
••• e •• e • e •••••• e e • e e e ••••••••••••••••
0

•• e • e • e • e •• e _. e e e e e e •• e e •• e •••• e e e •• e • e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

'., .,

m' Prefeitura de Jaragua do Sul tera
� de devolver R$ 4 milhões ao Issem I

Jt�_�. '

A N o

Weg desenvolve motor
com supercondutores
A Weg Motores e a

Cepel (Centro de Pesqui
sas de Energia Elétrica
da Eletrobràs) desenvol
veram o protótipo de
motor de corrente contí
nua de 1 kW, com super
condutores de alta tem

peratura, refrlqerodos a

nitrogênio líquido, no en
rolamento de cornpo. É

o primeiro motor do

gênero fabricado no Bra
sil.

As vantagens da super
condutividade em moto
res elétricos são o aumen
to do rendimento e a

redução no tamanho do
motor, quando compara
do aos convencionais,

Página 6

Lançado em Jaraguá do Sul
Seminário de Contabilidade

Protesto: Durval Vasel promete recorrer da decisão. "Fui autotlzado pela Câmara"

venções de Florianópolis,
O seminário pretende

discutir os novos rumos

do mercado com o ad
vento da globalização e

com a criação do Mer

cosuí. além de debater o

papel dos profissionais
de contabilidade no

novo contexto empre
sarial. Página 5

o presidente do CRC

(Conselho Regional de
Contabilidade), Sérgio
Faraco, lançou oficial
mente, na sexto-feira (9),
no Hotel Itajara, em Jara

guá do Sul, o 10 Seminário
Interamericano de Con
tabilidade, que acontece
de 11 a 13 de novembro,
no Centro de Con-

o TCE (Tribunal de Con-

�sdoE�ado)condenou
o a Prefeitura de Jaraguá do
;0 Sul a devolver aos cofres
ja do Issem (Instituto de Se
rá guridade do Servidor Mu
Je riicipal) mais de RS 4 mi
a' Ihões, O valor é referente
e às operações realizadas
n- pelo ex-prefeito Durval Va
in sei (PTB), quando dividiu as
n·

10 Dr. Vitório A. Lazzaris

OAB-se 2563

,

funções do instituto e criou
o FMPS (Fundo Municipal
de Previdência Social),

Vasel foi condenado
a pagar multa de RS
6,465,89 por atrasos nas

contribuições previden
ciárias, repasse de va

Iares do FMPS poro a

conta da Prefeitura, por
empréstimos considera-

dos ilegais junto ao fun
do e por reembolso à
entidades de classe,

O atual prefeito, Geral
do Werninghaus (PFL),
também foi condenado

pelo TCE, São RS 4,738,11,
por repasse à entidades
de classe, e mais RS
100,00, por empréstimos
junto ao FMPS, Página 4

o

Õ Aposentadorias
� Recursos
é Revisões
o
" Rua Domingos da Nova, 283
i· . !one: (047) 371-0004
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Prejuízos.e
(i) responsabilidades
o relatório do Tribunal de Contas do Estado conde-

nando a Prefeitura de Jaröguá do Sul a devolver mais
de RS 4 milhões aos cofres do
Instituto de Seguridade dos
Servidores' caiu como uma

bomba no governo. Essa bom
ba, aliás, terá efeito prolonga
do, já que os procedimentos
adotados pelo ex-prefeito Dur
valVasel atingem diretamente
a atual administração. O TCE
definiu ainda multas ao ex

prefeito e ao atual por emprés
timos ilegais junto ao Fundo de
Previdência criado por Vasel.

Por outro ledo, os servidores
municipais festejam a vitória
sobre o polêmico projeto ela-

_

borado pela administração
Vasel e aprovado pela Câmara deVereadores. O pare
cer do Tribunal confirma as suspeitas levantadas na

época, quando se questionou a legalidade das ope
rações com o dinheiro do instituto. As determinações
deixam claro as irregularidades cometidas no apagar
das luzes do governo.A responsobilidode pelo absurdo,
no entanto, deve ser atribuída também à Câmara

Municipal.
O' TCE definiu prazo de 30 dias para o pagamento

das dívidas. Vasel já adiantou que vai recorrer da de
cisão, alegando ter sido autorizado pela Câmara de
Vereadores. A declaração já era 'esperada, todos
recorrem, mesmo quando as evidências são inques
tionáveis. Outra análise que se pode fazer da gestão
Vasel é que foi, além de conturbada, pouco confiá
vel. A quatro meses para o término do governo, Vasel
afirmou que a dívida do Município esteve em RS 2,5
milhões, mas que iniciaria uma "economia de guer
ra", e deixaria dívida de RS 600 mil para o sucessor.

Em janeiro do ano passado, ao assumir o governo,
a Secretaria deAdrolnlstroçôo e Finanças registrou cifra
muito supertot exatamente RS 4.255.805,09.A adminis

tração Werninghaus encontrou a Prefeitura bem dife
rente da prometida pelo antecessor. O secretário de

Administração e Finanças da atual administração, José
Papp, disse que o assunto será tratado pelo Setor Ju
rídico da Prefeitura, mas já adiantou que o valor a ser

devolvido aos cofres do Issem é olto. vai inviabilizar a

administração e comprometer obras previstas.
O Legislativo anterior preciso fazer mea-culpa e re

conhecer o desatino. Às vésperas das eleições muni

cipais, fim de governo, aprovar uma lei como essa, foi
no mínimo irresponsabilidade. Dois dos parlamentares
que votaram a favor do projeto governamental estão
de novo na Câmara Municipal: Afonso Plozero Neto e
Rudolfo Gesser, ambos do PTB do ex-prefeito Durval

, Vasel. Tomara que tenham luz suficiente para analisar,
nesse legislatura, outros projetos com mais atenção.

No fim, quem acaba pagando o pato é o contri

buinte,já que a dívida da Prefeitura é paga pelo povo.
Se não por via direta, por falta de melhorias ou coisas
do gênero, É mais uma lição a ser tirada, se é que que
remos tirar lições dos absurdos e abusos cometidos

pelos políticos.

\ /

Carta do Leitor

Banda São Luís nunca foi campeã estadual
* Diretoria da Associação Jaraguaense de Bandas e Fanfarras

Vimos através desta ma

nifestar nossa indignação
com a matéria publicada
neste periódico, em 2 de
outubro, à página 10, Geral,
"Banda Marcial c.onsagra-se
tricampeã estadual". Pelo

que se tem conhecimento
das planilhas de notasdadas
às 36 corporações que se

apresentaram naquele con
curso, a Banda Marcial do

Colégio São Luís, de Jaraguá
do Sul, não sagrou-se cam

peã geral. Além de não ser

previsto este título no concur
so,a banda também não re

cebeu a maior nota.
Outra corporação musi

cal, Santos Anjos, da cidade
de Porto União, foi a que ob
teve o maior índice de no

tas, empatando no aspec
to apresentação com a

Banda do Colégio São Luís.
Aliás, o critério de desem

pate utilizado coloca a cor
poração de Porto União
como a vencedora.

A Banda doColégio São
Luís foi campeã na catego
ria Banda Marcial Sênior.
Não foi classificada como

destaque, pois todas asque
se apresentaram foram

destaques. É bom lembrar

que a Banda São Luís des

respeitou os demais concor
rentes, quando trouxe da ci
dade de Itaquaquecetuba,
no Estado de São Paulo, um
stafde vários músicos profis
sionais para atuar no con

curso, como pode ser com

provado pelas fitas de
vídeo feitas durante as

apresentações. Aliás, isso
está se tornando prática da
Banda Marcial São Luís
Marista de Jaraguá do Sul.

A corporação não des

respeita somente os con

correntes, desrespeito
, maior é para com os própri
os alunos, que treinam du
rante o ano e na hora de

competir são substituídos
por profissionais: ·Quando é

chegada a hora dos con-.

cursos, o maestro traz profis
sionais para .competir. Nes
ta modalidade considera
mos que o único bene
ficiário do trabalho apresen
tado pela Banda São Luís é
o seu maestro, e não a co

munidade que representa.
A Banda São Luís nunca

sagrou-se campeã geral em
concursos estaduais, pois

não é dado esse título a ne

nhuma corporação, 50,

mente em alguns concuso
regionais. Também não tra

mita na Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul ne
nhum projeto para tornar a

Banda São Luís de utilidade
pública. Acreditamos que
esse título deva ser dado a

todas as bandas e fontonc
dos colégios jaraguaense&
bem como do Sesi. Corpo
rações que realmente ensf
nem e colocam seus alunol
nos concursos em que se

apresentam, inclusive, ensi,
nam alunos das escolol
públicas que tenham ap
tidão para música. MuitOI
alunos carentes são

aproveitados pelas corpora
ções, que lhes concedem.
bolsas de estudos em coé
gios particulares.lsso sim é sei

de utilidade pública.

Nota da redação
A matéria divulgada pelO
CORREIO DO POVO não foi tei
ta pela reportagem. Foi en'
viada ao jornal por ele'

menceau do Amaral e Silva

relações públicas da BandO
Marcial São Luís Marista.

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

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

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

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- se - Fone/Fax (047) 370-7919 - 370-7363 _ 370-7944
Os textos e colunas assinados são de responsabilidaâes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojortlaJ.Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMUNICADO
Gilberto Cassuli, portador da CI n° 795131,

anuncia a quempossa interessar quefoi extraviado

o talonário de cheque do Banco do Brasil, folhas
n° 138401 a 138420, agência 0405-7 - Jaraguá
do Sul, conta corrente 72180-8.

Sendo que o mesmo não se responsabiliza pelo
uso dos mesmos.

Dado queixa na polícia conforme Boletim de

Ocorrência n° 3597/98.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul- 2a Vara
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

oCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER Réu: Santilho Ramos Pestana, com endereço à Rua Germano

Gonçalves, 545, Montes Claros (MG), atualmente em lugarincerto e não

sabido. O qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de '

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,
CEP 89259·300, Jaraguá do Sul (SC), tramita a Ação Vendas a Crédito com

Reserva de Domínio, sob n° 036.98.000123-0, aforada por Indumak - Indústria
de Máquinas Kreis Ltda., em desfavor de Santilho Ramos Pestana.

Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Neste

prazo, quando houver pago mais de 40% (quarenta por cento) do preço,
poderá requerer ao juiz que lhe conceda 30 (trinta) dias para reaver a

coisa, liquidando as prestações vencidas, juros, honorários e custas.

ADVERTÊNCIA: Incorrendo .o pagamento ou não sendo contestada a

ação do prazo marcado, presurnir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c o art. 319, do
CPC), podendo este, ainda, ser reintegrado definitivamente na posse da
coisa depositada (art. 1.071, § 3°, do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: a

requerente firmou com a requerida, Contrato de Compra e Venda com

reserva de Domínio de duas empacotadoras, CLP, eliminador de estática
e exaustor, para 2 e 5 Kg, série números 047 e 048, contrato n° 1432/

12-AJS, e que foi entregue em 17/12/97. O preço unitário foi estabelecido
em R$ 30.340,00, totalizando R$ 60.680,00. Do contrato, apenas a

parcela contra apresentação foi quitada, e inúteis restaram os esforços
empreendidos para a solução da pendência. Ora, nos termos do contrato

firmado entre as partes e considerando que é expresso no art. 1071, do
CPC, tendo em vista que o requerido está inadimplente com suas

obrigações, outra não' é a solução senão a apreensão e depósito de

máq!-,ina vendida, diante do exposto, requer digne-se V.Exa., nos exatos
termos do art. 1071, do CPC,já que comprovada a mora, sem audiência
da requerida, a concessão da liminar e apreensão e depósito do referido

artigo, através de Carta Precatória Itinerante, em princípio para a cidade
de Montes Claros - MG. Ao final requer pela procedência da ação,
tornando-se definitiva a reintegração de posse do bem vendido,
condenando-se a requerida ao pagamento das despesas judiciais e

extrajudiciais e honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor

consignado à ação devidamente atualizado. Outrossim, a medida liminar
foi deferida e as máqu inas apreendidas, conforme auto de busca,
apreensão, remoção e depósito de fls. 30 dos autos. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Sérgio Alberto Martins,
o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC) 25 de Setembro de 1998.

\ Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Ivo Konell desmente impugnação
do futuro mandato pelo Supremo
---------------------------------

Deputado estadual reeleito teve agravo rejeitado pelo Supremo Tribunal
de Justiça, mas garante que não foi julgado o mérito do processo

Edson Junkes

Rua Felipe Schmldt, 86 - Fone: 371-3751

Protesto: Konellesbraveja contra adversários, "perseguição"

Jaraguá do Sul - O depu
tado estadual reeleito Ivo
Konell (PMDB) voltou a negar
que o STF (Supremo Tribunal
Federal) tenha decidido
acatar a rejeição das contas
de 1991, impugnando o pró
ximo mandato, conforme foi

divulgado na semana passa
da. De acordo com Kone]. o
TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
confirmou a diplomação dele
para o dia 1 7 de dezembro,
informando ainda que não
existe pedido de impug
nação contra o deputado.

- O TRE desconhece qual
quer decisão do Supremo Tri
bunal de Justiça, dado na se

mana passada, que teria
acatado a rejeição das con
tas de 1991 . O Ministério Públi
co só poderá ingressar com

pedido de impugnação após
a diplomação - reforçou
Konell, acrescentando que o

Supremo apenas negou o

agravo impetrado por ele
contra o decreto legislativo,
por ocasião do julgamento
das contas de 1991, quando
foi prefeito do Município.

Segundo Konell, o pedido
de agravo tinha como objeti
vo desconstituir o decreto le
gislativo, que rejeitou as con

tas por "irregularidades in
sanáveis". O vereador Pedro
Garcia (PMDB), presidente da
Cãmara Municipal durante a

votação do parecer do TeE
(Tribunal de Contas do Esta
do), explicou que o termo in
sanável foi o calcanhar de
Aquiles. "Na verdade, não
houve nenhuma irreg.ula-

ridade insanável. Houve ir

regularidades, mas não ilega
lidades e muito menos in
sanáveis", defendeu.

Konell explicou que o TCE
confirmou que as contas ti
nham restrições de ordem for
rnol. mas que não causaram

prejuízos aos cofres públicos.
Ele disse que, desde o início,
o caso foi tratado como pes
soal. "Tudo isso não passa de
uma conspiração orquestra
da pelos opositores da Prefei-

.

turc". disparou, acrescentan
do que o julgamento do méri
to ainda não aconteceu e

que não recebeu oficial
mente a decisão do STF.
"Quando for julgado o méri
to, iremos impetrar novo re

curso", prometeu.
- Por ocasião do julgamen

to, o prefeito Durval Vasel ti
nha maioria na Cãmara. Des
ta forma, conseguiu rejeitar as
contas em caráter insanável,
pqra me enquadrar nos dis

positivos do lei eleitoral, visan
do me tornar inelegível - de
clarou, afirmando que o julga
mento feito pela Cãmara foi
político.

A informação sobre uma

possível impugnação tol
ventilada na semana passa
da, após acesso a home

page do STF, que havia
negado, por unanimidade, o
recurso impetrado por Ko
nell. A partir daí, alguns
órgãos de imprensa divul
garam que o deputado não
assumiria omandato em 1999.
"Não estou preocupado com
isso. Até porque os argumen
tos usados para me incriminar
são falsos", garantiu.

Konell teve as contas de
1991 rejeitadas pela Cãmara
de Vereadores, após parecer
do TCE, que também as re

jeitou. Desta forma, pela le

gislação eleitoral, estaria ine

legível. Até que se julgue o

mérito, obedecendo os trâ
mites e as hierarquias das ins
tâncias, pode-se lançar can
didato e, caso eleito, diplo
mado.

iscai· Se
'seal
ent

III
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Lamento
O ex-prefeito Durval
Vasel. candidato

derrotado à Assembléia
Legislativa. disse estar
decepcionado com a

votação que recebeu
na cidade. 2.502.

- Foi uma ingratidão do

povo. Trabalhei muito
pela cidade. fiz muitas
obras e não tive o

reconhecimento -

reclamou.
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Prefeitura é condenada a pagar
mais de R$ 4 milhões ao Issem
---------------------------------

Relatório do TCE determinou multa ao ex-prefeito Durval Vasel e ao atual,
Geraldo Werninghaus, por reembolso à entidade de classe

Jaraguá do Sul- o TCE (Tri
bunal de Contas do Estado)
condenou a Pretelturoo de
volver aos cofres do Issem

(Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal) a quantia
de RS 4.116.931.96. além de
mais RS 22.347,01 ao FMPS
(Fundo Municipal de Previ
dência Social). O ex-prefeito
DurvalVasel (PTB)foi multado
em RS 400,00 por emprésti
mos ilegais junto ao FMPS,
transferência de valores do
fundo para a conta da
Prefeitura e por atraso no re

passe das contribuições para
o Issem.

Vasel foi multado ainda
em RS 6.065,89, por ter repas
sado à entidades de classe

contribuições dos profissio
nais. Pelo mesmo motivo. o
atual prefeito, Geraldo Wer

ninghaus (PFL). foi multado
em RS 4.738,11. mais RS
100.00 por empréstimos ile

gais feitos junto ao fundo. O
TCE determinou prazo de 30
dias. a' partir da publicação
do relatório. para que sejam
pagas as dívidas definidas. O
relatório do TCE é resultado
de denúncias feitas pelo Sin

sep (Sindicato dos Servidores
Públicos).

O relatório do TCE. que
chegou esta semana no Mu

nicípio, aponta irregula
ridades em todo o processo
que dividiu as funções do Is
sern. criando o FMPS. e as

operações financeiras reali
zadas pelo prefeito Durval
Vase!. A Prefeitura deverá

ArquivO/CP

Dionei: "Desde o início denunciamos a ilegalidade"
devolver aos cofres do Issem
RS 18.790.62, referentes a cor
reção monetária pelos atra
sos dos valores previdenci
ários retidos. Ao FMPS RS
22.347,01, referentes aos gas
tos com aposentadorias e

pensões.
Vasel disse que vai recor

rer da decisão do TCE. por
entender que não houve
nenhuma irregularidade no

processo. "Tive a autorização
da Câmara de Vereadores
para dividir as funções do Is-

r�---- --------------�

: Para e ender o C,(JSO :
[ No final do governo; com do Municipal de, F;revldência I
uma dívida de mais de' RS,2 Social).

I. milhões para com o/Jssem, o Foi aberta uma conta se- 1
r ex-prefeito Durval ,\fâsel envl- parada para .o fundo, 'onde I
r·.ou à Câmara de y�repç:lorês .os contribuições, tanto da I
I, projeto de lei reformY!Ql�do o Prefeitura comq;'dos servl- I.
l:instltutO. Pela prppostl"1:/apro- dores, deveriam serdeposita- Ii!yado pela Cosa; se das. Foi criôdooihda um cone

I;'turições, prevlcjE!r:) selho::.gestorç( $','êuJo j
1!:pistenCials dols�' presJd�nte,e.}p) .&!?"
1/;; Anteriormente, ,h Segunâó6'a�s ,.

or Jurf&
IJO repassava 14%d ne'" GO do>Sindicatp'dos Servi-

I Cral'oçã..(Oadp·°osseenrVtaiddoo� ar�la.·•.Ps,re.)1lPeê.:� dores,Dionei ;;,dg §ílva, Vasel
.11 pagou com ctl$qqe a dfv.i-

I sões) do Issem e es' ores da com o Isse:m,.,mos retirou
I rnols 10% do selórl rúto. mais de RS 5 milhõE;ls que o

[Para a ?�Sistêncía;;( instituto .t,inh.o .e.Oi caixa.

Ilab,or,atonos,'fmma+ "Deste monta
"

,'cerca de
i;p Pref�ltura repa�

, ..... RS '4,1 mll[lõ
1�+yf)CiOnárlo�pw a confCl',p
1'�;�Rr9)6pçci.o d mbrou; fnfo que,o I
f"sero fícoU'somern

.' .....

TeE 'acus Ildada;:1
�stência, criandO_ �<FYD�' �ess:_proc.:.s.� .

....;..__ ':_�

sem. Além do rnols. não me

apossei de nenhum centavo
dos empréstimos ou transfe
rências", assegurou, infor
mando que contratou o ad

vogado Leonel Pradi Floriani

para defendê-lo junto ao

TCE. Floriani foi assessor jurídi
co da Prefeitura no governo
Vase!.

O TCE recomendou ainda

alteração na lei criada por .

Vasel e aprovada pela Câ
mara de Vereadores.

EXPLICAÇÕES - O ossessor

jurídico do Sinsep, Dionei da
Silva, disse que as multas
definidas ao ex-prefeito Va
sei e ao atual, sobre reem

bolso à entidade de classe,
são consideradas ilegais,
"porque são obrigações dos
profissionais". Com relação a

multa de atraso de repasse
das contribuições, Dionei afir
mou que "no governo Vasel
isso sempre acontecia".

Cflorículfurtl
Cflorisä

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695
371-8146

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau- Jaraguá do Sul

Até quarta-feira (14), 60.453 pessoas haviam participado da 10"
Schützenfest. Os ingressos variam entre RS 3,00 (sexta-feira, sábado

e domingo), e RS 1,00 nos demais dias.
De acordo com a secretária da CCO (Comissão Central Orga
nizadora), Henrietta Neves, todo o faturamento líquido da festa,
incluindo ingresso, bebidas, comidas e tiros, é repartido em partes

iguais para as 24 sociedades de tiro do Vale do Itapocu.
Na terça-feira (13), a Câmara de Vereadores aprovou projeto do
governo repassando RS 27 mil à Associação de Clubes e So
ciedades de-Coço e Tiro do Vale do Itapocu, que vem a ser a

mesma coisa. Bão né?

Ficou feio
Durante os desfiles das asso-

ciqç;ões de tiro, no domingo (11),
o locutor do evento não convi
dou o secretário da Casa Civil,
Ademar Duwe, e o deputado
estadual reeleito Ivo Konell

(PMDB) para se juntarem às
autoridades no palanque oficial.
Fingiu que não os viu ou, orienta
do por terceiros. não os convidou

mesmo.

A gafe, além de tudo, foi Lima
falta de educação. Queiram ou

não, são autoridades.

Ajuda preciosa
A Itautec lança no próximo mês
uma nova versão do Redação
Língua Portuguesa, um soft de

revisão ortográfica e gramatical.
Além de corrigir a ortografia, o
programa aponta erros de

concordância nominal e verbal,
indica o uso indevido de crase e

acusa expressões erradas como
"a nível de". "a grosso modo"e

"haja visto".
Tomara que desta vez o com

putador ajude a acabar com
alguns vícios.

Brincadeira
Mesmo desistindo, o candidato do PL à Assembléia Legislativa, Sérgio

. Pacheco, foi o sétimo mais votado do partido. Recebeu exatos 22
votos. É mole?

Paladino
Sempre nas discussões na Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, quando o assunto se refere à administração
pública, o líder do governo, Alcides Pavanello (PFL), não
assume a defesa. A tarefa é feita pelo colega Ademar

Possamai.
Aliás, esse está se tornando um especialista, não importa o

assunto. Se é referente ao governo, lá' está Possamai para
dar "as devidas explicações" .

Troca-troca
O primeiro suplente do PTB,

Rudolfo Gesser, está
substituindo o presidente
da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Uo

Tlroni. em licença médica.
Outro suplente que volta à
Casa é o tucano João Prim,
que substitui o deputado
federal eleito, Vicente
Caropreso. Prim é o

segundo suplente do PSDB,
o primeiro é o secretário de
Cultura Esporte e Lazer,
Sllvlo Celeste Board.

Revelação
O vereador de Guaramirim,

Ivaldo Kuczkowski (PFL), um dos
coordenadores da campanha de
Melro Neto à Assembléia Legislati,
vo. admitiu que o candidato

sempre esteve mal nas pesquisas,
mas que o fato foi escondido

para não prejudicar.
- Não poderíamos divulgar os
números certos, senão desmoti
varia de vez. Apesar de tudo, a

votação em Guaramirim foi
excelente, perdendo por pouco
para o deputado Ivo Koneli

amenizou.

ijADDlMakler]
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

Alfinete
O vereador Moacir Bertoldi
(PPB) criticou a divulgação
da 10" Schützenfest. Na

opinião dele, se um turista
aparecer no cidade não vai
identificar o clima de festa.

- Falta, inclusive, placas
orientativas para os turistas

chegarem aos pavilhões.
Talvez o dinheiro da publi
cidade tenha sido usado
em outras despesas -

insinuou.

�O""� '0
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - centro

f,�\)f.\Ü',Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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CRC faz lançamento oficial do
seminário interamericano em JS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

MP DÁ OPORTUNIDADE A INADIMPLENTES DA FAZENDA NACIONAL

A Facisc - Federação dasAssociações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina - está comunicando às empresas que a Medida Provisória 1699-

40, de 28 de setembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União do

dia seguinte, introduziu nova redação no artigo 15, com objetivo de reabrir
a oportunidade para que as empresas e pessoas em débito com a

Fazenda Nacional possam ter sua situação fiscal regularizada pelo
pagamento parcelado dos débitos, vencidos até 31 de julho do corrente,
nasseguintes condições:

a) em até 96 parcelas, se requerido o parcelamento até 31 de outubro;
b) em até 92 porcelos.se requerido até 30 de novembro e,

c) em até 60 parcelas, se requerido o parcelamento até 31 de

dezembro próximo. A cobrança do encargo adicional de 2% ao ano foi

eliminada, norma que se aplica também aos parcelamentos concedidos
a partir de 29 de junho, com base no mesmo dispositivo. O presidente da
Facisc, Roberto Breithaupt. está transmitindo a informação para que as

empresas em situação de inadimplência possam regularizar suas
pendências.

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
O Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs realiza no dia 19 de

outubro, sem custos, a palestra "Sistemas de proteção contra descargas
elétricas", voltada a empresários, diretores, gerentes, engenheiros,
técnicos, profissionais e estudantes que tenham interesse em obter

informações acerca de suas aplicações e características, ampliando os

conhecimentos sobre o assunto. O 'programa aborda sistemas de

proteção externo e interno e sistemas de proteção de equipamentos
sensíveis. O engenheiro Ismael Esteves será o palestrante. Começa às
19h30, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A

participação é gratuita, com vagas limitadas e inscrições prévias com
Luiz Antônio, pelo 371-1 044.

TREINAMENTO NO LOCAL DE TRABALHO
A Acijs e aABRH/Jaraguá do Sul promovem o curso "Treinamento no

local de trabalho", nos dias 27 e 28 e outubro, no auditório do Centro
Empresarial. A finalidade é qualificar o participante para executar
treinamento operacional de forma eficaz, utilizando o método da

demonstração. O programa é voltado a gerentes e supervisores de
atividades fabris e administrativas e profissionais de recursos humanos. O
instrutor será o engenheiro e pedagogo Renato Zanandrea, e o horário
será das 18 às 22 horas. Investimento de RS 50,00 para associados e RS
100,00 aos demais participantes. Inscrições: 371-1044, com Neusa.

PREFEITURA PEDE PROGRAMAÇÃO DAS FÉRIAS
As empresas associadas à Acijs devem encaminhar para a secretaria

da entidade, a programação de férias de final de ano, para atender à

solicitação da Secretaria de Educação. É que a Prefeitura necessita da

informação para programar o funcionamento dos Centros de Educação
Infantil (creches) durante as férias e promover o treinamento de professores
e monitores que trabalham nessas áreas. O encaminhamento deve ser

feito poro Neusa, na Acijs, com brevidade.

JUCESC VENDE A RESOLUÇÃO 1/98
O Posto da Junta Comercial do Estado, em Jaraguá do Sul. que

funciona no prédio do Cejas, tem para venda a Resolução Jucesc 1/98,
Publicada no Diário Oficial de SC, em 8.9.98, que resume todos. os
procedimentos e documentos necessários para abertura de empresas,
alteração, encerramento de atividades, filiais, sociedades anônimas,
cooperativas, fusão, cisão e incorporação. Interessados podem procurar
o Posto da Jucesc e retirar o documento, medionte o pagamento de RS
7,00.

NÚCLEO PREMIA LOGOMARGA VENCEDORA
O Núcleo de Hotéis, Restaurantes e Similares escolheu a logomarca

que caracterizará todos os seus impressos e divulgações. A entrega da
premiação ao vencedor do trabalho acontece no dia 29 de outubro, às
1 � horas, na Acijs. A primeira utilização da logomarca será no fa/der do
Nucleo, com vinte mil cópias.

TÉCNICAS E PESQUISA DE MERCADO
A Acijs, em parceria com a Ferj (Fundação Educacional Regional

Jaraguaense), programou para 26 de outubro (segunda-feira), às
19h30, no auditório do Cejas, a palestra "Técnicas e pesquisa de
mercado", com o professor Alfredo Brunell Meneses. Investimento de
RS 10,00 por pessoa e vagas limitadas. Inscrições: 371-1044, com Neusa.
----------�--------------------------------------�

CENTRO

-------------------------------�-

Evento acontece de 11 a 13 de novembro, em Florianópolis, e deveró
reunir 1,5 mil profissionais de contabilidade das três Américas

Francisco Alves/CP.

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

......�.�----_.----

Entrevista: coordenação do seminário no lançamento em Jaraguá do Sul
372-0620

Joroguá do Sul - A coorde

nação do 10 Seminário Inte
ramericano de Contabilidade
esteve no Município, na sexto
feira (9), para o lançamento
oficial do evento, que acon

tece de 11 a 13 de novembro,
no Centro de Convenções de

Florianópolis. O seminário pre
tende discutir os novos rumos

do mercado com o advento
da globalização e com a cri

ação do Mercosul, além de
debater o papel dos profissio
nais de contabilidade no novo

contexto empresarial.
O presidente do CRC

(Conselho Regional de Con

tabilidade), Sérgio Faraco,
afirmou que o lançamento do
seminário em Jaraguá do Sul
teve como objetivo garantir a
participação dos profissionais
da região no seminário. "A ci

dade, como terceiro parque
industrial do Estado, tem uma

economia bastante dinâmi
ca, exigindo profissionais
qualificados. Para acompa
nhar a evolução no setor, os
contabilist_as devem estar

preparados, poro. no futuro,
não perderem espaço",
aconselhou, lembrando que

os empresários estão vendo
os profissionais como uma ne

cessidade e uma exigência
do novo ,modelo.

Na opinião do delegado do
CRC e coordenador do even

to, Selécio Rocha Machado, o
seminário deverá despertar
os contabilistas para a ne

cessidade de uma boa for

mação profissional. "O CRC
está preocupado com a for

mação profissional. Temos vis
to muitos profissionais des

preparados para o exercício",
declarou, acrescentando que
o contabilista do futuro será o

contabilista gerencial. que vai

interagir com o processo ad
ministrativo da empresa. Ma
chado disse que o CRC está

promovendo palestras nas fa
culdades alertando sobre a im

portância do aperfeiçoamen
to e da qualificação profissio
nal.

Para o presidente do Sindi
cont (Sindicato dos Contabilis
tas de Jaraguá do Sul), Aldo
Salai, o seminário será a opor
tunidade para os profissionais
fazerem uma auto-avaliação
sobre a carreira. "Muitos con

tabilistas não têm estrutura su-

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX
RUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAGUÁ)

OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI, 216
(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

DEIMAGEM
Hospital .Jaraquá

ficiente para arcar com a con

tabilidade de uma empresa e,

sem que se perceba, acaba -

prejudicando", frisou, afirman
do que técnico que conhece

produção não conhece con

tabilidade. "O contador pre
cisa ter condições para orien
tor-o empresário. O empresário
não pode confundir o caixa da
empresa com o próprio bolso.
Cabe ao contabilista explicar
essa diferenciação", ensinou.

O diretor da Federação
dos Contabilistas de Santa
Catarina, Ilário Bruch, tam
bém vice-presidente do Sindi
cont. fez coro com os colegas
e disse que o grande desafio
da classe é conscientizar os

empresários que atuam na

economia informal. Na opi
nião dele, o empresário que
quer crescer, precisa de um

contador experiente. "Se insis
tir na informalidade, não
cresce, se crescer, vem a fis

calização e, aí. aparece a

necessidade do contador",
reforçou, acrescentando que
o contador não pode mais so
mente preencher guias, pre
cisa estar bem formado e in
formado.

Check-up
VIP��
Sua empresa

em ótima forma

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Unidade chilena da Duas Rodas

projeta crescimento de 25%
---------------------------------

Adquirida há ur[! ano no Chile, a empresa tem como meta

ocupar o setor comercial da costa do Pacífico

Divulgação

Meta: unidade chilena prevê faturamentQ>de 25%

Jaraguá do Sul - A direto
ria da Duas Rodas lndustrlcl
com sede no Município, pro
jeta aUmento de 25% no

faturamento da unidade no

Chile. Adquirida há um ano,
a empresa tem apresentado
resultados animadores, de
vendo alcançar as metas
definidas pela matriz. O dire
tor-comerciai da Duas Rodas,
Leonardo Zipf, adiantou que
a empresa está se desenvol
vendo dentro do Projeto
"Duas Rodas 2002", que pre
tende reavaliar e redefinir al

guns conceitos no setor em

presarial.
Sobre a previsão de

faturamento, Zipf disse que a
meta foi definida apostando
se na qualidade dos produ
tos e no potencial de expan-

são da reqíóo. "A unidade
chilena vem assimilando gra
dativamente a cultura da
matriz, despertando o inte
resse das indústrias alimentí
cias não só do Chile, mas
também de toda a costa

pacífica da América do Sul",
afirmou. acrescentando que
parte do desenvolvimento

registrado está ligado ao pro
jeto que pretende aumentar
o número de clientes.

A unidade chilenq iniciou
as atividades com a Divisão
de Aromas. Há cerca de três
meses, implantou a Divisão
de Sorvetes, depois de pes
quisas de mercado. "Para o

próximo ano, a empresa pre
tende instalar a Divisão de

Frigorífico, com aditivos e

condimentos para frigorífi-

cos". revelou Zipf, afirmando
que o objetivo é "entrar forte
no mercado", atendendo,
além do Chile, toda a região.

De acordo com o diretor
comercial da empresa, a uni
dade chilena é a única do
País a adotar os princípios do
5S. "É uma ferramenta es

tratégica do programa de

qualidade", explicou. Para
Zipf, a meta é buscar a ex

celência na prestação de

serviços, debatendo o que se

pode agregar poro a satis

fação e reconhecimento do
cliente. "Os clientes estão in-'
teressados em conhecer nos
sa fábrica. O programa de

qualidade estimula os cli
entes, que se mostram surpre
sos com os produtos", con
cluiu.

dir'
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I CJ A balança comercial brasileira registrou, nas duas primeíras semanas de outubro, saldo

I positivo.

I As exportações superaram as importações em US$ 322 milhões. As exportações somaram US$

I
1.238 bilhão, enquanto que as importações totalizaram USS 1.173 bilhão.
Em setembro, a balança comercial fechou com déficit de USS 801 milhões.
L �

-------------------1
CJ A Metalúrgica Menegotti participou, entre os dias 8 e lade outubro, em Miami. nos Estados
Unidos, da Feira Internacional de Construção.
O evento reuniu cerca de 700 expositores e foi visitado por mais de 50 mil empresas de 45

países.
A Menegotti. única brasileira a participar da feira, levou para os Estados Unidos a linha de
betoneiras e máquinas para fabricar blocos de concreto.

CJ 127 ex-trobolhcdores da Haas Calçados, de Pomerode, receberam, na terça-feira (13), os
20% do valor orrecadados no leilão dos bens e móveis da empresa.
No final de dezembro de 1997, 80% do valor (R$ 236.4 mil) haviam sido repassados ao Banerj
(Banco do Estado do Rio de Janeiro) por determinação da juíza Marisa Medeiros Dutra.
A Haas Calçados teve falência decretada em junho de 1995, sem pagar aos funcionários os

salários e as indenizações devidas.
.

Weg desenvolve motor
com supercondufores
Jaraguá do Sul - A Weg,

em parceria com a Cepel
(Centro de Pesquisas de

Energia Elétrica da Eletro

bras), desenvolveu o protóti
po de motor de corrente
contínua de 1 kW, com su

percondutores de alta tem

peratura, refrigerados a ni

trogênio líquido, no enrola
mento de campo. É o

primeiro motor do gênero
fabricado no Brasil.

De acordo com o chefe
da Seção de Tecnologia do
Produto, da Weg Motores,
Sebastião Lauro Nau, as

vantagens da supercondu
tividade em motores elétri
cos são o aumento do ren

dimento e a re duç
ó

o no

tamanho do rnotor. quando
comparado aos convencio
nais. "A tecnologia dos su-

percondutores é portlculor
mente adequada para
máquinas grandes, porque
a redução no tamanho é
proporcionalmente maior
do que para máquinas pe·
quenas, explicou.

Nau afirmou que, nos teso
tes feitos, o motor opreser
tou aumento de 4% no ren

dimento de um motor de 1
kW. "Os custos dos super
condutores ainda são muito
altos; o que inviabiliza a apli·
cação. Há, entretanto, uma

tendência na redução do
preço", comemora, infor
mando que estão envolv
dos também no projeto a

American Superconductor
lnc.. Universidade de Greno·
ble, França, e a PUC (Por
tifícia Universidade Católi·
ca) do Rio de Janeiro.

Governo decide pagar 730
ao funcionalismo estadual
Florianópolis - Depois de

quase um ano de agonia, o

funcionalismo estadual co
meça a receber hoje parte dos
salários de setembro e parte da
segunda parcela do 13° do
ano passado. O anúncio foi
feito na tarde de ontem pelo
secretário de Fazenda, Mário
Aurélio Dutra, revelando que
recebem salários, hoje, os servi
dores que ganham até RS
500,00 líquidos, exceto as pen
sões especiais. A segunda par
cela do 13° será paga aos ina
tivos de autarquias, fundações
e secretarias, e para o pessoal
ativo das secretarias, ã ex

ceção da Secretaria de Edu

cação.
Os policiais militares, ativos e

inativos, receberão o 13° refe
rente ao ano passado, a partir
da próxima segunda-feira (19),
bem como os salários de setem
bro considerados pensões espe-

clols. até R$ 500,00. Na terço
feira (20), o governo promete
encerrar o pagamento do 13'
de 1997, efetuando o crédito
para o pessoal da Secretaria de

Educação, autarquias, tundo
ções e empresas dependentes
do Tesouro estadual.

De acordo com Dutra, o

bloqueio de cerca de RS 28
milhões nas contas do Estado,
determinado pela Secretaria
do Tesouro Nacional. obrigou o

governo a fazer"malabarismo'
com os recursos que tinha. "A
folha de pagamento custa R�
102 milhões e o governo só dis'

punha de RS 87 milhões. por
isso, se optou pelo pagamen·
to dos funcionários que ga·
nham até R$ 500,00", justificou,
informando que o pagamento
do salário de setembro para os

servidores que gönham mais
de RS 500,00 não tem data pre
vista.

Abrajori - Entidade a Serviço do Brasil
Associação Brasileira dos Jornais do Interior

AssembléiaGeral Extraordinária
O presidente Miguel Ângelo Gobbi, no uso das atribuições que lhe confere
os artigos 21 e 37, item B, do Estatuto Social da Associação Brasileiradas
Jornais do Interior - ABRAJORI, convoca, nos termos do artigo 20, item

11, do mesmo Estatuto, Assembléia Geral Extraordinária para o dia 31 de

outubro de 1998, no Hotel Ardentia, Praia dos Ingleses em Florianópolis
SC, em primeira convocação às 14:00h com metade mais um dos associados
quites com a tesouraria e em dia com suas obrigações estatutárias e em

segunda convocação às 15 :OOh com qualquer número de presença, com a

seguinte ordem do dia:

a) decidir a realização do congresso para a eleição da nova Diretoria;
b) apreciação das contas da atual Gestão e do parecer do Conselho Fiscal;
c) apreciação das contas da Diretoria com mandato findado em 31 de março
de 1996.

d) apreciação e votação da proposta de alteração do Estatuto apresentada
pelaDiretoria;
P.S.: São considerados sócios quites com a tesouraria e em dia com suas

obrigações aqueles que pagaram a anuidade de 1998.

Brasília, 05 de outubro de 1998.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente da Abrajori

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creches
A vereadora de Jaraguá do Sul, Niura dos Santos

(PL), propôs ao governo que se faça, a partir do pró
Cr ximo ano, uma análise nos critérios adotados pela
e· Secretaria de Educação para distribuição de vagas

nas creches do Município,
n. Segundo a parlamentar, é preciso "investigar o

número de vagas oferecidas e o número de crianças
da cidade, além de analisar as condições das

'r· mães,

�o Niura acredita que as creches estão localizadas em
li·

100
locais estratégicos na cidade, atendendo apenas

I "quem pode",
'

I�'
r�
rr
D·

[
l

Merenda
A Prefeitura de Jaraguá do Sul assinará contrato com
empresas para adquirir 36 tipos de alimentos para a

merenda escolar, A abertura dos envelopes acon
tece hoje pela manhã,
A diretora-administrativa, da Secretaria de Edu

cação, Eliane Roberti, disse que o contrato visa
atender o cardápio de verão, elaborado pela nutri
cionista da secretaria, Ela informou que a alimen

tação inclui oito tipos de frutas, sucos de laranja e

maracujá, carnes, ovos e verduras,
Para garantir a qualidade dos alimentos, uma comis
sãoformada porfuncionários daVigilância Sanitária,
nutricionista e técnicos da secretaria analisarão os

produtos,

ra
ßO

t�
f'
rS Reunião

lo A diretoria executiva do Colegiado Estadual de
t8 Gestores Municipais deAssistência Social realiza hoje,I
D, entre 8 e '7 horas, na Secretaria da Famnia de Jara-
e guá do Sul, a quarta reunião,
,� Na oportunidade, serão discutidos os seguintes as

� suntos: Política nacional de assistência social e o Pro-

1l jeto de lei de criação das organizações de so-
\

� ciedade civil de caráter público,
i[

Pavimentação
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Jara
guá do Sul retomou as obras de pavimentação na

cidade, após longo período de chuvas,
5 De acordo com o secretário Valdir Bordin, os trechos

a serem pavimentados somam mais de dois
quilômetros, ao custo total de RS 399,403,54, Deste
montante, a Prefeitura banca cerca de RS 2CJ7 mil.
As ruas a serem asfaltadas se encontram na Vila
Nova, Vila Lalau, Vieiras e Bcependl.

Serviços:
• Contratos Bancários de:

Financiamento, Empréstimo, Leasing,
Abertura Conta Corrente, etc.

• Acidente Trânsito e Causas Trabalhistas
• Inventário e Contato Seguro
• Direito de Família

Regional de Saúde promoverá
cursos de prevenção à dengue
---------------------------------

Programa de qualificação profissional será apresentado através
de teleconferência para mais de 1,3 mil escolas no Estado

Jaraguá do Sul - A 1 70 Re

gional de Saúde vai coordenar
o programa de qualificação
profissional em prevenção e

combate à dengue. O projeto
é das secretarias estaduais de
Desenvolvimento Social e da
Família e do Sine/SC (Serviço
Nacional de Emprego), com
apoio do Ministério da Saúde.
O planejamento do curso é da

Fundação de Ensino da Enge
nharia em Santa Catarina. A
data da teleconferência no

Município ainda não foi defini
da, mas, de acordo com o

coordenador, Amaro Ximenes
Filho, deve acontecer no final
de novembro, no CPL (Centro
Integrado de Profissionais li

berais).
O objetivo do programa é

treinar profissionais de saúde,
líderes comunitários e dirigentes
de associações de moradores,
bem como demais lideranças,
para o combate ao mosquito
transmissor da dengue, por
conseqüência, as moléstias in

fecto-contagiosas, decorrentes
da falta de higiene e limpeza.
Para Ximenes, presidente da

Associação IMédica de Jara

guá do Sul. o programa pre
tende evitar que a doença se

instale no Estado e provoque
epidemia, além de educar em
todos os níveis e integrar comu
nidade e profissionais de saúde
no combate à doença.

- É muito importante traba
lhar com prevenção. Antes da
teleconferência, daremos uma

pré-orientação sobre o com

portamento e os recursos que
podem ser utilizados no com

bate à diversas doenças opor
tunistas - informou, acres

centando que a higiene pes
sool a destinação correta do
lixo, a limpeza da área onde
mora e a preocupação em

não acumular água onde o

B

Xlmenes: "Prevenção é essencial no combate à doença"
mosquito possa colocar os

ovos, são cuidados essenciais

para evitar doenças.
Ximenes informou que o

programa vai oferecer o curso

"Dengue - Operações bási
cas", com 40 horas de ativi
dades, em duas teleconferên
cios. "A proposta é qualificar
agentes e técnicos da Vigilân
cia Sanitária nas três esferas de
governo", reforçou, lembrando
que as inscrições estão abertas
a todos os interessados na 170

Regional de Saúde, na Rua Rei
naldo Rau, junto ao posto de
saúde. Ele afirmou que a preo
cupação é evitar a prolife
ração da doença, que aumen
ta muito nos meses de verão.

- A epidemia se alastra pelo
País e não podemos deixar atin
gir Santa Catarina. Precisamos
traçar metas eficazes de com-

bate ao mosquito e adotar es

tratégias de prevenção - re

forçou, chamando a atençãd
para a limpeza dos quintais,
córregos, rios e áreas públicas.

O CURSO - O conteúdo do
curso compreende noções so

bre febre amarela e dengue,
biologia dos vetores, histórico
do mosquito Aedes aegypti, or
ganização das operações de '

campo, reconhecimento geo
gráfico, como fazer visitas do
miciliares, crlcdouros. pesquisas
entomológicas (de insetos),
tratamento da doença, equi
pamento de proteção indivi
ducl. manejo ambientai. par
ticipação comunitária e ser

viço marítimo e fluvial.
Os protessores responsáveis

pelo curso são especialistas em
suas respectivas áreas de atu

ação.

Você está procurando a Botoarte?
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melhor

lhe atender com caseados, picuetas; aplicações de
botões em geral e fabricação de cadarç'os'.

NOVO

ENDEREÇO

T ARTE

Botoarte Produtos Têxteis Ltda.
R. Ângelo Marangoni, 79
Fone/Fax: (047j 370-2035
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FLORICULTURA -)J"

HARMONIA �
Comércio de: VASOS E JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS, FLORES,

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

Horário de atendimento - Não fecha para almoço
De segunda a sábado das li às 19 horas - Domingos das 9 às 12 horas

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

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

--- - . - �_..

---------

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

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

Qavelli a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364-o'estacionamentoanexo-não fechamosparaalmoço
Fone: (047) 371-1668 - fax: (047) 433-3501

Qualidade com bom gosto
Móveis sob medida e atacado

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

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861 R.

recepcionaram os

convidados no Clube
Atlético Baependi.

Cleiton é filho de Laércio
e Sônia Stoinski, e Kátia é

filha de Sigmar e Anila
IIZBm�Guenther

r>��lt.s.º�o:o:o:o:-:::�:o:o:oo:_;o:-:oo:o:o:o:o::�����?;:o:o:o:_�o:0:0:0:0:-:-:::0:0:0:-:0:0:0:0:0::Sº,\.:.::;
UIZ
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sábado passado, em bonita

-Al i:iIG]*&][a cerimÔ;e�::r!g;;�a::;:�
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (Barra do Rio Cerro).

clnagél@netuno.com.br Após o ato religioso,

Rafael Dimas
Nazârio (Elite
Móveis) comemora
idade nova quarto
feira (21)

RIM W.II., "'rqu.rdf, 407
(ao lIIdo do Po«oMI",.)

�ffi. E CONl>s"",.c DOÇURA n-4/i14
CAFÉ COLONIAL

A Jaime Moto Peças
foi inaugurada no
sábado passado, na

Rua Bernardo

Dornbusch, com
grande número de

convidados. A equipe
de atendimento,
Valmir, Mllene,

Laércio, Luciana e o

proprietário Jaime
Zapellini

Danielle Bartel Manske,
manequim e modelo,

desfila pelas passarelas
da city. Éfilha de João
Roberto e Beatriz Bartel

Manske

VeIculas. peças e serviços

A Panificadora
Perito está em noVO

endereço, Rua
Walter Marquard�
1.140. O

proprietário june
Perito está feliz col/l

a receptividade do

público da Barra do

Rio Cerro

que recebeu o

prêmio Top
Seiler, Ronaldo, i

Jair, Julia; I"

Suzana, Marlize,
Marinêse
Mauricio .Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sesc divulga colônias de férias
Jaraguá do Sul- O centro de atividades do Sesc - Serviço Social do

Comércio - de Jaraguá do Sul está divulgando o calendário de temporada
de férias para o período de 15 de dezembro/98 a 15 de janeiro/99. Dentro
da filosofia de proporcionar o bem-estar dos comerciários e seus

familiares, o Sesc desenvolveu em diversos estados seus sistemas de

colônia de férias, oferecendo as mais diversas atividades de lazer. Dois

destes locais estão em Blumenau e Florianópolis, aqui em Santa

Catarina. Em Cacupé, Florianópolis, são aceitas reservas de seisa nove·

dias, exclusiva para clientela do Estado de Santa Catarina. De março a

novembro, período de até dez dias, liberado para todos os estados. Na

Colônia de Férias de Blumenau, durante todo o ano, períodos de até

dez dias liberada a todos os estados. As colônias de férias dispõem de

parques aquáticos, quadras poliesportivas, áreas arborizadas, salões
de festas, jogos e leitura, e outros ambientes acolhedores onde o

comerciário e seus filhos podem se entreter e divertir. São

beneficiários do sistema, todos os empregados que trabalham em

empresas do comércio varejista, atacadista, armazenador, empresas de

turismo, de publicidade, radiodifusão, jornalísticas, estabelecimentos de

ensino, difusão cultural e artística, cultura física e clubes de futebol, bem
Gomo seus dependentes. As reservas devem ser feitas diretamente no .

escritório do Sesc, Avenida Marechal Deodoro, 1594,junto ao Senac.

Telefone 372-1795. Além disso, o Sesc, implantando no ano passado,
vem ampliando gradativamente a oferta de serviços aos comerciários de

Jaraguá do Sul. Além da instalação de um gabinete odontológico,
l inaugurado em agosto, o Sesc está desenvolvendo diversos projetos
I

nas áreas de esporte e lazer. Com apoio da CDL e Sindicato do

'.• ' Comércio Varejista, o Sesc realiza neste final de semana, 23, 24, 25 e 30
e 31/10, o 2° Campeonato do Comerciário envolvendo as modalidades

A de Futebol masculino e feminino e Voleibol masculino e feminino. O
encerramento do evento está marcado para o dia 31, com o Baile do

Comerciário, animado pela Banda "Juízo Final"; na Sociedade
Vieirense. Será feita a escolha da Garota do Comércio, com a presença de

representantes das principais lojas da cidade.

COELHO EQUIPAMENTOS LTDA

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTÄO
E DE PARAFUSO

• LAVADORAS DE ALTA PRESSÄO

• LAVAlIU'OS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES InDUSTRIAIS

• ROÇADEIRAS �
• FERRAmEnTAS PnEUmArICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�

,�Wayne.MI.9
(047) 372-2090 372-'1566

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

.

(Em frente ao PostoMarcolla)

Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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2 • CORREIODO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

HÁ 8 ANOSBarão de ltapocu

- Em 1990, o hoje saudoso frei Aurélio Stulzer contava nas páginas do
CORREIO DO POVO a história da história d'O Primeiro Livro do Jaraguá:
"Eu conto como foi. Por primeiro falou-me o padre Hilário Busarello;
'Frei! O senhor trabalha em jornais e revistas. Escreva a História de

Jaraguá. O Schmöckel possui o arquivo para suas pesquisas'. Schmöckel,
procurado, respondeu-me que faria commuito prazer, mas que tal arquivo
não existia. Lancei-me a procura de elementos. Confesso que diante de

mim compacta escuridão, apenas alguns riscos de claridade". Parou em

Niterói e subiu a Petrópolis, onde mora dom Pedro de Orleans e Bragança,
que pôs à disposição documento do arrendamento. No Rio de Janeiro'
falou com o doutor Luiz de Souza, que sugere Enu1io da Silva, que foi útil.
Entrementes, escreveu a Carlos Ficker, em Joinville. Aceitava parceria.
Não fez. Silva oferece todo material, que não aceitou, mas acertou que
seu livro seria o PRIMEIRO e o de Silva, como foi, passou a ser o

SEGUNDO. Desconfiou que teria o TERCEIRO, de Ficker, que não

saiu. Autorizou a Schmöckel uma segunda edição de seu livro. Eis, pois,
as razões do título escolhido.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, formava-se pelaUnoeste, de Jpaçaba, da Faculdade de Direito,
Ubiratã Mafra Pinto, com colação de grau no salão de eventos do
aristocrático Clube 10 de Maio, importante cidade do Oeste de Santa

Catarina. Era mais um jaraguaense a conquistar o galardão de um curso

superior, para alegria própria, de seus irmãos e de seus pais José Castilho
Pinto-Senízia Mafra Pinto, ela professora e ele funcionário público federal,
aposentado.
- Falecia o estimado cidadão Konrado Karsten e os familiares agradeciam
aos médicos, enfermeiras e ao pastor Günther Rueckert e convidavam

para culto em sua memória na Igreja Evangélica Luterana-Centro.

HÁ'4 ANOS
- Ern 1994, o advogado e desportista Murillo Barreto de Azevedo, como
professor de educação física, acabava de ser eleito como um entre dez
merecedores da Comenda da Ordem do Mérito Esportivo de Santa

Catarina, mérito que lhe era conferido no mês de dezembro, que é quando
o governadordo Estado, doutorAntonio Carlos KonderReis, fazia a entrega,
em solenidade festiva. De acordo com a informação, dez eram as

personalidades a receber a comenda, uma delas ArturSchloesser, já falecido,
oito outros em recompensa por serviços valiosos, mas já sem atividade e,

apenas o doutorMurillo Barreto de Azevedo recebia o galardão, ainda em
plena atividade no desporto catarinense. O ilustre desportista recebia o

reconhecimento de sua perseverante dedicação ao esporte que o laureado

professor via consubstanciado de um ideal eugênico, pelamelhoria da nossa
raça, até a perfeição física. CORREIO DO POVO fez-se presente às
solenidades no Palácio do Governo.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, a empresa Weg recebia o prêmio "Melhores e Maiores", da
"Revista Exame", como a melhor indústria do setor de máquinas e

equipamentos.A premiação aconteciano auditório SimonBolívar, doMemorial
da América Latina, entregue ao diretor-superintendente' da empresa,
engenheiro Moacyr Rogério Sens. Era a quinta vez consecutiva que aWeg
recebia o prêmio, única empresa do País com este número de premiação.
Na opinião do diretor-presidente executivo, o prêmio reflete o desempenho
dos últimos anos. "É uma prova de competência e da capacidade de nossos
colaboradores. E resultado da grande aceitação dos nossos produtos em

mercados mais competitivos, como o europeu, norte-americano e asiático",
destacou. Ele informava que aWeg deveria colocar em operação, em Jaraguá
do Sul, urna nova unidade para a fabricação de motores de grande porte.
"Com nosso programa de internacionalização, os motores de alta-tensão
estão obtendo bom volume de vendas", revelou.

16 de outubro de 1998

....

REMINISCENCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (134) - APONTAMENTOS
Continuação da prédica, página 6

educarli cristianamente nel timor educá-los em Cristo no temor santo

Santo di Dio, perché si salvino. E de Deus para que se salvem. E

dovete educarli coi buon esempio e deveis educá-los com o bom exemplo
coll'istruzione, Se Ie vostre istruzionl, e com instrução., Se as vossas

i vostri insegnamenti, Ie vostre instruções, os vossos ensinamentos,
raccomandazioni non saranno as vossas recomendações não forem

accompagnate dai vostro buon acompanhados do vosso bom

esempio, voi non coglierete mai buoni exemplo, não colhereis jamais bons

frutti di virtu dai vostri figli, perehé se frutos de virtude nos vossos filhos

Ie parole muovono, gli esempi porque se as palavras movem, os

trasclnano. Buon esempio dunque, exemplos convencem. Então, pais,
genitori, e lo rípeterõ mille volte, buon bom exemplo. Repetirei mil vezes,

esempio. bom exemplo.
Ma anche istruzioni. Insegnate Mas também instrução. Ensinai a eles

loro per tempo Ie cose necessarie a com o tempo as coisas importantes
salute. In quei luoghi, in ci vi recate, para a salvação. Nos lugares para os

forse tocca a voi genitori, anche a far quais vos dirigis talvez caiba a vós,
I'uffizio di maestri e di sacerdoti in pais, também o ofício de mestre e de

riguardo ai vostri figli: specialmente sacerdote em relação aos vossos

alia madre nel mentre ii padre deve filhos. Principalmente a mãe, se

attenere alia fatica per guadagnarsi ii enquanto o pai se esforça para

pane, ma se Ia madre fa I'uffizio di ganhar o pão-d�da-<l!a, a ';Iãe se

sacerdote, avrà un giomo Ia mercade faz de sacerdote, um dia tera como

di sacerdote. tal a recompensa. Mas considerando

Ma siccome, anche Ie piú sollecite que mesmo as mais solícitas

premure non valgono, se non sono intenções não valem nada se não

accompagnate dalla divina grazia, forem acompanhadas da divina

cosi voi o genitori, pregate ii signore graça, oh pais, rezai ao Senhor pelo
per Ia buona riuscita dei vostri bom resultado dos vossos filhos.

figliuoli, raccomandateli di spesso a Recomendai-os sempre a Deus, à

Dio, a Maria Santissima, a S. Santíssima Maria, a São José, ao

Giuseppe, ai loro Angelo Custode, ai Anjo da Guarda e ao Santo de seus

Santo dei loro nome. Pregate nomes, Rezai especialmente, oh

specialmente voi, o madri, Maria che mães, para que Maria os receba sob

li riceva sotto ii suo manto, che li o seu manto, que os proteja dos

difenda dai pericoli di peccato, e dia perigos do pecado e lhes dê a graça
loro Ia grazia d'imitare Ia di Lei virtú; de imitá-Ia na virtude, em particular,
in ispecie Ia purità. E se ad onta delle na pureza. E se por ofensa às vossas

vostra premure qualche figlio fallisse, ordens algum filho falhar, rezai,

pregate, scongiurate, piangete ai suplicai, chorai aos pés de Maria,

piedi di Maria, che vel riconduca sul para que o reconduza ao bom

buon sentiero. caminho da fé.
Voi dite, che solcate l'Oceano per Dizeis que ides atravessar o

dar stato alle vostre oceano para dar melhores condições
às vossas

Fritz von Jaraguâ • 10/98.

Foto do acervo histórico de Faustino Girollamostra a antiga casa comercial de W. Weege, na Barra

do Rio Cerro, lápelo ano de 1939, onde nãoficou esclarecida a razão da aglomeração depessoas no

frente do estabelecimento. O que se sabe é que o veículo - um Ford, limousine - vermelho, era do então

prefeito municipal de Iaraguâ do Sul, tenente Leõnidas Cabral Herbster e, entre as cinco jovens
postadas nafrente da viatura, conseguiu-se identificaras senhoritas PaulinaRubini.futura esposade
Faustino Girol/a e Otília Borck
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I
Emílio Carlos Jourdan é

tido como fundador da

S cidade. Há quem questione
o fato. O -Q1Je, por�m,_11;ão
se pode negar, é o fato de

que o surgimento da

cidade e seu

desenvolvimento já
começaram a ser

delineados pela sua

atuação. Idéias que

pareciam muitas vezes

extravagantes, como a da

construção da estrada. de

ferro, indo do porto de São

Francisco do Sul ao
,

Paraguai, podiam parf!cer

impossíveis, mas, mais
tarde, revelaram-se

acertadissimas. A mola

mestra do desenvolvimento

de Jaraguá do Sul já fôra
concebida por ele. Se sua

primeira vinda, em 1877,
não trouxe os resultados

por ele esperados, tendo
que interromper a sua

permanência aqui, em

1888 na sua volta, em

1895, o empreendimento
vingou e prosperou. Em

documento datado de

1998, e assinado pelo
engenheiro A. Gibrat,

encontramos duas fotos
inéditas da casa da'

-

administração da Colônia

Jaraguá no tempo de

Jourdan. Apesar da
qualidade das fotos não

ser muito boa, devido sua

antiguidade, vale a pena

publicá-las.

Venha desfruter do conforto das novas instalações das hoias Breithaupt
de Confecções, Eletr9domésticos,Brinquedos e aproveite a.s

melhores ofertas em presentes para o dia das crianças.

�I LOJAS BtlEITHAUPT
Agora no Shopping Center Breithaupt

CORREIO DOPOVO - 3

por Egon Iagnow
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4 - CORREIODO POVO

RESGATANDO UM COMPROMISSO

Hertha Gum: Frenzel
Há alguns meses, dona

Hertha telefona para o diretor

do CP e informa que ainda

possui fotos que lembram o

passado de seus pais.
Como interessasse tão rico

material histórico, fizemos

reproduções de décadas

passadas e. assumimos o

compromisso de produzir
matéria que levaríamos aos

nossos leitores, sempre ávidos
de conhecer o passado de

nossa terra.

O tempo passou, e nada.

Até que ela nos interpelou,
querendo guardar a matéria

que ela, quem sabe, não tivesse
lido e queria saber o número

da edição, em que ela constou.

Nós também não encon

tramos a edição, e atribuímos
a um lamentável esquecimento
ou troca de destino, porque
vários são os colaboradores do

Caderno 2.

De qualquer forma, que
remos nos redimir dessa falta.

A foto que estampamos
mostra,

.

da 'D', o senhor

Wilhelm Gumz, irmão de

Gustavo Gumz, aí da antiga
"Chocoleite", em Rio Cerro II,
e um dos primeiros integrantes
da Schützenverein "Jaraguá",
que nasceu em 6-3-1906,' e
foi um grande atirador, co
lhendo medalhas de

competições do atual Clube

Atlético Baependi. Na foto,
ao seu lado, está a esposa
Emilie Gumz, nascida

Schwartz, seguida de Herta,
tendo ao colo os cachor

rinhos "Tupi" e "Neti", segui
do de seu esposo Ruy Felipe
Frenzel, de família muito

importante do lugar e do Rio

Cerro, adrninistrando, entre
outros empreendimentos, a

muito conhecida Transporta
dora "Frenzel" S.A., depois
incorporada à Auto Viação
Catarinense.

Segundo dona Hertha, seus

pais sempre gostavam de um

bonito jardim e muitas flores

na varanda, como se percebe
na fotografia.

Foi seu pai que construiu

aquela casa, em 1930, e

passou a ser vizinho de

Bruno Mahnke, com casa

construída um ano antes.

Wilhelm Gumz, em 1924,
instalou em Jaraguá do Sul a

primeira olaria: com equi
pamento movido a eletricidade

e se situava próximo de sua

casa, onde hoje está o Pavilhão

de Esportes Arthur Müller, na
Rua 4 (Presidente Epitácio
Pessoa), centro da cidade.

Dona Hertha Gumz Frenzel,
ao recordar o passado de seus

pais, destaca que seu pai se

empenhou muito com um grupo
de pessoas na construção do

Hospital Jaraguá, situado no

Morro Czerniewicz, que hoje
presta relevantes serviços à

população local e regional.

MalweeMalhas faz doação
Mais uma empresa jara

guaense de grande porte
aderiu à nossa campanha de

construção da nova sede da

Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais).
Trata-se da Malwee Malhas,
que dispôs-se a doar R$ 150
mil.

Com mais esta contribui
ção, a Apae necessita ainda

de R$ 100 'mil para que possa
acabar a obra. A associação
tem ainda um automóvel
Pálio zero-quilômetro, doado
pelo senhor Geraldo Wer

ninghaus, e está veiculando
em Jaraguá do Sul uma rifa
constante de quinhentos
bilhetes, com dois números

cada, no valor de R$ 200,00
o bilhete e que, alcançando

pleno êxito, dará à Apae a

arrecadação necessária.
Para o pleno sucesso

dessa rifa, a entidade conta

com o apoio da Acijs (As
sociação Comercial e Indus
trial dê Jaràguá do Sul). Por
este motivo, a Apae está

procurando os associados da

Acijs para serem parceiros
nesta reta final.

A soberana do mundo
Com a dissolução da Assembléia Constituinte de 1823, foram presos diversos deputados, e, entre eles,

Antônio Carlos. Recebia a ordem de prisão, marchou o brilhante parlamentar à frente dos oficiais. Ao passar,
porém, junto a uma das peças de artilharia postadas em frente ao edifício da Câmara deteve-se, respeitoso.

- Obedeço à soberana do mundo! - disse, numa continência.
E passou adiante, sorrindo.

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 111
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Sexta-feira, 16 de outubro de 1998

DOAÇÃO DE LIVROS - No último dia 8, recebemos um contêiner de 20"
contendo livros e mate�al diverso, embarcado via marítima pela Alemanha,
conforme prometido pelo sr. Wilhelm Zettel, quando de sua visita em 11.5.98.
A quantidade de livros' (literatura diversificada) recebida enriquecerá
substancialmente o acervo de nossa biblioteca, que se encontra à disposição de
nossos associados.

Registramos, ora, nossos sinceros agradecimentos ao dr. Vicente Caropreso, que
intermediou a vinda do citado material.

TARDE DE ENTRETENIMENTO. - Conforme.frisado em nosso boletim de 2
de outubro, confirmamos a programação de mais duas tardes de entretenimento

para o fluente ano, ou seja: 24 de outubro (próximo sábado) e 21 de novembro.
Favor agendar as citadas datas e desde já contamos com seu comparecimento e

participação. Venha divertir-se!

DAS DEUTSCHE VÓLK - Das deutsche Volk ist im wesentlichen aus

verschiedenen deutschen Stämmen wie den Franken, Sachsen, Schwaben und

Bayern zusammengewachsen. Heute sind diese alten Stämme in ihren

ursprünglichen Gestalt längst nicht mehr vorhanden, doch leben ihre Traditionen
und Dialekte in geschichtlich gewachsenen .regionalen Gruppen fort.
Mit der Bevölkerung der einzelnen Bundesländer sind die alten Stämme jedenfalls
kaum noch identisch. Die Länder, so wie sie heute' bestehen, sind zum großen
Teil erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter Mitwirkung der Besatzungsmächte
geschaffen worden, wobei die Grenzziehung auf Traditionen oft keine Rücksicht
nahm. Zudem haben die Flüchtlingsströme und großen Wanderungsbewegungen
der Nachkriegszeit, aber auch die Mobilität der modernen Industriegesellschaft
die Grenzen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen mehr oder weniger
verwischt.
Unterschiedliche charakteristische Eigenschaften werden den Volksgruppen von

alters her zugeschrieben, So gelten die Mecklenburger als verschlossen, die
Schwaben als sparsam, die Rheinländer als lebenslustig und die Sachsen als fleißig
und pfiffig - traditionelle Erfahrungen, die heute noch immer im Sinn einer
folkloristisch-heiteren Rivalität zwischen den Bevölkerungsteilen willkommen
sind,

DEUTSCHER HUMOR

a) "Hier habe ich ein Mittel für Sie", sagt der Arzt zur' alten Frau Humpel,
"das macht Sie mindestens zwanzig Jahre jünger!"

'

"Schön, aber verliere ich dadurch nicht meine Rente?"

b) Sie kommt zu Fuß nach Hause, er ahnt Übles:
"Na, wo ist der Wagen?"
"Du wirst es nicht glauben, Aber da steht so ein Baum 50 Jahre ruhig an seinem
Fleck - und plötzlich springt er einem genau vors Auto!"

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

Expediente - De segunda à sexta-feira: das 9 às IIh30 e das 14 às 20 horas
Sábado: das 8 às II horas

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

Apoio
cultural:

Duas Rodas
Industrial

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (LXXXIV)

Tio Eugênio
João Wiest - final

"Foi um marco na História da futura metalúrgica. Mas tivemos problemas com

matéria-prima. Recém terminara a 2a Guerra Mundial e o fornecimento de chapas de

ferro era incompatível com a capacidade de produção da empresa,
Uma madrugada acordei o João e contei a idéia de se dirigir um expediente

diretamente para o presidente Getúlio Vargas. João concordou. Enviado o ofício

explicando a situação angustiante de quem queria produzir, sem contar 'com a matéria'

prima, não deu outra,

Dez dias depois, o coronel Santiago, da Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda,
comunicou o deferimento da solicitação, e vieram os distribuidores de Aorianópolis
e Curitiba, todos ansiosos para vender chapas. Getúlio respondeu pelo seu secretário,
deferindo cotas menores, mas compatíveis 'com o projeto de produção.

.

Com a mudança do presidente, os problemas eram resolvidos por outros canais".
Tempos depois - lembra a senhora Maria do Carmo Cercai Wiest - João Wiesl

resolveu construir um iate na praia de Armação, com 14 metros de comprimento e

três de boca, que se chamou "Jaisa", homenageando a primeira neta. Praticamenle
montou uma fábrica para esse fim. Levou um ano. Um estaleiro foi montado e a

inauguração deu-se oom champanhe no casco, e foi registrado na Capitania doS

Portos de São Francisco do Sul. Montou, mais tarde, outra oficina, no Rio Cachoeira.
para manutenção e conservação do barco, durante quatro anos,

Um dia foram fazer pinturas e, por descuido do funcionário, explodiu e incendioU
o iate, o que causou grande mágoa e desinteresse por parte de João Wiest. Dona
Maria do Carmo, visivelmente emocionada com todas as reminiscências, finaliZOU
a entrevista com esta frase: "Era um homem de grande valor. Tenho muito orgulhO
dele!" Ela faleceu em 11-10-95, um mês antes de completar 84 anos. Até a próxi[J1ll>

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Joseph Campbell nos
diz: "O primeiro choque do
homem moderno com o

mundo mágico acontece

quando ele descobre que

Papai Noel não existe".
Campbell, um dos

maiores estudiosos de

mitologia de nossos

tempos, não estava brin-

cando. Quando nos da

mos conta que toda a fan
tasia criada em torno dos

presentes de Natal era

apenas fruto de uma tra

dição, achamos que todas
as tradições são iguais.
Se Papai Noel não exis

te, é possível que não

exista Deus, anjo da guar
da, vida após amorte. Com
medo de nova desilusão,
empobrecemos nosso

mundo e desconfiamos de

qualquermilagre.
Não somos mais crian

ças. Podemos conviver
com as decepções ineren
tes ao próprio caminho es

piritual - aliás, este é um

caminho cheio de decep
ções. Mas quem persistir
chega lá.

Rua Emílio Stein, 300··' - Centro
(Rua doEdifícioCarvalho)

Horários:
Terça-feira: 16 horas às 17h30
Terça-feira: 18h30às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 8 horas às 9h30

.

Quinta-feira: 19h30às 21 horas

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaYF
I! AULA GRÁTIS

Respiração clavicular
Colocar os dedos polegares
abaixo das axilas e os outros

deixar acima do peito. Sem

muita participação do abdome

e do peito, encher lentamente

a "ponta dos pulmões", indo
ao encontro dos dedos, sem

for.çar. Expirar lentamente.
Esta fase da respiração oxige
na o ápice dos pulmões e a

área cerebral.

Eduque sua

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

� .. Kastrup & I

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

. ,.,

resplraçao e

forme-se
emuma

vida melhor!
LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros quemerecem ser lidos:
"Todo o pensamento emocionalizado, unido à/é, tende a se realizar; a
se materializar: "

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

"O inicio de um hábito é como umfio invisível; a repetição reforça o

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

ação.
"

Do livro: A essência da mente.
Editora:MartinClaret.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá
371-3Q22 A bord� de seus chapéus alemães Robso .

recepclOnaram seus convidad.' �Amonm e JoãoDemo (dir.)os no bonita camarote Ja "A' .

I'

UI l".lanso

OSHOWDA Banda Cavalinho Branco, de porque é considerada a próximo ano estará conosco (11), quando realmente

Blumenau. Surpresa? Que· atração mais eletrizante da novamente. Será bem-vindo! colocou todo mundo pra

CAVALINHO
"

nada! Contando com a festa blumenauense. Mas os "'" pular, já que dançar tomOU

BRANCO
experiência de várias elogios também vão para o BANDAALEMA se algo difícil no interior

,

participações consagradas na público. Lino Vieira, baixista (jJ=' Já a nova banda alemã: a Pavilhão A, devido à

(jJ=' Sem tirar o mérito das maior festa do chope do da banda, ficou Kalle Mager Musik, que veio multidão. Neste último fin

apresentações das bandas Brasil, a Oktoberfest, e com impressionado com a para ser a principal atração de semana de folia, fica a

regionais e da alemã Kalle os vocais e presença de palco animação e educação dos da décima edição da expectativa se a banda ale

Mager Musik, quem deu o do alemão Michael Lochner jaraguaenses, demonstrando Schützenfest, estreou na irá empolgar definitivame

showe conseguiu levantar (ex-líder da excelente Banda que já tem uma queda pela sexta-feira (9) com uma certa o público da Schützenfest,

pra valer o público presente Die Odenwälder-), a nossa Schützenfest. Quem timidez. Porém, nos outros carimbando, assim, o

no primeiro final de semana Cavalinho Branco veio para sabe já seja uma pequena dias, se saiu melhor, passaporte para o próximo
da Schützenfest foi mesmo a mostrar, no domingo (11), antecipação de que no principalmente no domingo ano.

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE·

371-5309

CENTERRSOM

.

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

Fone: 37()"17�
Filmagens & Fotografial

en's - DISCOS - FITAS
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Classificados do CP 370-7919
DO SUL REGIÃOE SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1998

\BOIS

CASAS

101 • Casa no Bairro Czemiewicz, 'num terreno de 900m'

102- Casa em alvenaria cl 270m' no ano- 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social +

lavabo + sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem
103- Casa em Barra Velha com 3 quartos- alvenaria! R$ 20.000,00
104 • Sobrado em alvenaria próximo do futuro teatro da Scar . Czemiewicz

105 • Casa em alvenaria semi-acabada no Água Verde· R$ 42.000,00
106 . Casa de alvenaria CI 4 quartos + 1 banheiro' • Entrada Rio da Luz • R$
50.000,00
107 . Sobrado em Curitiba· PR . Vendellroca por imóvel em Jaraguá do Sul- SC
108- Casa em Guaramirim cl +Ou- 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.

Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá • ideal pl clínica ou restaurante

109 • Casas geminadas na Tfa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x

R$ 195,00
110- Sobrado em alvenaria num terreno cl 8.150m' de área na BR-280 •

Guaramirim

lU

111 . Casa em alvenaria cl 41Om' • num terreno de 990m' • próx. Baependi
112 . Casa de alv. cl 268m', terreno cl 1202m' próx. Duas Rodas

115 • Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m'
.

APARTAMENTOS

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 . Ap. em construção no "Residencial Bartei" • próx. Terminal Rodoviário
202 . Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensnios necessários para
funcionamento.

203- Ap. no "Amizade" cl 2 quartos- entro R$17.000,OO + prestações de R$ 320,OO/mês
204 • Ap. "Isabella", com 2 elevadores, piscina, duas vagas de qaraqern- R$ 65.000,00
205 . Apto. "Cond. Amizade' • com 2 quartos- entro R$ 15.000,00 + financiamento

206- Apto. "Cond. Amizade", 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

207- Ap. "Cond. Amizade" • 3 dorm. Entrada R$ 18.000,00 + financiamento

208- Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 • Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto- Centro
212- Apartamento com 4 dorrnnóríos "Ed. Santa Terezinha" . Centro

213 «Ccoertcra no Ediffcio "Argos" na Rua Jorge Lacerda- Centro
214 • Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'

215- Ap. cl 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos".
TERRENOS

302 - Terreno no Centro- Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

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

304- Terreno na Marechal Deodoro c/l.930,18m'
305- Terreno em Guaramirim • c/l.350m'· fundos Supermercado Brehhaupt
306 . Chácara no Rio Cerro cl 75 morgos, cl água, palmitos e árvores nativas

307 - lotes no Loteamento "Recanto Verde" . Próximo da Malwee • R$ 8.000,00
308 . Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra- R$ 19.000,00 à vista

309- Terreno no Lot. "Camposampiero"· R$14.000,OO entr.s-t tx de R$ 345,00
310 ·,Terreno na Praia de Itaguaçu· S. Francisco do Sul com 726m'· Beira Mar

311 • Lotes c/538m', próx. Faculdade· R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,OO
312- Terreno nawaíter Marquardt com 660m', cl 22m de frente p/ asfalto
313- Chácara no Poço Dantas com 103.000m'· R$ 25.000,00
315- Chácara no início do Rio Molha com 150.000m'.

316- Área de 7.068m', sem benteítorias, Vila Lenzi • R$ 40,000,00
317 - Fazenda no Rio Molha cll,300,OOOm'· ocasas, lagoas, gado, minhocário, etc.
318- Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,60m2 de área

319- Terreno na BR-280 JguMCorupá cl 9.627m'· R$ 16,000,00
32Q.. Terreno com 10.000m' na RuaWo�gang Weege· R$ 20.000,00- Próx, Fleischamm
321 • Terreno na rua José Teodoro Ribeiro· cl 510m'· R$ 25.000,00
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CORRETOR OE ImOVelS
CRECI 8054

� Casa nova com 210m2 - I suíte - 2 quartos - pisc ina - Rua José Rasá - asfaltada - BaITa
do Rio Cerro , R$ 85,000,00
c:) Casa com 204m2 - 2 suítes - terreno 352m2 - Figueira - próx. Gráfica Oalmolini -

R$ 37,000,00 + financiamento,
� Casa' alvenaria com 112m2 - 2 kitinetes nos fundos - 'Rua José Rasá. 138 - asfaltada -

Barra do Rio Cerro > R$ }7,000.00
c:::> Casa alvenaria com lanchonete - com 260m2 - Terreno 737m2 - Rua Valdemar Rau. 850
. Rau - R$ 50,000.00 •

� Casa de alvenaria com 190m' . Rua Guilherme Hering, 31 - Centro - R$ 90,000,00
� Casa alvenaria com 114m' - Terreno 430m' - Rua Esmeraldina Junkes. 413 - Vila Lenzi
. Rua calçada - R$ 37,000,00
� Casa alvenaria com 120m2 - terrreno 392m2 - 3 quartos - Rua José Panstein - Ilha da
Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita troca por ehácará.

'

c:) Casa alvenaria com 210m2 - 1 suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua Ângelo Beneta.
123. Figueira - R$ 65,000,00
� Casa com 147m' • Terreno 500m' . Rua Herich Milke. 50 - Centro - próx. Auto peças
Papagaio - R$ 78.000,00 ,

� Apartamento com 2 quartos > Barra do Rio Cerro - R$ 12,000,00 + financiamento,
,

� Chác�ara com 71.000m' - fazendo frente em 143 metros com a Rua Rio da Luz, pröx.
Ceval - Excelente terreno - também para Loteamento - R$ 120�000,OO - Aceita casa/carro
no negócio.

� Terreno com 2.496m' - 42.45 x 58.80 . Rua Francisco Hruschka . próx. Arroz Urbano/
CAfC - Rua calçada - R$ 67,000.00
� Terreno com 420m' . 14x30 - barra do Rio Cerro - pröx. Mercado Fritzke - Rua asfaltada
- R$ 12,900,00 _ parcela em 3 x R$ 4,300.00
e:) Terreno com 450m2 _ Rua Constância Feder Frank - Vila Nova - próx . Gatos & Atos - R$
21.000,00

H Terr.eno com 364m2 - 14x26 - Rua Germano Kritzmacher - bairro Czerniew icz - próx ,

ospital do Morro - R$ 16,500,00
� Terreno com 420m' - 15x28 . Barra Rio Cerro - pröx. Malhas Agha - R$ 13�000.00

;$Te�reno com 619m2 - Rua João Nunes - Bairro Czerniewioz - próx , Hospital do Morro-
34,000,00 - de esquina - Rua calçada.� Terreno com 450m' . 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi - próx. Mat. Const. Pirmann

�Rua calçada - R$ 14,500,00 ,

R$Terreno com 390m' - 13x30 - Loteamento César Picolli - próx , Fundição Vitória - sntr.

3.500,00 + 5 x R$ 1,200.00

CONSULTE·NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 - Galeria Lourem· sala 3

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

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

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

Ref.1334 - Casa alv. cl 161 m2 - 1 suíte + 2 dorm. - Vila Nova - terreno cl 520,67m2 - R$ 75.000,00
Ref. 1337 - Casa alv. c! 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 dorm. - próx. Açougue Teilacker - R$ 28.000,00
Ref. 1340 - Casa alv. cl 135,32m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm. + 2 suítes - R$ 43.000,00
Ref. 1342 - Casa alv. cl 80m2 - 3 dorm. - Estrada Nova -lote 33 - R$ 33.000,00
Ref.1344- Sobrado cl 325m2 - piscina, ehurrasq. - Próx. aoAngeloni - 3 suítes - centro - cl mobília
- R$ 230,000,00
Ref. 1347 - Casa alv. cl 120m2 - 3 dorm. - frente a Lonimar - Barra do Rio Molha - R$ 45.000,00
Ref. 1348 - Casa alv. cl 115m2 - 3 dorm. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alv. cl 175m2 - bairro São Luís -I suíte + 2 dorm. - R$ 68,000,00
Ref. 1354 - Casa cl suíte + 3 dorm, - cl piscina, hidro .. , Barra do Rio Cerro - R$ 165.000,00
Ref.1355 - Casael 150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dorm + 1 suíte - Barrado Rio Cerro - R$ 95.000,00
Ref.1356- Casa mistae/169m2- terrenoel 2.776m2 - Barra - R. WalterMarquardt - R$ 180,OÓO,00
Ref.135_8 - Sobrado cl 212m2 - próx. a Malwee Malhas - terreno cl 288m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1379 - Casa alv. cl 90m2 - Bairro Amizade - cl 1 suíte + 1 dorm. e demais dep. - terreno cl
385m2 - R$ 22.000,00 + financ, R$ 245,00 pl mês.
Ref.1383 - Casa alv. cl 112m2 - 3 dorm. - R. Richard Piske - Czemiewiez - R$ 38,000,00 + financ,
R$ 289,00.pl mês,
Ref. 1398 - Casa alv. cl 66m2 nos fundos - cl fundamento pronto na frente - R. Alvino Stein - Bairro
São Luís - R$ 22,000,00
Ref. 1399 - Sobrado cl 260m2 - R. Antônio Koehela - Ilha da Figueira - 1 suíte + 4 dorm. - R$
106,000,00
Ref.1403 - Casa mista cl 100m2 - Lto. Liodoro Rodrigues - W. Rau - Lote 49 - 3 dorm., bwe, sala!
copa + galpão cl 60m2 - terreno cl 300m2 - R$ 18,000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

322 . Terreno cl767m', na Francisco de Paula, esq. clRicardo Grimm· R$
30.000,00
323- Terreno cl 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· Vila Hau- R$ 7,500,00
324 - Terreno cl 448m2• Jaraguá Esquerdo· Entr. R$ 3,000,00 + parcelas
325- Terreno no Loteamento Dona Juliana com 599,88m'· R$ 21 ,000,00 - acerta

carro

326 . Chácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27,OOO,OOm'
327 . t.ote na Figueira pröx. Indumak - R$ 10,000,00
328- Terreno com 880m', com 670m' de área construída, Rua Emnio Stein,

329 • Lote com 539,35m2 no Loteamento versaíties- Rua 13 de Maio"

330- Terreno em Guaramirim cl 1.101m' de escuna- no centro

331 • Terreno/Guaramirim próx, Laboratório na Rua do Hospital
ALUGUÉIS

A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E

ZELAR SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS

PAGAMENTOS, PROCURE·NOS!
401 . Salas comerciais com 50m' . Rua Venâncio da Silva Porto· próx, Weg I

402- Sala comercial Av. Getúlio varças- 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 • Galpão Industrial com 250m' • Na Rua Leopoldo Janssen • R$ 500,00
404 . Sala comercial com 130m'· Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405- Sala cornI. cl 45m' • Rua Preso Juscelino, Ed�. Ana Isabel, Centro
406 • Sala comI. cl 150m2, próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

407 - Sala cornI. na Rua Joinville próximo ao Portal· R$ 130,00
408 . Sala cornI. com 100m' - Chico de Paula- R$ 450,00
409 • Sala comercial com 30m' . próx. Caixa Econômica

410 . Apto, com 2 quartos "Ed. Ender" . Rua Joinville • R$ 350,00
411 . Casa de madeira na Vila Lenzi com 4 quartos
412 . Apto. no "Isabela" cl 1 suíte + 2 quartos
413 . Apto Ed. Carvalho com suíte 2 dormitórios dep, empreg, . Centro
414 • Sala comercial com 170m' cl estaco . R, Cabo Harry Hadlich • R$ 350,00
415 • Casa de madeira no bairro Ana Paula IV . com 3 quartos- R$ 230,00
416 . Casa na Rua Preso Epítácio Pessoa • ótimo ponto comercial- R$ 380,00
417 . Casa em alvenaria com 1 suíte + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00
418- Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m' (novo)
419 . Apto, com 3 dorm. + dep, de empreg, na Rua Felipe Schmidt • R$ 400,00
420 • Apto, com 2 dorm. em cima Calçados Beber- R$ 370,00
421 . Casa em alvenaria com 3 quartos no Bairro Água verde- R$ 350,00

,
422 • Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoerfer· pröx.
Weg I

'

423 . Quijinete proximidades da Delegacia/Milium . R$ 200,00

RuaPaãePedro Francken,65-Centro
FonetFax:(047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES
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que você

esperava!

INTERIMÓVEIS
A Chance do seu Futuro

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

COMPRA VENDE - ALUGA
CRECI8240

VENDA RÁPIDA E SEGURA
e Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com

724m2. R$ 70.000,00 négociáveis.
e Casa de alvenaria com 2 quartos em Guaramirim - R$ 20.000,00 negociáveis,
aceita terreno em Jaraguá do Sul.
e Casa alvenaria em Schroeder I, 3 quartos, 130m2 - R$ 15.000,00 negociáveis,
aceita carro.
VENDIDO: e Casa de madeira, Nereu Ramos, terreno com 819m2, todo murado
na rua principal- R$ 32.000,00 negociável (especial).
e Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima
localização. Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
e Casa Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de
420m2• Valor R$ 25.000,00 aceita chácara.
e Casa ótima localização Rua Equador, nQ 83, cl 170m2 - terreno 500m2 - central.
Valor R$ 100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
e Casa alvenaria no Anà Paula cl 100m2. Valor R$ 25.000,00 + financiamento
R$ 60,00 mensal

e Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área ae 140m2,
R$ 65.000,00 quitado ótima localização.
e Apto. Edifício Jaraguá - Centro - 2 quartos mais dependências - R$ 24.000,00
mais financ. R$ 80,00 mensais.
e Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$19.000,00 mais Financiamento.
e Apto. no Cond. Residencial San Rafael, 3 quartos-
R$18.0o.0,00 mais financiamento R$ 257,00 mensais.
e Apto. cbnd. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimõ local -

R$ 55.000,00 aceita carro (negociável)
e Apto. central. Valor R$ 37.000,00

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

.

e Terreno no Rau com 99'Om2 plaino R$ 21.000,00
e Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
e Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e luz - R$ 8.000,00 negociáveis.
e Terreno plaino cl 430m2- Rua asfaltÇlda -Ilha da Figueira - Valor R$17.000,00

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC - ITAPEM'A - MEIA PRAIA
e Apto. 1 suíte mais 2 quartos, com ampla sacada com churrasqueira privativa,
com vídeo-porteíro, ótimo acabamento - R$ 10.000,00 entrada mais 100 x R$
600,00 pelo CUBo
e 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 Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro

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

Telefone: (047) 372-1347

Vende-se equipamento para

sonorização de ambientes semi
novo por R$ 3.000,00. Tratar

fone 372-3534' ou (048) 980-
0687.

Vendo apartamento 3 quartos
Condomínio Amizade. Entrada
R$ 17 mil + saldo financiado
CEF. Aceito carro. Tratar 371-
9762 e 973-5602.

Vendo titulo do Clube Beira
Rio. Tratar 372-2502 com Eder.

Vendo terreno na Ilha da

Figueira próximo Salão Vitória
com 600m2. valor R$ 7 mil.

,

I

Tratar 371-6238 com Andréia.

Vendo casa de alvenaria com

170m2 no bairro Jarag uá
Esquerdo próximo Colégio
Cristina Marcatto. Tratar 370-
7189.

Compramos carro acima do
ano 90 para revenda. Tratar
435-1723 ou 964-7663 com

Acácio.

Vendo uma mini luz de

emergência, do tamanho de
uma carteira de cigarros. Ideal
para corredores, quartos de

criança, etc. (2x R$ 29,00).
Tratar 370-1400.

LOTEAMENTO
ADELINA
* Lotes cl 570m2,
prontos para
construir.

Rua: Lateral Mal.
Castelo Branco

(Schroeder)
Próximo Marisol

Preço: R$ 5.500,00
à vista ou

R$ 1.500,00 entrada

VENDE

TERRENOS

1 - Terreno c/343.00m' (12x28.7). defronte Ciluma. na Barra - 6x R$ 3.000.00
2 - Terrenos Lot. Ouro Verde. após a Malwee Malha.$ - 10% entrada e saldo em até 50x - R$
10.000.00
3 - Terreno c/448.00m'. Lot. Papp - Rua 541 - R$ 22.000,00
4 - Terreno C/672.00m' (20x33.60). Lote nº 25, Condominio Azaléias - R$ 21.000.00
5 - Terreno c/3.480.00m'. loteamento San Joseppe. Vila Nova - R$ 45.000.00
6 - Terreno c/434.00m'. Residenciallmperador. bairro São Luis - R$ 8.500.00
7 - Terreno c/384.00m'. Bairro São Luiz - R$ 3.000.00 entrada + 20 x R$ 400.00
8 - Terrenoc/5.000.00m'- Rua Horácio Rubini. Rio Cerro 1- antes da Nanete Malhas - R$45.000.00
- parcela
9 - Terreno c/800.20m' - Lot. do Papp. na Barra. área nobre - R$ 16.000.00
10 - Terreno c/450.00m' - Lot. Versalhes IV - Bairro Amizade - R$ 15.000.00'
11 - Terreno c/324.00m'. Lot. Steinke. na Barra - R$ 11.000.00 - parcela
12 - Terreno c/673.58m' - Rua BerthaWeege. defronte Adagha. na Barra - R$ 20.000.00 - 50%

Ientrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

SíTIOS I1 - Sitioc/62.500.00m'. Tifa Rapp. distante 3.500mts daMalwee - R. Exp. Arnoldo Hornburgc/casa
de alvenaria c/150.00m' e do.caseiro em alv. c/50.00m'. piscina c/77.00m'. água natural- aceita I
outro imóvel no negócio - R$ 30.000.00

I2 - Sitio c/267.500.00m'. edificadocom um rancho e ummangueirão. com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo. carpa capim). 30 cabeças de gado. c/190.000.00m' de pastagem. localizada IEstrada Garibaldi. 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho.

Icaminhão Mercedes) - R$ 40.000.00

ICASAS

1 - Casa de alvenaria cI70.00m' e m�is 70.00m2 referente garagem. churrasqueira. lavanderia. 2 Ibanheiros. toda murada. Churrasqueira. garagem p/2 carros - Rua 25 de Julho. 884 - Vila Nova·

IR$ 55.000.00 - Aceita troca por apto em Camboriú.
2 - Casa mista cl 56.00m'. 2 quartos. Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000.00 entrada + 29 x R$ 170.00 I3 - Casa em alvenaria cl 192.00m'. terreno com 800.00m2 (20x40). Rua Angelo Rubini. 1.030.
Centro da Barra - R$ 110.000.00 - aceita outro imóvel como parte de pagamento.
4 - Casa madeira c/138.00ri1'. terreno 429.00m2 (16.60x25.80). Rua Pastor Albert Schneider. na
Barra. defronte Super Fritzke - R$ 22.000.00 = 50% entrada. saldo a combinar - aceita carro até
10.000.00

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial c/33.00m'. Rua Angelo Rubini. 1197 - R$ 200.00
2 - Sala comercial c/50.00m' - Rua Angelo Rubini. 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270.00
3 - Sala comercial cl 120.00m', Rua Walter Marquardt - R$ 250.00
4 - Apartamento c/ 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege. 3086. na Barra- R$
180.00

'

5 - Apartamento cl 2 quartos. garagem. Rua Angelo Rubini, proximo a lanchonete Pingüim - R$

320.00
6 - Apartamento c/2 quartos. garagem - Rua Camilo Andreatta. na Barra - R$ 230.00
7 - Apartamento c/3 quartos. garagem e demais dependências. Rio Cerro. perto Nanete Malhas
- R$ 250.00
8 - Apartamento c/2 quartos. garagem e demais dependências - R. Ângelo Rubini. 1053. na Barra
- R$ 320.00
9 - Apartamento c/l quarto. cozinha. banheiro. lavanderia - R. Egídio Busarella. na Barra - R$

150.00 .'10 - Apartamento c/3 quartos.l suíte. garagem e demais dep.endências. Rua Walter Marquardt
I- R$ 350.00

11 - Casa de alvenaria cf3·quartos. garagem e demais dependências. murada. Rua 721. próximo •Lot. Ouro Verde - R$ 230.00 1

12 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências - Lot. Hanemann - R$ 170.00 •
13 - Casa de alvenaria (meia água de fundos). c/l quarto. Rua Luiz Bortolini. 45 - R$ 100.00

•1'4 - Casa de alvenaria. c/3 quartos e demais dependências. toda murada. Ilha da Figueira - R$

�.oo •
15 - Casa de alvenaria c/3 quartos. murada. Lot. Rasá - R$ 280.00

•16 - Casa de alvenaria c/2 quartos. garagem. atrás do Parque Malwee - R$ 180.00
17 - Casa mista. 3 quartos. lavanderia. garagem. churrasqueira. Rua Ângelo Rubini. 952 - R$ I350.00
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro
Fone: ,(047) 376-1537 - 376-3037 - CEP 89260-200

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

marimar@netuno.com.br

BARRA
UM CONJUNTO: Sendo 2 aptos, térreos de 52m2 com 2 quartos, sala, cozinha, bwc
e lavanderia cada um e 2° PISO: I apto. de 104m2, com 3 quartos, sala, cozinha,
BWC e lavanderia. Frente e um lado com sacada - Terreno com 336m2 - R$ 70.000,00
(aceita proposta).
CENTRO: UM GALPÃOde alvenaria (pré-moldado) com área construídade 17x I 5

e2° PISO interno de 110m2 - Terreno de l7x33 - R$ 135.000,00 (aceita proposta)
Lindos lotes Residenciais - em vários pontos - loteamentos

aprovados - prontos para construir.

Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada e o

saldo em até 36 vezes

Atenção para esses terrenos

Excelente terreno de esquina com 1.792m' - Rua João Planincheck (25,6 frente x 70

fundos) - R$ 60.000,00 (negociável)
4 terrenos com I.050m' cada - Rua João Planincheck - R$ 35.000,00

(15,00 frente x 70 fundos) - negociável .

ÁGUAS CLARAS: Casa de alvaneria - piso térreo 109m', saia, cozinha, 3 quartos e garagem
comum - 2° PISO: de 36m', próprio e completo para festas recreativas - Terreno 950m' - R$
28.000,00 (aceita lote Bairro Vila LENZI elou Vila RAU, financia saldo em até 2 anos)
LOCAÇÃO:
SALA COMERCIAL: Rua João Januário Ayroso - 125m' - R$ 500,00

RuaJoãoJanuário Ayroso- 63m' - R$ 250,00
Casa Residencial: Rua Padre Aloisio BOEING - R$ 220,00 (3 quartos, sala, cozinha, dispensa, banheiro,
garagem)

TELEFONE PREFIXO 376

I "TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

�PIAZERA
VENDE:

Terreno: Bairro Ilha da Figueira com 450,00m2 -

R$ 9.000,00. Aceita-se proposta.

Terreno: Bairro Vila Nova. Rua 489 com 382,50m2-
R$ 18.000,00.

Apartamentos no Residencial

Jardim das Mercedes, Bairro Vila Nova.
Entrada de R$ 800,00 e parcelas de R$ 209,00

/.Â Lar Imóveii
�� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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

parcelas de R$ 453,00 f

Casa de alvenaria c/70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Fra�cisco de pauia
Casa de alvenaria c/70m2, próximo à Nereu Ramos, aceita-se carro

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro c/540m2 '

Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira c/397m2

Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider c/3.080m2, aceita-se troca

Terreno na Rua Alphans Maria Schmatz c/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 e/23 margas, 2 casas, água e luz
Chácara em Ribeirão Cavalo c/ 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha c/ 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA_

VENDE - ALUGA - ADMINI.STRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m2 cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57..000,00 - término previsto em 5 meses.
- Apto. cl 125,00m2, cl suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - término prevísto em 5 meses.

Residencial Amaranth.us Rua Adolfo Sacari • Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos nO 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.564,17) por mês
Residencial Tulipa - R, Angelo Schiochet
- Apto. 303 clsuíte + 1 quarto e demais dep. - Entrada de R$ 25.000,00 e assumirparcelas decondomínio de 1,707 Cub's (R$ 731,51) Término
previsto em 15 meses.

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratte
- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
nO 702 cl 237,00m2 - Entrada de R$ 24.438,79 + assumír parcelas de condomínio de 2.480 Cub's (R$ 1.062,77)
nO 1001 cl 241 ,20m2 - Entrada de R$ 25.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.079,92)
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nO 1104 cl 157,30m2 - Entrada de R$ 17.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 711,80)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 10.268,23 e parcelas de R$ 446,53.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00rn2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2c/2Iagoas - Rio Molha, próxímo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 - Rua Max Wilhelm - R$ 85.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl 120,00m2, num terreno de 945,00m2 - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m2 - suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueíra, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 120.000,00

TERRENOS
- Terreno ct 350 m2 - R"ua t.at. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno cl 616,00 rn2 - 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 c/364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia - entrada de R$600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 51O,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, corn área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

. LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângeto Schiochei a partir do mês de novembro, cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina. .

- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho, 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Eleonora Salier Pradi, 307 - Ed. Anthúrio
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua'Antônio Carlos Ferreira, 950

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Walter M'arquardt, 623 - sala 4
Cen�roCom.! CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE
Ref. 002· apto. Edif. Joverli, 96m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. R$ 55.000,00
Ref. 019 . Sobrado· 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. R$ 59.000,00 próx.
Ceprón
Ref. 134 - Casa madeira 70m2• 3 qL!artos, 1 bwc + dep. Lot. Tecilla Amizade
• R$ 14.000,00
Ref. 151 - Casa mista 75m2, 2 quartos, 1 bwc + dep. Ouro Verde· R$13.000,00
+ 23 x de R$ 203,00 do terreno.

Ref. 022 - Casa alv. 120m2, 4 quartos, 1 bwc + dep. Barra do Rio Cerro- R$

43.000,00
Ref. 031 . Casa alv. 127,50m2, 4 quartos, 1 bwc Vila Lenzi • R$ 35.000,00
Ret. 032· Casa alv. 80m2, 2 quartos, 1 bwc + dep. Ana Paula III • R$ 25.000,00
Ref. 049· Casa alv. 3 quartos, 1 bwc + 2 quitinetes com 3 peças- R$ 37.000,00
Ref. 050 . Casa alv. 182m2, 1 suíte, 4 quartos, 1 bwc + dep. Barra- R$ 25.000,00
ou financiado.

Ref. 056 . casa alv. 116m2 - 3 quartos, 1 bwc + dep. Rio Molha - R$ 13.000,00
, Ref. 077 - Casa alv. 270m2, 6 quartos, 2 bwc + dep. Vila t-.!ova - R$ 100.000,00
Ref. 088· Casa alv. 96m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. Rio Molha- R$13.000,00
Ref. 073· Casa alv. 72m2, 3 quartos, 1 bwc + dep. R$ 18.500,00 + 36 parcelas.
Ref. 073· Terreno 392m2 Vila Lalau- R$ 1,5.000,00
Ref. 076 - Terreno 392m2 Barra do Rio Cerro- R$ 25.000,00
Ref. 078 - 608m2 Loteamentó Marquardt - R$ 20.000,00
Ref. 088· Terreno 384m2 Ilha da Figueira R$ 11.500,00
Ref. 100· Terreno 6.225m2 • próx. Salão 25 - R$ 35.000,00
Ref. 101 . Terreno 398,25m2 Barra do Rio Cerro - R$ 10.800,00
Ref. 112· Terreno 3.900m2 Estrada Nova- R$ 18.000,00
Ref. 143· Terreno 325m2• Loteamento Stein, Rio da Luz· R$ 9.000,00
Ref. 144· Terreno 525m2 Barra R$ 12.000,00'

.'

Ref. 152· Terreno 437,50m2• próx. Preteltua- R$ 17.000,00

VENDADECASAS

MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREcr 1667-J

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

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, c/315m2, garagem pl 2 carros,

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.J

.Casa de alvenaria-c/ 90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2 - Rua Carlos Fritz Woguel,
138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 43.000,00

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro ilha da Figueira - R$ 60.000,00 -

Aceita carro.
\.

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

Terrenos:
Terreno cl L7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

Doering,
Bairro Czemiewicz - obs.: COM.VISTA PRIVILEGIADA.QA CIDADE - Valor R$
55.000,00

Terreno c/'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.I

973-5405

I
------�---------------------------------------------------------

LOCAÇÃODECASAS

';"l TIPO ENDEREÇOVALOR R$ @ ALV. Rua João Planinschek, 68
70.000,00 it' ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302

81.000,00 iI ALV. R. Henrique MarquardtZê?
75.000,00 l!1 ALV. Rua Jorge M. Oliveira, 20

:1O 000 00 Iii MIS. Rua Victor Rosemberg, 400
.. , NALV. Rua789,nolll
64.000,00 iii' ALV. Rua Julio Friedman, 181
48.000,00 jii Rua Harry Buckmann, 60
55.000,00 11 ALV. Rua Adolfo Tribess, 409

21.000,00 �j' ALV. Rua AguaClaras poste 8

48.00000 ifi ALV. Rua GUIlherme Dancker, 145
,

iii ALV. Rua RIO Molha, sIn°
32.000,00 !(ii MAD. Rua Tifa da Mosca, 987
'18.000,00 � LOCAÇÃODEAPARI'AMENIOS13.000,00 1\1 ------------�-----------------

32.000,00 w! ENDEREÇO
H R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2
f� R. Preso Epitácio Pessoa, 111 . Apto. 132
::; R. Wadomiro Mazzurechen

ii! R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202
VALOR R$ li R. Domingos da Nova, 154

30.000,00 iii R. Jorge Czemiewicz ao. lado 877

10.600,00 Illi R. Bernardo Dorn�usch, 1182· apto. 13

6.000,00 :';í R. Jorge. Czerniewicz, lado 877

18 800 00 :% R. Domingos da Nova, 334 . apto. 104
. , if Av. Marechal Deodoro

101.000,00 fw R. Leopoldo Malheiro, 15
64.000,00 11 LOCAÇÃODESAIAS
15.800,00 Pl --==-=-.=.:;'-'_c::.::...::..:c..=...""-'==cc:..... ----

18.000,00 li1 ENDEREÇO BAIRRO ÁREA VALOR$
101.00000 !A R. João Mar�atto, 40, sala IO�, Centro 50,DOm2 167,00

,

m R. Preso Epitácio Pessoa, 651 . Casa Com. Centro 120,DOm2 460,00

I-----------------VEND------!A--D--�--AP---'A--�--'--A�--�------------------------ .R.��J��oo��ifIE· ���w �DO� WO�
'Co �..I.ru�.IC.L�..I.� jM R. Walter Marquardt, 1133· sala 2 Molha 28,DOm2 250,00

t$ Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1594· sala I . Centro' 50,DOm2 450,00
VALOR R$ ii! R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.) Centro 75,DOm2 280,00
80.000,00 iii R. Reinoldo Rau, 165 Centro 66,51m2 800,0@

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA QTOS
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 Ilha da Figueira I 45,00m2 03
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz 226,00m2 02 + I suíte
ALV. R. José Rosa s/no Rio Cerro 250,00m2 03 + piscina
ALV R. Gustavo Lessrnann, 121 João Pessoa 86,00m2 03
ALV. R. Cândido Tomazelli s/n° Sschroeder 260,00m2 05
ALV. R. Guilherme Koelher, s/n° Vieiras I 56,00m2 03

.>:

SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo I 85,OOm2 02 + I suíte
MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz 99,oom2 03
ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi 130,00m2 03
MIS. Rua Campo Alegre, 675 Ilha da Figueira 70,00m2 03
ALV. Lat. Rua Jaraguá s/n° Ilha da Figueira 121,00m2 02
MAO. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo 35,00m2 02

Rua Augusto Schwartz aolado ISO Amizade 130,OOm2 02 + I suíte

VENDADETERRENOS

BAIRRO N°QUARTOS VALORR$
VilaLenzi 3 350,00
Czemiewicz 3 350,.00
Czemiewicz 3 280,00
Guaramirim 2 . I suíte 450,00
VilaLenzi 3 335,00
Ilha da Figueira 3 230,00
Guaramirim 3 200,00
Centro 3 360,00
Bairro Vieiras 2 350,00
Figueira 3 130,00
Centro 3 350,00
Rio Molha 3 200,00
Próx. Malwee 3 120,00

BAIRRO
B. Rio Molha
Centro
Centro
Centro
Centro
Czerniewicz
VilaLalau

, Czemiewicz
Centro
Centro
Centro

N°QUARTOS
2
cl suíte + 2 donn.
2
2
I suíte + 2 donn.
2
2
2
I suíte + 2 donn.
3
2

VALORR$
300,00
500;00
300,00
350,00
560,00
370,00
300,00
370,00
300,00
450,00
350,00

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
R. Leopoldo Janssen, 251 Centro
R. Henrich Augusto Lessmann Centenário
R. Victor Rosemberger Vila Lenzi
R. Leopoldo Janssen, 337 / Centro

ÁREA
5.901,00m2
420,OOm2
360,72m2
333,50m2

2.340,oom2
750,00m2
392,00m2
420,00m2
7oo,00m2

QUARTOS
1 suíte + 2 dorm,

ENDEREÇO
Rua Emil BUFOW, 30

BAIRRO
Centro

/
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Toyota Corolla,made inBrazil
Presente no

nosso mercado
"

desde 1958,
produzindo
apenas os
rústicos jipes e

picapes
Bandeirante, a
Toyota finca de
vez a bandeira
no País e passa a

produzir carros
de passeio. Por
enquanto, é
produzido
apenas o sedan
médio Corolla,
um dos carros
mais vendidos
domundo.
O Corolla
brasileiro tem estilo

próprio, diferenciado dos
modelos produzidos nos
EUA, no Japão e na

Tailândia. Essa mudança
de estilo ocorreu porque
depois da última
reformulação sofrida, o
carro vinha com um

curioso e ousado

conjunto ótico dianteiro
e traseiro totalmente
redondos (parecidos com

o do Mercedes série E),

incluindo também grade
e setas dianteiras, que
nitidamente não caíram
no gosto dos brasileiros.
Agora, o modelo
produzido no Brasil,
ganhou estilo tão sóbrio

que quase passa
despercebido,
comportado demais.
Por outro lado, já que
não é só de estilo
ousado que vive um

carro, deve-se lembrar

que o Corolla tem

preço bem chamativo e

vasta lista de

equipamentos. Nas
três versões de

acabamento, XLi
(básico), XEi
(intermediário) e SE-G

(completo), os
equipamentos de série
são bem tentadores: air

bagduplo, apoios de
cabeça para os cinco

ocupantes, direção

hidráulica, ar
condicionado (opcional
Xl.i), entre outros.

Como opcionais, estão
aros. de liga-leve e

câmbio automático.
Da recém-inaugurada
fábrica da Toyota, em
Indaiatuba, interior de
São Paulo, os carros
vem com preços que
oscilam entre R$ 27 e

R$ 37 mil, 'com frete e

pintura metálica
inclusos.
Se você está pensando
em comprar um carro,

seguro, com bom espaço
para a família, vale a

pena conhecer o Corolla
nacional. Pode não ser o

mais charmoso, porém, é
equipado, imponente e

tem preço acessível.

GUINDASTES "

JARAGUA
Carga e

Descarga
Remoções
emGeral

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVROLET

Vende-se Chevette,
ano 93, por R$

5.500,00 e vendo Gol

CL, motor 1 .8, par R$
4.500,00 + 9x de R$
277,00. Tratar: 276-

0267.

Vende-se Chevette, ano
88, por R$ 3.500,00 +

6xde R$ 289,00. Tratar:
370-4299.

Vende-se ou troca-se

Kadett SL, ano 93, por
R$ 5 mil +

financiamento. Troca-se

por carro de menor
valor. Tratar: 975-1648.

Vende-se Chevette,
ano 83, álcool, por R$
1.600,00. Tratar:

374-1677.

Vende-se Corsa Wind,
ano 95, grafite, R$
4.300,00 + 23

parcelas de R$ 400,00
fixas. Tratar com

Joélcio, fone: 374-
1821.

VOKSWAGEN

Vende-se Voyage,
ano 82, gasolina,
valor R$ 3 mil em
ótimo estado.
Contato pelo

telefone: 372-3415.

Vende-se Gol CL,
.

ano 94, gasolina,
motor 1.6, por
R$ 6.900,00.

Tratar: 435-0059.

Vende-se Passat, ano
83, gasolina, ótimo

estado, por
R$ 2.500,00. Tratar:

370-8603.

I

VerÍ'de-se Passat,
ano 89, com ar

quente, cor metálica,
por R$ 5.800,00.
Tratar: 370-2010.

Vende-se Parati CL,
ano 87, por R$
4.800,00. Tratar:

371-4866.

Vende-se Gol1 000,
ano 94/95, prata,

gasolina,
ótimo estado,

R$ 7.500,00 ou troca

por carro popular
4 portas.

Tratar: 374-1828

com João.

Vende-se Pointer CLi,
ano 95, 4 portas, e
vendo moto XK 200,

ano 96.

Tratar: 371-5022.

DIVERSOS

Vendo consórcio

contemplado.
Valor R$ 12.500,00
R$ 7 mil + prestações

de R$ 235,00,
total 36 pagas.

Tratar pelo te'lefone:
973-8955.

Vendo consórcio

contempla/do Amaury,
crédito de

R$ 13.360,00,
com 23 parcelas

pagas de R$ 323,00,
valor: R$ 7.500,00.
Contato pelo telefone:

975-2070. \

Anote os telefones para anunciar a COMPRA,
VENDA ou TROCA de seu veículo:

370-7919
370-8654
370-7944

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR COMBo

Tipo 1.6 ie 94/94 branca gasolina
Verseiles 2.0 guia 91/92 azul gasolina
Goi Cl 92/92 bege gasolina
Escort 1 .0 hobby 94/95 branca gasolina
Corsa Wind 96/96 branca gasolina
CorsaWind 95/95 vermelha gasolina

RoyalieGl 92/93 prata álcool

UnoS 90/91 cinza gasolina
Parati CLi 1.8 96/96 prata gasolina
Escort l 87/87 vermelha álcool

Fiesta 96/96 vermelha gasolina

NOVO
ENDEREÇO Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-7901/370-7166

eOOIGO O,ETRANSITO BRASilEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional deTrânsito

Seção I - Disposições Gerais

Art. 50 O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto
de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o

exercício das atividades de planejamento, administração.
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de

veículos, formação, habilitação e reciclagem de

condutores, educação, engenharia e operação do sistema

viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações
e de recursos e aplicação de penalidades.

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

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - sc

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Uno Mille,
ano 91, com alarme

digital, ótimo estado
de conservação. Valor
R$ 5.000,00 a vista.

Tratar: 376-0284.
----------

Vende-se Fiat Uno,
ano 93, gasolina,
motor 1 .5, e vendo

Escort, ano 93. Tratar:

·371-2965.

Vende-se Uno, ano
85, por R$ 1.700,00
+ 9x de R$ 162,00.
fixas. Tratar: 371 -

9791 ou 371-4405.

FORD Vende-se Fiesta,
ano 95, 45 mil km.,
R$ 5 mil + 9x de

R$ 352,00.
Tratar: 376-0284.

Vende-se Pampa, ano
93, por R$ 8.500,00.
Tratar: 370-4340.

Vende-se Escort Gl,
ano 86, azul, por

R$ 3.800,00,
ótimo estado,

Tratar: 375-1735.

Vende-se Escort

Hobby, ano 96,
por R$ 8.500,00.
Tratar pelo telefone:

370-7403.

N O V O END E R E ç O:
Rua: Reinoldo Rau, 43;3 (antiga GPAutomóveis).

Fone: 372-1455

AUTO MECÂNICA LATORIA PINTURA

�Ä.IRMÃOSPROCHNOW
� FONE: 376-0284 / 973-3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

Fundos Barra do Rio Cerro
900 mts. após Salão Botafogo - Jaraguá do Sul - SC

Titan

Today
CBX 750

Moto Titan consorciada - contemplada

Escort GL l6v modo novo + ar-direção
Tempra l6v completo + couro

CARROS
Gol Plus completo (ar + direção hidr., trio elétr., CDs) bordô 97

cinza

cinza

97

96

Citroên verde 95

Omega GLS completo R$ 10 mil + financiamento branco 94

Tempra l6V completo cinza 94

D-20 S Turbo vermelha 94

Gráfica e Editora CP Ltda.

Veículos

Uno CS 1.5 R$ 4.500 + financiamento

Logus GL

Logus CL

Tempra
Omega CD aut. completo couro + teto

Gol GTS

Gol GTi

Chevette Júnior

Versales

Pampa 1.8

Tempra 4 portas
Gol

Kadett SLE com direção e trio elétrico

Verona LX 1.8

Apolo GL

Uno CS completo
Uno CS

Monza 4 portas completo
Fiorino

Opala 6 cilindros
.

Elba

Gol

Caravan gasolina
Santana CS

Monza SLE

Uno CS

M O TOS
Moto Space (melhor preço)

verde

azul

branco

94

94

93

prata 93

preto perolizado 93

bordô 93

cinza

cinza

bordô

preta

92

92

92

92

92

92

91

91

91

91

91

91

89

88

88

87

87

86

86

85

azul

branco

champagne
prata
cinza

amarelo

creme

azul

vermelha

azul

verde

azul

verde

cinza

cinza

bege

verde 97

cinza 97

vermelha 91

preta 88

O melhor preço!

Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

RuaWalter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVID·ADE S

Picape Palio
Será apresentada no final deste mês, durante o Salão
do Automóvel, em São Paulo, o Fiat Strada, que é o

primeiro representante da nova linha de comerciais
leves da Fiat. Por enquanto, a Fiorino continua na

versão Working, porém, não por muito tempo. A
versão mais esportiva, Trekking, já deixou de ser

produzida.

Sucessora da Fiorino será apresentada no final do mês

Kia Sportage
A linha Kia 99 apresenta diversas mudanças
estilísticas em seus produtos. O Jipe Sportage

passou por uma grande transformação de design.
Ficou mais agressivo e imponente, adotando novo
conjunto ótico, pára-choques e desenho dos aros. A
novidade maior fica por conta da nova versão, maior
e mais luxuosa. Trata-se do Sportage Grand, que deu
uma espichada para comportar mais passageiros. No
modelo foram aplicados bagageiro no teto e novo

quebra-matos. Os preços variam entre

US$ 28.990, e US$ 29.990,.

Sportage Grand é a versão maior do Jipe Kia

ICaravan SE: a van da moda

I A luxuosa Caravan SE: tem se tornado objeto de desejo entre famílias mais numerosos

••• Bonita, prática, confor
.� tável e espaçosa, muito

espaçosa. São estes alguns
dos argumentos deste
veículo da Chrysler que
tem se tornado objeto de

desejo entre as famílias
••• mais numerosas.

Na Caravan, viajam sete
••. pessoas em bancos

••• individuais, divididos em
••• três fileiras. O defeito é o

.•. pequeno porta-malas, que
••• pode ficar maior quando
•.• rebatida a última fileira de

facilitada pela colocação
correta de todos os ins
trumentos. A direção
hidráulica e o grande
esterçamento das rodas
dianteiras garante a

facilidade na hora de
manobrar e estacionar.
O motor é adequado ao

modelo. A velocidade
máxima alcançada é de

180km/h, com ótima
estabilidade garantida
pela frente superinclinada
e formas arredondadas.
Como item de segurança,

está a trava automática
das portas, acionada

! bancos.
••• Apesar de ser enorme, a
.•• dirigibilidade é normal e

l

quando o veículo chega aos

30km/h, ideal para quan
do viajam crianças.
Air bag duplo, ar-con

dicionado, coluna de

direção regulável, câmbio
automático de três mar

chas, entre outros, fazem
da Caravan um carro

muito confortável e seguro,
por R$ 50.750, .

BATISTA PNEUS
Pneus Novos e Remoldados

Fone:

Rua Mal. Floriano
Peixoto, sin° -

Joroquó do Sul

.JAIME MmOS
PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone: 370-0676
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6irassol 371-7931
I Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMIN,ISTRA

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

Sobrado 3.0.0 4 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 12.0 . .0.0.0 Negociáveis
Sobrado 156 3 2 Amizade R. Herold Hesse, 71 45 . .0.0.0 Negociáveis
Sobrado 3.03 3 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75 . .0.0.0 Parcela -aceita carro

Casa 16.0 3 2 João Pessoa R. Fritz Ster, 178 55 . .0.0.0 Negociáveis
Casa 9.0 2 Schroeder R. Valentin Zoz 35 . .0.0.0 Negociáveis
Casa Alven. 12.0 3 I Barra R. Concórdia, 82 38 . .0.0.0 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 19.0 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65 . .0.0.0 Terreno 6.562m' - negocia
Casa .Alven. 15.0 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 8.0 . .0.0.0 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65 . .0.0.0 Aceita apartamento e carro

'Casa Alven. 16.0 2 I Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) - 25 . .0.0.0 Negociáveis
Casa Alven. 9.0 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35 . .0.0.0 Negociáveis
Casa Alven. 15.0 3 I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55 . .0.0.0 Negociáveis
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25 . .0.0.0 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 27.0 . .0.0 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.5.0.0 Quitado - Coz. Embutida

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17 . .0.0.0 Assumir - CEF

Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45 . .0.0.0 Quitado
Apto. Pronto no 2 1 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18 . .0.0.0 + 1,.06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 1 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55 . .0.0.0 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 I Centro Ed. Schiochet - 3° andar 22 . .0.0.0 Assumir CEF / cozo BWC

Lote 48.0 15,.0 x \',2,.0 Barra Rua Luiz Satler 16 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado
Lote 35.0 14 • .0 x 25,.0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,.0 x 4.0,.0 Ana Paula Rua José Narloch 17 . .0.0.0 Negociáveis
Lote 877 45,.0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.6.0.0 Negociáveis
Lote 7.02 18,.0 x 39,.0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35 . .0.0.0 Negociáveis
Lote 828 3.0,.0 x 28,.0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado
Lote 72.0 15,.0 x 48,.0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8 . .0.0.0 Entrada de R$ 2.5.0.0,.0.0 + 36 x R$ 25.0,.0.0
Lote 9.0.0 3.0,.0 x 3.0,.0 Schroeder Rua Blumenau 19 . .0.0.0 Negociáveis
Lote 426 15,.0 x 28,4 Jguá. Esquerdo Lot. Camposampiero 6.9.0.0 Entrada de R$ 6.9.0.0,.0.0 + 36 x R$ 313,.0.0
Lote 466 18,.0 x 23,5 Vila Lenzi Rua 36.0 - Piermann 1.0 . .0.0.0 Negociáveis
Lote 867 17,.0 x 51,.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado '

Lote ComI. 514 2.0,.0 25,.0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 17 . .0.0.0 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 4.0,.0 x 56,.0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,.0 x 51,.0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mar. Constr.) 2.0.0 . .0.0 Negociáveis / Parcelado
Terreno 25.0.0 5.0,.0 x 5.0,.0 Centro Próx. Hospital do Morro .' 75 . .0.0.0 Negociáveis / Parcelado
Terreno 37.0.0 43,3 x .3.0,.0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 18.0 . .0.0.0 Com casa mista / Negocia
Terreno 1.05.0.0 5.0,.0 x 21.0,.0 Nereu Após Nereu - BR-28D 8.5.0.0 Negociáveis
Terreno 8.0.0.0 61,.0 x 131,.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35 . .0.0.0 Aceita parcelar ,

Terreno 9.0.0.0 65,.0 x 138,.0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35 . .0.0.0 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,.0 x 31,.0 Figueira Residencia! Piazera I 8.'.0.0.0 Ent. 2 . .0.0.0 + 48 x 26.0
Loteamento 442 13,.0 x 34,.0 Lenzi Residencial Piermann 15 . .0.0.0 Negociáveis - R$ 15 . .0.0.0,.0.0
Loteamento 385 14,.0 x 27,S Amizade Residencial Behling 12 . .0.0.0 5.0% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,.0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8 . .0.0.0 sem entrada - R$ 23.0,.0.0 p/ mês
Loteamento Vários Várias tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 3.0% entrada - Saldo 24 x

Loteamento Vários Vários tamanhos Barra Residencial Satler Diversos 3.0% entrada - Saldo 36 x

Chácara 126.0.0 63 x 2.0.0,.0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 76.0 25 . .0.0.0 Centro Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIRE NÃOTEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

CASAS
• Casa de alv. na Rua Estrada Garibaldi, com 3 qtos, 2 salas. cozinha,
lavanderia, copa, bwc, garagem, terreno com 9DD,DDm' - R$ 15 . .0.0.0,.0.0 -

nego - aceita: casa, carro, terreno.
• Casa mista (nova) no Residencial Miranda, com: 3 qtos, sala, coz, bwc,
lavanderia, garagem - R$ 18.00.0,00 - nego
• Casa de alvo na Rua 767, próx. Mercearia Raizão (Ilha da Figueira) com:'
3 qtos., sala, copa + coz., lavanderia, garagem, terreno com 2.0,.0 x 22,5.0 =

45D,DDm' - R$ 2.0.00.0,.0.0 + Financiamento.
• Casa mista na Rua João Carlos Stein (Jguá Esquerdorcom 2 qtos, 1 suíte,
sala, coz, bwc, garagem, dispensa - R$ 3.0 . .0.0.0,.0.0 - nego
• Casa de alvo de 2 pisos na Rua Antônio B. Schmidt, próx. mercadinho
Julio Cezar (Ilha da Figueira) com: PISO SUPERIOR: I suíte, 3 qtos, 2

sa!as, coz, bwc, dependência empregada, lavanderia (inacabada) PISO
TERREO: 3 qtos, cozinha, lavanderia, bwc, garagem - terréno com 15 x 43
= 64 1·,25m' - R$ 65 . .0.0.0,00 - nego \
• Casa de alvo na Rua João Franzner (Jguá IEsquerda) com 1 44,DDm', 1

suíte, 2 qtos, 2 salas, copa, coz, lavanderia, 2J bwc, garagens, terreno com

15/32 = 48D,OOm' - R$ 7.0.00.0,.0.0 - nego l• Casa de alv. Rua Marcelo Barbi (Giardini renzi), com 1 suíte, 3 qtos, 2
bwc, sala, copa + coz., lavandena, garagem -

TI\!no
com 14 x 28 = 392,OOm'

- R$ 7.0 . .000,.0.0 - nego _,

• Casa de alvo na Rua Paulo Hafermann (Ilh da Figueira) com 3 qtos, sala
de jantar, estar, sala de tv, coz, 2 bwc, garagem, piscina, terreno com aprox.
5.00Ö,OOm' _ R$ 75.00.0,.0.0 = nego Co)

! Temos também terreno em loteamento para venda:

I
- Residencial Alzira Hardt • próx. Fleischmann Royal - R$ 1.000,00

! entro e 2 salários mensais

i - Residencial Miranda - próx. Wigando Meier - R$ 5.000,00 à vista
a

- Residencial Siewerdt - Rua Bertha Weege - negociável.

I. - Residencial Veno Wolkmann - próx. Ceval Alimentos - negociável.

!

I
!
!

TERRENOS
• Terreno no Resid. Miranda, próx. Wigando Meier, com 13/25,5.0 =

325,OOm' - R$ 2.5.0.0,00 entro + 35 parcelas de R$ 250,00 neg., aceita moto,
carro.
• Terreno no Lot. Juventus, com 15 x 25 = 375,OOm' R$' 12.00.0,00 nego ou
R$ 5.000,.0.0 entro + parcelas.

\. ,

• 2 terrenos no Lot. Champagnat, com 378,OOm' cada - R$ 3.0 . .000,00 cada
• Terreno na Rua Alfredo Mann, lat. da Duas Rodas Ind., com 41D,DDm' ,
R� 3.0.00.0,00 - nego

Residencial Anna Elvira
Rua 145 - ao lado Prefeitura Municipal de Itapema

Apartamentos de 1 e 2 quartos
À partir de R$ 62.000,00

Entrada 15%. Prestações de 36 meses

Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto +

uma suíte, churrasqueira, terraço, etc ... no Edifício
Monte Carlos, Centro - R$ 50.000,00

Terreno com 1.070rri2 na Rua Ernesto Emilio Horst,
próximo a Marisol - R$ 45.000,00 parcelado.

• VILSON
�......-.....• .• CORRETOR DE IMOVEIS
� CRECI4936

VENDE

Casa em ai venaria ótimo padrão, 5 suíte, garagem para
3 carros, churrasqueira. No centro da cidade aceita-se

apartamento no negócio.

Terreno na BR-280 com 102.000,00 sendo 197mts de
frente para BR, próximo Weg Químca R$ 230.000,00

Mini-chácara, com 16.058m2 no bairro Vieira à 300
metros do asfalto - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garagem, móveis im9utidos, duas sacadas hidromassagem

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

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

. CASA DE ALV. com 9501' Loteamento Fredolino Martins - Lote n" 043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000,00

1
�8�S��0� ALV. com 35Dm' Rua cel. Procópio Gomes de Oliveira -

R$ICASA ALV. c/2L2m'·- Terreno c/I.06Dm' - Rio Molha - R$ 45.000.00
CASA MADEIRA) c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. c/sOm' - Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 27.0,00) - R$ 12.000,00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote nO 86 - (26xR$1 95,(0)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m' - Ouro Verde nO 74 (40xR$17D,00) R$ 7.5000,00

1
CASA ALV. com 70m'- Terreno c/375,OOm' Ana Paula IV Lote nOD27 -

R$I
19.000,00 ..._

CHÁCARA
TERRENO com 8D.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 3.0%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

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

I�������
�:�o�0;4�!; �DR��azonas _ Centro _ Próximo a Scar _

R$I1.0.0.000,0.0
TERRENO com 15 x 27,5Om Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x

, R$ 335,00) + R$ 7.000,00 .

TERRENO com 5.38Dm' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

5Dx) - R$ 19.000,00

1
TERRENO com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saído em

50X)-1
R$ 1.0.000.00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão

(entrada.
+ saldo em 25x)

- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento F1amboyat (entrada e saldo em 5Dx) - R$
3.0.00.0,00

.

TERRENO com 65lm'- Lote nOO9l do Loteamento Ana Paula- R$ 12.000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo .de 38x

1
�::::n�:����!��;��: Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de

R$I18.0,00 + saldo de R$'3.500,00 ,

Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumiu-a? parco de R$ 18.0,00)
R$ 1.500,00 .

Lote n° .034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 4.0 parco de 18.0,00) -

R$ 3.500,00
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CRECI 1462-J

quartos, lot. Raios de Sol, Barra do Rio Cerro. Valor
R$ 25.000,00. Aceita terreno de menor valor. Parcela-
se.

,

CASA DE ALVENARIA 70,00m2, ter. 420,00m2, 3

quartos, Rua Ana Tecila Ferreira, São Luís, cl asfalto
- R$ 22.000,00
TERRENO 405,00m2, Lot. Versalhes, Amizade, cl
fund. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 de entro e parco

.

de R$ 500,00
TERRENO 491 ,40m2 - Rua Rio Grande do Norte, Ilha
da ii=igueira - R$ 12.000,00, aceita carro no negócio.
TERRENO c/378,00m2, Lot. Constantino Pradi, próx.
Móveis Pradi, Jaraguá Esquerdo - R$ 11.000,00
LOTEAMENTO RAIOS DE SOL, lateral da Rua
Bertha Weege, lotes cl 416,00m2 e 572,00m2 - R$
9.200,00 e R$ 10.350,00 respect., entrada e parcelas
até 48 meses. UTILIZE SEU 132 PARA
PAGAMENTO DA ENTRADA.

LOCAÇÃO
CASA ALVENARIA, 4 quartos, garagem, murada, Rua
João Carlos Stein, próx. Campo do Juventus - R$ 280,00
CASA MADEIRA, 3 quartos, Rua Amabile Tecila Pradi,
115, Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
SOBRADO parte térrea, 2 quartos, Rua João Doubrawa,
próximo const, Teatro, Czerniewicz - R$ 200,00
APTO. suíte, 2 quartos, dependência, Edif. Carvalho -

Centro - R$ 660,00
APTO. 3 quartos, garagem - Rua Leopoldo Manske, 85 -

Centro - R$ 370,00
APTO. 2 quartos, garagem, Rua Bernardo Dornbusch,
Vila lalau - R$ 270,00

VENDE
CASA ALVENARIA, 158,00m2, terreno 678,00m2, Rua
Victor Rosemberg, Vila l.enzi - R$ 65.000,00

.

CASA ALVENARIA, 105,00m2, terreno 525,00m2, Rua
470, cl asfalto, Vila Lalau, frente DG da Weg II. Valor R$
35.000,00
CASA ALVENARIA 187,00m2, ter. 416,00m2, suíte + 4

CONSULTE-NOS, TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS
PARA VENDAS E LOCAÇÕES

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

Vendo máquina, Overlock,
6.500 pontos (nova) por
R$ 900,00. Telefone 371-
0104 com Judith.

INVISTA EM JARAGUÁ DO SUL
Vende-se área comercial (2 salas) de 200m2 em

alvenaria com piso cerâmico, 2 banheiros, fino
acabamento, estacionamento próprio.

,

Toda área está projetada para mais um piso.
Rua Joinville, 2.961
Defronte Weg II

Fone para contato (047) 370-1568
Valor R$ 100.000,00, condições a negociar

Vende-se ou troca-se casa

em Balneário Cambo riú

por terreno em Jaraguá do

'Sul, aceito carro no

negócio. Tratar 370-0173.

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 603 - Casa 'alv. cl suíte, 2 qtos, após Malwee - R$ 450,00
Cód. 605 - Casa alv .. , 3 qtos - Água Verde - R$ 300,00
Cód. 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00

. Cód. 615 - Casa madeira c/4 qtos, no Cond. Jacó Emmendoerfer( - R$ 350,00
Cód. 634 - Apto. c/4 quartos na R. Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Av. Mal. Deodoro
Cód. 638 - Apto. c/3 qtos. Ilha da Figueira - R$ 280,00
Cód. 639 - Apto. cl 2 qtos, Ed. Caetano Chiodini - R$ 320,00
Cód. 644 - Apto. c/2 qtos., si garagem - Próx. Angeloni - R$ 300,00
Cód. 648 - Apto. c/2 qtos., si garagem' - Ed. Jaraguá - R$ 290,00
Cód. 662 - Sala cornl, cl 73m2, 2 bwc's - Rua João Picolli - R$ 350,00
Cód. 664 - Sala cornI. em frente ao restaurante Califórnia - R$ 200,00
Cód. 670 � Sala comi, com 37m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - 1º piso
cöd, 683 - Salas comerciais no Market Place - R. Reinaldo Rau - cl garagem

VENDA
C6d. 111 - CASA NO CE�TRO - Rua Ferdinando Pradi, de alv. c/115m', lendo 3 quartos - R$ 75.01iJ0,OO - Aceita casa de maior valor
C6d. 119 - IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira c/506m' - Aceita casa como parte do

pagamento.
C6d. 124 - CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer c/230m', suíte, 2 quartos, escritório - R$ 95.000,00
C6d. 158 - CASA NOVA NA BARRA - Res. Dona Juliana Papp, de alv. c/162m', suíte, 2 quartos, churrasqueira - R$ 79.000,00
C6d. 201 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno c/432m' - próx. Escola Cristina Marcatlo - R$
45.000,00
C6d. 204 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 91m', terreno c/480m' - R$ 44.000,00 - Próx. cont, Mônica
C6d. 500 - CASA DE ALV. NA VILA NOVA - área de 122m', NOVA, suíte, 2 quartos - R$ 68.000,00
C6d.501 - CASA MISTA NA VILA NOVA - Área de 140m', c/3 quartos.
C6d. 553 - CASA DE ALV. NO CZERNIEWICZ, c/230m', tendo,suíte, 3 quartos, garagem para 2 carros - R. Guanabara - R$ 75.000,00
C6d. 600 - CASA DE ALV. NO BAEPENDI - Área 400m', 2 suítes, 2 quartos, salas, churrasqueira - R$ 200.000,00
Cód. 902 - CASA DEALV. NO CENTENÁRIO - 3 quartos, terreno c/392m' - R$ 50.000,00
Cód. 1023 - CENTRO: Apto. c/ suíte, 2 qtos, garagem. Ed. Barão - R$ 50.000,00
Cód. 1015 - APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODINI - c/2 quartos, dep. empregada e garagem - Entrada do Hospital São José.
C6d. 1024 - APARTAMENTO c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa
C6d. 1026 - APARTAMENTO - c/ suíte, 2 quartos, garagem, próx. Colégio Alberto Bauer
C6d. 1028 - APARTAMENTO NO ED. CRISTHIANE MONIQUE - c/ suíte, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m' - R$ 65.000,00
C6d.2054 - TERRENO NA BARRA - Lateral da Rua Padre Aloísio Boeing c/300m' - R$ 12.500,00
C6d. 2502 - TERRENO NO VERSAILLES - Área de 420m' (14x30) R$ 11.000,00
Cód. 2503 - TERRENO NO CZERNIEWICZ - Área de 14x25 = 375m' R$ 15.000,00
C6d. 2103 - TERRENO NA VILA RAU - Fundos Tecnosol 350m' (14x25) R$ 13.000,00
C6d. 2553 - TERRENO EM FRENTE ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba - Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40.000,00

Chácara - c/88.000m' - c/2 casas (uma alv. e outra mista) galpão de 100m'. 5lagoas. pomar. área de

pastagem. poço artesiano - Dua mamas (próx. Sociedade Camarada) - R$ 69,000,00 (aceita-se cada
em Jaraguá até R$ 45.000,00) CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

CASA & jardim ALUGA
Casa alv. c/2 quartos e demais dep, - centro (próx, Beira Rio) R$ 440,00 CRECI770.98-J - Fone: 370·
0080 - 371-9999
Casa mista -' c/ 4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo) R$ 280,00
CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa mista -.c/2 quartos e demais dependo - Bernardo Kaestner (próx. Prefeitura) R$ 225.00 CRECI
770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

Apto. - c/3 quartos e demais dependo - Getúlio Vargas - R$ 400,00 CRECI 770,98-J - Fone: 370-0080
- 371-9999

Apto. - c/3 quartos e demais dependo - centro - R$ 330.00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial 65m' - R$ 250.00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial- 30m' - Getúlio Vargas - R$ 300.00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial- SOm'; Getúlio Vargas - R$ 350,00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999

Galpão - IS00m' - Leopoldo Manke - Centro - R$ 1.500,00
-

CASA & jardim VENDE - OFERTA DA SEMANA
Casa alvenaria -140m' - c/ suíte hidra, quarto, sala. copa, cozinha, sala o/testa, bwc. área de serviço.
piscina - R$ 65.000.00 (aceita casa em barra Velha e ou carro no negócio) CRECI770.98-J - Fone: 370·
0080 - 371-9999

CASA & jardim VENDE
Casa alv. 100m' - cl 3 quartos e demais dependo - bairro João Pessoa próx, Bebidas Kienen) - R$
27.000.00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa alv. - cl 3 quartos e demais dependo + sala comercial' Vila Baependi - R$ 80.000.00 CRECI
770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa alv. 84m' - c/3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000.00 CRECI 770.98-J - Fone:
370-0080 - 371-9999
Casa alv. : c! 2 quartos e demais dependo - CENTRO (pröx. Beira Rio) R$ 55,000.00 CRECI770.98-J
Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa alv. 140m'c! 1 suite c!hidro. quartoe demais depend. c/ piscina - Vila Nova - R$ 65,000.00 (aceita
casa em Barra Velha e ou carro no negócio) CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Casa mista - 89m' (terreno 1.200m') - Rio da Luz - R$ 15.000.00 (aceita carro) CRECI770.98-J - Fone:
370-0080 - 371-9999
Apartamento - c/3 quartos e demais dependo - CENTRO - R$ 37.000.00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-
0080 - 371-9999

Apartamentomobiliado Enseada -104m' - c! suíte. 2 quartos. churrasq. Coletiva, garagem e demais

depend - 100 metros da 'raia - Enseada - SFS - R$ 65.000.00 (aceita sala comercial em São Bento do

SuL) CRECI770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Sala comercial- 65m' - t.eopoldo Malheiro - Centro - R$ 38.000.00 CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080
-371-9999
Terreno 500m', murado, plano. pronto pl construir - João Pessoa (próx. Luis Kienen) - R$ 9.000,00
CRECI 770.98-J - Fone: 370-0080 - 371-9999
Terreno - 544m' - pronto p/ construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000.00 CRECI770.98-J - Fone: 370-0080
-371-9999

Estado de Santa Catarina

Poder Judiciário
Comarca de Jaraguá do Sul

23 Vara
Edital de Leilão/Praça

Prazo do Edital: dias

O(A) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de
Direito,
FAZ SABER que, no dia 28/10/98, às 14:00 horas, e em segunda
oportunidade, no dia 12/11/98, às 14:00, neste Juízo de Direito,
situado à Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, VilaNova,
CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC), serãrãojrlevadosrs) a

leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação
constante dos autos n° 036.96.000118-8, em que figura(m) como
exeqüente(s) Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, tendo
como executado(s) Leda Valéria Rangel Rengel e outro.

Bem(ns): um ar-condicionado 10.000 BTUS, marcaConsul em
bom estado de conservação e funcionamento - R$ 500,00; uma
televisão Philips Tend 3, 20 polegadas, com controle remoto

em bom estado de funcionamento e comercialização - R$
300,00. Avaliação: R$ 800,00, em 04/02/98, cujo valor será

corrigido monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo
o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: xxx. Recursos
ou pendências: xxx. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça,
o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada,
sendo que, não ocorrendo venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art.
686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedore(s),
fica(m) o(s) mesmo(s) cienters), por meio do presente, da_:_
realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie-IzeJrde

'

Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o)
Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sur(SC),
25 de Setembro de 1998.

Juiz de Direito
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1. Em Setembro próximo, em' data a ser

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

Compras, o quall será ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

2. A HUMANA participará com Médicos
do Trabalho e Profissionais da Área, de
23 a 25 de setembro, em Joinville, da
Jornada Catarinense de Saúde
Ocupacional, que terá como tema

principal "A SAÚDE OCUPACI40NAL
NAS PEQUEliAS E MÉ:DIAS
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 RAM e

Winchesters SCC!.
3. Igualmente estarnos instalando Client

2.5. Netware da: Novel, aumentando
ainda mais a rapidez e segurança de
dados da Rede..

. 2.

Prazo do Edital: dias

OCA) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 04/11/98, às 14:00 horas, e em segunda oportunidade,
no dia 19/11/98, às 14:00, neste Juízode Direito, situado à Rua Guilherme -

CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC),
será(ão) levados(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante
determinação constante dos autos n° 036.96.000106-4, em que figura(m) como
exeqüente(s) Banco Itaú S/A, tendo como executado(s) Posto deMedicamentos
Rio da Luz Ltda. e outro. Bem(ns): balança Filizola Eletrônica - R$ -1.750,00;
Prateleira deVidro Espelhado 2 mt alt. x 32 mt larg. - R$ 3.650,00; Prateleira
de Vidro Espelhado 3 mt de alt. x 2,43 de larg. - R$ 4.800,00; Prateleira de

Vidro Espelhado de mt. de altura x 2,30 larg. - R$ 4.700,00; Um balcão de 98

cm de alt. x 2,00 mt. de largura - R$ 1.700,00; Um balcão de 98 cm de alt. x

1,20 larg. - R$ 850,00; Um balcão de 98 cm de alt. x 1,20 de larg. R$ 850,00;
um balcão de 98 cm de alt. x 1,20 Iarg. R$ 850,00. Avaliação: R$ 19.150,00,
em 02/12/97, cujo valor será corrigido monetariamente até a data dota) leilão/
praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: xxx. Recursos
ou pendências: xxx.Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço
não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo venda

neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem
mais ofertar (art. 686, VI, do Cf"C). Caso não encontrado(s) o(s) devedore(s),
fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta

pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen,
Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 30
de Setembro de 1998 .

Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário

Comarca de Jaraguá do Sul
. za Vara

Edital de Leilão/Praça

A PE:SSO� CERTi!\. NO LUGAR

CERTO, POli MUI1�0 OU POUCO
TEMPC).

LIS1rA DE VAGAS

Talhadeira

Juiz de Direito

Chefe de Estamparia

. Estampador de Malhas
(Experiência de 3 anos)

Soldador TIG

(Experiência de 3 anos)

Caldeireiro

EDIFíCIO
Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e 2- dormitórios,

salão de festa com churrasqueira, play ground, garagem privativa.
Financiamento direto com a construtora ou S.F.H.

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

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

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

Servente de Obras

(Maior de idade, com experiência em construção
Civil)

Representante de Pedras Decorativas

Tecelão.de Malhas

(Residir em Nova Brasília/Vila Lenzi)

Estamos recrutando pessoas aposentadas com
10grau completo ou cursando

MAIS( D'UAS BOAS'

OpÇÕES,lDA HUMAIIA
PARA SUl\. EMPRES�A:

MEDICINA L'O TRABALH4:J =

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

MEDICINA AlMBULATORI.AlL ;::

Ofereça esta vantagem aCJI seu

pessoal e com.emore o aumento
da produção.

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

empresa tran�lüilidade e saúde

para seus�funcionários_ e

depe:ndentes.
A IIUMAIII panlclPon du. la a 23 do correnle mês, da
FEIltORTE -II FEIRA IIIDUlnRIAlRORTE eATARlltEIISE, no
PaVlllhlo da Promosnl, elill Sio lenlo do SUl, sando IHle

118ns/0.811V0s foram alcançados com ablsolnlo
SllCeSSo.

Rua. Henrique Sohn, 33. - Cx, Posta1200 - 89.255-240 '

Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091
humana@netuno.com.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE: 372-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

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

EDITAL N° 21.877 de 07-10-1998

CARLOS ALBERTO RAHN ESUSANA BATSCHAUER

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na Rua 856, 4.193, Rio da Luz II, nesta cidade, filho de Loribert Rahn e Dalva Seil

Rahn.

Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Carlos Schulz, 233, nesta cidade, filha de Oscar Batschauer e Frieda Batchauer.

EDITAL N° 21.884 de 13-10-1998

JECÉLER BERNARDI E DIRLENE PlANEZER

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Marechal Castelo Branco, 5.507, Schroeder, neste Estado, filho de Osvaldo José

Bernardi e Emilia Rosá Bernardi.

Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Itapocusinho, São João, nesta cidade, filha de Angelo Pianezer e Gertrudes Dutra

Pianezer.

EDITAL N° 21.886"de 13-10-1998

Cópia recebida do cartório de Curitiba, Paraná
JOSÉ INGO DA SILVA E ADRIANA MARQUES DO NASCIMENTO!

Ele, brasileiro, solteiro, pintor automotivo, natural de Apiúna, neste Estado, domiciliado
e residentena Rua Maria Umbelina da Silva, 417, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de José
Mario da Silva e Maria Alves da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na

Rua Campina da Lagoa, 211, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná, filha de David Marques
do Nascimento e Zenir Marques do Nascimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário

Comarca de Jaraguá do Sul
23 Vara

Edital de LeilãolPraça
Prazo do Edital: dias

O(A) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 03111198, às 14:00 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia 18111198, às 14:00, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC).,
será (ão) levados(s) a leilão/praça o(s) b€m(ns) descrito(s), consoante determinação
constante dos autos n" 036.96.000110-2, em que figura(m) como exeqüente(s)
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, tendo como executado(s) Osmar
José Vailatti. Bernms): um automóvel marca Imp./M.Benz, placa LXL 7393,
código Renavam 556860454, gasolina, cor preta, ano fab. 1967, modo 1967.

Avaliação: R$ 10.000,00 em 17/04/98, cujo valor será corrigido monetariamente
até a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado.
Ônus: xxx. Recursos ou pendências: . Salienta-se que, em primeiro leilão/praça,
o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não

ocorrendo venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a

alienação a quenfmais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s)
o(s) devedore(s), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da

realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia
Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá
do Sul (SC), 28 de Setembro de 1998.

Juiz de Direito

,E D I T A L
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato pa�a

protesto os Títulos contra:

Ataliba Cozo Ind. Ltda. Arweg - R. Joinville, 2633 - Nesta;
Brasquisa Industrial Limitada - R. Alexandre Lenfers s/n° - Guaramirim - SC;
Cerealista Zanghelini Ltda. - R. Antonio Machado, 107 - Nesta;
Coelho Equipamentos Ltda. - Rod. BR-280, Km 629 - Nesta;
Dorival Garcia - R. Mal. Castelo Branco, 3018 - Schroeder;

Etirna Etiquetas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 2355 - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1493 - Nesta;
Eltrudes Cieply - Av. Gétúlio Vargas - Corupá - SC;
Filemon Fernandes - R. Guilherme Kopmann - Nesta;
Gldestone Dallgnoll - ME - R. Arthur Gumz, 700 - Nesta;
Helio Rodrigo Pareja Garcia - R. Max N. Wilhelm Schmidt, 200 - Nesta;
Ind. Corno Frutas Secas Caui Ltda. - R. Três de Outubro, s/n° - Schroeder - SC;
Indústria e Comércio de Frutas Sec - R. Três de Outubro - Km 3 - Schroeder - SC;
Indústria Têxtil Astro Ltda. - R. Horacio Rubini, s/n°, :. Nesta;
José Carlos Vicente - ME - R. 535, s/n°, si I - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - R. Ângelo Rubini, 1046 - Nesta;
Lauder Ind. Com. e Conf. Ltda. - R. Urbano Rosa, 62 - Nesta;
Lauder Ind. Com. e Conf. Ltda. - R Urbano Rosa, 62 - Nesta;
Loja Fuck Ltda. - R. Getúlio Vargas, 644 - Corupá - SC;
Meier Indústria e Comércio de Móveis - R. Bertha Weege, 3314 - Nesta;
Marcos Roberto Stein & Cia. Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;

.

Mercado Scalcon Ltda. - ME - R. Dom Henrique II, s/n° - Nesta;
Manfredo Braun - R. Estrada Isabel, s/n° - Corupá - SC;
Marise Washer - Corupá - SC;
Noribert Seil - Corupá - SC;
Platano Brasil Distribuidora Ltda. - R. Estrada Braço do Sul, s/n° - Schroeder - SC;

Rosimery Pett Vieira - R. Santa Catarina, 116 - Nesta;
Rafael da Costa - R. Reinoldo Rau, 500, sl 06- Nesta;
Rosimery Pett Vieira - R. Procópio Gomes de Oliveira, 1140 - Nesta;
Renato Koslowski - R. Lourenço Kanzler S/A - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 546 - Nesta;
Sebastião Sjoeberg - Corupá - SC;
Simone Piske - R. Ribeirão Cavalo - Nesta;
Vennecia Malhas de J. S. Vicente - R. 535, s/no, sl 1 - Nesta.

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

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

compareçam neste Tabelionato na Rua: 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, 14 de outubro de 1998.
I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO -

JUÍZO DE DIREITO DA 2' VARA CÍVEL ECRIMINAL DA COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL - ESTADO
DE SANTA CATARINA

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS:
Ö DOUTOR EDSON MARCOS DE MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM

COOPERAÇÃO NA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI. ETC.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que tendo sido designado
o-dia 23 de outubro de 1998, às 09:00 horas, para ter lugar a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca do Acusado VANILSON DIAS VIEIRA pronunciado nos autos de Processo Crime n" 1.316/
92 que Justiça Pública lhe move, foram sorteados na forma da Lei, os seguintes JURADOS: 1) JANETE R. P,

MEDINA, 2) CONRADO RIEGEL NETO, 3) JOSÉ R. FRUTUOSO, 4) DORALICE BERRI, 5)
ROSALVO J. OHLMEILER, 6) CLÁUDIOMEIER, 7) TÂNIA FABIANE ROZZA, 8) JOÃO CARLOS
DE ANDRADE, 9) ELIANE MARIA CAMPESTRINI, 10) ADALBERTO ZANONI BRITTO, 11)
WALDIRWATZKO, 12) SÉRGIOMOSER, 13) ROLFNASCIMENTO, 14)WESLEY NASCIMENTO,
15) RENE PAULO SIQUEIRA, 16) CLAUDINEI SANDRO LEONI, 17) MARIANE SCHULZE, 18)
MAURO MATHEDI, 19) JOÃO CEZAR TISSOT, 20) DALMIR JOSÉ RUBINI e 21) JANETE
MARCATTO.

FAZ SABER, mais, que, ficam os Senhores JURADOS convidados a comparecerem perante este

Juízo, Edifício do Fórum, Sala das Sessões do TRIBUNAL DO JÚRI, no dia ê horário mencionados, sob as

penas da Lei, se faltarem sem justa causa.'
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido

o presente edital, que será afixado no átrio do Fõro e publicado na forma daLei. Jaraguá do Sul, 10 de outubro
de 1998. Eu (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã Judicial, o subscrevi.

EDSON MARCOS DEMENDONÇA
Juiz de Direito Subs, Cooperador-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Quanto ao Wilfried,
ovo mascote da

chützenfest, ao que

arece obteve total

provação dos

araguaenses, pelo menos

o que se ouve naquelas
odinhas de conversas.

om de bico, educado
principalmente com as

amas, é claro) e muito

impático são as

C; ualidades mais

encionadas do jovem
ilfried. No bem

roduzido clip apresentado
o telão, elaborado por
enaldo Junkes e sua

quipe, o'Wilfried está um

rraso. Logo terá seu fã

lube, com certeza.

",
�,

ARLOS
OMES
A Companhia de
úsicá e Dança da
crânia "Donbass" estará
ealizando uma única

presentação no Teatro
arIos Gomes, de
lumenau, no próximo
ia 20, terça-feira,
partir das 21 horas.

ngressos: R$ 20,00
poltronas) e R$ 10,00

a mezanino).
IS _. _

n

n E�
�'N.,"N'4
rJf"

Os principais grupos de
pagode do Brasil estão invadindo
Santa Catarina neste segundo
semestre. Próximo dia 30, sexta
feira, será a vez da Metrô Night
Club trazer para Joinville o

Grupo Molejo. Ingressos
antecipados para o S/lOW já estão
sendo vendidos nas lojas' Só
Tênis, ao preço de R$ 10,00,

,

RuaMal. Deodoroda �BFonseca, 1452 0FonelFax: 372-3306 ==

JaragUá do Sul- SC �CADi

BRASIL X
CUBA
rJfI Partida de Voleibol de
altíssimo nível estará
acontecendo nesta sexta

feira (16), a partir das 19

horas, no Centreventos
Cau Hansen, em Joinville,
onde estarão se'

enfrentando as rivais

seleções masculinas de
Brasil e Cuba. Os

ingressos, com direito a

uma camisa oficial da

equipe brasileira, estão
sendo vendidos nas lojas
Só Tênis, por R$ 19,90.
Imperdível!

SHOPPING
rJfIA direção do Comércio
e Indústria Breithaupt S.A.
enviou esta semana convite
à Coluna Expressão para o

coquetel de lançamento das

futuras instalações do

Shopping Center

Breithaupt, que acontecerá
na próxima quarta-feira, dia
21, às 20h30, no piso térreo
do empreendimento.
Expectativa das maiores

Procópio Gomes, 481

para a conclusão total da

obra, marcada para abri II
maio do próximo ano.

PASSEIO DE
,

HELICOPTERO
rJfIA Slots, casa de Vídeo
Loteria localizada no 3° piso
do Shopping Mueller, está
realizando a promoção
"Milionários por um dia".
Todos os clientes que
estiverem jogando nos

terminais de Vídeo Loteria
da Slots, até o próximo
domingo (18), concorrem a

um passeio de helicóptero
por Joinville, realizado pela
6011 Táxi Aéreo, com
direito a dois

acompanhantes.
Diariamente, até a

mencionada data, haverá
um vencedor, sendo 14

premiados no total. A cada

dia, o jogador que fizer a
combinação que pague
mais créditos em prêmios

\

em uma única jogada ganha
o passeio de helicóptero. A
promoção só é válida para
'maiores de 18 anos.

II···· C ,I �I E j'l\ �\I••••"
• JOINVILLE •
• C.N.e. eine Mueller J: A Máscara do Zorro. •
• Horários: 14h, 16h45, 19h30, 22h. •
•

C.N.e. eine Mueller 2: Quem Vai Ficar com Mary?
•Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

• C.N.e. eine Mueller 3: Um Crime Perfeito. •
• Horários: 14h30, 16h45, 19h15, 21h45. •

BLUMENAU
• C.N.e. eine Neumarkt L- A Máscara do Zorro. •
• Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45. I
• C.N.e. eine Neumarkt 2: Irresistível Paixão. •
• Horários: 14h, 16h30, 19h 15, 21 h30.

-

•
C.N.e. eine Neumarkt 3: A Máscara do Zorro.

. '.Horários: 15h, 18h, 21 h.
• G.N. e. eine Neumarkt 4: Quem Vai Ficar com Mary? •
• Horários: 14h, 16h30, 18h45, 21h15. •,

• C.N.e. eine Neumarkt 5: Um Crime Perfeito. I
•

Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21h45.
•C.N:e.-Cine Neumarkt 6: Caráter.

• Horários: 15h30, 18h30, 21 h30. •
• - Programação válida pára o período de 16 a 22/1 O. -I
•...............--.....

r -Ãrti�spa7a ;;t;;colu-;;;' de;;;m-;;;;;e�iad;;para Rua João Picolli,246, Jaraguá do Sul (SC),
-

"'\
\.
_C_:_p���590.:3e preferir, pa:::. � fax: 370-7919 ou,3�!...3�:.!!...o�c�dadD_!_des�co/�sta._ ./

l-t�dm'
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
PROCESSO DINÂMICO

E PERMANENTE
NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

O mais novo fenômeno brasiliense é nativo do cerrado. Nem Renato
Russo e sua Legião Urbana (que depois virariam heróis na cidade)
eram tão populares no início da carreira. Na história da música em

Brasília, pródiga em revelar bandas, cantoras e instrumentistas,
ninguém teve uma trajetória tão rápida rumo ao sucesso como o

Nativus. A história do' grupo é um pouco diferente da de outros

surgidos na capital. O início foi num lual, ondeo vocalista Alexandre
e o baterista Juninho resolveram tirar um som e acharam aquilo
legal. Depois, na UnB (Universidade de Brasília), convocaram mais
três amigos para formarem a banda. Isso foi em 1996. De lá para cá
as coisas começaram a acontecer com uma velocidade

impressionante. Da fita demo ao disco de estréia, demorou pouco.
O que não demorou nada foi a conquista do público. Desde as

primeiras apresentações em festinhas, que o Nativus nunca deixou
de tocar para muita gente. E a platéia foi crescendo quando os shows

passaram a ser feitos em casas de espetáculos e ginásios de esportes.
Não é difícil entender a identificação dos jovens brasilienses -

maioria entre os fãs do Nativus - com o grupo. Orgulhosos da cidade
onde moram, adoram ouvir o "guru" Alexandre e a "rnusa" Isabella
cantar Surfista do Paranoâ (o lago que toma a capital menos árida).
E enchem o peito ao fazer coro em Presente de um Beija-Flor,
principalmente o trecho da música que diz: "Mas isso é coisa tão

banal, perto da beleza do Planalto Central / E das pessoas que fazem
do cerrado o habitat quase ideal". Por essas e outras é que não chega
a ser surpresa o fato de o Nativus, sem possuir, até pouco tempo, a

retaguarda de uma grande gravadora, ter conseguido vender 30 mil

cópias do seu primeiro disco.

(Jornalista lrlam Rocha Lima)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Terra Samba (Ao Vivo e a Cores), Titãs
(Vol. 2), Countryfest e Nativus. Principal lançamento:

Exaltasamba (Cartão Postai).

,

)NIVERI Fabiane G. Runf (18/10), Luciano
/

Sales (I811 O), Sergio Kuchenbecker Jr. -

"Nino" (l911 O), Tábita J. Tomelin (2011 O),
Fernanda L. Chiodini (2011 O) e

Andressa Stein (2211 O).

s�.
'. BII.'N.lmgBí.íl�·
Rua: Procópio Gomes
de Oliveira,:1.550
Fone: (047)372-8850
e-mail: chelp@netuno.com.br

Dr. Paulo do Carmo
CRO-3229

Especialista
Rua João Marcatto, 18{!
Centro - Jaraguá do Sul
Fone: 372-3899
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Aos educadores, com gratidão
Esta homenagem dedicamos com muita gratidão a

todos aqueles, homens e mulheres, que abraçaram o

dom de ser professor e professora. Pessoas que, na

maior parte do tempo, convivem com os nossos

filhos(as); sem tempo de compartilhar a vida dos

próprios filhos.
Assim nos diz o grande educador Rubens Alves:

"O professor é alguém que fez uma viagem e voltou.
Ele foi até terras desconhecidas e teceu teias. Ao

voltar, ele as mostra àqueles que não foram. Ele lhe diz
como é o mundo. Suas teias de palavras são mapas
que mostram os caminhos seguros e indicam as trilhas

que não levam a lugar algum. Ensinar é mapear o
� mundo, fazer visível, pelo poder da palavra, os

lugares desconhecidos ... Sem mapas, a vida seria
muito difícil, o mundo seria permanentemente

desconhecido, impossível de ser aprendido" (Rubens
Alves, O Poeta, O Guerreiro, O Profeta, p. 21).

É fundamental resgatar o papel do professor e da

professora como alguém que tem possibilidade de

contribuir na sociedade, unindo o saber das ciências
com o saber da realidade que cercam o centro, o bairro,
a colônia, a região. Alguém que fez uma viagem e

conhece os caminhos que Ievam à cidadania e a urna
vida solidária. Alguém que conhece as picadas que
levam à destruição da vida e por isto está preocupado
com a vida dos seus alunos. Alguém que deseja vida

plena, integral em todos os sentidos da vida humana.
A profissão de professor e de professora é

essencial para a vida de cada ser humano. Que seria
de nós sem a colaboração da educação recebida na

escola! Escola ·e família formam uma parceria na

educação de nossos filhos(as) ... porque não dizer do

nosso povo.
Como estamos nós valorizando os professores e as

professoras? Damos o devido valor, reconhecimento e

gratidão? Como está a nossa relação com a educação
de nossos filhos e filhas? Tiramos o devido tempo para

dialogar com a professora ou professor de nossos filhos

e filhas?

Lembramos com muita gratidão de você professor e
professora. Que é mestre e, acima de tudo, educador(a) ...

Neste dia, dedicamos a você, pedimos a Deus, que
é fonte inesgotável de amor e sabedoria, para abençoar
a você com momentos de muita alegria e Felicidade.

Que ca recompensa advinda dos anos dedicados à

educação seja a melhor lembrança de sua vida;
superando os desgostos e as dificuldades proporciona
das pela incompreensão de muitos ...

A sua profissão é uma missão de amor ao próximo.
Crianças, adolescentes e jovens compartilham contigo
sonhos e sentimentos preciosos de sua vida.

Professor! Professora! Mesmo que, muitas vezes

você se sinta frustrado com o descaso. e o desinteresse,
lembre sempre que, acima de tudo, você é um mestre

educador. Por isto, a palavra de Deus nos lembra: "O

que ensina esmere-se no fazê-lo" (Rm 12.7b). Anime-se
e anime outros ao exercício do magistério ou à

solidariedade em oração e ação pelos professores e

professoras. Com carinho e gratidão aos que

compartilham conosco a educação, mostrando os

caminhos que conduzem a vida para os nossos filhos e

filhas.
Pa. Claudete e P. Carlos Ulrich

B:írculo
ItaliaI10
de Jaraguá do Sul

Programação para 1998
Estamos chegando ao final de mais um ano. Quando falamos em encontros

mensais, passa muito rapidamente. Por isso mesmo, queremos que agendem os

nossos dois únicos programas deste ano:
30 de outubro -

Local: Recreativa da

Marisol= Horário: 19h30-

Jantar: prato típico com

polenta, macarrão, galinha
caipira e muito vinho.

ELEc:::-rAc>NIC: C::I..J"T"T"EFI
."o,.�

27 de novembro -

Local: Recreativa da
Marisol - Horário: 19h30-
Encerramento das ativi

dades do ano, com jantar
c:

-

, ..
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em comemoração ao r AUTOAAOVJ
I----------------------------------------------------�

aniversário do Círculo Novos e Usados - Fone 371 - 8287
Italiano de Jaraguá do Sul.

FONE/FAX: (047) 371-8310

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri e Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 16 de outubro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X ASSOCIAÇÃO- Com o objetivo de apoiarconcretamenteàs
associações de moradores, Rotary Club deGuaramirim, SC, se fez presente em

reunião da Associação de Moradores da Vila Freitas. Na ocasião, apresentou
se ametodologia de trabalho e organização do Rotary Internacional, além de

apresentar o "problema lixo" na região e o projeto de solução através da

reciclagem. Presente, além dosmoradores, o senhorOsvaldoOechsler, o principal
mentor na organização daquela vila Parabéns aoOsvaldo e demais colaboradores.

ROTARY X ESCOLA - Rotary parabeniza às escolas que estão motivando os
.

alunos do primeiro grau em pesquisar sobre Rotary. Nos sentimos honradose
gratificados pelo trabalho de pesquisa e informamos a todos os professores
que Rotary se encontra aberto a todos, inclusive com a presença concreta nas

salas de aula, se eventualmente assim entenderem os professores, pois faz

parte da programação doRotary o incentivo e apoio à educação.

ROTARYX DIA DO PROFESSOR- Rotary parabeniza todos os professores
pela data comemorativa neste dia 15. Professores que, na grande maioria são

esquecidos, quando na verdade deveriam ser bem valorizados. Dia propício
para cada um de nós lembrarmos do primeiroprofessor que tivemos em nossa

vida. Certamente ficaria imensamente agradecido se recebesse um lembrete, se
ainda vivo. Obrigado, professores, por tudo que têm feito ]Xlr nós e por nossos

filhos.

ROTARY X INTERNOS - Conselho Diretor do Rotary Club se reuniu na

última quinta-feira para avaliar os trabalhos do clube de serviços nas suas

várias avenidas e acatar sugestões dos companheiros. Foi bastante proveitosa
a reunião apesar de acaloradas discussões, mas com soluções positivas que
deverão ser, no futuro, levadas à assembléia e discutidas em plenário, para
então serem transformadas em projeto para realizações concretas.

ROTARY X JAMES L. LACY - Melhorarde forma significativa as condições
de vida de crianças em todo O mundo é sonho do presidente do Rotary
Internacional James L. Lady. Crianças que são especialmente vulneráveisa
pobreza, fome e abuso, necessitam de adultos dedicados que possam contribuir

para a construção de um futuro promissor, A Fundação Rotária alocou US$ 20

milhões para ajudar os Rotary's Clubs em projetos que beneficiem crianças até

16 anos. A Equipe Especial de Apoio à Necessidades Comunitárias solicitará

aos clubes que realizem pelo menos um projeto novo que contribua para o

atendimento das necessidades das crianças em suas comunidades. Os subsídios

serão outorgados enquanto fundos estiverem disponíveis. O valor para cada

projeto é de US$ 25 mil em benefício de crianças até 16 anos, com preferência
às mais jovens. Rotary Club de Guaramirim deverá pleitear através de projeto
em prol da criança e adolescente, no entanto, a viabilidade émínima, haja vista

que o Sul do Brasil é visto pelos americanos como primeiro mundo.

ROTARY X MOTOCICLISTAS - O companheiro Paulo Brisolla Tavares

Filho, governador adjunto do Distrito, está empenhado para a realização de um

almoço nas dependências do Restaurante Malwee, no dia 18/10/98 (domingo).
com os companheiros participantes do Rotacyclist (motociclistas do Rotaryl
O evento contará com a participação de vários outros companheiros
motociclistas de outros clubes da região e também terá a presença do governador
doDistrito Orélio Camilotti. A iniciativa tem dois objetivos principais: 1) A

integração dos membros deste grupo recreativo, uma subcomissão da avenida
de serviços internacionais e, 2)Motivação para que novos encontros aconteçam,
marcando data esje tipo de evento. Todos os companheiros que apreciarem o

evento estão convidados (motociclistas ou não), para que desfrutem de

momentos de companheirismo e amizade. O Rotary considera louvável este

tipo de evento, pois atrai a atenção desde crianças até idosos, fazendo com que
a ocupação das pessoas nas horas de lazer sejam hobbiessaudáveis, desviando
a curiosidade que muitas vezes os jovens têm em drogas, vícios, etc ..

Apoio:
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ADVOCACIA Posto de

Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10,�23

Sandra Lúcia Ranch;
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirim - sc

Telefone

(047) 373-0187

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 322-2522
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Viagem promove intercâmbio
\

Ao viajar no próximo dia

22 de outubro para oMéxico,
o professor João Arnoldo

Gascho, coordenador da

Comissão de Capacitação,
estará abrindo uma nova

página na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense): a internacionalização
da instituição. Gascho irá

ministrar palestras sobre

recursos humanos em

diversas disciplinas do

Instituto de Tecnologia da

Universidade de Monterey.
Em contrapartida, um

professor daquela univer
sidade estará retribuindo a

visita no mês de novembro.
Embora não esteja confirmado
a data, o professor mexicano
deverá abordar, em Jaraguá do
Sul, temas voltados aos alunos

IS

Iz

ligados ao curso de Admi

nistração, como marketing e

vendas.

Segundo João Gascho, a

viagem é um novo passo no

convênio entre as duas

universidades firmado, pelo
lado da Ferj, pela diretora
Acadêmica do CESJS, Iria
Tancon. "É um convênio que
irá beneficiar plenamente as

duas partes. Pelo nosso lado
estaremos dando um

importante passo rumo à

globalização da Ferj. Esse

processo poderá ser estendido
a um outro convênio que está
sendo analisado junto a uma

universidade espanhola,
localizada nas Ilhas Canárias.
Nesta viagem ao México,
estarei conhecendo um sistema
universitário bastante sólido e

desenvolvido".
O professor ressaltou que

um dos aspectos de interesse
da universidademexicana é o

primeiro contato com uma

instituição de ensino superior
fundacional, sistema inexistente
naquele país. O retorno de
João Gascho está previsto para
o dia 31 de outubro ou 1 de
novembro.

Empresa Júnior entra em funcionamento em 1999
AiniciativaEmpresaJúnior,

uma associação administrada
por alunos dos diversos cursos
do CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul),
deverá estarem plena atividade
a partir do primeiro semestre

do próximo ano. Coordenada

porum professor orientador, os
alunos já possuem até o seu

primeiro cliente: o próprio
CESJS. Segundo o professor
Dirceu Antônio Campos, o

trabalho a ser desenvolvido
está ligado ao marketing
institucional do CESJS.

Atualmente, o projeto encon
tra-se em fase de elaboração
do estatuto.

Campos disse que os

trabalhos oferecidos pelos
estudantes irão se estender às

empresas da região, prin
cipalmente asmicros e peque
nas. "Serão serviços de consul
toria como levantamentos,
projetos, entre outros. A

finalidade da Empresa
Júnior é oferecer a prática
aos alunos e, ao mesmo

tempo, ampliar suas res

ponsabilidades, pois os re-

sultados na empresa serão

fruto do seu trabalho".
O professor falou ainda

que os alunos conseguirão
gradativamente mostrar sua
competência e, quem sabe,
conquistar um lugar no

disputado mercado de
trabalho. "Levando-se em

conta que empregos, hoje,
é o maior problema social
do Brasil, os alunos do
CESJS terão a possibili
dade de disputar uma vaga
com maior experiência e co

nhecimento" .

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul - 28 Vara

EDITAL DE LEILÃOIPRAÇA
PRAZODO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) HildemarMeneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZSABERque, no dia04/11/98, as 14:00 horas, e, em segunda oportunidade, no dia 19/11198, às 14:00 horas,
neste Juízo de Direito, situado à RuaGuilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul (sq, será(ão) levados(s) a leilão/praça ots) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante
dos autos n° 036.97.000314-0, em que figura(m) como exequente(s) ÁguaMineral SantaCatarina Ltda., tendo
como executado(s) Regiane Aparecida de Arruda Leal. Bem(ns): um automóvel pas. Ford Belina II L, ano
1982,modelo 1983, cor azul, placas LYM 2227, chassi L84NAA6245. Avaliação: R$ 2.500,00, em 17/12/97, cujo
valer será corrigido monetariamente até a data doía) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito
cobrado. Ônus: xxx. Recursos ou pendências: xxx. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço
não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à
segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do Cl'C). Caso não

encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s)mesmo(s) ciente(s), pormeio do presente, darealização da hasta
pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie Izeli de
Carvalho, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen,'Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de
Jaraguá do Sul (Sf'), 25 de Setembro de 1998.

'

Juiz de Direito

CORREIO DOPOVO·9

STIDORESDA
,...

DMINISTRAÇAO

Rua Presidente Epitóc/o Pessoa, 1155
(próx. ao Kohlt:x:Jch) JarCJgJá do Sul- SC

,

APOS 1999
Olhando o que temos ou o que somos, não fica difícil, hoje, conhecer o

que teremos ou seremos no próximo século. Tudo está à nossa vista como

se estivéssemos num espetáculo assistindo ao desabar de nossas ilusões.

Observando o passado, vemos a economia dominando a política, uma
civilização divorciada da cultura, o humanismo sufocado pela violência, a

técnica esmagando seres humanos, a miséria social arrastando multidões,

Vamos entrar em novo milênio, saindo de um universo de problemas
sem nenhuma solução sensata, de problemas que deixamos para o futuro,
como se esses problemas no futuro pudessem ser equacionados. Armadas as

nações como estão, nos aproximamos de novas guerras. Onde a religiosidade
perdeu os estímulos divinos. Com as famílias sacudidas pelas divisões

emocionais.
Estamos entrando, sem querer, para um mundo dos mais fortes, dos

mais ricos, dos mais cínicos, dos menos capazes, dos que melhor souberam

aproveitar os resíduos culturais deste século vinte. O que sobrar de bom,
sobra para alguns. Aos restantes, cabe dividir a miséria. Os valores que ainda
hoje temos terão um significado apenas econômico, esquecendo o lado

humano. Quando as forças começaram a dominar a política, lá se foi nossa

aspiração à liberdade de pensar e viver. Destaque-se, porém, que, pelo que
sentimos daqui para diante, o dinheiro que vai faltar não é para matar a

fome, mas o dinheiro que produz comida.
É esta a fauna humana que vamos encontrar com a globalização, o

terror vindo de cima e o terror no convívio cotidiano, muito luxo ao nosso

redor e muito sustentando esse luxo. Homens correndo para o poder do
dinheiro e homens nas sarjetas das grandes cidad·es. De mãos atadas, face a

uma política desibaritas, nada podemos fazer senão deixar este mundo cada

vez mais distante dos ensinamentos do cristianismo.

Fonte: "Gazeta do Povo", Curitiba, dia 7 de junho de 1998.

Elaborado por: José Paulo Kneipp Júnior, Fabrício T Beber, Fr�do M.
Klemf, Gilmar F. Henn, Gilson R. Müller e Jacques Schroeder, alunos da 9"
fase do curso de Administração.

Coordenação: professora Cláudia Regina Althoff.

EDUCAR É POSSÍVEL
É uma pena que num país como o Brasil se invista tão pouco em educação,

ainda que se gaste muitas vezes em métodos ultrapassados de ensino. Não existe
um sistema adequado à nossa realidade. Copiou-se um sistema americano e com

isto o professor e o aluno se acomodaram. A falta de recursos e a falta de
interesse fez com que muitos que têm acesso repitam de ano ou mesmo passem
para Outra série sabendo bem menos que deveriam saber. Não estamos falando

daqueles que não têm acesso à escola, que é um assunto bem mais delicado. No

Brasil, uma pesquisa mostrou que cerca de 15% dos alunos são repetentes, sendo
que gastam cerca de R$ 3 bilhões anuais, dinheiro este que poderia ser usado para «

dar oportunidade aos que não têm acesso às escolas ou mesmo melhorar o ensino

já existente.
Governo e entidades não-governamentais estão trabalhando para

melhorar este quadro. Um dos exemplos é um projeto denominado Projeto
Acelera Brasil, promovido pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a

Petrobras e com apoio do MEC, que está tentando minimizar o problema
dos repetentes.

Este projeto funciona da seguinte maneira: os alunos repetentes são colocados
em classes de aceleração, onde recebem um programa especial. Procura-se passar
tarefas que ele consiga fazer, alimentando assim uma auto-imagem positiva, ao
invés de marginalizá-lo com frustrações que ficaram em sua cabeça como

repetente. O programa não requer professores ilustradíssimos e dispõe de tempo
para criar materiais, exemplos e exercícios.

.

O Brasil precisa acordar. Este projeto mostra que é possível educar a

custos menores. Alternativas existem e precisam ser exploradas e postas
em prática. O que antes se acreditava ser o maior problema, a falta de sala
de aula, agora sabe-se que não é verdade. Com informações precisas pode-se
atacar o problema como ele realmente se apresenta. Esperamos que o governo
possa, através de seus representantes,
começar uma nova preocupação nol

começo da vida escolar, aplicandol'--�--------""""-"'--""
os recursos corretamente. Podemos, POSTO,MIME 5
assim, ter uma grande melhoria:

MM ,AÃt�.nto�quanto ao número de repetentes.
I

�

•�Fonte: "Revista Veja", 1 de abril:
de 1998. I mime B 371 9964!

Elaborado por: AgnoldJ
Ruediger, Guidinae Guilow, Jandilsorí
klein e Sérgio Tomasine, alunos da 9'"
fase de Administração.

Coordenação: professora Cláudia
Regina Althoff.

* Lavação *.Troca de ÓleG>
; Loja de �nveliliêneia
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Ana Paula

Rosá Buzzi,
filha de Ademar

e Ivonír Buzzi,
faz a 1 a Comunhão
amanhã (17), na

Igreja Matriz São
Sebastião. A recepção
para familiäres e

. /',

amIgos sara na

Recreativa do Jeep Club

o cavaleiro

Jonnq Herrnans
Omar completou

11 anos no dia
14 de outubro.
Parabéns des

pais e .p.os
familiares

L
I
� Fernanda Rosá Buzzi

completou 4 aninhes no

dia l/10, ela é filha de
Adernar e Ivonir Buzzi.
Parabénsl

Larissa Stenger
vai completar 1
aninho dia 18'.

Os papais Jaime
e Lídia

Stenger
preparam a

festinha para
amiguinhos e

familiares

Nascimentos
4/10/98 - Danielli Aparecida Duarte

4110/98 - Savio Kresko Fontana

4/10/98 - Ana Paula Alves Paes da Costa
• 5/10/98 - Pâmela Hanemann

5/10/98 - Raquel Detnerski Ferreira
5/1 0/98 - Jackson Aldair Ninow

5/10/98 - João Gustavo Engelmann
6/10/98 -, Bianca de Souza

6/10/98 - Gustavo Emilio Thilles

6/10/98 - Carolina Priscilla de Souza

6/10/98 - Rodrigo Gruetzmacher
•

• 6/10/98 - Issis Caroline Vieira
•

• 7/10/98 - Gustavo Alexandre Vieira
•

• 7/10/98 - Lucas Eduardo Zmora .�. �

•
z. ,..,. ._&!;I;;� s-:·

• 8/10/98 - Ricardo Leopoldo Alvize ..._;: C- -' ---
-

: 9/10/98 - Jucimeri de Lima de Oliveira Souza
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esta menina linda se chama Bruna Luísa

Vavassori e vai completar 1 aninho hoje (16),
Ela é filha de Sandra e Edson Vavassorí

o .Jorrial CORREIODOPOVOabre espaço para oe

"baíxírihoe". Trata-se desta página especial dedicada
às crianças na faixa etária entre zero a 12 anos.

O objetivo é divulgar a firtru-a geração de jaraguaenses,
opor+uníz.andoaos "corujões" tarn.a homenagem aos

pimpglhos.
Os pais poderão utilizar o espaço para fotos dos filhos
ern eventos especiais, mornentoe descontraídos ou eJIl

cerimônias, onde se destacaram, bem como em

aniversários.

As fotos com os dizeres deverão ser enviadas ou
entregues na redação do Jomal CORRElODOPOVO,

Rua Walter Marquardt, 1.180,
Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

I�-----Convênios----

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO
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Sexta-feira, 16 de outubro de 1998

Mês da criança: Hilário Kniess, Eduardo "Iapinha" (foto 1) e Mário Eduardo "Dudu"
(joto 2) representando o Piquete Estância Peão Farrapo.filiado ao eTa Tropeiros do

Vale, do patrão Hélio Emmendoerfer, na modalidade Laço Guri. Aos tradicionalistas

gaúchos e amigos, tio Hélio e Nino, um abraço bem chinchado

GRUPO DE DANÇA
. --

LAÇOS DE TRAD'ÇAO
Desde que foi fundado em ô-demarço de 1993, o Grupo de

Dança Laços de Tradição vem contribuindo assiduamente com
a cultura gaúcha em Jaraguá do Sul e região. O grupo mostra a

toda população o seu trabalho através da dança gaúcha, que
são: danças gaúchas tradicionais, danças de salão estilizadas,
danças do folclore argentino, andino e boliviano, assim como os

números de sapateados: chula, chico do porrete, dança dos
facões e outros. Um dos principais objetivos do grupo é divulgar
seu trabalho em nível de Mercosul.

O trabalho, no início, foi mais direcionado às danças
tradicionais de salão e gradativamente foram surgindo outras
danças, que o grupo apresenta em shows e nas diversas

apresentações feitas pela região. Desde sua fundação, o grupo
já ministrou curso de Dança Gaúcha de Salão para mais de
doismil alunos.

No ano passado, o grupo deu uma parada nos cursos de

dança para buscar novidades e aperfeiçoamento, pois como
diz o instrutor senhor José C. Fortes e todos os seus amigos
do grupo "cultura é algo que se cultiva e se transmite de
alguma forma, mas não se inventa. Podemos fazer
algumas adaptações, porém, sem distorcer os fatos".

Gaúchos não são somente pessoas que nasceram no Rio
Grande do Sul, estas são rio-grandenses-do-sul. Gaúcho pode
vir a ser qualquer indivíduo do universo, que de alguma forma,
cultive e, principalmente, tenha respeito e amor pelas tradições
do homem do campo.

Tradições essas mais ligadas à natureza, como trabalhar a
terra, montar a cavalo, ginetear, laçar, comer um bom
churrasco, contar causos e, com o calor de um bom chimarrão,
aquecer os corações e nunca dispensar um bom fandango. Foi
pensando nisso que um grupo de amigos, coordenados pela
srta, Maria Aparecida Rosa (Cida) e os orientadores sr. José
C. Fortes (coreógrafo) eMarcos Woelk (sapateado), contando
Com vários integrantes ímpares amantes desta cultura,
reuniram-se na cidade de Corupá, no dia 6 de março de 1993,
e fundaram o Grupo de Danças Laços de Tradição, nome
este que significa um vínculo na transmissão de uma cultura.

Hoje, Jaraguá do Sul e região impressionam visitantes de
todas as regiões, inclusive rio-grandenses-do-sul, pela beleza
e organização. É comum bailes gaúchos com 80% ou mais de
pessoas devidamente pilchadas e dançando bem, e isto se

devemuito aos cur�os de dança gaúcha de salão que, através
do exemplo no dia a dia ou das aulas, passam esta cultura aos

gaúchos e gaúchas.
Parabéns ao Grupo de Dança Laços de Tradição,

assado de Ull1 povo,
.

presente de Ulna hí
futuro de uma nov

parabéns à cidade de Corupá pelo' marco que fizeram na

história da tradição gaúcha em nossa região, pois, afirmo
com certeza, se no futuro alguém for escrever a história do
nosso presente, péca se não citar e enfatizar o Grupo de

Dança Laços de Tradição.

Curso de Dança Gaúcha
oGrupo de Dança Laços de Tradição, em parceria com a Ferj (Fundação Educacional Regional de Jaraguaense),
promoverá curso de DançaGaúcha de Salão. A grande novidade é que 'serão formadas duas turmas: Iniciante,
para pessoas que ainda não fizeram curso, e o complementar, neste serão apresentadas novas danças e

novos passos, principalmente danças estilizadas, tais como, chamamé, xote e outros.
Data: 17 de outubro
Local: Ferj - BlocoC
aorário: 15 horas
Informações: 375-139ge 375-2114com Cidaou 370-0078 comJoséC. Forte.

CORREIODOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Agenda gaúcha
30 a 1 de outubro/novembro - Rodeio Crioulo, em Otacílio Costa
6 a 8 de novembro - Rodeio CTG Fazenda Silva Neto, em Canelinha
29 de novembro - Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba

1I��i�
ESPECIALIZADA EM BOX

ESQUADRIAS DE ALUMíNIO
CERCAS - PORTÕES -

.

JANELAS PANTOGRÁFICAS

FonelFax: (047) 372-0728
Rua Domingos Sanson, 400

Vila Baependi
Jaraguä do Sul· SC

Gaúcho(a) de
idade nova

Urbano Franzner (11),

Valéria Spézia (22),
Mário Eduardo O.

Raulindo "Dudu" (22) e

ValdirDemarchi (23)

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3175
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul - SC

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

f1�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
R. AugustoMielke, 32, Esq.MaxWilhelm - Baependi

Jaraguá do Sul- SC

PI1('�I(.çÃC)
...
CARNES

"" ..

.
A CADA RS 5,00

I' EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM
,

A CADA RS 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801 +NOVE 'PRÊMIOS
Ir-------------------------------------------------�·

Rua João Planincheck. 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUA DO SUL - SC
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PORTO

SEGURO
Fortaleza

8 dias / 7 noites
+ passagem + hotel
+ city-tour + traslados

8 dias / 7 noites
+ passagem + hotel +

city-tour + traslados
Hotel Praia de Iracema

Novembro - dias 7, 14,21 e 28 =

US$ 610
Dezembro - dias 5 e 12 =

US$ 690
Dezembro - dia 19 =

US$ 765

Curaçao
8 dias / 7 noites

+ passagem + ho�el
com café da manha +

transfer
Dezembro - dia 12 = US$ 1.438

Dezembro - dia 19 = US$ 1.538

Dezembro - dia 26 = US$ 1.598

Janeiro - dias 2,9 e 16 =

US$1.538

Caneun
Isla

Margarita
8 dias / 7 noites

� passagem + hotel com café da
manhã + city-tour + traslados

Hotel Marina Boy
Dezembro - dia 13 =US$ 1.218

Dezembro - dia 20 =US$ 1.448

Dezembro - dia 27 =US$ 1.548

Janeiro - dias 3, 10, 17 e 24 =

US$1.398

7 noites
+ passagem + ho�el com

café da manha +

transfer + city-tour
Dezembro - dia 20 = US$ 1.608
Dezembro - dia 27 = US$ 2.108
Janeiro - dias 3,10,17 e 24 =

US$1.608

.

11 dias /9 noites -

visitando Roma, Nice,
Barcelona e' Madrid

US$ 1.626
Saída: 1 e 15 de
novembro/98

Lagos
andinos -12dias

Visitando Santiago, Vlfia dei
Mar Puerto Montt, Peulla,
Bariloche e Buenos Aires:

11 noites com café da manha +

passagem aérea + tra�lados e

passeios + seguro viagem
Saídas - dias 20, 22, 23, 27 e 29

de dezembro/98

US$I.593

Punta

Del Este
Europa
em-oferta

7 noites
Vôo Varig + hotel com café da
manhã + traslados e city-tour

+ seguro viagem
Saída: 27 de dezembro/sê

US$1.021

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I I

IS : <J<lRIDJI<lI).ß.I<lM�.·········································!.����.�.?�?!:.��.��.�?��.���..�.�..�??.�
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

loa Schützenfest, muito bem organizada, está batendo todos

s índices de alegria. Gente bonita de todas as classes e idades

articipaÍldo e se divertindo ao som das melhores bandas do nosso

stado e também com a banda alemã Kalle Mager Musik.
rr;:::======�

OS camarotes a animação é total [[KOERICH])
Gente Nossa

da Viação
Canarinho/
Uníplast,
Blunk,
Douglas,
Zontinha,
Décio

Boga,
Ilmar e
Alcides

Mariza,
Ivanda,
Ademir,

Isabel, Almir,
.

Mara,
Sérgio,

Dilene e

Nirú

superfeli
zes no

camarote
do Besc

372·0880·371·0866

1JdE
.p---

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Pieper,
runo, Beto
Cassius. E
í-lhe chope lL::.-_-

Casal
Jaime e

Lisette
Richter

Curtindo a
ützenfest
°ca.marote

daWeg

7Jr. 9lcgr 91ideki Cfiodrígues da ui/va

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

Z· Dr. Waldemiro Mazurechen� 55 - Apto. 1
one: (047j3!1-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Márcia,
Vilsbn,
Bruno,
Regina,
Sérgio,

mann,
só

alegria

camarotes
da
Schützenfest

n!t( li I jjtti I�maquinas

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

·K·····1···8· E··L•• J.... . ....•......

Doces e Salgados
Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�esn371-7575 c\oßIid\iO

Rua RudolfoHuffenüssler, 440
(próx. DuasRodas Ind.)
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Clínica especializada em Ortodontia J.J. Carlon
Ortoplan - Plano para tratamento ortodôntico

Com o passar dos anos, o

ser humano, visando entrar

neste mundo competitivo,
tem buscado melhorar sua

apresentação pessoal. Uma
preocupação pessoal é o

sorriso sempre notado dia

a dia. A odontologia
moderna busca

permanentemente novos
materiais e novas técnicas

que levam a ampliação de

tipos de tratamento,

garantindo saúde bucal e
estética buco- facial.
Dentro da odontologia
encontra-se a especialidade
de ortodontia e ortopedia
facial dos maxilares, que
nas duas últimas décadas

vêm revolucionando a

odontologia moderna. A
ortodontia é um ramo da

odontologia que cuida da

prevenção, interceptação e

correção das maloclusões
dentárias e discrepâncias
esqueléticas.
Na prevenção, o
ortodontista, através de
um controle periódico,
avalia o crescimento ósseo
e a troca dentária,
evitando complicações

futuras.
Na interceptação, o
ortodontista detecta uma

anormalidade do complexo
dento-facial, elimina sua

progressão, e permite que
o paciente tenha quando
adulto pma oclusão

normal.
Na correção, o
ortodontista diagnostica a

maloclusão, realiza um

plano de tratamento

individualizado, e executa
o tratamento com

aparelhos fixos ou móvel.
Através da elaboração de
materiais antialérgicos e

estéticos, todos os

pacientes podem submeter

se a um tratamento

ortodôntico, sem

restrições de idade.

Visando atender a \

população de Jaraguá do
Sul e região, inauguramos
uma moderna clínica

odontológica situada no

Centro Médico

Odontológico, com
modernas aparelhagens
proporcionando conforto e

segurança para nossos

pacientes.
A partir do mês de

outubro, toda população
terá oportunidade de
submeter-se a um

tratamento de ortodontia.
Estamos lançando um

plano para tratamento

ortodôntico, onde teremos

cinco modalidades
diferenciadas. A

complexidade do caso a

ser tratado é que irá
determinar sua
modalidade. O custo e

tempo de tratamento varia
de acordo com a

complexidade do caso e

técnica utilizada. Dispomos
dos mais modernos e

recentes materiais lançados
no mercado mundial.

Devido receber os materiais

diretamente do exterior, há
uma considerável baixa no

custo total do tratamento.

Os profissionais
responsáveis pelo
tratamento ortodôntico são

pós-graduados no exterior
onde realizaram cursos de

especialização com mais de

2,5 mil horas
proporcionando segurança e

rapidez nos tratamentos.

Corpo Clínico do CentroEspecializado em Ortodontia
• Dr. José JairCarlon, especialista pela Universidade Nacional de Buenos Aires.
• Dr. Mareio André Carlon, especialista pela Sociedade Argentina deOrtodontia, em Buenos Aires.
• Dr. Marcus Marcello Carlon, especialista pela AssociaçãoOdontológica Argentina, emBuenos Aires.

o Centro Especializado em Ortodontia Carlon está situado na Rua

Guilherme Weege, 50, no edifício Centro Médico Odontológico, 3° andar,
em Jaraguá do Sul. Telefones: 371-0421 e 372-1279.

Ortoplan está composto por:
1 -Tratamento orto-cirúrgico:
• Tratamento ortodôntico com cirurgia ortognática para
corrigir deformações ósseas.
• Aparelho ortodôntico fixo.
• Material estético ou metálico.

2 - Tratamento ortodôntico corretivo para pacientes
adultos:
• Aparelho ortodôntico fixo.
• Material estético ou metálico.

f

3 - Tratamento ortodôntico corretivo para pacientes em

crescimento (crianças)
• Aparelho ortodôntico fixo e removível.
• Material estético ou metálico.

4 - Tratamento ortodôntico preventivo e interceptivo
(crianças)
• Aparelhos ortodônticos fixos e removíveis.

5 - Tratamento ortopédico (crianças)
• Aparelhos fixos e removíveis

· História da Clínica Especializada em

· Ortodontia Carlon, em Jaraguá do Sul
• Comenta dr. José Jair Carlon.que iniciou há 20 anos em

• Joinville, ao concluir seu curso .de Especialização em

i Ortod6ntia, na Universidade Nacional de Buenos Aires.
i Eoi conseqüência de uma grande procura por tratamento

I ortodôntico de pacientes de Jaraguá do Sul e região, surgiu a

· idéia demontar um consultório em Jaraguä do Sul.
I Em 1998, inicia o dr. J.J. Carlon atender nesta cidade a

I especialidade de ortodontia exclusivamente. Nestes dez anos

I de trabalho, nesta cidade.,o dr.,.�iJ: Carlon teve a honra .de

: integrarum gru�o de colegas da���!flasaúd�,onde acreditando
, 110 potencial de 'Jaraguá do.Sul,�?ê��,íram o �difíçioCentro
I Médico Odontológico" onde funcionà aClínicáEspecializada
• em OrtodontiaCarlon.
: Hoje, integram a clínica seus .filhos, Marcus Marcello e

i Márcio André, após concluírem o curso de Especialização em
.

I Ortodontia no período de dois anos, com tempo integral.
·

A clínica foi construída dentro de padrões ergonométricos
i modernos com a capacidade de tt;Falh0 de .�té dez profissionais,
i gerando conforto e segurançapj'lra seus pacientes.
·

Todo trabalho realizado édev' ente documentado a.través
, ",. ',",' "",', {'

"

g.�� elP; �oró.p;tadores,
Çãb do� tra1il,.mentos.

.�

.•.m,m__m,m__m,mm,m �����1lIIIJ

·

.de i��gens fötográficas ei�:. proporCionando fácircontr61�?
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Dormitório casal

Armário 6 portas basic
1 + 7 =

R$ 84,00
Cama Ártico
1 + 7 =

R$ 38,00
Criado-mudo Udine

1 + 7 =

R$ 9,00

Mesa para telefone padrão mogno/marfim

!

Mesa Elite 1,0 x 1,0 t. vidro
1 + 7 =

R$ 34,00
Poltrona Elite

1 + 7 =

R$ 24,00
Console inglês
1 + 7 =

R$34,00
Coluna Elite com

mármore
1 + 7 =

________________________�R$32,00

Estofado London em couro

Estofado 3lugares
1 + 7 =

R$ 129,00

Estofado 2lugares
1 + 7 =

R$ 106,00

Cristaleira
Cristal
acabamento

padrão mogno
inglês, castanho
eDKP

Cristaleira

1 + 7 =

L...!:=======:.:!...J R$ 72,00

Armário 8 portas
1 + 7 =

R$ 262,00
Camacasal
1 + 7 =

R$ 88,,00
Criado-mudo
1 + 7 =

R$ 14,00

Cômoda
1 + 7 =

_________________' R$ 52,00

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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Direitos Humanos será tema
de discussão em seminário
---------------------------------

No ano do cinqüentenário da promulgação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, educadores reúnem-se para formar cidadãos conscientes

Jaraguá do Sul - No próximo
dia 23, professores, dirigentes e

especialistas em educação
irão se reunir na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense) para o Seminário Mi

crorregional de Educação pela
Prevalência dos Direitos Hu
manos. O evento será promo
vido pela Undime (União Na
cional de Dirigentes Municipais
- Seção de -Sonto Catarina),
pela OAB/SC (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), pelo Mi
nistério Público do Estado, pela
Associação dos Magistrados
Catarinenses, pela Fecam

(Federação Catarinense das

Associações dos Municípios) e
pelo Município de Concórdia,
que tem como secretária de

Educação, Solange Sprandel
da Silva, presidente estadual
da Undime.

Segundo a diretora de Edu

cação da Prefeitura, Iracema
Schuster Gruetzr:nacher, o obje
tivo do seminário é sensibilizar
a comunidade catarinense so-

bre o valor da vida e a im

portância do respeito aos

Direitos Humanos, além de pro
mover a conscientização des
sa questão no âmbito munici

pal e estadual. fomentar a pes
quise e a arte como forma de

criação e consolidação dos
Direitos Humanos e ainda criar

disciplina no ensino básico que
trate desse assunto. "Quere
mos mobilizar toda a classe de
educadores para que traba
lhem essas questões com os

alunos o ano inteiro e todos os

anos, para que tenhamos ci
dadãos conscientes de seus

direitos e deveres", concluiu a

diretora.
O seminário terá um dia de

duração e a programação ini
cia a partir das 9 horas. Con
forme informou Iracema, o

tema dos debates serão todos
voltados para a questão dos
direitos humanos. "A secretária
de Educação, Isaura Maria da
Luz Silveira, e a secretária da
Fomülo. Iris Barg Piazera, falarão

'"

sobre asAções Municipais para
Promoção dos Direitos Hu
manos, o Ministério Público de
Santa Catarina enviará um re

presentante para abordar o

tema dos Direitos da Criança
e do Adolescente, juntamente
com o Conselho da Criança e

do Adolescente. Na parte da
tarde, a partir das 14 horas, ini
ciam os debates sobre a Pro

teção do Direito a Tratamento

Igu'alitário Perante a Lei, a pa
lestra será dada por represen
tante da Associação dos Ma

gistrados Catarinenses e de
batido por oficiais da Polícia
Militar. A última palestra do dlo
será sobre a Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos,
ministrada por representante
da subseção da OAB/Se, fi
nalizou a diretora, acres

centando que, até o início da

próxima semana, os nomes dos

representantes das entidades,
que participarão do seminário
com palestras, já serão conhe
cidos.

o Hospital e M(Jternldade São José Inaugurou, no dia 7, o Berçórlo de Alto Risco, equipado com
encubadora äe transporte, bomba infusora, oxímetro ae pulso, berço UTI, CPAP (auxilia à respi
ração) e Bilispot (lâmpada especial para banho de luz). Os equipamentos custaram em torno
de R$ 25 mil e foram doados pelo Lions Clube Jaraguó do Sul-Centro, que promoveu a 13a Noite
Alemã, e um grupo ae sete senhoras que receberam homenagem de beneméritas do projeto. O
índice äe mortalidade infantil no Município, hoje, é ae 20 para cadamil que nascem. Percentual
considerado elevado se comparado ao de Joinville e Blumenau, 12 e 8, respectivamente.

rrcp � .
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São Bento do Sul
Uma das mais novas festas de outubro do Estado, a Musikfest,
trouxe em torno de 70% a mais de turistas para a região.Os hotéis
da cidade tiveram lotação esgotada durante o final de semana
da festa. Segundo o diretor de Turismo, Adrian Kobs, esta primeira
edição superou as expectativas e, para o próximo ano, a pre
visão é de dobrar o tamanho do evento, tanto em entidades par
ticipantes quanto em número de visitantes.

Florianópolis
A Associação Catarinense de Engenharia de Segurança do Tra
balho promove, nos dias 23 e 24, no Hotel Maria do Mar, o 2° Se
minário Catarinense de Profissionais de Segurança do Trabalho.
O evento reunirá engenheiros, médicos, advogados, juízes e téc
nicos da área que discutirão sobre periculosidade, insalubridade,
aposentadoria especlol.'o legislação e fiscalização neste setor.

Blumenau
O presidente da Proeb (Fundação Promotora de Blumenau) e

secretário de Turismo, Francisco Canola Teixeira, viaja semana que
vem para o Recife, onde participará, de 21 a 25, do 26° Congres
so da Abav (Associação·Brasileira deAgências deViagens).Cano
Ia irá reivindicar ao presidente da Abav nacional, Goiace Alves
Guimarães, a realização do evento em Blumenau no ano 2001.

Segundo o secretário, a cidade conta com infra-estrutura e apoio
de diversas entitades turísticas da região para abrigar a promoção.

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença • Pandar

Fones: (047) 371·1910 e 372·3125

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17hOO - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08hOO - São Cristóvão -

09h30 - São Benedito (I" Eucaristia)

NOSSA MENSAGEM

Oração perseverante é testemunho de fé
Em nossa caminhada e na vivência cristã, corremos o risco de

abaixar as mãos e desanimar. Para ninguém é fácil perseverar até o

fim. Superar a frouxidão e a covardia é um problema de fé. Um

problema que não se pode desprezar numa comunidade, na qual um
grupo de cristãos tem de apoiar-se mutuamente, para não abaixar as

mãos em sua vida pessoal e em seu serviço aos irmãos. Problema de

apoio mútuo na fé ... Problema, portanto, de paciência humilde e

confiante diante de Deus. Problema de oração. Deus quer nossa oração
e essa oração deve ser persistente, oração contínua, que vai até Deus

em todo tempo e lugar.
Deus sempre fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele,

que perseveram na oração e confiam em sua misericórdia.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria 'Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
- - 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

SUPERMERCADOS

��6dá.H.te

GRANDE
VARIEDADE EM
PRODUTOS

CAMA, MESA E
BANHO

- Aceitamos Cartão de Crédito, Tíquete Alimentação
(Eat, Correios, Cheque Cardápio, Trans Cheque, T.A., V.A.)

Compras acima de R$ 60,00, cheque para
dia 9/11/98, sem juros

PROMOÇÃO EM FRUTAS E VERDURAS

Rua Padre Alberto Jacobs, 479 - Vila Lenzi - Fones: 372-1160 - 372-2936 - Jàraguá do Sul- SC
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FeW1i�icli�
Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

FISIOTERAPIA
ES P,E C I A L I.Z A o A

CLINICAS�R
Fone/Fax: 371-6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupadonal
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupadonal e Reabilitação
Fundonal da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617

'��
....

'7c'unimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Relação pais e filhos
As figuras de pai e mãe são determinantes paro o

desenvolvimento da criança. É com eles que a criança estabelece
as primeiras relações e através deles entra em contato com o

mundo. Desto formo, torno-se muito importante COMO os pais
estabelecem o contato com o criança. Muitos vezes os pais falam,
expressam através de palavras, o que pensam ou sentem, outros
vezes, as mensagens são passadas à criança de forma não-verbal,
mos através de um gesto, um olhar, uma postura que pode expressar

aceitação ou desaprovação.A criança percebe o que acontece

nesta relação e o que é dito pelos PAIS tem uma importância, um
valor muito grande paro ela.

Independente da idade, o DIÁLOGO é fundamental, paro
clarear e resolver situações com o criança, bem estabelecer limites.

Muitos pais se questionam em como trabalhar o questão de

limites, o NÃO. OS mesmos são importantes, pois proporcionam
segurança afetivo à criança e também é através deles que elo

aprende o lidar com sentimento de frustração.Os limites devem ser

estabelecidos de formo clara, firme e afetivo. tendo sempre um

consenso entre 'os pois e deve ser COERENTE com a situação.
No contato com o criança os pois estabelecem uma forte

RELAÇÃO AFETIVA e é deles que ela depende paro seu crescimento,
tonto nos atividades diárias, bem como de suo afetividade. A formo

como se constitui esta relação afetivo vai refletir nos relações que
a criança desenvolverá fora do ambiente familiar.

É no relação com os pois que a criança vai se percebendo e

estes significando o mundo paro elo e confirmando suo existência.
Em seu desenvolvimento o criança vai tendo mais consciência de

si mesmo e construindo sua auto-imagem.
Nem sempre o criança expresso verbalmente o que sente.muitas

vezes elo mostro através de suas atitudes o seu estado emocional,
suas angústias e alegrias. No contato com ela devemos buscar

compreender o que está tentando nos dizer para que um vínculo

mais autêntico posso ser estabelecido.
É ímporronte que a criança sinto que tem um lugar nesta

relação, que é ouvida, percebida e amado.
Tania Maria de Oliveira

Psicóloga - CRP- 12/00540

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 11 371-3426

E��TRO -dE

OI'�ToloGiA
I f\lTE RA.dA

ORA. TAlGE Cduppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR: MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

'DR. Clécio Sidxei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUI\ JO'iNViLLE, 1 � 70
TELEfONE: (047) J71 �61 �8

TELEfONE/FAX: (047) J71 ;]209

r. li. ::..= i' 1:1 Clínica de Atendimento
�� .,: ..,: .. �� Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira - CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica
Dr. Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

_TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

LABORATÓRIO
JARAGUAENSE
DE ANÁLISES
CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Dr. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
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Presos rapazes com três gramas Bactéria atinge rebanho e

de cocaína e três de maconha
mata 750cabeçasdegado
Guaramirim - Um surto de vacinação em todo Ore.

clostridioses (doenças cou- banho", afirma a vete.
sodas pelo microorganismo rinária.
do gênero Clostridium) já Essa doença acontece
matou cerca de 150 co- geralmente com rnoío
beças de gado,A secretária freqüência na época de
de Agricultura adverte que color. e as vacinas para
não se trata de epidemia, evitá-Ia são encontrooj
mas de casos isolados, e facilmente em lojas agro·
que os produtores devem pecuárias e clínicas vets
prevenir-se vacinando o re- rinárias. O preço varia entre
banho. RS 7,00 a RS 15,00, e a quco

Segundo a médica-ve- tidade é de 15 a 30 doses. O
terinária Fernanda Nunes contágio da doença pocs
Ignácio, há três espécies de se dar através de um animal
clostridioses mais comuns: o contaminado para outra,
carbúnculo sintomático, contato com restos mortos
também conhecido por (ossos) de animais que ti·

quarto-inchado ou man- nham a doença, e até meso

queira: o edema maligno, mo pelo solo. Os cnlrnos
ou grangrena gasosa, e a mais atacados são os bovi·
enterotoxemia. "O trata- nos de corte.
mento para essa doença é
anti-econômico e quase
sempre inviável, pois com o

carbúnculo, o animal morre
em no máximo 48 horas
após o contágio, com o

edema, ele dura cerca de
25 dies. a enterotoxemia,
que se diagnostica bem no

início, é a que apresenta
maior possibilidade de cura,

motorista apreendida por mas o preço não compen-
sa, o ideal é que seja feita a

-----------�---------------------

Polícia prendeu também casal que dirigia embriagado
e sem Carteira de Habilitação

Jaraguá do Sul- A Polí
cia Militar encaminhou,
na madrugada de se

gunda-feira (12), para a

Delegacia,quatro jovens
que foram detidos no

Morro Águas Claras, no
Bairro Ilha da Figueira,
por porte de drogas, A
PM também prendeu,
por volta das 7 horas, na

terça-feira (13), um casal

que estava dirigindo em
briagado e bater contra
o muro de uma residên
cia na Rua Amando Jup
pa Müller; na Vila Lotou.

O primeiro caso en

volveu o servente de pe
dreiro Edson da Maia, 20
anos; o talhador Wilson
Pereira dos Santos, 24; o
estofador Sávio Klosovis
ki. 32, e o soldador José

Andrich, 31 , Segundo os

soldados da PM que fi-
zeram a prisão, os qua
tro jovens estavam sob
atitude suspeita dentro
de um Fusca, Eles foram
detidos com um tablete
de maconha e três bu
chas de cocaína, Por $e
rem usuários da droga, os
rapazes irão responder a
inquérito policial em

liberdade,
O segundo caso a

conteceu por volta das
7 horas de terça-feira
(13), o torneiro Márcio
Waldir Schneider. 36
anos, entregou a direção
do veículo ParatL placa
LZG-4342, para a gar
çonete Claudimara Fer
reira Mendes, 21, não ha
bilitada, Segundo infor-

mações da polícia, orn
bos estavam embriaga
dos, Claudimara apre
sentou 16 decigramas
de álcool por litro de

sangue, e Schneider, 18,
Ela conduzia o automó
vel que colidiu contra o

muro de uma residência,
Em depoimento à Polí

cia Civil, a garçonete afir
mou ter avisado que não

possuía habilitação, já
Schneider contradisse o

depoimento deClaudima
ro. ele assegurou que a

moça lhe garantiu possuir
Carteira de Habilitação,
De qualquer maneira,
ambos irão responder a
inquérito policial, Schnei
der terá a carteira de

seis meses.

Iõxa entre vizinhos termina em tragédia
Schroeder/Guaramirim - A dona

de casa Tecla Negherbon, 49 anos,

morreu por volta das 17 horas de se

gunda-feira (12), por omissão de so

corro e negligência da família Massa
neiro dos Santos, Segundo informa-

, ções da Polícia Civil de Guaramirim,
Tecla sofreu um ataque repentino, a
causa da morte ainda não foi divul

gada, e a família Negherbon foi im

pedida a passar pela rua que corta o

terreno dos Massaneiro dos Santos
para levá-Ia ao Hospital Santo
Antônio, em Guaramlrim.

Setembrino Massaneiro dos San
tos.ô l anos, Ruth Massaneiro dos San
tos, 45, e os irmãos Alcides, 27, e Alcir,
24, foram presos em flagrante por
omissão de socorro e homicídio cul
poso, e liberados após o pagamento
da fiança, no valor de RS 100,00 por
pessoa. De acordo com a delegada

.

Jurema Wulf, os acusados reser

varam-se no direito de falar apenas
na presença do juiz, "A rixa entre os

Massaneiro dos Santos e Negherbon
já é antiga, eles já estiveram na De-

legacia outras vezes devido a

ameaças e provocações, por parte
das duas famílias", afirmou a delega
da, acrescentando que a família Mas
saneiro dos Santos foi aconselhada

pelo advogado Eno Janssen a não
voltar para casa devido a provável
represália da vizinhança,

Conforme informou a delegada, a
pena para omissão de socorro, quan
do a vítima morre, triplico, podendo
chegar a 20 meses de detenção, já
para homicídio culposo varia entre um
a três anos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

spla 02 - centro Jaraguá do Sul - SC

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Informativo Semanal �a Câmar,a Municipal de Jaraguá do Sul

sessões ordinárias dósdias 6 e 8 de outubro:de'199�,�'raf\l'est�sas�tinti�ais ações dos vereadores:

Lorila Zanotli Karsten propõs a implantação de tu5ulação na rua��ra�(I iradi, o alargamento da rua Gustavo Augusto
Oíto Alvin Welk, e teve aprovada o Projeto de Lei que nörnína dl'fEmílio Meier a ponte pênsil que liga as ruas 176 e 06.
Alcides João Pavanello propôs nominar oé Dr. Agostinho Luís Bianthi o posto' de saúde do Loteamento Santo Antônio.
Gilmar Antônio Menel propôs nomnar a rua 919 de Nelson Engelmann (\3presentou Projeto de Resolução designando
os vereadores Afonso Piazera Netd e Ademar Possamai, representantes,'da Cßfllara Municipal no Programa de
Intercâmbio Técnico-Administrativo Brasil/Portugal. /

Moacir Bertoldi destacou o grande número de pessoas que não votam-no rnunidpio,e soliCITOU envio de ofício a ACIJS
propondo levantar esse número. A vereadora Maria Elisabet Maltedi �firmou que a Justiça Eleitoral preocupou-se com
isso e fez um trabalho junto as empresas e nos bairros, não obtendo (espQsta da população. O vereador Pedro Garcia
falou da necessidade de se fazer uma campanha de incentivo 'á transferênçía tíe mulas. O vereador Afonso Piazera
propôs estudar as colocações e então solicitar acolaboraçäo da AÇIJS e do CDL. O vereador Moacir Bertoldi
manifestou ainda preocupação quanío-a consnuçäo-ea guarita na rua WªI!!�miro Mazureehen, pois provocará muitos
transtornos ao trânsito local. i � ..., iú, " ,

Maria Elisabet Matledi solicitou a ißlpl.ant.açãp;dettJ,bulaçã·
' -

Rasch, solieltou estudos de
um programa que torne a cidade maislimp1i,'15onitã·e �éql� de politizar os jovens.
José Antônio Schmill soücítouum envio de ofício a Sec.;Murí.'cte Des .abalho realizado em algumas
ruas da Ilha da Figueira e agradeceu os vereadores a aprovação do.pro eflclou os clubes e sociedades de
Caça e Tiro quanto ao custo do desfile da Schützenfest e o vereador'A arpai propôs que os futuros desfiles
sejam com premiações para incentivar a beleza .

I \. i

Rudolf Gesser agradeceu a oponunidade de'mals umavez assumir a
Vicente Caropreso manifestou agradeCimentos atodosque colabora
afinco para elevar Jaraguá e Santa'Ca(àrina no eenärionacio �'ó envto ce oficio ao Lions Clube Centro
parabenizando a conquista oos'equbamentos do berçário de alto'risco parao Hospital São José.
Afonso Piazera falou sobre a importância de uma campanha de transerêncía CA-MARAdo titulo de eleitor no próximo ano. ..,_,,"

/'

• Todos os vereadores parabenizaram o vereador Vicente Caropreso,p:ela, MUNICIPAL DE
conquista de uma cadeira na Cãmara Federal.

. .'
Os vereadores discutiram ainda sobre a isenção da taxa de plantá de JARAGUÁ DO SUL
construção de imóveis até 70m', beneficiando assim os mais carentes.

'CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
'CARTÕES 'ADESIVOS 'CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguó do Sul deve terminar
os Jase entre os dez primeiros

o

re·

'te·

---------------------------------
lee

As competições encerram-se no domingo (18), e a previsão da FME é queliol
de O Município fique entre os dez primeiros colocados na classificação gera/
[HQ
jas Joaçaba - Os 3805 Jasc
IJO·

(Jogos Abertos de Santa
,te· Catarina) encerram-se nesteltre

domingo (18), até ontem
on

(15), no fechamento dessa
i'O edição, o Município per
Ide manecia em 40 lugar na

rol pontuação geral. Faltando
Ir�, decidir ainda as moda-

l'Ols lidodes de Xadrez, Judô eti·
es. Futsal.

bis Segundo o diretor da FME

liVi' (Fundação Municipal de Es-

portes), Reginaldo Campos
Júnior, não seria possível
Jaraguá do Sul manter o 40

lugar. pois faltam decidir as
modalidades coletivas
como Handebol, Voleibol,
Basquete eGinástica Olímpi
ca, as quais Jaraguá do Sul
não chegou à final ou não
participou. "Nosso objetivo é
terminar os Jasc entre os dez
primeiros, pois nossos atletas
são, na maioria, de escoli
nhas, em fase de Joguinhos
Abertos e Jogos Escolares",
afirmou, acrescentando
que, "assim que voltarmos,
continuaremos os trabalhos
de bose. fortalecendo as

escolinhas e dando ênfase
aos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina", concluiu.
Como destaques destes

38°5 Jasc, Campos Júnior ci
tou o atleta Gerson José dos
Santos, 34 anos, recordista
dos 110 metros sem barreira,
e que vol. mês que vem,
poro os Jogos Abertos
Brasileiros, em Osvaldo Cruz
(RS), e a atleta Jaqueline

Jacobi, 15, 30 lugar nos 100
metros com barreira e 60 no
salto triplo, ela também foi
convocada para integrar a
seleção catarinense que
embarcou ontem para São
Paulo, onde disputará os

Jogos Abertos Brasileiros
para Menores. Ele lembrou
também da equipe de Na

tação, que conquistou o 50

lugar, tanto no masculino
quanto no feminino. O Ca
ratê, que ficou em 30 na clas
sificação geral, destàcou
também Patrícia Pedroso,
ouro na modalidade Kumitê,
53 a 60 quilos, e Luciano Pin-

ter, 30 no Kumitê até 53 qui
los. Samuel Lopes foi outro
nome citado pelo diretor, ele
levou o ouro na Carabina
Deitada, e o Ciclismo, que
conquistou o 30 lugar no ge
rol tendo como destaque o

atleta Murilo Fischer.
"Não é possível ficar ci

tando todos os destaques
dos jogos, pois todos eles fi
caram dentro ou acima
das expectativas, apenas
o Voleibol não correspon
deu .com o esperado, foi
eliminado na primeira
fase", justificou o diretor da

fundação.

r--------------------�
I' Classificação dos municípios até 75/ 7D I
I Município Pontos I
I lO - Blumenau 105 I
I 2° - Joinville .,; 87 I
I' 3° - Florian

-

51 I
[4° - Jdragq 26 I

.

5° - Coricórdlo 25 I
6° - Joaçaba \ 21 I
]O - Timbó 20 I
8° - Chapecó 18 I
9° - Rio do Sul 18 I
10° - Itapemo 14
11 ° - Brusque 10

I 12° - Xonxerê.;iM 9

I,:. RioNegri"MhO 9
I 14�. - Itójar 6

:" São Bento do Sul 6

I
Crlclúrnev 6

I
São íudçero 6

I 18°
- toçes 5

L São Miguel do Oeste 5 _j- - - - - - ---- - - - - - - - - --- _ .. ;...._--

PRAZO DO EDITAL: 30 dias
O(A) Doutor(a) Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER Réu: Evandro Tomazzini Liscano, Casado, Missionário,
, o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à RiJâGuilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC), tramita a Ação Rescisão de Contrato, sob n"

036.98.000790-4, aforada por Dico Empreendimentos Imobiliários Ltda., em desfavor de Evandro Tomazzini
Liscano. Assim, fica o mesmo CITADO para responder a ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazomarcado, presumir-

. se:ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, de art. 319 do CPC)
SINTESE DA INICIAL: que a autora é legítima proprietária do imóvel constituído do lote n" 397, cio Loteamento
denominado 'Vicenzi e Gadotti', com área de 324,00m2; que em 01 de dezembro de 1995, a autora efetuou o contrato
particular de compromisso de compra e venda do referido imóvel com o requerido, pelo preço de 90 salários mínimos,
sendo 05 salários mínimos de sinal e o saldo em 85 pagamentos de O 1 salário por mês; que o requerido pagou apenas
a entrada e mais 16 parcelas do saldo financiado, estando inadimplente desde abril de 1997; que em maio do corrente
ano o requerido fôra Notificado por Edital publicado pela autora, para providenciar a quitação do débito, sob pena da
presente demanda; que a rescisão do contrato mediante sentença, retira a legitimidade da posse do promitente comprador
que descumpriu a avença. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho,
o digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivãto) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC),05 de Outubro de 1998.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Stil- 23 Vara

EDITAL DE CITAÇÃO

Juiz de Direito

A RELAÇÃO PSICOTERAPÊUTICA
DE AJUDA PARA ADOLESCENTES

As razões que levam um adolescente a procurar ajuda
psicoterápica são várias.

O adolescente procura a ajuda do especialista normalmente

por não ser ouvido dentro do próprio lar.
Os pais/parentes geralmente não o informam como é o mundo

"lá fora" e geralmente apresentammedo de conversar com seus

filhos adolescentes, por medo de responder (ou não saber

responder) as perguntas que eles farão. O adolescente que
percebe este medo nos pais já nem os procura, pois advém daí
duas respostas: ou os pais agirão com brutalidade e pensariam
que ele(a) já "fez o que não deveria ter feito" e não permite mais
as reuniões com os colegas, ou os pais por identificação e ciúmes
negam os prováveis conflitos que o adolescente esteja
apresentando; ignora e faz de conta que o problema não é
problema, Esta é uma fase de transição e confusão,O adolescente
sofre de um medo angustiante entre o mundo da

irresponsabilidade (ingenuidade) infantil e a responsabilidade
(esperteza) do adulto. É inevitável o crescimento, ele sabe disso,
Os pais, nestemomento, muitas vezes infantilizam os filhos, pois não
os querem ver crescer. Crescer implica em independizar-se, ter
idéias próprias, Implica em perdê-los enquanto criança.Alguns pais;
inconscientemente os abandonam por não suportar a idéia do
ciclo vital da vida (nascer, crescer, multiplicar e morrer). Neste
momento, os adolescentes se sentem completamente perdidos,
confusos e sem rurno.pols perderam seu referencial (os pais).Alguns
saem a procura e encontram bons ídolos/heróis, outros se perdem
no caminho e encontram maus ídolos/heróis. A maior dificuldade,
que é também um conflito para o adolescente, é como atender
as suas necessidades sexuais (biológica/física e afetiva/emocionai),
Se os pois estão preparados, eles passam até que com certa

tranqüilidade,mas se os pais não estão preparadas e são punitivos/
vingativos, os transtornos estão formados. A guerra interior do
adolescente é muito grande e é claro que ele precisa se "safar"
dessa guerra de alguma forma. De um leito ou de outro ele vai
encontrar uma saída, se boa ou ruim, ele só vai saber depois, se
for importante, senão, ele nem vai questiionar, ele simplesmente
vai."

Os adolescentes se acham, na maioria das vezes, o "máximo".
Na verdade são. Os pais se sentem perdendo a autoridade. Na
verdade "perdem". Esta fase dovldc é tão importante quanto a

anterior, Por ser uma fase de transição e confusão, é também de
ajuste dos traços de personoüdcde. Daí se tratar de um momento
em que os pais são tão importantes quanto os amigos, Só que
para os pais não se perderem numa relação de excesso de
autoridade e autoritarismo é que se faz necessário "apenas" uma
relação de"amizade" - onde os filhos(as) se sentirão iguais ao (pai!
mãe) e vencerão com respeito os confiitos estabelecidos por conta
desta fase e da anterior.

Os pais precisam acreditar e sentir que são tão importantes
quanto os amigos e que devem ser mais amigos do que pais para
seus filhos(amigos) adolescentes.

Punição e castigo é o que todos menos precisam."

O'denite Cardeal de Magalhães - Psicóloga - CRP-12/0336
Membro Associado da Ajapsy

CEPPSI
o Endereço da PsicoJogia

ECOMAQ·
Móveis

para escritório
Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede
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Equipe de Atleflsmo se prepara
para Jogos Abertos Brasileiros.
---------------------------------

Atletas iatoçiuaerses integrarão a seleção catarinense que participará
dos Jogos Abertos Braslleíros. na cidade de Osvaldo Cruz (RS)

Jaraguá do Sul - A equi
pe do FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes) terá
três atletas integrando o

seleção catarinense que
participo, no mês que vem

(10 o 15), dos Jogos Aber

tos Brasileiros, em Osvaldo
Cruz (RS). A equipe jara
guaense conquistou o 4°

lugar no Atletismo nos Jose

(Jogos Abertos de Santo

Catarina), onde trouxe
duos medalhas de ouro,

duos de prato e uma de
bronze.

Segundo o técnico do

equipe, Ivanildo de Souza

Pinto, os desfoques do
Atletismo foram o veterano

Gerson José dos Santos, 34
anos, e Jaqueline Jacobi.
15. Santos ficou em

primeiro lugar nos 110
metros sem barreiro e ain
da quebrou o recorde que
já era dele, com o tempo
de 14"46. Jaqueline é o

atleta mais jovem, elo ficou
em 7° lugar no Solto Triplo
e 8° no Solto em Distância.
"O Gerson foi medalho de

ouro pelo quinto vez nos

Jose, merece o reconheci
mento dos colegas, e o

Jaqueline, é o primeiro vez

que disputo com adultos, o
resultado que elo obteve foi
muito expressive". afirmou.

Os atletas jaraguaenses

que participarão dos Jo

gos Abertos Brasileiros são:

Haity Ricardo de Moraes,
28 anos, medalho de pra
to nos 110 metros sem bar

reiro; Edinaldo Moreira

Cortez, 30, ouro nos 100

metros rasos e prato nos

200, e Gerson José dos San-
. tos, ouro nos 1 10 metros
sem barreiro. Ontem (15),
os atletas Jaqueline Jaco
bi e Luciano de Andrade,
16 anos, foram paro São
Paulo onde irão disputar os
Jogos Abertos Brasileiros

paro Menores, que acon

tecerá no Complexo Espor
tivo do Ibirapuera, nos dias
17 e 18.

Confot:to e pt:Atiei�A�e
t:esumem-se nos estofA�OS

� �

J6ell'OZ\t:te que A�AptAm-se
, .

em 'luAI'luet: espAfo tt:A�en.to

el�tJÂneiA AO Ambiente.

Loja: Rua João Planinscheck, 1.832 - Jaraguá Esquerdo - Fone: 376-2667

Fábricª: Rua Francisco Hruschke, 798 - São Luiz - Fone/Fax: (047) 376-2667

Rua João Januário Ayroso, s/n°
(em frente ao Urbano)

. .

� CP···················································· .

lS��@�Lí�
) D O Clube de Canoagem Kentucky promove, amanhã (17),0

7° Encontro Canoa Ecológica. O evento é realizado entre a�

cidades de Jaraguá do Sul e Barra Velha, num percurso de

aproximadamente 100 quilômetros pelo Rio Itapocu. O objen·
vo é conscientizar os canoístas da real situação das encosto

ii do rio. A largada será às 7 horas, nos fundos da sede do clube,
e a chegada está prevista para às 18 horas, em Barra Velha.

D A Liga Norte Catarinense de Voleibol informa que encon

tram-se abertas, até o dia 19, as inscriçôes para a Copa Norte
Infanto-Juvenil masculino e feminino. A cornpetlçöo acontece,
nos dias 24 e 25, no Colégio Divina Providência, na mesma data
haverá o 2° Campeonato dos Comerciários, na Arweg.

D O Campeonato Estadual de Futsal terá o primeiro jogo da
semifinal em Jaraguá do Sul. O duelo será entre as equipes
ADJaraguá/Urbano x Berlanda/Curitibanos, no dia 24, às 20h30,
no Ginásio de Esportes Arthur Müller. Ingresso ao preço de R�
2,00. O segundo jogo será em Curitibanos.

D A 4a fase do Campeonato Municipal de Futsal - Peladão 98
- inicia neste final de semana (16 e 17), no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Hoje (16), jogam pela Chave A Água Verde x

Celinhos/Hobby Vídeo, às 19h30. Luz III x Kiferro "B", fazem a

partida da Chave B, às 20h30. Amanhã, os jogos iniciam a partir
das 14 horas. O primeiro jogo é entre Estoril/On-line x Imepe,
pela chave A. Logo após é a vez. de Kalos Aviamentos x ADDI
Makler, que disputam a Chave B. Centro Weg x Ceja, jogam às

16 horas, e Móveis Tank x Inocentes fazem a última partida,
ambos pela Chave C.

ESTOFADOS MANNES

O Torneio Wizard de Tênis de Mesa, realizado de 6 a 8 de outu·
bro no GinásieJ de Esportes do Colégio Marista São Luís, contoU
com a participação dos alunos da Escolinha de Tênis äe Mesa
do colégio. Os vencedores em cada categoria foram: Pré-mirim,
Leonardo Lunelli; Mirim, Fernando Schmitz; Infantil, Rafael doS

Reis. No feminino Infantil a vencedora foi Mariana de Oliveira.
A Wizard sorteou, entre os cinco primeiros lugares, um estágiO
técnico de Tênis de Mesa, no mês de janeiro, com o técnico da

seleção brasileira, Francisco Camargo, o Fron, em Piracicaba
(SP). O contemplado foi André Piccinini.

Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




