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Jaraguá do Sul será administrada pelo
/It.. N o

presidente do Câmara deVereadores

Interino: Tironi assume administração municipal dia 6

Pela segunda vez na

história de Jaraguá do
Sul, o presidente da Câ
mara de Vereadores as

sumirá a administração
do Município. A primeira
aconteceu em 1982,
quando o então prefei-
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to Victor Bauer e o vice,

Sigolf Schünke, ambos
do PDS, se licenciaram.
O presidente da Câma
ra, José Alberto Klitzke,
também do PDS, assu

miu a Prefeitura.
Desta vez, o presi-

dente do Legislativo
Municipal, vereador lio
Tironi (PTB), assumirá o

Executivo, A coincidên
cia das férias do pre
feito Geraldo Werning
haus (PH) e do vice,
Irineu Pasold (PSOB), en
tre os dias 6 e 16 de no

vembro, permitirá a no

vidade.
Tironi está afastado da

Câmara de Vereadores

para tratamento médico
e deverá retornar na pró
xima quinta-feira (5), No
dia seguinte, ocupa o ga
binete de Werninghaus
na Prefeitura, Página 4

Rádio Jaraguá
e

CORREIO 00 POVO
no Salão do

Automóvel/98,
leia no Caderno

de Veículos.
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Jaraguá do Sul sediará entrega
do Prêmio Nacional de Ecologia
No dia 26 de novem

bro, o Parque Malwee se

diará um dos mais impor
tantes eventos de ecolo

gia do Sul do Brasil, A en

trega do Prêmio Ecologia
da "Revista Expressão" às
empresas que investem e

contribuem para a preser
vação do meio ornblente.

No ano passado, o prê
mio foi entregue no Palá
cio PiratinL sede do go
verno gaúcho, Na opor
tunidade, a Malwee Ma
lhas foi uma das agracia
das com o prêmio,

Estão confirmadas as

presenças do ministro do
Me.io Ambiente, Gustavo
Krause, do governador
Paulo Afonso e do gover
nador eleito, Esperidião
Amin, além de lideranças
políticas estaduais e de
ambientalistas,

A presença do ministro
Krause só foi possível
graças ao empenho da

empresa Malwee na

preservação do meio
ambiente e do prestígio
do empresário Wandér
Weege,

Dr. Vitório A. Lazzaris

OAB-se 2563

Aposentadorias
Recursos
Revisões

Rua Domingos da Nova, 283
Fone: (047) 371-0004

/}fAIS SABOR RAR� SUA VIDA
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Duelo para a platéia
A troca de acusações entre o prefeito Geraldo

Werninghaus e o deputado Ivo Konell extrapolou o limi
te do bom senso e a paciência dos cidadãos cons

cientes, Estão perdendo o controle da situação, num
show de hipocrisia generalizada, que poderia ser evi-

tada com o mínimo de bom

.' �;�i.êi���r�i -

\ d()1t.i�i()l()gi
mói'Sâdeu
desde.o iní
cio.Como
discurso d
defesada

população,)!; i

brigampor'
caus(]s,e
diferenças ii;
pessoais;
revelando o

destempero

senso e respeito, Tem levado
a população junta nos absur
dos gerados pela animo
sidade, As picuinhas revelam
o lado mesquinho e denun-.
ciam a ânsia de poder, onde
se acredita que tudo é legíti
mo e legal paro mantê-lo,

Os recursos jurídicos, os pa
lavrórios e as exposições de
fatos infames de lado a lado
não possam de peças de

campanha pessoal para am

bos. Confirmam a disposição
em discutir diferenças pessoais
e lavar a roupa suja diante do

sociedade jaraguaense, Expondo a fragilidade de con
duta e o descompromisso com causas mais nobres e

urgentes para o Município e região, Aliás, durante as.

campanhas, os discursos tinham conotações muito
adversos, o que prova que, na prática, são dissonan
tes,

Carta do Leitor

Quem somos, o que
queremos, para onde vamos?

* José Augusto Caglioni
O enfrentamento é fruto de desentendimentos an-

tigos e, na maioria das vezes, inconseqüentes, Digno Os cientistas afirmam
de ser comparado aos bate-bocas patrocinados pe- que os átomos do nos

las torcidas organizadas num estádio de futebol, A so corpo foram feitos
atual crise só chegou a essa situação insuportável pelas estrelas a partir do
graças a conivência e a participação de correligio- hidrogênio criado no iní
nários, simpatizantes e colaboradores das legendas e cio dos ternpos. oBig
dos políticos, que perderam a oportunidade em dar Bang, Existem na na

exemplo de serenidade e respeito à sociedade, em tureza 107 elementos
especial aos eleitores, químicos estáveis que

Apesar de muitos preferirem o comportamento de vão do hidrogênio, o
avestruz, todos são responsáveis, Estão, direta ou in- rnols leve, ao urânio, o
diretamente, comprometidos e se fingem de ino- mais pesado, São esses
centes, vestindo o figurino do joão-sem-braço, como' os componentes da or
se não fosse �orn, eles, A ress�rreição do fisiologismo se

gamassa de que são
. deu d�sde � IniCIO, Com o d1scurs� da defesa da p?- feitos os astros, as pe
pulaçao, brigam por causas e diferenças pessoors. dras e os seres vivos, Le
revelando o destempero, O governo como um todo vando também em
acabo contribuindo com o farisaísmo de ocasião,

.

consideração a teoria
quando se permite participar das provocações, evolucionista de Dar-

A pouco mais de 60 dias para uma nova legislatura win, hoje aceita até
do deputado e para a segunda metade da adminis-

tração Werninghaus, o ebulição dos pares vislumbro pelo fé cristã, e ainda a

um ano mais difícil e menos produtivo, Está rnois do bíblico de que descen

que no hora das lideranças se unirem em prol da demos de Adão e Eva,

região, deixando as vaidades pessoais e buscando a chegamos à magnífica
harmonia, Os esforços devem ser concentrados nos conclusão: somos filhos

compromissos assumidos com a sociedade, na ajuda das estrelas, netos do

mútua para uma boa administração municipal, inde- Big Bang, criados à ima
pendente de posições pessoais,

.

gem e semelhança de

Entretanto, a comédia urbana promete novos

round's que deve comprometer ainda mais a credibi
lidade das instituições e dos respectivos representantes,
O perigo maior reside na oportunidade dada aos feiti
ceiros de plantão, que nada mais fazem do que pro-
mover o show, criando novos quadros recheados de
mentiras, É preciso lembrá-los das funções para as quais
foram eleitos, Referência obrigatória e positiva no pro
cesso democrático,

ódio, Que a tornlllo seja
o base da sociedade,
Que o mundo seja hu
mano,

Vamos: cheios de fé
e esperanço para o ter
ceiro milênio, Vamos
acreditar que os sonhos
dos jovens não sejam
alucinações químicas
embutidas em seringas,
pó ou drágeas, Vamos
em busca do globaliza
ção total e plena, nöo
apenas monetário, Va
mos em busca do elo

perdido: o identidade
de que somos filhos de
Deus, portanto, todos
írrnóos. Iremos também
na busco de um mun

da ético e justo, porque
se assim não o üzerrnos
estaremos irreversivel
mente indo co encon
tro do apocalipse,

Deus,
Queremos: jovens

que sonhem em mudar
.

o mundo poro melhor,
Que os agiotas sejam
excluídos da vida social

para que eles não re

gulem as finanças inter
nacionais, E que os cor

ruptos sejam exceção,
evitando-se assim os

obscuras comissões por
baixo dos panos, Que
ninguém qualifique os

aposentados de "va

gabundos", Que tenha
mos liberdade, saúde,
educação, trabalho,
pão, justiça, paz, es

porte e lazer, Que os

grandes potências e

conômicos não sufo

quem os emergentes,
Que a natureza seja
preservado,Que o abis
mo entre ricos e pobres
seja extinto, Que o

amor prevaleça sobre o * Professor

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..
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liA nova reforma ortográfica J

No dia 18 de abril de 1995, o Senado brasileiro

aprovou o Acordo Ortográfico da Língua Portu

guesa, que introduz uma série de mudanças na

ortografia da língua portuguesa. O acordo havia

sido assinado em 1990 pela Academia de Ciên

cias de Lisboa, pela Academia Brasileira de Letras

e por representantes dos países que têm o portu
guês como idioma oficial.

Mas o acordo SÓ ENTRARÁ EM VIGOR QUAN

DO REFERENDADO, isto é, aprovado por todos os

países. Ora, além do Legislativo do Brasil, apenas
Portugal e Cabo Verde assinaram. ENQUANTO OS

DEMAIS PAíSES NÃO ASSINAREM, A ORTOGRAFIA

CONTINUACOMO ESTÁ. Erra FEIO, portanto, QUEM
SE PRECIPITA E JÁ QUER ESCREVER DE ACORDO

COM AS NOVAS REGRAS. Há quem acredite que

pode acontecer de chegarmos ao ano 2000 e ain

da não terem entrado em vigor as modificações.
O acordo originou-se do Projeto da Ortografia :::

Unificada da Língua Portuguesa; assinado em lls- i
boa no dia 12 de outubro de 1990 por represen- 1,
tantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bis- j

�
seu Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portu-

gal. DEVERIA TER ENTRADO EM VIGOR EM 1 DE JA

NEIRO DE 1992, mas diversos problemas - entre os

quais os diplomáticos entre Brasil e Portuçol, de
correntes da hostilidade a brasileiros que se radi

caram em Portugal para trabalhar - postergaram
a aprovação e, conseqüentemente, a entrada
em vigor, poderá demorar ainda vários anos".
Fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portugue

sa (Globo Livros)
Arialves Laus - Joinville

Os textos para esta coluna, com críticas,
sugestões e reivindicações, devem

conter no máximo dez linhas.
Os textos com mais de dez linhas serão sinteti
zados pelo jornal, observando a essênclc,
O jornal se reserva o direito de fazer as cor

reções ortográficas e gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e com o norne

completo do autor, endereço ou telefone para
contato. Os textos sem essas informações não

serão publicados.

As colaborações devem ser enviadas para a

Rua Walter Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha,
89.259-700. Caixa Postal19 ou pelo tele-fax

(047) 370-7919

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
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Vereador disse estar decepcionado com a posição assumida

pela legenda e por alguns líderes nas últimas eleições

Joroguá do Sul - o vereador
Gilda Alves pediu desfiliação
do PMDB. O documento, con
tendo as "razões", foi entregue
ao presidente do Diretório Mu

nicipal da legenda, José
Antõnio Schmitt, na tarde da
última segunda-feira (26).
Alves, líder do partido na Câ
mara, alega descontentamen
to com a posição do PMDB nas

últimas eleições e as "negoci
atas" que se meteram alguns
líderes estadual e nacional

para garantirem espaços no

cenário político ou 'benesses
futuras.

Demonstrando estar desilu
dido com a política, Alves disse
que entrou na política-par
tidária para "brigar" por aquilo
que acredita ser o certo e para
assegurar a igualdade. "Sou

simpatizante do PMDB há muito

tempo. Desde cedo milito na

política, quer no sindicato (é
presidente do Sindicato dos

Vestuários) quer nas relações
de trabalho ou na própria políti
ca-partidária. Quando fui elei
to, Vi a chance de brigar por
tudo aquilo que sempre pre
guei. A vontade é grande, mas
não consegui. Há um rolo com

pressor que impede", lamen
tou.

Alves disse que deixa o

PMDBpo�ueopa�dope�eu
a identidade, sendo hoje um

grupo de pessoas, longe do
PMDB da resistência demo
crática, da campanha pelas
"Diretas Já" e do Estado de
direito. "Não concordo com as

Arquivo/CP

Decepção:Alves deixa o PMDB por não concordar com posições
Aua Felipe Schmldt, 86 � Fone: 311-3751

atitudes de alguns políticos. Es
tão se trocando por muito pou
co. Estão vendendo a alma por
migalhas", criticou, fazendo
questão de frisar que os cor

religionários da região conti
nuam merecendo inteira con

fiança.
Alves prometeu ficar sem

partido, mas continuar na políti
ca. "Pretendo dar continuidade
aos trabalhos no sindicato e na

Cãmara de Vereadores da me

lhor maneira possível", declarou,
afirmando que vai continuar
fazendo política, mas sem estar
filiado a um partido político.
"Não vou me filiar a nenhum
outro partido", reforçou. Em se

tembro do ano passado, o vere
ador fá havia ameaçado dei
xar o partido. Na época, por in-

terferência do deputado esta
dual Ivo Konell, voltou atrás e

desconsiderou a carta de des

filiação.
Mesmo prometendo ficar

sem partido até o fim do man

dato (dezembro de 2000), es
pecula-se que Alves deverá se

filiar ao Pl onde tem muitos

amigos e identidade com a

legenda. Comenta-se ainda

que ele estuda a possibilidade
em criar o PSB na cidade.

Schmitt lamentou a saída
de Alves. Disse que, caso Alves
volte atrás, o PMDB estará a

berto ao vereador.O novo líder
da bancada é o vereador
Pedro Garcia, que ocupou a

presidência da Cãmara Muni

cipal no primeiro ano dessa

legislatura.

Duwe nega saída do PMDB para se filiar ao PFL
Jaroguá do Sul - O secre

tário da Casa Civil, Ademar Du
we, negou que estaria se desli

gando do PMDB para se filiar
ao PFL e concorrer a um cargo
eletivo nas eleições de 2000.
Duwe foi categórico ao afirmar
que não tem nenhum motivo

para deixar o PMDB e que não
iria para o PFL porque "tem

posições, as vezes, antagôni
cas do PMDB". A informação
de que o secretário iria para o

PFL foi ventilada essa semana

na cidcde,
Duwe fez questão de afirmar

que não pretende disputar ne
nhum cargo eletivo, nem no

PMDB. Ele, no entanto, não des
carta a possibilidade em ser

convocado pelo partido. "Políti
ca é uma coisa bastante com

plexa. Como militante de um

partido, estamos sujeitos a algu
mas imposições. Mas reforço as

declarações. Não quero mais
ser candidato a nada", afirmou,
acrescentando que já deu sua

parcela de contribuição à so

ciedade. "Como secretário,
lutei por recursos para a região.
Foram modestos, mas muito im-

i i

I
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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portantes", completou.
Na opinião dele, a maioria

dos políticos da região que
deixou o PMDB para ingressar
em outras legendas, com o

único objetivo de benefício
próprio, acabou mal. "Tenho
carinho especial pelo PMDB.
Foi o partido que me projetou
politicamente. Só deixarei o
partido se o governador tam
bém deixá-lo", revelou, afir
mando que irá para onde o

governador for. "Além de
secretário, sou amigo pessoal
dele", justificou.

3
Check-up
VIP�\ß
Sua empresa

em ótima formaRUA JORGE CZERNIEWICZ, SIND (HOSPITAL JARAGUÁ) .

OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI 216
.

,

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
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Lio Tironi será o prefeito de
Jaraguá do Sul por dez dias
_-_ - - - - - - - - - - - -- ---- --- - - - - -- - - ---

Essa é a segunda vez que o chefe do Legislativo assume o

Poder Executivo no Município, a primeira foi em 7982

Jaraguá do Sul - o presi
dente do Câmara de Verea
dores, Lio Tironi (PTB), vai assumir
o chefio do Executivo Munici

pal entre os dias 6 e 16 de no

vembro, O anúncio foi feito no

tarde do último terço-feiro (27)
pelo prefeito Geraldo Werning
haus, que juntamente com o

vice, Irineu Pasold, entram em

férias por dez dies. Tironi. que
,

está de licença médico, reas
sume o presidência do Legisla
tivo no próximo quinto-feira (5),
e no dia seguinte, o adminis

traçâo municipal,
Tironi informou que recebeu

o notícia com satisfação e

aceitou prontamente, No opi
nião dele, apesar de serem

apenas dez elos. "qualquer um
se sente orgulhoso em admi
nistrar Jaraguá -do Sul, terceiro
pólo industrial do Estado", Ele
disse que será uma experiência
gratificante e válido no correi-

'

ro político, "Apesar do curto es

paço de tempo, acredito que
aprenderei muito, Vou seguir os
metas traçados e definidos

pelo cdrrmístroçöo. Seria mui

to ousadia querer alterar algo",
declarou, negando qualquer
pretensão em concorrer o

prefeito nos eleições de 2000,

Perguntado se havia um

acordo entre o Executivo e o

Legislativo paro o novidade,
Werninghaus garantiu que, ton
to ele como Pasold, "não abri

ram mão dos dias de férias pre
viamente definidos", "É uma

oportunidade paro que o pre
sidente do Câmara assumo Cl
Prefeitura e conheço os traba
lhos do Executivo", declarou,

Arquivo/CP

Alegria: prefeito e vice saem de férias
<'

negando qualquer acordo en-

tre os legendas envolvidos,

Apesar dos negativos, nos ro

dos políticos se comento que
o decisão é uma tentativo de

aproximação dos partidos,
PIONEIRO - Essa é o segun

do vez que o chefe do Legisla
tivo assume o administração
do Município, A primeiro vez

aconteceu entre novembro e

dezembro de 1982, quando o

presidente do Câmara de

Vereadores, José Alberto Klitz

ke. no época do PDS, assumiu
o administração municipal. KIi

tzke, chefe de gabinete do

prefeito Werninghaus, hoje no

PPB, substituiu o entöo prefeito
Victor Bauer e o vice, Sigolf
Schünke, de licença, Eleitos

í
paro um mandato de quatro
anos, Bauer e Schünke tiveram
o mandato prorrogado paro
mais dois por uma emendo

constitucional,
- Nos dois últimos anos, Vic

tor Bauer se licenciou, passan
do o corgo 00 vice, Sigolf
Schünke, Logo depois dos

eleições, derrotad� nos urnas

. (Durval vosel então no PMDB,
se elegeu prefeito), Schünke
decidiu se licenciar do cargo,
Então, o presidente do Câma-

.

ra de Vereadores, José Alberto
Kliztke, assumiu o adminis

tração municipal, Aliás, foi ele
quem passou o corgo 00

prefeito Vasel � lembrou o dire
tor do Câmara Municipal. Rui
t.essrnonn.

Prefeitos vão a BrasJ7ia discutir reforma tributária
Jaraguá do Sul- Os prefeitos

dos municípios que integram o

Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu)
decidiram, em reunião realiza
do no noite de quarto-feira
(28), que irão o Brasnia no pró
ximo quarto-feira, dia 4, discutir
o proposto governamental de
reformo tributário, Paro o presi
dente do Amvali. Orlando No

garoli. prefeito de Barro Velho

pelo PMDB, o preocupação
maior dos preteítos é o quedo
no receito dos municípios, em
médio 20%,

O presidente do Fecam

(Federação Catarinense dos

Associações dos Municípios),
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB), prefeito de Guara
mirim, disse que pretende rno-

bilizar todos os chefes dos ex

ecutivos cotormenses paro irem
o Broslllo e "pressionar" o go
verno federal o rever o propos
to, "A reformo tributário vai
acarretar prejuízos aos municí
pios", declarou, Ele afirmou

que o presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB) está
"enrolando" poro atender os

-

reivindicações apresentados
pelos federações de municí

pios do Brasil.
Ne opinião de Nogaroli.

paro que Os prefeituras possam
suportar os despesas serão pre
ciso reduzir o quadro de funci
onários; reduzir o horário de tra
balho, gerando economia de
luz, combustível e telefone; e
aumentar o receito, criando
mecanismos de cobrança de

impostos, "A preocupação do
momento é o pagcimento do
13° salário", revelou, informan
do que não pretende renovar

o contrato de cerco de 35
ACT's (Contratados em Caráter
Temporário).

Cflorlcullura
Cflorlsa

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Fone: 372-0695

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

Não é novidade paro ninguém que o vereador de
Guaramirim, Ivaldo Kuczkowski (PFL), pretende disputar a

Prefeitura do Município em 2000.
Ele inclusive já tem vice, troto-se do também vereador Altair

José Aguiar (PPB), que concordo plenamente.
O autolançamento do candidatura irritou alguns membros

do PFL, que classificaram de precipitado.
'

Sem se importar, Kuczkowski iniciou os costures políticas e

promete criar núcleos de apoio pelo Município e divulgar os
principais pontos do futuro governo, apesar de faltar ainda

dois anos paro os eleições.
Plano

Kuczkowski afirmou
com todos os letras

que, coso eleito, vai
implantar o Orçamento
Participativó no Municí
pio. Uma proposto do
PT, onde o população
decide como serão

aplicados os recursos

do cidade.
O vereador prometeu
ainda fazer uma audi
toria geral no Prefeitura.

- Coso não seja o

candidato, vou apoiar
quem se comprometer
em fazer o auditoria -

declarou.

Coligação
Uma possível aliança entre

PFL e PPB já havia sido
anunciado anteriormente
por Kuczkowski. No época,

disse que os legendas
haviam passado do fase de
namoro paro o noivado,
com casamento marcado

paro 2000.
No noite de segundo-feira
(26), os partidos realizaram
reunião conjunto para

avaliarem o componho das
últimos eleições.

,

Em tempo: o PPB está
coligado com o PMDB do

prefeito Antonio Carlos
Zimmermann.

Puxõo de orelhas
O vereador Vicente Caropreso (PSDB) aproveitou os lamen

tações e os trocos de picuinhas dos colegas paro chamar a

atenção dos nobre parlamentares,.
Ocupou o tribuno do Câmara e possou um sabão.

- Quando vir à tribuno, preciso-se ter conhecimento de
couso, preciso-se estar envolvido e comprometido com o

que vai folar. Só vir aqui paro criticar, é fácil - alertou.
Pelo silêncio, o recado foi entendido muito bem.

Magoei
O vereador Moacir

Bertoldi (PPB) lamentou
os declarações do
secretário de Saúde,
Nanci Zimmermann,
sobre os críticos do

parlamentar em relação
00 trotornento dado às

crianças com suspeito
de meningite.

- Elo (Nanci) disse que eu

estava sendo sensacio
nalista. Sensacionalista?
Apenas entrei com uma

indicação paro que o

secretario avaliasse o

possibilidade em pro-
mover vacinação, Está
morrendo gente - afir

mou.

Panos quentes
Bertoldi aproveitou e

pediu o convocação
do .secretórlo paro

explicar sobre o posta
e esclarecer o respeito
dos denúncias nos

atendimentos dos

postos de saúde.
O presidente em

exercício, Afonso
Piazera (PTB), solicitou
que fosse feito por

escrito e submetido à

votação.
No final, Piazera disse

que o secretário seria
convidado.

Ué! Convidado elo já
foi, só que não

aceitou.

E o pacote hein?
Com o proposto do governo em aumentar de 0,20 para
0,38% o CPMF (Contribuição Provisório de MovimentaçãO

Financeiro), FHC criou um foto inédito no economia mundial:
o aumento provisório do imposto provisório. É mole?

�ADD!Makler�
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.
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Safra de arroz do 1 o plantio é
estimada em 114 mil toneladas

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

TURISMO DE EVENTOS .PARA JARAGUÁ DO SUL
A Associação Comercial e Industriallançou uma proposta de parceria

com a Prefeitura de Jaraguá,do Sul para fomentar a idéia do turismo de

eventos, através da realização de feiras, exposições, congressos e encontros
de âmbito estadual e nacional, na cidade. Para o secretário de

Desenvolvimento Econõmico, Waldir wotzko. foi entregue levantamento

realizado em Joinville, Blumenau e São Bento do Sul, constando o que
realizam durante o ano e as oportunidades que Jaraguá do Sul teria

captando esse mercado, conquanto tem grande potencial para
desenvolver essas atividades.

Watzko deu retorno à proposta da Acijs e relacionou a estrutura que a

cidade dispõe, como o Parque de Eventos, bons acessos rodoviários, setor
industrial desenvolvido, capacidade hoteleira com mais de 600 leitos e a

disposição do poder público municipal em ser parceiro da iniciativa.Sugeriu
se a formação de uma comissão interdisciplinar para estudos, formada pela
iniciotiva privada e pública, poro discussão do assunto com maior

profundidade. De acordo com o presidente da Acíls. Eduardo Horn, esta
questão deve prosperar, em se tratando de oportunidades que o turismo
de eventos pode canalizar para Jaraguá do Sul.

CURSO SOBRE GESTÃO AVANÇADA
A Acijs, com a Fundação Esag, Fiesc/Senai e The Europeon University.

vão promover, no próximo ano, o curso de Gestão Avançada, voltado oos

quadros médios e superiores das empresas, advogados e administradores

públicos. Serão 120 horas/aula distribuídas em cinco módulos de 24 horas/
ouío. nas áreas de Economia Empresarial, Gestão Financeira, Marketing,
Comportamento Organizacional e Estratégias. O corpo docente é' formado
por professores credenciados do MBA da Europeon Universify - Portugal.

Esse curso, informa o vice-presidente de Treinamento da Acijs, Silvio
Punchirolli. vai pcontecer de fevereiro a junho, com custo por participante
de RS 2.700,00 ou RS 3.780,00, caso um dos módulos seja desenvolvido em

Portugal. O pagamento pode ser parcelado em seis vezes. O prazo de

inscrição vai até 30 de novembro, na Acijs, com Neusa, ou no Senai. com
Salomam.

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS EM NOVEMBRO
"Negociando com bom humor, vendendo com alegria e comprando

com sorriso", será o tema da polestro/show com Renato Pereira, que a

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul trará para o dia 26 de
novembro, no Clube Atlético Baependi. no 35° Encontro de Empresários,
que encerra as atividades do ano. O palestrante tem uma experiência de
38 anos relativa às reações do bom humor, sendo um conhecedor profundo
dessa dinãmica, com um enfoque principal à qualidade de relação para a
agilidade de negociação.

A polestro/show, ao divertir, recoloca tanto compradores quanto
vendedores na busca do porquê se está na atividade, para entender que
todos somos importantes a partir do momento em que alguém nos coloca
importãncia. As inscrições para o evento, seguido de jantar, devem ser

realizadas na Acijs, com Neusa

PALESTRA SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS
No dia 5 de novembro, a Acijs, com apoio do Núcleo das Mulheres

Empresárias, realiza a palestra "Gestão de empresas com qualidade e

administração participativa", às 20 horas, na auditório do Cejas. O
engenheiro, diretor-superintendente da Metalúrgica Erwino Menegotti e
presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, será o palestrante e alguns dos
temas serão: evolução da indústria mundial e mudanças na forma de
administrar as empresas: tendências tecnológicas: o Brasil, o mundó e as

mUdanças oriundas da globalização dos mercados e gestão de empresa
- o diferencial. competitivo. É voltado para diretores, gerentes, chefes,
profissionais, líderes e estudantes. As vagas são limitadas, investimentos de
RS 10,OO.lnformações e inscrições com Neusa, telefone 371-1044.

DUWE RELATA REALIZAÇÕES DO GOVERNO
O secretário de Estado da Casa Civil, Adernar Duwe, relatou, na Acijs,

as principais participações enquanto titular desta pasta e da Seduma
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), no governo de
Paulo Afonso, O secretário afirmou que o leque de realizações é' amplo,
passando da infra-estrutura viária à segurança, saúde, agricultura e

Investimentos no setor energético. Nessa área, anunciou a vinda do
governador Paulo Afonso para entrega da ordem de serviço à construção
do anel Blumenau - Jaraguá do Sul, construção de subestação no Rio Cerro
e melhoramentos gerais ao fornecimento de energia com qualidade. A
ariação do Prodec foi citada por Duwe como um dos principais benefícios
do governo à empresa cotorlnense. para o seu desenvolvimento,
manutenção e geração de emprego e renda.

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

Epagri oposto em produção agrícola recorde, mos condiciono o previsão
00 c/imo favorável, Banana pode chegar a 290 mil toneladas

Jaraguá do Sul - A pro

dução agrícola da região
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu), integrada por sete ci

dades, deverá ser recorde. A

previsão é da Epagri (Empre
sa de PesquisaAgropecuária
e de Extensão Rural de San
ta Catarina), que projeta co
lheita de 114,137 toneladas

de arroz, apenas do primeiro
plantio, descartando a soca

(segunda colheita); 290 mil
toneladas de banana e co

lheita significativa da olerl
cultura (hortaliças e legu
mes).

Segundo o agente de
desenvolvimento do es

critório da Epagri no Municí

pio, José Demarch, a pre
visão de safra recorde de ar

roz se deve a utilização mais
intensa de variedades olto
mente produtivas, expansão
em cerca de 10% da área
de cultivo, cursos e treina
mentos dos produtores rurais,
utilização correta dos insu
mos e bom preço da saca,

que incentivou o plantio, Es

sas duas últimas também
servem para a banana,

- A prOdutividade média
do arroz deve apresentar
aumento em torno de 10%,
saindo das atuais 5,2 tonelo-,
das por hectare para mais de

5,7 toneladas. Orientados por
técnicos da Epagri, os agri
cultores fizeram o plantio na

época mais adequada, uti
lizaram as variedades Epagri
108 e 109 e aplicaram corre

tamente os insumos - expli
cou Demareh, informando

que a colheita da ressoca

deve atingir entre 60 e 70 so
cas por hectare.

A região da Amvali tem

19,85 mil h-ectares destinados
à plantação de arroz.Massa-

Arquivo/CP

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

372-0620b

Colheita: região projeta safra recorde de arroz

randuba com 9,6 mil hecta- média de 25,2 toneladas por
res e Guaramirim com 5,7 mil hectare, Segundo Demarch,
são os dois maiores produ- se as condições climáticas
teres. "Nem toda a área forem favoráveis, a produção
plantada terá soco. Só terá poderá aumentar em até 15%,

a segunda colheita quem - O preço médio atual da

plantou no período exato. colxo. RS 4,50, e RS 6,00 para
Mais cedo ou mais tarde per- a exportação, incentivou o

deró". lembrou, informando agricultor e possibilitou a

que o preço médio da saca aquisição de insumos (fertili
está em torno de RS 12,00, o zantes ,e pulverização) que,
que estimulou os produtores, 'por sua vez, influenciou de-

Demarch fez questão de cisivamente no aumento da

frisar que a expectativa de produção - reforçou, acres
aumento na colheita está centando que, se se confir
condicionada ao bom tem- mar as alterações climáticas
po. "A falta de luminosidade por causa do fenõmeno Ia

diminui a fotossíntese, que vai nina, a produção de ba
refletir na quedo de pro- nana poderá apresentar
duçöo ". disse, informando queda de até 10%.

que, em funçöo das chuvas, OLERICULTURA - Mesmo
a colheita deve atrasar em com o excesso de chuvas

cerca de 20 dias. nos últimos meses, que difi-
BANANA - A Epagri tam-, cultou o cultivo, os produ

bém 'prevê aumente na tores estimam produção
produção de banana na significativa na região da

região da Amvali, atingindo Amvali, principalmente em

290 mil toneladas, um au- Massaranduba e Guarami-

mento de mais de 10% em

relação ao mesmo penodo
do ano passado, repre
sentando cerca de 50% de

toda a produção do Estado.

A área plantada é de 11,5
mil hectares, com produção

rim,
Demarch disse que a co

lheita está assegurada por- \

que a maioria dos agricul
tores tem cultivo protegidos,
independente das condi

ções climáticas,

III
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Duas Rodas investirá R$ 2 mi
na construção de frigorífico

Berns denuncia Prefeitura
de superfaturar compras

-

notas são antigas e não cor.
respondem à realidade a.
tual da Prefeitura. Ele lern
brou que, no início do go.
verno, uma denúncia pelo
telefone 156 relatou o caso,
"Verificamos que de 'fato
existia essa irregularidade,
Imediatamente mandei cor
tor as negociações com o�
fornecedores", explicou,
lembrando que oS fornecs
dores cortados procuraram
a Prefeitura para se "re·
dirnirern".

Werninghaus disse tem
bém que, anteriormente, o�
motoristas tinham liberdade
para procurar as oficinas
mecânicas e para comprar
as peças necessárias, "De·
pois da denúncia, oporece
rom netos que não tínhamos
como não pagar", ce

clorou. informando que as

notas são de governos er

teriores e de. no máximo, três
meses deste, "Hoje, nenhum
motorista tem autorização
para levar o carro à oficina.
Temos um encarregado
para fazer a vistoria", as·

segurou, desafiando Berns a

mostrar notas mais recentes,

Jaraguá do Sul - O su

plente de vereador pelo PFL,
Antônio Berns, denunciou,
essa semana, que a Prefei
tura adquiriu peças automo
bilísticas superfoturqdos. De
acordo com ele, que está
de posse de 28 notas fiscais
da Oficina Mecânica Kruger
para comprovar o super
faturamento, a Prefeitura

chegou a pagar até 155%
acima dos preços praticados
no mercado, Berns sugeriu à
Câmara de Vereadores que
abra uma CEI (Comissão Es

pecial de Inquérito) para
apurar as irregularidades,

As peças e os 'serviços
denunciados foram requisi
tados pela -Secretaria de
Obras, Berns lembrou ainda

que nas notas não está in
cluída a mão-de-obra dos
mecânicos, "Para se ter uma
idéia do desvio, um jogo de
velas para Fusca saiu 150%
mais caro, Um jogo de a

mortecedores, que numa

loja custa RS 110,00, foi com
prado por RS 280,00", exem
pliflcou.

O prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PFL) disse que as

---�-----------------------------

Projeto piloto da empresa deverá entrar em operação no final de março
do próximo ano e pretende funcionar como laboratório de clientes

Jaraguá do Sul - De olho
no ramo de condimentos e

aditivos, único setor em que
ainda não é líder no merca
do brasileiro, a Duas Rodas
Industrial, fabricante de aro

mas e esséncias para ali
mentos, está investindo RS 2
milhões na construção de
um frigorífico piloto no Mu

nicípio, A unidade, prevista
para entrar em atividade no
final de março do próximo
ano, vai funcionar como
laboratório para os clientes
da empresa,

De acordo com o diretor
comercial da Duas Rodas,
Leonardo Zipf, os clientes,
basicamente empresas de
alimentos, poderão aplicar
aos próprios produtos as

matérias-primas produzidas
por ela, "A meto é dobrar a
participação dos produtos
para frigorífico no fatura
mento da empresa, hoje de
8%, e alcançar a liderança
nesse mercado em 2002",
revelou, acrescentando que
a empresa vai trazer os cli
entes para que façam o

produto que desejar sem ter

que parar a linha de produ
ção,

Zipf afirmou que os cli
entes não pagarão para
usar as instalações do frigorí
fico, que será instalado den
tro da nova unidade fabril,
com mais de 800 metros
quadrados de área construí
da, equipadas com apare
lhos de alta tecnologia, per
mitindo melhorias na pro
dução, O diretor-comercial
afirmou que os clientes con-

gorífico ultrapassou as ex

pectativas da empresa, au
mentando em quatro vezes

o faturamento", informou,
acrescentando que, em ja
neiro de 1995, o objetivo da

empresa era investir USS ,30
milhões para dobrar o

faturamento até o final
deste ano, "A Divisão de

Frigorífico recebeu, recente
mente, o certificado ISO
9001, outorgado pelo BR
TU\/, órgão internacional
com representação no Bra
sil", informou,

EXTERIOR - Para os próxi
mos cinco anos, a Duas Ro
das Industrial pretende in
vestir USS 12 milhões nas fili
ais da Argentina e do Chile,

Adquírldo do grupo holan
dês Gist Brocades, a fábrica
do Chile está encarregado
de abastecer toda a costa
do Pacífico com aromas e

alimentos, A empresa estu
da, inclusive, a implantação
da Divisão de Sorvetes já nos

próximos meses,

A filial da Argentina
comercializa produtos fa
bricados na matriz, em

Jaraguá do Sul, também
para os mercados do Para

guai e Uruguai, O desem

penho da unidade no

primeiro ano foi conside
rado bom, As expectativas
são animadoras, A direção
da empresa estima que as

exportações para o Mer
cosul devem registrar
crescimento significativo,
atingindo 10% do total do
faturamento da empresa,
no final de 1999,

Zipf aposta em parceria
tarão ainda com a "ex
celência" na prestação de

serviço, do programa"Duas
Rodas 2002", apresentando
o serviço como uma vanta

gem adicional,
O gerente de Vendas da

empresa, Hilton Siqueira Le
onetti, informou que na uni
dade piloto poderão ser

fabricados qualquer produ
to do setor de carnes exis
tente no País, "No labo
ratório poderão ser ministra
dos cursos e treinamentos,
principalmente para peque
nos e médios produtores",
declarou, afirmando que a

principal vantagem, é o

ganho de tempo, poupan
do a linha de produção e

evitando que essa fique
parada durante o desen
volvimento do produto,

Segundo Zipf, o projeto
de crescimento da empre
sa tem como eixo o setor

frigorífico, "O segmento fri-

I ��[f@�[MI� �(? --------l
I ,O O Diário da Justiça PU�IiCOU no dia 20 de outubro o

I
I arquivamento da ação impetrada pela Acijs (Asso_I
I ciação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) contra I
I a taxa de licença, localização e permanência, I
I Com o arquivamento, a Prefeitura espen] receber algo I
I em torno de RS 400 mil referentes ao não-pagamento I
I de três parcelas do imposto, I
I I
I O prefeito de Jaraguá do Sul,GeraldoWerninghaus (PFL), I
I informou que o repasse do ICMS (Imposto sobre Circu-I
I loção

de Mercadorias e Serviços) sofreu queda de RSI
I
300mil. I

I O professor e coordenador de relações internacionaiS'11I da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Carlos Manfredinl
I da Cunha Oliveira, faz palestra na próxima terça-feira I
I (3), a partir das 19h30, no Siridicato do Vestuário, com o I
I tema "Cenário econômico 99", I
I Serão obordedos: globalização e crises mundiais, quadro I
I político brasileiro, políticas monetária e fiscal bra'sileira, I
I privatização, FMI e novo regime fiscal, uma análise do I
I pacote econômico, editado esta semana, I
I
A promoção é da WNorte Desenvolvimento Humano &

I
Organizacional. ' I
As inscrições, a RS 20,00 por participante, poderão ser

Ifeitas pelos telefones 371-3751 e 370-4643
I

A Acijs promove, na próxima quinta-feira (5), no auditório I
da entidade, a partir das 20 horas, palestra com o tema: I
"Gestão de empresas com qualidade e administração I
participativa", I
Ministrado pelo presidente da Acijs, Eduardo Horn, o I
evento abordará ainda a evolução da indústria mU[1di-1
01 e mudanças na forma de ddrnlnistror as empresas; I
tendências tecnológicas; o Brasil, o mundo e as I
mudanças oriundas da globalização dos mercados; I

Lgestão��empresa -=-o�iferencia�competitivo�__ J

Vitório A. Lazzaris
&

Isleb, Ventura SIC
OAB/se 2553 - ADVOGADOS - OAB/se 275/97

Previdenciária
Trabalhista

•

•Advocacia voltada para
Pessoa Física Consumidor

Direito Bancário
•

•

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!.-�.��:��.�.��:.�9.��.?�:.��.��.�·�·�?��··········.e9RRBIQffll9'POVa�···················:·················· ....��::?���!�.�.�

MCP :

�"ZI@u��
Pontes Abdon Batista e Vailatfi
terão passarelas para pedestres

Matrículas
A Secretaria de Educação inicia. no dia 16 de novembro. as

matrículas para as creches municipais.
Entre os dias 16 e 20 de novembro. serão feitas as matrículas

das crianças. cujos pais ganham até três salários mínimos - RS
390.00,
De 23 a 27. as matrículas estarão abertas para as crianças cu
JOS pais trabalhem em empresas conveniadas e filhos de funci

onários da Prefeitura.
Entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. será a vez das

crianças cujos pais ganham de quatro a nove salários mínimos
- RS 520.00 a RS 1,170.00.
De 7 a lOde dezembro. os pais que ganham acima de dez

salários mínimos - RS 1.3 mil - devem procurar as creches para

,as matrículas dos filhos,

Documentos
Para es matrículas. os pais precisam levar os seguintes docu
mentos: cópia da certidão de nascimento e da carteira de
vacina da criança. carteira de identidade ou termo de tutela
da criança e folha de comprovante de renda.

Ônibus I
A Secretaria de Planejamento de Jaraguá do Sul promete ini

ciar. na próxima segunda-feira (2). estudos do transporte ur

bano do Município. O objetivo é tentar viabilizar a criação de
linhas circulares.
A empresa Canarinho. concessionária do transporte coletivo
da cidade. deve participar das reuniões.

Ônibus II

Segundo o secretário de Planejamento. Irineu Pasold. inicial
mente. a Prefeitura pretende criar três áreas de circular. uma
na região do Posto Marcolla. Francisco de Paulo e São Luís;
outra na região compreendida entre Baependi e João Pes
soa; e a última entre as regiões de Czerniewicz e Amizade.
A secretaria pretende criar ainda um ponto de conexão das
três áreas no terminal urbano. no Centro. que será inaugurado
em dezembro.

------�--------------------------

Prefeitura assinou contrato com a empresa Sulmeta para a

execução das obras, que deverão ser instaladas em 50 dias

Jaraguá do Sul - A Prefeitura
assinou com a empresa Sulmeta
contrato da ordem de RS 121.3
mil para a construção de pas
sarelas de pedestre nas pontes
Abdon Batista. no Centro. e Cristi
na Vailatti. no final da Marechal
Deodoro. A ordem de serviço.
assinada no dia 19 de outubro.
determina 50 dias de prazo para
a execução das obras. A empre
sa promete instalar. em menos de
30 dias. duas passarelas na Fbnte
Abdon Batista.

A empresa Sulmeta. da ci
dade de Nova Bassano. no Rio
Grande do Sul. é a segunda
colocada no processo de lici

tação promovido pela Prefei
tura. A primeira. a TEC (Técni
ca de Engenharia Catari

nense). teve o contrato rescin
dido no final de agosto porque
desrespeitou o contrato que
determinava a colocação de

passarelas metálicas. e preten
dia construir de concreto.

No início de setembro. o

Segurança: passarelas reduzirão o risco de acidentes

secretário-adjunto da Secreta
ria de Administração e Fi

nanças. Norberto Knaesel. in
formou que a Prefeitura havia
notificado a empresa TEC so

bre as penalidades previstas
pelo não-cumprimento do
acordo. Na época. ele lem-

brou que a Prefeitura faria con
tato com a segunda colocada
no processo licitatório e. se

fosse preciso. com a terceira.
As passarelas. com 1.6 metro
de largura. darão segurança
para os pedestres que são

obrigados a cruzar as pontes,

Sete farmácias da cidade se filiam à Cooperfarma
Jaraguá do Sul- Sete farmá

cias da cidade. cujos propri
etários são farmacêuticos. se
filiaram oficialmente à Cooper
farma (Associação dos Far
macêuticos Proprietários de
Farmácias e Drogarias do Esta
do de Santa Catarina). O even

to foi marcado por um jantar
na noite de sexta-feira (23). no
restaurante do Hotel ttojoro:
Participaram o presidente da

Cooperfarma. Arani Schroeder.
e a secretária de Saúde. Nan
ei Zimmermann,

Com sede em Itajaí. a Co
operfarma surgiu da neces

sidade em reunir os profissionais
da região. proprietários de
farmácias. Hoje. a associação
tem cerca de 60 integrantes. "O
objetivo é resgatar a imagem

do farmacêutico no estabele
,

cimento comercial. Fortclecej a
classe e buscar ações em con

junto que possam reverter em
melhorias e qualidade". expli
cou Schroeder, lembrando que
a única exigência para que as

farmácias se filiem à associação
é que sejam de propriedade de
farmacêuticos.

Schroeder disse que as

farmácias filiadas à associação
são identificadas pelo selo da
entidade. que "garante qua
lidade no atendimento e se

gurança nos medicamentos
comercializados". já que o

profissional está presente no es

tabelecimento. Ele afirmou que
a associação adquire medica
mentos de empresas que com

pram diretamente dos labo-

rotorlos. evitando intermediári
os e falsificações. "Compramos
em conjunto para conseguir
mos condições melhores de

pagamento e repassá-los aos

consumidores". destacou.
Na opinião do farmacêuti

co Sérgio Luiz Ferrazza. propri
etório da Farmácia Suely. uma
das sete que se filiaram à asso

ciação. a idéia inicial do gru
po era reunir os sete estabele
cimentos da cidade com os

objetivos da associação e po
der concorrer com as grandes
redes. "Quando descobrimos

que já existia uma entidade
semelhante. resolvemos ade
rir". contou. acreditando que o

selo de qualidade da Cooper
farma vai diferenciar a farmá
cia com profissional. das outras.

Ônibus III
A partir do dia 15 de novembro. o ponto de õnibus em frente
ao Fbsto Marechal será transferido para a Praça Paul Harris. na
confluência da Rua Barão do Rio Branco com a Avenida Mare
ChClI Deodoro. que está sendo reformada.

Batalhão
A Assembléia Legislativa adiou a votação do projeto do go
vernador Paulo Afonso (PMDB). que transforma a 3° Compa
nhia de Polícia Militar de Jaraguá do Sul em Batalhão,
O projeto depende de análises da Comissão de Justiço. e de
verá ser apreciada pelo plenário na próxima semana.

Vara Federal
Vereadores da região da Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) estiveram reunidos. na tarde de quarta
feira (28). na Cámara de Vereadores de Jaraguá do Sul para
analisar á proposta de criação e implantação da Vara da

Justiça Federal no Município.
O encontro foi solicitado pela subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) de Jaraguá do Sul. que apresentou a

proposta e solicitou o apoio dos parlamentares.

B T ARTE
Você está proc�rando 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 cadarços ..

Serviços:
• Contratos Bancários de:

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

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

ENDEREÇO

Botoarte Produtos Têxteis Ltda.
R. Ângelo Marangoni, 79
Fone/Fax: (047) 370-2035
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. .. . .. .��."
� clnagel@netuno.com.br

FLORICULTURA

HARMONIA
Comércio de: VASOS, JARROS, ESTÁTUAS, PLANTAS ORNAMENTAIS,
FLORES, ELABORAÇÃO DE JARDINS E ACESSÓRIOS EM GERAL

Horário de atendimento:
De segunda a sábado das 8 às 19 horas

Domingos das 9 às 12 horas

Não fecha para almoço

Plantão
Sábados, domingos e
noDia de Finados

<

•

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

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

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

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

q u a lj d a d e com bom gosto

Móveis sob medida e atacado

. Fone/Faxt (047) 370-7104 - Rua João Januário Ayroso, 2286

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

Edson Junkes

'ELSO ._ ·"�"D�ti) j_ _•••••••••••••••••••••••••••So
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

No camarote

Breithaupt, na
urSchützenjll!
Bruno

Salai, com o pai
Aldo, recebeu a r

Comunhão,
sábado (24), na

Matriz São
Sebastião. Os

convidados foram
recepcionados
com delicioso

jantar no Clube
Atlético Baependi 1.-. -.

,..---------------------, O casal Ansell1l�
e Zélia DorigaJi
Bertoldi
comemora Bod
de Ouro com

celebração na

Igreja São LuÍJ

Gonzaga,
amanhã (3J).A
festa com

familiares e

amigos será no

Restaurante S

(Parque Malweil
��---�-----------------------�

ir (047) 371-8146

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
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A 3ª Mostra, aberta aos pais, alunos e comunidade, teve
como objetivo apresentar um grande espetáculo. Aos
participantes, é uma forma de mostrar todo o trabalho
realizado durante o ano.

Para a professora e coreógrafa Beth Borba, idealizadora do

evento, a 3ª Mostra foi um sucesso e já está programado
para 1999, ano em que o colégio completa 80 anos, a 4ª

Mostra de Dança.

o Colégio Divina Providência promoveu, no dia 23 de

outubro, a 3ª Mostra de Dança, reunindo no ginásio de

esportes do colégio 155 bailarinos, que coreografaram 18

números.
Vida. Este foi o tema da noite,
apresentando cenas desde o

nascimento até a morte,
passando pelas diferentes
etapas do cotidiano.
A dança é uma das atividades

extraclasse que o Colégio
Divina Providência oferece.
Teve início no ano de 1992, e a

cada ano vem crescendo,
inovando nos projetos e

aumentando o número de

participantes.

Mesas em aço,
de canto ou

Diversos

modelos a

sua escolha

. �IIII�( Estofados '.

Dm .� KRAUSE
Requinte o seuBom Gosto

Fabricamos tambémmóveis em aço sobmedida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com
grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodo/fo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Corrimão
em aço

Atendemos
a todas as

necessidades
com grandes
opções' de
escolha

COELHO EQUIPAMENTOS LTOA .

REVENDEDOR E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

• COmPRESSORES DE AR. PISTAo
E DE PARAFUSO

.

:

• LAVADORAS DE ALTA PRESsAo

• LAVA:tImJS

• HIDROLAVADORAS A VAPOR

• ASPIRADORES inDUSTRIAIS

.

• ROÇADEIRAS

I

I

4:
• FERRAmEnTAS PnEumArICAS

E ELtrRICAS

LINHA HOBBI
E INDUSTRIAL

�
[Wrr;neifi·'•9
(047) .372-1090 371-1566

Rod. Br 280, Km 69, n? 629 - sala 01
.

89254-700 - Jaraguá do Sul - SC.
(Em frente ao Posto Marcolla)
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2 - CORREIODOPOVO

'Confira aHistória

liA História de nossa' gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

HÁ 8 ANOSBarão de Itapocu

- Em 1990, do Santuário Divino Espírito Santo, de Vila-Velha, do Estado
do Espírito Santo, em 19�9-90, o autor d'O PRIMEIRO LIVRO DE
JARAGUÁ dirigia ao CORREIO DO POVO a seguinte missiva: "Prezado
Amigo e Padrinho - O Senhor nos dê a paz!Que a paz de Cristo prevaleça
na terra! Estou enviando o que já antecipei: as razões para o título do I
LIVRO DO JARAGUÁ. Simultaneamente escrevo ao senhor Gerhardt

Herrmann, de Corupá, que nos deu importantíssimo depoimento do
"Alemãozinho" da Guerra dos Fanáticos. Certamente necessitarei das
colunas do CP para eventual exposição desse depoimento.
Recomendações à Yvonne, Brunhilde e ao Amigo e Padrinho. Do frei

Aurélio Stulzer".

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, o Município de Jaraguá do Sul estava em clima de eleições
para prefeito. O senador Esperidião Amin vinha aoMunicípio, em visita
ao deputado Durval Vasel. Amin justificava a sua presença para cumprir
um dever de solidariedade política com a população jaraguaense,
ratificando o seu apoio irrestrito ao candidato da coligação PTB, PDS e

PL. Dizia que a decisão-não poderia ser mais correta, pois a liderança de
Vasel, aliada -à tradição do PDS e com a força do PL, só poderia ter um

resultado já verificado nas pesquisas. Contava, então, o que ocorre com
as intenções dos adversários, dizendo: "Aquestão é muito simples de ser
entendida e interpretada: quando um cachorro tenta te morder, pode ser

por descuido, tu batas no cachorro. Porém, se fores inteligente tensque.
saber quem foi que atiçou o cachorro. Quem está atrás do cachorro???"
- finali,zou - "vejam se existe crédito nesta denúncia: pegaram uma pessoa
desmoralizada perante a Justiça para atacar quem é líder nas pesquisas!!!
Puro oportunismo, mesclado com desespero. Os adversários já sabem

que estão perdidos".

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, mais uma vez o Estado de Santa Catarina era o primeiro do País
a terminar a apuração das eleições. Para presidente da República, o senador
Fernando Henrique Cardoso era o vencedor, enquanto que para o governo
do Estado, ÂngelaAmin (PPR) e Paulo Afonso Vieira (PMDB) iam disputar
o segundo turno para saber quem seria o novo governador. Os novos

senadores eram Vilson Kleinübing e Cacildo Maldaner. Três candidatos a

deputado estadual da região conseguiam se eleger: Geraldo Werninghaus
(PFL), Ivo Konell (PMDB) e Udo Wagner (PPR). Era a primeira vez na

história política de Jaraguá do Sul que isso acontecia, através de um trabalho
de conscientização do eleitor, o voto útil em benefício de uma região que nas
mais das vezes acabava esquecido, após a realização das eleições. Constituía
surpresa, emGuararnirim, os 967 votos rriais deGeraldo sobreUdo, o que se

explicavaque naqueleMunicípiomoravammuitos trabalhadores das empresas
do grupoWeg-Marisol.

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, aparecia no CORREIO DO POVO, de página inteira, um artigo
intitulado"As recompensas da pesquisa - a busca da verdadeira história, que
levou o diretor a um contato com o Clube 29 de Junho, sediado na Imperial
Cidade de Petrópolis, do qual era presidente Gustavo Ernesto Bauer e de

que resultou o envio a Jaraguádo Sul deumdiplomade Sócio-Correspondente
daquela instituição de resgate da tradição alemã em terras petropolitanas.
Não só isso, como, também, a descrição dos brasões contidos no diploma, e
a descrição dos 12Quarteirões da Imperial Colônia de Petrópolis, constantes
das plantas de 1846,Jevantadapelo fundador, Julio Frederico Koeler. Explicava
o brasão da Rhenania-Palatinado é o emblema heráldico atual de toda a

região de onde são originários da Prússia e do Grão-Ducado de Hessen.

Este, naquele tempo, não fazia parte da Rhenania-Palatinado. Hoje, porém,
sucedia o contrário. Daí incluído no brasão da instituição como homenagem
aos fundadores de nossa cidade, concluía.

30 de outubro de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (136) - APONTAMENTOS

Continuação da prédica, página 8

in morte" e passi aI di lã della tomba, em morte, e passe além do túmulo, e
e stia unita alle vostre ceneri, e dalla esteja unida às vossas cinzas e com

vostra anima lassiJ nal cielo. a vossa alma lã em cima no céu.

Benedictio Dei Onnipotentis Benedictio Dei Onnipotentis
Patris + ed Filii + et Spiritus Patris + ed Filii + et Spiritus

Sanctis + descendat super Vo,s,. Sanctis + descendat super Vos,
et maneat semper. et maneat semper,

Arrivederci, o Cari, in Paradiso. Adeus, oh Caros, até o Paraíso.

RP. Antonio Fontana, ehe si RP. Antonio Fontana, que se

raccomanda alle vostre orazioni, ehe recomenda em vossas orações, que
prornette di far altrettanto. promete fazer o mesmo.

i i � I '

'.1 I

Fritz von Iaraguâ - 10/98.

Do acervo histórico do ex-vereador Faustino Giro/la, afotomostra a segunda escola da Barra, que
ficava onde hoje está o ColégioDuarte Magalhães, vendo-se, aosfundos, o Vale da Pedra Branca.A

professora da 'e' é Iulia Piazera, Olindina Vieira e maispara a 'd' oprofessor Yirgilio Rubini. Entre
os alunos estiloAlberto Piazera, Orestes Satler, Fernando Zimmermann, Faustino Girolla, CristißntI
eHans Schneider.filhos dopastorAlberto Schneider, Paulina eAngelinaRubini, RitaMoreira,jilhO
de criação de Hermínio Demarchi: Ah! Bons tempos... 1931
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

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° 21.904 de 21-10-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado

RAFAEL LÜCKMANN VASQUES E NEYMARA PASQUALLI
Ele, brasileiro, solteiro, técnico júnior, natural de Estreito - Florianópolis,
neste Estado, domiciliado e residente na Avenida Marechal Deodoro, 855,

apto. 202, nesta cidade, filho de Emilson Neri Vasques e Elizabet Lückmann

Vasques.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de crédito e cobrança, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na RuaMarechal Castelo Branco, 2.650, em Schroeder,
neste Estado, filha de Carmelo Pasqualli e Gertrudes Schaldag Pasqualli.

EDITAL N° 21.906 de 21-10-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
MÁRIO BARTEL E ANELISE JORDAN

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Maripá, Paraná, domiciliado
e residente em Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filho de Aliberto Bartel e

Valentina Rosa Zoz Bartel.

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

residente na Rua Marechal Castelo Branco, 3.376, Schroeder, neste Estado,
filha de Rolando Jordan e Ivone Ehlert Jordan.

EDITAL N° 21.907 de 21-10-1998

VALDOIR DE ALMEIDA FORTES E LEONETE DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Barracão, Paraná,
domiciliado e residente na Rua José Piccoli, 291, Estrada Nova, nesta cidade,
filho de José Ari Wiland Fortes e Ilair de Almeida Fortes.

Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, natural de Nova Esperança, Paraná,
dOmiciliada e residente na RU,a José Piccoli, 291, Estrada Nova, nesta cidade,
filha de Antonio de Souza e Albertina Pedroso de Souza.

EDITAL N° 21.909 de 23-10-1998

GILBERTO RAFAELI E DORACI PEREIRA DE SOUZA -

Ele, brasileiro, solteiro.técnico em processamento de dados, natural de Taió,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Arduino Pradi, 641, São Luiz,
nesta cidade, filho de Amelio Rafaelli e Dulce Luzani Rafaelli.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de laboratório, natural de Lebon Régis, neste
Estado, domiciliada e residente no Ribeirão Molha, nesta cidade, filha de

Leandro Pereira de Souza e Valdevina Becher dos Anjos.

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.

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

Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para

protesto os Títulos contra:

Adolfo Grunfeld - R. Exp. Ervino Rach, 71 - Nesta;
Alminda Larsen Bittelbrun Cabral - R. 7 de Julho, sin° - Corupá - SC;
Borroz Ind. e Com. Ltda. - R. Gustavo Hagerdom, sin° - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - ME - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Cristina Bezerra Xavier - R. Preso Epiiãcio Pessoa, 111 - Nesta;
Dalton Guilherme Heller - R. Francisco Mees, sin° - Corupá - SC;
Dec Diviflex Ltda. - R. Joinville, 2963 - Nesta;
Dilupari Ind. Com. de Art. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 2365 - Nesta;
Drogaria e Farmácia Jaraguá Ltda. - R. Walter Marquardt, 226 - Nesta;
EMME Ind. de Concreto Ltda. - R. Tiradentes, sin° - Nesta;
Eletro Diesel Jaraguá Ltda. - R. Joinville, 2811 - Nesta;
Gloriarte Com. e Repres. Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 41 - Nesta;
Guinaldo Claus Guilon - Estrada Rio da Luz, Km 8 - Nesta;
I1son Roberto Quirino - R. Gustavo Hagerdorn - Nesta;
Ind. Comércio Frutas Secas Cauí Ltda. - R. Três de Outubro. Km 3. sin° - Schroeder -

SC;
Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Friedemann, 81 - Nesta;
Jaraguá Inds. Com. Máquinas Ltda. - R. 280, Km 76 - Nesta;
Joel Antonio Beber - R. Atiradores, 271 - Nesta;
Loribert Sabin - ME - R. Bertha Weege, sin° - Nesta;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocuhansa, sin° - Corupá - SC;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocuhansa, sin° - Corupá - SC;
Marcelino Atanásio da Costa - R. Reinoldo Rau, 166 - Edif. Sta. Terezinha - Nesta;
Marcom Com. de Roupas Ltda. - ME - R. Max Doering, 20 - Nesta;
Mário Marangoni - R. João Marangoni, 207, CX. P. 342 - Nesta;
Mario Martins elou - R. Francisco Hruschka, 164 - Nesta;
Meier Ind. e Com. Móveis Ltda. - R. Alvin Meier, sin° - Nesta;
Meier Ind. e Com. Móveis Ltda. - R. Alvin Meier, sin° - Nesta;
Mini Mercado Lipinski Ltda. - Estrada Pedra de Amolar, sin° - Corupá - SC;
Modal Malhas - R. Joinville, 1532, sala 3,- Nesta;
Moni Representações Ltda. - R. João Picolli, 171, apto. 205 - Nesta;
Multifrios Alimentos Com. e Repr. Ltda. - R. Florianópolis, sin° - Schroeder - SC;
Nart Ind. Com. e Mec. de Difer. - Rod. BR-280, Km 56, Galpão 1 - Guaramirim - SC;
Nyalla Com. Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Nyalla Com. Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;
Osvaldino Tolardo - R. José Antonio Schmidt, 426 - Nesta;
Pastelaria Café Expresso Ltda. - ME - R. João Zapela, sin° - Nesta;
Platano Brasil Dist. Ltda. - Estrada Braço do Sul, sin° - Schroeder - SC;
RCM Mecânica e Serviços de Tomo Ltda. - R. João Planincheck, 85 - Nesta;
Rolando Schutze - R. Carlos Frederico Ramthun, sin°, na cidade de Schroeder - SC;
Rosane Bet Klein - R. 29 de Julho, 622 - Nesta;
Rudnei Benken - R. Prefeito José Bauer, 1421 - Nesta;

.

Solar Produtos de Limpeza Ltda. - R. Carlos Oeschsler, sin° - Ilha da Figueira - Nesta;
Sonia Maria Klein - R. Elfin Otto Jardim Francisco, 219 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 546 - Nesta;
Taciano Danna - R. Presidente Epitácio Pessoa, 1298 - Nesta;
Tedi MarkJesus Arbigaus - R. 7 de Julho, sin° - Corupá - SC;
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Lt. - R. Fritz Bartei, 723 - Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Ltd. - R. Fritz Bartei, 727 - Nesta;
Tok Special Móveis e Decorações - Av. Getúlio Vargas, 212 - Nesta;
Waldemar da Silva - R. 651, n° 115 - 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: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o
seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados naforma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 1998.

Ilton Hoffmann
Tabelião Designado

Cliente: Adriano Manes e Cia. Ltda.
Nada deve à empresa:

RK. Comércio de Importação e Exportação Ltda.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apreciação do CPpor jornalista
Theobaldo Costa Iamundâ

Ao ser lançado pela Edeme, em 1976, o

interessantíssimo livro Catarinensismos, Theobaldo
Costa Jamundá - então presidente do Conselho

Estadual de Cultura - recebia do inolvidável Adolfo

Zigelli uma longa apreciação, que ficava gravada na

orelha da capa, da qual extraímos o seguinte trecho:

"O que me surpreende nesse per
nambucano ágil e elétrico é o seu amor

por 'Santa Catarina e por sua gente.
Dir-se-ia que ele parece sentir-se em

dívida permanente com a terra que o

acolheu e que a sua vida e a sua obra
tem sido uma renovada e sôfrega
procura de retribuição".

Recebemos, agora, o Antes que me esqueça, e o

comentamos em nossas páginas, o que deu azo que
fizesse uma visita ao Vale do Itapocu, não encontrando
o diretor e sim a Alessandra, a neta. Posteriores
telefonemas também não conseguiram completar o

circuito, pelas múltiplas atividades que nos mantêm

permanentemente ocupados.
Agora, Jamundá escreve o que seria dizer de viva

voz, termos que pedimos licença transcrever para
conhecimento de nossos muitos leitores:

"Jornalista e escritor Eugênio Victor
Schmöckel - estive na dinâmica redação
do CORREIO DO POVO na tarde do dia 51

10/98. para, pessoalmente, agradecer a

nota publicada sobre o meu livro 'Antes

que me esqueça', na edição de 19/9 do
ano corrente. A atendente me deu a

atenção competente.

Pretendi rnanífestar de viva voz e pessoa

presente, as homenagens e respeitos à
sua sensibilidade de memorialista.

Imagino que é um dos raros (raríssimos)
cultores ativos do passado catarinense.
E o é como personalidade conseqüente:
sabe 'a Língua e com ela tem a suficiência

invejável de escrever para ser lido.

Assim, o seu CORREIO DO POVO per
sonifica ser Fonte e também Sentinela:
fonte porque abastece com informações;
sentinela pprque preserva e zela pelas
raízes da sociedade humana e do

processo ci viliz.atõri o do Vale do

Itapocu.
Admita-me agradecido pelas lições de

postura de intelectual útil.

Atenciosamente,
(ass.) Theobaldo Costa Jamundá".

A missiva correu direção e redação, saudando o

sócio emérito do nosso centenário Instituto Histórico
e Geográfico de Santa Catarina e constante colaborador

,

da Fundação Cultural de Blumenau - Arquivo Histórico

"José Ferreira da Silva", atra vé� da Revista

"Blumenau em Cadernos".
Houve até quem rabiscasse siglas para a identidade

do autor de tanta generosidade, permanecendo válidas,
duas: BLU-CA-PER (Blumenauense, Catarina de

Pernambuco) e PER-CA-BLU (Pernambucano, Catarina
de Blumenau).

Obrigado, muito obrigado, Jamundá! Uma nova

oportunidade surgirá ...

CATARINENSE ACEITA CONVITE ESPANHOL

Gil Marcelo Reuss Strenzel
o catarinense de Rio Negrinho

- oceanólogo Gil Marcelo Reuss

Strenzel, no último dia 20 de
outubro chegou à Espanha, onde
iniciará um curso de quatro anos,

ao final do qual se verá doutorado
em Ecologia de Meio Ambiente de
'costas marinhas.

O expoente da nova geração de
cientistas brasileiros é filho do
doutor Max Josef Reuss Strenzel,
ele há muitos anos secretário da
Junta Comercial do Estado, onde

implantou um moderno e eficiente

serviço de registros comerciais,
além de excelente professor de

Direito, na Capital do Estado, e de
Maurita Reuss Strenzel, artista
plástica e fino ornamento da
sociedade florianopolitana.

Gil Marcelo, com muito

sacrifício, é verdade, estudou nas

melhores universidades de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, já
ostentando o grau de mestre em

Geografia de Meio Ambiente e
.

atualmen te es ta va con tratado

pelo lhama, monitorando a

Reserva Marinha da Ilha do
Arvoredo.

A notícia que nos foi

transmitida, em primeira mão, não

deixa de ser alvissareira,
tratando-se de catarinense e, do
Norte do Estado, com uma Gosta

imensa banhada pelo Oceano

Atlântico, onde já pontilham
degradações do meio ambiente,
que muito fará para a saúde e o

bem-estar de coestaduanos e dos

muitos turistas que afluem para a

costa mais procurada por quase
todos os países da América do
Sul e Centrai. Cumprimentos aos

distintos pais e muita força e

sucesso ao oceanólogo Gil
Marcelo Reuss Strenzel, são os

votos deste jornai.

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

Tio Eugênio
MédicoWaldemiroMazureehen

o médicoWaldemiro Mazureehen contava, então, a sua fascinante vida e a dos seus pais, que trocaram aGalícia, Ucrânia
Ocidental, que pertenceu um tempo ao Império Áustro-Húngaro, para estabelecer-se em União da Vitória, Paraná, hoje Porto
União, do lado catarinense, escapando das dificuldades de sobrevivência, nas terras divididas entre grupos feudais. -

O começo na nova pátria deu-se como boiadeiro, os tropeiros trazendo gado de Palmas e tomou-se o seu pai tropeiro de
boiada própria, montando açougue e produzindo charque.

.

Pedro Mazureehen faz sociedade com seu sogro Hans Clausen, natural de Hamburgo, guarda-livros formado, para tocarum
curtume, fornecendo os mercados do Paraná (Curitiba) e o Norte de Santa Catarina. O cidadãoGrögel, deCuritiba, forneceu
melhor fórmula no preparo do couro para cromos, peles e pelicas, cobrando um conto de réis, que era bastante dinheiro, mas
valeu a pena. A indústriaClarck comprava couros, solados e correias, através da firmaPugsley. Avós e pais permaneceram até

as suas mortes, no ramo.

O pai, Pedro Mazurechen, também era idealista e ligado às suas raízes. Por isso foi um dos líderes para a fundação da
UNIÃOUCRAÍNADOBRASIL que contavacom umjomal, chamado "O LAVRADORUKRAÍNO", que se constituiu no

primeiro jornal anticomunista do Brasil, que teve inclusive circulação na antiga pátria.
Um tio deWaldemiro Mazurechen, Basílio, tinha voltado para aGalícia, e pelosmotivos ativistas foi condenado a trabalhos

forçados naSibériaque, contudo, conseguiu ser livrado condicionalmente e era chefe de conservadaestrada de ferro em Nova

Nikolayewski, no extremo LestedaSibéria Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 30 de outubro de 1998

QIentro ue

QIultura J\le�ã
ue Waraguá uo (�ul

BOLETIM INFORMATIVO

NOVO TELEFONE - Adquirimos telefone, que já se encontra
instalado. O nosso número, doravante, é: 371-8525. Solicitamos aos

nossos associados efetuarem o devido registro.

TARDE DE ENTRETENIMENTO - Nossosagradecirnentosaosque
responderam afirmativamente ao nosso convite, marcando presença
na nossa 2a Tarde de Entretenimento. Foram novamente momentos

de total descontração. Esperamos poder contar com todos outra vez

no dia 21 de novembro, quando ocorrerá nossa última Tarde de
Entretenimento para o fluente ano.

DEMONSTRATION DER BÜCHER
Hallo ... !
Was ist? Wer ruft denn da?

Hallo, Herr Leser! Ich bin's, eins deiner Bücher.
Nanu! Fangen Bücher jetzt auch schon an zu rufen? Und was

willst du?
Ich möchte endlich gelesen werden!

Gelesen werden - wozu? Sei froh, daß ich dich in Ruhe lasse.
Ich spreche auch im Namen meiner vielen Freunde. Die möchten

auch endlich einmal gelesen werden.
Red keinen Unsinn! Es ist sehr schön, wie ihr da steht. Es sieht

gut aus und macht einen guten Eindruck.
Es ist uns egal, ob wir einen guten Eindruckmachen - wir wollen

gelesen werden!

Außerdem habt ihr viel Geld gekostet - also seid jetzt bitte
zufrieden!

Nein, wir sind nicht zufrieden! Wenn du uns nicht liest, dann

machen wir eine Demonstration.
Eine Demonstration? Ihr? Daß ich nichtlache!
Wir fangen an zu rütteln, zu rucken und zu zucken, bis wir aus

dem Regal kippen und auf den Boden fallen.
Kommt nicht in Frage! Ihr bleibt, wo ihr seid !-'
Und auf dem Boden machen wir dann keinen guten Eindruck
mehr.

Ich verbiete euch ... Also gut, morgen beginne ichmit dem Lesen.

Wir glauben dir nicht. Seit Jahren willst du morgen beginnen.
Dann heute abend.
Heute abend sitzt du doch wieder vor dem Fernseher - wie

immer.
Mein Gott, was seid ihr lästig. Also gut - sofort.

Danke, lieber Herr Leser, vielen Dank!

DEUISCHER HUMOR

a) "Du hast wieder einen Lärm gemacht, als du heute nacht nach
Hause kamst", schimpft Frau Rehbein ihren Mann aus.

Empört erwidert er: "Ich? Du bist wohl nicht ganz bei Trost! Ich war

still wie ein Fisch im Wasser. Den Lärm haben die vier Kerle gemacht
die mich die Treppe hinaufgetragen haben!"

h) "HerrDoktor, helfen Sie mir! Meine Frau ist vollkommen verrückt."
"Und wieso?".
"Sie hält fünfzig Katzen in derWohnung, und das Schlimmste ist der

Gestank, weil alle Fenster geschlossen sind."
,

"Dann öffnen Sie sie doch!"
"Die Fenster öffnen ... ? Damitmeine hundert Tauben wegfliegen!"

1

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

Expediente - De segunda a sexta-feira:
das 9 às 11h30 e das 14 às 20 horas

Sábado: das 8 às 11 horas

Telefones para contato - 372-9035 (Bethe), 372-1300 (Egon),
370-7992 (Merli), 372-2426 (Denise) e 371-8525 (Germano).

Apoio
cultural:

Duas Rodas
Industrial

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



falar coisas boas

ajuda a crescer
Quantas vezes dizemos para alguém: "Puxa, faz tempo que
eu não discuto com fulano". Ou: "Nunca mais tive uma

gripe". E de repente, no dia seguinte, pegamos uma gripe
ou discutimos com fulano.
Então concluímos: se falamos as coisas boas que'
acontecem conosco, isso traz má sorte.

Nada disso. Na verdade,
aAlma do Mundo - antes

de qualquer problema -

sempre nosmostra quanto
tempo ficamos sem nos

aborrecer com

determinada coisa. Ela

quer nos dizer como a
vida tem sido generosa
até aquele momento -

continuará sendo, se
superarmos com bravura

o obstáculo.
Mantenha as palavras

, positivas no ar. Elas vão
.

lhe ajudar a crescer em

qualquer dificuldade.

C)Ju!tlS de cyogtl Horários:
I

Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira-: 8horas às 9h30
Quinta-feira: 19h30às21 horas

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaiF
11 AULA GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 3()()eur • Centro
(RuadoEdifícioCarvalho)

Sonhando um sonho impossível:
Você se lembra de quando era

criança e costurneve a sonhai?
Sonhava acordada ...
Tudo era possível: viajava milhas,
atravessava mares, montanhas,
voava alto, muito alto. Muito além

\

� das
-

nuvens ...

Em seus sonhos fazia coisas que,

para -muitos poderia parecer
impossível.
Mas para você tudo era possível.
Imagine que ainda é possível
agora.
Pare. Respire fundo e .. : Permita-se
sonhar agora que tudo é

possível.
Deixe sua mente voar alto (se
preferir abra os olhos) e imagine
agora que tudo é cosstvet também
na SUq vida.

uonhe e K� Kastrup&

� Junqueira Ltda.
,

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivoescreoa O

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

LIVRARIA GRAFIPEL INFORMA:

Livros quemerecem ser lidos:
"Todo o pensamento emocionalizado, unido àfé, tende a se realizar;
a se materializar:"
Do livro: A essência da sabedoria.
Editora: Martin Claret.

"O início de um hábito é como um fio invisível; a repetição reforça o

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

ação."
Do livro: A essência da mente.

Editora: Martin Claret.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CURSINHO

Colégio Evangélico
Jaraguá

371-3022
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AAB8 EM
CLIMA DE

...

VERAO
Cff"Depois de muito trabalho,
presidente Mário Theisen e

toda a sua equipe da

Associação Atlética Banco do
Brasil aguardam ansiosos o

início de mais uma edição do
Baile do Havaí, marcado para
esta sexta-feira (30), às 22h30.
Edição Especial Banda Show,
de Maringá (PR), estará no
paleo comandando a

musicalidade da noitada

tropical. No decorrer da

madrugada, haverá uma

apresentação de dança de

, arrepiar, com o Grupo Galpão
Saúde, e sorteio de uma viagem
para Porto Seguro (BA), com
tudo pago. Mesas, a R$ 40,00
(sócios) e R$ 60,00, e
ingressos, a R$ 10,00, podem
ser adquiridos na agência
central do Banco do Brasil, com
Maria Helena, na secretaria da
AABB, com Katia, no Vip Café

Chopp Grill, Academia Galpão
Saúde e na JOA Vídeo
Locadora (ao lado do Jangada).
Uma boapedida!

CENTERRSOM

,.
CD's - DISCOS - FITAS

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

MOLEJO I
Cff"A capital nacional da dança
recebe nesta sexta-feira (30), a
partir das 21 h30, no
Centreventos Cau Hansen, em
Joinville, o grupoMolejo, que
lançou seu primeiro trabalho em
94 e hoje é considerado um dos

mais importantes e carismáticos
do pagode brasileiro. Os
ingressos estão sendo vendidos
nas lojas Só Tênis, por R$ 10,00.
A promoção é da equipe da

Metrô Night Club.

MOLEJO II
Cff" Já para aqueles que terão o
litoral como destino, neste final
de semana prolongado, a Êxito
Eventos estará trazendo para o
Auto Cine New Star, em
Balneário Camboriú, no sábado
(31), o "Molejão", que estará
fazendo o lançamento de seu 4°

CD, Brincadeira de Criança. Na
verdade, será uma noite de

'

múltiplas atrações. A festa terá
início às 20 horas, com direito a

cama elástica, touromecânico e
diversos jogos, além da

apresentação do grupoSenti
Firmeza, de Florianópolis.

Estará também à disposição do
público, bares e uma danceteria,
tudo para que a festança continue
até o amanhecer de domingo ( I).
Valor do ingresso: R$ 15,00.

,

CAFE
CONFUSÃO
Cff" Dando as boas-vindas ao
mês de novembro, o Café
Confusão, com apoio da Studio

FM e Sobretom TIngimentos,
promove, no próximo dia 7, a
noite Sol Malagueta, com
presenças confirmadas doDj
Dudu (responsável pelos embalos
da Rave, Connis e Legend's, de
Curitiba), na pista techno, e da
Banda Gata Parida, de Joinville,
na área externa. Entre as atrações
adicionais da noite, destaque
para a Feira Mix, com
participação de tatuadores,
hippies e colocadores de

piercings, além de uma

exposição de artigos de surfe.
Na compra do ingresso
antecipado, no Som Mendonça,
será entregue um bônus

(quantidade limitada) para a

pré-abertura da temporada 98/
99, do Bali Hai, marcada para
14 de novembro.

ARS

NA TELINHA
Cff"A beleza e o talento da top
model jaraguaense, Gisele
Francener, integrante do seleto
casting da Agência Elite, de São

Paulo, podem ser vistos nos

intervalos comerciais da TV
Globo e do SBT, durante trabalho
realizado para uma marca de
corante paracabelo, aBiocolor,
da Niasi. A simpática loirinha
está um arraso. Pra conferir!

MEIN BIER
Cff"A Microcervejaria Mein
Bier, de Balneário Camboriú,
através da prom?ter Patrícia
Rodrigues, anuncia as quentes
promoções que estarão rolando

por lá, neste final de semana.

Hoje (30), o point recebe a

visita do cantor Daniel
Monteiro e sua banda. Até a I

hora, elas terão entrada liberada
com direito a umdrink. No

sábado (31), os grandes
sucessos musicais dos anos 70

e 80 (tempo em que a

criatividade musical era muito

,
maior do que nos tempos
atuais) estarão invadindo a

Mein Bier, sob o comando da
Banda Morangos
CarameLados. Já no domingo
(I), a noite será embalada pela
rapaziada da Banda Máquina
Viva.

FERJ
Cff"É bem hoje (30), a partir
das 22 horas, que acontece, no
Campus da Ferj, a festa de
encerramento da I" Semana de

Arquitetura e Urbanismo de

Jaraguá do Sul. Qualidade
musical das boas, sob o

comando do amigo André
Pereira e demais músicos

convidados, estará animando a

confraternização acadêmica. _

ARQUITETURA
Cff"A arquiteta e decoradora
Ruth Meri Borgmann, de
Jaraguá do Sul, venceu a

terceira e penúltima etapa do
Arquitetando Docol98-

DISQUE·LANCHE
371-5309

Concurso Nacional de .

Ambientes, na categoria
Profissional. O concurso

premia os melhores ambientes
projetos de banheiros, salas�
banho e lavabos de casas ou

apartamentos onde sejam
utilizados metais sanitáriose
acessórios de uma das linhas
alto luxo Docol. A escolhaj,
melhores trabàlhos é realizada
por um júri formado pelo
arquiteto Aurélio Martinez
Flores, o designer de interiole!
Attilio Baschera Netto, o
fotógrafo Tuca Reinés, a edil
da revista Casa Vogue, Clari
Schneider, e a diretora

Corporativa da Docol, Vanes�
Doubrawa Bertani. Os
trabalhos selecionados serão

publicados mensalmente na

revista Casa Vogue:Os
premiados do mês, inscritos
até o final de outubro,
passarão por nova avaliação
do júri, em novembro. O
vencedor da categoria
Profissional será premiado
com uma Blazer DLX 98.

COMUNICAÇÃ
SOCIAL
Cff"A Oecos (Organizaçãodc
Estudantes de Comunicação
Social) da Univali
(Universidade do Vale do Itaj
em Santa Catarina, estará

promovendo de hoje (30) a
segunda-feira (2), em Itajaí,o
Erecom (Encontro Regional�
Estudantes de Comunicação
Social), que reunirá, além de

estudantes do Sul do Brasil,
acadêmicos dos estados de S�

Paulo e Rio de Janeiro. O

evento tem como tema

"Navegar é preciso:
descobrindo e ocupando novO!

espaços", e discutirá
oportunidades de trabalho cow

o uso das novas tecnologias,
que favorecem o processo de

democratização da
comunicação. Também estarão
em pauta a moralização dos

veículos de comunicação e a

profissionalização de áreas,

como os jornais do interior.

FImagens& FotogrofiOS

Fone: 37D-1703
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CASAS

101 - Casa no Bairro Czemiéwicz, num terreno de 9OOm'

102 - Casa em alvenaria c/ 270m' no alto - 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 alv. c/ 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do Sul - SC

108 - Casa em Guaramirim c/ +cu- 4oom' + 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 Tita Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x

R$ 195,00
110 - Sobrado em alv. num terreno c/8.150m' de área na BR-280 - Guaramirim

112 - Casa de alv. c/ 268m', terreno c/1202m' próx. Duas Rodas

113 - Casa de madeira no João Pessoa - R$ 14.000,00
115 - Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m'

APARTAMENTOS

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

2Ó1 - Ap. em construção no "Rj:lsidencial Bartei" - próx. Terminal Rodoviário
202 - Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensnios necessários para
funcionamento.

203 - Ap. no "Amizade" c/2 quartos - entr. R$ 17.000,00 + prestações de R$ 320,OO/mês
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

208 - Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro

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

213 - Cobertura no Ed�ício "Argos"!1a Rua Jorge Lacerda - Centro

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

215 - Ap. c/1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos".
, TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha c/600m' - próx. Pref. Municipal.
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel

303 - Terreno na Rua Irmão Geraldino - Vila Lalau próx. Galpão Saúde c/480m'
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/1.930,18m'
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m' - fundos Supermercado Breithaupt
306 - Chácara no Rio Oerro c/ 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas

307 - Lotes no.Lotearnento "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$14.ooo,OO en\r.+11x de R$ 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$250,OO
312 - Terreno na Walter Marquardt com 66Om', c/22m de frente pi asfalto
313 - Chácara no Poço Dantas com 103.ooom' - R$ 25.000,00
315 - Chácara no início do Rio Molha com 150.ooom'.

316 - Área de 7.066m', sem benfeitorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.ooom'·- c/casas, lagoas, gado, rnmhocárío, etc.
318 - Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,60m' de área

319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corupá.c/9.627m' - R$ 16.000,00
320- Terreno com 1 O.OOOm' na RuaWolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischamm
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/510m' - R$ 25.000,00

.

322 - Terreno cl767m', na Francisco de Paula, esq. c/Ricardo Grimm - R$ 30.000,00
323 - Terreno c/441m2 no Loteamento "Júlio Rodrigues" - VilaBau - R$ 7.500,00
324 - Terreno c/ 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325 - Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m' - R$ 21.000,00 - aceita carro

��:.dm;;;;;�·..•dflstilho� '�"'''''%M'_ *. rar-
ii' .•
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CRECI 8054

CASAS
9 Casa nova com 210m2 - I suíte - 2 quartos - piscina - Rua José Rosa -

asfaltada - Barra do Rio Cerro - R$ 85.000,00
9 Casa alvenaria com 112m2 - 2 kitinetes nos fundos - Rua José Rosá, 138
- asfaltada - Barra do Rio Cerro - R$ 37.000,00
9 Casa alvenaria com lanchonete - com 260m2 -. Terreno 737m2 - Rua
Valdemar Rau - Rau - R$ 50.000,00
9 Casa de alvenaria com 190m2 - Rua Guilherme Hering - Centro - R$
90.000,00

.

9 Casa alvenaria com 114m2 - Terreno 430m2 - Rua Esmeraldina Junkes -

Vila Lenzi - Rua calçada - R$ 37.000,00
9 Casa alvenaria com 120m2 - terrreno 392m2 - J quartos - Rua José Panstein
- Ilha da Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita troca por chácara.
� Casa alvenaria com 210m2 - I suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua
Angelo Beneta, 123 - Figueira - R$ 65.000,00

TERRENOS
9 Terreno na BR-280 - Próx. Fundição Vitória - com 5.055m2 - fazendo
frente em 37 metros com a BR-280 - R$ 65.000,00 - Negociável.
9 Chácara com 71.000m2 - fazendo frente em 143 metros com a Rua Rio
da Luz - próx. Ceval - Excelente terreno - também para Loteamento -: R$
120.000,00 - Aceita casa/carro no negócio.
9 Terreno com 2.496m2 - 42,45 x 58,80 - Rua Francisco Hruschka � próx.
Arroz Urbano/CAIC - Rua calçada - R$ 67.000,00

.

9 Terreno com 420m2 - 14x30 - Barra do Rio Cerro - próx. Mercado Fritzke
- Rua asfaltada - R$ 12.900,00 - parcela em 3 x R$ 4.300,00
9 Terreno com 450m2 - Rua Constância Feder Frank - Vila Nova - próx.
Gatos & Atos - R$ 21.000,00
9 Terreno com 420m2 - 15x28 - Barra Rio Cerro - próx. Malhas Agha - R$
13.000,00
9 Terreno com 450m2 - 15x30 - .Rua Adão Norosky - Vila Lenzi.>, próx.
Mat. Const. Pirrnann - Rua calçada - R$ 14.500,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS

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

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

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

COIVIPR� - VENDE -

ALUGi� - �DNlINISTR�

Ref. 4104 - Apto. no Ed. Andrea - R. Emma Ziemann, 68 - Czerniewicz - cl I ° I, 19m2• I suíte + 2 dorm - R$
24.000,00 + financ.

Ref. 2038 - Terreno em Penha - ao lado do Beta Carrero - cl 5.2S7m2 - R$ 20.000,00
Ref. 1387 - Casa alv. na Vila LaIau cl 138m2 - I suíte + 2 dann. - massa corrida, sala em 2 ambientes, dep.
empregada cl bwc, armários embutidos, salão de festas - R. Alberto Santos Dumont, 325 - R$ 74.000,00
Ref. 2184 - Terreno no Lto. São Cristóvão Amizade cl fundamento, água e luz c/3I8,SOm2 - R$ 11.000,00
Ref. 2185 - Terreno em Barra Velha - cl 280m2 - R$ 4.000,00 - Parcela
Ref. 4106 - Apto. no Edif. Juliana - Centro - R_ Gumercindo da Silva, apto. 102 cl I39,46m2 - I suíte + 2 dorm. cl

sacada - R$ 63.000,00
ReC. 2187 - Terre�o. Água Verde cl 322,SOm2 � Próx. Ferj - Lugar alto - rua caIçcada - R$ 12.500,00
ReC. 1389 - Casa alvo cl 144m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm, + 2 bwc e demais dep. R$ 50.000,00 quitado ou R$
45.000,00 + financ. R$ 150,00 pl mês (19 anos)
ReC. 1390 - Casa alv. cl 115m2 - Centro - 3 dorm, + 2 bwc - próx. ao Lar das Flores - R$ 79_000,00
Ref. 1391 - Casa alvo em Guaramirim - lugar nobre - centro cl 80m2 - 2 dorm, - terreno cl 504m2 - R$ 25.000,00 +

financ. R$147,80 pl mês - permuta por imóvel em Jaraguá
Ref.1393= Casa alv. cl 52m2 - Vila Lenzi - terreno cl 570m2 - 2 dorm. - R$ 10.000,00 + financ. 14 anos �e R$ 362,00 pl mês.
Ref. 4100 - Promoção - Apto. 2 dorrn., sala/copa, cozo garagem, bwc, área de lazer cl quadra de esportes, churrasq.
e parquinho cl portão eletrônico e interfone, antena parabólica instalada - no Cond. Resid. Amizade - R$ 28_000,00
- Totalmente vazio e quitado, aceita carro até R$ 12.000,00 e parcela a diferença
Ref. 1405 - Casa mista - Ilha da Figueira - cl 150m2 - 4 dorm., 2 bwc e demais dep. - próx. ao Supermercado Dalpiáz
- R$ 37.000,00
ReC. 1406 . Casa alvo cl 124m2 - Vieiras - terreno cl 846m2 - R$ 23.000,00 + financ. R$ 115,00 pl mês
Promoção: Terreno cl 450m2 - Defronte ao Salão Amizade - pronto para construir, rua calçada pl apenas R$

7.000,00 entrada + 12 x R$ 584,00 pl mês.

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTOA,

326 - Chácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.ooo,OOm'
327 - Lote na Figueira próx. Indumak - R$ 10.000,00
328- Terreno com 880m', com 670m' de área construída, Rua Em�io Stein.

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

330 - Terreno em Guaramirim c/1.1 01m' de esquina - 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 comercialAv. Getúlio Vargas - 1 º andar - Centro - R$ 250,00
403 - Galpão Industrial com 250m' - Na Rua Leopoldo Janssen : R$ 480,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala cornl. c/ 45m' - Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406 - Sala coml, c/150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

407 - Sala coml, na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Sala cornl, 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 madeirá na Vila Lenzi com 4 quartos
412 - Apto. no "Isabela" c/1 suíte + 2 quartos e com linha telefônica

413 - Apto Ed. Carvalho com suíte, 2 dormitórios, dep. emprego - Centro

, 414 - Sala comercial com 170m' oestac, - R. Cabo Harry Hadlich - R$ 350,00
415 - Casa de madeira no bairro Ana Paula IV - com 3 quartos - R$ 210,00
416 - Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 350,00
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 darm. + dep, de emprego na Rua Felipe sChmidt - R$ 400,00
420 - Apto. com 2 darm. 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 - próx.
Weg I

423 - Quitinete proximidades da Delegacia/Milium - R$ 200,00
424 - Casa de madeira na Exp. Antônio Cartas Ferreira - R$ 280,00
425 - Apto. com 3 dormitórios 'Ed, Ender' - R. Joinville - R$ 400,00
426 - Casa em alvenaria c/ 3 dormitórios - Bairro Ana Paula - R$ 280,00
427 - Apto. c/ 3 dormitórios na Epitácio Pessoa - R$ 300,00
428 - Apto. com 3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
429 - Casa em alvenaria com 3 dormitórios na Leopoldo Janssen - R$ 450,00

RuaPad'ePedro Francken,65-Centro
Fonet'Fax: (047)372-3412-Creci 1749-.J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli, 104
JaraguádoSul-SC

E-mail: http://www.imoveis.netlinter

-,

IMOVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

GREGI8240

VENDA RÁPIDA E SEGURA
e Sobrado em construção no Renascença com área de,200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
e Casa de alvenaria com 2 quartos em Guaramirim - R$ 20.000,0'0 negociáveis, aceita
terreno em Jaraguá do Sul.
e Casa alvenaria em Schroeder 1,3 quartos, 130m2 - R$ 15.000,00 negociáveis, aceita
carro.

e Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil negoc.
aceita lmóvel.
e Casa Barra Velha perto da lagoa com 3 quartos de alv. Valor R$ 20 mil
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, nO 83, cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
e Casa alvenaria no Ana Paula cl 100m2. Valor R$ 25.000,00 + financiamento R$ 60,00
mensal
e Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valer 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis

e Apto. central com 1 suíte mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima

localização.
e Apto. Edifídio 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.
VENDIDO: e Apto. no Cond. Residencial San Rafael, 3 quartos - R$ 18.000,00 rnaís

financiamento R$ 257,00 mensais.
e Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
e Apto. central. Valor R$ 37.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
e Terreno no Rau com 990m2 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 asfaltada - Ilha da Figueira - Valor R$ 17.000,00
e Terreno com 600m2 central plaino super especial - Valor R$ 28.000,00
e Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80 mil.
e Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil

.

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC -ITAPEMA - MEIA PRAIA
e Apto. 1 suíte mais 2 quartos, com ampla sacada com churrasqueira privativa, com vídeo

porteiro, ótimo acabamento - R$ 10.000,00 entrada mais 100 x R$ 600,00 pelo CUBo
e Apto. 1 suíte mais 2 quartos, ótimo acabamento, com churrasqueira na sacada R$
60.000,00 ou entrada mais finanéiamento em 40 x direto com a construtora sem burocracia.
e Apartamento 2 quartos no Rau. Valor R$ 7.500,00 + financiamento - R$ 118,00 mensal
pelaCEF.

GOMPRAMOS 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
PLANTÃO: 371-4926

Vendo betoneira 2320 litros

'completa, com motor, 2

correias e chave liga/desliga.
ValorR$ 755,00. Telefone 975-
0419 com José.

Vende-se 2 casas de alvenaria

novas, terreno com 450m2, 1

casa com 140m2 e outra com

76m2, acabamento classe A.

Valor R$ 98 mil. Tratar Rua

Paulo Benkendorf, 215

Czemiewicz.

Vende-se terreno com 700m2 na

Rua Roberto Ziemann, em

frente Lot. Champagnat parte .

alta. Valor R$ 26 mil. Tratar
371-2610.

Vende-se sobrado na Vila Nova
em construção, duas frentes, 2
garagens, 2 quartos, 1 suíte,
sala, cozinha, etc. Ótima
localização. Aceita-se carro ou

caminhão no negócio. Tratar
fone 370- 7612 com Allda ou

Simoni.

Vende-se ou troca-se casa em

Balneário Camboriú por
terreno em Jaraguá do Sul,
aceito carro. Telefone 370-0173
a tarde.

Vende-se próximo a igreja São

\
Judas 1 terreno de 480m2

murado, com casa mista de
187m2 mais 4 quartos, 2 bwc e

garagem. Valor R$ 18.500,00
de entrada mais 30 vezes de R$
330,00 direto com

proprietário, aceita carro no

negócio. Tratarfone 371-6112.

VENDE
TERRENOS

1· Terreno cl 343,00m' (12x2B,7). defronte Cilurna, na Barra- 6x R$ 3.000,00
2 - Terrenos Lot. Ouro Verde, após aMalwee Malhas -1 0% entrada e saldo em até 50x· R$ 10.000,00
3 - Terreno cl 44B,00m', Lot. Papp - Rua 541 - R$ 21.000,00
4 - Terreno cl 672,00m' (20x33,60), Lote n' 25, Condomínio Azaléias - R$ 21.000,00
5· Terreno c/3.4BO,00m', loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00
6 • Terreno cl 434,00m' - Residenciallmperador, bairro São Luís - R$ 11.000,004 parcelas
7 • Terreno cl 3B4,00m', Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00
B - Terreno el5.000,00m'· Rua Horácio Rubini. Rio Cerro I - antes da Nanete Malhas· R$ 45.000,00
- parcela
9 - Terreno cl BOO,20m' - Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
10 - Terreno cl 450,00m' - Lot. Versalhes IV - Bairro Amizade - R$ 15.000,00
11 - Terreno c/3B3.00m', Lot. Werner Marquardt, na Barra - R$ 11.000,00 - até 4 parcelas
12 - Terreno cl 673,5Bm' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 20.000,00·50%
entrada - saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

SíTIOS
1 - Sítio c/62.500,00m'. Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Arnoldo Hamburg c/casa
de alvenaria cl 150,OOm' e do caseiro em alv. cI50,00m', piscina cl 77,00m', água natural - aceila
outro imóvel no negócio - R$ 30.000,00
2 - Sítio cl 267.500,OOm', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, eI 190.000,00m' de pastagem, localizada
Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho;
caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00

'

CASAS
1 - Casa de alvenaria eI 70,00m' e mais 70,OOm' referente garagem, Churrasqueira, lavanderia, 2
banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros - Rua 25 de Julho, BB4 - Vila Nova - R$

55.000.00 - Aceita troca por apto em Carnboriú.
2 - Casa mista cl 56,OOm', 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada + 29 x R$170,00
3 - Casa em alvenaria eI 192.00m'. terreno com BOO,OOm' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030, Centro
da Barra - R$ 110.000,00 - aceita outro imóvel como parte de pagamento.
4 - Casa madeira cl 13B,00m', terreno 429,00m' (16,60x25,BO), Rua Pastor Albert Schneider, na

Barra, defronte Super Fritzka - R$ 22.000,00 " 50% entrada, saldo a combinar - aceita carro até
10.000,00
5 - Casa alvenaria 169,00m', um rancho cl 160,00m', terreno c/3.9B6,00m' (41x97) na Rua Walter

Marquardt - R$ 200.000,00 - aceita outro imóvel até R$ BO.OOO,OO (sendo uma casa cl terreno c/até
2.500,00), carro até R$ 5.000,00 saldo a combinar.
6 - Casa de alvenaria cl 169,00mi e um rancho cl 1"60,00m', terreno cl 3.9B6,36m' (41 x97) Rua

Walter Marquardt - R$ 200.000,00 - �ceita outro imóvel até R$ BO.OOO,OO, carro até R$ 5.000,00
saldo a combinar.

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial eI 33,00m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00
2 - Sala comercial el50,00m' - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3 - Sala comercial e 36,00m', Rua Ãngelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4 - Sala comercial eI 34,62m' - Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5 - Apartamento eI 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 30B6, na Barra' R$

lBO,OO
6 - Apartamento el3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas
- R$ 250,00
7 - Apartamento c/2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na Barra
- R$ 320,00
B - Apartamentoeil quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egídio Busarella, na Barra - R$ 150,00
9 - Apartaniento c/2 quartos. 92,00m', garagem, Ouro Verde - A$ 230,00
10 - Casa de alvenariael3quartos, garagem, murada, Rua 721, próximo Lot. Ouro Verde - R$230,00
11 - Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências - Lot. Hanemann - R$ 170,00
12 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), eil quarto, Rua Luiz Bortolini, 45 - R$ 100,00
13 - Casa de alvenaria, el3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da Figueira - R$

200,00
14 - Casa de alvenaria eI 3 quartos, murada, Lot. Rasá - R$ 2BO,00
15 - Casa de alvenaria el2 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rasá, fundos, 64-R$
120,00
16 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, na Barra
- R$ 250,00
17 - Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, atrás do Parque Malwee - R$ lBO,OO
lB - Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem, churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952 - R$ 350,00
19 - Casa de madeira, 3 quartos - Rio Cerro II - R$ 130,00
21 - Casa de madeira el3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - R$ lBO,OO
21 - Casa de madeira el2 quartos, garagem, Rua Luiz G: Ayroso - Jaraguá Esquerda - R$ 200,00

Vende-se no Água Verde 1 casa

de alvenaria com laje e 2

quartos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. ValorR$
26.000,00. Tratar fone 371-
6112.
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

Fone: (047) 376-1537 - CEP 89260-200

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
Terreno com 324m2 - Lot. Reiehow - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10-000,00
(negociável, aceita automóvel como parte do pagamento).
Terreno com 1.050m2. Rua João Planincheck (15x70) - R$ 35.000,00 (parcela)
Terreno (Lateral Rua José Emrnendorfer e João Planincheck) - R$ 25.000,00
Terreno com 1.080m2 - Rua Valdir Manfrini (forma triangular) edificado com uma

casa de madeira - R$ 25.000,00 (parcelado)
Terreno com 468m2 (13x36) R$ 7.600,00 de ENTRADA (entrada negociável) e mais
20 vezes 2 SM.

Terreno com 468m2 - Rua Vergilio P. Rubini - R$ 16.000,00 - ENTRADA R$
10.000,00 (entrada negociável) e saldo em 20 parcelas.

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

SALA COMERCIAL: Rua João Januário Ayroso - 125m2 - R$ 550,00
Rua João Januário Ayroso - 63m2 - R$ 275,00

Casa Residencial: Rua Padre Aloisio BOElNG - R$ 200,00 (3 quartos, sala, cozinha,
dispensa, banheiro, garagem)

TELEFONE PREFIXO 376

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

I VENDE: I
I Terreno: Bairro Vila Nova com uma casa de madeira I
I de 96,00m2 e galpão em alvenaria com 96m,002. Área do I
I terreno 1.150,00m2. Ótima localização para ponto I
I comercial. Valor R$ 100.000,00 _ negociáveis. I
I I
I Apartamentos no Residencial Jardim das Mercedes, I
I Bairro Vila Nova. Perto do Beira Rio

. I'
I Entrada de R$ 800,00 e parcelas de R$ 209,00 I
I Aproveite a chance de morar bem.

I

Larlmóveis

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vieenzi e Gadotti
Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula
Casa de alvenaria cl 70m2, próximo à Nereu Ramos, aceita-se carro

Terreno' na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2
Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2
Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3,080m2, aceita-se troca

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz cl 630m2, Centro - Sehroeder
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vieenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio
Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 margas, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Cúritiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APARTAMENTO _ 2 QUARTOS
(1 suíte) e demais ·dep. - sacada cl

churrasqueira, entrada 'de R$ 25.770,00 +

parcelas de condomínio de construçã de
1,,7.75 Cut:>'$ (R$

:,:-.::�::::::,,-, ..

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
-Apto. c/i suíte+ 2quartosou i suíte+ 1 quarto edemais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$5.440,00 «parcelas
de R$ 679,8i corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaryllis· Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl i47,00m' cl suíte + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - em fase de acabamento.
- Apto. cl 125,00m', cl suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - em fase de acabamento.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/306m', temos disponíveis apartamentos nO 30i, 302, 501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.564,17) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto, cl suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n2 702 cl 237,00m' - Entrada de R$ 24.43B,79 + assumir parcelas de condomínio de 2.4BO Cub's (R$ 1.062,77)
nO 100i c/241 ,20m' - Entrada de R$ 25.500,00 + assumir parcelas de condomínio de 2,520 Cub's (R$ i .079,92)
- Apto. cl suíte + i quarto e demais dep., 1 vaga de garllgem:
n2 i 104 cl 157,30m' - Entrada de R$ i 7.500,00 + assumir parcelas de condomínio de i ,66i Cub's (R$ 7i i .so)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ i 0.268,23 e parcelas de R$ 446,53..

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semí-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, i 678 - R$ t 50.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m'c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 2i 0.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com i92,00m' - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. i 50,00m' - 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 i 20,00m2, num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m' - suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ i 20.000,00
- Casa semi-acabada cl i 25,00m2 num terreno de 945,00m' - R. Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por casa mais central.
- Casa em construção: de alvenaria com BO,30m' + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. Ferdinando Krueger s/n2, lote i32 - R$ 26.000,00

TERRENOS
- Terrenocl 350 rns- Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx, Tubos Mohr- R$ iO,500,000u entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelasde R$ i .500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ i 5.000,00
- Terreno c/616,00 m' - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 55.000,00
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl B6.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Río Molha, 500 metros da gruta - R$ 40,000,00
- Terreno cl 364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felípe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina c/Si O,OOm'- Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 36i,T8m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ i.5,OOO,OO
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m' - R$ 42,500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m' na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ i 5.000,00 cada

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, c/ 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 c/660m� - 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. Eleonora Salier Pradl, 307 - Ed. Anthúrio
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - Rua Antõnio Carlos Ferreira, 950
- Apto, cl i quarto e demals dep. - R. José Emmendoerfer, i549 - Ed. Hortência
- Apto, cl i quarto e demais dep. - R. Guilherme Hering,?O - Ed, Eríca.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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I TIPO ENDEREÇO
VALOR R$ W MIS. Rua Chile, 17l

70.000,00 II ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302

81 00000 li' ALV. R. Henrique Marquardt, 297

��.���:�� �� ��. :�: �[��r���!c�F�1:r��. Ferreira
6400000 im ALV. RuaJulioFriedman,181

. , '# Rua Harry Buckmann, 60
48.000,00 11; MAO. Rua Alberto Bortolini casa 2
48.000,00 III ALV. Rua Água Claras poste 8

.21.000,00 :,.. i,.. ,.\,i.•. ALALVv·. Rua Guilherme Dancker, 145
Rua Rio Molha, s/na

53.000,00 iII MAO. Rua Tifa daMosca, 987
32.000,00 II LOCAÇÃODEAPARI'AMENI"OS
18.000,00 ii\ ____:=-=-..:c......2._--=-- __:_::

-$
13.000,00 li; ENDEREÇO BAIRRO N°QUARTOS VALORR

ti R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2 B. Rio Molha 2 300,00
32.000,00 � R. Preso Epitácio Pessoa, III - Apto. 132 Centro cl suíte + 2 dorm. 500,00

+----------------------------------- ril R. Wadomiro Mazzurechen Centro 2 300,00
VENDADE 'IERREN()s M R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202 Centro 2 350,00

[\1 R. Domingos da Nova, 154 Centro 1 suíte + 2 dorm. 560,00
t1 R. Jorge Czerniewicz ao lado 877 Czerniewicz 2 370,00

VALOR R$ [\1 R. Bernardo Dornbusch, 1182 - apto. 13 Vila Lalau 2 300,00
30.000,00 ,lil R. Jorge Czerniewicz, lado 877 Czerniewicz 2 370,00

n Av. Marechal Deodoro Centro 3 450,00
10.600,00 [I R. Leopoldo Malheiro, 15 Centro 2 350,00

6.000,00 I ------------------------------------
18.800,00 ill LOCA

__ ÇA..__-O_D_E_SAI.AS ---------
101.000,00 II ENDEREÇO

i1\! R. João Marcatto, 40 - sala 10
64.000,00 ill: R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.

15.80000 J,i R. 25 de Julho, ao lado na 133-
, i� R. Walter Marquardt, 1133 - sala 2

18.000,00 Ji Av. Mal. DeodorodaFonseca, 1594- sala I

101 000 00 I R. Gu.ilherme Weege (Centro Med. Odonto!.)
. , , R. Remoido Rau, 165

Walter Marquardt, 623 .. sala 4
Centro Com.l CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
. Ref. 006 - Apto. Edif. Ortência - 133m2 - 3 quartos, 1 bwc, + dep. R$ 55.000,00
Ref. 011 - Casa alv. 200m2 - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. Vila lalau - R$
70.000,00
Ref. 019 - Casa alv. 172m2 - 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. próx. Cepron - R$
59.000,00
Ref. 031 - Casa alv. 127m2 - 4 quartos, 1 bwc +dep. Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Ref. 032 - Casa alv. 80m2 - 2 quartos, 1 bwc + dep. Ana Paula III - R$
25.000,00
Ref. 042 - Casa alv. 75m2 - 3 quartos, 1 bwc, 2 garagens + dep. Vila
Nova - R$ 55.000,00
ReI. 049 - Casa alv. 3 quartos, 1 bwc + dep. Lot. Rozza - Barra - R$
37.000,00
Ref. 075 - Casa alv. 150m2, 4 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo
- R$ 31.000,00
Ref. 087 - Casa alv. 190m2, 3 quartos, 2 bwc, churrasqueira + €lep.
Figueira - R$ 70.000,00
Ref. 073 - Terreno 392m2 - próx. Cepron - R$ 15.000,00
ReI. 077 - Terreno 425m2 - Estrada Nova - R$ 8.000,00
Ref. 078 - Terreno 608m2 - Rua Pastor Alberto Schneider - Barra - R$
20.000,00
ReI. 088 - Terreno 384m2 - Lot. Divinópolis - R$ 10.000,00 - FIGUEIRA
ReI. 095 - Terreno 364m2 - Vila Lalau - R$ 15.000,00
ReI. 101 - Terreno 398m2 - Lot. Satler - R$ 10.800,do
Rel,112 - Terreno 3.900m2 - próx. Faculdade - R$ 18.000,00
Ref. 125 - Terreno 525m2 - Rua José Theodoro Ribeiro - Figueira - R$
24.000,00
ReI. 143 - Terreno 325m2 - Rio da Luz - R$ 9.000,00 - parcelado
ReI. 144 - Terréno 525m2 - Rua Inácio Zacko - Barra - R$ 12.000,00
Ref. 152 - Terreno 437m2 - próx. Prefeitura - Lateral da Walter Marquardt
- R$ 17.000,00 <'

VENDADECASAS

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA QTOS
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 Ilha da Figueira 14S,OOm2 03
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz 226,00m2 02 + I suíte

.

ALV. R. José Rosa sin° Rio Cerro 250,00m2 03 + piscina
ALV R. Gustavo Lessmann, 121 João Pessoa 86,00m2 03
ALV. R. Cândido Tomazelli sin° Sschroeder 260,OOm2 05
ALV. R. Guilherme Koelher, sin° Vieiras I 56,00m2 03

SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo 18S,00m2 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 158,OOm2 03

ALV. Lat. Rua Jaraguá sInO Ilha da Figueira 121,OOm2 02
MAO. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo 35,00m2 02

Rua Augusto Schwartz aolado 150 Amizade 130,OOm2 02 + I suíte

ENDEREÇO BAIRRO ÁREA
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa S.90I,oom2
R. Alb. Klitzke, 1874 Vila Rau 420,00m2
R. "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos 360,72m2
R. Otto Meyer Vila Lenzi 333,SOm2
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim 2.340,OOm2
R. Leopoldo Janssen, 251 Centro 7S0,00m2
R. Henrich Augusto Lessmann Centenário 392,00m2
R. Victor Rosemberger Vila Lenzi 420,00m2
R. Leopoldo Janssen, 337 Centro 700,OOm2

r

MB - Representações e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

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

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

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

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

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

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

Terrenos:
Terreno cl 1.700m2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

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

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

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO NOBRE). R$
lS.000,OO ou troca por terreno cl casa.

973-5405

LOCAÇÃODECASAS
BAIRRO
Czerniewicz
Czerniewicz
Czemiewicz
Guaramirim
Vila Lenzi
VilaLenzi
Guaramirim
Centro
Jaraguá Esquerdo
Figueira
Centro
Rio Molha
Próx. Malwee

VALORR$
250,00
350,00
280,00
450,00
335,00
250,00
200,00
360,00
167,00

,

130,00
350,00
200,00
120,00

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

BAIRRO ÁREA
50,OOm2
120,OOm2
28,OOm2
28,OOm2
50,OOm2
75,OOm2
66;51m2

VALOR$
167,00
460,00
200,00
250,00
450,00
280,00
800,00

Centro
Centro
Vila Nova
Molha
Centro
Centro
Centro
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CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO JaraguádoSul,30deoufubrode 1998 •

Especial-: Salão doAutomóvel/98
Fotos: Tim Francisco/RJ

o 20º Salão do Automóvel,
que começou dia 29 de
outubro e se estende até 8

de novembro, antecipa o

futuro e mostra as principais
tendências e novos projetos
das montadoras. Este ano,
foram quase 30 marcas

participantes, exibindo cerca

de 300 modelos.
As montadoras nacionais
aproveitam para mostrar as

I novas versões e os novos

modelos, muitos dos quais
já estão à disposição dos
consumidores, como é o
caso da picape Fiat Strada,
onovo GM Astro, Grand
Blazer e o novo Omega,
assim cemo a nova Ford
Explorer Limited e a Cou!ier

F1, também é o caso do
novo Golf, que estará à

disposição em 1999. Esses,
é claro, são alguns dos
vários lóncomentos de cada
montadora.
PARCERIA - ARádio Jaraguá
e o Jornal CORREIO DO
POVO enviaram, em
parceria,o repórter Tim
Francisco, que esteve

presente à abertura deste
grande evento

automobilístico. Flashes
informativos serão
divulgados durante a

programação da rádio. A
seguir, você ficará
conhecendo algumas
destas maravilhas sobre
rodas.

"'->-

HUMMER - A série MALWEE Edition, feita exclusivamente parei a empresa Malwee
Malhas, estará, em breve, exposta no Parque Mal�ee. O veículo é usado pelo

exército americano, e na guerra do Golfo, era lançado do helicóptero a uma altura
de cinco metros sem sofrer qualquer avaria. O modelo é o primeiro do Brasil,

>

adquirido pelo' empresário Wandér Weege

BMW - A série 3 (a mais acessível da marca), passou por
reformulação e ficou bem-parecida com a série 5

�OSAPEÇAST(j;;:
rEçAS USADAS) Fones 376-0228
USAPEÇAS Comercial de Peças t.tda.. 376-1289

SEAr - Com
\ linha futurista
e bem
atraente, a

espanhola
Seat exibiu
seu novo

sedan
'esportivo de
luxo, que
ainda é só um

projeto

Cargae
Descarga
Remoções
emGeral
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'

,.co.n,D"u'.I."O,;;,DOw,.n.O.lIO, JARAGUÁ DO SUL 30 DE OUTUBRO DE 1998
...................................

� ��:�:.\.:�i.n.EI�!fi} (.:n:�1B;:.d_t.g�t.:t·· "

CHEVROLET

Vende-se Chevette, ano
76, ótimo estado

R$ 1.500,00.
Tratar: 975-2506.

Vende-se Opala
Diplomata, completo,
câmbio automático.
Tratar: 370-1609.

Vemde-se Kadett SLE,
ano 92, gasolina, ou
troca-se por carro de
menor valor. Com Paulo
no telefone: 372-7777.

Vende-se Chevette, ano
89, gasolina, por
R$ 3.800,00 +

financiamento.
Tratar: 371-7983.

FIAT

Vende-se Uno ano 93,
motor 1.5, gasolina,
por R$ 6.500,00 e

vende-se Escort, ano
93, motor 1.6, por

R$ 8.000,00.
Tratar: 371-2965.

Vende-se Fiat, Uno
Mille� ano 89, motor

1.3, por R$ 4.500,00.

"

, AUTO MECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.... ®� 1I0SB.
AI "_11'/i*ALll

1/�����'
Telefone: (047) 376-0251

Rua Angelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Email: garcia@netuno.com.br

Tratar: 370-4573 ou

Rua Nossa Senhora
Aparecida nº 70.

Vende-se Fiat 147, ano
80, cor branca, em
ótimo estado. Tratar:
372-1128 no horário

comercial.Vende-se Fiat Uno
1.5R,. ano 88,
gasolina, pQ,r
R$ 4.400,00.

Tratar: 376-0084.

MOTO S

Vende-se moto CG 125
Titan, Okm, com

emplacamento pago,
R$ 1.800,00 de
entrada + 27x de

R$ 74,00.
Fone para contato:

372-2679 ou 372-2351
com Sérgio.

CÓDIGO DETRANSITO BRASILEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II • Da composição do Sistema Nacional de Trânsito

-

Art. 7° Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e

entidades:
I - o Conselho Nacional de Trânsito - Cotran, coordenador do Sistema e

órgãomáximo normativo e consultivo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - Cetran e o Conselho de Trânsito

do Distrito Federal- Contrandife, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios;
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios;
V - a Polícia Rodoviária Federal;
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - Jari

Vende-se Fiat Uno ie,·
ano 96, por
R$ 6.500,00.

Tratar: 975-0129.
__ __,J;' _

Vende-se Uno Mille ie,
ano 93 por R$

3.000,00 + 13x de
R$ 471,00.

Tratar: 371-7177.

Vende-se moto NX 200,
por R$ 4.300,00. Tratar:

370-7443.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

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

VOKSWAGEN Entrar em contato pelo
telefone: 973-5247.

Vende-se Fusca, 'ano
81, cor branca, por
R$ 2.500,00 ou troco

. por moto de menor

valor. Tratar: 371-4083

---_ ........_---.,.

Vende-se Passat, ano
78, original, por
R$ 1.800,00 .

Tratar: 372- 2081.

Vende-se Escort GL,
ano 93, motor 1.8,

gasolina, ótimo estado.

Vende-se Santana, ano
89, por R$ 4.800,00.
Tratar: 975-1702.

- BOLETINS INF./
EMPRESARIAIS, PÚBLICOS

Gráfica e Editora CP Ltda.
- CARTÕES DE VISITA

.,. .,. .

- RECEITUARIO MEDICO
- liVROS, REVISTAS,

- LAUDAS PERSONALIZADAS GIB/S, PANFLETOS
.,.

- PASTAS - JORNAIS PERIODICOS

- FICHAS DE ESTOQUE - FOTOLITOS

..,.

- MANUAIS TECNICOS COMPOSiÇÃO A lASER

- BLOCOS DE RASCUNHO - IMPRESSÃO EM OFF-SET
PERSONALIZADOS

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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Vende-se,
.

Passat lS,
ano 79, por

R$ 1.000,00 e vendo
Passat, ano 75, por

R$ R$ 800,00.
Tratar: 372-1089 ou

975-0009.
_---------

Vende-se Pampa Guia,
ano 88, por

R$ 3.800,00 + 23x de
R$ 155,00.

Tratar: 370-1478.
---------�

Vende-se Gol Cl, ano
90, motor 1.8, por
R$ 4.500,00 + 9x de
R$ 277,00 e vendo
Chevette, ano 93 por
R$ 5.500,00. Tratar:

376-0267.

Vende-se Pointer, ano
94/95, 4 portas, cor

bordô. valor a

combinar. e vendo moto
XR 200, ano 94, por

R$ 3.500,00.
Tratar: 371-5022.

Vende-se Gol, ano 94,
motor 1.6, por
R$ 6.900,00.

Tratar: 435-0059.
-- 1__ -

Vende-se Gol, ano 91,
cor azul, por
R$ 6.600,00.

Tratar: 973-5163.
----------

Vende-se Santana, ano
89, motor 1.8, por

R$,5.500,OO.
Tratar: 975-1702.
----------

Vende-se Gol CU, ano
97, motor 1.8, por
R$ 13.000,00.

Tratar: 373-0759.

DIVERSOS

Vende-se Pick Up
Peugeot, ano 95, por
R$ 12.000,00. Tratar:

371-8166.

UM NOVO ,CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR COMBo
,

Uno Mille EP 95/96 vermelho gasolina

Saveiro Cl 89/89 branca álcool

Voyage Plus 86/86 prata álcool

VoyageCl 86/87 bege álcool

KadettSl 90/91 branca gasolina
CorsaWind 94/94 vermelha gasolina
Uno Mille ie 96/96 verde gasolina
Verona LX 92/92 dourado álcool

Uno Mille SX '97/97 branca gasolina
Passat lS 77/78 branca gasolina
Del Rey 83/83 dourada álcool

ApolioGl 92/92 bege gasolina

Pegeot 504 D 94/95 vermelha diesel

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-7901 /370-7166

MOTOART Vendas e

Assistência
técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos

Yamaha.

Rua: Ângelo Rubini, 350

Fa RD Anote os telefones

para anunciar a

COMPRA, VENDA,
ou TROCA de seu

veículo: .

370-7919
370-8654
370-7944

Vende-se Escort

Hobby, ano 96, por
R$ 7.500,00.

Tratar: 371-4998.

Vende-se Escort Guia,
ano 88, por

R$ 4.400,00, álcool.
Tratar: 371-1127.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Veículos
370-2022·

preta

CARROS

Vectra GLS completo
Escort GL l6v rnod. novo + ar-direção

Tempra l6v completo + couro

Ranger STX

Gol Mi Especial
Omega GLS completo financiado

Tempra 16V completo
D-20 S Turbo

preto
cinza

cinza

branco

97

97

96

96

Okm

94

94

94

94

94

93

93

92

92

92

91

9 I

89

89

89

88

88

87

87

86

85

branco

cinza

vermelha

azul

grafite

prata

bordô

Logus GL
I

Corsa Wind completo com rodas

Tempra
Gol GTS

Gol GTi

Chevette Júnior

Gol

Kadett SLE com direção e trio elétrico

Monza 4 portas completo
Goi CL

cinza

cinza

branco

charnpagne
azul

champagne
vermelha

verde

azul

verde

azul

verde

cinza

Fiorino

Prêmio CS 4 portas

Opala 6 ci lin9ros
Elba

Gol

Caravan gasol ina

Monza SLE

Uno CS bege
M O TOS

Moto Space (melhor preço)
Titan

Titan

Titan

verde

azul

97

97

97

96

88

cinza

cinza

CBX 750

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

AUTO MECÂNICA LATORIA PINTURA

�Ä.IRMÃOS PROCHNOW
�. FONE: 376-0284 / 973-3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

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

N O V O END E R E ç O:
Rua: Reinoldo RauJ 433 (antig;;J GPAutomóveis).

Fone: 372-1455

Rua Domingos R. da NQva, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - sc
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apresentou
o novo 911
Ca rrera,
mors

bonito e

moderno,
mantém os

traços
familiares

�.. -

..y�I�����
, , GORREIOi\"DO ,ROVO }����.��.�.? �.��'. �.� .��. ��.T.����. �.� .1. ?��

Salão do Automóvel: antecipando o futuro
Fotos: Tim FranciSCO/AJ

PORSCHE -A' -�--

o irmão

vw - A empresa alemã inovou e mostrou seu

superesportivo W12 Sincro, feito em parceria com
.

o estúdio italiano Ita/Design PEUGEOT -

A

mostrou o

novo 206,
modelo que

será
fabricado no

Brasil a

parti r de
2000

GM - A montadora exibiu'
o novo Corvette '(EUA),
que traz um moderno'

sistema .q�e abre<�,
.

fecha as portds assim;
que o dono�e:.aRro�i
ou se afasta do veíéu

Aproveitou tâ�
.

poro rnostror, o.

Omega 'que,
enquanto, será imporf

Fone: 370-0676

eç�lrl JAIME MOTOtJ
::-��p--�

PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

" CRECI 1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

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

Sobrado 300 4 I 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 303 3 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75.000 Parcela -aceita carro

Casa 160 3 1 2 João Pessoa . R. Fritz Ster, 178 55.000 Negociáveis
Casa 90 2 1 Schroeder R. Valentin Zoz 35.000 Negociáveis
Casa 140 4 2 Rio Molha Estrada Ribeirão Molha 26.500 Parcela
Casa Alven. 120 3 I Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Rio Ema (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. ISO 3 I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - l° andar 38,500 Quitado - Cozo Embutida

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF
Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/mês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 Centro Ed. Schiochet - 3° andar 22.000 Assumir CEF / COZo BWC

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 450 15,0 x 30,0 São Luiz Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 900 30;0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Lote 466 18,0 x 23,5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua Joãe Januário Ayroso (Urban ) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131,0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

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

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE·NOS HOJEMESMO !!!

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa alv. para fins comerciais - Rua Preso Epitácio Pessoa - R$ 350,00
Cód. 603 • Casa alv. cl suite, 2 qtos, após Maiwee - R$ 450,00
Cód. 604 - Casa alv. para fins comerciais - Rua Preso Epitácio Pessoa - R$ 350,00
Cód. 607 - Casa alv., t quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 610 - Sobrado alv. c/4 qtos, Rua Antônio Carlos Ferreira - próx. Arte Laje - R$ 550,00
Cód. 616 - Casa alv. cl suite. 2 qtos., piscina - Rua Leopoldo Gerent - R$ 600,00
Cód. 631 - Apto. cl suite, 1 qto, dep. Empregada - Rua Reinaldo Rau - Ed. Paloma - R$ 600,00
Cód. 634 - Apto. cl 4 quartos na R. Reinoldo Rau - R$ 400,00
Cód. 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt' - Av. Mal. Deodoro
Cód. 639 - Apto. C/.2 qtos, Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,0'0
Cód. 644 - Apto. cl 2 qtos., si garagem - Próx. Angelon; - R$ 280,00
Cód. 648 - Apto. cl 2 qtos., si garagem - Ed. Jaraguá - R$ 29.0,00
Cód. 662 - Saia cornI. cl 73m', 2 bwc's - Rua João Picolli - R$ 350,00
Cód. 664 - Saia cornI. em frente ao restaurante Califórnia - R$ 200,00
Cód. 670 - Sala cornI. com 37m' - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - j s pise
CÓD. 683 - SALA COML. NOVA C/43m' NA RUA RAU - ED. MARKET PLACE - VALOR: SOMENTE O CONDOMíNIO

VENDA
Cód. 111 • CASA NO CENTRO - Rua Ferdinando Pradi, de alv. cl 115m', tendo 3 quartos: R$ 75.000,00 - Aceita casa de maior valor
Cód. 119· IMÓVEL COMERCIAURESIDENCfAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira cl 506m' - Aceita casa como parts do pagamento.
Cód. 124· CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer cl 230m', suite, 2 quartos, escritório - R$ 95.000,00
Cód. 125· CENTRO - Casa alv. c1-180m' - Rua Florianópolis - R$ 77.000,00
Cód. 158· CASA NOVA NA'BARRA - Res. Dona Juliana Papp, de alv. cl 162m', suite, 2 quartos, churrasqueira - R$ 79.000,00
Cód. 201 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno cl 432m' - próx. Escola Cristina Marcatto - R$ 45.000,00
Cód. 204 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 91 m', terreno cl 480m' - R$ 44.000,00 - Próx. Conf. Mônica

" Cód. 259· FIGUEIRA - Casa alv. c/90m', 3 qtos. Terreno cl 567m' - R$ 10.000,00 e·assumir financiamento
.

Cód. 500· CASA DE ALV. NA VILA NOVA - área de 122m', .NOVA, suite, 2 quartos - R$ 68.000,00
, Cód. 501 - CASA MiSTA NA VILA NOVA - Área de 140m', c/3 quartos.

Cód. 508· RfO MOLHA - Sobrado alv. cl 235m', suite, 4 qtos - R$ 90.000,00
."

Cód. 553 - CASA DE ALV. NO CZERNiEWiC�, cl 230m', tendo suite, 3 quartos, garagem para 2 carros - R. Guanabara - R$ 75.000,00
,

Cód. 600 - CASA DE ALV. NO BAEPENDf - Area 400m', 2 suites, 2 quartos, salas, churrasqueira - R$ 200.000,00
.'

CÓd. 902 - CASA DE ALV. NO CENTENÁRIO - 3 quartos, terreno cl 392m' - R$ 50.000,00
CÓd. 1023 - CENTRO - A'pto. cl suite, 2 qtos, garagem. Ed. Barão - R$ 50.000,00
cee. 1015 - APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODfNI - c/2 quartos, dep. empregada e garagem - Entrada co Hospital São José.
CÓd. 1024 - APARTAMENTO c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa

.

Cód. 1026· APARTAMENTO - cl suite, 2 quartos, garagem, próx. Colégio Alberto Bauer
CÓd. 1028 - APARTAMENTO NO ED. CRfSTHIANE MONIQUE - cl suite, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m' - R$ 65.000,00

, CÓd. 1033 - CENTRO - Apto. cl suite, 2 qtos, 2 vagas de garagem - Rua Reinoldo Rau - R$ 65.000,00
Cód. 2054 - TERRENO NA BARRA - Lateral da Rua Padre Aloisio Boeing cl 300m' - R$ 12.500,00

! Cód. 2502· TERRENO NO VERSAILLES - Área de 420m' (14x30) R$ 11;000,00
Cód. 2503· TERRENO NO CZERNIEWICZ - Área de 14x25 = 375m' R$.15.000,00
Cód. 2103 - TERRENO NA VILA RAU. - Fundos Tecnosol350m' (14x25) R$ 13.0@0,00

,

Cód. 2553 - TERRENO EM FRENTE ASFALTO· Entre Guaramirim e Massaranduba - Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40.000,00

* Terreno com 1.070m2 na Rua Ernesto Emílio Horst,

próximo a Marisol . R$ 45.000,00 parcelado.
* PARA PLANTAR ARROZ· Área com 210 morgos
sendo 70 morgos produzindo, localização previlegiada

preço à combinar.
* Terreno na BR-280 com 102.000m2 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
* Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto +

uma suíte, churrasqueira, terraço, etc ... no Edifício

Monte Carlos, Centro - R$ 50.000,00
* Terreno com 539m2 no loteamento Lenke, após a

faculdade. Entrada R$ 4.600,00 mais 18 x R$ 220,00

• VILSON
�.....•....• 1 ..

·CORRETOR DE IMÓVEIS
� . CRECI 4936

VENDE

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garagem, móveis irnbutidos, duas sacadas hidrornassagem

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

CASAS .

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

CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x
R$ 155,(0) + R$ 22.000,00

I;�S��O�
ALV. com 350m' Rua ceI. Procópio Gomes de Oliveir� -

R$ICASA ALV. cl 212m' - Terreno c/l.06@m'- Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA cl 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
'CASA ALV. c/50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,(0)- R$ 12.000,00
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n" 86 - (26xR$I 95,(0)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m'- Ouro Verde n074 (40xR$I 70,(0) R$ 7.5000,00

I
CASA ALV. com 70m' - Terreno c/ 375,OOm' Ana Paula IV Lote n° 027 -

R$I
19.000,00

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

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

I
Rua João J. Ayraso - R$ 110.000,00.

Ii���� com 1.540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo aScar - R$
.

TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Carnposarnpiero assumir (41 x
R$ 335,(0) + R$ 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

5Ox) - R$ 19.000,00

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

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

TERRENO com 800m' Loteamento Ramboyat (entrada e saldo em 50x) - R$
. 30.000,00

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

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

I
' Terreno no Loteamento Cirilo Zanghetini (assumir saldo de 42 parcelas de R$

180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir47 parco de R$ 180,(0)
R$ 1.500,00
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,(0) -

R$ 3.500,00
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LOCAÇÃO
CASA ALVENARIA, 4 quartos, garagem, murada, Rua
João Carlos Stein, próx. Campo do Juventus - R$ 280,00
CASA MADEIRA, 3 quartos, garagem. Rua Eleonora
Pradi, próx. Panif. Bavária - R$ 250,00
CASA MISTA, 3 quartos, garagem p/2 carros, Rua Victor

Rosemberg, Bairro Vila Lenzi - R$ 330,00
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
APTO. 3 quartos, sala/copa grandes, garagem, Rua João
Januário Ayroso, 1089, bairro Jaraguá Esquerdo - R$
300,00

Loteamento da Marina - R$ 18.000,00, aceita carro

no valor de R$ � 0.000,00 e saldo parcelado
CASA ALVENARIA, r58,00m2, terreno 678,00m2, Rua
Victor Rosemberg, Vila Lenzi - R$ 65.000,00
CASA ALVENARIA, 1 05,00m2, terreno 525,00m2, Rua
470, cl asfalto, Vila Lalau, frente DG da Weg II. Valor
R$ 35.000,00
CASAALVENARIA 187,00m2, terren0416,00m2, suíte
+ 4 quartos, lot. Raios de Sol, Barra do Rio Cerro.
Valor R$ 25.000,00. Aceita terreno de menor valor.
Parcela-se.
TERRENO 491 ,40m2 - Rua Rio Grande do Norte, Ilha
da Figueira - R$ 12.000,00, aceita carro no negócio.
TERRENO cl 378,00m2, Lot. Constantino Pràdi, próx.
Móveis Pradi, Jaraguá Esquerdo - R$ 11.000,00
LOTEAMENTO RAIOS D� 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 13Q PARA
PAGAMENTO DA ENTRADA.

VENDE
CASA DE ALVENARIA, cl 70,00m2, + garagem e

lavanderia, com linha telefônica. Rua Estrada Nova,
CONSULTE-NOS, TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS

PARA VENDAS E LOCAÇÕES

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

praia, contendo 5 quartos, 1

suíte, 4 banheiros, garagem

para 2 carros, churrasqueira,
lavanderia, 3 salas, cozinha e

demais dependência. casa

totalmente mobiliada, inclusive,
[reezer, geladeira, máquina de
lavar roupa, etc. No valor de R$
90 mil, negociáveis. Tratar pelos
telefones 370-1396, 370-1397 e

973.-3250. Aproveite' esta

oportunidade.

Vende-se título do Acaraipreço a

combinar. Telefone 370-7189.
próximo Marcolla.

Vende-se chácara de 30 margas
no ltap o cuzinho com casa,

rancho, pastagem, palmitos com

água e luz. Valor R$ 45 mil

negociáveis. Tratar Rua dos

Escoteiros, 114 - próximo Posto

Marcolla.

Vende-se ou troca-se casa de alvo

com 170m2 no Bairro Jaraguá
Esquerdo, p roximo Colégio
Cristina Marcato. teelfone 370-
7189.

Vendo terreno 420m2 próximo
Café Sasse. Valor R$ 11.500,00.
Tratar Rua dos Escoteiros, 114,

"

Vendo sobrado com 360m2,
distante apenas 50 metros da

CASAS
• Casa de alvo na Rua - Carla Rubia Orasse, entrada Coab - Lot. Leodoro Rodrigues - com 3 qtos., sala, coz., bwc,
lavanderia, toda murada, sem pintura - Terreno com 15/20 = 300,OOm' - R$ 25.000,00 - nego (ótima para
financiamento)
• Casa mista na Rua João Carlos Stein, Jaraguá Esquerdo, com I suíte, 2 quartos, sala, cozinha, dispensa, bwc,
garagem - R$ 30.000,00 - nego
• Casas na Rua Frederico Barg - Vila Baependi, 2 de alvo de esquina, 2 de madeira - Terreno.com 670,85 - R$

60.000,00 - nego aceita camionete, cabine dupla.
• Casa de alvo de esquina antiga na Rua Joinville, terreno cl 1.113,OOm' (antiga Bosch) - R$ 200.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Pedro A. Fagundes - Vila Lalau, com 3 qtos, sala, coz, copa, bwc (2), lavanderia, cl área atras,
garagem, terreno com 14,30/23,00 = 320,OOm"- R$ 45.000,00 - nego aceita casa, terreno

TERRENOS
• Terreno no Lot. Enke, Barra do Rio Cerro, com 7l6,68m' - R$ 10.000,00 - nego aceita entr. + parcelas.
• Loteamento Alzira Hardt. Fleischmann/Royal - Sem entrada e parcelas de R$ 200,00 mensais.
• Loteamento Siewert - Rua Bertha Weege - entrada + parcelamento negociáveis.
• Loteamento Veno Volkmann, próx. a Ceval Alimentos - entrada + parcelamento negociável.
• Loteamento Residencial Miranda, próx. Wigando Meier - R$ 6.000,00 à vista ou entrada + parcelamento.
• Lote Residencial Miranda' com 329,OOm' - R$ 5.500,00 à vista nego

LOCAÇÃO
• Apartamentos na Rua José T. Ribeiro, em cima Supermercado Alexandre, com 2 dormitórios - R$ 275,00 - 3
dormitórios e demais dependências - R$ 290,00 - neg.
• Apto. de 3 dormitórios sendo I suíte, sala, copa, coz, dep. empregada, área de serviço, sacada, garagem - no Edif.

Bergamo na Rua Reinaldo Rau - R$ 420,00 - nego
• Apartamento na Rua LeopoldoManke-Centro - com I suíte, 2 dormitórios, sala, coz., bwc,lavanderia, dependência
empregada - R$ 450,00 - nego

. .

• Kitinete na Rua Arquimedes Dantas, próx. Salão União - Vila Lenzi, R$ 120,00 + R$ 10,00 cond.
• Casa de alvo no Rio-Molha, antes da gruta, com 3 dormitórios, sala, coz, bwc,lavanderia - R$ 200,00 - nego
• Casa de madeira na Rua Madalena Schneider, lateral da Rua Botafogo, antes da igreja, com 3 dormitórios, sala,
coz, bwc, varanda - R$ 180,00 - nego
• Casa de madeira na Rua João Sansan - Ilha da Figueira, com 3 dormitórios, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem -

R$ 250,00.
• Galpão na Rua Amazonas, com 380,OOm' - R$ 700,00 - nego
• Sala com. Rua Reinaldo Rau, 165 - com aprox. 66,OOm' com garagem - R$ 800,00 - neg.·
• Sala com. Rua Angelo Schiochet, com 68,OOm' - R$ 300,00 nego
• Sala com. Rua Reinaldo Rau, Centro Com. Maiochi, piso superior.

CASA & jardim VENDE

Terreno com 750m2 - Rua Domingos da Nova (ao lado Supermercado Vitória) - R$
220.00,00
Casa alvo terreno - cl 1564m2 - Av. Marechal Deodoro, 1014
Casa alv. 100m' - c/3 quartos e demais dependo - Bairro João Pessoa próx. Bebidas
Kienen - R$ 27.000,00
Casa alv. - 3 quartos e demais dependo - Barão do Rio Branco (ótima localização) - R$
85.000,00
Casa alv. - 140m2 cl suíte cl hidra, quarto e demais depend., cl piscina - Rua Carlos
Sbardelatti - R$ 65.000,00 (aceita casa em Barra Velha e ou carro no negócio)
Casa mista - 115m2 - 3 quartos e demais dependo - Lotemaneta Demarchi - Sta. Luzia
- R$13.000,00
Casa alv. - 84m2 - c/3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000,00
Casa alv. - c/2 quartos e demais dependo - CENTRO (Próx. Beira Rio) - R$ 55.000,00
Casa de madeira - 3 quartos e demais dependo Rua Victor Rosemberg - R$ 38.000,00
Casa mista - 89m2 (terreno 1.200m2) - Rio da Luz - R$ 15.000,00 (aceita carro)
Apartamento - cl suíte, 2 quartos e demais dependo - Czerniewicz - R$ 47.000,00
Apartamento - c/3 quartos e demais dependo - CENTRO - R$ 37.000,00
Apartamento mobiliado Enseada - 104m2 - cl suíte, 2 quartos, churrasq. coletiva,
garagem e demais dependo - 100 metros da praia - SFS - R$ 65.000,00 (aceita sala
comercial em São Bento do Sul)
Sala comercial- 65m2 - Leopoldo Malheiro - Centro - R$ 38.000,00
Terreno - 500m2 - murado, plano pronto pl construir- João Pessoa (próx. Luis Kienen
R$ 9.000,00
Terreno 544m' - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Chácara c/60.000,OOm2 - c/1 casa (mista) galpão de 100m2, 5 lagoas, pomar área de

pastagem, poço artesiano - Duas mamas (próx. Sociedade Rio Camarada) - R$ 45.000,00
(aceita casa em Jaraguá)
Chácara 165.000m2 - água corrente, palmito - Rio Cerro - R$ 50.000,00 (negociáveis)
Chácara 20.000,OOm2 - plana cl água corrente, casa e demais benfeitorias - Nereu
Ramos - R$ 50.000,00
Chácara 200.000m2 - Schroeder - R$ 28.000,00

CASA & jardim ALUGA

Casa alv. c/2 quartos e demais dependo - Centro (próx. Beira Rio) - R$ 400,00
Casa mista - c/4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo)
- R$ 280.00
Apto. c/3 quartos e demais dep. - Getúlio Vargas - R$ 400,00
Apto. c/3 quartos e demais dep. - Centro - R$ 330,00
Sala comercial - 65m2 - Centro - R$ 250,00
Sala comercial- 30m2 - Getúlio Vargas - R$ 300,00
Sala comercial- 50m2 - Getúlio Vargas - R$ 350,00
Galpão - 1500m2 - Leopoldo Manke - centro - R$ 1.500,00

alvenaria na

Rua Hermann

Purhagen - Vila

Rau, com 2

qtos, sala, COZ.,

bwc, lavanderia
- Terreno com

15,50/28,00 =

434,00m2 -

R$ 30.000,00 -

nego

com terreno de

aproximadamente
5.000,00m2 -

R$ 200.000,00
- nego

Vende-se celular gradiente CP 30 - R$ 300,00
Estamos precisando de casas para locação

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDIFíCIO MÔNACO
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
, ·..Jaraguâ do Sul - SC

CRECI612-J

�)
c:::::::>

HUMANA URlJENTE;
> I;;S;:: <

ctrnsos
1. Em Setembro próximo, em data a ser

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

Compras, o quall será ministrado pelo
Instrutor Renato Ferrari.

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

Ocupacional, que terá como tema

principal "A SAÚDE OCUPACI40NAL'
NAS PEQUENAS E MÉ:DIAS
EMPRESAS" •

INVEST](MENTOS
1. Nossa Cabina Audiométrica, passou

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

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

Winchesters SCCI. .)
3. Igualmente estamos instalando Client

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

Gráfica e Editora CP Ltda.

- CARTÕES DE VISITA

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- FICHAS DE ESTOQUE

- MANUAIS TÉCNICOS
.-

- JORNAIS PERIODICOS

- FOTOLITOS

- COMPOSiÇÃO A LASER

- IMPRESSÃO EM OFF-SET

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS'

- RECEITUÁRIQ MÉDICO
.-

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PUBLICOS

- PASTAS

- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 370-7919 - 370-8654 - 370-7944
.

- - --

A PE:SSOA CERTJ!\ NO LUGAR

CERTO, POli MUI1�O OU POUCO
TEMPe).

LIS1rA DE VrAGAS

Talhadeira

Chefe de Estamparia

Estampador de Malhas
(Experiência de 3 anos)

Soldador TIG

(Experiência de 3 anos)

€àldeireiro

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 1DA HUMAllA
PARA SUi\ EMPRES�A:

MEDICINA L'O TRABALHO =

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

MEDICINA AlMBULATORI.AlL =

Ofereça esta vantagem (z(J1 seu

pessoal e com.emore o aumento
da pJrod'!Jção.

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

empresa tran�lüilidade e saúde

para seus�funcionários e

depe:ndentes.
A IIUMAIIA panlclpou dtll18 a 23 do correnle mes;da
FEIltORTE -II FEIRA IIIDUUTRIAt IORTE CATARlltEIISE, RO

.

Pa�llhlo da Promolul. ellD Sio lento do SUl. Iendo QUe
Ileus .,ellVol IOram alcan$adOl com abllolulO

Illcesso.

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!
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CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Nru:ce uma nova perspxtiva de morar lxm

Qesidencial

----.......NIX
Construção em condomínio

Acabamento individual personalizado

rI�
�C(U#a
�_�ea
�1'�.
O EDIFíCIO
- 7 pavimentos

.. - 20 apartamentos Tipo
- 4 duplex (cobertura)
- Elevador
- Todos os ambientes com iluminação direta
- Salão de festas com churrasqueira
- Garagens
- Portão e porteiro eletrônicos
- Central de gás
- Fio terra para computador
- Fiação para TV a cabo
- Instalação para água quente
- Revestimento em pastilha

Venha conversar

conosco.

CYPRO_A.,
.

,

CONSTRU��O E PLANEJAMENTO , , ' '"

VENDAS

Rua: Prealdenta Ep�é.cIo Pessoa, 421 - sala 102 Fonel'F1U371-6310 � Jarallull do Sul· SC· pREAlSC 32.786-7

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Saia 102 - Jaraguá do Sui - SC

Fone/Fax 371-6310
CREA/SC 32.786-7

o APARTAMENTO
- Suíte
- 2 quartos
- Sala estar/jantar
- Sacada com churrasqueira
- BWC social
- Cozinha
- Área de serviço
- 1 ou 2 vagas de garagens

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 - 127m2

Os imóveis e elemenlos de decoração não fazem parte do apartamento

APARTAMENTO DUPLEX

1º PISO
- Suíte col}'l closet
- 2 ou 3 quartos
- Sala íntima
- BWC Social
- Sacada
- Dependência de empregada com BWe
independente

2º PISO
- Sala estar/jantar
- Sala de TV
- Varanda ampla com deck e banheira spa
- Lavabo
- Copa, cozinha e churrasqueira
- Área de serviço

2 VAGAS DE GARAGEM

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2

Tipo 4 - 263m2

SÉCULUS EMPREENDiMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
.

Sala t03 - 1 Q andar -
.

Jaraguá do Sui - SC

Fone: 371-8814
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BLADE - O CAÇADOR DE VAMPIROS JOINVILLE ,I
. Direção: Stephen Norrington. G.N.e eine Mueller J: Blade - O Caçador de I
. Elenco: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Vampiros. I
Kristofferson, N'Bushe Wright, Donal Logue, Eric Horários: 14h, 16h15, 18h45, 21h15. I
Edwards,... G.N.e. eine Mueller 2: A Máscara do Zorro. I
. Gênero: Terror/Ação. Horários: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. I
Sinopse' G.N. e. eine Mueller 3: Quem Vai Ficar com I
História de arrepiar sobre vampiros modernos diferente Mary? . Ide todas que já vimos, Blade - O Caçador de Vampiros é, Horários: 14h, 16h30. Ilambém, um thriller de ação. A história do último caçador Um Crime Perfeito. Ide vampiros. Blade (Wesley Snipes), guerreiro imortal que Horários: 19h, 21h15. Ipossuiôma força sobrehumana e a esperteza demoníaca de

um vampiro sem compartilhar nenhuma de suas fraquezas. BLUMENAU IICapaz de andar durante o dia e caçar durante a noite, ele
deve se confrontar com seu último adversário, o onipotente

G.N.e. eine Neumarkt J: Blade - O Caçador de I
vampiro chefe supremo Deacon Frost (Stephen Dorff), que Va��iros. I
pretende levar uma nação secreta a conquistar a humanidade. Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

I
Blade deve usar seus poderes terríveis e armas afiadas como G.N.e. eine Neumarkt 2: Show da Vida.

I
nunca para evitar a aniquilação da raça humana.

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
IThriller de ação futurístico, Blade - O Coração de G.N.e. eine Neumarkt 3: A Máscara do Zorro.

Vampiros começa quando um feto acorda no ventre de sua Horários: 15h, 18h, 21h. I
jovem mãe - sua consciência acordou pela tórrente do sangue G.N. e. eine Neumarkt 4: A Máscara dó Zorro. I
de vampiro correndo nas veias dela. Sofrendo de uma praga Horários: 15h30. 18h30. 21 h30. I
infectada por meio de uma mordida virulenta de vampiro, a G.N.e. eine Neumarkt 5: Quem Vai Fiçar com I
dor da mulher alcança seu filho ainda por nascer através da Mary? I
COrrente sanguínea que compartilham. Na época em que o Horários: 14h. 16h30, 18h45. 21h15. I
garoto vem ao mundo, o corpo de sua mãe não tem mais G.N.e. eine Neumarkt 6: J)m Crime Perfeito. I
vida. Nascido com poderes maiores do que qualquer outro Horários: 14h30. 17h. 19h30, 21h45. I
homem ou vampiro, a criança se tomará o vingador Blade... - Programação válida para o periodo de 30/10 a 5/11. I
......_ _ _............•
-_

--

Arti�spa7a ;;t;;colu;;de;;';;;;;;e�iad;;Par;;Rua Joiio Pi;;/Ii, 246, J;;:;;guá do Sul (SC),-""\
Cep: 89251-590. Sepreferir, para os fax: 370-7919ou 370-7363, aos cuidados deste colunista. I
��-------------------------------�

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

Iftdm
CORRETORA DE SEGUROS

......

B·RliaMal. Deodoro da e
F Fonseca, 1452 0
�lFax' 372-3306 ca=:

Jaraguá� Sul- se �aDi
. o

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

371-3633
Procópio Gomes, 481

UM POUCO DE IVETE SANGALO
Ivete Sangalochama atenção onde quer que vá. Morena, alta e

dona de um corpo malhado, a vocalista da Banda Eva sempre é
sucesso. Como se não bastasse, tem uma voz afinadíssima, o que
lhe assegura o posto de musa da axé musico Sendo assim, esta baiana
de 26 anos não poderia mesmo passar despercebida. Quando
adolescente, Ivete Maria Dias de Sangalo, baiana de Juazeiro,
chegou a desfilar seus Im75 e 64 quilos nas passarelas da moda.

Formada em Administração de Empresas e Secretariado, acabou se

rendendo ao mundo da música e passou a cantar em bares até que,
em 92, recebeu oPrêmio Dorival Caymmi como melhor intérprete.
Um ano depois, pintou o convite para integrar a Banda Eva através
de Jonga Cunha, diretor e percussionista do grupo.

A partir daí, todo mundo sabe o que aconteceu: Ivete se tomou

uma espécie de talismã da banda. Com ela à frente dos vocais, a
Eva entrou para o hall de artistas peso-pesados. O grupo faz cerca
de 16 shows ao mês e vende discos adoidado. Só o CD Banda Eva

Ao Vivo alcançou a casa dos dois milhões.
O mais recente trabalho da banda, Eva, Você e Eu, lançado pela

PolyGram, é, provavelmente, o último de Ivete junto ao grupo.

Apesar de não confirmar publicamente sua saída, tudo indica que
em breve a morena parta para a carreira-solo. "Isso representa para
o artista a autonomia em todos os níveis, porém, ainda não há uma

confirmação da minha saída. Estou mais para partir do que para
ficar. Portanto, se eu sair, este será o último CD, sim", diz .

(Flávia Rebouças)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Terra Samba (Ao Vivo
e a Cores), Titãs (Vol.2) e Araketu (Ao Vivo). Principal lançamento:
Bryan Adams (On a Day Like Today).

NIVER
Leila R. Scheuer (301l O), Saulo F. Dias
de Souza (31/10), Tanara C. Schimanko

(1/11) e Tania M. Gomes (2/11).

E� �'N'f"N'�
r:ir Já em ritmo de verão, o Bati Hai Summer Club, de Piçarras,
realiza no dia 14 de novembro a sua primeira promoção da

temporada 98/99.

Dr. \Paulo do Carmo
CRO-3229

Especialista
Rua João Marcatto, 188-
Centro - Jaraguá do Sul
Fone: 372-3899

Rua: Procópio Gomes
de Oliveira,1.550
Fone: (047)371-8850
e-mail: chelp@netuno.com.br
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

o amor cristão'
"O shopping substitui o templo e a

solidariedade é substituída pela
concorrência com o outro e o desprezo
pelo pobre que não consome, portanto,

não é. " Jung Mo Sung.

Leia atentamente a frase acima. Você não se

sente levemente identificada com ela? Quantas
vezes o desejo de consumir não nos deixa
insensíveis para com a sorte do próximo?

Gostaria de iniciar assim nosso encontro

desta semana, pois a nossa cidade vive um

momento especial. Somos um dos primeiros
municípios em arrecadação do Estado, e fomos
infelizes na última eleição, elegendo apenas
um deputado estadual, opósição ao governador.

Está em construção o primeiro shopping da

cidade.
Firmas despedem trabalhadores a rodo.
Como nos sentimos em relação a tudo isto?

_

A cristandade primitiva também defrontou-
se com problemas. E eles procuraram resolvê
los a partir do amor, procurando conhecer as

dificuldades do próximo.
Mas o mundo mudou, e as necessidades

cresceram e se modificaram. Estamos em uma

nova conjuntur�, onde a concorrência dita as

regras. Mas, o ser humano sofre.

Precisamos aceitar tudo como o mundo nos

oferece? Será que devemos ser acríticos diante

de toda esta realidade? Não deveríamos discutir
o que realmente é bom para nós?

O cristianismo nos aponta o próximo como

alguém criado à imagem e semelhança de Deus.

Isto significa que não se pode dispordo próximo
a seu bel-prazer. O amor a Deus nos constrange
a amar ao próximo. Neste aspecto, o consumo

como dogma social exclui o próximo que não

consome. Mas este veneno pode voltar-se
contra nós. A sociedadenos consumirá quando
não houver mais nada a ser consumido. Como

tratamos o próximo, assim seremos nós tratados.
O amor ao próximo nos constrange a manter

os olhos abertos e, assim, também nos posicionar
criticamente em relação a este mundo que exclui

pessoas em nome do lucro fácil. Como igreja
cristã, somos ainda uma cruz para o mundo.

Deus ainda espera que nós testemunhemos Sua

vontade e, assim, também contribuamos para a'

transformação do mundo, a fim de que não

sejamos apenas .burocratas ou consumidores,
mas pessoas integrais, que sejam amadas e

respeitadas por serem como são.

Marta Moura Streppel

Descrição dos elementos da /ogomarca
Criação: James Marcos Vota

A logomarca é contornada por um círculo preto que representa a união, a força, a

integração e o espírito de companheirismo dos imigrantes italianos, seus descendentes, seu

folclore, sua cultura e suas tradições.
A bandeira italiana é representada pelas cores verde, branca e vermelha, sendo que as cores verde e

vermelha, são apresentadas em degradê, simbolizando:
- Do lado superior, mais escuro
e em menor escala, o imigrante
italiano.
- Do lado inferior mais suave e

em maior escala, os
d�scendentes.
- A cor branca recebe ein seu

espaço a águia do brasão

trentino, representando as

tradições da pátria-mãe.
Na base interna do círculo
temos os Ícones dos três montes
e da cidade, simbolizando
Jaraguá do Sul acolhendo em

seu seio os imigrantes e seus

descendentes.

de Jaraguá do Sul

Fl:C> ...... c::::

•
FONE/FAX: (047) 37"1 -B3"1 °

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira clHenrique Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 30 de outubro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 322-2522

ROTARY X PALESTRA - Companheiros do Rotary aprovaram sugestão de
uma palestra no próximo dia 12 de novembro de 1998, sobre Terapia
Ocupacional e Saúde Mental, aberta a todos estudantes do 2° Grau do Colégio
Lauro Zimmermann. Será às 20 horas na Aciag.

ROTARY X HOMENAGEM - Companheiros do Rotary aprovaram por
unanimidade a proposta de homenagear o senhor Osvaldo Oeschler como

"Amigo da Comunidade" pelo trabalho que vem fazendo há mais de 35 anos,
frente a Paróquia Bom Jesus, como líder comunitário e ministro.

ROTARY X VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Rotary parabeniza iniciativa do
Poder Público em atuar com mais intensidade na fiscalização da Vigilância
Sanitária. Aliás, este assunto já foi alvo de debates na reunião do Rotary,
'quando se fez presente autoridades dá Saúde e Vigilância de Guaramirim.

ROTARY X PLANOESTRATÉGICO- Rotary participa do plano estratégico
com cinco companheiros, Roland, Osnildo, Acibaldo, Alencar e Maurici.
Demais companheiros serão informados sobre o andamento do Plano Estratégico
e poderão apresentar sugestões e projetos aos companheiros para serem

refletidos e debatidos no Plano Estratégico.

ROTARY X DEFICIENTE - Rotary parabeniza prefeito Antonio Carlos
Zimmermann em enviarProjeto de Adequação ao uso por Pessoa Portadora
de Defícíêncla à Câmara Municipal de Guaramirim. Projeto de suma

importância visto vir ao encontro dos deficientes que com maior facilidade

poderão se habilitare reabilitar-se na vida profissional e familiar. Como também
terão maior facilidade em locomover-se. Direito da Cidadania da IR e VIR.

Esperamos que os munícipes e responsáveis pelo transporte se adaptem à lei

em favor dos deficientes o mais rápido possível.

ROTARY X RECICLAGEM DE LIXO- Rotary através dos companheiros
Alencar, Osnildo Júnior e Angelo, se fizeram presentes na região do Alto Rio

Negro Catarinense, mais precisamente no Município de Campo Alegre e Rio

Negrinho. Acompanharam os prefeitos de Guaramirim, Corupá, Schroeder e
Massarandubà. Na oportunidade, verificaram in loco o Projeto de Reciclagem
de Lixo lá existente para ver da possibilidade de implantar também em nossos

municípios. Esta visita é de suma importânciajá que o Rotary, agora também

com a Associação de Moradores dos Imigrantes, em que é presidente o

companheiro Angelo e vice o companheiro Geison, estão se empenhando no

sentido que se coloque em Guaramirim a Reciclagem do Lixo. O problema lixo
é alvo de conscientização já iniciado pelos companheiros Osnildo, Rildo e

Jathaí, em visitas que fizeram aos clubes do Rotary da região no sentido de

apoiarem o Poder Público e colaborarem para que a solução seja definitivamente
encontrada, já que Rotary se interessa pela comunidade e procura realizar os

sonhos do Rotary que é uma cidade limpa e despoluída com muito ar puro
e ambiente sadio.

'

ROTARY X PÓLIO - As contribuições dos rotarianos para a erradicação
global da poliomielite excederão até o ano 2000, US$ 400 milhões em doações
individuais e em espécie foram feitos por e através de Rotary Clubs para
atividades dedicadas à erradicação da doença. De importância ainda maior é o

imenso contingente de voluntários mobilizados pelo Rotary Internacional.
Milhares de voluntários estão oferecendo apoio às clínicas em nível local ou

envolvendo suas comunidades em atividades de imunização à erradicação. Mais
de um milhão de rotarianos em todo mundo contribuíram para o sucesso dos

esforços em prol da erradicação da pólio. Até outubro de 1997, 119 países
haviam se beneficiado de atividades de imunização realizados graças aos

subsídios Pólio Plus. A meta do programa é a erradicação da pólio até o ano

2000, conforme estabelecido em 1988 pelos 160 países-membros da Assembléia
Municipal de Saúde.

ROTARY X CIVISMO - Rotary em suas reuniões rotárias, além de saudar o

Pavilhão Nacional, deverá, em Guaramirim, ouvir hinos cívicos como, Nacional,
Estadual, Bandeira- e Independência em reuniões esporádicas. SugestãO
apresentada por companheiro Paulo Veloso e acatada pelos demais. Aliás, o

civismo no Brasil vai de mal para pior. É necessário uma revitalização no

AMOR à PÁTRIA a exemplo de outros países do mundo como é o caso dos

americanos que em cada residência tremula a bandeira do País.

'Apoio:
�----------------------�

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

(047) 373-0187
� �L- ��
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Diretoria muda layout de sala
Numa reforma rápida e

prática, a Diretoria de

Registro e Controle Aca

dêmico mudou seu layout
no mês de setembro.

Melhor distribuída, aSJ
novas dependências vêm

sendo muito elogiadas
tanto por alunos quanto por
professores. A diretora

Mariza Pradi Floriani

Garcia justificou que as

mudanças buscam também

atender à demanda que a

instituição teve nos últimos
anos, além de antever

futuras necessidades.
Na nova disposição, a

diretoria ganhou espaços
reservados e oferece maior
conforto com poltronas e

guichês separados para o

atendimento. "Antes não

haviaprivacidade alguma, o
que atrapalhava bastante;
Adquirimosmais ummicro,

oportunizando às pessoas
que aqui trabalham me

lhores condições de de

senvolver e oferecer maior
número de serviços", in
formou Mariza.
A Diretoria de Registro e

Controle Acadêmico trata da
vida do aluno desde sua

entrada, através do vestibular,
até à conclusão do curso.

Notas, diários de classe,
registros de diplomas,

. organização de provas de
vestibular e de concursos,

enfim, toda a parte buro
crática do CESJS (Centro de
Ensino Superior de Jaraguá
do Sul). O projeto da nova

sala foi feito pelo De

partamento de Arquitetura e

Urbanismo, coordenadopelo
professor FábioMontibello.
"Estamos aproveitando o

pessoal da casa", finalizou a

diretora.

CESJS promove concurso para novo Guia Acadêmico
o CESJS (Centro de Ensino novembro na secretaria do

Superior de Jaraguádo Sul) está CESJS. Todos os trabalhos

preparando a edição 1999 do" deverão ser apresentados em
seu Guia Acadêmico. Para papel ou em cartão, no formato
torná-lo mais atrativo, está A4, sem marcas, nomes ou

promovendo entre acomunidáde qualquer outro sinal que
universitária um concurso que identifique o concorrente. As
escolherá a capa da publicação. peças deverão ser entregues
O guia tem por objetivo orientar dentro de um envelope pardo,
e informar o estudante sobre as lacrado, com o nome e o número
atividades desenvolvidas pelo de matrícula do candidato
CESJS. escrito no lado externo.

O concurso é dirigido aos I Para a criação do Guia

alunos, professores e fun- Acadêmico 99, os concorrentes
cionários do CESJS. As deverão observar o formato

inscrições são gratuitas e podem 21,2cm por 15,6cm, consideran
ser feitas até o dia 19 de do o espaço para encadernação

em espiral, utilização ou não de

cores, fotografia e incluir

obrigatoriamente as inscrições
GUIA ACADÊMICO, CEN
TRO DE ENSINO SUPERIOR
DE JARAGUÁ DO SUL e

1999.

Os trabalhos serão avaliados

por uma Comissão Julgadora
que divulgará os resultados até

.0 dia 30 de novembro. O autor

do trabalho vencedor receberá
certificado e prêmio equivalente
a cinco créditos financeiros do

CESJS, pagos em dinheiro.
Maiores informações podem ser

'obtidas na secretaria do centro.

CORREIODOPOVO-9

Preservar é 'sobreviver

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

A preservação do meio ambiente vem mobilizando

órgãos públicos e privados, escolas, universidades e

população em geral. É profundamente preocupante a

acumulação de lixo, uma agressão à natureza, e que
ano a ano vem aumentando o problema da poluição. É
preciso buscar maneiras de evitá-lo.

Na USP (Universidade São Paulo), professores
pesquisadores isolaram uma bactéria que, envolvida no

açúcar, produz plástico em seu' interior. Este plástico
é biodegradável, pois quando jogado novamente na

natureza, outras bactérias da terra o decompõem.
Marcando o avanço da ciência, a exemplo da USP,

existem outras descobertas que, na maioria das vezes,

por interesses políticos e não sociais, acabam sendo

engavetadas.
Outros projetos vêm sendo realizados, como a

conscientização através das crianças. É um método

relevante, pois são elas que levam a cultura para dentro
de suas casas, ensinando também a seus pais.

Com certeza, o caminho para o crescimento e

desenvolvimento de um país, fundamentado na

valorização do ser humano; é a educação.
Todos nós podemos contribuir, seja separando o

material reciclável (lixo que não é lixo), ou educando.
nossos filhos a não jogar lixo no chão, à não desperdiçar
alimentos e a reaproveitar papéis.

O dever do cidadão é contribuir efetivamente para
uma melhor qualidade. de
vida, pois preservar ar--�--------------

natureza é valorizar o ser
POSTO MIME.5

humano. MI �;:.
mime- B 371 9964lDisciplina: Estudos de

Problemas Brasileiros II
Professora: Claudia

Regina Althoff
Aluna: Fabiane A. M.

,
Maiochi

Ruo Presidente Epitácío Pessoa, 1155
(próx, ao Kohibach) JarügJá do Sul· SC

. CURSOS
. Adminishação (matutino e noturno)" Arquitetura e Urbanismo (vespertino)

. Ciências Contábeis (noturno) , Lehas Licenciatura Português e Inglês (noturno)
. Lehas Bacharelado �ecretário Executivo Bilíngüe (noturno)

. Pedagogia (noturno) . Tecnologia. em Mecânica (noturno)
\

INSCRICÕfS'
De 9 a 18 de novembro nas agências do BfSC

. Documéntos necessários: 2 fotos 5x7 e

fotocópia da carteira de identidade
Taxa de inscriç�o: R� 70,00 (setenta reais)

INfORMACÕES: 371-0983
http://wwwJerj.rd-sc.br
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A festa dos atiradores
exerce forte influência
nas crianças e na

juventude. Na IDa

edição da Schützenfest,
um menino queria ser

campeão de tiro e

correu ao pódio.
Ele é o Alexsandro
Leoni que, em :3 de
fevereiro de 1999,
completará 5 anos. Seu
irmão queria alcançá
lo, debalde ...

Menino esperto,
chegou primeiro!

.i ,<iLeonard,oi
Spreq,emà.nrr

aniversaria no día LI
de ;;�v�mbrQI oss

,

papais Valdir
...�\

e-

.

Tânia+.Reginà
\Spr�·�dêinanrl:yão,

:':-:,-,-. --

,.

'comemorar o
; �, .

*y

aniversário dói'
Leonardo na

Recreativa da .

Marisoléii'amanhã
.. . ,

(30):,Parabéns

Um passeio genial.
Nós da pré-escola,
visitamos o Jornal .

CORREIO DO POVO.

Quando chegamos
lá, as pessoas já

.

estavam

trabalhando para
deixar todos bem

I

informados.
Vimos todas as

máquinas que são

usadas.Algumas
máquinas são muito
perigosas, é preciso
ter cuidado para não acontecer acidente.
Existe também uma máquina gigantE:l para bater fotos, ela é muito legal e tem luz
bem forte. Foi um passeio geniaL pois aprendemos e nos divertimos muito. Obrigado
ao pessoal do CORREIO DO POVO.

Pré Prô Nilmara - Jardim de Infância Marieta Satler Rubini

Nascimentos
19/10/98 - Jeferson Schwartz

19/10/98 - Lucas Luiz Corrêa

19/10/98 - Cristina Pio

19/1 0/98 - Lucas Leitzke da Silva

20/10/98 - Fernanda Engelmann
20/10/98 - Marlize Portigliotti Hoffman
22/10/98 - Ana Flavia Cardoso

22/10/98 - Vanessa Carolina Rocha

22/10/98 - Morgana Canal

23/10/98 - Beatriz Gabriele Pereira da Silva

23/10/98 - Leonardo Luan Zimmermann

23/10/98 - Bruno Antonio Emmerich

23/10/98 - Gabriel Zanguelini
23/10/98 - Gian de Souza Vieira

24/10/98 - Tifhani Herbert Baron' '- -="_'

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

Michael Patrick Camargo Fischer vai

completar 1 aninho no día 7 de novembro,
a comemoração será na Associação
Recreativa Armalge. Ele é filho de Marcos
Valmor e Patrícia Fischer

CLíNICA�:nÚZ �o�dtt
\ Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

�---- Convênios ---

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Arno Beber, Lojão Beber, é nosso

companheiro nas lides campeiras. Participa
ativamente de cavalgadas pelos matos,

morros e qualquerfora de estrada, é do tipo
que não se entrega nem que caia a calça...
Beber é laçadorformado, com diploma e \
tudo, pelo CTG Laço Jaraguaense, mas

sempre com a humildade e competência que
o caracteriza, não esconde sua grande »

admiração pelos confortos da cidade. Certa

feita, este vivente estava acompanhando o

Piquete Estampa de Taura, iniciamos a

instalação do acampamento lá pelas 23
horas de uma noite muito fria do mês de

junho, o tempo estava chuvoso e durante os

trabalhos deu o maiorpé d'água. Arno,
confuso e quieto entre gritos de puxa aqui,
solta lá, segura aqui, molhado, com frio e

fome pronunciou: "Ai que saudade da
minha cadeira depapai e dos meus

controles remotos". Beber! a tradição
gaúcha estima muito você e sua família,

sejam bem-vindos

Noite Nativa

CORREIODOPOVO-11

A Estância Peão Farrapo, com ambiente campeiro e

aconchegante, promoverá no dia 6 de novembro a Noite

Nativa, que é umjantar com música ao vivo para encontros e

integração, que acontece uma vez pormês. Vale a pena conferir
o churrasco de boi, ovelha eporco com acompanhamentos que
o senhor Valdemar está preparando.
Local: Rua Prefeito José Bauer, Vila Rau - telefone: 372-3797

PiquetePorteiraAberta,filiado ao CTG Laço Jaraguaense, é opiquete
que ficou conhecido com a frase do patrão Clênio Vargas"aqui não
tem tempo ruim". Nafoto, da esquerda para a direita, Clênio, Jorge
Cunha "O tralha", Romano Brandenburg e Cássio Trapp.
Provavelmente o PorteiraAbertafechará o ano como o piquete com o

maior número departicipação em rodeios e eventos em 1998. Parabéns
Clênio! boa sorte, saúde e sucesso a todos

.

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

f1�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
.

R. Augusto Mielke, 32, Esq.Max Wilhelm - Baependi
Jaraguá do Sul - SC

Laço
Jaraguaense
No último final de semana, os

piquetes Estampa de Taura e

Porteira Aberta participaram,
com o CTG, do torneio de laço
promovido pelo CTG Rancho
da Tradição, em Blumenau.
Neste final de semana, o

Piquete Porteira Aberta está

competindo em Urubici, terra
natal do patrão Clênio Vargas, o
CTG e demais piquetes seguem
para a cidade de Otacílio Costa.

"É.Jaraguá do Sul a cavalo

de cidade em cidade".

Loja de Pilchas
Até o final do mês de novembro,
Jaraguá do Sul contará com uma

loja especializada em piJchas,
artigos de couro, lã e ferragens
em geral. O endereço será a

Rua Domingos da Nova,
número 154, sala 4, e o

empreendedor é o senhor Júlio
Soares. Júlio é lageano e

trabalha há muitos anos no

ramo, com loja na cidade de

Lages e barraqueiro de todo
final de sem-ana pelos rodeios.

ESPECIALIZADA EM BOX
ESQUADRIAS DE ALUMíNIO

CERCAS-PORTÕES
JANELAS PANTOGRÁFICAS

Fone/Fax: (047) 372-0728
Rua Domingos Sanson, 400

Vila Baependi
Jaraguá do Sul - SC

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Agenda gaúcha
30 a 1 de outubro/novembro - Rodeio e Festa do Boi Ralado - Itaiópolis
30 a 1 de outubro/novembro - Rodeio Crioulo em Otacílio Costa
30 a 1 de outubro/novembro - Rodeio Crioulo em Urubici
6 de novembro - Noite Nativa - Estância Peão Farrapo
27 a 29 de novembro - Rodeio CTG Fazenda SilvaNeto, em Canelinha

29 de novembro - Torneio de Laço - CTG Chaparral- Pirabeiraba

Gaúcho(a) de idade nova
Benjor (4), IvoneM. Spézia (4), Rogério Demarchi (5), Nirce Spézia (7),
Willian JorgeMurara "Tata" (8), Aguinaldo Spézia Júnior (11), Thiago
Garcia(13)

Adriano, aqui do CP, sempre pra lá de bem acompanhado e dançador
de primeira, alegra o coração das princesas pelos fandangos gaúchos

I.MOINHO JA,RAGUÁ -

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3175
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul- SC

Rua João Planincheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

1)llf))IC)��l'C'
&V
CARNES

...
,li

Servindo

ACADAR$5,OO
EM COMPRAS VOCÊGANHA UM CUPOM

.

ACADAR$50,OO
EM COMPRASVOCÊGANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801+NOVEPRÊMIOS
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Madri Cruzeiro Maritimo
Funchal

Saída: 9 de dezembro/98
4 noites com muitos shows e

diversões + 5 refeições
diárias a bordo

US$ 390,00
ou 10 x US$ 39,00

Dlsney
8 dias / 6 noites

US$ 888,00.
Passagem aérea + 6 noites _de
hotel com café da manha
Saída: Novembro/98

9 dias / 7 noites
+ passagem aérea

_

+ hotel com café da manha
+ ingressos nos parques
+ transfer aos parques.

Dezembro - dia4 = US$ 1.308
Dezembro - dia 20 = US$ 1.818
Dezembro - dia 27 = U$ 2.118

8 dias / 7 noites
+ passagem + hotel +

city-tour + traslados
Hotel Praia de Iracema

Novembro - dias 7,14,21 e 28 =

US$ 610,00
Dezembro - dias 5 e 12 =

US$ 690,00
Dezembro - dia 19 =

Punta
Del·Este

PORTO
f'

SEGURO .Curaçao
8 dias / 7 noites
+ passagem + hot:1
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,7 noites ,+ passage� cl Varig +_hotel �com cafe da manha + �transfer + city-tour �Dezembro - dia 20 = US$ 1.500 IDeze�bro - .dia 27 = US$ 14'=0 IJaneiro r/dias 3,10,17 e 2 I
US$ 1.500

8 dias / 7 noites.
+ passagem + hotel

+ city-tour + traslados
Hotel Terra Mater

Novembro - dias 7, 14 e 21 =
.

• R$440,00

�_ Dezembro - dias 5 e 12 =

_ R$485,00
.

Dezembro - dia 19 =

R$ 675,00

Europa
em.oferta

11 dias /9 noites -

visitando Roma, Nice,
Barcelona e Madrid

.

US$1.626
"Saída: 1 e 15 de
novembro/98

, Fortaleza
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Edson Junkes

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Marcos e Liziane Maes (Pão e Vinho) recepcionam familiares e

convidados para comemorar o 4" aniversário pe casamento, dia 5 de
novembro (quinta-feira)

l\o"fft E COtvJ:€\J"tiC DOÇURA 1]"4111",
CAFÉ COLONIAL

Rua Waner M/JrqUllrdt, 407
(ao 'ado do Rosto Mime)

Fdr,nandos da Escola Técnica de Comércio São Luís (Marista), de 1973,
vindos de diversas regiões do Brasil, participaram de comemoração no

colégio e de jantarfestivo na Associação Atlética Banco do Brasil

I(JIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
371-7575 ÚI�:'"

donuclll"
Rua RudoHoHuffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)

C[)r. 9lcgr 9lideki �odrigues da ai/Otl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

Fi. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
�one: (047) 371-6511- Jaraguá äo Sul- SC

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
-

Jaraguá do Sul - SC
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Direitos Humanos é alvo de
seminário para professores
---------------------------------

No cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
evento procurou capacitar os educadores sobre o tema

Jaraguá do Sul - o recém
inaugurado auditório da Ferj
(Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense) foi palco
do Seminário Microrregional
de Educação pela Prevalên
cia dos Direitos Humanos re

alizado na última sexta-feira
(23), O evento teve como

público alvo professores e di

rigentes escolares da micror
região, A pauta foi definida
'pela Undime (União de Diri
gentes Municipais de Edu

cação), abordando as ações
municipais para a promoção
dos direitos humanos, os

direitos da criança e do ado
lescente, a proteção do
direito a tratamento igualitário
perante a lei e, ainda, a

Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que está
completando 50 anos,

Integrantes do CDH (Cen
tro de Direitos'Humanos), con
vidados para o seminário de
última hora, esperavam que,
houvesse debate, e não ape
nas explanações sem ne

nhum questionamento. O co

ordenador do CDH, Sérgio
Hornrief dos Santos, falou em

nome dos colegas, "Enten
demos que este seminário é
importante, Nossa expectati-

vo. porém, era de que fosse
criado um fórum de debates
sobre os problemas de Jara
guá do Sul em relação aos

direitos hurnonos. no entanto,
o que se viu foi uma ex

posição sobre os órgãos da
Prefeitura e do Poder Ju-

I

diciário, que fizeram uma

apresentação idos trabalhos
realizados", afirmou, acres
centando que, de qualquer
forma, eventos como este
são de grande valia, principal
mente esse voltado para pro
fessores, peças fundamentais
na formação do cidadão,

Segundo a secretária de

Educação, Isaura Silveira, o
seminário não abriu espaço
para debates, pois a intenção
era capacitar os profissionais
de educação, "Acreditamos
que um debate sobre os

Direitos Humanos, num con

texto geral, foge ao âmbito
da Secretaria de Educação,
porém, €laremos todo o apoio
que estiver ao nosso alcance

para que isto aconteça", er
gumentQu, afirmando que
concedeu espaço para o co
ordenador do CDH fazer uma
breve apresentação do
órgão e distribuir o relatório
de atividades dos trabalhos

realizados pela entidade
neste primeiro ano de exis
tência,

Na visão do presidente da
23° subseção da OAB (Or
dem dos Advogados do Bra
sil) de Jaraguá do Sul, Juran
dyr Bertoldi, que fez palestra
sobre o cinqüentenário da
Declaração dos Direitos Hü
manos, o seminário foi muito
importante, "Seria reco

mendável que houvesse um

debate mais amplo sobre o

tema em discussão, um dia é
pouco para algo tão abran
gente como os Direitos Hu
manos", sugeriu, colocando
o órgão que representa à dis

posição para tal evento,
Na avaliação da secre

tária de Educação, o semi
nário foi um momento de ca
pacitação, reflexão e conhe
cimento onde, após o even

to, as unidades escolares de
verão implementar uma pro
posta de trabalho, de acor

do com as peculiaridades
de cada comunidade,
"Dentro da grade curricular,
já existem temas relaciona
dos aos Direitos Humanos, o
que se pretende é garantir
que sejam aplicados", fina-
lizou,

.

Cosmos recebe Prêmio Varig Top Seiler 7997
Jaraguá do Sul - A Varig

concedeu a cerca de 100
agências espalhadas pelo
Brasil o Prêmio Top Seiler de
Vendas, em meados de se

tembro, A Cosmos Turismo foi
uma das conternplodos em

Santa Catarina pelo bom
desempenho nas vendas,

O prêmio existe há cerca

de três anos, desde 1995: e
vem destacando as agências
que têm a melhor média em

vendas, Este ano, a Varig en

comendou uma peça de

cerâmica para o artista plás
tico Francisco Brennand, de
Recife, produzida exclusiva
mente para homenagear as
agências, O troféu foi en

tregue pelo gerente regional
da Varig, Walmir Domakows
kl. de Joinvllle.

A Cosmos Turismo está há
16 anos no mercado, este é
o primeiro ano que recebe
esta premiação, segundo a.

responsável pela agência,
Maria Júlia Ernendörter. o
prêmio não era esperado,

"Foi uma surpresa, há 16
anos consolidados no mer

cado, nós tínhamos cons

ciência de estarmos entre as

sete melhores de Santa
Catarina, mas daí a estar
entre as 1 00 melhores do
Brasil, onde o número de
agências passa de 3,5 mil, é
uma ótima surpresa", afir
rnou. acrescentando que
esse resultado foi obtido

graças também as parcerias
que a Cosmos faz com ou

tras empresas da cidade,

Oia.s 20, 21 e 22 de novembro

6)EM GOARAMIRIM co

Local: Parque de Exposições de Guaramirim

Relacionamento interpessoal
Como conviver bem? Como entender os outros e fazer-se

entender?
Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo, por que

não percebem a clareza de minhas intenções e ações? Por que
não consigo ser suficientemente objetivo em minhas ações?

Algum dia você já se questionou sobre isto, Conviver acaba
sendo algo difícil e desafiante? Ou algo agradável e

recompensador?
Será que estamos sendo condenados a sofrer com nosso

liberdade? Otl ainda podemos sonhar com um futuro de se
convivência pacífica e fraternal entre as pessoas, mesmo com todas c,

as oscilações que o mundo está passando?
Nós ao interagirmos córn outras pessoas nos comunicamos,

sorrimos, simpatizamos, discutimos, desejamos, precisamos de afeto,
Temos uma série infinita de necessidades muitas vezes

despercebidas ou desprezadas,
Como podemos lidar melhor com as necessidades do mundo?

v

Conhecemos nossas necessidades, nossas limitações? Como
podemos superar essas dificuldades?

Nossas relações com outras pessoas desenvolvem-se através
do processo de interação que estabelecemos com o mundo que
nos cerca, sendo os sentimentos os parâmetro de influência destas

relações,
Os sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão I

aumento da interação e da cooperação, repercutindo I

favoravelmente nas atividades e nas relações desenvolvidas, Os
sentimentos negativos, de antipatia e rejeição, por sua vez causarão
a çjiminuição da interação das relações mteroessooís.

Quando alguém inicia seu processo de interação social, toda
uma base interna de diferenças, crenças, conceitos, informações,
opiniões, atitudes, já está galgada como referencial de relação,

Como podemos interagir de modo fácil e agradável?
Em primeiro lugar, precisamos conhecer nossos processos de

comunicação, Sejam verbais ou nöo verbais, Estabelecer uma

comunicação clara e objetiva, porém de modo "quente", Desta
forma começaremos a estabelecer um processo harmonioso e

prazeroso,
Em segundo lugar perceber nossas necessidades e limitações,

Não nos esquecendo de perceber quais são as limitações e as

necessidades do outro que pretendemos nos relacionar,
Em terceiro e fundamentallugar, centrar a vida em si e somente

em si. Isto pode parecer egoísta, individualista e todos outros "istos",
Mas é a única maneira de podermos estabelecer algum tipo de

relação que não se torne de dependência ou de fuga,
o Temos que deixar de fixar o centro de nossas vidas nas rnôos

das outras pessoas ou situações, Elas podem fazer o que bem

entenderem e de nada vai adiantar ficar reclamando que a vida

não é justa, ou alguma outra lamúria que usamos quandO nos

julgamos prejudicados",
Observando-se estas premissas, poderemos estabelecer um

início bastante promissor de relacionamento interpessoal. A partir
destes passos, poderemos dimensionar o quanto estamos realmente
interessados na interação com as outras pessoos ou não?

Se quisermos relações com um nível de interação mínimo, assim
o será feito, Do mesmo modo éom relações mais profundas e

significantes, O quanto cada pessec está disposta em investir ro

relação, Tendo Gomo objetivo a relação "ganha-ganha", eu ganha
e outro também ganha de maneira equilibrada e saudável. Quem
sabe as famílias, os casais, as amizades e mesmo as relações
profissionais tornem-se mais gratificantes e menos exploradoras,

Podemos assim deixar o convite a todos que quando se sentirem
prontos para viver: A Vida os aguarda, Relacione-se,

Paulo André C, teszczvnskl
CRP 1 2/01885 Membro da Ajapsy, consultor de RH

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
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Jaragua do Sul abre suas asas
---------------------------------

As belezas da cidade, com montanhas e natureza exuberante,

a credenciaram ao título de Capital Catarinense de Vôo Livre

fundada por Emílio Carlos

Jourdan em 1876, data em

Que também são
,

homenageados o Imigrante,
oColono e o Motorista, o

Município de Jaraguá do Sul

Ie consagra por também ser

considerado a Capital da
Malha e dos Motores, Dispõe
de ótima localização, bela

paisagem cercada de

montanhas pertencentes ã

cadeia da Serra do Mar e

vegetação típica da Mata

Atlântica,
Um dos principais motivos de

orgulho da cidade é o Morro

da Boa Vista, com cerca de
e 840 metros de altura,
S proporciona, em dias de céu

claro, linda visão, de toda a

região e do litoral. Também é

lá que os pilotos de Asa-Delta

seParapente se lançam na

o aventura de voar, repetindo a

arte que antes era exclusiva

dos pássaros.
Desde o início do Vôo Livre

em Jaraguá do Sul, há 19

anos, o Morro da Boa Vista,

que dispõe de mil metros

quadrados de área plana e

cerca de 500 metros

quadrados de
estacionamento, mostrou-se

ideal como ponto de

partida para quebra de
recordes, E, devido a

constante prática do

esporte, foi fundado o

Jaraguá Clube de Vôo Livre,
com 50 associados, e tem

como objetivo a união dos

pilotos, Atualmente, o clube

se empenha no projeto de

urbanização e paisagismo
do morro. Já foram
colocados na estrada de

acesso latões de lixo, que
foram doados pela empresa
Malwee Malhas, foram

plantadas grama e 300

mudas de hortênsia,
reestruturada a biruta e as

rampas, com a ajuda da
Prefeitura, porém, o clube

ainda tem como meta

melhorar o acesso, pois a

cidade possui um excelente

ponto turístico e, depois de
pronto, terá infra-estrutura

adequada, De acordo com

pesquisas, nos finais de

semana com sol, chega a

da Figueira, o Hotel
Panorãmico dispõe de

apartamentos com TV em

cores, telefone, restaurante,
estacionamento privativo e

ótima visão de toda a

cidade,
Com certeza, Jaraguá do Sul

é um belo vale coberto de

matas nativas, cortado por
rios de águas límpidas,
cercado por morros e serras

transbordando de atrações e

de lazer para o turista,

passar cerca de 200 pessoas

por lá, afinal, segundo o

tesoureiro do clube, Ari
Carlos Pradi, "o pico não é
só para voadores, é para
todos aproveitarem a

paisagem que a natureza

oferece".
Além do plco. a cidade
também dispõe de parque e

áreas de preservação, como
o Parque Malwee, de

iniciativa privada, que foi

inaugurado em 1978 e desde

então não deixa de ser

inovado e surpreendedor por
tamanha beleza. Com 1,2
milhão de metros quadrados
de área verde, com parte
preservada de matas ciliares

e restinga e parte reflorestada

com árvores exóticas, ainda

compõem o parque 17

lagos, restaurante, museus,
pista de bicicross e galpões
abertos, perfeitos para um dia

de lazer.
O Parque Aquático Schmitt,
de propriedade privada,
fica localizado no Bairro Ilha

da Figueira, com área total

de 25 mil metros quadrados,
é composto de piscinas,
trilhas que conduzem a 16

quiosques com

churrasqueiras, lagoa para a

prática do pesque-pague e

estacionamento para cerca

de 100 veículos,
Também situado no Bairro Ilha
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.Semlnóno debate estratégias
de atuação sobre a Agenda 21
---------------------------------

Grupos de trabalho irão traçar o Plano Estratégico do
Município que será guiado pelo projeto ambiental

Jaraguá do Sul - Apesar de
o público ter sido menor que o

esperado, as sete estratégias
da Agenda 21 foram aborda
das no seminário realizado no

Clube Atlético Baependi, na

noite de quarta-feira (28). O
evento teve como objetivo es

clarecer os principais pontos
referentes às estratégias para
serem formados os grupos de
trabalho, os quais serão con-

,vocados para reuniões que
traçarão cada passo da Agen
da 21,

Este trabalho será apresen
tado em fórum, no primeiro se

mestre do ano que vem, onde
o/Plano Estratégico do Municí
pio, orientado pela Agenda 21,
será levado a público, o Plano
Estratégico deverá ter revisão
periódica e ser guiado pelos
caminhos do desenvolvimento
sustentável,

Estöo engajados nos traba
lhos da Ager)da 21 o Cejas
(Centro Empresarial de Jara

guá do Sul), a Prefeitura e a Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense), que
definiram, dentro de cada es

tratégia, os pontos que mere

cem maior atenção e que de
verão ser trabalhados,

Cada responsável por uma
estratégia teve dez minutos

para falar, o empresário Gilmar
Moretti falou sobre a primeira
estratégia, o desenvolvimento
econõmico, ressaltando a im-

portância de se criar novas

oportunidades de emprego,
novas atividades empresariais
e o fortólecimento e especia
lização das pequenas empre
sas, A segunda estratégia, que
trata sobre o desenvolvimento
social, foi apresentada pelo
secretário de Desenvolvimento
Econõmico, Waldir wotzko, Na
opinião dele, a primeira coisa
a se fazer é erradicar a pobre
za e garantir condições básicas
de saúde à população,

A terceira estratégia foi

apresentada pela arquiteta
Ruth Borgmann, sobre o desen
volvimento urbano, ela salien
tou a irnporfóncio das pessoas
conhecerem os mecanismos
da cidade poro. assim, pode
rem preservá-Ia, A secretária
de Educação, Isaura Silveira,
explicou a estratégia da edu

cação, ela citou formas de
melhorar a educação, bem
como a promoção do ensine
e a conscientização da ca

pacitação; O secretário de

Agricultma e Meio Ambiente,
Werner Schuster, falou sobre a

quinta estrotéçlo. redução dos
resíduos industriais e domésti
cos, que exigirá de todos uma

mudança nos padrões de con
sumo, bem como o manejo
ecologicamente saudável dos
resíduos perigosos, incluindo a

prevenção do tráfico ilegal de
substâncias tóxicas,

A estratégia que trata da

energia e demais recursos foi

apresentada pelo enge
nheiro do Samae (Serviço Au
tônomo Municipal de Água e

Esgoto), Cesar Arenhart. o

combate ao desmatamento,
às queimadas e o manejo
ambientalmente saudável da

biotecnologia foram os pon
tos mais explorados por ele,
A sétima e última estratégia,
que trata da administração
participativa, foi apresentada
pelo vice-prefeito e secretário
de Planejamento, Irineu Pa
sold, que defendeu' os novos

mecanismos para a arreca

dação de fundos e contri

buições voluntárias por vias pri
vadas, entre elas as organiza
ções não-governamentais, Pa
sold citou ainda 'outras formas
de exercer a administração
participativa, como o investi
mento nos recursos humanos,

Após todas as apresen
tações sobre cada estraté

gia, as pessoas, que logo na

entrada receberam fichas de

inscrição para participarem
dos grupos de trabalho, pu
deram escolher em qual área
gostariam de colaborar, As

inscrições para os grupos de
trabalho da Agenda 21 tam
bém podem ser feitas via In
ternet pelo endereço: www,
Icroçuódosul.corn.br, e maio
res informações poderão ser

obtidas no Cejas ou pelo tele�
fone 371-1044,

JARAGUÁ DO SUL
TERRA DA PROMISSÃO

Horizontes bordados pelas linhas sinuosas das
montanhas que cercam a cidade. Terra onde

pulsamais alto o coração de seus habitantesque
as máquinas produtoras dos bens que tanto orgulham o

povo aqui nascido.
TeusfilhosJaraguádoSul,sempresouberamhonrarseus
ancestrais. Basta olhar o semblante dessa juventude,
para se ter certeza deum futuro grandioso, além do hoje
ostentado e transformado em Grandeza Pelo Trabalho;
ela trilha, aperfeiçoando, os caminhos percorridos por
seus pais.

. Não há como desviar os olhos deste pujante pedacinho
de solo catarinense.

,..

O município foi plantado em 25 de julho de L

1876, pelos imigrantes alemães e,

posteriormente, pelos italianos. Ambos
trouxeram para cá, a saga da pertinácia que
jamais os abateu. Aos poucos, as primeiras
lavouraseospequenosengenhos. Logo-logo,
as oficinas artesanais.

Surgiram os carpinteiros, pedreiros,

!e!��t
marceneiros,pintores,tecelõeseoutrosartesãos.Osanos
foram passando e com eles a explosão do progresso que
aíestá.

. Deus que não economizou a cor verde ao pintar esta
magnífica tela que retrata Jaraguá do Sul, ainda gravou,
indelevelmente,nocoraçãodosjaraguenses,aEsperança,
emuito maís. a Certeza de um FUTURO PROMISSOR.

Nilton Matheus
Jomalista,Es<:rítorePoeta

Matheus vem se dedicando à
literatura nos últimos 28 anos.

Durante este períOdO publicou
três livros, sendo o último com o

títuló Singelezas, de pensamentos
político-filosóficos, Que encontra
se no final da 8° edição. Além
destes livros, Matheus também
publicou nove pôstér-poemas,
sendo Que um deles, "Um dia, um
amigo", esgotou, neste ano, 026°

edição, o Que significa 52 mil

exemplares espalhados pelo .

Brasil.
Para Jaraguá do Sul, Matheus
acabou de criar um discurso

poético com o título "Jaraguá do
Sul- Terra da promissão".
Matheus foi convidado pelo
presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Eduardo Horn, para
apresentar aos empresários
locais, durante reunião da en

tidade, na segunda-feira (26), o
referido trabalho.
"Em síntese, este discurso

poético (Que encontra-se nesta

edição) procura conscietizar

jovens, adolescentes e adultos
da Importância Que representa
para o Brasil a cidade onde
nasceram ou vivem", declarou
Matheus.

'A Offclna deArtepromove exposição da artistaplásticaMarlelulse Stern
na quarta-feira (4), às 20 horas, no Salão de Exposiçõesda Ferj (FUndaç�
Educacional Regional Jaraguaense). A exposição, denominada "A
transparência da cor", poderá ser visto até o dia 14.
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..

��[Q)t!\[Q)��
,

Brusque
O Núcleo dos Cabeleireiros da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) informa aos profissionais da área
que, nos dias 15 e 16 do próximo mês, será realizado o 10Mego.
evento de Santa Catarina, no pavilhão da Fenorreco. Nomes
como Bruno Salas, Henrique Pianta, Antônio Carlos Mocillo e

Rodrigo (Roca) estarão presentes, Haverá sorteio entre os por·
tlcípontes de prêmios em dinheiro no valor de RS 18 mil e de
um automóvel zero-quilômetro, A inscrição custa RS 50,00, e
um ônibus estará à disposição dos inscritos gratuitamente,

Guaramirim
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) ossi·
neu. no dia 19, na Delegacia Regional de MEC, em Joinville,
convênio para o projeto "Dinheiro nas escolas", para compra
de materiais didáticos, no valor de RS 2,4 mil. Segundo o presi·
dente da entidade, Osnildo Bortel. o projeto para a aquisição

.

de veículo já foi aprovado e aguarda apenas autorização do
Ministério da Educação e Desporto. O presidente ainda reivin·
dicou uma quantia fixa para ser repassada à instituição a fim

de poder remunerar melhor os profissionais que nela trabalham.

(INFÔRMATiVó pMöQUíAí!ji�!;31í1
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SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristóvão

09h30 - São Benedito

2a-FEIRA

09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Em Jesus encontraram a solução
"" .

para suas carenctas

Nós celebramos, hoje, não só os cantos canonizados, mas

também todos os justos de toda raça e nação, que, segundo o

Apocalipse, têm seus nomes inscritos no livro da vida (Ap 20,12).
Com", festa de todos os Santos, a Igreja nos vem lembrar que
todos os cristãos são chamados à santidade e devemos buscá-Ia
incansavelmente, porque a vontade de Deusé que sejamos santos.

Que nos animem os exemplos de tantos santos e santas e que n?S
ajudem com a graça e a força do Espírito Santo.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial
. Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocoqrafia computadorizada
. Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

Fone/Fax: 371·6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. G rubba - Crefito 3404-F

i 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 - Iaraguá do Sul - SC

Ouvido - Nariz - Garganta
Fone: (047) 372-0617

r

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Planejamento: a base de tudo
o planejamento é sempre de fundamental

importância nos procedimentos odontológicos, em
especial os que visam a reconstruções protéticos.
sejam fixas, removíveis ou adesivas. É um estudo

preliminar do caso clínico, onde se avalia o. tratamento
como um ,todo e suas circunstâncias particulares. O
resultado deste estudo, o plano de trabalho, deve ser

discutido com o paciente, que tem um importante
papel na decisâo de alguns procedimentos a serem

realizados. É interessante justificar claramente o tipo de
resultado a ser esperado e utilizar-se de meios ilustrativos
como fotos e livros, para que, ao final de um

tratamento, não ocorram surpresas ou situações que
venham a frustrar expectativas.

Um bom planejamento é realizado em partes.Cada
fator envolvido deve ser analisado separadamente e,

posteriormente, agrupado aos demais para avaliá-lo
sob um contexto geral, respeitando-se suas limitações
ou contra-indicações. Um planejamento protótico
envolve, principalmente, a análise quanto a inserção
óssea dos pilares (através de radiografias), quanto
a paralelismo dos pilares (através de delineadores),
quanto a capacidade retentiva dos preparos e

.

quanto às limitações oclusais. Através do estudo

destas características clínicas, se considera as

possibilidades estéticas e se procede à. eleição do
sistema de união que será, utilizado entre os

segmentos de uma prótese,
Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Periodontista - Protesista

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

Clínica UroAtual
Pedras do Birn- Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, It 371-3426

,. -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
RuaReinoldo Rau, 541 ., FONE: 371-2218

ENTR.O dE

dONTOlO(1i"A
I r�TEGRAdp\

ORA. TAlGE!Cduppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

OR� Clécio SidNEi GONÇAlVES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViLLE, 1 � 70

TELEFONE: (047) 171,61 �8'

TELEfONE/FAX: (047) J71,7209

� :a '$.E =- aT, Clínica de Atendimento
:.. ,;::, �".= .: :� M 'do I d-- - - - - - - - e lCO ntegrtu o

Dr. Amaury do Amaral 'Ieíxeira- CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica
Dr. Paulo Veloso - CRM 7528

A MAIS ALTA TECN.OLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butscharclt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

,

. LABORATÓRIO
íJ
�� JARAG,UAENSE
_. DE ANALISES

CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Mario Sousa
Dr. Mario Sousa r.
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Polícia Civil prende
traficantes de drogas

Delegacia da 'Mulher entra em
atividade nesta quarta-feira

Jaraguá do Sul - A Polícia
Civil prendeu em flagrante,
na madrugada de sexta-fei
ra (23), três homens e uma

mulher integrantes de uma

quadrilha de traficantes de

drogas que vinha agindo há

poucos meses na cidade.
Eles foram surpreendidos
com oito gramas de maco

nha, 12 papelotes de cocaí
na pronto para o comércio.

. um torrão de cocaína bruta,
com cerca de dez gramas,
e uma pedra de crack. Tam
bêm foram apreendidos jun
to com as drogas, tesoura,
fita adesiva e plástico (ma
terial para fazer embala

gem), RS 308,00, na maioria
em notas de RS 10,00 (preço
por popelote). e três reló

gios de pulso, de acordo
com os policiais, possivel
mente pegos como forma
de pagamento.

Foram presos, Leno Ales
sandro Nagel. 23 anos, Hen

rique MauricL 21, Gislene
Scheever, 19, e .Adir Schutz.
21, este ê detento por assal
to e cumpria liberdade con

dicionai. Segundo infor-·

mações da polícia, o Co

pom (Centro de Operações
da Polícia Militar) recebeu
telefonema anônimo, infor
mando que Maurici teria ido
a Joinville buscar a droga
para comercializá-Ia em

Jaraguá do Sul. e que retor.
naria por volto de 1 hora. O
flagrante foi feito na Aveni.
da Epitácio Pessoa, em
frente ao Colêgio Evangéli.
co. A pollclo encontrou a

pedra de crack com Nagel.
que tambêm possuía Um
porta-moedas, onde esta.
vom guardadas dez buchas
de cocaína, as outras duas
a polícia encontrou junto
com Maurici. e no porta-lu
vas do carro estava o torrão
de cocaína bruta junto com
o torröo de maconha e vári
os apetrechos para emba
lar, ainda RS 308,00 e três
relógios. _

Eles foram presos e con

duzidos ã Delegacia, onde
nenhum deles assumiu .ser o

proprietário da droga e torn
bém negaram que foram em

Joinville para buscá-Ia, afir
mando que estavam no Cow·

boys (bar). Gislene e Schulz
disseram que não sabiam da
existência da droga, mas

também foram indiciados e

encaminhados ao presídio.
Segundo o delegado II·

son José da Silva, em prlnc!
pio éles irão responder ln

quérito policial por tráfico
de entorpecentes e, em

seguida, a processo judicial.
A pena prevista para esse

crime varia de três a 15 anos

de detenção.

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

Atendimento será realizado junto à Polícia Civil, até que o novo prédio
que abrigará as duas delegacias seja construiao

Jaraguá do Sul - A popu
lação feminina poderó contar,
a partir desta quarta-feira (3),
com atendimento diferencia
do. A delegada Fedra Konell,
nomeada no dia 13, assumirá,
juntamente com mais quatro
policiais, a Delegacia de Pro

teção à Mulher, à Criança e ao

Adolescente. Em princípio, a
delegacia funcionará junto à
Polícia Civil. até que seja cons

truído o novo prédio que
abrigará as duas delegacias e

.

que hoje encontra-se ainda em
fase de aprovação de projeto.

Em reunião entre a nova

delegada e os delegados IIson
José da Silva, Wanderlei Alves
da Silva e Ademar Grubba, na
manhã de quarta-feira (28), foi
decidido que a equipe de Fe
dra irá integrar o esquema de

plantão praticado na delega
cia, mas a partir desta quorto-

feira (3), tudo o que se referir à
mulher, à criança e ao cooles
cente, será tratado pela nova

equipe.
De acordo com a delega

da, Jaraguá do Sul não tem
estatístiéa própria de quantas
'mulheres sofrem agressão física
dentro de casa, porém, Fedra
acredita que o número de
ocorrências registradas não

chega a 20% da realidade.
"Quero iniciar um trabalho de

conscientização, ir procurar as
entidades de classe existentes
na cidade, para esclarecer às
mulheres os direitos que as as

sistem e tentar fazer ver que
essas violências domésticas
não podem' mais serem acei
tas pela sociedade", declarou.
Outro objetivo de Fedra é des
mistificar a imagem da Dele

gacia de Polícia, para que as

mulheres, as crianças e os ado-

leseentes não tenham receio
de .procurar por auxílio. Para
iniciar este trabalho, Fedra diz

que precisa apenas estar com
uma boa estrutura montada.

Segundo a delegad.a, a

reivindicação para que fosse
criada a Delegacia da Mu
lher no Município, dura há
pelo menos oito anos, e teve
como grande incentivador o

presidente do Sindicato dos
vestuórfos. Gildo Alves, que
Chegou até a oferecer o es

paço físico para a implan
tação da mesma, e que por
motivos burocráticos não foi

possível.
A nova delegada é ba

charel em Direito há nove anos,

formada pela Furb (Fundação
Universidade Regional de Blu

menau), e antes de ser empos
sada, exercia a função de ad

vogada.

Mecê!nico é preso na Operação Centopéia
Jaraguá do Sul - O mecâni

co de automóveis Geres Cor
reo. 23 anos, foi preso na terço
feira (27), pela manhã, quan
do as polícias Cívil e Militar, em
trabalho conjunto na Ope
ração Centopéia, fizeram uma

blitz em seu estabelecimento,
localizado na Vila Lenzi.

Os policiais encontraram
um Passat com o chassi adul
terado, o veículo estava sem

placa, e sendo pintado, pos
sivelmente poro ser repassado
adiante. Segundo os policiais,
a barra do chassi foi cortada e

colocada em outro veículo do
mesmo modelo e ano. Tam
bém foi"dentificado um cliente

que havia vendido a carcaça
de um automóvel sem receber

pagamento.
A Operação Centopéia ini-

ciou na noite de segunda-feira
(26), em Jaraguá do Sul e re

gião, e conta com 20 policiais
divididos em quatro equipes,
que tem como objetivo coibir
o furto de veículos na região.
A operação termina hoje (30).

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE

SERylÇO MILITAR - EXERCíCIO DE

APRESENTAÇÃÇ> DA RESERVA/1998
'}tfJ44IJ.� é det)«'UJ!
sul América Seguros
Novo Hamburgo Cia, Seguros
Porto Seguros
Paulista Seguros

----------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO

Reservista:

Você que prestou o Serviço Militar em 1993, 94, 95,
96 e 1997: compareça ao Exercício de Apresentação
da Reserva em uma Organização Militar da Marinha,
Exército ou Aeronáutica ou ainda na Junta de Serviço
Militar mais próximo de sua residência, na semana

de 9 a 16 de dezembro de 1998, para que atualize

seus dados.

A falta ao serviço será abonada pelo seu empreqador,
"VENHA REVER VELHOS AMIGOS"

"SERViÇO MILITAR: A SEGURANÇA
DO BRASIL EM NOSSAS MÃOS"

Jovem morre

afogado
Jaraguá do Sul - O jovem

Rosival Domingos, 22 anos,

morreu afogado no Rio Ita

pocu na tarde de terça-fei
ra (27), enquanto pescava
próximo à Ponte Antônio
Machado, no Bairro Nereu Ra
mos.

Segundo o Corpo de
Bombeiros, após 1 hora e 20
minutos de buscas, o corpo do

rapaz foi encontrado boiando,
a cerca de 500 metros do lo
cai do acidente.

---------

Fone/Fax: 312-0335/311-1285/913-8442 Rua: Epitácio Pessoa, 510

Fone: 372-3912
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290

sala 02 - centro Jaraguá do Sul - SC

Móveis

para escritórioECOMAQ
Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede

'CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 7JESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

-------- Rua söo Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Equipe de Natação Olympia
está conquistando espaço
--------------------------------

Treinando sério para competições importantes há cerca de
dois anos, a AOJ/Olympia/FME já começa a revelar talentos

IS

e raI9nfo�: ADJ/Olympia/FME revelando novos nadadores

Jaraguá do Sul- A Escold ADJ/Olympia/FME está ser

�- de Natação Olympia já e� vindo de "celeiro de nada
I-

xiste há 11 anos, mas a dores", pois os atletas que
l-

a equipe de Natação, co- despontam na equipe têm
mandada pelo técnico que sair de Jaraguá do Sul
Ronaldo Fructuozo, o Kiko, para investir na carreira

e vem treinado para com- porque aqui falta estrutura.
IS petições federadas há ope- "Os atletas já esgotaram a

nas dois anos. Durante esse reserva técnica da nossa

'tempo, a equipe já se faz pls-clno. eles precisam de
respeitar, nos 38°5 Jogos A- uma com 25 metros, en
bertos.realizados em Joaça- quanto aqui, treinam em

ba, no início deste mês, con- uma de 16 rnetros". lamen
qUistou o quinto lugar, tanto to. acrescentando que,
no masculino quanto no dessa forma, os atletas de
leminino, ficando atrás ape- destaque têm que buscar
nas dos tradicionais favori- outros centros. "Perdemos
tos, Florianópolis, Blumenau, Fernanda, mas devido o

JoinvillE) e Brusque. Sendo destaque que a equipe
que em todas as provas em vem obtendo, iniciaremos
que a equipe disputou, teve treinamento com dez atle
um atleta ngJi� tas novos a partir desta se-

FOi também nos Jasc que mana", informou.
a atleta Fernanda Müller, 18 Até o final deste ano, a
anos, foi revelada, com 0- ADJ/Olympia/FME ainda tem
penas seis meses de treina- duas competições pela
mento, a atleta conquistou frente, o Campeonato Esta
oexpressivo quarto lugar nos dual deVerão, nos dias 12, 13,
50- metros Nado Livre. Fer- 14 e 15 de novembro, no
nando agora treina por Flo- Clube 12 de Agosto, em Flori
flanõpolis, no Clube 12 de anópolis, e a última etapa do
�gosto, convidada pelo Circuito Catarinense de Na
tecnico Carlos Camargo, tccöo. nos dias 4 e 5 de
ex-técnico de Fernando dezembro, também no
SCherer, o Xuxa. Clube 12 de Agosto. Esta últi-
Kiko destacou que, ape- ma competição, Kiko consi

�ar de o equipe ter perdido dera mais difícil de a equipe
uernanda, ele considera conseguir algum destaque,
ma grande vantagem pois participam apenas atle-
P.�der continuar com Na- tas não federados, enquan

�lla Krelling, 13 anos, e Luiz to que os melhores nada

d
orreo, 15, ambos atletas dores da Olympia já estão
aseleção catarinense. Ela, ligados à Federação Cata-

�uarto lugar nos Jose. nos rinense de Natação.ü?nnetros NadoPeito,eele, PISCINA - O diretor da

�Ulnto, nos 200 metros Nado Fundação Municipal de Es-
ostos. portes. Reginaldo Campos
SegUndo o técnico: a Júnior, garantiu que a pisei-

na semi-olímpico (25 metros),
aquecida, será construída no
início do ano que vem. "En
tre final de janeiro e início de
fevereiro as obras devem

começar", afirmou. Segun
do Campos Júnior, a obra
deverá ser construída junto
ao complexo esportivo, que
o Prefeitura fará no Bairro

Jaroguá Esquerdo, o com

plexo contará, além da pis
clno. com o Centro de Tênis.
de Mesa, um ginásio grande
com capacidade para três
mil pessoas e mais três
menores para treinos, Can
cha de Bolão e ainda solos
para treino de
Caratê e Ju
dõ.

O diretor
confirmou

que, para
1999, está cer�

ta a constru

ção apenas
da piscina e

do Centro de
Tênis de Mesa,
que são as du
os únicas ins

talações que
faltam para
que o Municí
pio sedie os

12°5 Joguinhos
Abertos de
Santa Catari
na, a decisão
do Conselho
Estadual de

Desporto sairá
nesta terça-fei
ra (3), Jaroguá
do Sul, até o

momento, é o

único inscrito.

� CP .

l.5�[p@�lí�� .

Aconteceu neste último final de. semana (24 e 25), no
ginásio do Colégio Evangélico Jaraguá, a Copa Norte Infan
to-Juvenil de Voleibol. No masculino, a equipe vencedora foi
a ADJ/Jangada, em segundo lugar ficou o Sesb/Euroflor, e,
em terceiro, a Emef Renato Pradi. No feminino, o Colégio Nova
Era Joinville/31 de Julho ficou em primeiro, em segundo a

equipe do Sesb/Condor, e, em terceiro lugar, o Colégio Divi
na Providência. O torneio, que teve caráter beneficente, ar
recadou cerca de 130 quilos de alimento não perecível que
foram doados á Adav (Associação dos Deficientes Auditivos
e Visuais).

o Jogam hoje (30), pelo Campeonato Municipal de Futsal -

Peladão 98 =, às 19h30, Água Verde x Vitória EC, e às 20h30,
Inocentes x Ceja, no Ginásio de Esportes Arthur Müller. Ama
nhã (31), as partidas iniciam às 14 horas, o primeiro jogo é
entre Kalos Aviamentos x Kiferro "Au, às 15 horas jogam ADD/
Makler x Kiferro "B",às 16, Imepe x Celinhos Sport/HobbyVideo.
e às 17, Móveis Tank x Pré-Moldados Agha, fazem a última
partida.

o Pilotos da equipe Duas Rodas, de Jaraguá do Sul, parti
ciparam no último sábado (24), em Brusque, da 5° etapa do

Campeonato Catarinense de Bicicross. Estiveram presentes
também representantes das cidades de São José, Rio do Sul.
Joinville, Lages, Itajaí. Balneário Camboriú e Brusque, num to
tal de 130 pilotos, disputando 33 categorias. A Duas Rodas
ficou em primeiro lugar nesta etapa, somando 46 pontos, em
segundo ficou Brusque, com 37, e em terceiro Lages, com 35.
Neste domingo (1), acontece a 6° etapa do Campeonato,
em Lages. Jaraguá do Sul sediará a última, marcada para o

dia 21 de novembro. A equipe jaraguaense, campeã anteci

pada deste ano, com 286 pontos, 93 à frente do segundo
colocado, corre o risco de ficar sem patrocínio poro o ano

que vem.

o O técnico da seleção brasileira,Wanderley Luxemburgo,
convocou nesta semana o blumenauense Jean, 21 anos, para
integrar a equipe que tcró jogo amistoso contra a Rússia, dia
18, em Fortaleza (CE). O cctorlnense.ique começou a carrei
ra no Blumenau, é jogador do Santos desde 1993.

o A decisão do 2° Campeonato do Comerciário acontece,
neste sábado (31), às 15 horas, na quadra A da Arweg (Asso
ciação Recreativa WEG). Breithaupt Super 6, Mocol. Disapel
e Studio FM estão na disputa. No Voleibol. a decisão será en

tre Lojão Beber, Breithaupt, Macol e O Boticário, às 16h30, na
quadra B da Arweg. A premiação aos vencedores será feita
durante o Baile dos Cornerclórlos. na Sociedade Vieirense.

Informativo Semanal da Câmara Mt;17icipal de Jaraguá do Sul

s sessões ordinárias dos dias 19 ê·22 de outubrö de 1998, as principais ações dos vereadores foram:
Lorita Zanotti Karsten teve aprovada a proposição de nom(flar de linda Hornburg Kreutzfeld a rua nO 512; de Herberta
Enke a rua nO 966; de Alinda Eberhardt Bruch a rua nO 547>JÍ,de Adeleil,fardtMarquardt a rua nO 566.
Solicitou a colocação de abrigo de ônibusna rua Pâstor Albert Schneidere IObulaÇão'na rua Domingos Demarchi.
Vicente Caropreso solicitou reunião para anaüsar a aprovaçäoda lei que transtenr recursos do ISSEN para a

Prefeitura, na legislatura passada. (bq.ue tot qeferido pela presidência,
Niura Sandra Demarchi destacou as datas importantes de ouíubroe os trabalhos dos representantes das

Associações de Moradores do Bairro São Luis e da Tifa dbs Martins, .

às mãos da vereadora Maria Elisabet
Mattedi documento, para que esta solicite ao Poder Públiqo que at�n' aß9/eivlndicações daqueles bairros e teceu
comentários sobre seu projeto que! beneficia as familias com ienda dN!te,3 salãrlosmmlrnos, com kit de construção.
Solicitou também a inclusão da rua Valdir Manfrini para ser be,neficiáda bg� o asfalto.
José Schmitt propôs a ampliação do horário de aierdímento Ban.cário e rê9is caso de meningite com vítima
fatal na Ilha Figueira, propondo que seja feito um dia@nós!ico préventivQ dá do i
Maria Elisabet Mattedi foi solidáriàao'vereador José Schmltt' Sol1cltou Ö envio de otíclo parabenizando a Duas Rodas
pela cessão do camarote da SchütterífesLparil. äJ\sSociäção Novo Amahhã,'e afirmaú que levará ao Sr, prefeito as

reivindicações das Associações des Merad6rßs,ff:logiouiä:Rádib :JâfagullTpelailiiciativa da campanha da Nota Fiscal.

Apelou ao Sr. prefeito para que aprövé o prOjetö do Céhtrp HiSlóritä.��-
-.- •• _ ••

;. �'
Moacir Bertoldi manifestou sobre o trânsito de veiculas ria rJa Waldo han'e a necessidade de abertura de
novo acesso ao Hospital São José. Lamentou mais uma �ítimà da Ineni rmcu ter solicitado à administração
municipal, aquisição da vacina paraprevenir a'doença,I�lou �a impo'it �o socorro infantil

•

municipalizado, nestes casos. \;�,a., '.i.,.,
·V· '·'·\"'.1 I. /...

.

Pedro Garcia disse ter recebido reclamações sobre o atefldimeqt
Secretária da Saúde para esclarecerO assunto. ;!

.

\ , .. -,

Carione Pavanello manifestou-se fayo'tável a ampliação 90 hprári qdl�entq'bancáno e sugenu que parte dos
tributos sejam pagos nos Cnrrelos.Dltou que o Governo �o Estaco não-repassa veroa aos bombeiros há meses.

Gilmar Menel disse ter recebido resposta i leta ao seu peºldõ'��. irtormaçõés CÂMARA
sobre os abrigos de pontos de ônibus, fará e9idp.,� es�a:sêr :afendido em MUNICIPAL DE
no máximo de 10 dias. ',.I,H ,.,'

."'. JARAGUÁ DO SUL
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Ciclistas jaraguaenses cada
vez mais próximos do título
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _'_ - - - - - - --

Os três primeiros colocados no campeonato são da Equipe
Cqnarinho/Solano Som/FME e reinam absolutos na categoria Elite

Jaraguá do Sul- o priméiro
colocado no ranking da ca

tegoria Elite, do Campeonato
Catminense de Ciclismo,
Murilo Fischer, deverá ser o

campeão da temporada. Ele
só perde a liderança para o

companheiro de equipe,
Douglas Müller, se a diferença
de pontuação entre eles ul

trapassar os 32 pontos fa
voráveis a Fischer,

A última etapa, que acon

tece no dia 15 de novembro.
em Joinville, deverá confirmar
o favoritismo de Fischer, De
acordo com. o técnico da

equipe, Rogério Müller, a lide

rança de Murilo Fischer está
praticamente garantida, Ele
lembrou que o único atleta
em condições de alcançá-lo
é Müller, prometendo traba-

I

Ihar para manter os resultados
e conquistar os títulos de

campeão e vice na catego
ria Elite,

Na classificação geral, a

Canarinho/Solano Som/FME
lidera a competição, Na ca

tegoria Juvenil, Diego Fuzzi
está em quarto lugar, soman
do 66 pontos, Na Cadetes,
Edson Ziehlsdorft é o quinto,
com 52; na Júnior, Marcelo
Steinert tem a terceira colo

cação, com 84 pontos, Na
Elite, os jaraguaenses reinam
absolutos, Fischer é o primeiro,
com 124 pontos, Müller o se

gundo, com 92, e Edson Pe i
ker, com 66, aparece em ter
ceiro,

PROVAS - As 3° e 4° etapas
do campeonato, realizadas
em Joinville, no último final de

semana (24,e 25), garantiram
a liderança dos atletas jara
guaenses, Na prova do sába
do, Müller foi o campeão,
Fischer ficou em terceiro,

As equipes de base tive
ram resultados expressivos. Di
ego Fuzi ficou em segundo
lugar na categoria Juvenil

(até 14 anos); �dson Zieh Is
dorft obteve o mesmo resulta
do na Cadetes (até 16 anos),
e Leonardo dos Santos foi o

quinto. Na categoria Júnior

(até 18 anos), Marcelo Stei
nert ficou em terceiro,

No domingo (25), Marcelo
. Steinert foi o campeão da Re
sistência, num percurso de r 1 o

qullórnetros. Diego Fuzi ficou
em segundo; Edson Ziehlsdorff
foi o terceiro colocado, e Le()
nardo dos Santos, o quarto

Ç!wT �JI!��l!l§.ºº�
(grama sintética)

Rua João Januário Ayroso,sln°
(em frente ao Urbano)

�CP ".

L5�[P@�lF��
.._ -

o A 60 etapa do Circuito de Tênis de Mesa/98, realizado
no Ginásio de Esportes da Recreativa Menegotti. contOil

. com a participação de 59 mesatenistas dos municípiO!
de Pomerode, Rio do Sul. Timbó, São Joaquim, Papand�
vo. .Joinvllle. ItajaL Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul.
Ernesto lida, de São Joaquim, venceu na categoria Pré
Mirim masculino; Emanuela Krüger, de Jaraguá do SuUd
a primeira na Pré-Mirim feminina; Jader Moreira, de Jaro

guá do Sul. ganhou na Mirim masculino; Katerine Mace

do, de Rio do Sul. na Mirim feminino; Eduardo lida, de São

Joaquim, foi o primeiro na Infantil masculino; na Infantl
feminino foi novamente Katerine Macedo; na Juven'

masculino, o vencedor foi Pierre Jochem, de Alfredo Wog
ner; e na Adulto masculino, ganhou Israel Oliveira Santol
de Jaraguá do Sul.

o Jonas, Alvori Júnior, Adolfo Carlos e André foram O!

autores dos gols que deram o vitória à equipe da AD!I

Urbano, no sábado (21), de 4 a 3, sobre o Berlanda/C�
ritibanos, pelo Campeonato Estadual de Fustal - Divisã

. Especial. Agora, na partida de volto. a equipe jaro
guaense joga no casa do adversário, neste sóbodo (31)
precisando apenas do empate no tempo normal parai
para a final dessa segunda fase, contra a Tupper de Sã
Bento do Sul. que venceu Seara e é campeão da 1 ° fase

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Resultado do Torneio de Canastra realizado na sexta-fef
ro (23):
10 Lugar - Vilmar Cattoni e esposa
2° Lugar - Sandro Lessmann e a sobrinha Silvana
Parabéns aos vencedores e os nossos agradecimentol
aos participantes,
Registramos a volta do nosso secretário que, após uma

parado paro fazer turismo, retomou suas atividades.
Queremos parabenizar nosso amigoWandérWeege pela
aquisição de um Jipe HU01mer, sendo o primeiro veículo
adquiridO no Brasil, O.Hummer é de fabricação americlJ
na e é utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidol.
Recebemós convite para participarmos da lO-Festa NáiJ'
tico. nos dias 7 e 8 de novembro, na Represa Rio BO'nito,
em Rio dos Cedros, Haverá competições de Jet Ski, cano
agem e Bicicross.
Na próxima terça-feira (3), acontecerá nossa reunião 01'

dinária de novembro, Não falte,
As melhorias realizadas em nossa sede estão dando um

novo visual. Parabéns à diretoria.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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