do Japão, oMini-Lab Fuji
é um laboratório totalmente
automatizado e que ocupa

pequeno espaço, destinando-o
mais às revelações de filme de
arte fotográfica amadora. Outros
equipamentos desse nível foram
adquiridos pela empresa em 1994
e 1998, respectivamente.

Desde então, Waldemar

Behling administra com muita

dedicação e firmeza o

estabelecimento que até hoje
conserva o nome da família do

fundador.
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Matrix Internet se instala
em Jaraguá do Sul
Empresa já se faz presente em 37 cidades e busca

encerrar o ano com 50 mil assinantes

A Matrix,' empresa pro
vedora de Internet, braço virtual
do Grupo Amauri, está se

instalando em Jaraguá do Sul e vai
funcionar junto com a Net Jaraguá,
iniciando as atividades no dia 1 de

outubro, com a inauguração
programada para às 19h30, e

expectativa de atingir mil
assinantes até o final do ano. A

empresa vai iniciar a venda de
assinaturas no dia 28 de setembro,
e alerta para a comunidade que,
além de trabalhar com equi
pamentos de última geração,
futuramente esta�á trabalhando
com Internet via; cabo, já que a

cidade é uma das poucas no Brasil
a já possuir fibra ótica para as

ligações de TV a cabo.

Segundo Marco Antônio

Murara, responsável pela Matrix

em Jaraguá do Sul, a cidade está
em franco crescimento e tem

ótimo mercado de trabalho,
principalmente no ramo virtual.
"Estamos com cerca de 100 mil

habitantes, tendo espaçosuficiente
para duas empresas provedoras de.
Internet trabalhar folgado, a praça
é muito boa".

AMatrix é uma das maiores
redes de franquias para pro
vimento de acesso do País, com
operações próprias em Floria

nópolis, São Paulo e Miami,
contabiliza a condição de fran

queador pleno da ABF (As
sociação Brasileira de Franquias).
A conversação de bandeira é_ um
dos serviços oferecidos pela
empresa que representa o maior
volume de negócios, como

Objetivo: Matrix Internet quer oferecer serviços com alta qualidade
também o Trix, um site de

conteúdo com informações das
ondas do surfe ao Mercosul, o

Zeek, é o serviço de procura mais

rápido do País, as notícias

especializadas da ZDNet, maior
rede de informação de tecnologia
e Internet, e o mais rápido servidor
brasileiro do Tucows, além do
subsite Cyberia trazendo

informações diárias sobre o mundo
virtual, tendo como diferencial a

instalação domiciliar sem taxa de

inscrição e um serviço de suporte
24 horas pelo sistema Call Free

(0800).

A Matrix Internet surgiu em

1995, como o primeiro provedor
de Internet em Santa Catarina.

Atualmente, é um dos poucos a'

possuir um link Tl direto com os

Estados Unidos, disponibilizando
uma das conexões mais rápidas do
País e mantendo a relação de dez
usuários por linha. O provedor
mantém rede corporativa com a

Embratel, reduzindo em até 25%
o custo fixo de operação e

conexão. "Nosso objetivo é

fidelizar os assinantes, oferecendo
serviços com alta qualidade
agregada", conclui.

con'ece
• Prolar

A 4' Prolar acontece, de 13 a 22 de novembro, na Expoville. Com abertura n

dia 13, às 19 horas. Funcionando nos dias 14, 15,21 e 22, das 9 às 22h30,e
nos dias 16, 17, IS, 19 e 20, das 19 às 22h30. Criada para incentivar negócios
principalmente das micros e pequenas empresas, a Prolar permite participaçã
efetiva e cooperativada, podendo também ganhar R$ 1 mil em produtos ou

serviços da expofeira, o estande que tiver a melhor decoração feita com flores
e arranjos, devido a Festa das Flores.

• Núcleo da Mulher Empresária
Ciclo de palestras promovidas mensalmente pela Acijs (Associação Comerciàl
e Industrial de Jaraguá do Sul), como apoio do Núcleo da Mulher Empresári
tendo-corno público alvo diretores, gerentes e profissionais das empresas do
diversos ramos de atividade, inicia dia 5 de novembro, com a palestra d

empresário Eduardo Ferreira Horn, da Metalúrgica Erwino Menegotti Ltda
com o tema: Gestão de empresas com qualidade e administração participativa;

, e no dia 11 de março de 1999, o empresário Vicente Donini, da Marisol S.Ä,
Indústria do Vestuário, com o tema: Os desafios que o futuro nos reserva.

• Encontro de líder
A palestra Liderança Transformadora - O novo perfil do líder nas organizações,
acontece no dia S de outubro, às 20 horas, no auditório do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), direcionada para diretores, gerentes, chefes
e futuros Úderes, tem como conteúdo os componentes do comportamento
gerencial; '0 líder nas organizações na sociedade do conhecimento; os noves

paradigmas de liderança; e os desafios da liderança transformadora, tendo
como palestrante o coordenador de treinamento da Malwee Malhas Ltda.,
Alcino de Araújo, instrutor de diversos cursos de Desenvolvimento Humano.

• Festa do Atirador
A 10' Schützenfest, a mais autêntica Festa do Atirador, das tradições
'germânicas, acontece, de 9 a IS de outubro, no Parque Municipal de Eventos,
em Jaraguá do Sul, com muitas atrações como: bailes com bandas regionais,
estaduais e uma internacional; desfiles das Sociedades e Clubes de Caça e

Tiro; competições diárias de tiro ao alvo; chope com distribuição gratuita; e

muita comida típica, além de estandes com lembranças (chapéus, camisetas,
botons, canecos, etc.), lanches e petiscos, plantão médico, achados e perdidos,
e exposição histórica das festas anteriores.

• Núcleo dos Cabeleireiros
A S" Reciclagem Técnica Química acontece nos dias 27 e 2S de setembro,
das Sh30 às 17h30, no auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), com o objetivo de habilitar e dar condições aos cabeleireiros
de aplicar os diversos produtos através de diferentes técnicas utilizadas nos

diversos tipos de cabelos e buscando o aprimoramento contínuo. Destinado a

todo cabeleireiro(a) da região do Vale do ltapocu, será monitorado pela
professora do Senac, Maria Helena Pires Bahn, com cursos técnicos de grandes
empresas como: Wella, L'Oréal, Image, etc .. A inscrição vai até o dia 25 de

setembro, e custa R$ 15,00, e nos dias 27 e 2S de setembro, R$ 20,00. As

vagas são limitadas.

• Simpósio de comunicação
O 2° Simpósio Aberje de Comunicação Empresarial de Santa Catarina acontece

no dia 30 de setembro, a partir das 13h30, no Centro Empresarial Hannover
em Joinville. Terá como palestrantes: o professor do Departamento de

Comunicação Jornalística da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

(PUC), Luiz Egypto, com o tema: "As empresas e a cultura da comunicação:
paradigmas e paradogmas"; o secretário-executivo da Aberje, Paulo Nassar,

falando sobre "Acomunicação na pequena e média empresa"; e o presidente
da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Alberto Duque
Portugal, téndo como tema: "A comunicação na empresa pública". Após o

encerramento, iniciará a solenidade de entrega do Prêmio Aberje Regional
Sul 9S, que irá reconhecer cases e peças de comunicação de empresas e

agências dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A

inscrição custa R$ 30,00 para associados da Aberj, e R$ 40,00 para não

associados.

• Palestra
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) convida para
a palestra que irá se realizar no dia I de outubro, às 19 horas, no Clube
Atlético Baependi, com o engenheiro Evandro Novaes da Mota, pesquisador
do sucesso humano e seus mecanismos, tendo como tema: "Campeões não

surgem por acaso". Após a palestra, terá jantar de confraternização e, concerto
musical com a Camerata de Jaraguä do Sul.
As inscrições para associados custam R$ 20,00, e para não associados R$
30,00. Maiores informações com Neuza, na Acijs, pelo telefone: 37l-1044.

Textos: Mônica de Souza- Fotos: Edson Junkes
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FI
�� Hoje apresentamos duas

t' fotos da "saudosa"
AvenidaMarechal

tlS� Deodoro da Fonseca, '

e antes da pavimentação
� comparalelepípedos. A
s, primeirafoto, tirada antes
de 1940, mostra a rua
quase da esquina com a

Avenida Getúlio Vargas,
aparecendo os trilhos da

Ia ferrovia e a cancela, logo
.

'

e em seguida, aparece o '

S

HotelWenserski (hoje'
localiza-se ali Beber

e Calçados); A outra foto�r

e mostra a rua a partir da
atual Rua Quintino

, Bocaiúva, mostrando, ao fundo, a IgrejaMatriz
Santa Emília, sendo anterior a 1955. Asfotos
mostram' oaspecto da avenida no trecho hoje
compreendido pelo calçadão.,

,

/

,
'

.

COMUNICADO· �i LOJAS BREITHAUPT .. []] BR�T�Äõpi

'9 Sexta-feira, 25 de setembro de 1998

As Lo,ias Breithaupt de Confecções, Brinquedos, Eletrodomésticos e o
,

Crediário da Av. Getúlio Vargas, nos próximos dies estarão',
funcionando em local provisório no Shopping Center Breithaupt. Aguarde ...

CORREIO DO POVO - 3

'1
por Egon Iagnow

onseca, apartir
q ferrovia (antes
ê':12flO), e na foto
b�fr�s;'vê,

:

[também, a Avenida
r:.MarechalDeodoro
�\,

!tda Fonseca, a
[partir da,esquina
i'i0cotn a Rua
;':.;<>_."": .

! Quintino'Bocaiúva

Estamos necessitando de fotografias da Rua Padre
Pedro Fran�ken, imediações da antiga rodoviária, das
décadas dé 1929 �_1930. Quem puder colaborar, f,avor

ligar para Egon (fone: 372�1300).
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4· CORREIODO POVO

FALECIMENTO

Expedicionário Jorge Ersching
Jaraguá doSul-Mais um herói

tombá no inexorável caminhar do
homem na face da Terra - nascer, ,

crescer, amádurecer e fenecer - o

, ciclo da vidaque uns mal iniciam e

outros 'o; ;ultrapassam, como

lembram asSagradasEscrituras,
ao abordar a eternidade de Deus e

a transitoriedade do homem (Salmo
90,6) do'LivroN: '

10. Os dias de nossa vida
sobem a setenta anos,' ou, em

havendovigor. a oitenta: neste

caso o melhor deles é canseira e

e:nfactb, porque tudo passa
rapidamente, e nós voamos".

Na foto que fiz para resgatar a,
memória dos bravos integrantes do
'C;orpo de Expedicionários à Itäliá,
vêem-se familiares conduzindo os
restos mortais do bravo soldado,
anotei o que sentia no momento:
I�O Expedicionário e Herói. da 28

Guerra,faJecidoeI1116-9-1998, Jorge
Ersching, teve um fim inglório
incompatível, com o seu passado".

Conheci-o jogador de futebol,
e depois árbitro do nobre esporte.
Convivi com ele todos esses anos,

acompanhando a sua trajetória até
o derradeiromomento.

Por ocasião da comemoração
domeio século d'g fim da 28 Guerra,
as edições do CORREJO DO POVO
abriam espaços para homenagear
os bravos soldados de boina azul

(edições 3.969/95 a4.019/96), que
,não pediram para ir ao front
europeu, mas que, chamados pela
Pátria brasileira, honraram os

JUBILEU

compromissos assumidos pelo,
País, e combateram o bom combate,
muitos deles baixaram ao Cemitério
de Pistóia, e os outros cumpriram o

,

seu dever de brasileiros que
-ajudararn a libertar os países
oprimidos e afrontadós por
ideologias exóticas, que o tempo se

,

encarregou demostrar o acerto dos

que ainda lutam pela liberdade e

pela democracia.
Ersching liberou dezenas de

fotos feitas no campo de batalha, que
ilustraram os artigos deGuERRA E
PAZ: 50 ANOS, mostrando cenas,
'dantescas de lutas e ações, num
cIima severo e inclemente, onde a
,� -.

regra era matar para não morrer, de
atiradores localizados em posições
vantajosas, que competia aos

brasileiros tomar.
O capitão Ferdinando Piske, em

seu livro ANOTAÇÕES DO
"FRONT" ITALIANO, soube

retratar aqueles tempos de.
angústia e sofrimento, revelando as -.

'

anotações de seu diário, lançado
em 1984.

Em 27-7-1985, Os nomes desses
bravos febianos foram perpetuados
no Monumento dos Pracinhas, na
Praça do Expedicionário.

Por sábias providências dos
remanescentes soldados da
liberdade e da democracia,
reservaram uma área no Cemitério
da Vila Lenzi, que.forrna o jardim da
saudade dos pracinhas e que
deverá se converter no Panteão dos
Heróis.da 23 GuerraMundial, onde
o querido Jorge Ersching se juntou
aos demais camaradas que lhe

antecederam.
Pêsames sentidos apresento à

esposa, aos fi lhos e todos os

demais' parentes próximos e

. distantes; e que Deus tenha o Jorge
em boa paz! EVS

PastorIngoPiske -25anosdeministériopastoral
O pastor Ingo Piske nasceu

" 'emTimbó (sC); aos 28 de junho
de 1941, como terceiro filho do
casal Alfred e' Bertha Piske.
Cursou o primáriono Grupo
Escolar Polidoro Santiago, em
spa terra natal. Depois,
rrabalhou por um ano na

lavoura com os pais e irmãos.
O irmão mais' velho fôra

estudar para pastor, e o

segundo, falecera num

acidente de trânsito. Aos 14
anos e meio, foi trabalhar na
indústria, iniciando a estudar
no período noturno. Devido à

\ mudanças de emprego, foi

trabalhar em Florianópolis,
com rápida passagem por
Blumenau. Em Florianópolis,
concluiu o curso Comercial
Básico e iniciou o 20 Grau no

. Instituto Estadual de Educação. Na
capital catarinense conheceu a

esposa.Alba.
A direção da igreja, procurando

solucionar o crônico problema de
.

I
.

falta de pastores, convocou pessoas
que já haviam passado dos 25 anos'
e que�estàriam dispostos a fazer um

curso intensivo de Teologia, para
assumirem o pastorado. Ele se

, inscreveu e foi aprovado e participou
deste curso, com uma etapa inicial
de seismeses em Porto Alegre (RS),
e mais cinco etapas anuais e dois
meses em lugares diferentes, mas
comos professores da Faculdade de

Teologia de São Leopoldo (RS) .

Concluiu o curso em julho em

1973,' e a 1 de outubro daquele
ano foi ordenado pastor na

cidade e Paróquia de Pedro
Osório (RS). Estagiou e

trabalhou nas paróquias de
Morro Redondo; Canguçu;

. Pedro Osório eSão Sebastião
do Caí, no Rio Grande do Sul, e
desde fevereiro de. 1979, atua
aqui em Jaraguá do Sul.

É casado com Alba

(Cordeiro), o casal tem três
filhas e um filho e uma neta. O
irmão mais velho do pastor
Piske é pastor e atual 10 vice

presidente da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no

.

.. Brasil. Para o pastor Ingo Piske,
estes 25 anos de ministério

pastoral passaram sem que' ele
percebesse, o tempo fluiu e,

agradecido a Deus, irá celebrar um
culto jubilar no domingo (27), às 19 '

horas, na Igreja Evangélica - Centro,
para o qual conta com a presença
dos membros da Comunidade

Evangélica Luterana e de amigos de
outras igrejas e comunidades.

Sexta-feira, 25 de setembro de 19

([entrO" àe

([ultura
�

J\lemã
àe Waraguii ào �ul

BOLETIM INFORMATIVO

TARDE DE ENTRETENIMENTO-Amanhã (säbadoj.a partir das 14
.

horas, nossa sede estará de portas abertas. Finalidade: tarde de jogos.
Aguardamos sua presença e participação. Venha divertir-se conosco!
Seu comparecimento será motivo de alegria e orgulho para nós.

Até lá, 'e muito obrigado!

FARBENSYMBOLIK - In Deutschland ist weiß die Farbe der
.

Unschuld und schwarz die Farbe der Trauer. Rot ist die Farbe der

Liebe, blau ist die Farbe der Treue, gelb des Neids und grün der

Hoffnung.
-

RÄTSEL � Eine Großmutter, ihreTochter und ihre Enkelin lernen
Deutsch. Die Lehrerin fragt: "Wie. alt sind Sie?"

.

Die Großmutter antwortet: "Meine Tochter und ich sind 109 Jahre alt,
.meine Tochter und rrieine Enkelin sind 56, meine Enkelin und ich sind
85 Jahre alt."

.. " �

Die Lehrerin weiß immernoch nicht; wie alt sie sind .. Wissen Sie es?
• I

•

(Antwort folgt in der �ächsteri Woche!)
.

CHOLERA - Die Cholerá'ist ei�e bakterielle Darminfektion mil

schwerem Brechdurchfall, der ansteckend ist. Infektionsquellen sind
verschmutztes Trinkwasser; Meeresfrüchte und .andere Lebensrnittet

, Die Inkubationszeit liegt zwischen wenigen Stunden und fünf Tagen
Der Cholera-Erreger kann mit Schiffen als "blinder Passagier" übe
die Weltmeere reisen. Die derzeitige Epidemie, die sechste in unsere

Jahrhundert, begann 1960 in Bangladesch. Sie sprang 1970 nac

Südosteuropa und Afrika über, Das Verbreitungsgebiet dehnte sie
um das Dreifache aus.

1991 tauchte die Cholera in Peru an der atlantischen Küste auf un

griff rasch nach Ecuador, Kolumbien, Chile,Brasilien, Venezuela un

Bolivien über: Zwischen Januar 1991 und September 1994 erkrankten
in Süd- und Mittelamerika mehr als eine Million Menschen, von denen
über 9500 starben.
1992 entdeckten Wissensçhaftler in Bangladesch, dem Ursprungsland
vieler Cholera-Epedimien, sowie in Indien U11d Thailand einen ganz
neuen, chlorresistenten Cholera-Erreger. Besonders unangenehm:
Er verträgt erhebliche Umweltveränderungen und ist etwa 20mal

gefährlicher als frühere Choleravarianten .. Infizierte leiden unter

heftigem, wässrigem Durchfall.
' .

Wissenschaftler der amerikanischen Zentren für

Gesundheitsüberwachung in Atlanta befürchten eine neue Cholera,

Epidemie: Der Erreger ist gegen die derzeit verfügbare Schutzimpfung
immun.

,

Prävention: In Ländern mit hohem Risiko nur abgekochtes Wasser
trinken und nur gekochte Speisen und. Obst essen. Gekochte
Lebensmittel gekühlt autbewahren; abgekühlte Reste vor dem Essen
aufüber 70 Grad erhitzen.

DEUTSCHER·HUMOR:

a) "Gestern abend hat das Publikum mit faulen Tomaten auf die

Schauspieler geworfen!"
"Aber man hat doch Applaus gehört."
"Ja, bei jedem Treffer!"

b) Auch Studenten können nicht alles behalten. Zwar hat die

fleißige junge Dame im Fach.Biologie gelernt, daß der Mensch eine

Körpertemperatur von 37 Grad, das Wild eine von 39 Grad und ein

Vogel von 41 Grad hat, in der Prüfung aber sagt die nervöse Studentin:
"Der Mensch hat eine Körpertemperatur von 37 Grad. Wird er wild,
hat er 39,Grad. Hat er einen Vogel, dann 41 Grad."

.

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

Expediente:
De segunda à sexta-feira: das 9 às Ilh30 e das 14 às 20 horas

Sábado: das 8 às 11 horas
Telefones para contato: 372-9035'(Bethe), 372-1300 (Egon), 370-7992
(Merli), 372-2426 (Denise) e 973-5125 (Germano)..

Apoio
cultural:

",I Duas Rodas
Industrial
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o esportista almejando superar os

próprios recordes, o operário
movimentando sempre a mesma

peça dentro de uma linha de

montagem, o digitador batendo
sempre nas mesmas teclas,

. etc .. As pessoas são forçadas
a utilizar somente parte das

próprias capacidades, e essa'Atenção, concentração
'.
unilateralidade pode levar à .'.

doença.. A atividade artística e introdução às
sadia, pelo contrário, põe em .

ação a p�rcepção, os sen- práticas rncditativastimen tos e a vontade, isto é, o
homem como um todo. Esse
fator possui, por' si só, um

poder curativo, pois .um

impulso artístico poderá partir
os sentimentos, mas, para sua

realização, deverá ser mo

bilizado tanto Q pensamento
quanto a vontade, e a obra de
arte será resultado dessa

harmonização completa do ser
humano.

.

,

"

As ocupações humanas no

mundo de hoje tornaram-se cada
Ivez mais especializadas e

unilaterais dentro do determinado
e restrito âmbito da sua profissão:

5Z!ulas de cyoga Horários:
.

. , Terça-feira: 16horas às 17h30

Terça-feira: 18h30às 20 horas
Quarta4eira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 8 horas às 9h30
Quinta-feira: 19h30às 21 horas

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaYF·
x· AULA GRÁTIS

Rua EmHioStein, 3O()ew' • Centro
(RuadoEdifícioCarvalho)

Todas as culturas desenvolveram técnicas de atenção e de -

concentração. As técnicas diferenciam uma das outras,'
.

mas todas eram consideradas instrumentos indispensâveis
-

para familiarizar o homem consigo prôprioe com o'
universo. A meditação.fruto amadurecido da atenção e da.

. concentração, também teve.suas modalidades na vida

espiritual do Oriente e do Ocidente. Entre alguns povos
primitivos, teve um caráter de cura e o resgate desse
caráter nos dias de hoje esúí permitindo sua utilização com

sucesso em diversos tipos de terapias.

Participe das aulas de Yoga
no Inti-Liceu da Vida. Em

todas as aulas
desenvolvemos a atenção, a
concentração, à meditação, '

como também o

.

relaxamento completo com
visualização.

.

Para maiores inforniações,
ligue para 372-1141,

'K" Kastrup & '.

iJ' Junqueira Ltda ..

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

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

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

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

fé, tende a se realizar, á
_

se materializat:
"

Do livro: A essência da sabedoria.
Editora:MartinGlaret.
"O inicio de um hábito é como umfio invisível; a repetição reforça o

10 até que o cabo nos prende de forma irremediável no pensamento e
..

ação."
Do livro: A essência damente:
Editora:MartinClaret.
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6· CORREIO DO POVO· Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 1998
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372-3032 I f75.3858

Os sorrisos de leste a.oeste das amigas Juliana Santos (esq.) e Simone R. da
Silva nos dão a dica de como se deve iniciar um bom final de semana

.' ,

JARAGUA EM

DANÇA
,

(jj=A magia da dança toma
conta de Jaraguá do Sul, neste
final de semana. Começa hoje
(25), às 19h30, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, a
quarta edição do Jaraguä em

Dança, um importante evento

do calendário cultural

Foca), pelo valor de R$ 5,00.
O 4° Jaraguá em Dança é uma

promoção da jovem equipe da
Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer/Fundação Cultural.

Prestigie!

BAILE DE
1)ES'UTANTES
(jj=O Clube Atlético

jaraguaense, que este ano' Baependi promove neste

contará com a, participação de 'sábado (26), a partir das
45 entidades, envolvendo
aproximadamente 1,5 mil
alunos/dançarinos e 36

coreógrafos. No sábado (26) e
domingo (27), os espetáculos
iniciarão um pouco mais cedo,
às 18 horas. Os ingressos
podem ser adquiridos em

qualquer loja do Center Foca

(Reinoldo Rau). Valores: R$
2,00 (para uma noite) e R$
5,00 (para as três noites).
Amanhã (26), vários grupos
estarão se apresentando no

pátio do Center Foca, dando
uma maior oportunidade a

toda'comunidade jaraguaense
de prestigiar esta bela arte de
movimentos e expressões.
Camisetas oficiais do evento

estão sendo comercializadas
na loja Tô à Toa (Center

CENTERRSOM

/�)
(4://

CD'. - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
fONE: 371·2847

22h30, o seu tradicional
Baile de Debutantes, que
nesta edição contará com a

participação de nove

meninas. A comissão

organizadora é formada por
Dilrna Oppermann, Carla
Mayer.e Traudi P. Hensche!.
Sissi Werninghaus é a

patronesse. Mesas com seis

lugares podem ser

adquiridas na secretaria do '

clube, ao valor de R$

ARS

300,00. A animação musical
ficará por conta da Banda

By Brazil, do Paraná.

FESTIVAL'
(jj= Amanhã (26), a partir das
20 horas, acontece na,SER
Marisol o já consagrado

'

, Festital da Canção Marisol
e Maju. As interpretações
serão nas modalidades

sertanejo e popular, com
acompanhamento 90
Musical Transarnérica, que

, após a divulgação dos

vencedores estará animando
um grandioso baile. Tudo _

isso com entrada franca. Não
dá para perder!

(jFA Cia. Brasileira de

Eventos Culturais,
comandada pela competente

. Albertina Ferraz Tuma, traz
pará o palco do
Centreventos Cau Hansen,
de Joinville, sexta-feira (25),
o grupo de pagode sensação
do momento, o Só Pra

Contrariar. Para que o

público possa curtir pra
valer todo o suingue das

. músicas do SPC, o espaço
central do Centreventos,

. defronte ao palco, será

DISQUE·LANCHE
,

371-5309

liberado para aqueles que
desejam mostrar como se

dança um bom pagode. O
sbow está programado p
começar às 21 horas. Val
do ingresso: IÚ 20,00.

MONTANHIS
(jj=Aos poucos Jaraguá do
vai se firmando como a ca

catarinense dos esportes
. alternativos. No último

sábado, dia 19, aconteceu
fundação do Eco Vale Cio
de Montanhismo. Forma

por Ederval F. Stahelin

(presidente), Mareio I. Mil

(vice-presidente), Hector
(secretário) e Paulo A. Ma

(tesoureiro), terá como
atividades a realização de

eventos em escalada espor
(parede artificial), escalad
em rochas e cachoeiras, en
outros locais. A divulgação
montanhismo será feita em

vários bairros da cidade, c
maior ênfase nas escolas,
através de palestras e

demonstrações práticas co

uma parede móvel.

BREAkFAST
(jj=A Mein Bier, de Balneá

'

Camboriú, realiza neste sáb
. (26), a segunda edição da

Fone: 370-17
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IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

VENDAS
CASAS

,101 • Casa em,al\!,enaria· centro, num terreno de 1.083fn2.

102 � Casa em alvenaria cl27Qm2 no, aho - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC seciel +

lavabo + Sala,-jamar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103 - Casa em Barra Velha com 3 quartos· alvenaria - R$ 25.000,00
104 • Sobradö em atvenaria próximo ooMuro teatro da Scar - Gzemiewicz

,

lOS· Casa em alvenaria $emi-acabada no Água Verde - R$ 42.000,00
106 • Casa de alvenaria c/ 4 quaitos + 1 banheiro • Entrada Rio da Luz - RS
50.000,00

'

107· Sobradö em Curitiba 1 PR: Vendeltroca por imóvel em Jaraguá oo Sul- SC
108 - Casa em Guaramirim c/ -ou- 40Qm2+ 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.
Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá • ideal p/.clínica ou restaurante .

,
109 - Casas geminadas na Tila Blaezer, e(T1 alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$
19S,00
110· Sobrado em alvenaria num terreno c/8.1S(lm2 de área na BR·280 • Aceéa
casa em Joinville, no Bairro Glória.

,

111 • Casaem alvenaria c/41Qm2· num terreno de 99(lm2 - próx. Baependi

112· Casa de alv. c/268m2, terreno c/1202m" próx. Duas RodIas· R$ 250.000,00'
113 • Casa numa lateral da Rua Oscar Schneider na Barra - R$ �9'00?,00

,

115· Càsa de alvenaria na Rua Camöo Alegre com 220m"; R$ 100.000,00
,

APARTAMENTOS

VENHA NOS VISITARIII APROVEITE PARA VER A MAQUETE 00
"RESIDENCIAL GEHRING"

,

201 - Ap. em contrução no 'Residencial Bartei' - próx. Terminal Rodöviário
202 - Choperiada Praça com todos osmóveise utensmos r\ecessários para funCionamento
203 • Ap. ne 'Amizade' c/2 quartos· entro R$ 17.000.00 T prestações de R$ 320,OOImês
204· Ap. 'Isabeila', com 2 elevadores, piscinaduas vagas de garagem - R$ 65.000,00
205· Apto. 'Cond. Amizade' - Com 2 quartos- entro R$ 15.000.00 + financiamento

206 • Aplo. 'C!?f1d.'Amizade'" 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
207· Ap. 'Cond. Amizade' • 3 dörm. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento
209 • Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro

210 - 'Residencial Jade' - LANÇAMENTO!!! - ria Rua Jorge Lacerda· Centro
Apto. 1 $uílé + 2 quartos = 60X RS 830,99
Apto. 2 quartos = 60X RS 622;29

212 - Apartamenlo com 4 dormijórios 'Ed, Santa Terezinha'· Centro
213 - Cobertura no Edifício 'Argos' na Rua Jorge Lacerda· Centro'
214 • Sala comercial conjugada no Ed. 'Domingos Chiodini' com 8;3m"
215 - Ap. c/l suíte -I' 2 quartos no 'Edifício Argos'.

TERRENOS
301 • Terreno em Schroeder na Vila Paraíso com 6 morgos
,302 • Terreno no Centro· Rua Felipe Schmidt esquina cem Felipe Frenzel
303 - Área na Av. Mal Deodoro oom 1.537.06m". esquina com 'Frederico Bartel

304 - Terreno na Marechal Deodöro c/l.930,18m"
305 : Terreno em Guaramirim - c/l.3� - fundos Supermercadö Bre�haúpt

,

306· Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos. c/ água, palmijos e árvores nativas
307 • Lotes no Loleamento 'Recqnto 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. �CamP<J!l8lTlpiero'· R$14.000.00'entr.+llx de R$ 345,00
310 • Terreno na Praia de Itaguaçu • -S, Francisco oo Sul com 726m" - Beira Mar
311 - Lotes c/538m2, próx. Faculdade· R$ 8.500.00 ou R$ 4.000.00 ent. +36x de R$25O,00
312· Terreno na Waher Marquardt com 66CJm2. cl 22m de frente pl asfalto
313· Chácara no Poço Dantas com 103.00CJm2· R$ 25.000,00

, 315· Chácara no início do Rio Molha com lS0.00CJm2.
'

316 - Área de 7.Ó66m", sem benfe�orias. Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.00Qm2 - ocasas, lagoas. gado. minhocário, etc.
318· Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546.6CJm2de área
319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corupá c/9.627m" - R$ 16.000,00'
320- Terren� com 1 0.00CJm2 na RuaWohgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischamm

stilb

CORRETOR o E Imóveis
CREel 8054

* Terreno com 2.496m2 ', 42,45 x 58,80 - Rua Francisco Hruscka - próx.
Arroz Urbano/Caie - R$ 67.000.00
* Terreno com 450m2 - Rua Constância Feder Frank - Vila Nova - próx.
Gatos'& Atos - R$ 21.000,00 "

* Terreno com 364m2 - l4x26 - Rua Germano Kritzmacher - bairro
Czerniewicz - próx. Hospital do Morro - R$ 15.300,00
• Terreno com 420m2 - l5x28 - Barra Rio Cerro - pröx. Malhas Agha - R$
13.000,00'

'

* Terreno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewicz - próx.Hospital
do Morro - R$ 3'2.000,00 . de esquina - Rua Calçada.
* Terreno com 450m2 - 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi - próx. 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

'

* Casa alvenaria com lanchonete - com 260m2 - Terreno 737m2 - Rua
Wal'demar Rau, 850 - Rau - R$ 50.000,00
* Casa alvenaria com 190m2 - Rua Gui1herme Hering, 31, - Centro - R$
90.000,00 ,'",
* Casa alvenaria com 80m2 - Terreno 430m2 _ Rua Esmeraldina Junkes, 413
- Vila Lenzi - Rua calçada - R$ 37.000,00 '

* Casa alvenaria com 120m2 - terreno 392m2 - 3 quartos - Rua José Panstein
- Ilha da FIgueira - R$ 50.000,00 aceita troca por chácara.

� casa alvenaria com 210m2 _ I suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua'
Angelo Beneta, 123 - Figueira - R$ 65.000,00' ,

,

* 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 com 80m2 - 3 quartos - terreno 300m2 - Rua das Flores -

,

Ana Paula 4 - ,R$ 25.000,00
'

*. Apartame_n'to com 2 quartos> Barra do Rio Cerro - R$ 12.000,00 +

fInanciamento '

CONSULTE·NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS
, I

Rua Cel, Proeõplo Gomes' de Oliveira, 1550 . Galeria Lcurem v sala 3

Jaraguá do Sul » Centro » SC • Cep 89259·200

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

COMPRA - VE.NDE .;

ALUGA - ÀOIVIINISTRA

Ref.1334- Casaalv. cl 161m2- 1 suíte + 2donn. - VilaNova- terrenocl 520,67m2- R$ 75.000,00
Ref.1337 - Casa alvo c/98m2 - terreno c/735m2 - 3 donn. - próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Réf. 1340 - Casa alvo cl 135,32m2 - Ilha da Figueira - 2 donn. + 2 suítes - R$ 43.000,00
Ref.1342 - Casa alvo c/80m2 - 3 donn. "' Estrada Nova -Iote 33 - R$ 33.000,00 .

Ref. 1344 - Sobrado c/325m2 - piscina, churrasq. - Próx. ao Angeloni - 3 suítes - centro - c/ mobília
- R$ 230.000,00
Ref. 1347 - Casa alvo c/120m2 - 3 dorm. - fFent� a Lonimar - Barra: do Rio 'Molha - R$ 45.000,00
Ref.1348 - Casa alvo cl 115m2 -3 donn. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo .c/ 175m2 - bairro São Luís -1 suíte + 2 donn. - R$ 68.00Q,00
·ReC. 1354 - Casa c/ suíte + 3 dorm. � cl piscina, hidro ... Barra do Rio Cerro - R$ 165.000,00
Ref, 1355 - Casa c/150m2 - terreno c/6()()rn2 - 2 dorm + 1 suíte - BarradoRio Cerro - R$ 95.000,00
Ref. 1356 � Casa nústa cl t69m2 - terreno c/2.776m2 - Barra � R.MialterMarquardt - R$ 180.000,00
Ref. 1397 - Casa alvo c/130m2 - 4 dorm., R. Luís Satler - Barra do RioCerro - R$ 43.000,00
Ref.1358 - Sobrado c/212m2 - próx. a Malwee Malhas- terreno c/288m2 - R$ 65.000,00
Ref.1379 - Casa alvo c/90m2 - Bairro'Amizade - cl 1 suíte + 1 donn. e demais dep. - terreno C/
385m2 - R$ 22.000,00 + fmanc. R$ 245,00 p/.mês.
Ref. 1383 - Casa alvo c/112m2 - 3 donn. - R. Richard Piske - Czemiewicz - R$ 38.000,00 + financ.
R$ 289,00 p/ mês.
Ref.'1398· Casaalv. c/66m2 nos fundos - e/fundamento pronto na frente - R. Alvino Stein - Bairro
São Luís - R$ �2.000,00
Ref. 1399 - Sobrado cl 260m2 - R. Antônio Kochela - Ilha da Figueira - 1 suíte + 4 dünn. - .R$
106.000,00

' ,

ITAllAI
REPRESENTAÇÕES 1I101ilUÁilIAS [toA.

321 • Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/51CJm2· R$ 25.000,00
322 - Terrenoc/767m",)18 FranciscO d9 Paula, esq. c1Ricardo Grimm - R$ 30.000,00
323 - Terreno c/441m"no Loteamento 'Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324· Terreno cl 448m" - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas

,

325 - Terreno no Loteamento Dona Juliana com 599,88m" - R$ .21.000.00 - aceita
carro

326 - ChácaraiGuaramirirT1 no Rio Branco a 1 km do asfaäo, com 27,OOO,00m"
327 - Lote na Figueira próx. Indumak - R$ 10.000,00
328· Terreno com 88CJm2, com 670m" de área construída, Rua Emílio Stein.

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

330· Terreno em Guaramirimc/l.l0lm" de esquina - no centro

331 - TerrenolGuaramirim pröx, Laboratório na Rua do Hosp�al
,

ALUGUÉIS'
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEÚ IMÓVEL, OFERECENDO ASSISTÊNCIA JURíDICA E
.

PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS, PROCURE-NOSI
401 • Salas comerciais com SCJm2 - Rua Venâncio da Silva Porto - próx, Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar· Centro· R$ 250.00
403 - Galpão Industrial com 25CJm2 - Na Rua Leopoldo Janssen • R$ soa,oo
404 - Sala comercial com 55m" - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 • Sala' cornI. c/ 45m" • Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel" Centrá
406 - Sala cornI. c/150m", próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

407 - Sala comI. na Rua·Joinvilie próximo aoPortal - R$,130,00
408 • Sala comI. com 100m" - Chico de Paulo - R$ 450,00
409 - Sala comercial com 30m" • próx. "Caixa Econômica
410 - Sala comercial com 45m2 - Ed. Picolli - Av. Mal. Deodoro da Fonseca R$
170,00
411 • 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 dormnóríos dep. empreg, • Centro
414 - Sala comercial com 17CJm2 c/ estac - R. Cabo Harry Hadlich'· f'\$3S0.00
415 - Casade madeira no bairro Ana Paula IV - com 3 quartos - R$ 230,00
416 - Casa na Rua Preso Ep�ácio Pessoa - ótimo ponto comercia! - R$ 380,00
417 - Casa em alvenaria com 1 suíte + 2'quart� na Rua Campo Alegre" R$,
440,00

,

418 - Galpão Industrial na Rua Francisco áe Paula com 500m" (novo)
419 - Apto. com3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 420,00
420 - Apto. com 2 dorrn. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 • Casa em alvenaria com 3 quartos no Bairro Água Verde - R$ 350,00

4�2 - Salas comerciais com 120m" e 15CJm2 na Rua José Ernmendoerfer- próx.
Weg I

'

RuaPaa-ePedro F��65-Ceniro
�(047)372-3412-Creci1749:-J
CONSULTE-NOS SOBRE

OUTRAS OPÇÕESr
'

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO COM O
HSBC BAMERINDUS PARA FINANCIAMENTO HAB!TÄCIONAL

.

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS, .

eREeI 0914-J

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

tDlrg IMÓVEIS
COMPRA - VENC)E - ALUGA I

CRECI8240

VENDA RÃ,P/DA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e

terreno com 724m2• R$ 70.000,00 nego.ciáveis.
.• Casa de alvenaria com 2 quartos em"Guaramirim
R$ 20.000,00 negociávefs, aceita terreno em Jaraguá do Sul.
• Casa alvenaria em Schroeder I, 3 quartos, 130ni2 -

R$ 15.000,00 negociáveis, aceita carro.

• Casa de madeira, Nereu Ramos, terreno com 819m2 todo murado
na rua principal - R$ 32.000,,00 negociável (especial)
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com

679m2, ótima localização. Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa.Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com

terreno de 420m2• Valor R$ 25.000,QO aceita chácara,
.• Casa ótima localização Rua Equador, nº 83, cl 170m2 - terreno
500m2 - central. Valor 'R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2,

.

R$ 65.060,00 quitado ótima localização. '

• Apto. Edifício Jaragi.Já - 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 máis financiamento R$ 257,00 mensais.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo
local - R$ 55.000,00 aceita carro (negociável)
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão
R$ 35.000,00
• Terreno no �au com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com' Parque Malwee cóm área de 90.000,OOm2 -

R$ 60,000,00, negociáveis.

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 R$ 60,000,00 ou entrada mais financiamento em 40 x

direto com a construtora sem burocracia.

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.
TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitàcio Pessoa, nQ 60 - Centro

ao lado do Corpo. de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347

OPORTuNIDADE
Apartamento

Residencial - Parque
Amazonas

Apto. com 3 dorms. - 90m2
3° andar - próximo

Shopping Americanas -

Joinville
Valor R$ 26.000,00 +

financiamento

(LO anos - R$ 450,00
pl mês)

Telefone: (047) 372-0605

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

.

•

: .� Barra Sul:
: ·Imóveis :
I .• '

I FONE: (047) 372-2734 •
I VENDE •
I TERRENOS •1 - Terreno eI 343,00m2 (12x28,7), defronte Ciluma, na Barra - 6x R$ 3.000,00
I 2 - Terrenos b-ot. Ouro Verde, após a Malwee Malhas - 20% entrada e saldo em 30x - •

R$1O.000,00 •I 3 -Terreno eI 448,00m2, lot. Papp, Rua 541 - 1'1$ 22.000,00

I 4 - Terreno c/672,00m2 (20x33,60), lote nO 25, Condomínio Azaléias - R$ 21.000,00 •
5 - Terreno el3.480,00m2, loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00'

•. I 6 - Terreno eI 434,00m2, Residenciallmperador, bairro São luís - R$ 8.500,00

I 7 - Terreno c/384,00m2, Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00 •
I

8 - Terreno el5.000,00m2 - Rua Horácio Rubini, Rio Cerro I - antes da Nanete Malhas
•- R$ 45.000,00 - parcela

.

I 9 - Terreno c/800,20m2 - Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00 •
I

10 - Terreno eI 450,00m2 - lot. Versalhes IV - Bairro Amizade - R$ 15,000,00 •11 - Terreno eI 324,00m2, lot. Steinke, na Barra - R$ 11.000,00 - parcela
I SíTIOS.'
'1

1 - Sítio eI 62.500,00m2, Tifa Trapp, distante 3.500mts da. Malwee - R. Exp. Arnoldo •Hamburg c/ casa de alvenaria eI 150,00m2 e do caseiro em alv, el50,00m2., piscina eI

I 77,00m2, água natural- aceita outro imóvel no negócio - R$ 30.000,00 •
I

2 - Sítio eI 267.500,00m2, edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro •.

lagoas com peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, eI 190.000,pOm2
I de pastaqem, localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja .Santo Estevão •
I (aceita carreta com \cavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00 •
I CASAS •
I

1 - Casa de alvenaria el70,00m2 e mais 70,00m2 referente garagem, churrasqueira, •lavanderia,2 banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros - Rua 25 de

I Julho, 884 - Vila Nova - R$ 60.000,00 - Aceita troca por apto em Camboriú. •
I

2 - Casa mista eI 56,00m2, 2 quartos, lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada + 29 •x R$170,00
.

I 3 - Casa em alvenaria c/140,00m", 3 qtos, sala, cozinha, 2 BiNc, lavanderia, garagem, •
I

viveiro c/25m2, terreno eI 450m2 (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 eI 33,00m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00

I 2 - Sala comercial el50,00m2 - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - •
R$ 270,00

-

I· 3 - Sala comercial eI 36,00m2 - Rua Angelo Rubini, 972 - R$ 270,00 •
I 4 - Sala comercial eI 120,00m2, Rua Walter Marquardt - R$ 250,00 I
I

5 - Apartamê'nto eI 2 quartos, garagem, Rua Angelo Rubini, proximo a lanchonete
IPingüim - R$ 320,00

.

I 6 - Apartamento c/ zquartos. garagem - Rua Camilo Andreatta, na Barra - R$ 230,00 I
I

7 - Apartamentoel3 quartos, garagem e demaisdependências, RioCerro, perto Nanete IMalhas - R$ 250,00'
.

I 8 - Apartamento c/1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R: Egldio Busarella, na I
Barra - R$ 150,00

.

II 9 - Apartamento el3 quartos, garagem e demais dependências, RuaWalterMarquardt
I - R$ �50,00 I

10 - Casa de alvenaria el3 quartos e demais dependências, Rua Henrique Beda, na I. I Barra - R$ 270,00'

I 11 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), el1 quarto, Rua luiz Bortolini, 45 - R$ ·1
I

100,00
�

I12 - Casa de alvenaria el3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da

I Figueira - R$ 200,00 I
13 - Casa de alvenaria el3 quartos; murada, lot. Rasá - R$ 280,00 II 14 - Casa de alvenaria el2 quartos, garagem, atrás do parque Malwee - R$ 180,00

I 15 - Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem, Churrasqueira - Rua Angelo Rubini. I
952 - R$ 350,00

.

II 16 - Galpão de alvenaria eI 340,00m2 - RioCerro I, próximo NaneteMalhas - R$ 560,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Vende-se 1 jogo estofado cor
escura, estado de flOVO R$
240,00. Tratar 371-3993 -

973-8281.

Vende-se um canto/bar com
3 banquetas, ótimo estado -

R$ 150,00� Tratar 371-3993
- 973-8281.

Excursão Gramado/Canelai
(Natal Luz) saída 27/11
retomo 29/11. R$ 120,00 - cl

hotel, viagem - Tratar 371-
3993 - 973-8281�

Vende-se lavação de
automóveis borracharia,
latoria, pintura e lanchonete.

AsmargensdaBR-280. Tudo
.no mesmo local cl estoque e

ferramentas. valor R$ 8 mil,
Tratar 975-2364.

Vende-se luminoso de

4,60cm. Va.fo'r R$ 350,00.
Telefone 375-1101 com

Rafael.

,

Vende-se telefone para Vila

Nova, prefixo 370. Contaro
276-0037
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

Jaraguá do Sul- SC - CRECI - 1989-J
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 saído em até 36 vezes '

TERRENOS: Terreno com 324rß2 - Lot. REICHOW - Rha Pastor Albert Schneider
- R$ 10,000,00 (negociável, aceita caminhão F-4ooo elou MB.608 paga diferença)

2 Terrenos com 324m2 cada Lot. Menegotti (Rio Cêrro) - R$ 4,500,00 cada,
4 terrenos com 1,050m2 cada - Rua João Planinscheck - R$ 35,000,00

(15,0 frente x 70 fundos) - negociável

CASAS: ÁGUAS CLARAS: Casa' de alvenaria (piso térreo 109m2, sala, cozinha, 3
quartos e garagem com um 2° PISO: de 36m2, próprio e completo para festas recreativas
- Terreno: 950m2 - R$ 28,000,00 (aceita lote bairro: Vila LENZI elou Vila RAU,
financia saldo em até 2 anos), I

BARRA DO R10 CERRO: Casa mista com 128m2 (madeira de qualidade), de 3

quartos, sala estar e jantar, cozinha, 'lavanderia" churrasqueira, dispensa e garagem -

Terreno com 450m2 - R$ 25,000,00

LOCAÇÃO:
SALA COMERCIAL: Rua João Franzner - 55,OOm2 - R$ 250,00

Rua João Januärio Ayroso - 125m2 - R$ 500,00
Rua João JanuárioAyroso - 63m2,- R$ 250,00

CasaResidencial: Rua Pádre Aloisio BOEIN'G - R$ 220,00 (3 quartos, sala, cozinha,
dispensa, banheiro, garagem)

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES. CONSULTE-NOS"

o�il_�RAÕ IMÓVEIS

Apartamentos no Residencial
Jardim das Mercedes
Bairro Vila Nova

parcelaS de R$ 209,00
Aproveite esta oportunidade de morár bem!

/A Lar Imóveis
� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala l'

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinöpolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3,080m2, aceita-se troca

Terreno na RuaAlphons Maria Schmatz cl 630m2, Centro - Schroeder

Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas; água e luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cI30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

TERRENOS
· Terrenocl 350 m2- Rua LaI. José Theodoro Ribeiro- Próx, Tubos Mohr- R$1,0,500,00 ou entrada R$ 3,000,00 +5 parcelasde R$1.500,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch· Próx, Marisol- R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45,000,00 - Troca-se por casa ou apto,
• Terreno cl 86,000,00 m2 - (20,000,00m2 planos) • Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15,000,00

'

· totesern Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Ruada Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 +parcelas de R$200,00,
corrigidas pelo salário mínimo

'

• Lote de esquina cl 51 0,00m2• Loteamento Renascença· R. Prefeito José Bauer - Vila Rau- R$ 17.000,00
• Lote cl 362,18m2• Loteamento Ren'ascença ', Vila Rau-H$ 15.000,00

"

·02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, corri área total de 4:200,00m2 • R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,OOm2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42,000,00
-02 terrenos cl 900m2• Rua Centenário (esquina) - R$ 15,000,00 cada

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
• Galpão Industrial cl 660m2• Rua João Januário Ayroso • Jaraguá Esquerdo
• Casa em alvenaria cl 4 quartos e demais dep .• Rua Manoel Francisco da costa- João Pessoa
• Apto. cl 2 quartos e demais dep. • R. 25 de Julho., 170· Ed, Alberto Mar�ngoni
- Apto, cl 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
• Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Rua Antônio canos Ferreira, 950

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto, cl 2 quartos, 2 banheiros e demais dep.. semi-novo � R$ 50,000,00 '

'Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bemardo Dornbusch, 1678 - R$ 150,OOC,00
-Casade carnpo em alvenariacl250,00m2, ötlrno acabamento. Tertenóc/5,OOO,00m2c/2Iagoas· Rio Molha, próximoa qruta - R$210,000,00
- Sala cl mesanino - Av, Marechal Deodoro - Edifício Florença

APTOS EM CONSTRUçAo .

Edlf. Dlanthus· em-fase de acabamento- Rua Marina Frutuoso esquina com Rua Ângelo Schiochet
- Apio, 702 cl 225m2• Suíte + 2 qtos. sacada cl churrasqueira, dep, empregada, 2 garagens, salão de festas, ptscma- Preço final incluindo
acabamento diferenciado R$120,OOO,OO, ,

· Apto, 304 - Suíte + 2 quartos, sacada clchurrasqueira, dep. empregada, 2 gar!jgens, salão de festas, piscina. Pr-eço final incluindoacabamento,
diferenciado, R$116,OOO,00,

.

.
,

.

Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova •
.' ,

- Apto. cl 147,00m2 cl Suite + 2 quartos e demals ·dep., sacada cl chunasquelra - Valor RS 570000,00.: término-previsto em 6 meses,
- Apto. cl 125,00m2, 2 suites + 1 quarto e demais dep, sacada cl churrasqueira- Valor R$ 48.QOO,Oo.- término previsto em 6 meses,

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacarl - Lateral da Rua ,o.mazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponiveis apartamentos nO 301,302,501 . Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cubs (R$ 1,563,84) por mês
Residencial Tulipa- R .. Angelo Schlochet

.

,

- Apto, 303 cl suíte + 1 quartoe demais dep. - Entrada de R$ 25,000,00 e assumir parcelas de conçlomínio de 1 ,707Cub's (R$ 731 ,36) Término
previsto em 16 meses,

' '

Edifício Tower Center· Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto, 702 cl 237,bOm2, suíte + 2 quartos e demais oep. 2 vagas de garagem· Entrada de R$ 24.438,79 + assumir 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$: 0,268,23 e parcelas de R$ 446,44,

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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VALOR R$ ill ALV. Rua João Planinschek, 68 Vila Lenzi 3 350.,0.0.
70.000,00 tj ALV. Rua He?rique Marquardt fundos 30.2 Czerniewicz 3 350.,0.0.

ill ALV. R. Hennque Marquardt, 297 'Czerniewicz 3 280.,00.81.000,00 II ALV. RuaJorge M. Oliveira, 20. Guaramirirn 2 - I suíte' 450.,00.
80.000,00. ir; ALV. Rua PastorW. Lange, 283 Guaramirim 3 250.,0.0.
30..0.0.0.,0.0. lj]; ALV. Rua 789, n° III Ilhada Figueira 3 230.,00.

64.0.0.0.,0.0. If, ALV. Rua Carlos May, 14? -

.

Vila Baependi 2 250.,0.0.
{i MAD. Rua Exp. Angelo Vicenzi, 70. Jaraguá Esquerdo 3 225,0.0.

48.o.Do.,o.o. ii! ALV. Rua Adolfo Tribess, 409 Bairro Vieiras '2 350.,0.0.
55.0.0.0,0.0. fi MAD. Rua Victor Rosernberg, 4DO Vila Lenzi _ 4 335,0.0.

21.0.0.0.,0.0. 1® ALV. Rua G.uilherme Dancker, 145 Centro 3 350,DO
H ALV. Rua RIO Molha, sIn° Rio Molha 3 200,0.0.

101.000,00 I; MAD. Rua Alfredo Schumann, 172 Jaraguá Esquerdo 3 200,0.0.
42.40.0.,0.0. � .

, 48.0.0.0.,0.0. i�j LOCA
__

·

_ÇA!_-_O_DE-AP.-'�--:AMENIUS--�----------
32.0.0.0.,0.0. :1 ENDEREÇO
18.0.0.0.,0.0. I R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2

13.0.0.0.,0.0. I R. Preso Epitácio Pessoa, III -Apto. 132
§ R. Av. Marechal Dedooro, 364 apto. 40.1
�! R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202
li R. Domingos da Nova, 154
fi' R. Jorge Czerniewicz ao.lado 877

VALOR R$ tí R. Bernardo D?rn�usch, 1182 - apto. 13
.

. IT R. Jorge Czerniewicz, lado 877
30.000,00 W R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 22, apto. 34
10.600,00 illl ---�'-------------------;-------

6.000,00 �, LOCAÇÃODESAlAS
,

18.800,00 I ENDEREÇO BAIRRO
101.000,00 I R. João Marcatto, 40. - sala10. Centro

------------------------------- � R. Pres. Epitácio Pessoa, 651 - CasaCom. Centro
VENDADEAPART.Al\1E.NT()S W R. 25 de Julho, ao lado n° 133 - Vila Nova

1(; R. WalterMarquardt.TlB - sala 2 Molha

fi Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1594" sala I Centro
VALOR R$ li R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.) Centro
80..000,00 tl R. Reinoldo Rau, 165 ,

Centro

Walter Marquardt, 623 • sala 4
CentroCom.!CarlosVasel

JaraguádoSul- SC
FONE (047) 372-0153 - 370-7238

�U�iIBJituÀ�) CELULAR 973-5097
l. CRECI 1762-J

VENDE
Ref. 012 � Apto. - Edit. Argus, 1 suíte, 2 quartos, 1 Bwc
+ dep. R$ 46.000,00 + financ.
Ref. 019 - Sobrado - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc, + dep.
próx. Cepron - R$ 59.000,00
Ref. 024 - Casa alv.·, 2 quartos, 1 bwc, sala, cozinha,
+ dep. Vila Nova - R$ 15.500,00 '

Ref. 041 - Casa alv., 2 quartos, 1 bwc, sala, cozinha,
; + dep. próx. Juventus - R$ 17.500,00 + financ.

Ref. 044 - Sala cornerclal - Centro - R$ 35.000,00 '

negociáveis
Ret. 049, - Casa alv. 3 quartos, 1 Bwc, cozinha + dep.
Lot. Hozza -Barra - R$ 47.000,00

,
Ref. 054'- Casa alv., 4 quartos, 2 Bwc, sala, + dep. Ana
'Paula ', R$ 34.000,00
Ret. 071 - Casa alv., 3. quartos, 1 Bwc, sala + dep. Vila
Rau - R$ 23.500',00

"

Rat. 072 - _Casa alv., 3 quartos, 1 Bwc, cozinha, + dep.
Próx. Loni Mar - R$ 12.000,00
Ret. 134 - Casa madeira - 3 quartos, 1 bwc, sala, + dep.
Amizade - R$ 14.000,00

'

I Ref. 082 - Terreno 767,00m2 - Lot. Satler, Barra -

R$ 14.000,00
Ret. 101 - Terreno - 398',00m2, Barra - R$ 11.800,00
Ret. 123 - Terreno - 60.300m2 - Walter Marquardt
Ref. 143 � Terreno - 325,OQm2 - Barra - R$ 9.000,00
Ret. 147 - Terreno - 516,00m2 na Walter Marquardt -

Próx. Prefeitura - R$ 32.000,00

<'

VENDADECASAS

TIPO ENDEREÇO BAIR�O ÁREA QTOS,
ALV. R. Paulo Hafemann, 170. Ilha da Figueira I 45,OOm2 0.3
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340. Czerniewicz 226,OOm2 0.2 - I suíte
ALV. R. José Rosa sIn° Rio Cerro 25o.,00m2 0.3 + piscina
ALV R. Gustavo Lessmann, 121 João Pessoa 86,OOm2 0.3
ALV. R. Cândido .Tomazelli sIn° Sschroeder 2(io.,OOm2 0.5
ALV. R

.. Guilherme Koelher, sIn° Vieiras 156,OOm2 03
SOB. Rua Luiz Chiodini, 220. Jguá Esquerdo I 85,Oo.m2 0.2 - I suíte
MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz 99,OOm2 03
MIS. Rua Leopoldo Janssen, 337 Centro 15o.,OOm2 0.3
ALV. Rua Lourival Zocatelli, 234 Vila Lenzi 77,OOm2 0.1
ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi 13o.,o.Om2 0.3
MIS. Rua Campo Alegre, 675 Ilha da Figueira 7o.,OOm2 0.3

ALV. Lat. Rua Jaraguá sIn° Ilha da Figueira 121,OOm2 0.2
MAD. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo ,35,o.o.m2 02

Fone: (047) 311-0124 - Fax: 372"0266 Rua Júlio Tavares de CunilaMeUo, 71': CEP 89251·210 -:Jaraguá doSul- sc

VENDE E ..TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2, ANOS),. ótímo padrão, c/315m2; 'garagem pt2 carros,
churrasqueira, energia: solar, piseinà, .portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI '

3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 ., Bairro Champagnat,
'

'

'Casa de alveriaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 3()m2 - RuaCarlos Fritz Wog�el,
.

138 .,:, Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 ., Bairro llha da figueira - R$ 60.(�OÖ,00 :

Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno c/322m2• Distante }Omts. da praia, 110 Balneárib de
.

Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceitacarro.
,. '...,.

Terrenos: " \
. ;

Terreno cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento däRua223 Max
Doering,
Bairro Czemiewiez - obs.: COM VISTA PRIVILEGIf\DA 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.

'BAIRRO '

B. Rio Molha
Centro
Centro
Centro
Centro
Czerniewicz

.

VilaLalau
Czerniewicz
Centro

VALORR$
300;0.0.
500.,0.0.
30.0.,0.0.
350.,0.0.
560,0.0
370,0.0
300.,0.0.
370,0.0.
167,0.0.

N° QUARTOS
2
cl suíte + 2 dorm.
2
2
I suíte';' 2 dorm.
2
2
2
2

VENDADETERRENÖS

ENDEREÇO BAIRRO
R. Manuel Francisco da Costa. João Pessoa
R. Alb. Klitzke, 1874 Vila'Rau
R. "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos
R. Otto Meyer

." Vila Lenzi
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guararnirim

ÁREA
5.901,OOm2
420,OOm2
360,nrn2
333,50m2

2.340,OOm2

ENDEREÇO
Rua EmU Burow, 30

BAIRRO
centro'

QUARTOS
I suíte + 2 donn.

ÁREA
5D,DOin2
12D,DOm2
28,DOrn2
28,DOrn2 .

'5D,DOm2
75,DOm2
66,S1m2

VALOR$
167,0.0.
460,0.0.
'20.0.,0.0.

,

25D,DO
450.,00
280.,00
800,00
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o novo Peugeot
Cento e noventa e seis Semanas. Foi esse o

tempo que levou pra ficar pronto o mais

novo produto da Peugeot. Trata-se do 206,
· o sexto da série 200, que veio para substituir

· o bem-sucedido 205. O novo modelo vem

para ficar entre 'o 106 e_ o 306 e será o

primeiro Peugeot a ser construído no Brasil,
·
a partir de 2000, na fábrica do Rio de

Janeiro.
O 206 foi o primeiro carro da marca

totalmente projetado por computador.
Com desenho totalmerite novo, ele passa

a estabelecer uma nova linha de estilo na

marca francesa.
O design é ousado e marcante, com pára

brisabem iriclinado, contando com enorme

área envidraçada, o que oferece ótima
visibilidade. Na traseira, -acompanham
duas lanternas extrasde freio, uma no pára
choques e outra no aerofólio.

-- ,,,::��:A
... Pneus novos e 'remoldodos

, 372-3574

o interior ficou maior e .mais

racional, em relação ao modelo

anterior, e, assim, o passageiro
do banco traseiro pode-se dar ao
luxo de viajar com conforto num
minicarro .

.

Air bag duplo, peddings (al-'
i mofadas feitas com

I

materiais
absorventes de choques),
carroceria reforçada e cintos de:

segurança pirotécnicos (ajus
tam-se com uma pequena
explosão em caso de acidente),
são alguns dos componentes que
fazem do modelo um dos mais

seguros da categoria.
No Brasil, ele será apresentado

durante o Salão do Automóvel,
em outubro, e .será importado a

partir de 1999. Ö novo modelo

promete .de ixar ainda mais

apimentado o concorrido seg
mento dos pequenos.

MOTOQUEIROS.' MOTOCICL'I,STAS, E

PROPRIETÁRIOS DE, OFICINAS DE MOTOS

,AGUARDEM ,NOVIDADES PARA OUTUBRO/9.
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Vende-se Chevette, ano 93,
por R$ 5.500,00. Troco
por carro ou moto menor

valor. Tratar: 276-0267.

IJ!]f1l)[Jf]!1uf]lJ
Veículos

·370-2022

'e A R R o S
Gof Plus completo (ar + direção hidr, trio elétr, CDs) bordô 97
Citroên verde r

95
__ -. .r Verona GLX completo azul 95

Tipo completo- prata' , 95
Verona GLX completo R$ 7 mil + fianciarnento azul 95

_ Omega GLS completo R$ 10 mil + fin�nciamento branco 94

Suprema GLS completa cinza
-

94
, "Iempra l6V completo _

- ,

cinza _94
D·20 .S Turbo vermelha 94 '

-: -

-Gol CL azul
'

94
-

Uno CS 1.5 verde 94

Ipanema azul '94
Escort bordô 94

-

Logus .completo branco 93
_._.

Omega CD completo (+ teto + couro) cinza grafite
,

.

93
,

Tempra prata 93
Chevette Júnior cinza 92
Versales bordô 92
Goi CL branco 92,
Pampa 1.8 preta _

-

<):z _

Tempra 4 portas azul: 92 -

.

Uno CS completo amarelo 9 l
Uno CS bege -91
Monza 4 portas completo azul 9 ,
Opala 6 cilindros azul 88

.

Eloa verde 8 8
Escort vermelho 88
Caravan gasolina verde 87
Santana CS cinza 86
Monza SLE cinza 86
Uno CS bege . 85
M O TOS

'� .:'

Moto Space (melhor preço) verde, 97
Titan cinza 97

Titan, azul 95
Suzuki lntruder 800 vermo 95
CB 450 Tr

, azul
\

87
CBX 750. preta 88

... MQtQa;;itallfmnsomtiadaiiir·,· .••olli!.;,/ ,;, ;1••11111_"·····,·
Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

-ovos a

flJSA"OS
Melhores negócios, com atendimento personalizado

Fone/fax (047) 371-1743
Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul

r--------------------�

! l!fI ����/;!�:;!!,,�.�?!I�· Barra do Rio Molha I
'.

AU TOM O V E I S Fone: 370-7901�979-0492 ICARROS NOVOS E USADOS '

,

I FEIRA DE AUTOMÓVEIS NESTE SABADO E I'
I DOM�NGO. PARTICIPEI I
I, ,- I
I VEICULO ANO COR COMBo I
I Uno Mille EP 96/96 vermo gasolina I
I Escort L 87/87 vermo álcool' ITempra SX 97/97 preto gasolina
II Del Rey Gl 91/91 verde gasolina. IILogusC L 93/93 , azul gasolina
I Fiesta 96/96 vermo gasolina I
I Del Rey Guia 89/89 cinza ga,solina I \

I Fiesta 1.0 96/96 azul gasolina I·
�-------------------_.

CHEVROLET
,

Vende-se Chevette, no
'83,. gasolina, 5 ma'rchas;

.

som,' aros, esportivos,
por R$ 2.300,00. Tratar:

973-54Q2.

Vende-se Monza SLE, ano
84, dourado, por

R$ 4.500,00. Aceito
carro acima do ano 80 ..

Tratar: 370-7217.
Vende-se Monza, ano 86,

4 portas, completos,
.

por R$ 3.900,00.
Tratar: 975-3379. Vende-se, Kadett SLE, ano

90, por R$ 6.300,00.
Tratar: 372-3874.Vende-se. Chevette SL,

,- . .rnotor 1.6, ano 89,
. branco, ótimo estado.
" Tratar: 973-5792.

FORD

Vende-se EscortHobby,
ano 94, vermelho, pero- .

lizado, gasolina, com som,

por R$ 7.000,00. Tratar:
371-9710 comWilson.

Vende-se Kadett GL, ano
95, por R$ 10.000,00,

'.

:' aceita carro· de menor

valor. Trata: 371-1161.

SILENCAR.
.�TOS.

AMORTECEDORES
..

ESCAPAMENTOS - AMORTECEDORES
PASTILHAS DE FREIOS

Fone: 372-1307
Rua: Adélia Fischer, 52 Jaraguó do Sul - sc

eOOIGO DETRANSITO BRASILEIRO
Capítulo 1- Disposições Preliminares

Art. 10 - o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 10 Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas,
veículose animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não,
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de

carga ou descarga.
§ 20 O trânsito, em condições seguras, é um direito de

todos e d-ever dos órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito
das respectivas competências, adotar as medidas destinadas

.

a assegurar esse direito.

Desde 1975 .•..

Seguros Garcia}
CORRETORA

.

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

Email: garcia@netuno.com.br

VOLKSWAGEN

_ Vende-se Gol CL, motor
1.8, ano 94, tratar pelo
fone:·372-3876.

.

Vende-se Brasília, ano 80,
aros esportivos, por R$

.

2.500,00 e F-4QOO ano 78,
inteiro; por R$ 10.560,00.

Tratar: 371 �9789.

FI A T

Vende-se Uno EP, an; 96�
vidros elétricos, travas,

desembaceador, completo,
menos ar, por R$ 8.500,00:

Tratar: 974-0797.·

Vende-se Fiorino, ano 97,
rnotor L5, por R$

10.500,00. Tratar: 372-
1949 ou 372-2450.

Vende-se Elba Weekend,
no 92, gasolina, com ar, 4

pertos, menos vidro elétrico
e direção hidróulica, por
R$ 7.000,00. Tratar, 371·
,0806 ou 370-4510.

Vende-se Tempra, ano 95,
16 válvulas, completo e

vendo Uno, ano 93, motor
1.5, qosoliro.

Tratar: 371-2965.

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Pneus novo� JliI
marcas, inclusiv�ij

- Pneus reMóI
- Balanc�lm
Geometriliâ

Calibragem com••1
Fone:

Rua Mal..Floriano
Peixoto, s/n° -

Jaraguá do Sul

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Porte; (047) 371-3504
Jaraguá do Sul ·-SC

, Latoaria, Pintura eMecânica

TRABA,LHAMOS, COM SEGURADORAS
\

"
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COMPRA - VENDE - TROCA -

MOTOS E AUTOMÓVEIS NOVOS·E USADOS- - - ----___
--... - _-_--
.- -_- � ,__ -� -

-==--=� ::: -=_::_-=�
---- - - - -_-

---- _. - �__.
--- '- -_ - -

,

1r!1.IU·JM·;m a�-t Combo Ano Cor Valor R$

Asia Towner (Furgão) ) gasolinà 95 branca 5.800,00
Chevette DL 1.6

I
álcool 91 cinza 4;500,00

..

Chevette 1.6
.

álcool 86 marron 3.000,00
Chevette Marajó álcool \ 83 branca 2.300,00
Chevette SL .1.6 gasolina' 88 branca 4.000,00
DeI ReyGL álcool '86 dourada 3.150,00
Fiorino 1.0 gasolina 95 verde 7.000,00
Fiorino LX :t:AP1 (ar t direçãO),gasolina 95 azul 9.500,00
Gol gasolina 80 branca 1.600;00
Gol CU 1.6 gasolina 95 prata 10.500,00

. Gol I 1.0 gasolina 96 branca 9.300,00
Kadett GL 1.8 gasolina 96 azul 11.590,00
Kadett Ipanema SLE 1.8

, gasolina 90 dourada 6.000,00
Monza Barcelona 2.0 gasolina 92 prata

. 8.500,00
Palio EL 1.5 4 portas gasolina 97 vermelha 12.900,�0
Pick Up Corsa GL 1.6 gasolina 95 vermelha 9.390,00

S.-lO 2.2 S gasolina 97 branca 16.900,00
S 10 Deluxe (cab. extendida) gasolina 96 ',branca 20.500;00
Santana GL 2000' gasolina 92 cinza 9.300,00

I,

SaveiroCL gasolina 94
\ bege 7.950,00

Tempra IE 2.0 gasolina 95 pr�ta 14.000,00

TipoSLX gasolina 95 vermelha 11.000,00
UnoMille gasolina ·92 cinza 5.700,00
UnoMille Eletronic gasolina' 94 verde - 6.500,00
UnoMilleEP c/ar "gasolina 9.6 azul 8.800,00, .

Voyage S álcool 84 �ege 2.900,00
* Consórcio contemplada- crédito R$13.342;00 • Valor R$ 9�000;00 + 16x de R$ 330,81

MOTOCICLETAS

CBX 200 Strada

CBX750F

CG 125 Today
CG 125 Today
CG 125 Titan

CG 125 Titan

CG 125 Titan
. CG 125 Titan OKM .

NX 350 Sahara

Suzuki GSXR 1100

XT 225 97 preta 3.900,00 ,

Sundow SuperFifty 1.000 km, único dono, 5 meses de uso 97 branca 2.500,00

Ano Cor Valor R$

97 vermelha 3.800,00
89 vermelha 6.500,00
93 vermelha, 1.800,00
94 azul 1.900,00
95 vermelha 2.050,00
96 cinza 2.1;;0,00
97 verde 2.300,00

99 vermelha 3.000,00
97 roxa 5.500,00
95 roxa 13.500,00

Rua Reinaldo Rau, 355 - Centro - Fones: 371-4233/371-9333 Fax: 371-5901 - Jaraguá do Sul- SC

MOTOS

Vende-se Scotter Palio
50cc, ano 97/98, ótimo
estado. Fone: 370-2196

com Giane.

\

Vende-se moto Honda
Dream, modelo 95,
por R$ 1.500,00.

Tratar pelo telefone:
975-0822.

DIVERSOS
"

Compramos carro .acima
do ano 90 para revenda,
Tratar: 435-17�3.

Vende-se RD 87, pintura
nova no modelo 92, ótimo
estado, Fone: 370-2185

com Gilmar.

Vende-se CG Titan 96,
,

ótimo estado, R$
2.350,00. aceito moto de
menor valor no troca.
, Tratar: 975-2364.

GLASS SHOP
RECUPERAÇÃO DE PÁRA·SRISAS

- Pára-brisas novos
- Nacionais e Importados
- Consertos sem remoção
do pára-brisas

- Trincados e Arranhados
- Calafetação
- Gravação em pára-brisas
- Polimento em pára-brisas

Rua: Joinviüe, 2.222 à 100mts. do Líder Club

Telefone: (047) 372-1455

.

Vende-se CGTitan Okm, a
escolher, éonsorciada, 21'
parcelas 'pagas por R$
1.700,00 + 29x de R$

74,89. Tratar com Roni no
fone: 372-0532.

Vende-se NX 200, crio
97, com 600km, estado

de nova, por R$
,

4.300,00. Tratar:. 372-
8000 ramal 8068 com

Renato.

CASA DOAUTOMOVEL
• AUTOPEÇAS

• CORREIAS

Promoção:
óleo de motor

Esso a R$ 2,50 o

litro

.. ROLAMENTOS

Rua: Barão do Rio Branco; 72
.Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-3675.Fax: '371-7157

Zeca Automóveis<
Marca Modelo, Ano Cor
Gol Mi4p. Okm. Verm,
Gd MI Q9 Aescolher
Paratigas. CLI 1.6 96 Branca
Blazer DL '96 Verde
FiatUno EP 96 Preto
Kadett a. 95 Prata
Uno eletroníc 4p. gas. ,94 Azul
Gol GIS 92 Vermelho
Escort CI, 91 Vermelho
Saveiro . .CL 91 Dourada
Chevette gas, DL 91 Prata

Voyage CL 90 Prata
Verona GLX 90 Bordô
Monza SLE 90 Cinza
Monza SL 89 Prata

DeIRey CI, 89 'Azul
Escort L 89 Azul
Marajó SL 89 Bege
Gol CI, 89 Vennelho
Escort CI, 88 Ouromet.
Pampa CI, 88 Branca

Voyage CL 88 Prata
FiatUno es 88 Bege
Gol o. 87 Branca
Monza. SLE 86 Branca
Passat gas. Vilage 86 Preta
Santana CC 85 Prata
Santana gas. CC .85 Marrom
Passat Vila 84 Branco.ge,
DeIRey CI, 82 Prata

. MotoTitan CC OKm Aescolher

.'

Rua: Adélia Fischer, 747 - Centro .-. (047) 372-3.5,O.'.7�...
··.Jaraguá do Su! - SC

Carros Okm. de todas as rnaroas, pronta entrega.
Consulte nossas ofertas. Não têm melhor.

ValorR$.. "

13.500,OO�" '.

·12.4:00,90
14.800;00 '

26.500,QO "
.

9.800,OQ: j' :'
11.800;00>

.

6.900,00
..

:.
8.800,00
6.800,0'0

.
:

,"",:'

6.800,00', .'
5.900,00
6.900,00 .'

6.900,00
, 7.500,0'0',
7.300,00-'
6.800,00
6.000;00

.

4.800,00
6.300,00
5.500,00

_4.900,00
6.200,00
5.300,00
4.900,00
5.200,00

àcombinar
4.900,00
4.900,00
2.600,00
2.800,00
2.950,00
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A vida com todos :GS;"ê,�ionais.
Inclusive o ,m'é'lhor ..p:,�ço.

H

liIIii
I"

'_:.

II'Calotas esportivas
t/ Limpador e desembeçádór...

··

de vidro traseirö

'11'Ar quente

V"Luz traseira de 'neblina
II'Espelho de cortesia.

.

para passageiro'
.

V'Barras de prôteção no teto
'tI' 2 cintos de 3 'pontos
traseiros e 1 abdominal

II'Pára.,chóques
na cor do carro

II'Paddlngs contra
choq�es laterais.

II'Vidros vertIes
.

. II' Brake light

A partir de R$·12.990,OO
Preço à vista em reais. Consulte condições de financiamento. Preço sem o frete incluso. P:intura sólida. Veículos de acordo com o

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

PEUGEOT CONSÓRCIO NACIONAL.
PEUGEOT USA E RECOMENDA LUBRIFICANTES9·

Rua Joinville, 1.292 - Jarag,uá do Sul -

. Telefone: 371-0622

http://www.netvision.com.br/-ardenne.A�
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol 371-7931
Rua Antonio C, Ferreirà 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS -

COMPRA· VENDE· ADMINISTU

Sui Gar Bairro Endereço/Ponto ReC. PreçoR$ Informações Gerais

Sobmdo 4 1 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 3 '2 Amiiade R. Herold Hesse, 71 45.000 Negociáveis
Casá Alven. 3 I Barra R. Conc6rdia, 82 38.000 Aceita terrenolparcelar

.

: Casa Alven. 3 i I . Schroeder · R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 3 í 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven.

. 3 I Champagnat R. Irmão Magno, sIn° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 2 I Schroeder Rio Ema (Malhas Cayman) 25.1)00 Negociáveis
Casa Alven. 3 I Três Rios Rua Domingo A. Garcia 12.000 Aceita carro até R$ 5.000,00
'Casa Alven, 3< I Lenzi Rua 423 pr6x. Giardini 35.000 Negociáveis

.

Casa Alven. 3 I Lenzi · Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 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 - l° andar 38.50@ Quitado - Cozo Embutida

. Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000' Assumir - CEF

Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 +·1,06·cub plmês (74X)
Apto. Pronto

.

147 3 I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55,.000 Troca por casa

Lote 480 15,0 x 32,6 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 350 14,0 "x 25,0 NereuRamos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch -'7.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x'

. 19;5 Vila Nova. 'Rua Josephina Vavassori 21.600 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 I 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 900

-

30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19:000 Negociáveis
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 466 18,0 x 23,5 Vila Lenzi Rua 360 • Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25.0. Jguá .. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Pr6x. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro · Próx .. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00 Negociáveis I Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50.0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.00.0 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30;0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10.500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno -80.00 61,0 x 131,0 Nereu Próx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar .

Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Pr6x. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca phm6vel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira. Residencial.Piazera I 8.000 Ent. 2.000. + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

vocã QUERCONSTRUIRE NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJEMESMO I!!

CASAS
• Casa mista semi-nova no Lot. Miranda. com 2 qtos, sala. cozo bwc. lavanderia, garagem
- R$ 18.000.00 - nego
• Casa de madeira no Lot. Miranda. com 2 qtos, sala + cozo bwc, RS 12.000.00 à vista -

aceita carro como parte do pagamento.
• Casa de alv. Rua 767 pröx. Raizão (mercearia) Ilha da Figueira. com 3 quartos. sala.
bwc, copa + coz.Iavanderia, garagem. terreno com 20.00 x 22.50 = 450.00m' - R$ 20.000.00
+ financiamento CEF
• Casa de alv. na Rua Pedreira Rio Branco. com 2 qtos, säla, copa + coz, lavanderia. bwc,
terreno com 15.00 x 30.00 = 450;00m' - RS 22.000.00 - nego aceita troca somente pi
chäcara.
• Casa de alv. na Rua Carla Rubia Drasse, Lot. Leodoro Rodrigues com 3 qtos, sala. cozo
lavanderia. bwc.toda murada. terreno com 15.00 x 20.00 = 300.00m'· R$ 25.000.00 - nego
• Casa de alv. lia Rua Emílio BULSke próx. Clube dos viajantes. c/3 qtos, sala. copa, coz ..
bwc, Iavand, garagem" terreno com 17.50 x 25.70 = 436.90m' - RS 28.000.00 nego aceita
RS 7.000.00 carro. restaute negociável
• Casa mista na Rua João Carlos Stein, Jguá Esquerdo. com I suíte, 2 qLOS. sala. cozo bwc,
dispensa. garagem· RS 30.000.00 - nego
.2 casas na Rua Campo Alegre - Ilha da Figueira. I' de aiv .. com 2 qtos, sala. cozo bwc,
lavand ..

- 2' mista com 3 qLOS. sala. coÇ;ntia. bwc. lavand. garagem p/4 carros. terreno cl
650.00m' - RS 35.000,00 - aceita carro
• Casa mista na Rua Walter Marquardt, próx. a Ponte da Argi - Barra. com 3 qtos, 2 saias.
copa. coz, 3 bwc, 2 lavand, churrasqueira. terreno com 18.00 x 25,00 = 450,00m' - RS
38.000.00 - nego - aceita carro.
• Casa de alv. na Barra uma rua antesdo supermercado Breithaupt, com 3 qLOS. 2 saias.
cozo bwc, 2 qtos, garagem. murada, terreno cl 20,00 x 20.00 = 400.00m' - RS 48.000,00 -

nego aceita trocar pl imóvel (casa) na Vila Lenzi, Jaraguä Esquerdo.
• Casa de alv .. na Rua João Doubrava, com 4 quartos. 2 bwc. sala. cozo. dispensa. área de.

serviço. garagem. varanda. terreno com 18,00 x 32.00 = 576.00m' - RS 58.000.00· nego
aceita carro.
• Casa de alv. na RuaJoão Franzner, com I suíte. 2 qtos, 2 saias. copa. cozo lavanderia. 2
bwc, garagem - terreno com 15,00 x 32.00 = 480.00m' - R$ 7.000.00· nego
• Casa de alv. na Rua Paulo Hafermann (Ilha da Figueira) com 3 qtos •. sala de jantar. de
esiar. sala de tv, COZo 2 bwc, garagem. piscina.terreno com aprox. 5.000.00m' - RS75.QOO.00
· nego

.

• Casado alv. na Rua João Planinscheck (Nova BraziJia) com 1° piso: I suíte, 2 qtos, sala.
copa, coz, lavand, bwc, 2° piso: I suíte. 2 qtos, sala. copa. coz, lavand, bwc, 2 garagens +

I galpão de 106.00m' - terreno com 689.00m'· RS 140.000.00· aceita cerro.terreno casas
até RS 20.000,00, chácara

.

• Casa de alv. na Rua Conrado Riegel. pröx. Bar do Oca. com 5 quartos. 2 salas. 4 bwc.
salão de festas. garagens. píscina, defumadores. coz, toda murada.' portão com controle
remoto - �no com 600m' - RS 140,000,00 - nego

TERRENOS
• Úhimos lotes no Residencial Miranda. 1° 10Le com tratamento de esgoto, próx. aoWigando
Meier - a partir de RS 6.000.00
• Terreno na Rua RibeirãoGrande do Norte. na estrada principal cl 25.00 x 85.00 = 2.105.00m'
· RS. 5.000.00 à vista, aceita emr. + parcelas curtas.
• Terreno no Lot. Enke - Barra do Rio.Cerro, com 716.68m' - RS 10.000.00 - aceita entro +

parcelas
• 310tes no Lot. Renascência defronte a Rua Pref. José A. Bauer. 2 de esquina - A, 19.50
x 25.00 = 487.50m' - B - 15.00 x 25.00 = 375.00m' . C - 450.00m' - RS 20.000.00 (de
esquina)
• Terreno no bairro Avai (Guararnirim) com 21.00 x 18.50 = 388.50· RS 16.000.00 - nego
• Terreno na Rua Oscar Mohr. com 421.04m' - R$ 30.000.00 - nego
• Terreno no lot. Charnpagnat. com 378.00m' - RS 30.000.00 - nego
• Terreno lateral das Rua- Industriá Duas Rodas - 450.00m'· RS 45.000.00 - nego
• Terreno na Rua Angelo TorineIli na Vila Nova. com 30.935.00m' - RS 65.000.00 - nego
• Terreno na Rua Walter Marquardt, 17.00 x 34.00 = 658.13m'· R$ 70.000.00 - nego
• Terreno na Rua Pe. Alberto Jacob. pröx. ao supermercado Getulio Lenzi, com 1.426.00m'
- R$ 85.000.00 . nego aceita parcelas com acréscimo

.

• Terreno na Rua da Faculdade com 3.849.00m' - RS 85.000.00· nego

ESTÃO ABERTAS AS VENDAS DO RESIDENCIAL ALZIRA HARDT, PRqX. A
FLEISCHMANN ROYAL, COM LOTES A PARTIR DE R$ 6.000,00

APARTAMENTOS
• Apto. Rua Getulio Vargas. 15 - Edif. Hertel. n° 55. com 3 dormitórios, sala. cozinha. Bwc,
dependo empregada. área de serviço e garagem. VALOR RS 430.00 + RS 30.00 garagem
• Apto. Rua José Teodoro Riheiro - Ilha da Figueira - com 3 dormítörios. sala. cozinha.
Bwc, área de serviço e garagem. VALOR ALUGUEL R$ 250.00
• Apto. Rua Guilherme C. Wackerhagern. 110· apto, II. com 2 dormitórios. sala. cozinha.
bwc, área de serviço e.garagern. VALOR R$ 250;00 + �$ 10.00 Cond.

CASAS
• Casa de alvenaria-na rua: Manoel Luis da Silva, 163 . próx. Fórum. com 3 dormitórios.
sala, cozinha. 2 Bwc's, garagem, dispeqsa e área de serviço. VALOR RS 450.00
• Casa de alvenaria: Rua Francisco de Paula. com 4 dormitörios, sala. cozinha. dispensa.
Bwc, lavanderia e garagem. VAL.OR R$ 220.00

,

• Casa de alvenaria: Rua João Franzner. 746. com 2 dormitórios. sala. copa. cozinha. Bwc,
dispensa. área de serviço e garagem. com telefone. VALOR RS 350.00

SALAS
• Sala na Rua José Fontana - próx. Gazeta
"Sal� na Rua Epitäcio Pessoa. 61 - defronte Corpo Bombeiros
• Sala na Rua 25 de Julho
• Sala na Rua Reinoldo Rau

�
.

.

�"' VILSON

fi... '.
.

CORRETOR DE IMOVEIS
CRECI4936 .

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

4.600,00 + 18 x R$ 220,00

* Casa em alvenaria ótimo padrão, 400m2,
písclna, churrasqueir-a, etc. No centro da cidade

..

aceita-se apartamento nó negócio.

* Terreno na BR-280 com 102.0.,0,00m2 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 Schiochet com 152m2,
suíte + 2 quartos e demals dependências, móveis
imbutidos, etc ... R$ 30.000,00 + financiamento

APARTAMENTOS

I A.PTO'
com 166m', garagern, móveis imbutidos, duas sacadas

hidr.
omassagem

I
- Edificio Carvalho•• R$ 100,000,00 ".

/

.. )
CASAS

CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde· Aceita-se Carta de
Crédito - R$ 32.000,00 .

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

I�:OS��
ALV. com 350m' Rua-cel, Procópio Go";es de O�iveira -

R$ICASA ALV. cl 212m' . Terreno cll.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA cl 60m' - Terreno Rua Alberto Dellag.LUsuna, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. cISam'· Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,00) - R$ 12.000,00
CASA MISTA cl 65m' Lbteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$I 95,00)
- R$ 12.000;00

.

.

CASA MADEIRA c/42m', Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70,00) R$t5ooo,00

I
CASA ALV. com 7Om' - Terreno CI 375,OOm' Ana Paula IV Lote nO 027 -

R$I
19.000,00 .

CHÁCARA
.

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

.
I

.

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

I
Rua João i. Ayroso - R$ 110.000,00

.

I
TERRENO com 1.54Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar . R$
100,000,00
TERRENO com 15 x 27,5Om Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - leite n° 8 Loteamento Carnposampiero assumir (41 x
R$ 335.00) + R$ 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau- R$ 60.000,00
TERRENO com 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada. e Saldo em

50x") - R$ 19.000,00' .

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

'I'
R$ 10.000.00

'
.

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

.

TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em Sax) - R$
30.000.00
TERRENO com 651m'· Lote n° 091 do Loteamento Ana Paula - R$ 12.000,00

1�E.::�Ei�::...g::.:::i(:�u:Sras�::::::a;:::I:sd:�3�: I'180,00 + saldo de R$ 3.500,00 . .

Lote nO 118 do LoteamentoCirilo Zanghelini (assumir47 parco d� R$ 180,00)
R$ 1.500,00

.

Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parc.. de 180,00) -

R$ 3.500,00
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CRECI 1462-1

CASA DE ALVENARIA, cl 158,00m2, terreno c/.678,00m2, TERRÊNO cl 420,00ffi2, Rua Elmuth Hansech, próximo
sendo 20,00 de frente para a Rua Victor Rosemberg, Bairro Residencial Azaléia,. bairro Jaraguá Esquerdo, cl
Vila Lenzi - Valor R$ 65.000,00

•

calçamento. Valor R$17.000,00

CASA DE ALVENARIA, cl 1 05,00m2, terreno cl 525,00ffi2, Rua TERRENO. cl 491 ,40m2, 21,00 x 23,40, Rua Rio Grande
470, sem saída, CI asfalto, Bairro Vila Lalau, frente DG daWeg ao Norte, após Figueirão Mat. de Constr., Bairro IIha'da
II - Valor R$ 35.000,00 Figueira. Valor R$ 12.000,00, aceita carro no negócio.

CASA DE ALVENARIA, cl 187,00m2, terreno cl 416,00m2, 1 TERRENO. c/450,00m2, 15xoO x 30,00, Rua 883, lateral
suíte + 4 quartos, loteamento Raios de Sol, lateral Berth�Weege, Rua Francisco Hruscka, frente Móveis Bell Art, Bairro São
Barra do Rio Cerro. Valor R$ 25.000,00 e assumir prestações na Luís. Valor R$ 8.000,00, aceita carro no negócio.
Imob. Leier de 37 x R$ R$ 165,00. Aceita imóvel de menor valor. . -

.

, TERRENO. cl 669',00m2, Lot. ConstantinoPradi, próx.
CASA .DE ALVENARIA cl 70;00m2; terreno cl 420,OOm2, 3 Móveis Pradl, Bairro Jaraguá Esquerdo. R$16.000,00
quartos,'Rua: Ana Tecila Ferreira, Bairro São Luís, cl asfalto.
Valor R$ 22.000,00 TERRENO. cl 378,00m2•. Lot. Constantino Pradi, próx.

Móveis Pradi, Bairro Jaraguá Esquerdo. Valor R$ 11.000,00
TERRENO. cl 405,00m2, lot. Versaihes. Bairro Amizade, cl fund.
pI casa de 2 pisos. Valor R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 de Lo.TEAMENTo. RAlo.SDE· S�L, lateral da Rua Bertha
entrada e parcelas de R$ 500,00

. Weege, lotes cl 416,OOm2 e 572,00m2, R$ 9.200,00 e R$
10.350,00 respectlvamente, sendo entrada parcelada e

TERRENO. cl 600,00m2, Lot. Versalhes, Bairro Amizade, de saído até 4ß meses. Utilize seu 13º salário para pagamento
esquina. Valor R$ 18.500,00 à combinar.

.

', da entrada.
.

TERRENO. cl 375,00m2, Lot. Juventus, Rua Guilherme Hass.
Valor R$ 13.000,00, aceita carro no negóeio.

Co.NSULTE-NOS, TEMo.SVÁRlo.S IMÓ-VEIS PARA
VENDAS E Lo.CAÇÕES

Rua R�ino'ldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-91,65 - Jaraguá do Sul - SC.

Irolla
IMÓVEIS LTDA_

CRECI 001367· J

. LOCAÇÃO'
Cód.603 - Casa alv. c/ suíte, 2 qtos, após Malwee - R$ 450,00
Cód. 605 - Casa alv .. , 3 qtos - Água Verde - R$ 300,00
Có.d. 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00

.

. Cód. '615 - Casa rnadeira c/ 4 qtos, no Cond. Jacó Emmendoerfer • R$ 350,00
'. Cód. 634 - Apto. c/4 quartos na R. Reinaldo Rau - H$ 400,00-

.

Cód. 635 - Ouitinetes no Ed. Marquardt - Av. Mal. Deodoro

Çód. 641 - Apto. c/ suíte, 2 quartos - Rua Germano Marquardt (após Marisol) - R$ 400,00
,
Cód. 644 - Apto. C/2 qtos., s/ garagem - Ptóx. Angeloni - R$ 300,00
Cód. 645' Apto. NOVO, suíte, 2 quartos - Ed. Amo Reichow - f:inal da Av. Mal. - R$ 500,00
Cód. 648 - Apto. c/2 qtos., s/ garagem - Ed. Jaraguá - R$ 290.00 ,

Cód. 662 - Sala cornl. c/73m2, 2 bwc's - Rua João Picolli - R$ 400,00,
.

Cód. 664 - Sala comI. em frente ao restaurante Calitérnia - R$ 200,ÓÖ
Cód .. 670 7 Sala comI. com 37m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - 10 piso
Cód. 683 - Salas comerciais no Market Plac� - R. .Re.inoldo Rau - c/ garagem

.

.

. VENDA .

Cód. 119 - CENTRO IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL CI área de 506,00m2 Rua Barão do Rio Branco esq. c/ CeI. Procópio
Gomés de Oliveira. ,

.
.

CÓd. 120· CENTRO - Casa alv. 224m2, 3 qtos, salas conjugadas. Terreno c/560m2. Ideal para clínica, escritório - R$ 165.000,00
- Aceita apto. em Carnborlú, Joinville, Jaraguá. .

Cód. 122· CENTRO - casa mista c/ sala comerctatem terreno C/480,00m� - Rua Barão do Rio Branco· R$ 70.000,00
Cód. 208· JARDIM SÃÖ LUIZ - Casa de alvenaria c/ aprox. 160,00m2 c/3 qtos. Rua 327 - prö«, ao Caic - R$ 39.000,00
Cód. 2�4· ILHA DA FIGUEIRA, CASA alv. c/185m2, c 3 quartos, 2 bwc's - R$ 60.000,00

.

Cód. 357 - VILA LENZI- Casa alv. 125m2, suíte. Terreno c/.485,62m2 (INACABADA) Rua Adão Noroschy - R$ 42.000,00 - Aceita'
casa/apto. de menor valor.

.

.

Cód. 360 - VILA NOVA, TERRENO c/405m2 na R. Guilherme Wack€rhagen - R$ 29.000,00
Cód. 388 - CENTRO, ,TERRENO c/600m2 - R. Emill3urow, próx. Beira Rio - R$ 45.000,00
Cód. 400 - CENTRO, TERRENO c/1020m2 - R. Marina Frutuoso - permuta c/ apartamentos em Camboriú ou Joinville
C6d. 55.3 • CZERNIEWICZ, CASA alv. c/230m2, tendo suíte, 3 quartos, garagem para 2 carros - H. Guanabara
Cód. 1023 - CENTRO - Apto. c/ suíte, 2' qtos, garagem. Ed. Barão -.R$ 50.{)00;Oo.
C6d. 1027 -VILA. NOVA - Aps. c/suíte, 2 quartos pelo SISTEMA DE CONDOMíNIO l=ECHADO A PREÇO DE CUSTO - Ed. Ana'
Cristina -Valot 1,6 CUB'S ao mês .

.

C6d. 1028 - CENTRO - Apto. c/ suíte, 2 quartos, dep. empregada, 2 vagas garagem·_' Ed, Cristhiane Monique - R$ 65.000,00
C6d. 1052 - VILA LALAU, APARTAMENTO c/suíte + í1 quartos; garagem - Res. Bartel. Entrada + financiamento.
C6d. 2059 - BARRA DO RIO CERRO, TERRENO cl 430,49m2 (13,40 x 32;50) - Res. Dona Juliana Papp - barra- R$ 18.500,00
C6d. '2551 - GUARAMIRIM - Terreno comercial s/benfeitorias na Rua 28 de Agosto. medindo t4 x 31,80 = 445,20in2
C6d. 2553 - GUARAMIRIM - Terreno cl área de 49.872m2: SC 413 Km10 - R$ 40.000,00

.

_.;.... _._

Vende-se telefone prefixo
371. Valor R$ 60.0.,0.0..

· Telefone 422-20.13 com

Beatriz das 9 às 12 horas.

CONFECCIONISTAS

Etiquetas de composição de
acordo com· Inmetro -

Entrega em 4 horas. Tratar
973-3341.

Vendo duas cornetas com

drive, especial para
..

propaganda volante de lojas,
política, etc. (novas, sem
qualquer uso). De R$ 310.,00.
porR$ 225,00. (1 +2 de R$R$
75,0.0.) ou R$ 195,0.0. à vista.
Tratar 9"13�8252.

"

Vendo 37 metros dé
· corremão em ferro tubular
cromado, por R$ 2.350.,0.(/

.. (1+4 de R$ 470.,0.0.). vendá
17 metros de corremão de

·

ferro tubular pintado com
tripla camada epoxi cor
vinho, por R$ 1.320.,0.0. (1+4
de R$ 264,0.0.). Vendo 12
metros de corremão em

alumínio retangular, por R$
1.220.,0.0. (1+4 R$ 244,0.0.).
Tratar 973-8252.

Vende-se ou troca-se casa em
Balneário Camboriú por
casa ou terreno em Jaraguá
do Sul e aceita-se carro no

negocio. Tratar Rua
Waldemar 'Rau, ao lado

Colégio Júlio Karsten, casa
n° 186.

Vende-se umfreezer vertical
Consul 22DLt., semi-novo.
Valor R$ 30.0.,0.0.. Tratar
telefone 372-130.7 com
-Lourival.

Vende-se, terreno na Vila
Nova de 7D7m2 por R$
26.0.0.0.,0.0.. Tratar 376-0.632.

.
.

Vende-se terreno no Lot..
Ouro Verde de 317m2porR$'
2.20.0.,0.0.. + 44 x de R$
164,0.0.. Tratar 975-1971 ..

Yende-se casa alvenaria,
semi-acabada, com garagem
para 2 carros, 11Dm2, terreno
cl 450m2 por R$ 16.0.0.0.,0.0..
Tratar 373-0.914 ràmal23 cl
Hilário das 14h30 às 18

horas,

·

Vende-se terreno de 51Dm2cl

Rua Erwino Menegotti).

casa alvenaria de 1DDm2, e

casa demadeira 5Dm2porR$
42.00.0.,0.0.. Tratar Rua 962,
n° 33 cl Walter (lateral da

.

.

Vende-se terreno 375m2,
próximo Mini Mercado
Franzner, EstradaNova 276·
0.128 clMário.

I

Vende-se chácara. cl
26.DDOmDDm2 cl casa -

localizada em Sehroder por
R$; 15.pDD,OD. Tratar 442-
2178.

Vendi-se'{areiW 45Dm2; a 3

'quilômetros do centro; por

ß.$·3.8DO,OD·.+ to x. R$
200.; 00." Tratar Rua dos

'Escoteiros, 10.0..

Vende-se .ou troca-se-por
casa ou chácara na Paraná,
;terreno17xllDc/2casas, de
96m2 ou 144m2, tudo

alvenaria, ·no bairro João

Pessoa, aceito carro no

negócio: Tratar no Lot.
Spredmann, l" rua' ,a

esquerda após ponte pênsil,
5°casa a esquerda c/Sirlei.

....

Vende-se casa em Schroeder

I, terreno 15x3D, tratar na

Cancha de Bocha do Jacobi
com Dirce (Schroeder I) por
R$,4�5DO;DD, aceito carro.

Vende-se casa na Vila

Baependi, Rua Fritz Bartel. 1
644 pôr R$ 30.0.00,0.0. a

combinar, aceito proposta
371-0.318.

Vende-se casa em Corupá.
Rua João Tosine, com 3 2

quartos, garagem 2 carros.
Tratar 375-20.67.

Vende-se terreno com área
de 26.000.,0.0 à 12

quilômetros do centro, por
R$ 12.50.0,0.0. Tratar 371-
9496.

1.

Vende-se .terreno i5�26, 2
na lateral Rua Henrique
Friedmann, próx. Aciag '.
Guaramirim e vendo casa

70m2,túreno 15x28, Rua 3

vereador João Pereira

Lima, 398, Guaramirin

por R$ 35.000,00.. Tratar
373-90.39 'com Hilário.

...
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·CASAS
* ANA PAULA - Casa alvenaria 90m2 - terreno 355m2 - Rua Levinus

Krause - R$ 28.000,00.-
, * CZERNIEWICZ - Casa alvenaria 240rn2 - terreno 400m2 (nova) próx.
Lot. Champagnat (acabamento classe A) - R$ 90.000,00
* Casa alvenaria [ocalizada na rua Anita Garibaldi (próx. ao Jangada)
com área de 190mi, terrenoc/ 589m2, 3 quartos, dep. empregada, demais

. dependências - �$ 80.000,00 (condições facilitadas).
* Casa alvenaria localizada na Rua Domingos Rosa (próx. Posto .

,
' Behling) C0m área de 450m2, terreno com 855m2, acabamento classe A
(sistema de alarme, móveis embutidos, adega ... ). Valor R$ 250.000,00
(condições falicitadas).

TERRENOS
* ILHA DA FIGUEIRA - terreno com 350m2 próx. Igreja N. S.

Aparecida - R$ 8.500,00
* VERSALHES - com 474mi -lugar alto - R$ 15.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES!

CRECI612-J

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

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

A Varig Cargo VOa' para o mundo in:-tciro. Sãodiversos destinos no'Extetio-r cobertos pela m:1.1JHI aérea Ja Varig Cargo que,

soruadosàsparcerias com empresas aéreas e de transportes terrestres em todo o 111unJo, colocam seu produto 110 mercado
Jnrernaclonal, agregando competitividade aos negócios da sua empresa. Porque. para vencer num comércio globalizado,
o que os exportadores brasileiros mai� precisam é contar com um'servicc ágiJ,.rontuah� confiável em todos os mcr�a�los,

PEU 4� VEZ CONSECUTIVA A MELHOR TRANSPORTADORA DE CARGA AÉREA 1;)0 BRASIL•

<
ctmsos

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, o quall será ministrado pelo'
Instrutor Renato Ferrari.

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

Ocupacional, que terá como tema

principal "A SAÚDE OCUPAClfONAL
NAS ,PEQUEl'fAS E MÉ:l)IÁS
EMPRESAS".

INVEST](MENTOS
1.. Nossa Cabina Audiométrica, passou

por uma reforma estrutural e geral,
com novo sistema acústico.
Estamos mudando nosso Servidor da
Rede por um Processador de 300 Mhz,
com 128 mega de memória IV\M e

Winchesters' SCCI. .

Igualmente estamos instalando .Client
2.5. .Netware da Novel, aumentando
ainda mais a rapidee e segurança de
dados da Rede.

'

2.

3.

.�
HUMANA URGENTE
ASSESSORIA Oi! !!!H TRitIBAUtt:HnlPOR.t.RIo

\

A PE:8S0A CERTi!\. NO L,UGÁR
CERTO, POli MUI1�O OU POUCO

TEMPCl.,
LIS'lrA DE V'AGAS

I

Técnica, Bletrôlaico (experiêncía - fluência

Inglês e Espanhol)
Gerentet de Loja de Confecç;ões (sexo
feminino, c/3 anois de exp.)
AuxiliaI' de Con1tabilidaéle (c/I ano de exp.)
RepresElntante de Esquad:rias de
Aluminilo (que possua experiência, veículo e

celular)
Analisb� de Sup,orte
Operadc)r de Eltlpilhade:ira (2° grau)
Pintor EI Latoeir'o (com experiência)
Nutricic)nista �_:

RepreSEtntantes Comel,'ciais (transportes,
eletrônicos- e alimentícios)
Prograulador Clipper
Talhadelira de Itlalhp,s
AuxUial' ele Produção (sexo'Masculino com

2° grau)
eosture,ii'B (experiência confecção cortinas e

l° grau)
.

An"Ustn de Sistemas (e/,exp. em Magnus)
CroDoaJ.ista

Estamo.!!; recruúrndo' pen.OaB GIl10sentQcfas
com 10 (:h-au completo ou cursandtD.

MAIS D'UAS BOAS�

,OpÇÕES lDA HUMAIIA
PARA- SU.í\ EMPRES�A: .

MEDICINA L'O TRABALHO c=

terceiriear ou não?
Uma dica: c:!om ci HUMANA
nofim sai mais barfzt� ..�},·.··

I' "',

MEDICINA AlHBULATÔR1.AlL '�'.
()fereça'esta vantagem �(ll seu "'"
pessoal e com.emore o aumento

da proâuçã».
.'

o trabalho dra HUMANA,' item
como base � sua satisfaç:ão.
Com isso, �garante à su:a

empresa tran�lüilidade e saúde
para seus�funciQná.rio8 e

depe:ndentes.
A IIUMAU participou dIa 18 8 23 do correnla mês, da
FllltORTE -II FEIRA INDUISTRIALIORTE CATARlttENSE,lO
PaVllihiodi Promosul, ellDSio 'enlO do iii.,sendo'_

. ' Ileus "'18llVos IOram alcanfados com abllolulO
SIlICes..

-.,:

. Rua. Henrique Sohn, 33, - Cx. Posta1200 - 89.255-240
, 'Fone 1047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

. humana@netuno.com.br
.

A HUMANA É PARTE DE SU.A EMPRESA!
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ALUGUEL

DE'TRÄJES
FONE: 372-3349

'.

.RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

I
I

:; PROCLAMAS,DE ,CASAMENTO
.

Margot AdéliaGrubbaLehman�,'Qficíal doRegistroÇivil do I°DiS!rito da.Comarca
de Jaràguá do Sul; Estado. de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindoseus documentospela Iei;a fim ele se habilitarem para casai.os
seguintes:

". EDITAtN°21.853,de21�09-1998
Luís CÂRLOS ZIMMERMANNE ADRIANA VEGINI

"

Ele, brasileiro, solteiro; d'iagrä�ádot: natural de Jaraguá dq Sul, do.micili�dö e

residente naRua Antonio Francisco Diemon, '86; Vila.No·v�, nesta-cidade, filho de'

Lindelfe WalterZim�erInati'� e Isabel AdriaÍlo Ziriún�rnlann::
'

Ela, brasileira, solteira, secretaria, natural deJaraguá di;> Sul, domiciliada e residente

.na Rua Álfr�do'Mann, 137,'nestacidad�; filha de AntônioVegirri Junior e Glací
'Maria dos Santos Vegini,

EDITAL N° 21.854 de 22-09-1998

JACKSON WILSON EßER E KATIA ROSEMERI GERENT
,

Ele, brasileiro, solteiro, analista de processos, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente n�Rua Paulo Kraemer.Zôâ, Água Verde? nesta cidade, filhó de Rolando.

Egere Diva Stricker Eger.
".

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua PauloKraerner, 130, Água Verde, nesta cidade, filha de Amaurí

José Gereut e Valei Gerent.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
-e

" J

será publicado pela imprensae em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Gráfica e Editora CP·Ltda.'

CARTÕES DE VISITA
- LAUOAS PERSONALIZADAS

- FICHAS DE ESTOQUE
. '"

- MANUAIS TECNICOS
- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS

COMPOSIÇAo A LASER

IMPRESSÃO EM OFF-SET

BLOCOS D'E'RASCUNHO PERSONALIZADOS
'" '"

RECEITUARIO MEDICO
'"

- ,BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PUBLICOS
- PASTAS-
- LIVROS, REVISTAS, GIB�S, PANFLETOS

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919 - 370-7363 - 370-7944

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

forma da Lei - etc.

Fa;z saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto os Títulos centra:

Auri Alberto Weimer - Nesta;

:.1

,Asmildaroweder Grossklas - R. Rio da Luz - Nesta; ", ..'

Atle'd Ind. e Com, de Malhas Lida, - R, 742 -LotearnentoJl) Francisco, L 'i61 - Nesta;
Barra Locadora LÚla, -'R. Ângelo Rubini,,617: Nes�a;
Baugaertel Química Iod: Lida, c;R, Rod, BR-280 KID' 61, s/n� c Guaramirirn;
Borroz Ind. e Com, LIda, � R, João Planinscheck, 938 � Nesta;
Borroz Ind. Com, Lida. - R, Gustavo Hargedorn, sInD c Nesta:
Bumerangue Conf. Lida. -R. R�d; SC:416� Nesta;': ','

CerealistaZanghelini Ltda, - R, Antonio Machado; 0107 -Nesta, .Ó:

Comércio de C�lçádos MaluI� Llda:� R', 28 de ÀgOSIO, 1394 - Nést�; "",

Di'Lupari .IBd. Com. Art, Malhas Teç. Lida, - R. Bernal"do:Dornb�sch, 236�'C Nesta;
Decorações Diviflex Lida, - R. Joinville, 2963 - Nesta; ,

.'
,

DiLupari Ind. Com, Malhas Tee. Lida: c R. BernardO Dornbusch, 2365- Nesta;
Déhon Julio Panstein - R. Ângelo Rubini, Í053 - Nesta;

. ..

Dionei l,.Demarte - R. Joãö Planilischteck;"S56 - Nesta;
DecoraçõesDiviflex Ltda. - R, JOinville.,2963 - Nesta..
Edgar Tadeu Luoió � R. Affonso NicOhizzi/l212' � Nesta;

.

Etima Etiquetas i.td�. - R, BernardoDornbusch, 2:i�� - Nesta;
Etirna EtiquetasLtda, cR. Bernardo Dombtls2h,2355 - Nesta;
Etima Etiquetas Lida. _ R. Betnal"d� Dornbusch, 23:55 �.Ne�ta;... ' • _. ".

Elizabeth Acton QUint. - R. Max Nicolau WvSchmidt, 66 - Nesta;
.Ó:

'. •
.

Filirnaq Com. Balanças Máq. Lida, o R, Cel. Procópio Gomes deOliveira cNesta;
FranciscodeSouza - R. BR-280, K� 69 - Nestil;'

. '

Generson Osvaldo Rocha c Nesta;
Ind. Com. de Frutas Secas CaufLtda, �R, 3 deOutubro, s/n°. Km J,CP36 �Sdiróedêr - Sc;'
.Ivanir Leite - R. lateral Rua Joinville, 21 J -Nesta: ,

Ind: Com. de Lages pré-moldadas Beno -. R. BR�280 ao lado n" �O - Água Verde - Nesta;
Ivete Aparecida Gaspar - R. João Tozini, sInD - Corupá: .

Jefferson Ramos. - R. Fritz Hasse, 54 - Nesta;
Jaraguá Ind.e Com. Máq. Ltda, - R. Marcelo Barbi, sInD lote i3 - Nesta;
,José Carlo� Nicolodi " R. 29 de Outubro, 91- Nesta;

.,

José Jesus Medeiros de Souza - R. Carlos Meier, 299 - Nesta;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Lida. - R. Estr, Itapocu Hansa,sln° - Corupá;
Luiz Antonio de Oliveira Rações - R. Venâncio da Silva Porto, 1875 - Nesta;
Locadora NVN Ltda. - R, Rio de Janeiro, 88 - Nesta;
Meier Ind. e Com. 'de Móveis - R. Bertha Weege, 3314 - Nesta;
Marco Antônio Borges - R. Albino Zanghelini, 168 - Nereu Ramos -Nesta:
Malgi Malhas Ltda. - R. 802, sInD - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - R. 802, s/n° - Nesta;
Malhas Pradi Ind. e Com. Ltda. - R. 372, sInD - Nesta;
Meier Ind. Com. Móveis Ltda. - R. Alvin Meier; s/n° - Nesta;
Mini Mercado Lipinski Lida. - Estraga Pedra de Amolar sInD - Nesta;
Marcia Furtado Otto - R. Duque de Caxias, 380 - Corupá;
Nyalla Com. Impqrtados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Noeli Carlos dös Santos - R. Bernardo-Dombusch, 630 - Nesta;
Naturais Jaraguá LIda. - R, Botafogo, 73 - Nesta;
Orlando Miranda - R. Francisco Pirmann, 14 - Nesta;

.

Roque José Webers - R. Visconde do Rio Branco, 256, apto. 408 - Curitiba - PR; , .

Resivale Combustíveis Catarinense Ltda. - Estrada Sc_hroeder I, n? 951 Cx,P. 24 - Nesta;
Rosemery Peu Vieira - R. Reinoldo Rau, 37 - Nesta;

Relojoaria Avenida Ltda. - R. Getúlio Vargas, 9 - Nesta;
Rodolfo Jahn & Cia. Ltda.• Estrada do Sul, sInD - Guararnirim - SC;

.

Roberto Walter Gieseler - R. José Emendorfer, 111 - Nesta;
Sanatura Terapias Prod. Nat. Ltda. � R. Praça Ângelo Piazera, 39, sala 2.- Nesta; .

Senior Indl. Eletro Mecânica Ltda. - R. 7 de Julho, 55 - Corupá;
Samuel Têxtil Ind. de Vest. R. Carlos Blanck, 221 - Nesta;'
Serraria Jaraguä Ltda. - R. São José - Nesta;
Sergio Ricardo Martins de Freitas - R. Guilherme Cristiano Wackerhagen- Nesta;
Sydnei C. Vicente - R. Presidente Epitácio Pessoa, 203 - Nesta; .

VG Madeiras Ltda. - ME - Estrada Itapocu Hansa, Km 7 - Corupá;
Veneccia Malhas José Carlos Vicente - R. 535 - Barra do Rio-Cerro - Nesta; ,

Virgilio Stolf - R. Venâncio da Silva Porto, 365 - Nesta.

's.

•

>,

. .('

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram -li aceitar a devida intimação, faz por
intennédio 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, 23 de setembro de 1998.
•

' Ilton Hoffmann
TabeliãoDesignado

PARAFUSOS-FORCAS-ARRUELAS
ESTOPAS-FER:RAMENI'ASE.MGERAL

A MAIS COMPLETA LlNHAUE FIXADOREs INOXmAvEls

Rua: Bernardo Dornbusch, 1136 - FOße: 371-0010 - Jaraguä do Sul - SC
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reakfast. Apesar das portas
point abrirem às 20 horas,
festa inicia pra valer

mente as três horas da

adrugada. Para repor as
ergias da galera, por volta
s seis horas será servido um

fé da manhã completo. A
stança continua até às 10

ras de domingo (27), com o

ito da rapaziada da Banda

úcleo Sul, de Joinville, e, na
ista, sob o comando do Dl

ff.

o bem elaborado Projeto
rasil Musical chega mais
ma vez ao Teatro Carlos

ornes, de Blumenau, e
loca no palco, neste
omingo (27), a partir das
I horas, a Orquestra de
âmara de Blumenau e a

rquestra Sinfônica de
orto Alegre (Ospap),
ompanhadas pelo músico

e renome internacional,
ermeto Pascoal.

gressos: R$ 20,00, com
ireito a um CD do Projeto.

'1 [ UMA
OITES
Balneário Camboriú é

rações e de muito lazer.

gorai além das opções
palhadas por toda a

idade, o turista tem a

contros temáticos,
unindo prazer com

diversão. O Restaurante

Famiglia Dillda, de

categoria internacional,
passou a sediar festas que
exploram o cenário de

épocas, culturas e dos

lugares mais longíquos,
encantando a todos os

visitantes: Depois do sucesso

da Noite da Máfia, o Famiglia
Dillda, localizado na Via

Gastronômica, segue com

jantares temáticos
,

apresentando as "Mil e Uma

Noites" em uma viagem de

volta às lendas árabes. A

festividade, que será
realizada no sábado (26),
contará com música ao vivo,

í

Jaraguá do Sul, 25 de setembro de ]998 - CORREIO DO POVO - 7
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apresent�ções da dança do

ventre com seis odaliscas do
,

Grupo Sírio Libanês, de
Curitiba, decoração e

culinária típicas, além da

reprodução ,de um mercado
árabe onde serão vendidas

algumas especiarias
características da época. Os
funcionários estarão trajados
e se comportarão de acordo
com o tema do jantar e, em
cada mesa, haverá

informações sobre a comida,
cultura e as histórias das Mil

e Uma Noites. As reservas

para o evento podem ser-feitas
pelo fone: 367-2312. Acesso:

R$ 20,00, por pessoa.

E'_' �'N'f"N'4
�Pegand(j) carona nas festas alemãs que acontecem em Santa Catarina no próximo mês, o Café
Confusão Já programou para odia 2, sexta-feira, a Festa Chopp & Dança, que terá direito a uma

área exclusivapara os apreciadores da bebida oficial do mês de outubro, denominadaAll You Can
Drinks ..A partir da próxima semana os ingressos já podem ser adquiridos no Som Mendonça.

NIVER
Maria A. Alves Hohl (27/9), Janaina do

Nascimento, (27/9), Álvaro Pisetta Jr. (28/9),
Cristiana R. Oencker (28/9) e
Karla Zimermann (l/1O).

��:�r.:I 371-3633
FoneJFax: 372-3306 =�
JaraguádoSul-SC �aDi 'Procópio Gomes, 481

IfldrTrI
CORRETORA DÊ SEGUROS

1'----------""
I Artigos para esta co/una I'devem ser enviados para
I Rua João Picolli, 246, I
I' Jaraguá do Sul (SC), ICep: 89251-590. Se
I preferir. para os fax: 370- I
I 7919_pu370-7363, aos I
\.. �ida'!.::.s.!�st�o/unis�./

PROCESSODINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

A VOLTA DO CAPITAL INICIAL,

Os fãs da banda brasiliense Capital Inicial, uma das

melhores surgidas na cena roqueira nacional nos anos 80, têm
'motivos de sobra para comemorar. O grupo acaba de retornar
suas atividades, e com sua formação original.Dinho Ouro.êrero
(vocais), Lôro Jones (guitarra), Flávio Lemos (baixo) e Fê
Lemos (bateria) acabam de assinar contrato com o selo

Excelente, da Abril Music. O disco quemarcaa volta do Capital
terá somente material inédito e será lançado até novembro.

(Shopping Musie)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos' mais vendidos: Leandro & Leonardo (Uni
Sonhador), Skank (Siderado), Jota Quest (De Volta ao Planeta)
e Zezé Di Camargo & Luciano. Principal lançamento: Meu
Bem Querer (Nacional).

...._••C I '" E 1'1\ J.\ _._-;.
I JOINVILLE 'I
I G.N.,C_. Cine Mueller I: Olhos de Serpente. '

, ..
I

Horanos: 13h30,J5h30, 17h30, 19h30,2Ih30. I'G.N.e. Cine Mueller 2: O Resgate do Soldado Ryan. I

I Horários:JI4h3Ó, 17h45, 21h,
.

I
I G.N.e. Cine.Mueller 3: Quem Vai Ficar com Mary?

.

I
I Horários: 14h, 16h39, 19h, 21h45. I
BLUMENAU

'

I G.N.e. Cine Neumarkt I: O Resgate do Soldado Ryan. I
I Horários: 14h30, 17h45, 21h. I
I G.N. e. Cine Neumarkt 2: Olhos de Serpente. I
'. Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

'

. •
I G.N�C_. �ine Neumarkt 3: Quem Vai Fica� com Mary? I
I

Horanos. 14h, 16h30, 18h45, 21h15.
G.N. e. Cine Neumarkt 4: Armageddon. I
I Horários: 14h30, 17h30, 20h30. I
I G.N.e. eine Neumarkt 5: Go�pe Fulminante. I
I Horários: 14h, 16h, 18h, 20h,22h. ' ,

I
I

G.N.e. eine Neumarkt 6: Seis Dias, Sete Noites.
I

, Horários: 14h30, 17h45, 21 h.
,

'

I - Programação válida para o período de 25/9 a 1110. I
a__�_�_. •• •

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

CURSO DE

CONVERSAÇÃO

Inglês e Espanhol

INFORMAÇÕES PELO FONE: 372-2899NA PBF
'"

'

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Serpessoa idosa - Saber somar a vida!
Dia 27 de setembro, comemoramos o Dia da

Pessoa Idosa. Parabéns a todas as pessoas idosas

por sua experiência de vida, de coragem, de

esperança, de trabalho, de fé e amor. Ser pessoa
idosa é descobrir o valor da vida na terceira idade,
irradiando com amor e luz esta descoberta. É-saber
somar todos os momentos da vida e tirando' de
tudo um saldo positivo.

Não são muitos os grãos que existem numa

espiga de arroz, de milho ou trigo; más, some-os,
um por um, em todo o seu trigalau arrozal, e verás
que, talvez, encham todo o celeiro!

A vida e uma questão de "sorna". É preciso
somar todos os grãos de bondade e de amor que
vamos recebendo, dia a dia, de Deus e dos irmãos.

Some os sorrisos, some amizades, some

palavras e abraços de conforto que recebeu nas

horas de amargura e sofrimento.
Some as carícias do amor que é puro e

desinteressado, elogios sinceros.que nunca pedem
"troco".

Some os gestos de fraternidade que você
estendeu a um irmão carente. Some as visitas que
você fez para o doente. Some os prantos que

enxugou nos olhos de uma pessoa desesperada. ,

Some os desânimos vencidos, rancores

superados. A vida é Sempre umasorna de coisinhas

pequenas como grãos mas, no fim das contas,
deixam repletos, transbordantes; .os celeiros da

esperança!
E, mesmo subtraindo, as dores e tristezas (que

se somam também com as dores de Cristo, em

méritos para o céu) você verá que o saldo é

imensamente positivo!
Sim, a nossa vida, é feita de grãos, minúsculos,

talvez, mas é de grão em ·grão, que a felicidade enche

,

o celeiro do nosso coração!
Que cada pessoa idosa possa significar um grão,

que somando a outros encha o .celeiro de nosso
mundo de esperança, felicidade, vida e esperança.
Que cada pessoa idosa possa ser um exemplo da
vida com seus altos e baixos, com suas alegrias e

tristezas para as novas gerações. Que Deus que ama

todas as pessoas e quer uma vida bem feliz e digna
para a pessoa idosa abençoe a toda terceira idade!

Convidamos para um momento de oração:
"Senhor, obrigado porteres feito existir o mundo

da pessoa idosa. Ela é sentido, afeto, carinho,
, '}

experiência." E uma pessoa amiga, pai, mãe, avó,
companheiro, companheira ... Nela se processou o

mistério da vida, nela mora a sabedoria e está

guardada a memória de gerações. Senhor, ajuda-nos
a cuidar de nossas pessoas idosas, ilumina-nos,
orienta-nos para que sejamos conscientes ,e

esclarecidos, e dernos à pessoa idosa um lugar
especial entre nós; para que;' como, faróis, nOS

indiquem o,caminho a trilhar; sejam exemplo de vida".
Pá. Claudete B. Ulrich e P. Carlos L. Ulrich

B:frcul"o ...
,

"

Italià.l1o.'

• de Jaraguá do Sul

"

Curso de Italiano
Comunicamos aos-interessados' em freqüentar nosso curso de 'Italiano, que estamos formando
nova turma para estudar às segundas-feiras; das 19 às 21 horas. Apenas 20 vagas! '

Para maiores informações ou inscrições, podem procurar o professor José Gianesini:
, a) pelo telefonen" 975�24f8(residencial)
.binas terças-feiras e quartas-feiras, das 18h30 às 19 haras, antes do início das aulas, no PóloWeg
(WegI) '.

'

Encontro de corais
,
O Coral Italiano, sob acoordenação de Paulo Floriani, e tendo como
.rnaestro o senhor Aristeu B. Klein, participou em Brusque, dia l3 de

.

setembro, do 520 Encontro de Corais da Liga do Vale de Itajaí, com
muito sucesso.'Marcaram presenças corais de toda a região dó Vale'
do Itajaí.

Rua'Antônio Carlos Fe�lra c/Henri ,Ii Plazel'a
Novos e Usados - Fone 371 - 8287

K6
4IUJ4,'

Sc:.2LtGIO �RlSTA Sao Luí
�-�-,-----�----____,,,),,

A EDUCAÇÃO COMPLETA

_. -_.

--------------_
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ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X PROVA QUÁDRUPLA - o rotariano, antes de iniciar qualquer tarefa, faz a si
mesmo as seguintes perguntas: o trabalho que vou executar, conforme minha- consciência, está
instruído pela verdade, ética científica; técnica e amorosa? "Se houver dúvida, esse trabalho não

deve ser realizado". O trabalho que vou executar é justo para todos que dele dependem" Se
houver dúvida" o trabalho não deve ser realizado, O trabalho que vou executar vai ser fonte

inspiradora de boa vontade de outros, produzirá outras e melhores amizades? "Que maravilhoso
ser- um elo de ligação nesse processo festivo de pleni,ficação do ser humano! O trabalho, que vou

reali�ar trará'beneffcios? Sou um homem de sorte e feliz: não vou ser conhecido como professor,
médico ou engenheiro, mas sim como benfeitor, Rotary é o lugar dos que estão fora das prisões.
prisões que são partido político, nacionalidade, raça, sistema e estrutura autoritária, Fora das

prisões que são: vício e egoísmo,

ROTARY x DEFINiÇÃO, Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais
unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética,
em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo, A internacionalidade
presta culto à unidade da' espécie humana; o companheirismo assume a solidariedade; a' valorização
das profissões-úteis e honradas prestigia o trabalho; o fomento sincero da compreensão ilumina as

relações humanas; uma ética mais transcendente supera e instrui aquela defendida nos acanhados
intramuros de uma 'categoria profissional, Rotary é a maravilha da manifestação de. amor de cada um

dos seus sócios convertidos, Ser rotariano concretamente é receber o mais alto salário do mundo; a

satisfação mais íntima e mais inalienável por ter sido útil. A bandeira do Rotary é branca; tern o branco
do começo do -novo, de nova proposta de relacionamento, Tem ainda a roda dentada, que sugere
dinâmica, movirrento, mudança. história, a saída do branco para o mundo policolorido da prática do

'

bem. na trilha do "Dar de '�i sem pensar em si", '

'

ROTARY X CASA DA AMIZADE - Casa da Amizade vem .se estruturando em

Guaramirim. Importante para as demais instituições, já que a Casa da Amizadejá teve participação
ativa em nossa comunidade .e certamente agora virá com o apoio do Rotary, ter uma presença
bem mais acentuada. Parabéns.

'

'ROTARY X VOTO 'ÚTIL - Rotary, de acordo com os estatutos, e orientações do Rotary
Internacional, não pode manifestar-se politicamente nem a' favor ou contra algum partido ou

: candidato, Poderá, sim, motivar na comunidade uma maior participação, dos munícipes para a
'

organização e soluções de problemas cornunítários. Quanto ao voto útil, nada obsta que Rotary
se pronuncie a respeito, visto que a valorização do voto e participação ativa da comunidade é
meta do Rótary em todas as ocasiões, desde que seja para o bem da comunidade, 'Importante
é voto útil, mas também, a cobrança aos políticos após eleitos que voltem às bases e procurem
junto à comunidade dar uma resposta' 'ao voto, que receberam nas urnas, e busquem subsídios

para beneficiar a comunidade num todo, É mais do que justo que nossa' região se una em torno
dos candidatos no sentido de formarmos um bloco político do Vale doItapocu.

ROTARY X ENTIDADES - É importante que' as instituições e entidades 'não
governamentais insistam junto às autoridades constituídas no .sentido que se projete e

.programe os benefícios que se distribuern na área social. Também é necessária uma maior

fiscalização para que não exista pessoas ou grupos explorando a comunidade com promoções
sem objetivo definido. Sabemos que o

momento é de criatividades para sobrepor
os problemas, no .entanto, não é justo que
as pessoas sejam exploradas com falsas
promoções ou sorteios, Para isso, é
nécessário que as entidades procurem
orientar os associados que as promoções
sejam feitas sob fiscalização das próprias
entidades e, principalmente, do-Conselho
Municipal de Assistência Social que tem o

dever não só de fiscalizar, mas direcionar as'
_ verbas para entidades devidamente

registradas e com Alvará de Funcionamento,

Aliás, a Federação Nacional das Apaes 'vem
cobrando da diretoria a participação ativa no

Conselho. Municipal de Educação, Saúde e

Assistência Social, para não ser prejudicada
nos repasses de verbas,

Apoio:
Posto de

(it� G8.solina. y Maiochi
.Ltda.

.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefóne

(047) 373�0187

Memória Jaraguaense .

() que faltou para contar... (LXXXI)
Tio Eugênio

Alvin Modro lembra de seu casamento com Hedwig Fritzke.ern 24-5-1930,
filha de Max Fritzke e Ida Büttgen, na presença do juiz de Paz, Francisco Outra

Júnior, e as testemunhas Ferdinando Fritzke eCarlos Falk, sendo escrivão Venâncio
da Silva Porto, Oficial do-Registro Civil, do Distrito de Jaraguá, numa casa, ao
lado do atual Posto "Cidade", na Ponte Senador Abdon Baptista, a atual, uma
edificação velha onde rnais tarde Mário Tavares da Cunha Mello construiu um

prédio ainda existente, ao lado da casa de Erich BIosfeld, na Rua 4 (Presidente
Epitácio Pessoa), recentemente demolida (1996), onde a sua mulher aprendeu a

costurar com a-senhora Joana Breithaupt BIosfeld, filha de Achilles.
O religioso <recorda - foi na Barra do Rio Cerro, abençoados pelo pastor

Albert Schneider, para onde viajaram de trole (carro de moIa).
A festa.foi na casa dos pais da noiva, no Rio Cerro, durante o dia e a noite

inteira, as fotos foram tiradas no fotógrafo Zirke, que morava perto da entrada

para o Baependi, antiga Sociedade Atiradores "Járaguä", perto da lagoa do

Czerniewicz,
, .

Iniciaram o trabalho a dois, em Três Rios do Norte, levado pela carroça do
cunhado, carregando toda a mudança.

.

Os filhos casaram: Winny, casada, com Heinz Püttjer; Fridolin, casado
com Elisabeth Weiheimer: Jenny, casada com Alfons Kopmann; Lori, casada

1" com Erich Haut; Reiner, casado com Lordes Günther e Renilda, casada com

Júlio Manske.
João Wiest

"Seu" João Wiest me precedeu dois anos na caminhada pela Marechal

(atual Calçadão), ele com a sua térmica debaixo do braço, em demanda da

oficina instalada na Rua 61 (Exp. Antonio Carlos Ferreira), no centro da cidade,
e eu embusca do Escritório "A Comercial", instalado no antigo prédio do

"HotelWenserski", n° 130, ele chegando em 1946, e eu emjunho/julhode 1948.
Voltaremos. Até a próxima.
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20 Seminário de Divulgação de
Trabalhos de Iniciação Científica
Foi realizado em agosto, no

auditório da Ferj, o 20
Seminário de Divulgação de

,

Trabalhos de Iniciação
Científica, concretizando mais
esta etapa do Proinpes (Pro
grama de- Irrcent ivos à

Pesquisa).
O evento teve como objetivo

apresentar os resultados das

pesquisas realizadas por alunos
de graduação. do CESJS

(Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul):

Os alunos Adilson Sbar

delatti e Alcir Carlos Riga
apresentaram o trabalho de

pesquisa Banco de Dados:

Indexação e Çatalogação de
escritores modernistas do
Jornal <tA Manhã", orien
tados pela professora Ana

Maria Cordeiro. A aluna

Deise Suzana de Souza

apresentou o seu trabalho cujo
tema foi Perfil Profissional
dos Educadores nas creches

em Jaraguá do Sul, orientada

CURSOSQUEA
FERJOFERECERÁ
NO VESTIBULAR

UNIFICADO ACAFE 99

I, Administração
(matutino e noturno)

Arquitetura e Urbanismo

(vespertino)
I, Ciências Contábeis

(noturno)
Letras Licenciatura

Português e Inglês .

(noturno)
Letras Secretário Executivo

. (noturno)
Pedagogia
(noturno)

Tecnologia em Mecânica

(noturno)

INSCRiÇÕES:
De 9 á 18 de novembro nas

, AGÊNCIAS DO BESC
Documentos necessários: 2
Fotos 5x7 e Fotocópia da
Carteira de Identidade

Taxa de Inscrição: R$ 70,00
.

(setenta reais)

. PROVAS:
Data: 12 e 13 de janeiro de

1999
Horário: das 15 às 19 horas

OBSERVAÇÃO:
O curso de Arquitetura e

Urbanismo passa ser'
oferecido pela Ferj, no

Vestibular Unificado Acate 99.

pela professora Andrea

Knaben. Os alunos Cenira

Weber, Joyce Guimarães,
Miriam Figur e Valmor José

Marques tiveram a opor
tun idade de apresentar o

trabalho O Português falado
na região da Amvali,
orientados pela professora
Cláudia Regina Brescancini.

As alunas Dinara Picinini,
Lilian Deretti, Mércia da Silva.
e Sandra Doege falaram sobre

a Formação do Educador,
orientadas pela professora
Leonir Pessate Alves.

Este evento contou também

com a palestra A Importância
da Pesquisa para as Empre
sas e para a Sociedade,
ministrada pelo engenheiro
Sebastião Lauro Nau, chefe da

seção de Tecnologia do Produto
- Weg.

A Ferj parabeniza todos que
participaram.

Ferj terá nova biblioteca no ano 2000

Oferecermais serviços num amplo espaço. Este será o objetivo
principal da Biblioteca Padre Elemar Scheid que deverá estar

em funcionamento no primeiro semestre do ano 2000. Segundo
a presidente da comissão que acompanha e avalia a construção
do novo prédio, Terezinha da Graça Oreano, a biblioteca será

erguida numa área de três mil metros quadrados. e estará

adequada para um períodomínimo de ro anos. "Deveremos
fechar o ano commais de 19mil obras catalogadas. O espaço
físico atual é pequeno para o volume de consultas, Com o novo

prédio, poderemos atender a toda amicrorregião", comentou.
Terezinha disse também que o novoprédio será aberto a consultas
para a comunidade e permitirá que sejam oferecidos novos

serviços aos existentes atualmente. "Teremos setores infantil,
audiovisual, arquivo fotográfico, auditório, salas de estudo com
televisão, vídeo e computadores ligados à.Internet, além de um
laboratório de restauração de livros".

CORREIODOPOVO·9

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

MARKETING DE SUCESSO
o sucesso das empresas no futuro, está na sua capacidade de

entender e atender aosdesejos e necessidades do cliente, em seus

mínimos detalhes, ou seja, produzir e vender produtos a partir de
especificações individuais, oferecendo algo exclusivo e especial ao
mercado.

'

Hoje, as empresas vendem aquilo que produzem. Amanhã, irão
produzir conforme aquilo que venderem.

Para tanto, é preciso reorganizar a empresa, torná-la mais flexível,
ágil e, sobretudo, adaptada à sua clientela.

O objetivo principal de marketing será mostrar aos clientes que a

empresa tem condições de ajustar-se às suas preferências individuais,
As tarefas de marketing serão mais abertas e a empresa estará

totalmente voltada ao mercado. Portanto, a área de marketing será o .

elo de ligação entre a empresa e o seu mercado.

Fortte: Richers, Raimar, Surfando as ondas do mercado. São Paulo:
RR&CÀEditora, 1996.

Elaboradopor: Adilson Barganha, Carlton B. Coelho, Emerson
Guimarães, Fabiane A. M. Maiochi e Marco A. Leithold, alunos da

,

9" fase de Administração.

Coordenação: professoraCláudiaReginaAlthoff.

PARABÉNS, FERJ
Ainda jovem, completando seus 25 anos de excelentes serviços

prestados à comunidade, numa trajetória marcada por seriedade e

dedicação ao ensino, a Ferj está marcando sua presença em Jaraguá
do Sul e região. Nestes 25 anos; muitos profissionais dedicaram parte
de suas vidas ao ensinar e ao aprender, mostrando que, com trabalho
sério e competente, pode-se fazer do ensino a saída para um Brasil
melhor.

E como se estes 25 anos não bastassem, a Ferj quer mais. Isso foi
mostrado em palestra proferida pelo sr. Lauro Ribas Zimer, membro
do Conselho Nacional de Educação do Ministério dà Educação e

Cultura, no último dia 27 de agosto, nas dependências da Ferj,
· trazendo' aos presentes as vantagens que a instituição obterá ao

. passar de Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul para Centro
Universitãrio.

Este novo desafio possibilitará a Ferj maior dinamismo na criação
de novos cursos que poderão atender aos anseios dos estudantes de

Jaraguá do Sul e região.
.

Para esta nova fase;
· esperamos que a direção
tenha muito sucesso e que
mostre o quanto Jaraguá do
Sul merece um Centro Uni-

· versitário.

POSTO MIME 5

··II'id=
mime B 371 9964!

!l.

Elaborado por: Dilnaldo Schäfer, .

aluno da lO" fase do curso de

.Administração.

Coordenação: professoraCláudia!
RlJJ Presidente Epftoo/o Pessoa, 1155

I (próx. ao KohlbcxJh] Joroguá do Sul- SC
ReginaAlthoff.

:
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Prêmio de Qualidade

Empresarial e Profissional

Manutenção e Comércio

Assistência Técnica
Àutorizada.

·.Esab • Bambozzi
• Cebora (sumig)
• \ybite;Martins- Lyncon

RUA ERWINO MENEGOTTI, 10
FONElFAX: (047) 372-3802

••• .

Automação e
Manutenção
lridustrial

1998
.
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Heloísa Porath completa 1
aninho no día 1/10/97.
Felizes estão os papais
Rosani Enke e Edemar
Porath

Gustavo Alberto Dumke
está completando hoje

(25), 2 aninhes. Parabéns

especial dos pais Dulce e

Alvirio Dumke

amanhã (26),.-7 anos, a irmã
Juliane Cristina e os pais
Edson e Valísia Fischer
mandam os parabéns

\

Esta menina linda é a

Rafaela Nicocelli e tem I'
aninho, ela é filha de

Katia Helena e Ronaldo
José Nicocellí

Rua Walter Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul » SC

Fone: 370-7919

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA'

RuaWalterMarquardt, 284
fones: 371-0101 - 371-0611

Gráfica e

Editora CP Ltda.

k------- Convênios -----�

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
.

DAALIMENTAÇÃO

': Nascimentos
•

: 14/9/98 - Roni Melo Brizola
•

• 14/9/98 - Natanael Koge'
•

• 14/,9/98 - Bruno Francisco Segalla
•

: 14/9/98 - Helena M�riana Segalla
: 14/9/98 - Maiara Martinhago
: 14/9/98 - Matheus alivio Ploszai
· '

15/9/98 - Gabriel Felipe de Oliveira

15/9/98 - Guilherme Lennert

15/9/98 - Amanda Arendt Fagundes
16/9/98 - Lucas Furman da Silva

16/9/98 - Leonardo Reinke

16/9/98 - Anna Letícia da Silva.Costa

: 17/8/98 - Otávio Goetzke Silva
· .

• 18/9/98 - Alexandre Fernando Baumann
•

• 18/9/98 - Oscar Henrique Reichow
•

: 18/9/98 - Felipe Lorenzi Kramel

: 18/9/98 - Deonei Geisler Klug
:'18/9/98 - Pâmela Cristina Sperafico _ c,_. _--

•

· .•...............
'

.......•..........

Av. Mal. Deodoro, ZZI - Jaraguá do Sul - se

Telefone (047) 975-2975
,

�

CLlftlCA
IftPAftTlL

Moo.cln. .A�to�lO

·n:",�.� ......••..•......
pediatra

crm 4645

1
� ,

372 - 3670
-- Rua Dr. WaldemiroMazurechen, 50 • SIlla 15· do Sul- sc -----
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Piquete Augusto Demarchi
o Piquete Augusto Demarchi foi fundado

pelos senhores Durval e Aguinaldo Spézia
no ano de 1989, foi o primeiro piquete do
CTG Laço Jaraguaense, mas os fundadores

participavam do CTG desde sua terceira

edição. O nome do piquete é homenagem a

um dos maiores idealizadores da tradição
gaúcha de nossa região que, como desejou o

patrão maior, partiu para a estância superior
em outubro de 1988.

Lá pelos anos de 1975, o senhor Augusto
Demarchi comprava serragem da serraria

Spézia, e ele aproveitava para falar sobre

gado, cavalos, rodeios e tudo o que envolvesse
a tradição gaúcha. ,O senher Durval foi
assimilando a idéia e não demorou para aceitar
um cavalo, sem montaria, como parte do

pagamento de uma tropa de noviJhos.

Augusto e o senhorGetúlio Pires ficaram
sabendo da aquisição do amigo e do rodeio de

Curitibanos, trouxeram de presente uma

montaria. Durval começou a acompanhar
Augusto em passeios pela fazehda na

Guamiranga, depois alguns rodeios: e outros
passeios, e já tentava laçar. Augusto percebeu
que o cavalo do Durval não era o mais

recomendado para o laço, então vendeu para
ele a égua "Índia", que o acompanhou por
muitos anos.

Na nossa região era raro ter rodeio,
somente existia em Rio Negrinho, Joinville,
São José, Papanduva e São Bento do Sul.
Além destes, somente na região da serra:

Lages, Curitibanos, Canoinhas, enfim, tudo
longe, estradas de chão batido, caminhões sem
estrutura para acampamento. Levar a fanu1ia?
nem pensar. Quando era perto, às vezes, as

mulheres e crianças podiam ir no domingo.
Bem, se alguém quer conhecermais sobre o

início dos rodeios, procurem os senhores Durval

e Aguinaldo que eles terão imenso prazer em

prosear com as crianças de todas as idades, por
que, infelizmente, eu relatei somente um

pouquinho dos nomes, curiosidades, relatos

alegres, outros muito tristes, mas contados e

lembrados commuito orgulho.
Durval Spézia é o patrão do Piquete

Augusto Demarchi, onde participam as

famílias Durval e Aguinaldo Spézia, Urbano
Franzner, Almiro Spézia e, dependendo do

rodeio, outros amigos e/ou parentes.
O objetivo principal do piquete é oferecer

aos familiares e amigos, principalmente aos

mais jovens, uma opção de lazer saudável e
educativa. A senhora Zenilde, esposa do

Durval, ressaltou que, durante um

acampamento, é possível aprender e ensinar
cuidados e boas maneiras, pois temos que
conviver com pessoas de várias famílias,
cozinhar, cuidar dos animais, cuidar de

crianças, dividir alegrias e, muitas vezes, os

desconfortos.
Muito obrigado às famílias Spézia e

Franzner por bem representar Jaraguá do Sul
e a tradição gaúcha sempre pelos caminhos
da ordem e do bom costume.

Alessandra Roeder,
uma das mais belas

gaúchas do nosso

rincão, acompanhada
dopai Rubens Roeder
que não esconde sua

pacholice pela filha.
Parabéns à Estância
Peão Farrapo pelo
sucesso da Nbite
Nativa, na última

sexta-feira.

Gaúcho(a) de idade nova
Priscila Soethe (25), Tatiana Kasten (29), Alessandra Roeder (29) e Rubens
Roeder (30)

.

CTGLaço Jaraguaense,por onde andou e andará
No último final de semana, o CTG promoveu, na sua sede campestre, a 2"

Festa da Integração Gaúcha, lamentavelmente a chuva, sem trégua durante os

dois dias, prejudicou as provas campeiras, mas quem não recuou com a

chuva e veio para laçar, foi surpreendido pela quantidade de provas que
foram realizadas.

O baile com' o conjunto Os Nativos foi um grande sucesso, gente bonita,
muito bem pilchada e fandangueira. O ponto alto do domingo foi a primeira
edição do Café Colonial que, com certeza, repetiremos nos eventos seguintes.
O CTG Laço Jaraguaense agradece a todas as pessoas, participantes e/ou.

admiradores, que, independente de qualquer dificuldade, nunca nos deixam
sozinhos. Agradecemos aos patrocinadores e em especial a Prefeitura de

Jaraguá do Sul.
No próximo final de semana (26 e27), participaremos do 7° Rodeio Crioulo
do CTG Laço Aberto, na cidade de Laurentino, que acontecerájunto com a 7'
Festa Estadual do Queijo,
2 de outubro, sexta-feira da Tradição Gaúcha

Agenda gaúcha
25 a 27 de setembro - Rodeio em Laurentino - FestadoQueijo
2 de outubro - Sexta-feira daTradiçãoGaúcha - CfG Laço Jaraguaense
16 de outubro - Noite Nativa - Estância Peão Farrapo
25 de outubro - Domingo noRodeio - eTG Laço Jaraguaense

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

fI�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq. MaxWilhelm - Baependi

Jaraguá do Sul- SC

�
,

DEMARCHI COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTOA.

1988 1998-

10 ANOS SERVINDO QUALIDADE
I Rua João Planinscheck, 407

Fones: 1(047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL - SC
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CANCUN • 8 dias
3, 10, 17, 24 e 31 jan - US$ 1.500

DISNEY • 9 dias
2 a 6 jan - US$ 1.848

.

Inclui: Passagem aérea, traslado, hospedagem com café da manhã
Inclui: Passagem aérea, traslado, hospedagem com café da manhã,

ingressos e traslado para os parques conforme programa

������������

FORTALEZA'· 8 dias
2 jan - R$ 805,00 - 5 x sem juros

PORTO SEGURO - 8 dias
3 jan - R$ 670,00 - 5 x sem juros
Inclui: Passagem aérea desde Curitiba, traslado, hospedagem com

café damanhã, city-tour históricos e praias, luau com ritmos baianos
Inclui: Passagem aérea, traslado, hospedagem com café damanhã,

city-tour, passeio ao Beach Park (ingresso opcional)

NewYorkclToronto -lO dia�
+ hotel com café da manhã + passagem �

+ traslados + city-tour �
�

saída 25 dez - US$ 1.980 �
* Na edição anterior erramos o preço US$1.280, quando o correto é US$ 1.980

���������������
PARIS· IO dias � ..

�
saída25 dez - US$ 2.140 ��

cl hospedagem + traslado + city-tour + hospedagem cl �.
café da manhã e jantar de Réveillon �

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

New York, • 8 dias
,>

+ hotel + passagem + traslados

16, 23 e 30 jan - US$ 1.160,00

Califórnia -lO noites
(4 noites em Los Angeles/3 noites em San Francisco/
2 noites em Las Vegasll noite em Santa Bárbara)

saídajaneiro - US$ 2.598

COSTA ALLEGRA COSTA MARIHA
Saída 7/1199 - 9 dias passando por Santos/RiolBuenos AireslPunta

dei Leste/Portobelle/Santos
Desde US$ 1.000 .

Saída 16/1/99 - 10 dias passando por Santos/Rio/Salvador/Recife/
Maceió/Angra e Santos

Desde US$ 1.110

Réveillon - saída 27/12 - 8 dias - SantoslRio/Angra/Búzios/
ParanaguálIlhabela/SantoslRio
Desde US$ 1.210

Saída 4/1/99 - 12 dias - Santos/Rio/IlhéuslMaceió/Recife/João
Pessoa/SalvadorlBúzios e Santos

Desde US$ 1.250

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPECIALIDADE: CHAPEADOS
Pícanha - Mignon - Ovelha
Alcatra - Lombinho eFrango

TENDEMOS FESTAS EM GeRAL
"II: Walter MaTqllaTdt 1778-
olle: (047) 370-7237 -J�ragtuí do Sill

R. Dr. Waldemiro Mazurecheri� 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Sul � SC

,

�-----
_------- M -------

__

: . madrl I

ir'--�'Ilj r�er��j--nI '. J
�

: II '

J '- c. __ ; U _]

CDr. 5Zlcyr 91ideki c:Rodrigues da ui/oa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA
Tecidos - Confecções -

Cama - Mesa - banho
Breve em Jaraguá do Sul

� �

�.�
'r

..

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100
I

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguâ do Sul

,KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
. f.n�eDI

371-7575 domicílio
Rua RudolfoHuffenüssler, 440
(prox.DuasRodas IndL}
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Mário Nicollini
Jaraguá do Sul - A manhã

do último domingo, 20 de
setembro de 1998, foi sacudida
por uma insistente notícia, de
que o benquisto cidadão Mário
Nicollini teria falecido.

Qe fato, para a tristeza de
seu grande círculo familiar, de
amigos e admiradores, veio a

confirmar-se, infelizmente,
deixando traumatizada a

região Nordeste de Santa
Catarina.

Ainda nesse ano, seu

.sobrlnho Celso Luiz Nagel, no
sue dupla página social do
CORREIO DO POVO, edição n°
4.127, de 9- 1-1998, ele recebia
cumprimentos pelo aniversário
no dia lOde janeiro, quando
completava o seu 83° ano de
útil vida comunitária.

Quando da passagem do
seu 82° ano de vida, em 17-1-
1997, edição n° 4.078; pág. 4 do
2° caderno, Mário Nicollini se
viu homen€lgeado, como jara
guaense nascido em Retor
cida, atual quadro urbano de
Nereu Ramos, em 10-1-1915,
filho de Eugênio e Maria Menel
Nicollini, contando-se a sua

vida que, segundo seus pais.
que o queriam sacerdote, e já
matriculado no Sernlnórlo de
Brusque, onde encontrou outro
jaraguaense, que viria a ser o

futuro dom Honorato Piazera.'
Foi seu pol. Eugênio, que um

dia encontrando-se .com
Roberto Marquardt pronssloncl

formado pelo Instituto Poli
técnico de Santa Catarina, em
Florianópolis, ficou sabendo
das dificuldades neste então 2°
Distrito de Joinville, com 15 mil
habitantes, onde 80%' vivia no
interior e pouquíssimos eram os

que tratavam seus dentes em

Joinvil.le ou em Blumenau.
Numa entrevista com

Mário, este descreveu de
tal.hadamente como era

difícil o tratamento da saúde
bucal com a falta de
profissionais habilitados.
Transformou-se, então, em
protético, que exerceu até a

sua rrlorte.
.

.Tinha umà forte inclinação
para a política e, por diversas

.

VO·TANDO
EM ,BRANCO VOCE·
DEIOAURNA

�

SEM COR .

E A ELE'ICAO
SEM GRACA.

VOTE NOS NOSSOS CANDIDATOS.
" .

SO VAI MUDAR QUEM
,

.

FOR DE CASA E TRABALHAR.
.

.

CEJAS
c E N T R o E M P·R E S A R I A L
DE JARAGuÁ DO SUL

UMA CAMPANHA DO

A

legislaturas foi conduzido à
Câmara Municipal de Verea
dores de Jaraguá do Sul,
sempre desempenhando car

gos na Mesa Qiretora. Levava
o múnus público muito a sério,
mesmo quandO o mandato
não era remunerado, traba
lhando com afinco para
otender às necessidades do
povo.

Era daqueles homens
públicos autênticos, que
não mudava de partido
político, ao sabor des
conveniências momentã
neas, e por isso era consi-.
derado confiável.

Com seu prestígio ojudou
a eleger muitos correli

gionários, entre
os quais nos

� incluímos, e se

não logr,amos
vôos mais altos
é porque se

seguia a sua

. conduta
. de

austeridade.
Conheceu

um mundo de
políticos de todos
os matizes e
tendênclos. e era

respeitado na

sua opinião.
Ele era da

queles que se

guia a linha do
escritor Pascal,
em seu livro
" P e n s é e)i

"
,

quando este a

firmava: "Os ho
mens se dig
nificam, pros
tondo-se perante
a Lei; porque.
assim livram-se
de ajoelhar-se
perante os tira
nos".

O corpo foi
exposto em câ
mara ardente no

recinto do Legis- .

lativo jaragua
�nse e dado à
sepultura no ja
.zigo da família,
no Cemitério Mu

nicipal de Jara

guá do Sul - Cen
tro.

Até um dlo.

Maconha: hábito inofensivo OÚ vício perigoso?
Muito se tem discutido a respeito da rroconho e seus efeitos no

organismo e na sociedade. AOrganização Mundial de Saúde aponta a

maconha como a droga ilícita mals consumida no mundo e estima em
140 milhões o número de usuários em todo o planeta.

Cientistas que pesquisam a maconha onrrnornqoe a mesma possui. .

substãncias de usomedlcinai,mas também pode trazer muitos problemas
para o usuário, causando dependência psíquico: principalmente entre
os adolescentes.Ainda não se pode se afirmár se a maconha também
causa dependência física; mas o 'que se tem observado lé que alguns
usuários apresentam uma discreta Síndrome deAbstinência, que poderia
caracterizar uma pequena dependência física ..

A maconha causa diversas alterações no aparélho psíqUiCO, entre
Oas principais:

<ir Aumenta o tempo de resposta a um estímulo recebido;
<ir Prejudica e faz perder a noção de ternpo e espaço;
<ir Prejudica a noção de velocidade;
<ir Pode produzir ilusões, alucinações e delírios;
<ir Diminui a capacidade de concentroçõo. atenção e memória;
<ír Diminui o ánimo;
<ír Pode também provocar depressão,medo da morte e pãnico.

Além dos eteítcs pslquicos.amaconha-também proporciona alterações
físicos, quais sejam:
<ir Dobra a pulsação cardíaca;
<ir Atinge os linfócitos, diminuindo a resistência O infecções;
<ir Provoca alterações ßletroencefalográflcas;
<ir Diminui o mecanismo de rastreamento visual;
<ír Desidrata o organismo;
<ir Inflamação dos tubos brônquios;
<ir No homem,pode provocar glnecomastia (desenvolvimento do peito);
diminui o tamanho e o peso da próstata e dostestreulos. diminui o volume
ejaculatório, diminui á motilidade do espermotozóide e pode ocorrer
quebra cromossômica (mutação genética).
<ír Na mulher, dificulta a ovulação, atinge o bebê pelo leite materno e

atinge o feto, pois atravessa a barreira placentária, diminuição na

produçãd de progesterona, altera o ciclo menstrual e também diminui
a probabilidade de engraVidar.

Se não bastassem todas estas tronsforrnoçöes psíquicas e físicas,
também existem as implicações sociais; causando dificuldade nos

estudos, na famnia, nos relacionamentos afetivos, dificuldades em lidar
com pressões e exigências no trabalho;' causando, em alguns casos,

diminuição da produção e acidentes de trabalho.

O preconceito e a discriminação fazem cosi que o 'usuário de

maconha lentamente vá se afastando do convívio social, passando a

fazer parte de outras rodas de "amizades", beirando a criminalidade e

o tráfico. Não se pode afirmar que a maconha é a porta de entrada

para drogas mais fortes, mas a grande maioria de dependentes da

cocaína, crack e outras drogas iniciaram pelo tabaco, pelo álcool e

pela maconha.

Sabendo de tudo isso, ainda existem aqueles que defendem a

liberação da maconha. Será que a sociedade teria condições eni
administrar esta liberdade? Certomente. todos nós já temos a resposta ...

Dalton"Fernando Fischer - Psicoterapeuta - CRP" 12/1558

Membro Associado do Ajapsy

fle4Ieete .� 'Pide
Psicóloga Clínica
CRP 12.00937

Rua João Picolli, 337 - Fone 371-3505

Psicoterapia de adolescentes e adultos
I

� D�I��'n,mF;���d�m;Fischer Le
rE

Le

CRP-12l1558
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - Sala B

Jaraguá do Sul- SC - Ir corni. (047) 371-3842 Ir (047) 975-3154
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Seguindo a Rota dos Arrozais
------------------------------��-

Com ótima infra-estrutura, os pontos turísticos se constituem,
em sftios naturais no Caminho dos Príncipeso

a

ii')

- A História da colonização do
Município ainda é um mistério,
no entanto, é sabido que se

manteve a formação étnica

germânica, sendo poste
riormente mesclado com

�s
imigrantes ítolíonos e poloneses.

O Município foi emancipado
em 1961, com o nome deAdolfo

e
Konder, que em seguida passou
a denominar-se Massàranduba,
nome originário de deterrrmodo
espécie de madeira de cor'
rósea que existia na região..

. Privilegiado por estar situado
na região litorâneö de São
Francisco do Sul, possui clima
subtropical úmido com v,erão
quente e temperatura podendo
chegar a 40·C, o que faz com

5 que, principalmente nessa

estaçâo, a cidade. tenha.

vantagem por possuir na Rota
dos Arrozais, o Caminho dos

Príncipes.
.

Na região da GranQe
Campinha está situado, na
localidade de Benjamim
Constont.o 12 quilômetros do
Centro, o Recanto Floresta

Negra, que possui bosque com
\

trilhas ecológicas e cabanas
onde são servidas refeições
composta de saborosa co

mida típica caseira, quando
requisitadas com qnte
cedência, campo de futebol

suíço e de voleibol, cancha de
bocha e açudes para a

prática de pesque-pague.
Ainda na região da Grande
Campinha estão situados, na
localidade de Ribeirão Wilde,
o Recanto Águas Claras, na
localidade de Braço Cam
pinas, o Recanto da Amizade
e o Adi Esporte e Lazer, e na

localidade .

de Ribeirão,
Gustavo, a Pousada Sete
Lagos.

Na região Baixa, estão'
situados o Engenho de Cana
de Victor Fenrich e o Engenho
de Cana e Farinha de Léo
Besen, a 14 quilômetros do
Centro, é um antigo engenho
de cana-de-açúcar, movido a

- roda d'água interna, com

fabricação de pguardente de
garapa e meloço, farinha de
mandioca e deliciosos. licores
feitos por encomenda. Ambos .

Beleza: paisagem verde no caminho de Massarandubinha

ainda em atividade. Também
fazendo porre da região Baixa,
o Recanto Roda d'Água está
situado na toc'otldode de'
Guarani�Açú. a 12 quilômetros
do Centro. com ótima infra
estrutura para os dias de lazer.

.

Já na região Alta, estão
situados o Recanto Oma
Paula, na localidade Sete de
Janeiro, a cinco quilômetros
do Centro. Possui rnols de 100
mil metros quadrados de área
verde, lanchonete, bosque
com trilhas ecológicas e

çachoeiras com plsctnos
ncturols. O Morro do Santo

Anjo. situado na localidade de
Alto Guarani-Açú, a 15

quilômetros do Centro, com
830 metros de altura, permite.
em dias de céu claro, ter visão
de parte do litoral e do

Município. No topo do morro

está .edificada uma capela,
onde todos os anos, no mês 'de
outubro, é realizada a Festa de
Santo Anjo. E o Hotel Fazenda
Santo Antônio, situcido na

localidade de Rio Bonito. a 15

quilômetros do Centro, com
opções para caval'gadas,
pescarias. piscina de pedra,
playgrouQQ, charrete, carro de
mola, trilhas, cachoeiras,
quadras poliesportivas, salão
de jogos, campo de futebol

suíço e caminhadas ecoló

gicas. Dispõe de qconche
gantes apartamentos e gas
tronomia composta por quatro
refeições dlórtos.'

A prlnclpcl cultura. eco
nômica dó Município é o arroz

Irrigado, dada a alta fertilidade
do solo, existem arrozeiras
orocuzlnco há rnols. de 80
anos, o que faz de Massaran
duba a Capital Catarinense
do Arroz.

Pórtico:
beleza
na entrada
da cidade �A;A'"

Dedicação: Léo Besen trabalha naprodução de aguardente

Lazer: Fazenda Santo António com piscinas naturais,
restaurante, bUtiqu6, passeios com charrete e muito mais.
Localizado na Estrada Rio Bonito,'" - Telefone 392-4765 Aventura: MorrO do Santo Anjo tem 830 metros de altura
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CidCJd� já começa a viver
clima da 1 o- scbützenrest

"Família Mário .Nicollini"
Nota de Agradecimento

Profundamente consternada pelo infausto falecimento do

sempre querido e lembrado MÁR/O N/COLL/N/, vem de

público agradecer a todos os parentes e' amigos que
manifestaram a caridade da solidariedade e nos

'acompanharam nestes momentos difíceis:
Destacamos, ainda, a decisão dos Vereadores de nossa

.

,

cidade ao conceder as instalações da Egrégia Câmara
Municipal pere o cerimonial do velório. Às Irmãs da Divina
Providência pelas palavras e orações no velório. Ao Senhor

Wiegando Meier pelas palavras de saudação em nome do
,PPB. Aos médicos e paramédicos do nosso Corpo de
Bombeiros e pessoas do socorro imedisto após o incidente.
Ao Padre Osnildo Klam, pelas palavras da fé em Deus, na

recomendação da alma de nosso irmão em Jesus Cristo.
Eaos que enviaram ttores emensagens, igualmente o nosso
reconhecimento.

,

----------------------��--------

COL e Comissão Organizadora promovem concurso de
Vitrines alusivas à Festa dos Atiradores

Jaraguá do Sul - CO

rneçou a contagem re

'gressiva para' a 100
Schützenfest que começa
oficialmente no dia 9 do
próximo mês, estendendo
se por dez dies regados a

muito chope, A eco
(Comissão Central Orga
nlzodorc). em parceria
com a CDL (Cãmara de Di

rigentes Lojistas), com o

objetivo de criar um clima
festivo na cidade lançou,
no dia '16, em almoço na

AABB (Associação Ätlética

Banco do Brasil), o concur
so de Vitrines.

Até o momento, cerca
de 20 lolos já estão inscri
tas, Segundo a coorde-

. nação do concurso, as vi
trines serão avaliadas por
uma comissão julgadora
que levará em conside

ração. duas categorias, vi
trinesmenor emaior de cin
co metros quadrados. Os
'critérios a serem avaliados
serão a criatividade, a ori

ginalidade do trabalho,
arte e beleza da ornamen-

tação. A avaliação das vi
trines será feita duronte os

dias da festa, de 9 a 14 de
outubro.

As três melhores em

cada categoria receberão
troféus. A CDL está rece

bendo inscrições,até hoje
(25), mas as lojas que deci
direm participar após esse

prazo, poderão inscrever
se até a véspera do início
da Schützenfest na CCO,
conforme informou a

secretórto-çerot Herríetto
Neves.

Viqva DT/LIA ERSCH/NG N/CQLLlN/ e familiares
.....

o NOSSO DEPUTADO ESTADUAL

SETOR MATRIZ
, SÁBADO DOMINGO

07hOO', 09hOO e 19hOO - 'Matriz15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17hOO - São Luiz
17hOO - Rainha da Paz

, /

NOSSA MENSAGEM

Ajustiça de Deus nem sempre se manifesta neste mundo
As diferenças econômicas e sociais, que afetam a dignidade humana,

existiam no tempo de Jesus e continuam existindo em nossos tempos, E a

mensagem salvífica de Jesus, embora aponte o céu como pátria definitiva,
entra em choque com esta realidade. A dignidade de todo homem e de toda

mulher está em jogo. E nós temos obrigação de promovê-la. É só lembrar que
em cada irmão e em cada irmã, principalmente nosmais necessitados, podemos
encontrar aquele que se fez homem 'para erguer toda a humanidade de sua

prostração.
I ,

Ser justo é antes de mais nada agir de acordo com a vontade de Deus.

Procure, durante esta semana, nos grupos de reflexão, em famí!ia, com,
companheiros de trabalho ou mesmo pessoalmente, tomar o Salmo 119, que
aponta o caminho para àjustiça e a vida, meditá-lo e aplicá-lo no cotidiano.

Apoio:

DEPUTADO ESTADUAL

LUIZ GOMES.- LULA
Candidato Número: 11. 111
Prefeito deJoinvllle - 1989/92

Experiência - Trabalho - Seriedade
,

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessorie Comercial Matriz - Fones (047) ,311-0380
- 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

- Aceitamos Cartão de Crédito, Tíquete
Alimentação (Eat, Correios, Cheque
Cardápio, Trans Cheque, T.A., v.A.)

Compras acima de
RS 60,00 cheque para
dia 9/11/98 sem juros

GRANDE OFERTA EM
FRUTAS E VERDURAS

Grandes: ofertas do Supermercado Lenzí
, .

Bandeja de Polpa cl 6 unidades Danone R$ i ,20
Macarrão SemolaParafuso Datia lkg R$ 1,24
Macarrão Spaguetti Datia lkg R$ 1,24
Sabão em PÓ Minerva lkg R$ 2,59
Absorvente Sempre Livre cl abas R$ 1,79

, Ofertas válidas de 16/9/98 até 2/10/98

Queijo Prato Fatiado lkg R$ 4,89

Biscoito Recheado Marilau 500gr R$ 1,59
Coxa de Frango lkg : : R$ 1,74
Leite Condensado Glória 395gr R$ 1,12

Queijo Mussarela Fatiado lkg .. .' R$ 4,89

SUPERMERCADOS Peito de Frango lkg. : .. , R$ 1,98 ou enquanto durarem os estoques

�� IJ eUe.ú Rua Pad[e Alberto Jacobs, 479 • Vila Lenzi • Fones: 372-1160-372-2936- Jaraguá do Sul· SC
,

- --�------- -- -- - ---
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•
•

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: 37�-0395

•

IV\

Fone/Fax: 371-6022

ßsloterapeutas:
. Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - ,Crefito 5-20974-F
,

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Creflto - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates 'costa- Crefito -1085B-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Mària de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcionai da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sui- SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz! Garganta

Fone: (047) '372-0617

ftunimed
.

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Você gostaria que sua reabilitação
oral durasse mais tempo?

.

. A principal meta dos cuidados odontológicos, mais

precisamente uma recbllltoçöo oral, é mantê-Ia intacta

pelo período mais longo possfvel sem intervenções
excessivas outras que não as preventivas.

Para isto, o profissional e o paciente devem ter a

rnentoltdode mudada de restauração e reparo para
prevenções.

O desafio mais sério para o reabilitador é formular um

plano de tratamento racional para o paciente
parcialmente dentado idoso. Este plano deve ser baseado

eil) informações de diagnóstico claros para satisfazer os

necessidades total do dentista como do paciente sobre o
.

tratamento proposto. O tratamento deve levar em conta

o custo/benefício para o paciente. Qualquer decisão do
tratamento deve ser fortemente influenciada pela
compreensão do dentista sobre a lonçevldode des
restaurações usadas e sua futura capacidade de serem

reparadas.
Quando realiza-se um tratamento, proposto com o

mäximo de habilidade e de uma maneira ética, é 'somente
através de adequado controle/manutenção da dentição
restaurada dos pacientes' que o grande custo/beneffclo
para estes Irá ocorrer. O diagnóstico e o planejamento
podem gastar horas e o tratamenTo muitos meses, mas o

real sucesso de nossos esforços terapêuticos será medida.
tanto pelo paciente como pelo dentista em décadas.

A higiene oral exerce uma influência muito grande na

soúde gengival e na fibromucosa adjacente àspróteses
fixas; e as condições para que isto ocorra, estão
intimamente relacionadas com a forma dos elementos da

. prótese, seu contato com o rebordo (gengiva), a altura

dos conectores em relação 'à gengiva tnterdentol. o
'contorno das coroose a forma do rebordo e da gengiva.

Portento. é de supra-importância para uma maior

longevidade dos trabalhos executados pelos profissionais
de odontologia, que os pacientes sigam a risca as

instruções de higiene e fisioterapia oral, específicos para
cada caso, e contribudm para a proservação e

preservação de seus casos, visitando seus dentistas

regularmente, aumentando assim a vida útil de seus

trabalhos.
Dr. Clé�lo Sidnei Gonçalves
Perlodontlsta - Protesista

.

CENTRO dE
,

OdONTOlOGiA
INTE RAdA

ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlvES
. OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidxei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNVillE, 1 � 70
TElEfONE: (047) J71 ,,61 �8

TElEfoNE/FAX: (047) J71 ,]209 c

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata -Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Ozerníewlcz, 1277, .. 371-3426

r A == =- a: Clínica de Atendimento
_ ... .-.- ....- _.� ", ..
� &:. oS"': =- oS -,: Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vfdeo-Histeroscópica,
Dr. Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 • Fone 37�78 • Guaramirim

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do,Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicasno Vale do [tapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e qlta tecnologia.
Dr. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.
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Ladrões de-corro trocam tiros com
.'

.

a polícío durante perseguição
-·----_ ... : � IIIIÍIIIII _

Carro roubado foi abandonado próximo à fábrica
. äeConservas Raja, em Guotortúttm

=,

.
co,.,., - móWÍ/l<:om (J$mcircm da"."egÚlç6i)policiai

c·.. .c jaraguá do Sul-A policlö aindÔnao;em 'banh�irö e�quoooe� fui enslnó-los a dor a
pstescíostrês horrtenaquejnvocãrem o coso partida no veículo, ao chegarna garagem,
do corretor "de imóveis Cláudio Alberto dEl percebi que havia uma terceira pessoa, um
Castro! 33 anos, na últlrncterço-teíro (21), . homem bem vestido, apdrentando ter por
por volta des 19 horas. Os'assaltantes le-. volta de 25 anos, tJue estava sentado no oon-
varamapenas O' carro de Cäströ;Mercedes- co do motorista, eu o ensinei a ligar o corro
Benz placa ASE-0500. OS suspeitos foram vis- e eles soírorn ", relatou. ,

.

tos no Bairro Schroeder I e, após trocarem Castro ligou imediatamente poro a·Polí.
tiros corn.o Polícia Militar de Schroeder, cio Militar, em seguida foi até a Delegacia
abandonaram o corro no Município de prestar queixa. O filho de Castro, de 16 anos,
Guardmirim, próximo \J fabrica de Conser- -que estava em outro cômodo da casa, não
vosPolo. onde esconderem-se no mata�al: viu nada.

Segundo contou. à Polícia Civil· em de- A Polícia l\{1ilitar, através do Capam (Cen-
polrnento, Castro estava em Sua residência tro de Operações da Polícia Militor), entrou
comC?sdois filhos, uma menina dê 10 anose em contato com todas es unidades da .

um rapaz de 16 ..

"

Eu me preparava para sair região. Por verto das 20 horas, a Polícia MiIi-
enquanto minha filha osslstío televisão, ao ". ter de Schroeder avistou a Mercedes-Benz

.

sair· ao banheiro, tul surpreendido por um ncs imediações do Bairro Schroeder L neste
. homem encopuzodt»que apontava umo momento começou a persElguição dOS ban-

eermo em minha círeçôo, elé disse. para eu dldos, houve troca de tiros oom a poüclo e,
'. ficaccalmo e ovísou que se tratava de um após cerca de três quilômetros, os três ho-

c

assalto. Outro homem, também com' o ros-
.

rnens .obondonororn o carro e embrenhd-
to coberto, ficou tomando conto da minha rorn-se no matagal, conseguindo'despistar
filha, então eles pediramo chave do corro os policiais.Segundo o sargento Jerre Luís de .

e-dínnelro. quando fui a brir a gaveta.poro souzc. da Polícia Militar de Schroecer os pon-.
pegdr o chave, o hornern qUE;) me aponta�' clols fizeram cerco até às 6 horas do outro
va o revólver disse poro eu ficar parado se -dío, mas não corseourorn encontrornooo,

.:

não quisesse morrer. ele abriu a gaveta, As investigações do caso estöo sendo
pegou o chave e, como eu não tinha dl- . feitas pelo. Polícia Civil de Joroçuó' do Sul,
nheiro, tornoumeu relógio. Um deles foi até seglmdo o delegado Wanderlei José Alves
O'gardgerY\ Ei outro flcóunos cuídondo. en- da Silva, o inquérito policialjá foi instaurado,
tão; o primeiro voltou, pois não havia con- mas até ornornento a polícia ainda nào tem

.

segUido ligar o carro. Minha filha ficou no pistas dos suspeitos.

Acidenfe mofa cinegrafisfa da RBS
Araquorl- o cinegrafista da RBS TV, Evan

dro Sidney Fortunato, 30 anos, morreu no úl
timo sábado (19), vítima dá desastre auto
mobilístico no Km 28, da BR-280, próximo ao
Colégio Agrícola. O acidente envolveu o

Fusca placa LZD-1383, e o Gol da RB::> TV, plo-
. ca(EC·4406, ornbos de Florlonópolls. que
colidiram de frente. Segundo íntorrqcçôes
da equípe de reportagem do "Diário Cata
rinense", Evandro perdeu o controle do

veículo.
Morreram também os passageiros do Fus

ca, Rosana Dutra, grávida de três meses, e
Marcos Antônio Steumagel, 36 onos. Steur
nagel sofreu cuos paradas cardíacas, mor
rendo no Hospital São José, em Joinville. A
filhodo casal,Giovana Steurnagel, de 1 ano•

morreu três dias depois (22), às 23h45, na UTI
(Unidade deTerapla Intensiva) pediátrico do

.

hospital, onde encontrava-se internada ..

.
. .-4�

EP'fJâpnaFtl',Ml1nfelpal de Jaraguá do Sul
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'CÂMARA MUNICIPA�
DE JARAGUÁ DO SUL

COM CANDIDATO
DA NOSSA REGIÃO�

VALE A PENA
VOTAR NESTA

ELEICÃO•

VOTE NOS NOSSOS CANDIDATOS•.

:.': Só VAI MUDAR OUEM
FOR DIE CASA E TRABALHAR.

UMA CAMPANHA DO

CEJAS
CENTRO EMPRESARIAL
DE JARAGUÁDO SUL

"CRIAÇÕES DE l�RCAS "DESENHOS TÊXTEIS
"CARTÕES "ADESIVOS "CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 '_ 5042 * 973 - 5220

I -J--- Rua São Bento do Sull 55 - bairro Jguá Esquerdo - Joroçuó do Sul - SC
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Joinville
O 20 Simpósio Aberje de Comunicação Empresarial de Santa Catarina
está com as inscrições abertas. O evento acontece na próxima quarta
feiro (30), a partir das 13h30, no auditório do Centro Empresarial Han
nover e abordará o tema"Por que as empresas investem cada vez mais

em comunicação?". Juntamente ao simpósio, haverá a solenidade de

entrega do Prêmio Aberje Regional Sul 98, que irá reconhecer cases e

peças de comunicação de empresas e agências do Rio Grande do Sul.
Paraná e Santa Catarina. O valor da inscrição é de RS 30,00 para sócios

e RS 40,00 para não sócios.

Barra Velha
A empresa Sadia SA informou, na última terça-feira (22), a inclusão do

Município no "Projeto praia limpa, praia sadia", que acontecerá durante
a alta temporada, compreendida de dezembro de 1998 a março de
1999, nas principais praias do litoral catarinense. Segundo o secretário
de Turismo, José Antônio de Souza, a Prefeitura irá receber da empresa
dez mil sacos plásticos de 1 00 litros e mais cinco mil de 30 litros, para
serem utilizados na coleta de lixo. 110 lixeiras serão instaladas na orla
marítima e os funcionários da limpeza pública ganharão bonés e ca

misetas padronizados com o slogan do projeto.

São Bento do Sul
A Femac 98 (Feira de Equipamentos, Máquinas e Acessórios para a In
dústria Moveleira), aberta na terça-feira (22), no Pavilhão da Promosul,
traz novidades como o espelho desembaçador e o ratan (fibra originária
da Indonésia). A organização espera que até o final do evento cerca

de 15 mil pessoas, entre técnicos, fornecedores e visitantes passem pela
feiro para conferir os 72 estandes de expositores do Brasil e do exterior,

Schroeder
A agência de Distribuição da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Cata

rina) sedia, até o dia 2 do mês que vem, a Mostra Fotográfica "Estação
Ecológica do Bracinho". Uma seleção com cerca de 30 trabalhos do

fotógrafo e engenheiro da Celesc, Vilson Coelho. que realizou, durante
o ano passado, amplo levantamento fotográfico da fauna e flora do
local. A Estação Ecológica do Bracinho, onde está instalada a Usina
Hidrelétrica, foi doada à Celesc em 1964, e 20 anos depois (1884), a
empresa transformou o local em Estação Ecológica, com o objetivo de
preservar o pouco de Mata Atlântica que ainda resta no litoral catari
nense.

Programação esportiva marca
o 340 aniversário de Schroeder
---------------------------------

Município antecipa as comemorações do 34° aniversário de

emancipação político-administrativa

Schroeder - A Prefei
tura antecipou as co

memorações do 34°
aniversário da cidade

(comemorado no dia 3
de outubro), e promove
de hoje (25) até domin
go (27), a Schroeder
fest, com programação
voltada para o esporte.
As modalidades de Tiro
ao Alvo, Motocross, Ca
noagem, Bôiacross, Fu
tebol Suíço, Futebol
feminino e Pára-quedis
mo serão o centro das

atenções da festa.
No sábado (26), a

prlrnelro competição
será o Campeonato
Municipal de Tiro ao

Alvo/Carabina, com a

escolha do Rei e da
Rainha do Tiro, que

Mesmo com mal tempo, simpatizantes e correligionários lotaram o Parque Malwee,
no sábado passado (19), durante a concentração em favor da candicatura a deputado
estadual IDENOR DREYER. Mais de 3,5 mil pessoas fizeram do lançamento, na

região da Amvali, uma grande festa. Também houve novas adesões à cadidatura de
DREYER. Apóiam DREYER: o ex-prefeito de Schroeder, Aldo Pasold, o presidente
da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Jaison Batista, Adolfo Weiss, de Schroeder,
empresários, diretores do Grupo Kohlbach, do qual DREYER é sócio. Durante o

evento, DREYER agradeceu a recepção calorosa que teve, afirmando que, C_9l'D o

apoio recebido, sua eleição será um sucesso. Ele prometeu retribuir todo apoio
trabalhando em projetos e reivindicações para a região, que também considera sua

casa, pois aqui gera de 1,2 mil empregos diretos.

começa a partir das 8
horas e vai até às 18h30.
A programação espor
tiva segue com o Cam

peonato de Futebol

Suíço entre empresas,
no Estádio Municipal
Cláudio Tomaselli, início
marcado para às 9 ho
ras. A 3° etapa do Cam
peonato Catarinense
de Canoagem e o Fes
tival de Bôiacross, tam
bém acontecem no sá
bado, ambos com lar

gada na Usina do
Bracinho, estão marca

·das para às 14 horas. A

premiação dessas mo

dalidades acontecerá
no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, às 18
horas.

No domingo (27), a

programaçöo esportiva
tem início a partir dos 1·1
horas com treino livre
de Motocross, noCorn-

.

plexo Esportivo Municio!
pol. A tarde, às 13 ho
ras, haverá partida (�e
Futebol feminino entre '.

as seleções de Schroe
der e São Francisco do
Sul, no mesmo horário .

acontecerá a opresen-.
tação do Motocross. No
Estádio Municipal, ha
verá a partida de Fute- .

bol masculino entre a

seleção de Schroeder e
Guaramirim. O encerro..:'
mento esportivo ficará,
por conta do show de

Pára-quedismo, tam
oérn no Estádio Munici

pal, com início marca

do para às 16 horas.
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D O pára-quedista guaramirense Osnildo Bartel Júnior portlclpou
nos dias 18, 19 e 20 deste mês, do Rain Forest Booçie. encontro de
pára-quedistas, realizado em Santarém (PA). O evenfo; qu,e reuniu
cerca de 100 representantes do Norte e Nordeste ;d() Brosll. contou
com a participação de atletas convidados de São PaUlo; sento Cata
rina e Estados Unidos. Bartel foi o único representonte doEstado. Du
rante o encontro, os pára-quedistas reuniram-se em,sOitos coletivos, .'

chegando a fazer uma formação com 24 otletos.recorde no regiao.

;'ECOMAQ

,_ .. ;.,

D A la rodada do Campeonato Municipal de Futsa'L"Peladão/98",
marcada para o último sábado (19), foi transferida para quarta-feira
(30), às 19h30, no ginásio do Sindicato dos Metalúrgic'os. O jogo será
entre Kiferro "A" x Luz III.
No próximo sábado (3), acontece, mais três jogos dessa rodada, no
Ginásio de Esportes Ärthur Müller. Vitória EC x EstorlinjOn-lina, fazem o

primeiro jogo às 14 horas, em seguida, às 15 horas, entram em quadra
Ceja x Móveis Tank, e às 16 horas é a vez da Pré-moldados Agha x

Centro Weg.

Comércio de Máquinas Ltda.

�óveis para escritório
Mesas, cadeiras, armários,
balcões, estantes, em aço e

madeira. Bebedouros,
balanças eletrônicas e

. ventiladores de teto ,e parede
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Inicia hoje o desafio da
Volta Ciclística do Peru

----------�----------------------

Murilo Fischer integra a seleção brasileira
com outros três ciclistas

Peru - O atleta Murilo Fis
cher, da equipe Canarinho/
Solano Som/FME, viajou, na
quarta-feira (23), com a

seleção brasileira pard parti
cipar da Volta Ciclística do
Peru. Junto com Fischer, estão
também o catarinense Valce
mar Justino da Silva e os para
naenses Evandro Portela e

Glauber de Souza, do equipe
Caloi-PR.

A Volta Ciclística do Peru
inicio hoje (25) e segue até o

dia 4, no total. serão 1.5 mil

quilômetros percorridos em

dez dias. Segundo Fischer. a
maior dificuldade que ele e os

colegas de seleção enfren
tarão, serão as íngremes su

bidas às montanhas.

Essa é a terceiro convo

cação de Fischer paro a

seleção brasileira em apenas
dois anos de carreira.A última

atuação foi no campeonato
Pan-americano, categoria
Sub-23, disputado em Ameri
cana-SP, há duas semanas,

onde o ciclista jaraguaense
obteve o 5° lugar na prova de
Resistência.

BOICOTE - As equipes de
Ciclismo de Blumenau, Joln
vllle. Florianópolis e Canari
nho/Solano Som/FME de Joro
guá do Sul anunciaram que
não irão participar da 3° eta
pa do Ranking Catarinense,
prevista para este sábado
(26), na localidade de Rio
Mandioca, Município de

Corupá. As equipes alegam
que não havia nenhuma pro
vo previsto para esta dato, e
foram comunicadas pelo
presidente do FCC (Fede
ração Cotarinense de Ciclis
mo), João Carlos de Andrade,
somente na terça-feira (22).
Além do comunicação feita
em cima da horo. o coorde
nador da equipe Conarinho/
Solano Som/FME, Rogério
Müller, acusa o presidente de

,querer prejudicar os atletas

que estão fora do Estado re

presentando o seleção brasilei
ro. Murilo Fischer. otuallíder do
ranking, está no Peru junto com
o blumenouense Valcemar Jus-

. tino, já Renato Roshler encontro
se em Vrtória (ES).
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o A carateca Djeniffer Dombrowicz Vasques, medalho d

Di
ouro nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que este on

entrou como modalidade demostrativo, visitou o prefeito d
Guaramirim e presidente da Fecam (Federação Catarinens
das Associaçôes dos Municípios), Antonio Carlos Zimmer
mann. O motivo da visita foi a reivindicação de apoio e i
tercessão do prefeito junto às autoridades desportivas d
Estado paro que o Caratê seja inserido oficialmente nos J

guinhos Abertos.

o Jaraguá do Sul ganha mais um clube de esportes alter
'nativos. O Eco Clube de Montanhismo, fundado no sábod
(19), tem por objetivo difundir o alpinismo, o traking (ccrn
nhoda ecológica por trilhas) e 0- ciclo turismo. A diretoria
clube é formada pelo presidente, Edervol Fábio Stahelin; vic
Márcio Milcke; secretário, Hector Diaz, e tesoureiro, Paulo
lexander Motile.

o A equipe de Futsal ADJ/Urbano, de Jaraguá do Sul. e

patou em 5 a 5 com a Tupper de São Bento do Sul. líder a
soluto do Campeonato Estadual da Divisão Especial: Com
resultado, o equipa jaraguaense fica em terceiro lugar n

campeonato, dois pontos atrás de Blumenau.

. O A equipe jaraguaense de Tiro conquistou o segundo
lugar no Campeonato Estadual de Tiro Carabina a Ar e De'
toda, realizado de 17 a 19 deste mês, em Blumenau. N

categoria a Ar, a equipe somou 1 .632 pontos, e na catego
rio Deitada, 1.719, no total de 3.351 pontos. Desfoque poro
a campeã catarinense, sul-brasileira e recordista na cate

goria Damas Carabina a Ar. Ciliane Bihr, que fez 547 pont
na competição.

ESTOFADOS MANNES

o O 3° Circuito Catarinense de Notoçöo. realizado no últi·
mo final de semana em Blumenau, contou com a partici
pação de 332 atletas, de 17 agremiaçôes do Estado. A atle·
ta Fernanda Müller, da equipe FME/Olympia, conquistou o

primeiro lugar em três modalidades: 50 metros Costas, 500
metros Livre e 100 metros Medley, na categoria 17 a 20 anos.

No total. a equipe trouxe sete primeiros lugöres poro o Mu·

nicípio.

o A 5° etapa do Circuito de Tênis de Mesa realizado no

sábado (19), no Centro de Treinamento, contou com a ex

pressiva participação de 87 atletas dos municípios de Blu
menau, Joinville, Alfredo Wagner, Papanduva, São Joaquim '(

Conoinhas, ItajaL Balneário Camboriú, Timbó e Jaraguá do r

Sul.
A próxima etapa está marcada poro o sábado, 24 dê outu
bro, no Centro de Treinamento.

/ O O 5° Torneio Municipal de Tênis de Mesa acontece neste
,

sábado, o partir das 9 horas, no Centro de Treinamento. A

competição é aberto a todos os cidadãos jaraguaenses. As
inscriçôes serão feitas no local ao preço de RS 1,00 por par
ticipante

o A-Copa Norte Infantil de Voleibol98, realizada no Colé
gio Divina ProvidênCia, no último final de semana (19 e 20),
teve como vencedores, no feminino, em 1 ° lugar, ARCon
dor/São Bento do Sul. em 2°, Colégio Divina Provldênclc. e

em 3°, ADHering/Blumenau. No masculino, o 1 ° colocado foi
a Sesb/Eurofloor, o 2°, ADJ/Jangada, e o 3° a Escola Municio
pol Renato Pradi/Caic.

Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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